
لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا:
لوئیس گۆردۆن

�ه  فارسیییه وه : هونەر شاهۆ
-----

ڤیالدیمێــر: هــەر ئەوەنــدە دەزانــم لــەم بارودۆخــەدا، مــات زۆر درەنــگ 
تێدەپەڕێــت و ناچارمــان دەكات ســەرگەرم بیــن بــە چەنــد كارێكــەوە ــــ 
چــۆن چۆنیــی بڵێــم ــــ چەنــد كارێــك، كــە لەســەرەتاوە ژیربێژیــی دێتــە 
ــە  ــت: ئەم ــەوە. لەوانەشــە بڵێی ــەوەی ئاســاییی دەبن ــو ئ بەرچــاو، تاوەك
ڕێگەیەكــە تاوەكــو نەهێڵیــت ژیربێژمــان نەســووڕێنێت، بەدڵنیایییــەوە. 
بــەاڵم مەگــەر هــەر ئــەم ژیربێــژه  دەمــێ: نییــە كــە لەنــاو دڵــی ئــەم 
شــەوەدا، كــە تــەواو نابــێ، كەوتــووە؟ ئەمــە هــەر ئــەو شــتەیە، كــە 

ــە قســەكانمە؟ ــاگات ل ــی. ئ ــم پێ هەندێــك جــار سەرســام دەب
ــە  ــن. هەندێكمــان ب ــە شــێتیی لەدایــك دەبی ئیســتراگۆن:... هەموومــان ب

ــەوە. شــێتیی دەمێنین
لەچاوەڕوانیی گۆدۆدا

كاری مرۆڤــی شــایەنی پێداگریەكــی تــەواو نییــە، بــەاڵم پێداگرییكــردن 
گرینگــه ...

ــەی  ــرۆڤ گەم ــەاڵم م ــەرزە، ب ــی ب ــا شــایەنی پێداگریەك ــە تەنی خــودا ب
دەســتی خودایــە... كەواتــە ڕێگــەی ڕاســتیی ژیــان كامەیــە؟ دەبێــت وەك 
گەمەیــەك بژیــن لــە ژیانــدا، گەمــە تایبەتــەكان، قوربانیــەكان، ســەما و 
ئــاواز، ئــەو كاتــە مــرۆڤ دەتوانێــت تووڕەییــی خــوداكان دابمركێنێتــەوە 
ــەر دوژمەنه كانــی و پێشــبڕكێیه كە  ــكات بەرانب ــە خــۆی ب و بەرگریــی ل

ببیاتــەوە.
یوهان هویزنگا

ــە  ــرۆڤ ل ــی م ــن و دڵ ــدا، زەی ــە بڕوادارەكان ــە پێكهات ــڕ ل ــی پ ــە جیهان ل
گــەڕان دایــە بــۆ شــایەتییدان لەســەر كارەكان، دڵنیــا بــوون لەســەر 
ئــەم بڕوایــە، كــە ژیــان واتــای هەیــە و كردارەكانمــان ئامانجەكانمانــن. 

176



ــت،  ــەوە بكرێ ــەی ئ ــت گریمان ــی دەتوانرێ ــی بوون بەناونیشــانی هەقیقەت
كــە بەپێچەوانــەی هەوڵەكانــی تاكــەوە بــۆ تێگەیشــتن لــە جیهــان، یــان 
ــە«  ــازە نیی ــچ شــتێكی ت ــر ئاســمانی شــیندا، هی ــان »لەژێ ــی جیه گۆڕین
)تــەورات( هــەر بــەو جــۆرەی كــە ســاموێل بێكێــت ئــەوە پێشــان دەدات 
»فرمێســكەكانی جیهــان چەندایەتییەكــی پەیتــا پەیتــان...« بــەاڵم مــرۆڤ 
لەگــەڵ پێــوەرە ڕێژەیییەكانــدا جیهــان داگیــر دەكات. كات تێدەپەڕێــت و 
مــرۆڤ پیــر دەبێــت، لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ئــەم هەقــە هەاڵتووە 
قبووڵنــەكارەدا، بــە ئیرادەیەكــی بەهێــزەوە لەنێــوان دابەشــكاریەكانی 
كات و شــوێندا بــۆ بــە دەســتهێنانی ئامانــج و پێكهاتــە بڕواپێكــراوەكان 

بــە جۆرێــك تێدەپەڕێــت، كــە وەك بڵێــی ئەوانــە هەقیقەتێكــی ڕەهــان.
ژیــان بــەو جــۆرە نییــە، كــە شانۆنامەنووســە كۆنــەكان وێنــای دەكــەن، 
واتــە كۆمەڵێــك لــە ڕووداوە دامــەزراوەكان، كــە لــە ســەرەتاوە، نێوەنــد 
و كۆتایییەكیــان هەیــە. زمــان و ژیربێژیــش ئامڕازێكــی ســوودمەند 
ــەاڵم مــرۆڤ،  ــا. ب ــی و تێگەیشــتنی مان ــی پێوه ندی ــۆ بەرهەمهێنان ــن ب نی
ــاو  ــت، هەمیشــە لەن ــی خــودادا نەبێ ــدی فەرمان ــە بەن ــەت ئەگــەر ل تەنان
بــە  پێویســتی  جــۆرەش  بــەو  هــەر  ئامانجــدارە.  چاكســازیییەكاندا 

ــە. ــی هەی ــان مەعنەوی ــی، ی ــی ئەخالقی لەنگەرێك
لــە چاوەڕوانیــی گــۆدۆش، پێویســتیییەكانی ئامانجــی ژیــان و ناكۆكییــە 
بــۆ  یەكگرتوانەیــە  هەوڵدانێكــی  كــە  دەدات،  پێشــان  ســۆزدرایەكان 
جێگیربوونــی خــۆی. ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆن، پاشــماوەی ژیانێكیان بۆ 
ماوەتــەوە، كــە زاڵ نیــن بەســەریدا و بــە پێچەوانــەی ڕێخۆشــكاریییەكی 
قارەمانانــەوە ناتوانــن ڕزگاریــان ببێــت لــە نیگەرانیــی و دڵتەنگیــی، كــە 
ئاوێتەی هەستی بێامانجیان بووە. وەك بڵێی شێواوی هەستپێنەكردن 
زاڵــە بەســەر جیهانــی ناوەوەیانــدا. هەوڵەكانــی ئــەوان بــۆ پڕكردنــەوەی 
ئــەم فــەزا خاڵییــە زیاتــر دەبێتــە هۆی تەشــەنەكردنی ســڕی، بڕیارنەدان 
و مــەودای نێــوان كار و كردەوەكانیــان زیاتــر دەكات. لــە جیهانــی 
هەقیقییــدا، ئــەوان تەنیــا لــە جووڵــەی مانــادار، بــەردەوام و پێوه ندییەكی 

پەرێشــاندا هاوبەشــیی دەكــەن و بەئــاگان لێشــی. 
بەرگرییكردنــی ئــەوان دلێریییــان پێشــان دەدات، لــە كاتــە باشــەكانیاندا 

باســی ئەمــە دەكــەن:
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ئیستراگۆن: هیچ كارێكم نەدەكرد.
گرینگــه ،  ئــەوەی  بــەاڵم  نەكردبێــت.  كارێكــت  لەوانەیــە  ڤی�دیمێــر: 
ڕەوشــتی ئەنجامــی كارە، ڕەوشــتی ئەنجامەكــەی، ئەگــەر بتەوێــت بــە 

زیندووییــی بمێنیتــەوە.
ئیستراگۆن:  كارێكم نەدەكرد.

ڤی�دیمێر:  ئەگەر بتزانیبایە خۆشحاڵ دەبوویت، لە ناخی دڵەوە...
ئیستارگۆن: خۆشحاڵ لەبەر چی؟...

ڤی�دیمێر: بڵێ خۆشحاڵم.
ئیستراگۆن:  خۆشحاڵم.

ڤی�دیمێر:  منیش.
...

ئیستراگۆن:  منیش...
ڤی�دیمێر:  ئێمە خۆشحاڵین.

ئیســتراگۆن:  ئێمــە خۆشــحاڵین. )بێدەنگیــی.( ئێســتا چــی بكەین، ئێســتا، 
كە خۆشــحاڵێن؟

ڤی�دیمێر: لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا دەمێنینەوە.
 

لــە خراپتریــن ســاتەكانیاندا دڵتەنگیــی و دەســتەپاچەیی شــوێنی خۆیــان 
بــە نیگەرانیــی و ترســناكیی پــڕ دەكەنــەوە: »ئەگــەر جیابووبانــه وە 
بــۆ  دنیــا  لەســەر  قســەكردن  دوای  دەبــوو.«  باشــتر  یەكــدی،  لــە 
نیشــتەجێبوونی شــوێنی خــود، بــۆ هــەر شــتێك، كــە بۆنــی ئامانــج بــدات، 
)گفتوگۆیەكەیــان ڕەنــگ و بۆنــی فەلســەفەی كەســانی بــە ئەزموونیــان 
هەیــە( پرســینەكانیان بێــوەاڵم ماوەتــەوە. لــە ڕابردوویانــدا هیــچ هێمــا 
ــە، داهاتووشــیان  ــان، یــان الســاییكردنەوە نیی ــە ڕێزلێن و نیشــانەیەك ل
هــەم جێــی شــێواویب و نیگەرانیییــە. ئــەوان دەنگــەژەی هیــچ پێڕەوێــك، 
هیــچ ســەركردەیەك، یــان هیــچ ڕۆڵەیــەك نیــن، لەبــەر ئــەوەی ئەوانــەی، 
كــە خۆیــان بێبەشــن لــە پێكهاتەیەكــی بڕواپێكــرا و هەســتی بــوون، 
چ ســوودێكیان هەیــە بــۆ ئەوانــی دی؟ الوازییــی هەمیشــەیی ئــەوان 
لــە كــرداردا ــــ))وەرە بڕۆیــن. }ناجووڵێن.{((ــــ هەڵگەڕانــەوەی قووڵتریــن 
ئاگایــی ئــەوان لــە هەوڵــە بێســوودەكاندا بــۆ تێگەیشــتن لــە هەقیقەت یان 
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ئامانجــی ژیانــە. جگــە لەمانــەش، پێداویســتیی جێبەجێكردنــی كــرداری 
ناســاندنی بــوار، مەبەســت و ئامانجــە.

گــۆدۆدا  چاوەڕوانیــی  لــە  شــانۆنامەی  لــە  مانــەوە  پارادۆكســی 
گەڕانەوەی ئەفســانەی ســیزیفی كامۆ دەســەلمێنێت. ســیزیف دەیتوانی 
ئــەوە هەڵبژێرێــت، كــە واز لــە تاشــە بەردەكــە بهێنێــت، لــە داوێنــی 
كێوەكــەوە، یــان پەیتــا پەیتــا تاكــو ســەرەوە بیبــات، لەكاتێكــدا، كــە تەنیــا 
ــە  ــە دوای كەوتنەخــوارەوەی تاشــەبەردەكە، ل ــوو، ك ــەوە ب ــرادەی ئ ئی
بارودۆخێكــدا، كــە بیەوێــت، بتوانێــت جارێكــی دی، ئــەم كارە بێســوود 
و بەئــازارە ئەنجــام بــدات. لــە ڕوانگــەی كامــۆوە خۆڕاگریــی ســیزیف، 
بەپێچەوانــەی دەســكەوت و بێمانایــی كارەكەی، نیشــاندەری گەورەییی 
ئــەوە. ئــەو، بــە چاوپۆشــین لــە ناعەقانیەتبــوون، چارەنووســی خــۆی و 
كۆبوونــەوەی لەســەر شــینیەتیی ئاســمان و نەخشــەی تاشــەبەردەكە، 

ــی چارەنووســی. ــە وەرگرتن خۆپارێزییكــرد ل
پــۆڵ  ژان  بوونخوازیــی  وەك  كامــۆ،  پووچخوازیــی  پارادۆكســی 
ســارتەر، پێویســتییەكی بوونــی ڕووحییــە لــە نێــوان خۆڕاگریــی و 
نەتوانینــدا، نێــوان ژیربێــژ و پووچیــی، كــە لەوێــدا ئاگاییــی لــە بێمانایــی 
ــە گۆشــەی زەینــی مرۆڤــدا ــــ بــوار دەدات بــە تــاك تاوەكــو  ژیــان ــــ ل
بــە تەواوەتیــی و بەبــێ هیــچ نیگەرانییــەك لــە جیهانێكــی پەشــۆكاو 
بــەاڵم پاڵەوانەكانــی بێكێــت جیــاوازن لەگــەڵ  و ڕووداوییــدا بژیــی. 
پاڵەوانەكانــی كامــۆدا: ئــەوان، بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لــە هەقــی خۆیــان 
لــە ژیانــدا، بێبەشــن لــە هەســتی بەرگرییكــردن. ناتوانرێــت ســیزیفی 
شــەكەت و شــێواو هەندێــك جــار، وەك خــۆی و هەندێــك جــار، وەك 
داواكار لــە كۆتاییــی گوریســی تەمەنیــدا ببینرێـــت. بــەاڵم ئەمــە دەرفــەت 

و بارودۆخــی هەمیشــەییی ئیســتراگۆن و ڤیالدیمێــرە.
كەســایەتیەكانی بێكێــت، تەنانــەت كەمێكیــش وەك ســیزیف خاوەنــی 
دڵنیاییــی نیــن. بــۆ نمونــە ئــەوەی، كــە ڕۆژی دواتــر، تاشــەبەردەكە، یــان 
ــا. یــان ئــەوەی، كــە كات و شــوێن  كێوەكــە لــە شــوێن خۆیدایــە یــان ن
هــەر بــەو جۆرەیــە، كــە دێتــە بەرچــاو. گومانــی ئێمــە هەمیشــە لەبــارەی 
كەســایەتیەكانی  ئارەزووەكانــی  ئاســاییتریین  بەدیهاتنــی  نەبوونــی 
بێكێـــت نییــە، بەڵكــە بەگومانیــن لــە هاودەقــی گفتوگــۆ و بیســتنی ئــەوان 
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لەبــارەی پەیامــی بابەتەكانــەوە. ئەوان بێبەشــن لەو ئیــرادە بنەڕەتییەی، 
لــە لێــواری  كــە بەرگرییكــردن لێــی بەهێــزە و هــەر ئــەم خاڵــەش، 
ــی  ــە جێبەجێكردن ــدا، ل ــی خودناســینی شوناســی تاكــی ئەوان نغرۆبوون
نەخشــدا، وەك ئامــڕازی مانــەوە، ئــەوان دەگۆڕێتــەوە بــە بێگانەییــی لــە 
ــای ســیزیفدا. دەســتەواژەی »خۆشــبەختیی«، كــە كامــۆ ســوودی  دنی
ــدا،  ــە باشــترین حاڵەت ــەو بــۆ شــیكردنەوەی ســیزیف ل لێوەردەگرێــت ل

ــەوە بەكاردەهێنرێــت. ــارەی كەســایەتیەكانی بێكێت هەندێــك جــار، لەب
تەنیــا ئیــرادەی ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆن نەبوونــی دڵنیایییەكی ترســناكە 
بــە دنیــا، لەگــەڵ ئەمەشــدا، گریمانــەی ئــەم خاڵەش پێویســتە، كە ڕۆژێك 
چاالكییــی  كۆتــا  كۆبوونــەوەی  دەبێــت.  ئاشــكرا  مانــا  بەشــێوەی  و 
ڕۆژانــەی ئــەوان لەســەر ئەمەیــە، كــە بــۆ بەدیهاتــن و دۆزینــەوەی ئــەم 
ــدەدا،  ــەم ئومێ ــە شــوێنگری ئ ــە. ل ــەك هەی ــەوە گۆدۆی ــە بەدڵنیاییی مانای

پارادۆكســی چاوەڕوانیــی نەشــاردراوەتەوە.
ــەو  ــەكان و ئ ــە نەخشــەی گەم ــردن ب ــان چاوەڕوانییك ــەوە ی كاری مان
شــانۆنامه یانە دەكێشــرێت، كــە كەســایەتیەكانی بێكێــت، بــۆ تێپەڕاندنــی 
كات و ســاڵەكان دەســتەوداوێن دەبــن پێیــەوە. هەماهەنگیــی لەگــەڵ 
نزیكتریــن كەســدا لــە ژیانــدا، شــوێن گۆڕینــەوەی ئومێــد و نیگەرانییەك، 
كــە لــە درێژایــی ئــەم هەماهەنگیــەدا بەرگــەی دەگیرێــت، گومــان و 
هاوبەشــە.  كارەدا  ئــەم  لەگــەڵ  هەریەكێكیــان  كــە  گومانكاریییــەك، 
بەرانبــەر ئەمــە، پێوه ندیــی نێــوان ڤالدیمێــر و ئیســتراگۆن هۆشــیان 
پــەرت دەكات لــە نیگەرانیــی، دژداماویــان كــەم دەكاتــەوە و دەجەنگێــت 
لەگــەڵ ئیفلیجبوونــی ئەوانــدا. جەنــگ بــۆ مانــەوە لــە جیهانــی بێبەشــی 
مانــادا چەندەهــا ڕەوشــتی فرەچەشــنی تــر بوونیــان هەیــە. بــۆ نمونــە 
ئــەوان،  بــەاڵم  كۆمەاڵیەتیــی.  چاالكییــی  و  بنەماڵەیــی  ژیانــی  كار، 
بەپێچەوانــەی هەندێــك بەڵگــەوە بەپێــی شــوێن و جێگــه  كۆمەاڵیەتیەكان 
لــە ڕابــردوودا، ئــەم ڕەوشــتانەیان بــە نەبینراویــی گرتــووە. ڤیالدیمێــر و 
ئیســتراگۆن وازیــان لــە نەخشــە توندوتیژەكانــی خۆیــان هێنــاوە، چەنــد 
نەخشــەیەك، كــە ئەگــەری دەركەوتنــی تووڕەیــی و نائومێدیییــان هەیــە، 
ئــەو ئاوڕدانەوەیــە، كــە ســوودێكی كەمتریــان هەیــە و هــاوڕان لەگــەڵ 
ئەزموونــی مرۆڤــدا لــە بابەتــی پووچییــدا. ســەركردەكانی هاوشــێوەی 
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پــۆزۆ و كۆیلەكانــی هاوشــێوەی لەكــی، كەمتــر پێشــوازیی لــەم جــۆرە 
نەخشــە ستایشــكارانە دەكــەن، نەخشــه ی دیكتاتــۆری سادیســت و 
گوێڕایەڵــی مازۆشیســت. هــەر بــەو جــۆرەی، كــە پــۆزۆ دەڵێــت، تەنانەت 
لەبــارەی ئەوانەشــەوە »مــرۆڤ كاتێــك بــە تەنیــا دەچێتــە ســەفەر، كــە 
پێــی وایــە ڕێگەكــە زۆر دوورودرێــژە«. بــەاڵم پێوه ندیــی ئیســتراگۆن و 
ڤیالدیمێــر مرۆڤییتــرە، پێوه ندییــەك، كــە نەخشــی ڤیالدیمێــر عاقانییتــر 
و فەلســەفیترە و نەخشــی ئیســتراگۆن میهرەبانتــر و خۆشەویســتترە. 
بــەم ڕێكخســتنە ئــەوان دەگــەن بــە تۆماركردنێكــی هاوســەنگ. ئــەوان 
دەتوانــن بگــەن بــە پێكەوەبوونێكی تاڕادەیەك ئاشــتیانە و پێشــبینییەكی 
پێشــنەكەوتوو  كارێكــی  كــە  ئــەوەی،  مەگــەر  هەڵبەتــە  قبووڵــكار. 
ــد  ــە ژوورەوەی چەن ــدات، شــتێك وەك چوون ــەوان تێكب هاوســەنگی ئ
غەریبەیەكــی وەك لەكــی و پــۆزۆ. لــەم شــێوازەدا، هــەر بــەو جــۆرەی، 
كــە ڕوودەدات، دەمامكەكانیــان پارچــە پارچــە دەبێــت و الیەنــە كەمتــر 
داواكراوەكانــی بوونیــان ڕووبــەڕووی هاوســەنگییەك دەبێتــەوە لــە 

ــە یەكــدی. ــەوە ل ــا دەبێت ــدا و جی پێوه ندییەكەیان
بەرانبــەر بەمــە، هەبوونــی ئــەم بارودۆخەش زەمینەی فەلســەفەییی ئەم 
شــانۆنامەیە دادەڕێژێــت. هــەر چەنــدە بێكێــت نــە هیــچ وەاڵمێكــی هەیــە 
ــەوە  ــەواو لەبارەیان ــە بەشــێوەیەكی ت ــە و ن ــەم مەبەســتە تیۆرییی ــۆ ئ ب
قســان دەكات. وێنــەی وردی تێفكریــن هــاوكات ئاگایانــە و نائاگایانــە، 
كــە بابەتــی داهاتــووە، بووەتــە هــۆی گوشــارێكی تــەواو بــۆ گــۆدۆ. هــەر 
لەبــەر ئــەم ڕێژەیــەش ئــەم تایبەتمەندییــە لــە گەمــەی كەســایەتیەكاندا 
دەردەكەوێت، بۆ مانەوە و بەرژەوەندییی سۆزداریی دەهێنێتە ئاراوە، 
كــە لــە ســنووری ئــەو چارەســەرەی ئەواندا بۆ مانــەوە بەكاردەهێنرێت. 
و  چاالكییــەكان  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لەگــەڵ  كارە  ئــەم  بێكێــت 
لــەو ڕێگەیــەوە  ئــەوان  هەوڵەكانــی ئەونــدا ئەنجــام دەدات، تاوەكــو 
بتوانــن هەســتی پووچیــی و تەنیاییــی هــەرە ڕۆژە بەڕێوەبــەرن، كــە 
بزوێنــەری تــەواوی بابــەت و ســەرنجەكانی شــانۆنامەكەیە. كەرەســتە 
و دەســتەواژە دووبــارەكان، فەرمانــە ئەدەبیەكان، جووڵەكانی جەســتە، 
ڕێكخستنی شانۆ و دانانی شوێنەكان، هەموویان ڕەوتی خۆپیشاندانن 
ــی شــاعیرانە و  ــە وێناكردن ــت ل ــی دەمامكــداری ســۆزدار. بێكێ ــە ژیان ل
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ڕاوێژكارانــەی خۆیــدا، لــە نیگەرانیــی و داماوییــدا زەینــی دەروونــی 
پێشــان دەدات لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ هەوڵــە ئاگایانەكانــدا بــۆ 
مانــەوە. گێــرە و كێشــەی شــانۆییی ئــەم بەرهەمــە لەســەر بناغــەی 
شوناســی ماهیەتــی مــرۆڤ لــە بەدیهێنانــی بارودۆخــی بەشــەردایە. 
یەكەمیــن ئەمــەی، كــە ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆن لــە كاری نوێنەرانــی 
و  ناومێدیــی  بەپێچەوانــەی  ئــەوان،  دەردەكــەون.  مرۆڤــدا  ئیــرادەی 
گومانەكانیــان لەبــارەی داهاتــووەوە، ژیــان بــە شــوێنگرەوەی ئــەو 
دادەنێــن. بێمــاڵ و حاڵەكانــی بێكێــت بــە پێچەوانــەی ســیزیفی كامــۆوە 
بــۆ ئارامیــی و تێپەڕیــن لــە ڕاڕایییــەكان لــە تەنیشــت خۆیانــدا نیشــتەجێ 
ــەاڵم  ــان. ب ــۆ مانەوەی ــت ب ــه  ئەگەرێكــی باشــتر بێ ــە لەوانەی ــوون. ئەم ب
ئەمــە ڕێكخســتنێكی پێچەوانەیــە، لەبــەرەوەی ئەگــەر پێویســتی هەبوون 
ڕووبــەڕووە،  گیرۆدەیــی  شــەرتێكی  ســۆزداریان  تینوویەتیــی  و 
كــە ئەنجامدانــی نەخشــی بەدیهاتنیــان دەدۆزێتــەوە، ئــەوا هــەر ئــەم 
پەیتاپەیتــا  ســۆزداریەكان  حــەزە  فریودانیــان.  هــۆی  دەبێتــە  كارە 
بــازاڕە  لــەو  كــە  لــەو شــوێنە،  و  دەردەكــەون  دێــن،  ئاســۆییی  بــە 
ــە  شــێواوەدا بەدیهاتنــی نەخشــە ڕێخۆشــكارەكان دانــراون، تەنانــەت ل
وردتریــن دەقەكانیشــدا ئەگــەری شــێواویی شــوناس و جێگۆڕینــەوەی 
بەتەواوەتــی  دەقانــەدا  مەبەســتی  لــەم  هەیــە.  بوونیــان  نەخشــەكان 
ســەركەوتوو نیــن. باشــترین ســاتی شــانۆ كاتێكــە، كــە ناوەرۆكــی 
بــوون ئاشــكرا دەبێــت. دواجــار كێشــەی بێچارەســەر ئــەوە دەبێــت، كــە 
ــت:  ــز وننابێ ــە هەرگی ــە، ك ــد ئارەزوویەكــی هەی هــەر شــانۆكارێك چەن
ــەوە،  ــر نادات ــی پرســیارە فەلســەفیەكانی ڤیالدیمێ ــچ كەســێك وەاڵم هی
ــی  ــۆ خەیاڵەكان ــوێ ب ــچ كەســێك گ ــز هی ــە هەرگی ــەر بەوجــۆرەی، ك ه
ئیســتراگۆن ناگرێــت. لەئاكامــدا ئــەوان لــە دڵنیانەبوونــەوەی چیەتیــی و 
ماهیەتــی گــۆدۆ لــە چاوەڕوانیــی »ئــەو«دا دەمێننــەوە و بەتەواوەتــی لــە 
ئامانجــی چاوپێكەوتنــی ژوانەكەیــان بێــاگا دەمێننــەوە. ئــەوان ناترســن 
لــە ئەگــەری ڕووبەڕووبوونــەوەی تووڕەیــی گــۆدۆ: دەزانــن، كــە گــۆدۆ 
لــە كــوڕە پەیامبەرەكــە دەدات، لەگەڵ ئەمەشــدا هێشــتا چاوەڕێن. هاتنی 
گرینگــه ، تەنانــەت ئەگــەر خراپیــش بێــت لەگــەڵ ئەوانــدا. پێویســتیان بــە 

ئازادیــی تاوەكــو ئــەم ڕادەیــە توونــدە.
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بەرانبــەر ئەمــە، گــۆدۆ كەســێكە یــان شــتێكە، كــە پێویســتیی گەمــەكان 
ــان.  ــە هــۆكاری ســوودمەندیی ژی ــە لەڕاســتییدا دەبێت ــات، ك ــاو دەب لەن
چاوەڕێكــردن جۆرێكــە لــە دەرفەتــی بەشــەریەت، كــە لــە درێژایــی 
ئــەودا مــرۆڤ گەمــەكان، یــان شــێوازی ژیانــی ئاشــكرای پێدادەڕێژێــت، 
نــاوی  نەبــوون«  یــان  »بــوون  نەناســراو.  كاری  بــۆ  بەرگێكــە  كــە 
گەمــەی ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆنە و كاتێــك، كــە ئــەم بابەتــە بــاس 
دەكــەن، دەســتەواژەكانیان زایەڵــەی وشــەی پــووچ و بیرهێنانــەوەی 
ــە،  ــەم خاڵ ــووچ.« ئ ــووچ، ســەرتاپا پ ــەواو پ ــووچ ت ــە. »پ ــی تەوڕات كتێب
كــە ناوەرۆكــی بوونــی ئــەوان بێبەشــە لــە هــەر جــۆرە ئارامیییــەك، 
مەبەســتێكە بــۆ بیرهێنانــەوەی هاملێــت: »من دەتوانــم لە توێكڵی گوێزدا 
شــوێنێك بگــرم و خــۆم بــە فەرمانــڕەوای كیشــوەرە فراوانــەكان بزانــم، 
بــەاڵم چ ســوودێكی هەیــە، كــە چەنــد خەونێكــی خراپ دەبینــم2« ئێمە لە 
كاری بینینــدا لــە بەرانبــەری چەنــد وێنەیەكــی دژواری شــانۆدا و لەگەڵ 
كاردانەوەكانــدا هاوشــێوەی كاردانەوەكانــی ڤیالدیمێــر و ئیســتراگۆن و 
لەگــەڵ چاوەروانیــی گــۆدۆدا ڕووبــەڕوو دەبینــەوە. لەگــەڵ پێشــكەوتنی 
زەمەنــی شــانۆدا، ئێمــەش هــەم لــە چاوەڕوانیــی كۆتاییــی كاردایــن، لــە 

ــادا/ گــۆدۆدا. چاوەڕوانیــی ئاشــكراكردنی مان

په راوێزه كان:

1- ولیام شكسپیر، هاملێت.

سه رچاوه :
در انتظــار گــودو، بعــدی وجــودی، لوئیــس گــوردن در كتــاب تفســیرها 

و تأویــل هــا در انتظــار گــودو.
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