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  دنپچان
 

Maurice Blanchot/ماوریس بالنشۆ  
 النشتاینڤئۆلف -دانیل برینباوم و سڤن:  بۆ سودی وه نسییه ره  فه له. و

 ندرن هه:  وه  سودییه له. و
 

 
  

(Riemann) شه ک له  وهایدری ماتماتیک کاریی رووبه  هاوک 
  
کاتک :  بت وه ی خواره مجۆره کرێ به دهک، واتا ئاسانترین ناساندن،  یه پناسه ئاسانترین وتوژدا  له

کدا   دوای یه ک به کوو یه یڤن، به ک کاتدا ناپه  یه ردووکیان له یڤن، هه په کتردا ده ڵ یه گه دوو مرۆڤ له
،  ده) مان شت یان هه(ی تر شتکی تر که وه ست، ئه وه و ده ، وجا ئه هککیان شتک د یه: یڤن په ده

  ، کهک ندیه به  زنجیره چنراون بریتین له  هه ی که  لکچنراوانه و وناندنه ئه. ست وه و ده پاشان ئه
  وان له  ئه کهپچن   ده و کاته ئهکتر بورووژنن،   یه وه مدانه وانیش بۆ وه هر ئ گه  ئه نده رچه هه

   که یه وه ویتر، یان بۆ ئه  الی ئه  بچته وه وه ب له  ده کاتک وشه.  وه گۆڕنه  ده که رۆهیاندا  که هوتوژ
   بدا، که  که  وتوژه  به شه انیش گهو بدوێ ی  دژی ئه  یان تاکوو به وه ختبکاته جه) ر رانبه ی تری به که وه ئه(
و  چ ئه  دا، ودهکردن قسه   لهدنپچانتوانای . وێ که رده دا ده ی پشووی وشه ه پداویستی ماو ش له مه ئه

  وه  دنیاییه  بگێ؛ به وه  گۆڕینه  نۆره  له کیانه کی بگرێ، یان زیاتر رۆکی الوه ش رۆکی الوه پچانه
   له که  پشووه وه ئه: رێبک  کی خودی زمان راڤه ته ک مه کرێ وه  ده گێ که وی ده ته  رۆكی مه جۆره

،  که ڕوانیه ش چاوه مه  ئه ن که که  وتوژ ده وه  پکه  کهی سانه و که  نوان ئه ک له بینک، پشووهر نوان ده
 .کا تر ده  توانای ئاخاوتن تۆکمه  که یه یشتنه و تگه ک ئه  وه ک که پشووه

  
و  نیا ئه  ته  داب، چونکهی پشووی  جودایانه واتایهو  رنجی ئه سه جوانی  بهمرۆ    دنیا نیم که وه من له
  یڤ له په  ب پچان ده ی که وه ئه.  دابژێ ش، وشه ک وشه  وه ک وتوژ، بگره توان وه  ده  که یه پشووه

،  وه  یاد خۆمان بھنینه ر به کانی هیتله سامناکه  لۆگه نه با مه (ب رم ده ری گه  سه وه بهکۆتاییدا 
    سوود  لهن  بکه نیا خۆیان قسه ی ته وه ن؛ بۆ ئه مان شوه  هه ت به وه کانی ده رۆکه موو سه ی هه که ییهراست
  وه هی خۆیان که ره رانبه  به ک له یه  وشه بوونی  نه  چژ له رۆکانه و سه روا ئه ، ههگرن رده ی خۆیان وه که پایه
تدارترین  سه  ده ک باترین و به ن وه وشتی خۆیان بکه د ره  به ست به ی هه وه  ب ئه  به گرن، که رده وه

  شدارن له  به وهمان ش  هه موویان به  هه رۆکانه و سه ئهن؛  که ک ناچاری گوگرتن ده  خه ن قسه خاوه
ترین باشنجامی   ره  ده  له با ئمه ده). ریی یسه کانی قه  دووپاته کردنه ،بۆ خۆ قسه لۆگهۆن هتوندوو تیژی م
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  شاندن ئازاد کردووه  راوهر ملکچکردنی سه   زیاتر خۆی له  کهی و مشتومانه ئه بوانین،  همشتومانو  ئه
کان  کییه ره  سه ره ئاخوهم کاتک   هاوئاهانگیش ب به و وتوژه ر ئه گه ش ئه مه  ورای ئه رابمنین؛ 

: پچێ  ده که کا وتوژه  نوانیاندا جگۆڕک ده  لهئاخاوتن ی نۆره؛ کاتک  وه گۆڕنه  دهکانیان نۆره
  که ی وتوژه ی تبگه وه بۆ ئه.  بکرێند ریزبهکانیان  ب ئاخاوتنه سازن، ده  ده و جگۆڕکیه  ئه که پچانه
  . ی بئاخڤی وه  بۆ ئه ، تبگه بچنه

  
وا و زۆلی   خاک دابنن، نه  که یه وه وان  بۆ ئه  ئهی که ستانه راوه   که  شتکی روونه وه ئهر چۆنک ب  هه
 وتوژ   که یه ستانک هه وهرا  جۆره.  شن نییه مان چه  هه به  میشه ش هه مه  ئه ، که خشن  ببه که  گفتوگۆیه به
 و رۆی  سه ر که ی هه وه بۆ ئهیڤن  په ده  وه پکهس  شت که  هه پرسی کاتک که  خۆی ده کافکا له. خا داده

رۆل   وبده ند جار و چۆن هه  چهب دهپچن   نهکه ئاخاوتنهنگک  ک بده  مرۆ وهن و تاکوو خۆیان بگ
ورووژن ب،  ش سۆز خوازراویش، ده کی نه نگییه  بده ، بگره نگییه  بده شنه و چه م ئه به. خۆی بگێ

ی  و ریسکه ڵ ئه گه  تاکوو بئاخڤ، له یه وه  ئه بۆ نگییه و بده ئه: کا رمده  گهژی وتو رچاوه  سه نگییه و بده ئه
، یشتبم کان گه ره وستی ئاخوه هه   له ه  هه  به خۆی بپرس تۆ بی من  له نگه  ره که وژه مرۆ دوای وت که
ا ی خۆی بک  دۆخیکی ترد لۆمه ک مرۆ له روه هه(وتب  که رنه کانی سه یاندنی قسه  گه واو له و ته  ئه نگه  ره که
ش  مه رباری ئه  سه). ر گژییه مان سه  هه وه کوو تر ئه  وه-  وه دا ئاوی خواردۆته که  کاتی وتوژه  له که

گرێ،  داده  که  وتوژه شک له به، دا رووده  هیکا لهن  گمه  ده  به مه  ئه ، که وه تکردنه  ره بته ڕیی ده کاتک که
ژ و  ر که سه  به ڕییه و که ئهکا،  ک دروستده یه وه مانه  چه وه جۆره یهکانی  بچووکه  رگای جیاوازییه  به وه ئه
،  کی نرخنراوه یه نیا وشه ڕیی ته که. کا بئومدی دروست ده یان واری هئومدی  دا کایه که وای کۆتاییه هه

  . خوازێ جیاواز ب  ده  کهداقیوو ی چه زکی المالنه  حه  له یان هاوکاتیش بریتییه
وتکی پچاو  ڕخسن؛ ره  بۆ بووناندن ده مینه ؛ پشوودان زه که  پویستییه وتکی وشه ر ره ن بۆ ههندپچا

لک  گه هتوان گریمان  ده وه مه مرۆ له. کا زامنده) کۆنتنونت(وام  رده وتکی به ره) تتکۆنتینودیس(
 رگای کام   له و پشوودانه  ئه م که انبده نیش وه خوازم ئه کی خرادا ده  پناو نیگایه ل من له. بھنج هه

ی   دوو ئاراسته ستپکدا له  ده ، لهخاوتن-ئا/کورس- دیس  بژم که ستمه به  گفتوگۆ، مه بته  ده وه گوتاره
  .گۆڕت واو جیاوازدا ده ته
  

   به  رگه ین که راورد بکه ڵ پشوودانکی ئاسایی به گه ک له ی پشووه  ماوه-کرێ وستک م ده که ی یه ئاراسته
  ییه  کاکه–کا   زامنده جگۆڕکی ، چونکه ییه او کاکهوتکی پچ  ره مجۆره به. دا ی وتوژ ده وه گۆڕینه  نۆره
وتکی   ره واته  که-  ییه ی راستینه کاتییه و یه یاندنی ئه تی راگه ستییه به و مه  ئه ی که وه ئه:  ییه م رژه به

  و گوتاره ودا ئه  له-   ئستاوه ر له ، هاوکاتیش هه نادا وه سته ده خۆی بهیز رگ دوایی یان ههپچاو 
و  له. ب وت ده ی هاوڕه که نگییه ی بده دواوهڵ رووی  گه  له وه مه  رگای ئه  چیتر ناپچت، له لکچنراوه

 پۆلنبکرێ، و ئه  کهر  گه  ئه هند رچه کا؛ هه شداریده  بهدا ی وشه شییه و هاوبه  دابان هشتا له وه یه روانگه
کو  خش، به نیا مانا نابه ر ته  هه و دابانه ش ب؛ ئه که ی راستینه کاتییه و یه ی ب و دژی ئه که وانه پچه
 مرۆ  وه و پۆلنکردنه له.  ی خودی گوتاره ناسه دابان هه. خا دیار ده  به  باوه و مانایه ک ئه ک ئاسۆیه وه
و   له-  وه کانی بوون و مژووه  دیالکتیکییه زموونه  ئه  له  که بکا و شوانه  گشت ئهچاوی رهتوان  ده

  کاریی کانی پیاده  بایه کان و قۆناغه  ساچووه  به نه مه ز، ته  ئاوه گاته تا ده  هه  بگره وه ی رۆژانه قسانه
  . بپچنه  که ئاخاوتنهی  ی تبگه وه بۆ ئه. قوون ده هه
  

  وه بته و چاوڕوانییه ده ڕووی ئه  رووبه و پچاندنه ئه.  ئامز و گرنگه ته ، زیاتر مه یه چاندنکی تر ههل پ
،   نییه ک ییه وه نگ بوونه رته چیتر بۆ به  ودایه و مه ، ئهپوێ  ده که ردوو وتوژکاره ودای نوان هه  مه که
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دا  ، لره م کردووه وه ئهکانمدا   نووسینه  له میشه من هه . وه نابتهنگ  رته  به  که که هودای مه  جۆره  هو کو ئه به
  توانم به کاندا ده  گشتییه ندییه یوه ردوونی په  گه له.  وه هم نجامبده  ئه وه  جارکی تریش ئه من پم خۆشه

بار  لهکی جیھانیی  یه ک ئۆبژه  وه میان که یه: م  بکهداسک ڵ که گه ندی له یوه چوار شوازی جودا ئاوگۆڕی په
  ک منک که ، وهک منکی تر میان وه ڕوانم؛ دووه  ده وه سه و که  له وه کانه کییه ته  بابه  پودانگی پوانه و به
 بت  وه  ئاستکی بادا بوای به  له ردا که وه  دوو بوونه  له وێ بژم ناسنامه مه  ده زۆر جیاواز ب، نگه ره
  وه م ناسنامه که  رگای یه  له و جیاوازییه ودا ئه م له ڕوانم، به  ده وه سه و که  لهیڤ،  بپهمد که سی یه  که له

  یشتنه و تگه  یان ئه تییه سایه  ب که  زانیارییهری نه کی گه یهندی یوه  په لهئیتر میان،  ؛ سیهکا راده
  لهودا   له م، که ر بکه به سته وخۆ ده کی راسته ندییه یوه وک تاکوو په ک هه وهکو  ، به  نییهدا تییه سایه که

س و  مان که ه ه وه یسته کرێ یان ده رامۆش ده  فه که ودایه  مه  که وه که یڤینه  هاوپهتی نزیکایه ی روانگه
  ان له خۆیکتردا ی یه وه  نزیک بوونه له یان کتر  یه ناو  له  ی که وه به  ن که ک دروستده یه شه بانگهویتریش  ئه
 "من: "کۆشن  تدهک یهتی کایه موویان دژی یه  هه  که یه ان ههیشی  هاوبه ندییه یوه و س په ئه .ن ستبده ده
   بکاته سه و که  ئه  کهی هو ئه رگای   ش به مه ، ئه)ی بکا ڵ خۆیدا پناسه گه له( بکا  ویتر ئاوته وێ ئه یه ده

 منکی تر -ویتردا خودی  ئه وێ له یه  ده و منه ، یانیش ئه وه نتهو بخو ک شتک ئه شتک بۆ خۆی یان وه
و بوونی   رگای تکه  یان به وه  ئازادانه و دانپیانانه ئه رگای   به  کهی ندییه یوه  پهو  ئه، وه بدۆزته
  دوای  بهڕان گه  دی بهن یوه  په وجاره ئه.  یه  هه تکی دیکه رفه دهل . ب ر ده به سته ده  وه وخۆی ده راسته

  بوون به سته بهن واش، یا کی هاوبه یه  پوانه ست به ویتردا هه  ئه من ناخوازم چیتر له.   نییه وه کاتییه یه
ڵ منی خۆمدا،  گه ک له یه پچاو یان ناسنامه وتکی نه  زامنی ره ، یان شتک که شانه ردوونکی هاوبه گه
  و نادیارییه نیا ئه ر ته ک هه نه، جا ئیتر گێ نامۆییه دا رۆڵ ده وان ئمه ن له ئستا  ی که وه ئه. م بکه
و   ئه–دا  و منه ک له ک نادیارییه ری کرد، شتک وه فه شماندا سه  زانیاری هاوبه ربازبوونک له ک ده وه
 نزیک منکی   له میشه  هه منک که ( کی بایه ییه  هشتا رژه ک که ، نامۆییه-  می تاکه که سی یه ی که منه
  ی که وه  ئه). یل و پویستییش دایه وازی، پشبک، مه لکتر جیا  له نده رچه  هه ، که ستاوه وه  وه تره

، واتا  وه کاته وانیتر جیا ده  ئه  من له  که یه مانه ی ل بکرێ، گشت ئه ب گوزاره  ده  و که  یاریدایه ئستا له
ک، درز بردنک و  یه وه لکجوودابوونه.  وه کاته و جیاده واوی له  ته  خۆی به  منهک  وه ی که ویتره و ئه ئه
و   خودی ئه  هاوکاتیش له ه، لبه  جده رکی بکۆتایی به ک رووبه ویتر وه  ئه ک که ودایه مه

  له. کا ودا دروستده ئهڵ  گه ی من له نده یوه بۆ پهرجک  مه ، تییه  هی خودی بوونایه  پچانکه  کهدا، پچانه
ستپکک یان   ده ک له مایه بنهویتر بۆ من منکی تر ب، بوونکی تر ب،  کرێ ئه  ده وه و ئگۆیه رگای ئه

  ودایه  مه و له کو ئه خوا، ب، به-ردوونیدا، یان بوونکی باتر، خوا یان نا  بوونکی گه قۆناغک له
  .  که یدا نائاشنایه که بکۆتاییه

 .کرێ ناودر ده) نیوترال(ک  نییه ک بالیه وه) لیتر ئه ( و منکی تره ئه
  
بزارکردن   ک به یه ک بناخه نییه ک بالیه ویتر وه یی ئه  فامکردنی ئاماده  بین که وه با بۆ ئاسانکردنه ده
تی  کایه کی ئاوگۆڕیی و یهموو ه  پیش هه خاته ر ده مپه کاندا له ندییه یوه  بواری په  له  که خش که به ده

  وه  بکا یان ئه وه ی پشتاستکردنه شه بانگه  ی که وه  ب ئه  به وه کان، تاکوو پاشان ئه ندییه یوه گشت په
ی نوان   نامۆیی، بکۆتاییه–) تۆس هیه(و  ر ئه رانبه  به  لهدنڕوانی پچان می چاوه ل وه. تۆمار بکا

ک  ک پداویستییه  وه که ستانه دا وه  لره ین که  تبگه وه ب له  ده م ئمه به.  ه خودی زماندای  له–دا  ئمه
  کوو له ناکا، به) ب ر زبریش نه گه جا ئه(ک یان شونکی بۆش  رۆشناییهک،  نگییه تی بده رایه نونه

کی  گۆڕانکارییهڵ  گه  لهک یه ک هاورده توانین وه  ده  ئمه   که-ی زماندا یان ستروکتۆر  گۆڕانکی شوه
 ین راوردی بکه  بهڵ ئوکلیدس گه ندی له یوه  په  له رکی ماتماتیکی  که گیومتری رووبهکاریی  هاوکشهک  وه
کاریی  هاوکشه "  له رگرت که  وه وه  گرنگه نووسینی به-  جھشت که  بهکی بۆ ماتماتیکناس وه ڤالری ئه(
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رکی   ئاخاوتن چیتر ئه ی که وه  له  بریتییه و گۆڕانکارییه ئه- )1(.بئاخڤ-،"دا رکی ماتماتیکیانه رووبه
 ری وهه ی گه وازه رته کی په یه ش بواری شوه کانی وشه ندییه یوه پهک،  کاتییه  یه  روو بکاته  نیییه وه ئه

   مرۆ به ی که هو ک ئه ش وه مه ئه. ب ست ده ده با)دیسکۆنتینوتت ( که  پچاوه وته ودا ره  له هن که پکده
   که ی رزگار کردووه که  زمانه  ئاستک له پچاوه  نه نگه  هاوئاهه و گوتاره ی  توانستی ئه وه تکردنه ی ره رگه
کوو هاوکاتیش  رببێ، به کی پچاو خۆی ده یه ه شو بهنیا  تهر  ههک   نه که   باریدایه لهودا مرۆ  له

 رگای  بته  چیتر نه ب که  رازی ده وه ڵ ناب، به  تکه ک که یه ، وشهدنناست پچ  ده ش بداته وشه
 بۆ دیوکی تری  وه  دیوکه  تاکه  له ، کهێ ناگر وه خۆیه  پردک به جۆره  ک که یه  یان پردک، وشه وه ڕینه په

ک پ  ر چییه  هه  به اییهو بۆش کوو ئه ربگرێ، به وان وه نگاوکی فره  بتوان هه ماوه کی ب بنه بۆشاییه
 ). تی کایه  یه  کردن به  ب ئاماژه به ( وه سترنه  ببه وه کانی پکه لکترازانه یان جارکی تر   وه بکرته

  
و  ئه.  یه کی تیۆریی روون هه م کردن، جیاوازییه  من پناسه ی، که  پچاندنانه شنه و چه  نوان ئه له

-میشیان نا ، دووه ککیان دیالکتیکییه ، یه وه داته  ده زموونی وشه  ئه می دوو جۆره  وه جیاوازییه
 مندنی خهکی   و کۆمه  وه وه کاتییه  دوای یه  به  که ردوونییه کی گه یه میان وشه که ی یه وه ئه:  دیالکتیکییه

،  کی بکۆتایی و نامۆییه ندییه یوه گری په  هه که  ی نووسینه  دوومیشیان وشه ی وه کا، ئه تی ده گشتایه
ل . بدرێ رده دا ده)بی ده یان ئه ( نکی شیعرییانه  دیمه مووشتکش له  هه ر له  به یه و وشه ک ئه روه هه
کاتک دوو :   مانایه  دووانه میشه یدا هه که کالکارییه  یه رکه  ئه  له کالکاره  یه و جیاوازییه ش ئه مه رباری ئه سه
  ش له مه  ئه که دا  گۆڕی ده تی نۆره یاندا رووخسه که  وتوژه  له  که یه که نگه  بده وه اخڤن ئهئ  ده  پکڤهس که
توان   ده و پچانه شدا ئه و جگۆڕکیه ، ل له رانه رگژکه کی سه  پشووه بته یاندا ده که ستپکی وتوژه ده

کاتک توانیت .  یه ی زۆر گرنگتریش هه انکی دیکهپچم   به)2(.  بکا ناسراوه  نه و چاکییه  بۆ ئه ئاماژه
گۆڕێ،   ده ی که وه ئه – بزان  وه واوی ئه  ته رگیز ناتوان به  هه  که-وا مرۆ نازان  کردن بچن، ئه قسه
   وشه ی که و پچانه دا، یان ئه کردن ده ی قسه وه  گۆڕینه نۆره  ت به رفه  ده ی که و پچانه ر ئه گه ئه
ی  وه  له  دووره ی که و پچانه ی ئه وه تکردنه ، یان ره وه دروستی بکاته ئاستکی تردا   تاکوو له وه ڕنته هگ ده
 ماندوو بوون،  ب به ند ده  بهدن کاتک پچان بۆ نموونه. کا دروستدهدان  ناسه  هه ی که یه و وشه  ئه  ببته که

 کام   له نهاندناو پچ  ئه  کهزانین  ده وکات ئمه ، ئه)اساین ئ و شوانه ئه ( وه هییتی یان ناخۆش حه ناڕه
ی  وه رباری ئه ، سهنیا بین د نهو پچاند ی ئه  کایه له  کرێ ئمه ؟ ده گرتووه یان هه رچاوه  سه وه زموونه ئه
 نا،  ؟زۆک ب  خودی خۆیدا نه  لهدنزۆکیش کرا بت، تۆ بی پچان  نه  به نهندو پچا ر ئه گه ئه  که

  یه  گومانمان هه ی ئمه که کوو راستییه ؛ به) وه گرته تیش ده حه تی و ناڕه  ماندوویه وه ئه(ناتوانین وا بین 
   بکۆتایی ئاوهکی هیی کاندا بۆشایه  نوان بوونه له) ک تی یان ناخۆشییه یان ماندوویه(تی  حه ، ناڕه که

 دروستکردنی  ، ببته وه  جھشتنی بۆشاییه ، به هۆی و بۆشاییه  ئه  که زۆر گرنگ ب وه  ئه نگه ، ره وه بکاته
 دا تی یان ناخۆشیدا گۆڕانی تیادا رووده حه تی، ناڕه  ماندوویه  له ی که و ئاخاوتنه  ئه مجۆره ربین، به ده
؟ تر بوانین فره ناتوانین  ئاخۆ ئمه.  ئاخاوتنک ندی بکۆتایی زماندا ببته هه  پودانگی ره کرێ  به ده
  کوو له ، به  زماندا نییهکی  دره رووی چیتر له  که؛  نه  بالیه و پ پا ربگرین که ک وهدن پچان با جۆره ده
   به هدنو پچان توانین ئه  ده ئمه؛  کیشه نگییه موو بده ک و هه یه موو وشه  پش هه تی و له یه وه ره ده

کرێ   ده مان پکا که هدنی پچان و خاه  ئه وه  به ئمه. ین ی مانا ناودر بکهڕ وپه  و ئه کی بادهدنپچان
، )  زۆر نییه که (  زک دایه موو ئاوه  هه ر له ک هه  نه ، که  بایه م جۆره کی له ر مانایه گه  رزگار بکا، ئه ئمه
ک  تییه ک شتایه  وه زه و ئاوه ایا ئهوێ بژم ئ مه ، ده  کانیش دایه زه موو نائاوه  هه کوو هاوکاتیش له به

  ی که وه  ئه-   چۆنه هدن پچان و جۆره  ئه  که خۆمان بپرسین دا ناچار نین له  لره ؟ ئمه  ئارادایه هشتا له
دژی   وه  رگای ئاخاوتنه لهب   ده  ئمه ین که که رجک ده  خۆمان تووشی مه وه  به-   نییهمۆ سته دهخۆی 
موو   خودی زماندا هه ب له  ده پن که  ناسه وه ر ئه سه رج له  مه میشه ئاخاوتن هه  ش که مه ئهوای ، بین
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ک  وه،   ببژه ربینه و ده  ئه وه کی زمانه  ناوه  له ئاخۆ وێ بژم که مه گر ب؟ ده ربینکی زمان ماناهه ده
   که وه  بدۆزییه وه ئه کدا  یه  گشت وشه  له وه  رگایهو ک له روه هه بئاخڤی،  یه" وه ره ده"و   دیدی ئه  لهی وه ئه
  وه ته ستراوه  به وه موو ئاخاوتنکه  هه  به ی که وه  دژی ئه  به کا که ک دروستده ترسییه ش مه مه ئه
ا یی  تیاید ربینکی بازنه موو ده  هه ک رابکشی که یه  بازنه وه  ناوه  له  بنووسی، که  که؟ وه ڕته گه هه

 ... وه بنووسرته
  

 دوو  رایا ئمه  به له.  وه ینه ر بکه به سته ک ده ستین و ئاکامگیرییه دا بوه ن لره رگامان بده
و  ئه: دا  وشهدیالکتیکی-رجکی دیالکتیکی و نا ر مه رانبه  به  له مکه  وه  که یه مان هه وه لکجووداکردنه

م  به. پوێ  ده  بکۆتاییه ودایه و مه  ئه ی که ڕوانییه و چاوه دا؛ ئه  ده وه  گۆڕینه نۆره   به  رگه ی که پشووه
کا،   ئاماده  شیعرییه نه و دیمه  ئه ن که یه نگ راناگه کی هاوئاههدننیا خای پچان ر ته  هه ڕوانییه و چاوه ئه
، زیاتر و زیاتر  ساغهاڵ و ن زۆر قوو ن، که یه گه رادهش  کانی دیکه هدنی پچان کوو هاوکات شوه به

. خسنن ڕه  مانایی ده کوو فره کانیان زاڵ نین به لجیاوازییه  میشه ش هه انهدن پچان  جۆرهو له،  ناساغه
ودا بۆشایی   له– هۆ  بته ککیاندا بۆشایی ده  یه له:  وه مان لکتر جوودا کردهدن س جۆری پچان ئمه

پکرێ  دهمانی خودی هۆ  ودا نه گر، له ڕی ماناهه وپه کی با و ئهدنان پچ-  تی و ناخۆشییه ماندوویه
  له.  بئاخڤی  که یه وه یشتن بۆ ئه تگه. ی  تاکوو تبگه یه وه  بۆ ئهدنپچان).  ب که وه  بیرکردنه وه  ئه نگه ره(

  .ی ر بکه  مسۆگه حاه  مه و پچانه بچنی و تاکوو ئهی  وه  بۆ ئه بئاخڤه: کۆتاییشدا
  

  کان کتبی پرسیاره
  
و   من پشنیاز بۆ ئه وه خش، ئه سک بخوازێ ژیانیان پ ببه ر که گه ل ئه .بستراکتن  ئه و تامانانه ئه
ومدا   من خۆم هه وه، هاوکاتیش که ته ریی مندا ماوه وه  یاده  له  که وه  کتبک بخونته م که که  ده سه که

 هیچ  و کتبه  ئهر سه  له  خۆمدا بوو که یمانم به من په. و تامانانه  ئه خشمه شوازکی زۆر گشتی ببه
  و کتبانه  به  ئاماژه  که ئمه  . ست به  ده وه یی ئمه  کارامه  پشت به یه م هه رهه ندێ به هه. م شتک نه

هنین  ریان ده ، ده مکوتکرا و هاوڕیانه ردوونکی ده ، گه ردوونه و گه  له  ئمه  بین که ین، یان باشتره که ده
  ی که مگینییه و خه دواجار ئه  که  یه ک هه نیگایه  گۆشهم  به. ین که  هی خۆیانه، کارکی ناڕاست ده که

 باسی  ناسکترین یان ئازاراویترین کتب بکا،  تاکوو هی وه ،  بۆ ئه یه دا ههر کتبکی گرنگ خنی هه ناوه
؛  ند نییه  پابه وه  هیچ شتکه  کتب به  دواوه  به مه ئیتر له.   بچن که  رزگار بکا و بازنه ه ئم  له که کتبه
  .  کتب کاته  کتب ده  که شه مه ر ئه هه
  

   تاکه کاندا که ر گژه  سه ی داستانبژی و وشه وه وامیی، جوونه رده  کۆی کۆپه، هزر، گفتوگۆ، به من له
  وه، که بینمه  دهدامک رهه  به کانی پچاندن له هن، گشت توانایه وخۆی شیعریی پکده کی ناڕاسته رگایه

  - ره ده ستان به  وه  له ی که وه ، ئه  ب پچانه  منگه و منگه  ئه–موویان ئامز بۆ نووسین  ش هه مانه هئ
اڵ  پ  له– " کاندا کتبی پرسیاره"  دا، له ل لره.  پچاندن تیایدا بنووسرێ  به  پویسته ، که وه کانه ده
موو   هه  له  کهی  شیعریانه کۆپهو  ئهی  ر رگه ر به ک هه  نه-   و ئازارانه نادنیا و وزه شدا ئه مه ئه

ش تاکوو  مه ، ئه وه کاته و تاقیشیان ده  وه داته میان ده کوو وه کا، به کان تۆمار ده هدن پچان وه ڕۆکانه ناوه
 دوو جار روو  تکیشدا ڕه ر که  هه ت له ڕه  دوو که میشه  هه  ئاخاوتن،که  و بیکاته وه  بیچنتهپاشان دیسان

ری  ودا سنته  له ی که و مژووه ؛ له یه کانیدا هه راوزه  په  له ی که و نووسینه له  که ی همژووو  ئه: دا ده
  ی که  مرۆڤهو ئه،  نگکه  بۆ شاعیر ئاسته ی که و نووسینه کرێ؛ له  ناودر ده که ئایینی جووله   بهدنپچان
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،  که ئایینی جووله، قانوونی  که ختییه ریی سه روه  بئاخڤ؛ ل هاوکاتیش دادپه رانه روه خوازی دادپه ده
 .تی پیته  و ماندوویه که چه  بنه چونکه  تاکیشه  بکا، کهدا گه  مرۆ ناتوان یاریی له ی نووسراو که وشه
  ئاخڤ که ساتک ده دا کاره  لره مجۆره ، به وه ینه که  مژوودا تاقیده  له  ئمه  که ی پچاندنکهش خا مه ئه

ش خای  مه ئه: کی شوومی بکۆتایی نگییه بر و زه  زه– کۆکوژیی – دایهیه   پش چاوی ئمه ئستا له
و  دوای ئه. دریشی بکاوئافرن و نا رۆژگارک ب یه  وه  ئامانجی ئه  که ته سه یی ده کی دڕندهدنپچان

کوو   به وه  و چیتر تاقیناکرته  مژووه  لهر  به  که یه یی هه رچاوه کی سهدن، خای پچان هدنخای پچان
 سنووردار  و پشووه ی ئه تک ماوه سه موو ده ک بۆ هه ودایه  نیشانکردنی مه روا به ، هه رجکه ری مه پکھنه

  که... ی  برینه "و ئه   کهو خای پچاندنه ئه: ن یه گه  خۆی راده که ودا ئایینی جووله  له کا که ده
   له ی که رچاوه  که سه وه بته  دایک ده زک له گه  ره  له ی که و برینه ئه"دا،  نیشانده"  ی نادیاره که تایه ره سه

ڵ نووسیندا  گه ی له که وه  تکه وامه رده  به وته و و ره رابردو  که یه و برینه ر ئه  هه وه ، ئه"  هاتووه وه کتبه
ستی  ڵ فشاری شت و باده گه ندی له یوه  په  له  که یه ودایه و مه ، ئه و پشووه ی ئه ش ماوه مه ئه".  وه توته ده

ن دروست ودا ئاخاوت  له کا که ستنیشان ده  ده و شونه ن، هاوکاتیش ئه یه گه  خۆی رادهکاندا پشھاته
.  بکا  پناسهدای که ته سه ڵ ده گه  خۆی له تی مرۆڤ ناکا که  داوه وه  چیتر  بۆ ئه ی که و ئاخاوتنه ب، ئه ده

  نه  دیمهو له (*) ی شاعیر)ئدمۆن یابیس(ی  که ته وه خه/ شیۆنه  مدیته کرێ له مرۆ ده. حاڵ کی مه یه وشه
 راگئاژۆ و  ر هاوپشته سه شیۆنک به ڵ مدیته گه کانیشی له رجانه هکرێ م  تبگا و هاوکاتیش ده وه شاعیرییه

  حاه ت مه به م هه  به رخه هاوچهش شتکی  مه  ئه وت بن، که  هاوڕهداکان که وشی جووله  ره ی له که راماوه
یان  وه  نووسینهک، یه که و جوولهمو  هه م کرد که ختییه هو س  باسی ئه من بۆ ئوه) "3. (ی بزانرێ که مژووه

مان  ڕوانی، هه مان چاوه  هه  له  و نووسین بجگه که  ئایینی جووله بۆیه ، له خته ک خودی نووسین سه وه
 دوو جار  میشه هه" کان کتبی پرسیاره " ر بۆیه هه". تی، هیچی تر نین که مان شه ر هه ئومد، هه
و  وێ ئه کا، له ش کتب سازی ده مه  ئه  زمان دن که ان بهی داب وه  جوونه ی که و کتبه ؛ ئه وه ته نووسراوه

  لکدا که  الی گه  و له  مژووه ر به  سه که  یه قابۆوهکی  یه  وشه رزه ته "  ستنیشانکرد که ی ده وه ی که ئه کتبه
) ئدمۆن یابیس (  که ییه  دووانه وه و جوونه  ئه-"کا ستپده  ده   نووه  له وه ته ڕاوه بۆ ناو خودی خۆی گه

ڵ خۆی ئاشتی  گه خش یان تاکوو بتوان له  ببه وه ک به کاتییه  یه بوو که وه ، ئه وه ی کرده سته رجه به
    .     وه بکاته

  
   که وه هته  ده وه  ئهش نووسسازه تاڵ و چاره  به ڕوانییه و چاوه  ئه ک که  راستییه بته  ده وه  ئه مجۆره به
،  که خته وانی ته کات به پاسه ش ده که ره ، نووسه وه نووسرته دا ده که ی کتبه وه ی بنه خته ر ته سه له

یی  دهما بۆشایی و نائا  ببته کا که  مرۆڤ ده ش وا له مه  بیابان و ئه کا به ده  که ره نووسینی نووسه
، ) وه می بیابانکی تر بداته وه ( وه  بداته کهکی دی ڕوانییه می چاوه  وه ڕوانییه و چاوه ر ئه گه ؛ ئه که یمانه په
 نوان   له وه  دنیاییه  به واته ربدران، که بینراودا ده  ئاستکی بای نه  له غانه ده  قه  وشه و ده ودا ئه  له که
، کان ی قانوونهبۆموو شتک تا  پش هه چونکه.  یه ک و پچاندنک هه ودایه ک، مه واندا بۆشاییه ئه

  یه وه کوو بۆ ئه ، به  بۆ سزادان نییه که کۆسته(شک  ، تکده ندییه  خواوه و نیشانه  ئهی که هر ه بزون دوگمه
   کاته  دیسان له  که ن نییه وه ش بۆ ئه مه ، ل ئه وه ینووسته  دهش نو ر له و سه)   وه بھنته  که یامه  په که
  رجه و مه  ئه فر بکا که  وه ئه خۆی   وه شکاوهی   وشه ب له مرۆڤ ده:  وه  بیخوقنته وه یه که که چه بنه
کی  یه یشتن یان وشه م تگه که  یه  باس له  مانای وشه ش به مه ئه:  تاکوو بۆی بئاخڤ وه ڕنته بگه
  ی که وه  ئه، دوایگوتبتیم جار   بۆ دووه میشه ک مرۆ هه روه  هه مه لیم ناکا؛ ئه یی و ساغ و سه که چه بنه

کی   الیه له. رگرت ودای وه دا مه که چه ڵ بنه گه  له ی که وه بوو گوی ل ب و تبگات، دوای ئه رازی نه
ق  مین ده که  یه- بھنین  وه"   قابۆوه  وشه " و  له تییانه ڕه نه ب  رسایه وه  بتوانین ئه  ئمه نگه  ره-  وه تریشه

 ندی  خواوه یشند یه چه و وشه جا ئه(کی نووسراو  یه وشه)  ق نییه مین ده که رگیز یه  هه که ( یه مجۆره به
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   که تایه ره  سه و وشه ، ئه وه ینه که  وابکا بیری لنه خش که کمان پ ببه ر چییه  هه یه و وشه ب، جا ئه نه
   له میشه شی هه که هرج  و مه شی سزاداره که  واتایه ، تاکه کی تر نییه یه  خۆی پش هیچ وشه  له جگه

  ی دووباره که نیا ناسنامه ک ته  نه  ئمه  که وه یهتبینی   به هقک تیشدا دهک کا  یه ، له) زیاترهن سزادار
کا،  مان ده"کان که وتی دایکی جووله"کانی  بووه تاڵ نه  به و لکجیاوازییه کوو  فری ئه ، به وه ینه که ده

  ر خۆشی هه   که مارۆ دراوه لک گه  تبینیگه قکی پیرۆز به ده: "  ده وه قه و ده ر ئه مه ئدمۆند یابس له
ریتی رابینی دانی پ   نه ی که هییننگی و سه  له بریتییه) ئینجیل(کردنی بیبل  های شرۆڤه به".  میھناوه رهه به

  ی که نگه و ده  به میشه  هه ، پویسته یه که چه  نابنه که چه  بنه قه و ده ، ئه  نووسراوه و رسایه ا ئهوات:  ناوه
و نای،   دوای ئه ی که کییه  زاره و تبینییه  به–وه   بگوترته کردووه یادداشت قه و ده ر ئه سه تبینی له

،  هق و ده  ئه ،نگه و ده  ئه مجۆره   به–) 4(وه  رببدرته  ده وه ، دیسانه رخه هاوچه   کهی قه و ده ئهکوو  به
  کا کهاکی بۆ دروست ن تییه کایه   یه وه  لکجوودایانه و رسایه ، ل به وه ڕنته گه  ده  نووسراوانه رسایه

سراو و ی نوو  وشه، قکی پیرۆزه  ده  که، رخه هاوچه  قه و ده  ئه مجۆره به. کانی  بۆ کۆتاییه پودانگکه
  ی، که که وخۆیه  راسته توانسته   به مجاره  ئه  که،کرێ  دهش  پشکه وه کییه  الوه و شوه کراو به راڤهناوکۆیی 

و  ئه   که، مرۆ ب که     (ex-ècrè). بوری بت  نگه  رههاوکاتیش،  هو  هشتۆته خۆیداڵ گه کی له ودایه مه
  که-، رق قه ده
   به وداه  حه میشه هه   که ک دن پچان-  دایه که ئایینی جووله  له  ی که ییه  تووڕهخت و  سه زموونه و ئه به

کوو هاوکاتیش  ، به  نییه وه رساکانه دوای تابلۆی  نیا به ش ته یه وه ڕانه و گه کی دوور، ئه دوای رابردوویه
ش  مه ؛ وای ئه وه رزیشه  دوای به  به هودا  حه گرهب) کان سییه مایه ک که شق وه عه ( وه هر ک خووقنه  ته له
و  کوو له ، بهناهن هه  که  سوومبووله ریتیتک که کردنی نه  شرۆڤه زموونک له  دوای ئه  به وداه حه

ن   خاوه ی که زموونه و ئه ی ئه  رگه ، به-ن  ده ودا نیشانی ده وان له  ئه گرێ که ی خۆی ده  جگهدا  یه میانه
 ژر  م هاوکاتیش خستییه کا، به  خۆی ده ست به  هه وه ختی کرده   ورووژاندی، جه–اعیر  ش-  وشه

  به. ر روه  دادپه ڕاندن بکا به-رگیز ناتوان پچ مرۆ هه.  وه  ژر پرسیاره خۆشی خۆی خسته پرسیار و به
و   ئه اتک که، ک وه  بداتهرخت وانکی سه پاسه،  گرکی تووڕه خنه می ره  ، ناتوان وه وه هدیوکی تریش

توان شتک  چ نه  وده ی که خۆیه ربه ن و سه  بالیه و وشه ، ئه وه کاته تده دحاڵ ره تکی شایه شیعرییه
  ل له.  ب زامنکردنک  بشبته ه و نه جده ک به  شونپیه ن و نه  دان ده چ نه  وده تۆمار بکا، که

ڕی  وپه  به  که  شاعیر رازی بووه   که– ب ئاکتۆریتت و زابوون  ، به عیرشاچۆن ،  وه کی تریشه الیه
  وه یه که کدارییه مه  نائه پچن و له ی ده که  وشه میشه  هه  که وه  بداته و پچانه می ئه  وه وه رپرسیارییه به
و  ره  به وه یه که رچاوه  سه ی، له که یامه م په که و یه ره یه به و وشه  بتوان ئه–کدار  مه ئه  یکات به ده
   به ی که که تییه  بوونکی تری بوونایه ندی بوونک به پابه/ ترانسندنت  یاندنه  راگه ی، له که ییه نه سه ره
ی  که  راستییه نده هه ڵ ره گه  له ه مامه تاکوو بتوان  وه ره  ده  دته وه ر و خوقاوه ودای نوان خوقنه مه
روا بگۆمان  هه؟   وه ڕنته  بگهستن، و بیوهی بکا ماڕژ  بنه یه  شوهو دا بکا و هاوکاتیش بهڕاندنڕاند-پچ

  و رووخساره ، هاوکاتیش شاعیر ئه کانیشه ی خوایه وه جگره   و نه کانه  خوایهلی واتاگهگری   هه شاعیر نه
 -   که  نییه سه و که ک شاعیر ئه روه هه. بتنووقاندواندا  یی ئه ر نائاماده رانبه  به کانی له  چاوه  که نییه
 خۆی بۆ   که ش نییه سه و که ربگێ و ئه  وه شتنهو بانگاه  تاکوو ئه–  رخانکارک بۆ وشه خۆ ته ک وه
 ریی  جادووگه  که ندی نییه کی خواوه ن راستی، ونایه  خاوهرخان کرد بت، توانادارکی دی ته به یانی ئهژ

یاندن   خه ی  بازنه ش له مه ر ئه گه  ئه نده رچه هه بتوان باترین رۆی ئازادی بگێ،  ک که دوویهبکا، جا
  خۆیه ربه و ناسه شاعیر ئه: کی تر  واتایه ، یان به خۆشه ربه  ناسه  و نه خۆیه ربه  سه شاعیر نه. رووبدات

-و دیس ئه.  کورسکه-تاری شاعیر دیسگو/دیسکورس.  ن ئاکارک نییه  خاوه وه شونی ئه   که نییه
ک ب   وه–تی، ئازار، ناخۆشی  ک ماندوویه  وه–م  رهه ک به  وه–دا  و ئاستانه  گشت ئه  له کورسه
   کهکا ش ئامۆژگاری شاعیر ده مه ئه. رپرسیاریی پچاندن  به کاته و ده ئهم،  رهه بهیی   ئاماده ک له کارییه
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 نوچان بپچک که(بانکه ده شاعیر  ، چونکه)ر ئاواز سه  له که زانیارییه  پچ ش  ت وشه نانه  ته زان
،  یامکیشه گری په  هه و یه غه ده  قه نده رچه  هه تک که سه ، دهنگ بر و زه ت و زه سه  ده  ببتهتوان ده
  )دا خالقکدا رووده موو ئه  هه  له که( ب  غه ده  قه ی که  رووته و توانسته  ئه  بتوان ببته  کهکرێ ترسی لده مه
  
 و  که ، ئایینی جووله زموونه و دوو ئه ئه." داناو پچاندنک ی له  تۆ شانه  که که  یاد مه  له وه رگیز ئه هه"

  به هاوکاتیش ، وه هکانیان کگرتن و لکجیاوازییه  یه  له وه  پکه ئدمۆن یابس توانی نووسین، که
ریانببێ و نمایشیان بکا،  ده،  وه شییه که ه رازیکردن و چاوترییی  شوه  به وه هی که یهی  دووانه بانگھشتنه

دانی بۆ   بروسکه ، به ک کهدن، پچان  دایه له  واتاگه و پچاندنه لهی  که شه  هاوبه که چه  بنه مجۆره به
 دیار   به مه ش زیاتر ئه وه ، لهدادابێ  وه  ب پسانه وه) که تییه کایه ، یه که شانه(  که ره  سنته ، له وه پشه
    که شه  بزۆکه و خاه نیا ئه  ته ریش ب،که تکشکاندنی سنته  نهندو پچا  ئه نگه  م ره بهخات،  ده

   وه ختییه  سه  له و رگایه ئه...  درتیانه بژارد ههم  من هه ی که و رگایه ئه. "شکن ک دهر سنته
و  له  وتووانه رکه  سهئدمۆن یابس ."  وه ره  ده چته  ده وه شه ختییه و سه  له–نووسراو ب   نه  کهکا ستپده ده

دا   و کتبه  له نگه ره.  وه مبکاته ش لی که وه  ب ئه کی راست بگرێ، به یه ئاراستهدا توانی  نگه ئاسته
  ش کاتک که وه رباری ئه سه ناو خۆی،  وه بچته ئیدمۆن  که:  ب وه نجامی ئه گرنگترین کارک که ئه

ک  ش نه مه ، ئه رخستن نییه  خۆ ده زی له  حه و کتبه ئه.  وه ش بداته زنه  مه و ئازاره می ئه وه  پویسته
 شونک  کوو تاکوو خۆی له ب بیانبژێ، به  ده ی که و شتانه  گشت ئه نگ ب له  بده ی که وه ر ئه به له

ی  که  چاکه ، پچاندنه که ایهرسودا   له ، که وه  بھته  دایه  نوان وشه  له ی که کاتهو   ئه یان له
بۆ   که هاواره"، "گرتن رگه به " بته ش ده که  و هاواره وه کاته رمتر ده ی نه که ختییه رسه ، سه که یامه په
خش،  به  پرسیارک ده بهک  یه ناخهتا ب ره  سه  کها خرکی یه سته وه  هه بته ی بیارک دهرگرتن وه

  ره وهه و دوو گه  ئه مجۆره کا، به  دهک یه تهس وه  هه ریانه زبه کی ئه یه وه رکردنی خوندنه به سته دهپاشانیش 
ردووکیان   هه  لکداباون چونکه سه و دوو که ئه(، سارا و یوکل  ندیانه خواوهکی   جادوویه به   که لکداباوه

وان   کاتک ئه،)کتر بوون ڵ یه وان تکه  ئه  چونکه وه وان لکجیابوونه ئه: کی قوون شییه هاوبهگری  هه
  وه  پکه وه  کتبی ئاگادار کردنه  به ، کهکرن زراو ناودر دهکی زۆر پار یه  شوه به ش نین خۆشیان ئاماده

یشتن و  ڕوانی پکگه  چاوه ش له مه اری ئهرب ندیی، سه کی خواوه  ونایه بنه ده بن، کتر ده وی یه تکه
  وه ر ئه سه  له ب ئمه دا ده لره.  وه مننه  دهیاندا که کاتییه  یه لهیاندا  که دییه به  ئه  دواخراوهدا وه هجیابوون

  ته و حیکایه ئه -  وه وانه ریی ئه  ژر کاریگه وتۆته که چ ئیدمۆن یابس نه وده  ر بۆیه هه  که –کۆک بین 
ر  مارتین بوبهی "   ی که  کتبه کانیان زوو له  سیحره ، که که هی ئایینی جوول  دگیرانه رییه سۆفیگه/موستیک

   "Gog und Magog   و توانین ئه  ده ئستاش ئمه(جگیر بوون 
و  ئه) 5 () ایابه الی منیش شتکی ن ، کهوه  بخونینه وه ته رگکدا کۆیکردوونه  به و له  ئه  ی که تانه حیکایه

ڕ و  شه  داستانه  له  ی که ر و شۆڕشگانه  نوگه و شاعیره ی نوان ئه دراوه رنج نه  هشتا سه ندییه یوه په
کشانی  ی ونه  چوارچوه  له ی که داستانانهو   ئهبینرن، واتا  تدا ده  رۆژههکانی کۆست ئامزه

  ره و دوا رابه  ئه ناسینی توانم  به دهمن .  وه بنه  ده سته جهر بهریتکدا  کانی ژیان و داب و نه رووداوه
و   ئه ، که وه مه  روونبکه داستانانهو   ئهشنا کردن،ئای   ئمه بهر   مارتین بوبه که ،کان که ی جووله ره سوفیگه
  میشه ی هه وه  به یه کی هه ندییه تمه  تایبه ک که یه نگژه  ته–رخ بوو   هاوچه وه شه نگژه  ته  به ره سۆفیگه
 توانای دابوو  ،لهی که رباری بکۆتاییه سهک، ل   ب دوعایه ، به یه که  جووله ره  سۆفیگهو ئه: رخ ب هاوچه

ی ل   یان دوعای نوژ گوزارهتی ایه بوونندی شکۆمه/دا ئاکتۆریتتی نگییه بدهو  له. نگ ب رمنکی بده شه
.   دواوه وه گنه  ده ردبدرێ که ده"  کان  ه فرمسکه"، و "نگ ب دههاوارکی "نیا  کوو ته ناکرێ، به

،   ده نگه   ب ده و هاواره ر ئه سه له) کوردی.لمانی، و ی ئه که سووفی جووله یله فه(ر  روا مارتین بووبه هه
ی   ساته و چرکه ک ئه  ته له: دایانکان زنه  مه ر ژانه مبه  هه  له کانه که ی جووله ردوونیانه کی گه رته  به وه  ئه که
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و   ئه و هاواره ئه  میشه ههروا  هه". خا  هاوار ده ش به ئمه " و هاواره ئه" ب گشت شتک ورد و خاش ده " که
اوکاتیش   هی، که  راستگۆییه خشییه انابهک وای ه یه کا  شیعریش هاوار بکا، وشه  واده ی که یه وشه
  .   کیشه ک هاوڕیه وه
  
  کی تر یه  بۆ وشه وه که یه  وشه له

  ر کی مسۆگه بۆشایه
 

--------………………………………… 
 "گۆڤاری :  رچاوه سه  Kris گۆڤاری ناوبراو، گۆڤارکی نی باسه شایه. 1998، سای 38  ، ژماره"

 .کرد هرشتیان د رپه ری هزرڤانی سودی سه ی نووسه ی رابردوو کۆمه ده کانی سه ده وه  نه  له هزریبوو که
 :راوز په
 :ی یودیت رۆبینسۆن که  کتبه کم له یه  ئاماژه وه ت به باره  من سه)1(

(”Lànalyse de Lèsprit dans les Cahiers de Valèry”, Judith Robunsons, Èditions Jose 
Corti ). M., 

  وان به  ئه هنن که کار ده ازک بهکان ئامر ماتماتیککاره: " وه گته  ده شته رگوزه م سه مۆنتل ئه.  وه دۆزییه
   به  که ری یادداشتکی ئایدیالییه فته  ده وه ئه: ن که ناودری ده)  رایمانیوته(یی  ندازه رکی یومتری ئه رووبه
ی  که تییه یهاواوی چ  ته رک که فته گرێ، ده وه ده  خۆیه ک به کو یه کی وه یه ڕه ند الپه ی پویست چه گوره
و  ئه. کرێ سپ ده  چه وه ندێ رسا پکه ی هه  گوره  به ره فته و ده کانی ئه ڕه ، الپه  سفره همیش هه

  ودا زۆرک له ، له وه نووسنه دا ده ڕانه و الپه ری ئه  رووبه لکی جودا له  ئاخاوتنگه ماتماتیککارانه
  ئوه: " منی وت  کاتی ئاخاوتنکدا به ڤالری له. گرن رده ی جودادا وه ڕه  الپه یان له کان جگه ئاخاوتنه

  گۆڕێ؟ من شتک به ده) رایمانئوتا(ری ماتماتیکی  ی پوانی رووبه  شوه کردن به وتوژ  که پتان وا نییه
  یم له  من پاشان ده ی که وه م هاوکاتیش ئه مدا بنووسرێ، به که ی یه ڕه  الپه ش له مه م؛ ئه  ده ئوه
.  وه ینووسمه م ده ی سیه ڕه  الپه یم له  دوایی ده ی که وه روا ئه م، هه که مدا تاو و تۆی ده ی دووه ڕه الپه
، ن بکهوت  که  پاشهدام ی دووه ڕه  الپه  نیازن پاشان بین له به  ی که و شتانه  ئه ی که وه  کاتی ئه ش له وهئ

ڕی  وپه  ئه بته  ده یه و ونه  ئه وه  دنیاییه به."  وه مدا  بنووسنه که ی یه ڕه  الپه می من له بۆ خۆتان وه
 پرینسیپی   به وه توان ئه  مرۆ ده ست که به  ده وه نیا پشت به  ته که دا وناندنه  لره ناڕازیبوون، چونکه

  .ین واوی زمان، ناودری بکه بوونکی ته ک ئاوه  دواوه، نه ئاوزان بهی  وشه
کی  یه  شوه بهکان  کییه ره  سه ره کته کدا ئه  گفتوگۆیه له:  بین انترین شوه ئاس کرێ به  یان ده)2(

کتر بووشنن،  تی یه سایه  که  که  نییه وه ش بۆ ئه مه ، ئه شییه  هاوبه که  ئامانجه  کهیڤن، په شکراو ده دابه
بۆ کوو  ، به) کی دیالکتیکییه یه گهش روان وه ئه(، رببن ده داکتر ر یه رانبه به  لهجیاواز  بۆچوونی سنووردار

ک   وه و پچاندنه ی خودی ئه وه ب، واتا بۆ ئه یی هه ک بۆ زمان  ئاماده ک جیاوازییه  وه  وشه ی که وه ئه
    . وه  ببته سته رجه  به مینا وشهک  ی جیاوازییه کی توانادار بناخه نیاییه هت
ستی من  به کوو مه کی مژوویدا، به تییه سایه  که  له کان نییه هریکیی التهنیا  ستم ته به دا من مه لره )3(

ز،  گه ک ره  وه–) ک هایه یان به(چیتر مانای شوومی "  بووی که  تۆ جووله که: " کی تره  راستییه جۆره
. ن یه گه رج ده کوو مانای توانستکی ئازادی بمه  به–ن  یه بایۆلۆگی یان ناوبردنکی بیۆگرافیی ناگه

  ر بۆیه هه: یه مان شوه  هه ر به هه" تی مرۆڤایه " ش به ستبوونی ئمه یوه  ب دوودی په کارێ ب که مرۆ ده
  زی خۆی نابته  حه مرۆ به. نووس مان چاره  جگۆڕکی هه ندن به ستبوون به یوه  پهردوو  هه وا دیاره
 پش  وته که ده  ی که یه وه ر له و به ، بوونی ئه که  جووله بته  ده که ی جووله وه ر له مرۆ به.  که جووله
گئاژۆ ناکا  ره) کی سرووشتیدا یه  زانینی ناسنامه له( سرووشتک  روا مژووش، مرۆڤک له تی، هه بوونایه
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 مرۆ   ج، که گیشتۆته رگیز نه ل هاوکاتیش هه  وه  پشتر داڕژراوه کدا که )من(ئگۆ   کوو له ، به
سرووشتی مرۆڤی  " بۆیه.  وه م بداته  وه وه تبکاته ی خۆی ره که رپرسیاره  به ی که وه  ب ئه به  پویسته
ی   رامانکی راماوانه ب به  ناو خۆیان، جا ده وه چنه ، ده" خۆ پارزییه"کجار زۆر  یه"  که جووله

 سرووشتیش زیاتر   له  که که یه وه ختکردنه  جه یه وه نگدانه  ره میشه  هه ین که رکی بکه  ده وه بکۆتاییه
ناتوان ،  وه تیشی بکاته  ره نده رچه  مرۆ، هه رجک که ، مه رووشت باتره س ی له که رجه ، مه گئاژۆیه ره

  .خۆی ل رزگار بکا
    کتبی  له)Difficile Libertè ”)4 ” (Albin Michel)ندی و     شکۆمه ودا ئیمانول لڤیناس به له ، 

و  دوێ، له  ده یه موومان هه  هه ندی به یوه  په ی که وه ر ئه سه دوێ، له  ده که ر ئایینی جووله سه لهک  یهقوو
   به  ناوبراوه یهو رسا ئه: " وه خونته  ده وه لکی گرنگدا ئه ک زۆر رامانگه  ته دا مرۆ له کتبه

،  یه یی هه که چه کی بنه ندییه یوه  پهدا له و رامانگه  ئه نوان له.  رخه تای  هاوچه تا هه و بۆ هه یه که نووسراوه
کتر  یان یه که ر یه ههی   کایه.  یه که تمۆسفری ئایینی جووله  خودی ئهدا له رامانگهو  یشتنک له تگه
.  وه ییهی و بیانخون یان بکه  پیاده خسنن که ڕه ت ده رفه کوو ده  به، وه نه کهحف نا کتر مه  یهپارزن  یان ده

    کی ناسراو له یه وه ا تخوندنهود ، له وه مه کانی ئه ییه  رۆژانه بۆچوونهو  ئه ناو  چوونهToraو ، له
 ”lernen”ه.دا نجامده  ئه یه دا هه که  ژیانی ئایینی جووله لهیی   شونکی کاکه ی که ناوداره 
 م رییانه  سۆفیگه ته یکایهو ح من ئه: "دوێ  ده مجۆره ی به که ڕ تاو و توکردنی کاره  مه ر له بوبهمارتین  )5(
و  هاوکاتیش من لهم  ، به رگرتووه  وه وه  جیا جیاکانه  تۆمارکراوه بی فۆلکلۆریی، یادداشته ده  ئه له

من . ریان گرتبوو، بیستوومن کانیان وه  تیره  له ی که و مرۆڤانه  ژیاندا بوون، ئه  هشتا له ی که مرۆڤانه
ک منداکی  من وه: کردوون ستکاریم نه خالق ئامز ده بی و حیکاتکی ئه ده مکی ئه رهه  به ر جۆره  ههک وه

کی  م، من مژوویه  داستانه و زنجیره ئهبازکی  رده نیا به من ته...  وه ته م گاوه رانه  سۆفیگه و داستانه الو ئه
   له و نویه  ئه ی که وه  به نده  به وه چن، ئه لی نوێ ده گه داستان ریش به گه ، ئه وه ته  گاوه کۆن دووباره

  . بووه  بژراون هه ستپکدا که ده
  رت میسراهیس  ی رۆبه که خوازم ئوه  کته  هاوکاتیش من ده

 ”La condition rèflexive de lòmme juif (Julirad”   ی که شه و به تیش ئه  تایبه ، به وه بخوننه
و  کی ئه یه دا من کۆپله لره".  که زموونی جووله ی ئه که چه بنهک  نتیسمیزمی نازیی وه ای ئهوات: " ناوی که

کان   نازییهی یه به  قه هسات  کارهو ئه: " وه تی مرۆ بیری لبکاته ی خۆیه  جگه  که وه نووسمه تان بۆ ده کتبه
ک   وهش  وه  ئه که،  نتیسمیزم دایه  ئه ی له که گه  ره کا که کی قووڵ نمایش ده کان مانایه که بۆ جووله
ک   وه ساته کارهو  ن لهو ئاگا بو به... کرێ  ده که ی جووله  ئاراسته خا که رده وام خۆی ده رده شیانکی به

، ک بۆ رۆناکی ، نه  تاریکهکی یه وه ڕانه گه  هه شنه  چه، که  جوولهی ئاگایی وه ستپکک بۆ نوکردنه ده
یا  وه  پشته  مرۆ ناتوان له  که یه که چه  بنه زموونه و ئه ، ئه ختییه رسه و سه  ئهستپکی ده. و  شه بۆکوو به

 خۆیان فری دانایی و ترس  که: هن مگین پکده ستکی ئایینی خه کان هه که ، بۆ ئاگایی جوولهبۆی بچت
   بۆیان  رۆشنبیرییکراوه بوونکی به و نه بوونک تکه  و نه یله مهک  وه)  که  جووله ببی به ( که... ن بکه

کی  یه شه ڕه  هه بنه  ده مانه  بکرێ و دواجاریش ئه رادۆکسک پناسه ک په کرێ وه نیا ده  ته هن که پکده
نیا  ر ته نتیسمیزمی نازی هه ئه: " ب و ده وام ده رده روا رۆبرت میسراهی به هه. وان وام بۆ ئه رده به

 ی که ره ستراکچههۆکرد و ر  سه  بیار له وه ۆسۆلۆجیانهکی س یه  روانگه له بکرێ   که ییهک ن یه دیارده
واو  مانفستکی ته:  یه  هاوکاتیش شتکی تر هه واته  ب، که مجۆره  به که له سه ر مه گه  ئه نده رچه هه... بدرێ
 سکاندالک  که  جووله ر بۆیه کرێ، هه انیتر دهو ی ئه ک ئاراسته رییه  ب هانده  به  که یه  هه نگانه بر و زه زه

   ..." کی تره تییه بوونایهش  مه ئه  کا که دروستده
  
  ماوریس بالنشۆ ت به باره ناساندنکی کورت سه 
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  Maurice Blanchot له1907 سای   له Quain, Saône-et-Loire . کۆچیکرد2003   و له  دایکبووه له
کانی   بیسته ، بالنشۆ له نی باسه شایه. لمانی بوو ر فیلۆلۆگی ئه سه  زانستگا له ی له که  تزی خونده شک له به
ڕی   کۆتایی شه له.   بووه لمانیدا ئاماده  شاری فریبۆری ئه ر له کانی هایدگه  سمیناره ی رابردوودا له ده سه

م کتب رۆمانکی  که ک یه  وه وه نگییه  دره دا به1941  له. ندرێ جید بوو زائیر سکرتری ئه  جه مدا له جیھانی دووه
هاوکاتیش . ی چاپکرد کاندا دوو رۆمانی دیکه نجایه  چل و په  و له وه بوکرده) تۆماسی بفیگیور( ناوی  به

   له وه کارییه مک ورده  که  به ی به و کۆوتاره  پاشان ئه ، که وه کرده  گۆڤاری جودا بو ده ک وتاری له یه زنجیره
ن چاندان کتبی  سوف خاوه یله ر و فه ک نووسه م وه  بالنشۆ  هه . وه بوکرده) کۆوتار(ناوی  تبکدا بهک
کانی بالونشۆ   نزیکه  هاوڕیه کک له یه.  یه رنجکشی دیکه فیی سه لسه یی، ئستتیکیی، فه نه خه جۆری  ره مه هه

کی  یه کانی بالنشۆدا ئاماده قه  ده  له که) نیوترال(نی  الیهی ب ی بیرۆکه رچاوه هاوکاتیش سه. گۆرگی باتالی بوو
   بالنشۆ به کرێ بژین، که ده . قوون ده  هه وه کانی ئمانول لیڤیناسه  هزره ی له که رچاوه  سه یه ی هه شاوه گه
  زان که بناس دهی بالونشۆ   وه ئه.  وه ناسرته نگ ده نسی دوای جه ره رانی فه  گرنگترین نووسه کک له یه

  مه رهه ش بالنشۆ به مه وای ئه.  یه کانیدا ئاماده  هزرییه  وتار و کتبه ت له بی، یان شیعرییه ده شوازکی ئه
 .  نووس کانی ده فییه لسه  فه مه رهه ی به بستراکت، هاوونه خت و ئه  شوازکی سه کانی به بییه ده ئه

  بووه  رازی نه وه  به وه ته سه و خه  ئاکامی ئه  و له سکی زۆر گۆشگیر ناسراوه  که به بالنشۆ   بزانین که وه ته ماوه
  ر بۆیه هه.  بکا  تڤ قسه وتن بکا یان له وه، چاوپکه  بته کان وانه  زانستگایه ر بکا، له ماوه کۆڕ و سمینار بۆ جه

رچاو  نیدا به مه  پایزیی ته ی له کی دیکه یه ند ونه نیا چه  گیراون، ته1929   له ی که  ونه و دوو  له بالنشۆ بجگه
ر    نووسه ی که وه  گومان بوو له و به  ئه ی خۆی که که  بۆ جیھانبینییه وه ڕته گه ش  ده ته سه و خه ئه. ون که ده
فتاری ژیان و  کانی ره  دانسقه  شوازه ش له یه وه و بیرکردنه تی بگێ، ئه یه رکی رۆی کۆمه زرنه ک دامه وه

   ساڵ له  ژیانیدا تاکوو بتوان بنووس سیانزه ن بالنشۆ له ش، ده مانه وای ئه.  وه داته نگده کانیدا ره نووسینه
و  ر له ک هه ک ئاکامگیرییه شی وه که گیرییه  گۆشه تییه سایه  که نگه  ره بۆیه له. ب گیر ده نگبدا گۆشه ژوورکی ده
 . گرتب ی هه رچاوه  سه وه یه جیھانبینییه

  نۆلۆگه و شوازی مه م، ئه  کوردی بکه  به م وتاره  ئه ی هانیدام که وه  ئه خوازم بژم،که  کۆتاییدا ده له
داری  تمه ر و سیاسه ری زمانی نووسه  گرفتکی ورانکه  من به ، که  بوو  خوتبه ئاسایه ، ئاخاوتنه ره رگژکه سه

هاوکاتیش، . کانیان بگرن  دووباره  خوتبه ن گوێ له که ک ناچار  ده  واتای بالنشۆ، خه  به هبینم، ک کوردی ده
ی پچاندن و   نوان بیرۆکه و له  ئه  بوو که رنجکشه سه   و رامانه ی بالنشۆ، ئه که  ئستتیکییه وای شوازه

ی  ربینه  ده و شوه ست به  ده ومداوه من هه   بم، که وه ته ماوه. کا کان ونای ده که پرسی کۆکوژیی جووله
ش  مه ، ئه  درژ و چ و شیعریانه ناسه ی هه  رسته  له ، بریتییه و شوازه تی ئه ڕه شکی بنه  به  بگرم، که بالنشۆوه

یان وتار  وکیان دهردو  هه کان،  که  سودییه رگه  وه ر بۆیه هه.  وه نسییه ره  خودی زمانی فه  به نده به تدا ڕه  بنه له
کانی سود،   زانستگایه شن له فه لسه بژی فه  سودی و وانه  به لمانی کردووه نسیی و ئه ره  فه کتبی هزرییان له

  که رگانه ر وه گه  ئه واته که.  راستووه نسییان په ره ی  زمانی فه و شوازه یاندا ئه که رگانه  وه  له مان شوه هه به
ختی   خودی زمانی سه ندی به یوه  په وه کانیش، ئه مکه  چه شک له رگانی به ی وه ن، وای کشهنو خت ده سه
  )ندرن هه.   ( یه  هه وه که قه ده
      
   

   وه ه"کان کتبی پرسیاره" کۆشیعری   له شیعری ئیدمۆن یابس، دوو کۆپله
 ندرن هه:  وه  سودییه له. و
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  ویستدا کاتکی خۆشه : لک له گه کۆپله
کانی خۆی   نوێ شونپیه ر له  سه  که یه  رگاوه  به نا را و زه  هه  له نگاوکه  ههکی سپی یه ڕه الپه: یوکل

  .  وه بدۆزته
  . یه ژیانک، گۆکردنی نیشانه

مرۆڤ . ی که ستپده کان ده وره  هه کان، به راوزه  په ؟ تۆ به  نییه کی زووتررگ  مه هو ئهئایا ون، یوکل،  خه: سارا
نوێ  ر له  و سه ر جاره  هه  که یه و چرکانه ئهی  کپهکات بووناندنه، . ین که  یاری ده وه  دژ به ئمه.  گره کات هه

  . وه هنب  دایکده له
ی خۆم  که دییه به  ئه  شه م، به که  ساتهای جیھاند وه ره  ده من له. مش  خۆه  له مرۆڤ فرۆشیارکه: یوکل
  . پارزم ده

  . ی منه که ته دییه به سارا، سات و ئه
   که یه وه ڕژین، یان ئه  دایده  که یه وه  ئه ئایا وشه. کا وی دهاکا، شون گومان وت ده که ودا پاشه  مه وشه: سارا
  کا؟   ونا ده ی ئمه شوه
ک  ، وه بستاو  وهک ب یان  یهر کو  هه  یان له که ر کویه  هه و، له  ئه کا که کان مرۆڤ فر ده عاته سه: یوکل
 تیککی  نده رچه هه، کان وه یانره خه  کیژه. خۆن وان سووڕ ده  نازان ئه   که-خوات   سووڕ دهعات سه ندۆلی به

  رکی رووبهند   چه   که واندایه ئهکانیانی  زووه  ئاره  ردوون،  له شکی بچووکی گه  به ی ونبوون له چکۆه
  .وه نه کهنب زیندان، رۆشکانی نهوا پاسه  دپیسی ژنه  کانیان،  جوانه سی دراکشانه وه ، ههردوون گه
و   خه  له  کازیوه ر له من به.  تاریکی بوورکی رابهخۆر .  وه هیبریقا  ده  دکشانهک کاتژمر یه  یه و سپده ئه

ل   ، وهباشیدا بوو ه ئاماد ر زوو له  هه ب دوو دی  به ره و رابه  ئهم، وتنک بکه رکه یری سه رابووم تاکوو سه
  ره  سبه موو پارچه ر هه سه بهودا بووم،   شه ڵ رمانی گه من له. ی بکاکان کاریییه  پشبینی ورده  که حاه مه

 . نھنیدا  له دانه کاری کاری به تا بی ئاماده.  نده زه کرکی ب مه  مه تا بی.کانی  ئاوزانه
  ینه خه  دهپمان  ناوله م کاتک که من گومان دهدا؛ ک یهزا  رووی فه  به یه  کراوه وهکی نی رگایه ، ده یه ره نجه  په وشه
  ...... .جیان هشت ودا به  له ی که  شونپیانهو ر ئه  سه، که ره نجه ر په سه

   
ردووکیان  وان هه ئه.  کانه که ی جووله بیبلی کۆنینه/منت تی روحی ناو تسته سایه یوکل و سارا دوو که: تبینی
   .ژیان  ده وه پکه

………….  
 : م ی دووه کۆپله

ریا  ر زه گه ؛ ئه وه هنتڕ گهیانریان ب  و وایان لبکا بۆ زه وه  تاکوو دایانمرکنته بووایه کانی نه پۆه ریا شه ر زه گه ئه(
مک  نیا که ل ته  وه– پ ؛ پا و وه  تاکوو ئاسۆ لی بژته–ک پا و پ  ل نه  وه-  بووایه  ههکی زۆریپۆ شه
 تاکوو  بووایه ریا رادرێ، چاوی نه ریا گوێ بۆ زه  تاکوو زه بووایه ریا رارا نه ر زه گه وی رارا بکا؛ ئه  تاکوو زه–
  ریا له مشی زه رگی خۆه  مه وه ، ئه بووایه فی هه ریا خوێ یان که ر زه گه ریا؛ ئه  نیگای زه تای ببووایه تا هه هه
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تاوی لق و پۆپ  ڕاستی هه  ناوه ریای مردوو له وکات زه پچا؛ ئه  ده وه کانییه گه  ره تاودا له ڕاستی هه ناوه
کرد   جیھان ده ی له شه ڕه یدا هه که خشنده  نابه رییه وه  یاده ریای مینژکراو به ی زه وه قینه بوو، جا ته پچاودا ده

  ) 1963(  )یان لدێ؟یکان چ مرۆڤه. کان ێ؟ ل مرۆڤهان لدیکان چی ترسییه مه. کان ترسییه ل مه. 
 )کوردی. و(

  
 (*)Edmond Jabès  شاعیره کک له  یه  و به نسی زمانه ره ی فه که ئدمۆن یابیس شاعیرکی جووله/

   له  قاهیره له1912پریلی   ئه17  یابس له.  نگی جیھانی ناسراوه کانی دوای جه ناسراو و دانسقه
ڕی   کاتی شه  دا له1956 سای  له.   پارییس کۆچی دوایی کردووه ریی، له نیوه ی ژه2  له و  دایکبووه

م  کانی پاریس، به ری سووریالیسته  براده ر زوو بووه هه. نسا بوو ره ی فه ره  ئاوه وه  قاهیره شوسدا له
  رنجکیش بیرۆکه ی سهک هی  شوه کانیدا به  شیعره  یابس له نی باسه شایه. وان ندامی ئه بوو ئه نه

دا  قه و ده  بالنشۆ له ، که"کان کتبی پرسیاره. "کا  مشتوماڵ ده که  ئایینی جوولهرایی سۆفیگه/موستیک
کانی  سته تای شه ره  سه  له ، که هرنجکشی ئدمۆن یابس سه ئامزی کی شیعرخشان پهکا، کۆ باسیده

 کتبی شیعریی،   پانزه نی زیاتر له ش ئیدمۆن یابس خاوه مه ه وای ئ.  وه ی رابردوودا بویکردۆته ده سه
  و شاعره کانی ئه تامی شیعرهمک  که بتوان ری کورد  خونهی وه  ئه من، بۆ بۆیه له.  بییه ده یی و ئه خنه ره

  ر له  ههش و کۆپالنه  ئه . کوردی مه که ده "کان کتب پرسیاره"خشانی   آۆپه  له کی چکۆه یه بچژێ، کۆپله
  )کوردی.و( .رگیراون دا وه"کریس"گۆڤاری 

  
  :تبینی*
زموونی  ڕ ئه مه ی ئمانول لیڤیناس و ژاک دریدا له ی دیکه وه کی نزیکدا دوو خوندنه  داهاتووه له

  .ین که ده" کان نگه ده"رانی   خونه ش به شیعریی ئدمۆند یابس پیشکه


