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ژياننامەيەكى كورت:

تۆماس مان:
نووسەرێك لە
نێوان ئەدەب و
فەلسەفەدا
كامەران عەزيز
زانستگهی
سۆران

تۆمــاس مــان ،لــە شــارى لووبێــك ( )Lübeckلــە ڕۆژى
 ٦مانگــى حوزەيرانــى ســاڵى  ١٨٧٥لەدايــك دەبێــت.
لــەو ســەردەمەدا ،شــارى لووبێــك ڕێــژەى دانيشــتوانى
دەگەيشــتە  35،000كــەس و بــە شــارێكى نيمچــە قەرەباڵــغ
دادەنرا .لە ماوەى كۆتايى سەتەكانى ناوەڕاست ،لووبێك
پايتەختــى يەكێتیــى شــارەكانى هانزياتيــك (Hanseatic
 )Leagueبــوو و بــە چەقــى بازرگانیــى ئــەو ســەردەمەى
ئەورووپــا دادەنــرا  ،كــە ســەنت پيترزبــوورگ و شانشــينى
هۆڵەنــداى پێكــەوە بەســتبوو و تۆڕێكــى بەرفراوانــى
بازرگانیــی خۆڵقاندبــوو .بــەم شــێوەيەش ،ســەروەت
و ســامانێكى زۆر لــە هاوردەكــردن و ههناردەكردنــى
شــتومەك و كااڵى وەك گەنــم ،تــووك ،تەختــە و
عەنبــەر ڕووى كــردە ئــەم شــارەى ،كــە تۆمــاس مــان
تێيــدا لــە دايــك بووبــوو .هــەر لەبــەر ئــەم سامانەشــەوە،
دانيشــتوانى شــارەكە زياتــر گرینگیــى و بايەخيــان دەدا
بــە ســيماى شــارەكەيان و بــە پەيكــەر و دەروازەى
نەخشــينى جۆراوجــۆر بەرگێكــى هونەريییــان بــە شــارەكە
پۆشــى .ئەمــەش بــە شــێوەيەكى هەســتپێكراو لەنێــو
نۆڤــل و ڕۆمانەكانــى تۆمــاس مــان جێگيــر كراوەتــەوە.
بــهاڵم بەخــت لهگــهڵ شــارى لووبێــك يــار نابێــت و بــە
هــۆى هەڵوەشــانەوەى يەكێتیــى شــارەكانى هانزياتيــك
و داگيركردنــى لەالیــان ناپيليۆنــهوه ،بــارى شــارەكە
شــڵەژاو دهبێــت ،شــارێك ،كــە لــە ســەروەت و ســاماندا
دەدەرەوشــایهوه ،لەپــڕا بــوو بــە شــوێنێكى داڕووخــا
و پــووكاوە .ئــەم دووانەيیيــەش ،كــە لــە الێكــەوە
بووژانــەوە ،نەشــونوما و لەاليەكــى ديكــەش پووكانــەوە
و داڕمــان بــوو ،بــە شــێوەيەكى بەرچــاو لەنێــو دنيــاى
هونــەرى تۆمــاس مــان ڕەنگــى داوەتــەوە ،بــە تايبەتیــى
لــە ڕۆمانــى بەدێنبــرووك   ( ،)Buddenbrooksكــە
بــاس لــە بنەماڵەيــەك دهكات ،كــە لــە ســامانێكى زۆرهو ه
بــەرەو پووكانــەوەى دارايــى و ڕەوشــتیى دەڕۆن .بــۆ
ئــەم مەبەســتەش ،بــۆ ئــەوەى ئــەم دووانەيیيــە زياتــر بــۆ
خوێنــەر ڕوونبكرێتــەوە ،لــە كــۆى بەرهەمەكانــى نووســەر
هــەردوو ڕۆمانــى «مــردن لــە ڤينيســيا» و تۆنيــو
كرووگێــر» بــۆ ئــەم پارچەنووســينە هەڵبژێــردراون.

 -١خودى بنەماڵەى مان ،يەكێك بوون لە هەرە بەناوبانگرتين و دەوڵەمەندترينی ئهو بنەمااڵنەى شارى لووبێك .بۆ زانياریى زياتر سەبارەت بەمە ،برڕوانە (-pp ,2004 .Lehnert, Herbert & Wessell, Eva
)54-29
 -٢ئەم ڕۆمانەش لەدواجار خەاڵىت نۆبڵى ئەدەبيات بۆ تۆماس مان مسۆگەر دەكات .بڕوانە ()13-10 pp ,2011 .Kontje, Todd
لەبەر بەرفراوانبووىن بابەتەكە ،ناكرێ ،كە ب
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بەرهەمەكانى ناسراوى تۆماس مان:
فريدمان ئاغاى چكۆڵە (Little Herr
)Friedemann
گاڵتەچیى ()The Clown
بەدێنربووكس ()Buddenbrooks
تريستان ()Tristan
تۆنيو كرووگێر ()Tonio Kruger
مردن لە ڤينيسيا ()Death in Venice
چياى جادويى ()The Magic Mountain
دكتۆر فاوستاس ()Doctor Faustus
گوناهبارى موقەدەس ()The Holy Sinner
قازى ڕەش ()The Black Swan
شيكردنەوە و تاوتوێكردنى بەرهەمەكانى تۆماس مان :
زۆرجــار كەســايەتیى نێــو ڕۆمانەكانــى تۆمــاس مــان ،لــە نێــو قەفەســێكى كارهكتــەرى
جۆراوجــۆر ســنووردراون .لــە كەســايەتیى تراژێــك و نائاكارییيــەوە بگــرە ،تاوەكــو
كەســايەتيیەك ،كــە بەنێــو بۆشــاييیەكى كۆمەاڵيەتیيــەوە لــە خوالنــەوەدا بێــت .هەســتى
لێكترازان ،لە واتا فەلسەفیى و ئەدەبيیەكەيەوە و سەرنجى ناچاالكانەى دنياى نووسەر،
زۆر بــە ئاشــكرا لــە نووســينەكانیدا ديــارە .لــە ديارتريــن ئــەو كارهكتەرانــەى ،كــە مــان
ژيانــى پێبەخشــيون ،هــەردوو كەســايەتى ئاشــێنباخ ،لــە كورتــە ڕۆمانــى مــردن لــە ڤينيســيا
و تۆنيــۆ كروگێــر ،لــە ڕۆمانێــك بــە هەمــان نــاو ،بەرجەســتەكارى ئــەو كەســايەتيانەيە،
كــە تۆمــاس مــان لــە دنيــاى ئەدەبیــى خــۆى ڕووحيــان پێدەبەخشــێت .ئــەوەى ،كــە دەشــێ
بگوترێــت ســەبارەت بــە نووســينەكانى مــان ،ئەوەيــە ،كــە نووســەر بــە شــێوازێكى تــەواو
مەبەســتدارەوە ،كەســايەتيیەكانى خــۆى پــەروەردە دەكات ،بــۆ ئــەوەى دەســتڕەهاييیەكى
ئەدەبیــى هەبــێ بــۆ جوواڵنــەوە لەنێــو دۆخــە جۆراوجۆرەكانــى دەروونیــى و هۆشــەكیى.
ديــدى مــان ســەبارەت بــە تراژێديــا ،هــەر وەك بناغــەى فۆرمێكــى ئەدەبیــى ســەركەوتوو؛
هاوشــێوەى فەلەســەفەى فرێدريــش نيچەيــە ،بــەو واتايــەى ،كــە لــە هــەردوو نووســەر،
يەكێــك لــە جەمســەرى ئــەدەب و ئەويتــر لــە فەلســەفە ،بــە ورديیــەوە لــە ديــاردەى
ملمالنــێ و ســازانى ( )conflict and reconciliationهــەردوو ئاژۆكــى هونــەرى
ئاپۆلــۆ و دايۆنيــز دەكۆڵنــەوە .ناســازاویى هونــهرى ئــەم دوو جەمســەرەش لــە ڕێــى
پســوويەكى فەلســەفیى-هونهریيەوە
   لەبەر بەرفراوانبوونى بابەتەكە ،ناكرێ ،كە باس لە سەرتاپاى بەرهەم و هزرى مان بكرێـت؛ بهاڵم خوێنەرانى ڕێزدار دەتوانن بۆ وەدەستهێنانى
زانياریى وردتر برواننە (.)99-87 .pp & 37-22 .pp ,2004 ,Mundt, Hannelore
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دەتاوێنرێتــەوە ،كــە لــە شــێوەى هەمــان كاتارســيس ،ياخــود دەروونپاكێژكاریــى
دەچێــت .ئــەم دۆخــەى هۆشــيش ،بــە شــێوەيەكى ڕاشــكاوانە لــە نووســيەكانى
مــان ،بــە تايبەتیــى لــ ه هــەردووك كورتــە ڕۆمانــى ناوبــراودا ،ديــارە.
لێــرە ،لــە بەرهەمــە نووســراوەكانى مــان و نووســينە فەلســەفيیە بەراييیەكانــى نيچــە،
دژتێزێكــى گێــژاو لــە نێــوان هێــوەژە هونهریــەكان ديــار دەكەوێــت :ملمالنێــى نێــوان
زاكــوون و ئاخــۆڕان ،ســۆفیهتى و پووكانــەوە ،شــياریى و ژاراويیبــوون .لــە ژێــر ڕۆنايــى
شــيكردنەوەيەكى وا ،دەكرێ بڵێين :كە پێوهندیى هونهری-فەلســەفیى نێوان تۆماس مان
و فرێدريــش نيچــە زياتــر لــە هەميشــە بەرچــاوە .لە ژێر كاريگەریى فەلســەفەى نيچە ،مان
هەوڵى تێگەيشتن و پەیپێبردن لە ڕۆڵى ئێستاتيكاى هونهر دەدات و بايەخداربوونيشى لە
پێشڤەچوونى كولتووريش بەرجەستە دەكاتەوە .ئينجا ،مژارى سەرەكیى هەوڵێك دەبێت
بــۆ تێڕوانيــن لــە بنچينەيــى بوونــى هێــوەژە هونهريەكانــى ئاپۆلــۆ و دايۆنيــز بــە چێژێكــى
نيچەيیيانــە ،ياخــود تەنانــەت پاش-نيچەيیيانــە؛ هــەر وەك نيچــەش دەڵــێ «گەشــەكردنى
بەردەوامى هونهر دەگەڕێتەوە بۆ دووانەيى ئاپۆلۆ و دايۆنيز» (ال.)»١٨٧٢« ١٩٩٢ ،٣٣ .
جيــا لــەوەى ،كــە تێكهەڵكێشــبوونى ئــەدەب و فەلســەفە  ،بــە تايبەتیــى لــەالی ئـهو چەشــنە
ڕۆماننووســانە ،كــە ئاگامەندیيەكــى تــەواوى فەلســەفيانەيان هەبــووە  ،دەرفەتێــك
دەرەخســێنێت بــۆ ســەنتێز و يەكگرتنــەوە ،تەنانــەت دەرفەتێكيشــە بــۆ لێپرســينەوە و
پشــكنينى تيــۆرە فەلســەفيەكان .هــەروەك پێشــتريش ئامــاژەم پێیــداوە ئــەوەى ،كــە
بــە ئاشــكرا لــە كورتــە ڕۆمانەكانــى مــان دياردەكــەوێ ئەوەيــە ،كــە تێمێكــى نيچەيــى
بەســتراو بــە دووانــەى هونـهرى ئاپۆلــۆ و دايۆنيــز پەيــڕەو دەكرێــت .بــەم هۆيــە ،دەكــرێ
بڵێيــن ،كــە ئەمــە گريمانەيەكــى گونجــاوە ،ئەگــەر بێتــو بڵێيــن ،كــە تۆمــاس مــان لــە ڕێــى
ڕێــڕەوى ئەدەبــى مۆدێرنيزمــەوە لــە هەوڵــى ئەوەدايــە ،كــە كاريگەریــى فەلســەفەى
نيچــە بەســەر ئــەدەب و بەرهەمــە ئەدەبيــەكان شــيبكاتەوە .لــە نێــو بەرهەمەكانــى
مــان ،دەتوانيــن ببينيــن ،كــە چــۆن و بــە چ شــێوازێك لێكدانــەوەى نيچــە ســەبارەت بــە
هــەردوو هێــوەژە هونهريەكانــى ئاماژەپێــدار و بــە پاڵێوێكــى تەحقيقیــى و تەفســيریى
تێپــەر دەبێــت .ســەرەڕاى ئەمــە ،دەبــێ ئــەوەش بزانرێــت ،كــە بەهــۆى بەكارهێنــان و
تەفســيركردنى وێناكردنــەوەى فەلســەفهی نيچــە لــەو دوو خوداوەنــدە هونهريــەكان ،مــان
دەســتكاریى پێناســەى فەلســەفیىی ئاپۆلــۆ و دايۆنيــز دەكات .هــەر بــەم شــێوەش دەكــرێ
بڵێيــن ،كــە لــە بەرهەمەكانــى مــان ،هــەردووك هێــوەژى ئاپۆلۆيــىی و دايۆنيزیــى بــە
گۆڕدرانێكــى فەلســەفیى تێپــەر دەبنــەوە .وادەردەكــەوێ ،كــە بەهــۆى ســيمبۆليزەكردنى
هێــوەژەكان ،ئێمــە لــە هەمــان كات تێبينــەرى شــێوەگۆركێى بيرێكــى نامادديــن ،دۆخــە
دەروونیــى و هۆشــەكیيەكان هيــچ بوونێكــى كەرەســتەيى و هەســتەكييان پێــوە
 -٤هەوڵێك ،كە لە زۆرربەى نووسەرە مۆدرنيستەكان بەدى دەكرێت.
 -٥وەك ئالبێر كامۆ ،تۆماس مان ،سارتەر ،زۆرى ديكەش.

٢٠

ڵ
رەخنە و لێکۆ�ینەوە

گۆڤاری کەلێن

ديــار نیيــە ،بــۆ شــتێكى ماددیــى و هەســتەكیى  .بــە واتايەكــى تــر ،هەركــە
ئــەم دوو هێــوەژە ســيمبۆليزە بكرێــن ،بــە گۆڕينێــك تێپــەر دەبنــەوە.
دوابــەدواى ئــەم پێشــەكيیەش ،ئامانجــى ســەرەكیى ئــەم پارچــە نووســينەم ،جيــا لــەوەى
هەوڵێــك بێــت بــۆ زياتــر ناســاندنى بەرهــەم  و هــزرى تۆمــاس مــان ،وەك ئەديــب و
فەيلەسووف ،ئەركێكە بۆ لێكۆڵينەوەيەكى وردى فەلسەفیى لە نووسينەكانى نووسەريش.
بــۆ ئــەم مەبەســتەش ،ســەرەتا دەبــێ پوختەيــەك لــەو بابەتانــەى ،كــە لــە بەشــەكانى
دواتــر لێــى قووڵتــر دەبينــەوە ،بيخەمــە بەردەمتــان .ئامانجــى بنەڕەتییــى پەيداكــردن و
دەستنيشــانكردنى شــوێنپێى فەلســەفەى نيچەيــە لــە نێــو بەرهەمەكانــى تۆمــاس مــان بــە
گشــتیی و هــەردووك ڕۆمانەكانــى مــردن لــە ڤينيســيا و تۆنيــۆ كرووگێــر بــە تايبەتیــى.
هەڵبەتــە ئــەم ئامانجــە لەوانەيــە ئامانجێكــى پشــتگوێخراو و ناديــار نەبــێ ،كاتــێ كە خودى
تۆمــاس مــان زۆر بــە ڕوونیــى و ئاشــكرايى دەڵێــت «هەرچــى مــن قــەرزدارى نەريتــى
هــزرى ئەڵمانيــا بــم و هەتــا چ ڕادەيەكيــش لەنێــو ئــەم نەريتــەوە ڕەگوڕيشــەم هەبــێ ،زۆر
بــە تەواویــى ئاشــكرايە» (اڵ .)١٩٧١ ،٦٤٢.لەمــە زياتــر ،تيشــكۆى ئــەم شــيكاریيیە بەســەر
چــوار بەشــەوە دابــەش دەبێــت .ئامانجــى هــەر بەشــێكيش دياركردنــى لێكۆڵينەوەيەكــى
وردە بــۆ ئامانجــى ســەرەكیى وتــار .لــە بەشــى يەكــەم ،اليەنــى دەروونیــى هــەردووك
هێــوەژە هونهريــەكان بــاس دەكرێــت ،ئەميــش لەبــەرەوەى ،كــە لــە دەقــى نووســينەكانى
مــان ،ئــەم دوو هێــوەژە زياتــر لهگــهڵ كەســايەتيیەكانى ڕۆمــان يەكدەگرنــەوە و
چەســپاون .دواى ئــەم بەشــە ،لــە بەشــى دووەم لێوردبوونەوەيــەك لــە كەســايەتیى
ئاشــێنباخ لــە ڕۆمانــى مــردن لــە ڤينيســيا پێشــكەش دەكرێــت .پرســيارى ئــەوە دەكەيــن،
كــە ئاخــۆ ئاشــێنباخ هەڵگــرى كەســايەتيیەكى دايۆنيزيیــە؟ لــەم بەشــە ،ڕۆڵــى ئيرۆتيــكا
و مــردن ،وەك ســيمبۆليزەكردنى دايۆنيــز ،بــە وردیــى توێتــوێ دەكرێتــەوە .لەبەشــى
ســێيەم ،وەك ســووڕانەوەيەكى فەلســەفیى ( ،)philosophical volte-faceجەمســەر
دەگۆڕيــن و تيشــكۆى بابەتەكەمــان دەخەينــە ســەر اليەنــى ئەپۆلۆيــى كەســايەتییی تۆنيــۆ
كرووگێــر ،لــە ڕۆمانێــك ،كــە بــە هەمــان نــاو نووســراوه .ئەمــەش وامــان لێــدەكات ،كــە
بپرســين ئايــا مەرجــە لێكنزيكبوونەوەيەكــى فەلســەفیى ( )rapprochementلــە نێــوان
هــەردووك هێوەژەكــە دروســت ببێــت؟ ئايــا تەنانــەت ئــەم لێكنزيكبوونەوەی ـه پێويســتە؟
لــە كۆتاييــش ،وەك دوا وتــە ،تێگ ـهى تراژێــك و شــێوازى تراژێديــا ،وەك بنچينەيەكــى
هاوبەشــى فەلســەفیى نێــوان نيچــە و مــان ،بــە هەمــوو واتايەكى وشــە هەڵدەســەنگێندرێت.

     -٦ئەو شتانەى ،كە بەهەر پێنج هەستى سەرەكیى هەستپێبكرێن.
    -٧لەبەر بەرفراوانبوونى بابەت ،لەم وتارە ،تەنيا باس لە دوو لەو ڕۆمانانەى مان دەكەم ،ئەوانيش مردن لە ڤينيسيا و تۆنيۆ كرووگێرن.
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ڕووى دەروونناسانەى دايۆنيز و ئاپۆلۆ لە نووسينەكانى مان و نيچه.
لــە نووســينە بەراييیەكانــى ،نيچــە ئامــاژە بــە اليەنێكــى پشــتگوێخراوى فەلســەفەكەى
دەدات و دەڵێــت« ،دەبێــت بــە ســيمبۆليزەكردنى حيكمەتــى دايۆنيزیــى و بەنێــو فێــڵ
و فێڵبازیــى ئەپۆلۆيــى لــە ئەفســانەى تراژێــك تێبگەيــن» (ب ،٢٢ .ال.)١٩٩٢ ،١٣١ .
ئەوەنــدەى دايۆنيــز ڕەهەندێكــى ناوێنــاكار بێــت ،ئــەم دەربڕينــەى نيچــە وامانلێــدەكات،
وادابنێيــن ،كــە بــۆ ئــەوەى فۆرمێكــى تراژێكــى هونهریــى ،بــەو شــێوەيەى ،كــە نيچــە
ئامــاژەى پێــدەدات ،ژيانــى پێببەخشــێنرێت ،دووانەيــەك ،ياخود تينێكى دژتێزى پێويســتە.
دەشــێ گۆڤانمــان بــە شــێوەيەكى تــر دابڕێژينــەوە و بڵێیــن ،كــە تايبەتمەنديیهكــى
هاوشــێوەش لــە نووســين و بەرهەمەكانــى تۆمــاس مــان بــەدى دەكرێــت .لــە ئەگــەرى
بيركردنەوەمــان ســەبارەت بــەم هێوەژانــە ،وەك ئاژۆكــى دەروونیــی ڕووت ،زادەى
هــزرى مــان ،لــە هــەردوو كەســايەتييەكانى ئاشــێنباخ و كرووگێــر ،بەرجەســتەكارى
هەمــان هــزرى نيچەييیانەيــە بــۆ وەدەرخســتنى دووانــەى دايۆنيــز و ئاپۆلــۆ .جــا بــۆ
ئــەوەى باســەكەمان ڕوونتــر بێــت ،بــا زۆر بــە كورتیــى لــەم دوو هێــوەژە قــووڵ ببينــەوە.
ئاپۆلۆ جاڕدەرى ئەقاڵنيیەتى پەتیى ،ڕێكوپێكیى ،جۆرێك لە خۆويســتیى ،ياخۆد ئەوەى
شــۆپێنهاوێر بــە «بنەمــاى خۆييبوون/تاكايەتیــى» ()Principium individuationis
نــاوی دەبــات ،يانيــش ئــەوەى ،ڕێمــان پێــدەدات ،ك ـه هەســتى خۆبوونمــان هەبــێ؛ ئــەم
ســيفەتانە لــە كەســايەتى تۆنيــۆ كرووگێــر زۆر بەرجەســتەن .لە دەرخســتنى كەســايەتیى
كرووگێــر ،تۆمــاس مــان هەوڵــى وەســفكردنى كارهكتــهرەك دەدات ،كــە بــە نێــو دوو
لێــوارى زەقــى دژيەكــەوە بجووڵێتــەوە؛ ئــەو لــە يــەك كاتــدا كەســایهتيیەكى دايۆنيزیــى
و هەڵگــرى خودێكــى دايۆنيزيیــە ،كــە بــە هێڵنــج و ڕق پەالمــاردراوە و «كەوتووهتــە نێــو
سەركێشــییەكى هەوەســبزوێنى ئيرۆتيكیــى ،بــە نێــو قوواڵيیيــە گوناهمەندانــەى لــەش و
شــەهوانيیەت» (ال .)١٩٩٨ ،١٥٤ .لە دواى ئەوە ،كەســايەتیى كرووگێر ،پاش تێپەربوون
بــە قۆناغــە جياجياكانــى ڕۆمانەكــەى مــان ،بــۆ خۆنەريــت و خودێكــى ئەپۆلۆيــى ئاوەژوو
دهبێتــەوە؛ خوونەريتێــك ،كــە بەســتراوە بــە «ڕووناكبيريیەكــى ســارد» و «ڕق و كينــەى
بــۆ هەســتەكان ...تامەزرۆبوونێــك بــۆ پاكیــی و پوختەيــى ،لێوەشــاویى و ئارامیيەكــى
هۆشــیى و هزریــى» (ال .)١٩٩٨ ،١٥٤ .دووپاتكردنــەوەى راڕايیكــردن و لەرينەوەيەكــى
وا توندوتــۆڵ ،لــە خودێكــى دايۆنيزیــی بــۆ ئاپۆلۆيــى و بــە پێچەوانــەش ،كــۆى هەمــووى
خــودى تراژێــك بۆمــان دەردەخــات .بــە واتايەكــى تــر ،خــودى تراژێــك ئاوێتــە و شــێوەى
هــەردووك هێوەژەكانــن ،كــە لــە دوو جەمســەرى دژبەيەكــەوە ،بــە بەردەوامیى لە يەكتر
جيــاواز و ناكۆكــن .لهگ ـهڵ ئەوەشــدا ،تەنيــا لــەم ناكۆكییەشــە ،كــە شــێوە و فۆرمێكــى
هونهریــى بەردەســتمان دەكــەوێ ،كــە ئەويــش هەمــان شــێوەى تراژێديــاى يۆنانيیــە.
ئەگــەر بێتــو بەرهەمەكانــى مــان بــە بەرهەمــى «بــاكاى»ى يۆريپيديــس  بــەراورد
بكەيــن ،دەتوانيــن تێبينیــى قاڵبێكــى هاوشــێوە لــە هێــوەژە دەروونيــەكان لــە بەرهەمێكــى
يۆريپيديــس بكەيــن .لەنــاو «بــاكاى» ،يەكەميــن تەنداركردنــى ()personification
دايۆنيــز بەرهەمهێنــراوە ،خوازادەيــەك ،كــە بــە هــۆى كەمیــی پەرســتن و ڕكابەرايەتییــی
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كەســايەتیيەكى تــر ،بــە نــاوى «پێنتــۆس»   هەڵچــووە و پيــان دەگێڕێــت بــۆ
تۆڵەســەندنەوە ،كــە دواجــار دەبێـــتە هــۆى تێكشــكان و خاپووربوونــى پێنتــۆس.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،لــە بەرهەمــى «لەدايكبوونــى تراژێديــا» ،نيچەيــە ،كــە دايۆنيــز دەبێتــە
تينێكــى هونهریــى و ئاوێتەبــوو بــە زێدەمانايەكــى دەروونناســانە .نيچــە دەنووســێت،
«دەكــرێ بــە جەســووریيەكى هاوتــا بگوترێــت ،كــە هەتاكــو يۆريپيديــس ،دايۆنيــز
هەرگيــز لــە بــوون بــە پاڵەوانێكــى تراژێــك نەبــڕاوە؛ بــەو شــێوەيەى ،كــە هەمــوو
كەســایهتیيە ناودارەكانــى شــانۆى يۆنــان ...تەنيــا و تەنيــا ڕووپۆشــێكن بــۆ ئــەم پاڵەوانــە
ڕەســەنە ،دايۆنيســۆس» (ب ،١٠ .اڵ .)١٩٩٢ ، ٧٣ .دەتوانيــن ئــەم دەربڕينــە ،وەك
لێكدانەوەيــەك بــۆ ئەكتــەرە ســەرەكيیهكانى ڕۆمانەكانــى مــان بــەكار بهێنيــن ،كــە بەهــۆى
هەڵگۆرانــى دەروونيانــەوە ،وەك پاشــكۆ و درێژەپێــدەرى پاڵەوانیهتیــىی دايۆنيزيیــن.
دوا وتە:
لێــرەوە دەشــێت وادابنرێــت ،كــە لــە پشــت كارهكتــەرە ســەرەكيیەكانى مــان ،دەرفەتێكمــان
هەيە بۆ ڕاڤەكاريییەكى «زێدە-مرۆيى»  بۆ هەســتەكان .لەپاڵ هەر ســيمبۆليزەكردنێكى
مــان ،ئەوەمــان بــۆ دەردەكەوێــت ،كــە هۆكارێكــى بنەڕەتیــى هەيــە بــۆ ئايدياڵيزەكردنــى  
ئاژۆكــى هەســتەكان .تێمــى دايۆنيزیــى بــۆ دووپاتبوونــەوە و پەرەســەندنى ،پێبەنــدە بــەو
پێويســتیيە ســەيرە بــە دژە هاوتاكــەى ،كــە ئاپۆلــۆ بێــت .لێــرە هاڤركــێ و دژايەتيیــەك
هەيــە ،نــەك تەنيــا لــە نێــو مێتۆلۆژيــاى چەندخودايهتییــى يۆنانــى كــۆن ،بەڵكــو لــە
كرۆكــى ســازەى دەروونــى هونهریيشــەوە .بــە لەدەســتدانى هاوســەنگیى نێــوان هێــوەژى
ئاپۆلۆيــى و دايۆنيزیــى ،كــە بــۆ وەبەرهێنانــى بەرهەمێكــى هونهریــى
پێويســتە؛ و بــە جێگۆڕكردنــى شــێوازى تراژێديــاى يۆنانیــى بــە كۆمێديــاى
ئەتيــكاى نــوێ  ،گۆڕدرانێكــى مــەزن لــە ئەدەبــى مۆدێرنيــزم ڕوويــداوە.

 -8شــانۆنووس و بيرمەنــدى يۆنانــى كــۆن ،يۆريپيديــس ناوبانگــى يەكێــك لــە مەزنتريــن شانۆنووســانى فێرگــەى تراژێديــا،
ياخــود شــانۆنامەى خەماویــى و پــڕ ســەودا هەڵدەگرێــت .بەرهەمــە بەناوبانگەكــەى ،كــە «باكاى»يــە ،ئاماژەيەكــە بــۆ
خزمەتــكارە مێيينەكانــى دايۆنيــز و بــە شــێوەيەكى گشــتیى دەربڕينێكــى شــانۆیييانەيە بــۆ دوو ڕووى سروشــتى مــروڤ.
 -9لــە نووســينەكەى يۆريپيديــس ،پێنتــۆس وەك «پاڵەوانــى لێوەشــاوهيى و خۆڕاگریــى» دەخەمڵێندرێــت.
وەرگيــراوە.
نيچــە
«»all-too-human
دەســتەواژەى
لــە
كــە
-10دەربرپنێــك،
 -11لــە تيــۆرى دەروونشــيكاریى ،كاتــێ كەســێك توانــاى يەكخســتنەوەى هەســتە ســەختەكانى نەبێــت ،هەندێــك ميكانيزمــى بەرگریــى
دياريكــراو دەخرێنــە كارەوە بــۆ زاڵبــوون بەســەر ئــەو بارۆدۆخانــەى ،كــە تاكەكــەس بــە بارۆدۆخــى ســەخت لەقەڵەمــی دەدات .ئــەم
ميكانيزمە پێی دەگوترێت ميكانيزمى «بەشكردن» .بەشكردن پرۆسهيەكە ،كە تێيدا تاكەكەس ڕووداو و كەسانى تر ،بە گشتیى ،يان
بــە خراپــە دەبينێــت ،يانيــش بــە چاكــە .كاتــێ ،كــە خەڵك بە چاك ببينرێت ،ئەوا ئەم ميكانيزمــى بەرگريیە پێی دەگوترێت ئادياڵيزەكردن:
پرۆســەيەكى هۆشــەكیى ،كــە تێيــدا تايبەتمەندیــى و بەهــاى زياتــر لــەوەى ،كــە پێويســت بێــت ،دەخرێتــە پــاڵ خــود ،يــان كەســێكى تــر.
 -12وەك يەكێــك لــە ســێ كۆڵەكــەى شــانۆى يۆنانــى كالســيك ،كۆمێديــاى ئەســينايى دابەشــی ســەر ســێ قۆنــاغ
دەكرێــت :قۆناغــى كۆمێديــاى كــۆن ،قۆناغــى كۆمێديــاى ناوەنــد و دواتريــش قۆناغــى كۆمێديــاى نــوێ .كۆمێديــاى
كــۆن لــە نووســينەكان و شــانۆى ئەريســتۆڤان بەجێمــاون ،بــهاڵم بەرهەمەكانــى كۆمێديــاى ناوەنــد ،زۆربــەى
هــەرە زۆرى لەناوچــوون .ئــەوەى ســەر بــە قۆناغــى كۆمێديــاى نــوێ بێــت ،لــە بەرهەمەكانــى مێناندێــر بەجێمــاون.
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