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پێشەکیی
ڕێبــازە  لــە  یەکێکــە  بوونخوازیــی، 
هزریــی و فەلســەفییەکان، کــە کار 
دەکات.  مــرۆڤ  بوونــی  لەســەر 
لــە جەوهــەر  بــەر  بوونــی مــرۆڤ 
بوونایەتیــی  هەوڵــدەدات  دادەنێــت، 

دەربخــات.  مــرۆڤ 
لــە   ١٩ ســەتەی  لــە  بوونخوازیــی، 
ســەر دەســتی کیــرکگارد و نیتشــه  
ڕێبازێکــی  وەک  هاتەکایــەوە، 
فەلســەفیی، دواتــر لەالیــه ن ســارتەر 
و  ئــەدەب  لــە  فەلســەفە،  لــە  جگــە 
ڕەخنــەی ئەدەبییشــدا بەکارهاتــووە. 
بەبــڕوای ئــەو، مــرۆڤ مەحکوومــە 
بــە ئازادیــی و دەبــێ ئازادانــە بژێــت. 
کڕۆکــی فەلســەفەکەی ســارتەریش 
لــە  فەلسەفەکەشــی  ئازادیییــە، 
بــۆ  ڕەنگیداوەتــەوە،  ئەدەبــدا  نــاو 
دەقــی  لــە  تێڕامــان  و  شــیکردنەوە 
ئامانجمانــە  ئێمــەش  ئەدەبییــدا. 
عەلــی  بەکــر  شــیعریییەکانی  دەقــە 
لــە  لــەم ڕوانگەیــەوە شــیبکەینەوە. 
ژێــر ڕۆشــناییی ئــەم تێگەیشــتنەدا 

ئازادیی بوون لە ڕوانگەی بوونخوازیی 
سارتەرەوە

لە شیعری بەکر عەلیدا

ئاسۆسساڵحمەحموود

�ــه   توێژینه وه یــه     ئــه م 
م.  سه رپه رشــتی  بــه    ،2019
بەشــێک  وه ك  هەندرێــن، 
پێداویســتییەکانی  �ــە 
بڕوانامــەی  بەدەســتهێنانی 
نووســراوه . بەکا�ۆریــۆس 
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لــە  بــوون  ئازادیــی  نــاوی  ژێــر  لــە  توێژیەنەوەکەمــان  ناونیشــانی 
ڕوانگــەی بوونخوازیــی ســارتەرەوە، لــە شــیعری بەکــر عەلیــدا تەرخــان 

پێکهاتــووە. بــەش  دوو  لــە  بەگشــتیی  توێژینەوەکــە  کــردووە. 
بــۆ  بخەینــەڕوو،  تیۆرەکــە  هەوڵمانــداوە  یەکەمــدا،  بەشــی  لــە 
چییــە؟  بوونخوازیــی  بابەتەکانــی  لــە  هەریــەک  مەبەســتەش  ئــەو 
تایبەتمەندییەکانــی بوونخوازیــی، بوونخوازیــی الی ژان پــۆڵ ســارتەر، 
ئەدەبــی بوونخوازیــی و ئازادیــی له الی ژان پۆڵ ســارتەر، بوونخوازیی 

لــە ئەدەبــی کوردییــدا خراوەتــەڕوو.
لــە بەشــی دووەمــدا، الیەنــی کارەکیــی )پراکتیکیــی( توێژینەوەکەیــە. کــە 
پێکهاتــووە لــە تێگه کانــی ڕەنگدانــەوەی ئازادیــی، ئازادیــی هەڵبــژاردن، 
ئازادیی بڕیاردان، ئازادیی خۆشەویستیی، ئەخالق و بەرپرسیاریەتیی 
هەوڵمانــداوە ئــەوە بخەینــەڕوو، کــە چــۆن ئــەم تێگه یانــە لــە شــیعرەکانی 

بەکــر عەلیــدا دەرکەوتــوون.
ڕەخنــەی  مێتــۆدی  بەکارهێنانــی  بابەتەکــە:  هەڵبژاردنــی  هــۆی 
توێژینــەوەی  لــە  بەتایبــەت  و  کوردییــدا  ئەدەبــی  لــە  بوونخوزایــی 
تیــۆرە  ئــەم  زانــی  بەپێویســتمان  بەکارنەهاتــووە،  بەکالۆریۆســدا 
ــە شــیعرەکانی  ــی ل ــۆ پراکتیزەکردن ــەدا، ب ــە توێژینەوەک ــن ل بەکاربهێنی

دا. عەلــی  بەکــر 
وەسفیی–شــیکاریی  مێتــۆدی  پێــڕەوی  توێژینەوەیــە  ئــەم  مێتــۆد: 
کردووە، کە لەســەر بنەمای دەقەکە کاردەکات و شــیدەکاتەوە، دەقەکە 
دەکات بــە بنەمــای بەڵگــە. لــە بەشــی یەکەمــدا مێتــۆدی وەســفییمان 
گرتووه تەبــەر، بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی زانســتییانە الیەنــی تیــۆری 
مەبەســتی  بــۆ  دووەمــدا  بەشــی  لــە  بخەینــەڕوو.  توێژینەوەکەمــان 
دیاریکــردن و دەرخســتنی تێگەکانــی ئازادیــی لــە ڕوانگــەی ســارتەره وە 

ــاوە.  ــۆدی شــیکارییمان بەکارهێن ــدا، مێت ــر عەلی ــە شــیعرەکانی بەک ل
گرینگی توێژینەوەکە:

١_ ویســتوومانە لــە شــیعرەکانی بەکــر عەلیــدا شــیکارێکی بوونخوازانە 
ــن، لەگــەڵ ئەوەشــدا، ڕوانگــەی ســارتەرمان لەمــەڕ پرســی  بەکاربهێنی
ــە  ــی ئازادیــی ل ــەوەی چۆنیەتــی دەرکەوتن ــۆ ئ ــاوە، ب ئازادیــی بەکارهێن

ــی بخەینــەڕوو. شــیعرەکانی بەکــر عه ل
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٢_ بوونخوازیــی لــە ئەدەبــی کوردییــدا کاری لەســەر نەکــراوە و ته نیــا 
ــی، تاوەکــو  ــەم تێوژینەوەیەمــان بەگرینــگ زان ــەوە، ئ ــۆردا ماوەت ــە تی ل
شــیعرەکانی بەکــر عەلــی لــە ڕوانگــه ی بوونخوازیی ســارتەرەوە تیشــک 

بخەینــە ســەر ئازادیــی بــوون و شــیکاریی بــۆ بکەیــن. 
 Existentialism ــۆ تێگــه ی ــدا ب ــی کوردیی ــەدەب و وەرگێڕان ــاو ئ لەن
چەنــد زاراوەیــەک بەکارهاتــووە، وەک: بوونخوازیــی، بوونگەراییــی، 
بوونایەتیــی، بوونگەریــی، وجودییــەت. لــەم توێژینەوەیــەدا بوونخوازیی 
بەکارهاتــووە، لەبــەر ئــەوەی لــە زاراوەکانیتــر کوردیتــر و گونجاوتــرە. 
پاشــگرێکی  پێوەیــە،  گەرایــی  پاشــگری  کــە  بوونگەراییــی  چونکــە 
فارســیییە. لــە بەشــک لــەو شــوێنانەی دەقــەکان بەشــێوەی دەقــاودەق 
زانســتیی  ئەرکێکــی  وەک  بەکارهاتــووە،  بوونگەرایــی  وەرگیــراوە، 
ناتوانیــن دەســتکاریی دەقەکــە بکەیــن و بیگۆڕیــن، تەنانــەت ئەگــەر 

ڕەنووسەکەشــی هەڵەبێــت.

بوونخوازیی چییە؟
بوونخوازیــی )Existentialism(، ســەرەکیترین هــزری فەلســەفیی 
ســەتەی بیســتەمە، کــە کار دەکات بــۆ دامەزراندنــی ناوەندێکــی هزریــی 
ــەر  ــدا. ڤێرن ــە جیهان ــی ل ــی مرۆی ــوون و بوونایەتی ــۆ شــیکردنەوەی ب ب
ــت: »قوتابخانەییەکــی  ــدا دەڵێ ــە پێناســەکردنی بوونخوازیی ــن ل ئێبەرڤای
فەلسەفی، یان دونیا بینینێکی تایبەت، یاخود دەتوانین بڵێین شێوازێکی 
تایبەتــی ژیــان کردنــە. ئــەم فەلســەفەیەش خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە کــە 
ــرۆڤ  ــە م ــک دەردەخــات، ک ــوون- ئیکســتیزتیریت‹ی مرۆڤێ ــای ›ب مان
ژیانــی خــۆی بەشــێوەیەکی ئەکتیڤانــە دابڕێژێــت، بەجیــاواز لــەوەی 
ژیانــی ته نیــا وەکــو شــتێک یــان ئوبێکتێــک دابڕێژێــت.« )جــۆرج لــۆکاچ 
و ئەوانیتــر، ٢٠١٨: ل١٠( فەلســەفەی ئێگزیســتانتیالیزم، بــوون بــەر لــە 
جەوهــەر دادەنێــت، واتــا لەپێشــبوونی بوونی مــن وەک بکەرێکی بەئاگا، 
ــک، کــە بەمــن دراوە. هەروەهــا  ــە جەوهــەر و ناوەڕۆکێ ــن ل ــە تێپەڕی ب
ئــەم فەلســەفەیە جەخــت دەکاتــەوە لەســەر دۆزینــەوەی خودیەتیــی و 
ماناداریــی ژیانــی خــود لەڕێگــەی سەربەســتیی تــاک، هەڵبــژاردن و 
بەرپرســیاریەتیی لــە بــوون. هەوڵــی ئــەوە دەدات مانــای بوونــی مــرۆڤ 
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دەربخــات، چونکــە لێــرەدا مــرۆڤ ته نیــا بوونێکــی بەرجەســتەی هەیــە، 
هــەر بۆیــە هەوڵــدەدات لــە ڕێگــەی بــوون و جەوهــەری خۆیــەوە مانــا 

بەژیــان بــدات.
ئــەم ڕه وتــه  لــە کۆتاییــی ســەتەی نــۆزدە دەرکــەوت، بــە بەرهەمەکانــی 
گرینگیــی زۆری  بیســتەم  لــە ســەتەی  دواتــر  نیتشــه ،  و  کیــرکگارد 
پێــدرا لەالیــان هەریــەک لــە هایدێگــەر، ســارتەر و ســیمۆن دی بوڤــار. 
فەلســەفەی بوونخوازیــی لــە نێــو تاریکیــی هــەردووک شــەڕی یەکەمــی 
وەک   )١٩٣٩-١٩٤٥( جیهانیــی  دووەمــی  و   )١٩١٤-١٩١٨( جیهانیــی 
ئەڵمانیــا  لــە  ســەرەتا  باڵوبــووەوە،  بەخشــێک  هیــوا  و  ڕووناکیــی 
و فەرەنســا گەشــەی ســەند، دواتــر هەمــوو ئەوروووپــا و جیهانــی 
گرتــەوە، بەماوەیەکــی کــەم و بەشــێوەیه کی بەرچــاو باڵوبــووەوە.

 کیــرکگارد )Suren Kierkegaard( )١٨١٣-١٨٥٥( لــە ژیانــی خۆیــدا 
گەلێــک ناڕەحەتــی دیــوە، هــەر ئــەم ناخۆشــیانە ڕەنگدانــەوەی بەســەر 
بیــر و تێڕامانــە فەلســەفییەکەی دانــاوە. ئــەم بیرمەنــدە پێــی وایــە، کــە 
ژیــان بێهــوودە و پووچــە، لــەم بارەیــە دەڵێــت: »مــن پەنجــەم دەخەمــە 
نــاو بوونــەوە، بۆنــی پووچــی لێدێــت. مــن لــە کوێــم؟ ئــەو شــتەی 
بەجیهــان نــاوی دەبــەن چییــە؟ کــێ منــی خســتووەتە ئــەم داوەوە و 
ئســتا منــی پشــگوێ خســتووە؟ مــن کێــم؟ چــۆن هاتمــە دونیــاوە؟ بۆچــی 
ڕاوێــژم لەگــەڵ نەکــرا؟« )ت. ز. الڤیــن، ٢٠١٧، ل٤٨٩(، لــە ڕوانگــەی 
و  هــەوڵ  هەمــوو  دانەڕێــژراوە،  بۆشــادیی  مــرۆڤ  ژیانــی  ئــەوەوە 
تەقــەاڵی بــۆ ئەوەیــە لــە نائومێدیــی و دڵەخورپــە نەجاتــی ببێــت، بگاتــە 
شــادیی و دڵخۆشــیی. مــرۆڤ بەهــۆی نیگەرانیــی و نائومێدیییــەوە 
ڕەنــج دەکێشــێت. ئەمــە دۆخــی گشــت مرۆڤایەتیییــە. کیــرکگارد، بنەما و 
بنچینەکانــی فەلســەفەی بوونخوازیــی دادەنێــت و مــرۆڤ دەکاتــە چــەق. 
بەبڕوای ئەو »مرۆڤ وەک ســوبێکتێکی تاک، ســەنتەری لێکۆڵینەوەیە؛ 
بارودۆخــە بوونگەراییــە گەورەکانیشــی، وەکــو مــەرگ و گونــاح و 
نیگەرانــی و تــرس و شــتی لــەم بابەتــە، پێکهێنــەرە جەوهەرییەکانــی 
بوونەکەیــن، ئــازادی و بەرپرســیاریەتی و هەڵبــژاردن مانــا گەورەکانــن 

ــر، ٢٠١٨: ل٣٤-٣٥(. ــۆکاچ و ئەوانیت ــدا.« )جــۆرج ل ــە ژیان ل
نیتشــە  فریدریــک  یاخیــی  فەیلەســووفی  ســەتەدا  هەمــان  لــە  هــەر 
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دەرەکەوێــت،   )١٨٤٤-١٩٠٠(  )Friedrich Wilhelm Nietzsche(
پێشــبینیی ئــەوە دەکات، کــە مۆدێرنیتــە جیهــان بــەرەو وێرانیــی دەبــات، 
ــااڵی  ــەم دۆخــە داوای مرۆڤــی ب ــۆ دەربازبــوون ل ــە نیتشــە ب هــەر بۆی
ــرد«  ــت: »خــودا م ــت زه رده شــت(دا دەڵێ ــاوا ئاخاف ــی )ئ ــە کتێب ــرد. ل ک
بەمــەش نیتشــە مەرگــی خــودای بــە گوێــی مرۆڤــی مۆدێرنــدا چرپانــد. 
ئەمــە یەکێکــە لــەو دەربڕینانــەی نیتشــە، کــە کاردانــەوەی زۆری هەبــوو 
و لێکدانــەوەی جۆراوجــۆری بــۆ کــراوە، مەرگــی خوداوەنــد بە مانایەک 
ــر، گوزارشــتە  ــەاڵم بەمانایەکــی ت ــازاد دەکات، ب ــاکان مــرۆڤ ئ ــە مان ل
لــە الیەنــی ڕەشــبینیی لــە فەلســەفەکەی نیتشــەدا و دەمانباتــە نــاو 
چاخــی نیهێلیزمــەوە. نیتشــە »مەبەســتی ئــەوە بــوو کــە لــە ئێســتادا لــە 
جیهانێکــدا دەژی کــە دوورە لــە ڕووحــی ›سیســتەمی رەهــا‹وە. ئەمەش 
مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت کــە پێویســتە مــرۆڤ خــۆی وەک ســوبێکتێکی 
ئــازاد ببینێــت و خاوەنــی هەســت و بەهــای خــۆی بێــت و لەمەوالشــەوە 
ــر،  ــۆکاچ و ئەوانیت ــا پشــت بەخــۆی ببەســتێت.« )جــۆرج ل ــت ته نی دەبێ
ــە نــاو  ٢٠١٨: ل١٢( ئیــدی خــودی مــرۆڤ ســەنتەری بیرکردنەوەیــە. ل
ئــەو هەمــوو پووچیــی و بێهــوودەی بوونــدا، نیتشــە مرۆڤــی بــااڵ دێنێتــە 
بــوون، کــە پێــی وایــە پێویســتە قۆناغــی مرۆڤــی ئاســاییی ببڕدرێــت و 
ــە  ــدات و بتوانێــت ل ــان ب ــا بەژی ــا مان ــەوە ت ــااڵ جێگــەی بگرێت مرۆڤــی ب
ڕەشــبینیی نەجاتــی ببێــت، بتوانێــت دیوارەکانــی بەردەمــی بڕووخێنێــت. 
»گرینگتریــن تایبەتمەنــدی )مرۆڤــی بــااڵ(ش ئەوەیــە، کــە بــەردەوام 
ــدا. خــودی خــۆی تێبپەڕێنێــت و بەجۆرێــک بــااڵ  بڵندبێــت بەســەر خۆی
ببێــت بەســەریدا، کــە ســنوورێکی دیارییکــراو نییــە لــە پەرەســەندنە 
ڕووحیییەکەیــدا تێیــدا ڕابووەســتێت« )فوئــاد کامیــل عەبدولعەزیــز، 
ــە و  ــەوە دای ــە نوێبوون ــااڵی نیتشــە هەمیشــە ل ــی ب ٢٠٠٥: ل٦٢( مرۆڤ
ناوەســتێت، بەجۆرێــک مرۆڤێکــی بااڵتــر و مەزنتــری لێدروســت دەبێــت.
دوا بــەدوای ئەمــە لــە ســەتەی بیســتەمدا فەلســەفەی بوونخوازیــی 
ــەوە و  ــاڵو دەبێت ــت و بەشــێوەیەکی بەرچــاو ب ــڕەوی خــۆی دەگرێ ڕێ
دەبێتــە گرینگتریــن بیــری فەلســەفیی ئــەم ســەتەیە، ئەمــەش بــە هــۆی 
ئــەوەی، کــە لەالیــان چــەن بیرمەنــد و فەیلەســووفێک گرینگیی پێدەدرێ 
و بیــری فەلســەفیی خۆیــان لەســەر هەڵدەچنــن. مۆدێرنیتــە بــە هەمــوو 
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ــەی و پەرەســەندنی بەرچــاوی پیشەســازییة  پێشــکەوتنە تەکنەلۆژیەک
دوچــاری  مرۆڤــی  ئاڵۆزیەکانیــەوە،  و  شــەڕ  قەیــران،  و  کێشــە 
ــە فەلســەفەی بوونخوازیــی، وەک  ــۆز کــرد، هــەر بۆی بارودۆخێکــی ئاڵ
پێویســتییه ک بــوو بــۆ مــرۆڤ و دۆزینــەوەی خــود لەنــاو ئەو گێــژاوەدا. 
مارتــن هایدێگــەر )Martin Heidegger( )١٨٨٩-١٩٧٨(، یەکێکــە لــە 
دیارتریــن فەیلەســووفەکانی ســەتەی بیســتەم و بوونخوازیــی. مــرۆڤ 
وەک بوونێــک لــە نــاو هەبوونــدا تاکــە بوونــەوەرە بیر لە بــوون بکاتەوە 
و بیەوێــت بــگات بــە وه اڵمــی ڕوون بــۆ بــوون، ئــەوەی مــرۆڤ لــە 
بوونەوەرەکانــی تــر جیادەکاتــەوە ئەوەیــە، کــە ئەقــڵ و هەســتی هەیــە، 
هەیــە. »هایدێگــەر  پرســیارکردنی  بیرکردنــەوە و  تێڕامــان،  توانــای 
بــڕوای وایــە کــە دەکرێــت مــرۆڤ بــەدوو شــێوە جیــاواز بوونــی خــۆی 
گــووزەران بــکات و بــژی، ئــەو دوو شــێوەیەش ئەمانــەن: یــان ئەوەتــا 
بوونێکــی بێــزراوی بێمانــای دوور لــە نیگەرانــی بــژی؛ یــان ئەوەتــا 
بوونێکــی ڕەســەن و ڕاســتەقینەی پــڕ لــە نیگەرانــی بــژی. واتــا بوونێــک 
کــە تێیــدا بتوانێــت جەخــت لــە خــودی بــکات و ببێــت بەخــودی خــۆی.« 
)هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو: ل٧٣-٧٤( مــرۆڤ بەشــێوە باوەکــەی 
ــت، وەک  ــا، یاســا و سیســتێمێکی دیاریکــراو ده ژێ ــد بنەم ــر چەن ــە ژێ ل
دابونەریــت، سیســتێمی کۆمەاڵیەتیــی، پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان ئــەو 
جــۆرە ژیانــە بــاوەی زۆر لــە خەڵکــی دەیــکات، بــەم جــۆرە مــرۆڤ 
ناتوانێــت ســەرقاڵی نیگەرانیــی داهاتــووی بوونــی خــۆی بێــت. ئــەم 
جــۆری ژینــه ، وادەکات تاکــەکان خاوەنــی خودیەتیــی خۆیــان نەبــن. 
واتــە یەکێــک دەتوانێــت جێگــه ی ئــەوی تــر بگرێتــەوە، ئەویــش دەتوانێــت 
ــک  ــەم شــێوەیە مــرۆڤ ملکەچــی کۆمەڵێ ــەوە. ب ــر بگرێت جێگــه ی ئەویت
ڕەفتارە و بەبێئاگاییی ئاڕاســتە دەکرێت. هەر بۆیە نیگەرانیی وادەکات 
مرۆڤێکــی جیــاواز دروســت بــکات و خودیەتــی خــۆی بدۆزێتــەوە، لــە 
ئەوانیتــر نەچێــت، هەروەهــا تایبەتمەندیــی و مەبدەئــی بــۆ ژینــی خــۆی 

هەبێــت.
 Jean Paul( ســارتەر  پــۆڵ  ژان  بیســتەمدا  ســەتەی  لــە  هــەر 
Sartre( )١٩٠٥-١٩٨٠(، وەک کاریگەرتریــن فەیلەســووفی بوونخــواز 
ــی  ــی بیروباوڕەکان ــار وەک ســارتەر توانیویەت ــەم بیری ــەوت. »ک دەرک
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لــە  و  دەرببــڕت  وێژەییــدا  و  فەلســەفی  لــە  ســەرکەوتوانە  خــۆی 
محەمــەد  )د.  هەبێــت.«  شــاکاری  بەرهەمــی  شــێوازەکەدا  هــەردوو 
بــوون بوونیــاد  کەمــال: ل٨( فەلســەفەی ســارتەر لەســەر ئازادیــی 
نــراوە، پێــی وایــە بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ خاوەنــی خــودی خــۆی بێــت 
دەبێــت ئــازاد بێــت، لەژێــر کاریگەریــی ئەوانیتــر نەبێــت. ئــازاد بێــت لــە 
ــە ویســتی خــۆی  هەڵبژاردنەکانــی و چۆنیەتــی ژینــی خــۆی. مــرۆڤ ب
نەهاتووه تــە بوونــەوە، مەحکــووم کــراوە بــە ژیــان، هەربۆیــە ســارتەر 
دەڵێــت: مــرۆڤ مەحکوومــە بــە ئازادیــی. جگــە لــە ئازادیــی، هەڵبــژاردن 
گرینگــی زۆری پێــدراوە لــە الیــەن ســارتەرەوە، مــادام هاتنەبوونــی 
ــی  ــە هەڵبژاردەکان ــە، دەبێــت خــۆی ئازادان مــرۆڤ بەدەســت خــۆی نیی
لــە  ئازادیــی  لەســەر  ســارتەر  هەڵبژێرێــت. جەختکردنــەوەی  خــۆی 
ئەدەبیشــدا ڕەنگــی داوەتــەوە و جەخــت دەکاتــەوە لەســەر ئــەوەی، کــە 
ــازاد  ــەکان ئ ــە ئەدەبیی ــاو دەق ــی ن ــەرەکان و پاڵەوانەکان ــت کارێکت دەبێ
ــد شــتێکی پێشــوەختە. بەتێڕوانینــی  بــن و مەحکــووم نەکرێــن بــە چەن
ــدا ســەرەوەختێک دەکرێــت و  ــو ڕۆمان ســارتەر »کەســایەتییەکان لەنێ
دەشــێت ســەرکەوتووبن و دەتوانــن بژیــن و ڕاســتەقینە بــن ئەگــەر 
ــە،  ــن ک ــە بب ــەو ئازادیی ــی ئ ــەر خاوەن ــن، ئەگ کەســایەتیگەلێکی )ئازاد(ب
مرۆڤــەکان، ئــەو مرۆڤانــەی کــە لــە نێــو ئــەو جیهانــەدا هــەن کــە تیایــدا 
دەژیــن، هەیانــە. دەنــا کەســایەتییە دروســتکراوەکان نــە ســەرنجڕاکێش 
دەبــن و نــە قایلکــەر.« )مۆریــس کرانســتۆ، ٢٠٠٨: ل٤٨-٤٩( دەبێــت 
کارێکتــەرەکان لەنــاو واقیعــی ڕووداوەکانــدا گەشــە بکــەن و بــەردەوام 
بــن. ســارتەر لــە ئەدەبــدا گرینگیــی بــە ئەندێشــەدا، ئــەو بابەتانــەی لــە 
ئەندێشــەدا هــەن لــە واقیعــدا نیینــه  و لــەم ڕێگەیــەوە نووســەر دەتوانێــت 
ــک،  ــە بابەتگەلێ ــدا دەگات ب ــە ئەندێشــەی خۆی ــت، ل ــوێ دابهێنێ شــتی ن
کــە لــە واقیعــدا نیــن. ســارتەر پێــی وایــە، کــە »نووســەر و هونەرمەنــد 
داهێنــەرن و بابەتــی بیرکردنــەوەی )ئەندێشــە(یان لــە واقیعــدا نییــە، 
کتومتــی  وێنەیەکــی  و  بێــت  ڕیالیســت  هێنــدە  نووســەرێک  ئەگــەر 
واقیعمــان بــۆ بخاتــەڕوو، ئــەوە بەرهەمەکــەی لــە داهێنانــەوە دوورە و 
کۆپییەکــی ڕاســتەوخۆی واقیعــە.« )مەقــداد حەمــە ســاڵح، ٢٠١٣: ل٧٧( 
ــان پــەی  ــە بــوون ی ــە نەبوونــەوە بهێنیت ــە، کــە شــتێک ل ــان ئەوەی داهێن
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بەشــتێک ببەیــت کــە پێشــتر کــەس پــەی پێنەبــردوە، واتــە پەیداکردنــی 
بوونــە لەنــاو جەرگــەی نەبوونــدا. ســارتەر لەســاڵی ١٩٦٤ خەاڵتــی 

ــت. ــت وەریبگرێ ــادە نابێ ــەاڵم ئام ــت ب ــی پێدەدرێ نۆبڵ
فەلســەفەی بوونخوازیــی، فەلســەفاندنەکەی لــە مرۆڤەوە دەســتپێدەکات 
نــەوەک لــە سروشــتەوە، فەلســەفەی خــودە، نــەوەک فەلســەفەی بابــەت. 
هەروەهــا ئــەو بابەتانــەی لــه الی هەمــوو فەیلەســووفە بوونخــوازەکان 
جێــی بایەخــن و قســەیان لەســەر کــردووە، بابەتگەلێکــی وەک ئەمانــەن: 
»ئازادیــی، هەڵبــژاردن و بڕیــاردان، هەســتکردن بــە بەرپرســیاریەتیی. 
ــەوەی  ــن لەبەرئ ــەس پێکدێن ــی تاکەک ــەری بوون ــەش گەوه ئــەم بابەتان
زەوی  ســەر  تــری  بوونەوەرەکانــی  هەمــوو  لــە  مــرۆڤ  ئــەوەی 
جیادەکاتــەوە کــردەوەی ئازادیــی و توانــای پێکەوەنانــی ئایندەیەتــی و 
لــە ڕێــی بڕیــاری ئازادانــە و هەســتکردن بــە بەرپرســیاریەتییەوەیە کــە 
ــواری،  ــت.« )جــۆن ماک مــرۆڤ خــودی ڕاســتەقینەی خــۆی دەخوڵقێنێ
٢٠٠٧: ل٢٣( لــەم فەلســەفەیەدا مــرۆڤ دەبێــت بەپێــی بــارودۆخ بڕیــار 
بــدات و هەڵبــژاردن بــکات، نــەوەک بــە کۆمەڵێــک پێــوەری، تێگەیشــتنی 
ــن خاســڵەتەکانی  ــار لەســەردراو. »تایبەتتری پێشــوەختە و پێشــتر بڕی
ئــەم ســوبێکتە تاکــە کەســە چییــە؟ هەڵبژاردنــی نێــوان ئــەو ئمکانیاتەیــە 
ــەاڵم  ــکات[. ب ــان ب ــت ]ڕیاڵیزەی ــان بهێنی ــن وەدی ــی و دەتوانی ــە هەیەت ک
نەبێــت  ئــازادی  لەهــەر شــوێنێک  بەئازادییــە،  پێویســتی  هەڵبــژاردن 
بەرپرســیارییەتی  بــەزەرورەت  هەڵبژاردنیــش  نییــە،  هەڵبژاردنیــش 
بەدوای خۆیدا دەهێنێت. بەاڵم بۆچی مرۆڤ پێویســتی بە هەڵبژاردنە؟ 
چونکــە پێویســتە کــردە بنوێنێــت، کــردە مانــای بوونــە. بەبــێ ئەمــە 
تاکەکــەس بوونــی نییــە.« )جــۆرج لــۆکاچ و ئەوانیتــر، ٢٠١٨: ل٣٣( 
ــەوە و  ــەر مــرۆڤ دابهێنێت ــی ئاهێــک بەب فەلســەفەی بوونخوازیــی توان
وەک ئومێدێک لێی بڕوانێت لەناو ئەو هەموو پووچیی، بێهوودەیییەی 
ژیــان و بارودۆخــی ئەوســای ئەورووپــا و جیهــان، بەتایبــەت دوای 
ــی،  ــە و هــەردوو شــەڕی یەکــەم و دووەمــی جیهانی قۆناغــی مۆدێرنیت
کــە جیهانــی تووشــی قەیرانێکــی مرۆڤانــەی گــەورە کردبــوو. هــەر بۆیــە 
پێشــوازیییه کی گەرمــی لێکــرا و توانــی جێگــه ی خــۆی بکاتــەوە، ئەمــە 

وایکــرد ببێتــە ســەرەکیترین هــزری فەلســەفیی ســەتەی بیســتەم.
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 تایبەتمەندییەکانی بوونخوازیی
ــە ناوەڕۆکــی مــرۆڤ دەدات،  ١_ فەلســەفەی بوونخوازیــی گرینگیــی ب
ــەو ســەنتەری  ــە ناخــی مــرۆڤ، چونکــە ئ ــە جۆرێــک دەســتپێکردنە ل ب

ــە.  ــەوە، هەســت و ویژدان بیرکردن
و  لێکۆڵینەوەکانــی  ســەنتەری  دەکاتــە  مــرۆڤ  بوونخوازیــی   _٢
»ئــەم شــێوازی فەلســەفاندنە لــە مرۆڤــەوە دەســتپێدەکات، نــەک لــە 

ل٢٠(  :٢٠٠٧ ماکــوای،  )جــۆن  سروشــتەوە.« 
نــەک  خــودە،  لەســەر  فەلســەفەکەی  بوونیــادی  بوونخوازیــی   _٣
فەلســەفەی بابــەت. خــود بکەرێکــی بەئاگایــە، کــردەوە ئەنجــام دەدات و 

ناوەنــدی هەســت و ویژدانــە.
بوونخوازیییــە و جەختــی  بەنەماکانــی  گرینگتریــن  لــە  ئازادیــی   _٤
زۆری لەســەر کراوەتــەوە. مرۆڤایەتــی بەبــێ ئازادیــی، ماهییەتــی نییــە.
٥_ لــه الی بوونخــوازەکان بوونــی مــرۆڤ بــەر لــە ماهییەتــە، بە جۆرێک 

ســارتەر دەڵێــت: بوونــی مــرۆڤ پێش ماهیەتــی دەکەوێت.
دادەماڵێــت، چونکــە  ڕابــردوو  لــە  بوونخوازیــی خــۆی  ڕێبــازی   _٦
گرینگیــی بــە ئێســتا دەدات. هەمــوو ئــەو پێشــینەیانەش ڕەتدەکاتــەوە، 
کــە کاریگەریــی بەســەر بڕیــاردان و هەڵبژاردنــی تاکەکەســەوە هەیــە، 
چونکــە پێــی وایــە دەبێــت تاکەکــەس ئــازاد بێــت و لــە ژێــر کاریگەریــی 

ــت. ــرەوە نەبێ ئەوانیت
٧_ ئەم فەلسەفییە ئەم بابەتانەی لەخۆ گرتووە: »ئازادیی، هەڵبژاردن 
و بڕیــاردان، بەرپرســیاریەتیی. ئــەم بابەتانــەش گەوهــەری بوونــی 
ــە  ــرۆڤ تاک ــواری، ٢٠٠٧: ل٢٣( م ــن.« )جــۆن ماک تاکەکــەس پێکدەهێن
بوونــەوەرە دەتوانێــت لــە ڕێگــەی ئازادیــی بڕیــاردان و هەڵبژاردنــەوە 

گەوهــەری خــۆی و داهاتــووی دیاریــی بــکات.

بوونخوازیی �ه �ی ژان پۆلڵ سارتەر
ســارتەر بەهۆی نووســین و هەڵوێســتەکانیەوە، ببووە فەیلەســووفێکی 
خۆشەویســت لــە ســەردەمی خۆیــدا، کارەکانــی لەنێــو ڕۆشــنبیران، 
خوێنــدكاران، شۆڕشــگێران و خەڵکــی ئاســایی ناســراو بــوو، تــەواوی 
دنیــا ئاشــنایەتییان لەگــەڵ ســارتەر پەیــدا کــرد. ســارتەر لــە کاتێک بووە 
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زمانحاڵــی بوونخوازیــی، کــە ئه ورووپــا لــە بارودۆخێکــی ناســەقامگیردا 
ــا و  ــاد ئه ورووپ ــی و شــەڕ ...ت ــی، ڕەشــبینیی، داگیرکاری ــوو، بێومێدی ب

جیهانــی تەنــی بــوو.
ئەوە بابەتانەی ســارتەر لە فەلســەفە بوونخوازیییەکەی گرینگی پێداوە 
ــاردان، ئەخــالق، بەرپرســیاریەتیی  ــژاردن، بڕی ــی، هەڵب ــەن: ئازادی ئەمان
ــی  ــاک ئازادی ــێ ت ــە، دەب ــاد. کڕۆکــی فەلســەفەکەی ســارتەر ئازادیی ...ت
خــۆی بەدەســتبێنێت، تــا بتوانــێ بــە ئازادانــە بریاربــدات و هەڵبــژاردن 

بــکات، هەروەهــا نابێــت لەژێــر کاریگەریــی ئەوانیتــردا بێــت. 
 ئازادیی لە ڕوانگەی سارتەرەوە: 

جەوهــەرە،  لەپێــش  بــوون  کــە  وایــە،  باوەڕیــان  بوونخــوازەکان 
واتــە هەمــوو مرۆڤێــک بــەر لــە هەرشــتێک هەیــە. ســارتەریش وەک 
بوونخوازێــک »لــەو خاڵــەوە دەســت پــێ دەکات کە بــڕوای وایە )بوون( 
دەکەوێتــە پێــش )ماهییــەت(ەوە. واتــە لــە پێشــدا مــرۆڤ دێتــە جیهانــەوە؛ 
پاشــان لــە ڕێــی کارەکان و هەڵبژاردنەکانیــەوە )ماهیــەت(ی خــۆی پێــک 
دێنێــت. واتــە بەبــڕوای ســارتەر، پێشــتر ماهیەتێــک نییــە بەســەر بوونــی 
مرۆڤــدا ســەپێندرا بێــت.« )کۆمەڵێــک نووســەر، ٢٠١٦: ل١٣( هەرچەندە 
بوونــەوە،  نەهاتووه تــە  ئازادانــەی خــۆی  هەڵبــژاردن و  بــە  مــرۆڤ 
بــەاڵم لــەم ژیانــەدا مــرۆڤ ناچــارە بــەوەی ئــازاد بێــت. دواجــار هــەر 
ــی مامەڵەکــردن  ــاردان و چۆنیەت ــژاردن، بڕی ــی، هەڵب ــە ڕێگــەی ئازادی ل

لەگــەڵ ئەوانیتــردا ناســنامە و ماهیــەت بــۆ بوونــی خــۆی دادەنێــت.

بژاردن و بڕیاردان:
ڵ
هە�

ــی  ــی فەلســەفەی بوونخوازی ــن و ســەرەکیترین بنەماکان ــە گرینگتری  ل
بەپێــی  ســارتەرە،  فەلســەفەی  کڕۆکــی  »هەڵبــژاردن  ســارتەرن، 
بۆچوونــی ئــەو، هەڵبژاردنــی ئــازاد بەپێــی هیــچ ڕاســتیەکی هەبــوو 
)Existent( بڕیــار نادرێــت، چونکــە کردەیەکــە ئاڕاســتەی بۆشــایی 
)کۆمەڵێــک  نییــە.«  بوونــی  کــە  داهاتووەیــە  ئــەو  ئەویــش  کــراوە، 
نابێــت  دەکات،  هەڵبــژاردن  مــرۆڤ  کاتێــک  ل٥٧(   :٢٠١٦ نووســەر، 
ــد بیروباوڕێــک،  ــاری پێشــوەختە و چەن ــر کاریگەریــی بڕی ــە ژێ بکەوێت
ــە،  ــەورە لەوەدای ــی گ ــوون. »نەگبەت ــر ب ــدا جێگی ــە هزری ــە پێشــوتر ل ک
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کەســانێک هەبــن )ئەوانیتــر(، کــە هەڵگــری پاشــخانێک بــن لــە بیــر و 
بۆچوونی ســەلەفییانە یان کۆمەڵێک لە ئەحکامی پێشــینە، وەک ئەوەی 
ــدراوە ئەمــە ڕێگــە  ــە، یاخــود ئەمــە ڕێگــە پێ ئەمــە چاکــە و ئەمــە خراپ
پێنــەدراوە، هەڵبەتــە لــە کاتێکــی ئاواشــدا )ئەوانیتــر( ئەتوانــن ژیانــی ئــەو 
ــەزان ســەباع:  ــۆ )دۆزەخێکــی ڕاســتەقینە(« )ڕەم ــۆڕن ب تاکەکەســە بگ
٢٠٠٨؛ ل٩٧( چونکــە بڕیاردانــی هەڵبژاردنێــک دەبێتــە بەرپرســیاریەتیی 
لــە به رانبــه ر خــودی مرۆڤەکــە و ئەوانــەی لــە دەوروبەریــدان، تەنانــەت 
بــۆ گشــت مرۆڤایەتییــش. هەڵبــژاردن، واتــە پێدانــی ماهییــەت بــەو 
شــتەی هەڵــی دەبژێریــت و بڕیــار لەســەر باشــیی و خراپیــی دەدەیــت. 
هەربۆیــە ســارتەر جەخــت لەســەر ئازادیــی مــرۆڤ دەکاتــەوە، دەبێــت 
بــە شــێوەیەکی بەرپرســیارانە هەڵبــژاردن و بڕیــار بــدات، نەکەوێتــە 

ــر. ــی ئەوانیت ــر کاریگەری ژێ

ئەخ�ق و بەرپرسیاریی:
فەلســەفە  لــە  هەیــە  زۆریــان  گرینگییەکــی  کــە  تێگه یــەن،  دوو  ئــەو 
مــرۆڤ  ســارتەره وه   ڕوانگــەی  لــە  ســارتەردا،  بوونخوازیییەکــەی 
بەرپرســیارە به رانبــه ر ئــەو کارانــەی دەیــکات، هەروەهــا ئــەو بــژاردە 
باشــترین  ســارتەر  بــڕوای  بەپێــی  دەیــکات.  کــە  ئەخالقیانەشــی، 
ئەخالقییــەوە  لــە ڕووی  کــە »مــن  ئەوەیــە،  ئەخالقیــی  هەڵبژاردنــی 
وەالوە  خۆفریودانــەکان  تێکــڕای  دەدەم  ئەنجــام  کردارێــک  کاتێــک 
دەنێــم و بــژاردەی ئەخالقیــم بــە پەســندکردنی ئــەوەی لــە هەڵبــژاردن 
ــاگای  ــە ئ ــەوەی هەڵیدەبژێــرم، بوونــی ب و هەڵگرتنــی بەرپرســیارێیی ئ
ئــازادی منــە.« )ت. ز. الڤیــن، ٢٠١٧: ل٥٦٣( هــەر چەنــدە ســارتەر ئەمــە 
ــی گشــتیی دابندرێــت بــۆ  ڕەت دەکاتــەوە، کــە هیــچ بنەمــا و ئایدیالێک
ئەخــالق، لەگــەڵ ئەمەشــدا نییــە. لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە دەبێــت مــرۆڤ 
ئــازاد بێــت لــەو کــردە ئەخالقیییانــەی هەڵیدەبژێرێــت، ســارتەر بــڕوای 
بــە هیــچ بنەمــا و ئایدالێکــی گشــتیی نەبــوو بــۆ ئەخــالق. بڕیــاردان 
و ئەخالقییبوونــی بڕیــارەکان لــه الی ســارتەر گرینگــە و هەوڵــدەدات 
ــدا  ــە هەڵبژاردنــی کردەیەکــی ئەخالقیی ــاردان ل بیگشــتێنێت، چونکــە بڕی
ــی دەبێــت لەســەر کــۆی  ــە ئاکامــدا کاریگەری بەرپرســیاریەتیی تاکــە، ل
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ئەخالقیــی  تەڵزگــەی  »ســارتەر  ڕوانگەیــەوە  لــەم  هــەر  کۆمەڵگــە. 
مــرۆڤ بەتەڵزگــەی ئــەو ســەرکردەیە بــەراورد دەکات کــە پێویســتە 
ــان  ــی زۆری ــی خەڵکانێک ــان و مەرگ ــە ژی ــدات ک ــک ب لەســەر بڕیارگەلێ
پێــوە بەنــدە.« )مۆریــس کرانســتۆن، ٢٠٠٨: ل١٤٣( مــرۆڤ هەمیشــە 
ــاک،  ــە، دواجــار بەپرســیاریەتیی ت ــەورە دای ــە بەرپرســیاریه  تییه کی گ ل

کۆمەڵگەیــە. بەرپرســیاریەتیی 

ئازادییی خۆشەویستیی:
 الی ســارتەر، هاتنــە بوونــی مــرۆڤ بەدەســتی خــۆی نییــە، واتــا 
ــۆ ســەلماندنی  ــە، ب ــەم دنیای ــە ئ ــە و بەویســتی خــۆی نەهاتووه ت ئازادان
بوونــی خــۆی پێویســە ئــازاد بێــت. ســارتەر هەمــان تێڕوانیــی ئازادانــەی 
دەڵێــت:  خۆشەویســتییەوە  لەبــارەی  و  هەیــە  خۆشەویســتی  بــۆ 
»عەشــق شــتێکە کــە هەرگیــز نابێتــە واقعیــەت، بــۆ مــن خۆشەویســتی 
ناچاربکــەم خۆشــمتان  ئێــوە  کــە  لــەوەی  جگــە  نییــە  شــتێک  ئێــوە 
)میهــرداد  ڕاســتە.«  هــەر  مەســەلەیەش  ئــەم  پێچەوانــەی  و  بــووێ 
میهریــن، ٢٠٠٩: ل٤٠٧( ســارتەر بیــر و تێڕوانینــی خــۆی لەبــارەی 
خۆشەویســتیی دەخاتــە ڕوو و پێــی وایــە خۆشەویســتیی، ئازادیــی لــە 
مــرۆڤ دەســتێنێ و دەبــێ لــە خۆشەویستییشــدا ئازادیــی هەبێــت. »بــە 
ــر،  ــی ت ــە مرۆییەکان ــڕای پێوه ندیی ــەی ســارتەر لەعەشــقدا وەک تێک وت
ئامانجــی ئێمــە بەکۆیلەکــردن یــان بوونــە کۆیلــەی ئەویتــرە، لــە پێگــەی 
ماسۆشــی و ســادیدا« )ی. ز الڤیــن، ٢٠١٧: ل٥٨٤( ســارتەر تیشــک 
دەخاتــە ســەر مەترســییی خۆشەویســتیی، کاتێــک کــە مــن ئازادیــی 
ئەویتــر لەنــاو دەبــەم و ئەویتــر ئازادیــی مــن لەنــاو دەبــات، یەکەمیــان 
ســادیزم ›چێــژ لــە ئازاردانــی ئەویتــر‹ و دووەمیــان ماسۆشــیزم ›چێــژ 
دوو  لەبــەردەم  خۆشەویســتیی  واتــا  وەردەگــرم،  خۆئــازاردان‹  لــە 
جۆردایــە، یــان خۆشەویســتیییەکە بەشــێوەی ماسۆشیســتییانە دەبێــت، 
یــان بەشــێوەی سادیســتییانە دەبێــت. لــە حاڵەتــی ماسۆشیســتییدا دڵدار 
هەوڵــدەدات هەمــوو شــتێک بــکات، خــۆی ئــازار بــدات و بەرگــەی زۆر 
شــت بگرێــت بــۆ خۆشەویســتەکەی، لێــرەدا دڵدارەکــە ئازادیــی خــۆی 
ــر کار  ــگای ئەویت ــۆ نی ــە ویســت و ب ــە، ب لەدەســت دەدات و خــۆی نیی
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دەکات. خۆشەویســتیی لــە حاڵەتــی سادیســتییانەدا دڵــدار بــە شــێوەی 
ئۆبێکــت ســەری دڵدارەکــەی دەکات و کۆتوبەنــدی تێڕوانیــن و ویســتی 
خــۆی دەکات. بەمــەش بەهــەردوو بــاردا ئازادیــی نامێنێــت، لێــرەدا تاکــە 
ــە، بۆیــە خۆشەویســتیی بەبــێ ئازادیــی ملمالنێیەکــی  چــارەش ئازادییی
ــزەوە  ــەک ڕی ــە ی ئازاربەخشــە. ›ســارتەر ئەشــق و ماسۆشــیزم ئەخات
چونکــە هەردووکیــان ئەیانــەوێ ئــازادی ›ئەویتــر‹ بۆخۆیــان ڕابکێشــن، 
بنیاتــی ئەشــق و ماسۆشــیزم لەســەر ئەوەیــە ›ئەویتــر‹ زاڵبێــت، بــەاڵم 
سادیزم ئازاردانی ›ئەویتر‹ـــە، لە سادیزمدا ئامانج ئەوەنییە بەشێوەی 
شــتێک و شــتگەلێکی بێســوود کردنــی ›ئەویتــر‹ بەڵکــو وێناکردنــی پەتی 
زاڵــە.‹ )میهــرداد میهریــن، ٢٠٠٩: ل٤٠٧( کەســی سادیســت دەیــەوێ 
دابێــت.  ئــەو  خواســتی  و  بیرکردنــەوە  کۆنتــڕۆڵ،  لەژێــر  ›ئەویتــر‹ 
لێــرەدا پەیامــی ســارتەر ئەوەیــە، کــە خۆشەویســتیی بەبــێ ئازادیــی 
بــەرەو ملمالنــێ، ناکۆکیــی،  نێــوان خۆشەویســت و خۆشویســتراو، 
دەبێتــە  خۆشەویســتیی  بەمــەش  دەڕوات،  نائازادیــی  و  ناخۆشــیی 
شــتێکی ئازاربەخــش، دەبێــت لــە خۆشەویســتییدا ئازادیــی ڕەنگبداتــەوە 
ــۆ ئــەوەی خۆشەویســتییه کی ســەرکەوتوو بێــت. جێگــەی ئاماژەیــە  ب
ســارتەر لەگــەڵ خانمــە فەیلەســووفی فەرەنســیی ســیمۆن دی بوڤــواردا 
پێوه ندیــی خۆشەویســتیی بوونخوازیییانەیــان هەبــوو و بــە یەکــەم دوو 

ــن. ــواز دادەندرێ خۆشەویســتی ئازادییخ

ئەدەبی بوونخوازیی و ئازادیی له الی ژان پۆڵ سارتەر
بەشــێکی زۆری بیریــارە بوونخــوازەکان نووســەری ئەدەبیــی بــوون، 
و  دانــان  لــە  هەبــوو،  گــەورەی  یەکجــار  کاریگەریییه کــی  ســارتەر، 
باڵوکرنــەوەی بنەماکانــی ئەدەبــی بوونخوازیــی. ســەرەتا تێڕوانینەکانی 
خــۆی لەمــەڕ ئەدەبــدا لــە گۆڤــاری ســەردەمی نوێــدا باڵوکــردەوە و 
دواتــر کتێبــی ڕەخنەیــی »بۆدلێــر« و »ئــەدەب چییــە؟«ی خســتە بــەر 

ــەران. ــدی خوێن دی
لــەم  ســارتەرە،  ڕەخنەییــی  کتێبــی  یەکەمیــن  »بۆدلێــر«  کتێبــی 
ئــەم  ئەدەبــەوە.  نــاو  هێنایــە  بوونخوازیــی  ڕەخنــەی  ڕێگەیەشــەوە 
ــت.  ــی ســارتەر دادەندرێ ــن لێکۆڵینەوەکان ــە چاکتری ــک ل ــە یەکێ ــە ب کتێب
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و  فەلســەفە  لەنێــوان  »ســارتەر  کتێبــی  لــە  کرانســتۆن  مۆریــس 
ئەدەبــدا« لەســەر کتێبــی ڕەخنەیــی »بۆدلێــر« دەڵێــت: »ســارتەر لەنێــو 
لێکۆڵینەوەیەکیــدا دەربــارەی بۆدلێــر کــە لەســاڵی ١٩٤٦ باڵوکراوەتــەوە 
ــەی سۆشــیالیزمەوە  ــە ڕێگ ــت ل ــە دەکرێ ــەوە دەکات ک ــی ئ ئەنجامگیری
مــرۆڤ ڕزگار بێــت، ئــەم کتێبــەش یەکێکــە لــە کتێبــە زۆر باوەکانــی 
هەمیشــە  ئەگەرچــی  ئەدەبــی،  ڕەخنــەی  تیایــدا  کــە  ئــەو ســەردەمە 
بەجۆرێکــی دانایانــەش نەبێــت، ئازادانــە وابەســتەی دەرونشــیکاریی 
دەبێــت.« )مۆریــس کرانســتۆن، ٢٠٠٨: ل١٦٢( ســارتەر لــە ڕوانگەیەکــی 
بوونناســیییانەوە لــە شــیعرەکانی بۆدلێــری ڕووانیــوە و وابەســتەی 
کــردوون بــە دەرونشــیکارپییەوە، هەر لەم ڕوانگەیەشــەوە شــیعرەکانی 
هەردووکیانــدا  ژیانــی  نێــوان  لــە  لێکچــوو  خاڵــی  شــیکردوونەتەوە. 
هەردووکیــان  کاتێکــدا  لــە  دایکیــان  شــیکردنەوەی  بەتایبــەت  هەیــە، 
ــرەوە  ــەن بۆدلێ ــوون. لەدەســتدانی دایکــی لەالی ــدا ب ــی منداڵیی ــە تەمەن ل
ــە  تووشــی ته نیایییەکــی ســەختی کــرد، چونکــە ئــەو وەک خوداوه نــد ل
دایکــی دەڕوانــی، ئەمــە بۆدلێــری خســتە بــەردەم ئــەوەی، کــە بڵێــت 
ــر  ــی بۆدلێ ــە. ســارتەر لەســەر بێهودەیی ــان بێمانای ــە ژی ــەو ل ــی ئ بوون
دەڵێــت: »لێــرەدا کــە بۆدلێــر هەســت بەبــێ ســوودی یــان بێهوودەیــی 
ئاگایــی خــۆی دەبــا دەبینیــن دەنەدەنــەی خۆکوشــتن بــۆ ئــەوەی زیاتــر 
هۆکاریکــە بــۆ پاراســتنی ژیانــی تــا کۆتایــی هێنــان پێــی. بــەاڵم ئەگــەر 
ئــەو توانیویەتــی هــەزاران جــار بیــر لــە خــۆ کوشــتن بکاتــەوە، بــۆ 
ــۆڵ ســارتەر، ٢٠٠٦: ل٢٥(  ــوە« )ژان پ ــادی زانی ــە زی ــەوەی خــۆی ب ئ
ســارتەر بــۆ بەڵگەدارکردنــی ئەمــە پشــت بــە نامــە ناودارەکــەی بۆدلێــر 
دەبەســتێت، کــە لــە ســاڵی ١٨٤٥ نووســیویەتی و ســارتەر لــە ڕوانگــەی 

خۆیــەوە شــیدەکاتەوە، دەنووســێت:
 »من خۆم دەکوژم چونکە کەڵکم بۆ کەسانیتر نییە 

و بۆ خۆم مەترسیدارم
ــەو خــۆی بەبێســوود دەزانێــت، چونکــە  و نابێــت هەســت بکــەن، کــە ئ
لــە بیســتوچوار ســاڵییدا  گەنجێکــی بــۆرژوای بێکەڵکــە، کــە هێشــتا 
ــەوە:  ــەو دابیــەن دەکــەن. بەتەواویــی بەپێچەوان بنەماڵەکــەی بژێویــی ئ
ئەگــەر ئــەو کارێکــی هەڵەنەبــژارد، ئەگــەر ســەرەتا بەبێدەنگــی لــە هــەر 
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کارێک خۆی دوورخستۆتەوە لەبەر ئەوەیە بێ سوودبوونی بنچینەیی 
بۆدلێــر  ل٢٥(   :٢٠٠٦ ســارتەر،  پــۆڵ  )ژان  هەڵســەنگاندوە.«  خــۆی 
پابەندبوونــی بــە سۆشــیالییزم ڕەتکردووه تــەوە، ســەرەتا بەبەهاگەلێکی 
کۆنەپەرســتانەی  سیاســەتی  بــە  دواتــر  بــووە،  قایــل  بۆرژوازیــی 
ســارتەر  وادەکات  ئەمەشــە  هــەر  بــووە.  ڕازیــی  ئیمپراتۆریییــەت 
ڕەخنــەی لێبگرێــت. فلیــپ تــودی لــەم بارەیــەوە دەڵێــت: »ســارتەر پێــی 
بــاش بــووە بۆدلێــر نووســەرێکی زووی سۆشیالیســتیی پلەســێ بووایە 
وەک لــەوەی شــاعیرێکیی پلەیەکــی لیریکــی بــوو« )مۆریس کرانســتۆن، 
٢٠٠٨: ل١٦٧( لــە ئەدەبــی بوونخوازییــدا جەخــت لــەوە کراوەتــەوە، کــە 
نووســەر لــەم ســەردەمه ی تێیــدا دەژێــت، خاوەنــی بەرپرســیاریەتیییە 
و دەبــێ هەڵوێســتی هەبێــت به رانبــه ر کۆمەڵگەکــەی و مرۆڤایەتیــی 
بەگشــتیی، هــەر وشــەیەکیش کاریگەریــی و دەنگدانــەوەی خــۆی هەیــە. 
لــە  بنووســێت. نووســەری بوونخــواز  ئازادانــە  دەبــێ نووســەریش 
ــی  ــە بەرژەوەندی ــەش ل ــەو واقیع ــت ئ ــت، دەبێ ــەوە دەدوێ ــارەی واقیع ب
گشــت مرۆڤایەتیــی دابێــت. ســارتەر فەلســەفەی ئازادیــی و پابەندبــوون 
و تێکۆشــان لــە پێنــاو گشــت مرۆڤایەتیــی هێنایــە نــاو ئــەدەب. ئەدیبانــی 
بوونخوازیــی لەســەر ئــەوە کۆکــن، کــە دەبێــت ئــەدەب هەمیشــە لــە 
نوێبوونــەوەدا بێــت. بــۆ گەیاندنــی پەیــام و باڵوکردنــەوەی دەقەکانیــان، 
لــە  ئەمــەش زیاتــر  بــە پەخشــان دەبەســتن،  بوونخــوازەکان پشــت 
ــە  ــە، ک ــەوە نیی ــای ئ ــەاڵم مان ــەوە، ب ــان و شــانۆنامەدا ڕەنگیداوەت ڕۆم
بوونخــوازەکان دژی هۆنــراوە بــن. ســارتەر لــە کتێبــی »ئەدەب چییە؟« 
لەســەر پەخشــان و هۆنــراوە دەڵێــت: » لــە ڕاســتیدا پەخشــان وشــەکان 
بەڵکــو خزمەتیــان دەکات. کەچــی شــاعیران  بــەر خزمــەت،  ناخاتــە 
تیرەیەکــن، زمــان تــا ئاســتی سوودمەندســازی بــەرز دەکەنــەوە. چونکە 
گــەڕان بــە دوای ڕاســتیدا، بەهــۆی بەکارهێنــان و بەئامــراز کردنــی 
ــۆڵ ســارتەر، ٢٠٠٩؛ ل٥٣( ســارتەر  ــرێ.« )ژان پ ــێ، ناک ــەوە نەب زمان
ــەو بەرپرســیاریەتییەی لەســەر شــانی نووســەرانە،  ــە، جگــە ل پێــی وای
ئــەوان نەمــرن و داهێنــان دەکــەن »بــەو پێیــەی ئێمــە بەرهەمــی ئەدەبــی 
بــە پڕۆژەیــەک لــە پڕۆژەکانــی داهێنــان دەزانیــن، بەوپێــەی نووســەران 
نەمــرن پێــش ئــەوەی بمــرن، بڕوامــان وایــە لەمــەڕ ئــەو توانایانــەی 
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لــە نووســینەکانماندا خســتوومانەتە گــەڕ، دەبێــت ڕاســتگۆ و هەقخــواز 
ــەوە، نووســەر  ــەم ڕوانگەی ــۆڵ ســارتەر، ٢٠٠٩؛ ل٩٠( ل ــت.« )ژان پ بێ
لــە هەنبــەر هەرچــی دەینووســێ دەبێــت پابەنــد بێــت، دووربکەوێتــەوە 
ــا و  ــەم کارە مان ــە ئەنجامدانــی ئ ــە ب ــە گێڕانــی ڕۆڵێکــی نەرێنیــی، وات ل
ماهییــەت دەدات بــە بوونــی خــۆی، چونکــە مــرۆڤ بــە دەســت خۆیەتــی 

چــۆن بوونێــک بۆخــۆی دەئافرێنێــت.
سارتەر، چۆن توانی لە فەلسەفەدا ئەسپی خۆی تاوبدات، ئاواش توانی 
لــە ئەدەبــدا شــوێنی خــۆی بکاتــەوە، چەند کتێبێکی ئەدەبیی نووســیووە، 
بــوون وەک ئەمانــە: »هێڵنــج«،  کــە ڕۆمــان، چیــرۆک و شــانۆنامە 
»وشــەکان«، »مێشــەکان«، »ددانەکانــی چــەرخ«، »دەستەپیســەکان«، 
»ڕێبــازی ئــازادی«، »شــەیتان و خــوا«، »گۆشــەگیرانی ئاڵتونــا« و 
لەگــەڵ کۆمەڵــە کورتەچیرۆکــی »دیــوار«. جگــە  ...تــاد  »ئۆریپیــد« 
نووســیووە،  ئەدەبیــی  لێکۆڵینــەوەی  و  ڕخنــە  لەســەر  کتێبــی  لەمــە 
وەک: »ئــەدەب چییــە؟« و »بۆدلێــر«. ئــەم بەرهەمانــەش کاریگەریــی 
ڕاســتەوخۆی هەبــوو لــە باڵوکردنــەوەی و دانانــی بنەمــا و بنچینەکانــی 

ئەدەبــی بوونخوازیــی.

بوونخوازیی �ە ئەدەبی کوردییدا
ــاو  ــە ن ــەوە هاتووه ت ــی حەفتاکان ــە ناوەڕاســت و کۆتایی ــی ل بوونخوازی
کــورد، لــە ڕێگــەی چەنــد ده ســته  و کەســێکی خوێنــەری ئــەوکات، کــە لــە 
شــوێنە کولتووریــی و چاخانــەکان لەگــەڵ یەکتــر لەســەر بوونخوازیــی 
بــە  کاتــدا خۆیــان  لــەو  ئــەو کەســانەی  ڕایــان دەگۆڕیــەوە.  بیــر و 
بوونخــواز دەزانــی ئەمانــە بــوون: محەمــەد کەمــال، مەحەمــەد موکریــی، 
ئەحــالم مەنســوور، فــواد مەجیــد میســری ...تــاد لــە هەولێریــش عەبــاس 
عەبدوڵــاڵ یوســف گرینگــی بــە بوونخوازیــی دەدا. هــەر وەک محەمــەد 
کەمــال ئامــاژە بــە ســەرەتای ئاشــنابوونی خــۆی بــە بوونخوازیــی 
دەکات لــە کۆتاییــی حەفتاکانــدا و دەڵێــت: »منیش نووســراوێکم بەناوی 
ــە  ــدا ل ــە کۆڕێک ــرد و ل ــە فەلســەفەی وجــودی( ئامادەک )ســەرەتایەک ل
ســلێمانی پێشکەشــم کــرد. دوای ئــەم کــۆڕە، مــن به ئاشــکرا بانگەشــەی 
ــە  ــان خرای ــاوی بوونخوازی ــرد. هاوڕێکانیشــم ن )بوونخــوازی( خــۆم ک
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بــە )گروپــی وجودییــەکان( ناســرا.«  ئــەو دەســتە هاوڕێیــە  پــاڵ و 
ــم عوســمان، ٢٠١٤: ل٣٦( )هەرێ

بەهــۆی ئــەو بارودۆخــەی کــورد تێیــدا بــوو، لەگــەڵ هەڵوێســتەکانی 
ســارتەر لەمــەڕ پرســی ئازادیــی، هــزری مارکســیزم و ڕیوایەتــدان 
و  سیاســیی  پرســی  بــە  تێکــەڵ  بوونخوازیــی  گــەالن،  بەشۆڕشــی 
هەڵوێســتوەرگرتن بــوو. ڕۆشــنبیرانی کــورد کتێبەکانــی ســارتەریان 
بەزمانــی عارەبیــی دەخوێنــدەوه ، کــە باســی لــە شــۆڕش و ئەمریــکای 
التینیــی دەکــرد، وەک »کتێبــی شــۆڕش لەنــاو شــۆڕش« و »داکۆکــی 

لــە شــۆڕش« مشــتومڕیان لەســەر دەکــرد.
لەنــاو ئەدەبــی کوردییــدا بوونخوازیــی نەیتوانــی بەشــێوەیەکی بەرچــاو 
باڵوببێتــەوە، کاریشــی لەســەر نەکــرا، بەهــۆی ئــەوەی وەرگێڕانــی کتێبە 
هزریەکانــی بوونخوازیــی کــەم بــووە. هــاوکات باڵوکــراوەکان لــە ژێــر 
چاودێریــی حکوومــەت بــوو، زمانزانینیش هۆکارێکی تر بوو، جگە لەمە 
چونکــە بابەتێکــی قــورس و فەلســەفیی بــوو. هەروەهــا ســارتەر ته نیــا 
لــە چاالکییــی سیاســیی و هەڵوێســتوەگرتن کورتکرابــووەوە. لەوکاتــدا 
ئەدەبــی بەرگریــی و شۆڕشــگێڕیی زاڵ بــوو لەنــاو ئەدەبــی کوردییــدا، 
ڕەخنــەی مارکســیزم، ڕیالیزمــی شۆڕشــگێڕیی و سۆسیالیســتیی پێوەر 
بــوو بــۆ دەقــی بــاش. هــەر ئەمــەش بــووە هــۆکاری باڵونەبوونــەوەی 
ــد ده ســته یه كی  ــاو چەن ــا لەن ــی بەشــێوەیەکی بەرچــاو، ته نی بوونخوازی

بچکۆالنــەدا مایــەوە.
ســارتەر  زۆری  کتێبێکــی  بــەدواوە  دووهــەزارەکان  لــە  هەرچەنــدە 
زمانــی  ســەر  وەرگێڕداوەتــە  بوونخوازیــی  هــزری  بــە  وابەســتە  و 
لەنــاو ڕەخنــەی کوردیــی و زانســتگه دا زۆر کــەم  بــەاڵم  کوردیــی، 
كاری لەســەر کــراوە. بەهــۆی زۆری چاپەمەنیــی، دیــاردەی وەرگێــڕان 
و ســەیرکردنی وەگێــران وەک کاســبی و کااڵ، هــاوکات کرانــەوەی 
باشــووری کوردســتان و هاتنــی بەشــێکی کــوردی ڕۆژهــەاڵت وایکــرد 
تیۆرییــدا  لــە  هــەر  بــەاڵم  وەربگێڕدرێــن،  ســارتەر  زۆری  کتێبێکــی 
قەتیــس مــاون و كاریــان لەســەر ناکرێــت بــۆ کاری ڕەخنــەی ئەدەبیــی.
بــۆ پێشــەکیی دیوانــی »ماســییەکان پێدەکەنــن« کــە هــی شــاعیر »فــواد 
سورخی«یە، نووسەر و ڕەخنەگر »هەندرێن« هەوڵیداوە لە ڕوانگەی 
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بوونخوازیــی و دەروونییــدا خوێندنــەوە و شــیکار بــۆ شــیعرەکانی فواد 
ســورخی بــکات. هەندرێــن لــە بــارەی ســورخی شــاعیرەوە دەڵێــت: 
» ســورخی وەک بارســتایی و وەکــو لــە شیعرەکانیشــدا دەبینیــن، 
»لێــرە« لــەم دنیایــەدا خــۆی نییــە، بەڵکــو لــە وڕێنــەی شــیعرەکانیدا 
ــە بێپــەروا تێدەکۆشــێ  ــدا« وەک هەبــوو دەبینێتــەوە. بۆی خــۆی »لەوێ
بــۆ  )فــواد ســورخی، ١٩٩٣: ل٣( هەندرێــن  بگەڕێتــەوە »ئــەوێ«.« 
ــواد ســورخی لەســەر  ــی قســەکانی، پارچــە شــیعرێکی ف بەڵگەدارکردن
دایــک هێناوەتــەوە، کــە چــۆن بــە خۆزگەیەکــی نزائامێــزی گرینۆکانــەوە 
هانــا بــۆ دایکــی دەبــات. هــاوکات شــیکردنەوەیکی دەروونیــی بــۆ ئــەم 

پارچــە شــیعرە کــردووە. وەک دەڵێــت:
»کێ بێ بۆ الی تۆم بگەڕێنێتەوە؟

یا خۆت بەملما هەڵواسە
با لەگەڵ خۆمدا بتبەم.. .

لەم دنیایەدا متمانە بەکەس ناکەم.
دنیــای گەورەبــوون، ســێبەرێکی دڕە، گەمــارۆی جەســتەی دابــڕاو لــە 
ــڕ  ــی پ ــی دایکــی دەدات. مەشــخەاڵنی غەریزەکان ــەی نەرمونیانی کەینون
دەبــن و تــرس ئارامیــی لێدەبڕێــت. هۆشــی نائاگاییــی کۆرپایەتییەکــەی 
دەئاخڤــێ،  لــە زمانــی هەســتە ڕەمەکیــی و زگماکییەکانــی  )طفولــە( 
خــودی  -کــە  دەبــات  لەخشــتەی  دەرەکییەکەشــی  ئاگایییــە  هۆشــی 
خــۆی لــەوە نائاگایــە- پاڵەپەســتۆی غەریــزەی سێکســییە کپبووەکانــی 
پاکانــە کۆرپایەتیەکــەی گومانــاوی دەکــەن. جــا لەبــری ئــەوە، دەیەوێــت 
دایکــی لەگــەڵ خۆیــدا ببــات، تــا هەســتە گوماناویەکــەی مەفــح بکاتــەوە. 
ئەمــەش لــە دیــدی »فرۆید«ـــەوە گرێــی دایــک، یــان ئۆدیــب دەگەیەنێــت، 
لــە هەســتی ئاگایانــەی »سورخی«شــدا، ئــەوە پاڵنەرەکەی هەستوســۆز 
و پەرێشــانییەکی لەدەســتچووی پاکانەیــە بــۆ دایکــی!« )فــواد ســورخی، 

١٩٩٣: ل٣(
ئەدەبــدا کاری  نــاو  لــە  ئەدەبــی کوردییــدا فەلســەفەی ســارتەر  لــە 
لێکۆڵینەوەی لەســەر نەکراوە، تاوەکو وەک ڕێباز، مێتۆد و تیۆرەکانی 
ــدا. هــەر ئەمــەش وایکــردووە  ــەی کوردیی ــە ڕەخن ــێ ل ــر جێگــه ی هەب ت
لــەالی خوێنــەر و لێکۆڵــەرەوان زانیــن و ئاشــنایەتییه کی وایــان نەبێــت 
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ــی. ــەی بوونخوازی لەســەر فەلســەفەی ســارتەر و ڕەخن

کورتەیەک لە ژیاننامەی بەکر عەلی
ــە گەڕەکــی کانێســکانی شــاری  ــە ١٩٦٨/٦/١٩ ل ــی شــاعیر ل ــر عه ل بەک
ســلیمانی لــە دایکبــووە، دەرفەتــی خوێندنــی تــا پۆلــی دووی ناوەندیــی 
ــدات،  ــدن ب ــە خوێن ــژە ب ــر بەهــۆی نەداریــی ناتوانێــت درێ دەبێــت، دوات
بــەاڵم ئــەو بــەردەوام دەبێــت لەســەر خوێندنــەوە و خۆپەروەردەکــردن. 
بەکــر عەلــی لەنــاو خەڵکیــدا بــە گوڵــە ســوورەکەی حامیــە ناســراو 
لەنــاو چینــی هــەژار  بــوو  ئــەوەی زۆر خۆشەویســت  لەبــەر  بــوو، 
و ڕەنجــدەران، بەتایبەتییــش لەنــاو خەڵکــی حامیــە، کــە هەموویــان 
هــەژار بــوون؛ ئــەو وەک داکۆکیکارێکــی ســەخت بــۆ مافەکانــی خەڵکــی 
دڵداریــی و  نووســینی شــیعری  ئەمەشــدا  لەگــەڵ  حامیــە دەجەنــگا، 
ناســکی بــووە هــۆی ئــەوەی پێیبڵێــن: »گوڵــە ســوورەکەی حامیــە«. 
لــە ســاڵی ١٩٩٤ دەبێــت بــە نوێنــەری خەڵکــی حامیــە بــۆ ناڕەزایەتیــی 
ــە  ــەو ناوچەی ــی ئ ــی خانووەکان ــاری ڕووخاندن و وەســتانەوە دژی بڕی
و کردنــی بەپــاڕک، جێگــه ی ئاماژەیــە گشــت خەڵکــی حامیــە هــەژار و 
نــەدار بــوون، بەکــر عەلیــش وەک مرۆڤدۆســت و کەســێک، کــە بــڕوای 
ــە  ــەم خەڵکــە کــردووە. ل ــووە، بەرگریــی ل ــە هــزری چەپخوازیــی هەب ب
یەکــی ئایــاری جەژنــی کرێکارانــدا، لــە یارییگــه ی ســلێمانیی بەنــاوی 
دەکاتــە  دەمــی  ڕووی  دەکات،  پێشــکەش  وتارێــک  حامیــە  خەڵکــی 
دەســەاڵتدارانی ســلێمانیی و دەڵێــت: »ئێــوە کــە بیــر لــە گۆڕینــی ئــەو 
ژیانــە )قوڕینە(مــان ناکەنــەوە بــە ژیانێکــی وەک هــی خۆتــان )گوڵیــن( 
ــدون عــارف: ٢٠١٥: ل٢٢(  ــن؟« )فەرەی ــێ ڕەوا نابین ــۆ هێندەشــمان پ ب
بــەم شــێوەیە وتارێکــی پــڕ لــە حەماســەت پێشــکەش دەکات، هــەر 
ئەمــەش وادەکات دەســەاڵتدارانی شــارەکە هەراســان بــکات و لەمــە 
بــەدواوە دەکەونــە دوای و دەســتگیری دەکــەن، دواتــر ئــازاد دەکرێــت. 
 ١٩٨٧ ســاڵی  لــە  بەعســیش  ڕژێمــی  الیــەن  لــە  ئاماژەیــە  جێگــه ی 
دەســتگیر دەکرێــت، بەتۆمەتــی هێنانــی پێشــمەرگە بــۆ نــاو شــار، دوای 
چــوار مانــگ ئەشــکەنجە و ئــازار ئــازادی دەکــەن. لــە ســاڵی ١٩٨٩ 
دوو جــار لەالیــەن ڕژێمــەوە دەســتگیر دەکرێــت و دوای مــاوەک ئــازاد 
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ــە  ــی حامی ــووە بێتاپۆکان ــەوەی کێشــەی خان ــت. دوای قووڵبوون دەکرێ
»لــە ١٩٩٤/٨/١٧ لەالیــه ن ئاسایشــی ســلێمانییەوە لــە نیوڕۆیەکــدا و 
لــە ماڵــە قوڕینەکــەی خۆیــدا لــە حامیــە، دەســتگیر دەکرێــت و مــاوەی 
شــەش ڕۆژ لــە ئاسایشــی ســلێمانی بەنــد دەکرێــت. وەک خــۆی دواتــر 
ــە دەرەوەی  ــەوە، کەســێک ل ــی گێڕاوەت ــۆ هــاوڕێ و کەســە نزیکەکان ب
ئاسایشــەوە دێت و بەشــێوەیەکی وەحشــەتناک ئەشــکەنجەی دەدەت.« 
)فەرەیــدون عــارف؛ ٢٠١٥؛ ل٢٦( وا بڕیــار بــوو لــە ٩/١ دا خانــوەکان 
ــدا  ــەو ڕۆژەدا خەڵکەکــە بڕیاریان ــن، ل ــە بڕووخێن بەســەر خەڵکــی حامی
خۆپیشــاندانێکی هێمنانــە بکــه ن لــە بەردەمــی قایمقامــی شــارەکە، بەکــر 
ــی،  ــی ناڕازی ــی خەڵک ــە ســەرەکیترین نوێنەرەکان ــوو ل ــک ب ــی یەکێ عه ل
دوای گردبوونــەوە، پاســەوانەکان بەزەبــری هێز کەوتنــە باڵوەپێکردنی 
خۆپێشــاندەران، دوای دەستنیشــانکردنی بەکــر عه لــی چەکــدارەکان 
لــە پشــتەوە گوللەیەکــی لێــدەدەن، دواتــر چەکدارێــک دەگاتــە ســەر 
ســەری و گوللەیــه ک دانێــت بەنــاو دەمیــەوە و شــەهید دەبێــت. شــەهید 
کردنیشــی پیــالن بۆداڕێــژراو بــووە و پێشــتریش هەڕەشــەی کوشــتنی 
لێکــراوە. لــە یەکێــک لــە یاداشــتەکانیدا دەنووســێت »بــەالی منــەوە 
کەوتنــی مرۆڤێــک، بەقــەد بەربوونــەوەی ئەســتێرەیەک سەرنجڕاکێشــە، 
تەنانــەت هەرئــەم هەســتەش بــوو وای لێکــردم بــەو پــەڕی پەســتی 
ــەک  ــن، ن ــوڵ ســوور کەی ــا شــەقامەکان بەگ ــم: ب ــەوە بڵێ ــێ ئارامیی و ب
بــە خوێــن.« )فەرەیــدون عــارف؛ ٢٠١٥؛ ل١٣٠-١٣١( شــاعیر چەنــد 
شــیعر و دەقــی شــانۆی نووســیووە، یەکــەم نامیلکــە شــیعری بەنــاوی 
دەقــی   ١٦ لــە  کــە  بــوو،  ڕەشــترن  پرچەکانــت  لــە  شــەوانەی  ئــەو 
شــیعریی پێکهاتــووە، دوای شەهیدکردنیشــی چەنــد دانــە شــیعری تــری 
ــە  ــوو، ل ــاوی تریشــقەکان ب ــی شــانۆی بەن ــن دەق ــەوە. یەکەمی باڵوکرای
ــە شــەهیدکردنی نووســی و پێشکەشــکرا.  ــگ ل ــش دوومان هەڵەبجــە پێ

ئازادیی �ە شیعرەکانی بەکر عە�ییدا
ڕەنگدانەوەی ئازادیی:

شــاعیران بــەدوای ئازادیییــەوە وێڵــن، ئــەم هەستەشــیان لە شــیعرەکاندا 
لــە  ئازادییخــواز،  شــاعیرێکی  وەك  عەلیــش،  بەکــر  ڕەنگدەداتــەوە، 
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شــیعرەکانیدا هەســت بــەم ئازادیییــە دەکرێــت. لــە کۆمەڵگــەی کوردییــدا 
بەهــۆی داگیرکاریییــەوە ئازادیــی لــە شــاعیران زەوت کــرا بــوو، دوای 
ئازادکردنــی کوردســتان لــە ژێــر هەژموونــی ڕژێمــی بەعــس جۆرێــک 
ئازادیی بۆ شــاعیران هاتە کایەوە، بەاڵم هێشــتا لە ئاســتی چاوەڕوانیی 
شــاعیرێکی وەک بەکر عەلی نەبوو. لە یەکێک لە یاداشــتەکانیدا دەڵێت: 
»کــە ڕاپەڕیــن.. وامــان ئەزانــی بــرا و ڕۆڵەکانمــان هــەر کــە گەیشــتنە 
دەدەنــێ.«  گوڵمــان  ڕێــزو  ســەرو  ئەگەڕێنــەوە،  بەجۆرێــک  شــار، 
)فەرەیــدون عــارف: ٢٠١٥؛ ل١٣١( لــەم یاداشــتەیدا دەردەکەوێــت، کــە 
شــاعیر بێهیوایــی پێــوە دیــارە، ئەمــەش بەهــۆی بارودۆخــی سیاســیی، 
کۆمەاڵیەتیــی و ئابووریــی کوردســتان بــوو دوای ڕاپەڕیەنــی ســاڵی 
١٩٩١. بەکــر جگــە لــەوەی کەســێکی یاخیــی بــووە، هەمیشــە پاڵپشــت و 

الیەنگــری هــەژاران و ڕەنجــدەران بــووە. 
لــەم ڕوانگەیــەوە، شــاعیر لــە شــیعری »ســۆراخ« جەخــت لــە ئازادیــی 

خــۆی دەکاتــەوە و دەڵێــت: بۆچــی ئەتهێشــت
ببی بەم بێستونی عەشقە و

بمگریەخۆ،
کە دەتزانی فەرهادێکم

دەمم پڕە لە جنێو و
تف، و درۆ..
شاعیرێ نیم،

وەک هەندێ شاعیر دەستە مۆ
دە ئاخر بۆ؟ )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٧٢(

و  ئــازاد  کەســێکی  بــە  خــۆی  شــیعرەیدا  پارچــە  لــەم  شــاعیر 
دەســتەمۆنەکراو وێنــا کــردووە، کــە ماهییەتــی بــە بوونــی خــۆی داوە، 
ــوون،  ــی ب ــە ئازادی ــەوە ل ــە ڕێگــەی جەختکردن ــازاد، ل وەک بوونێکــی ئ
جەوهــەر بــۆ بوونــی خــۆی دادەنێــت وەک شــاعیرێکی سەربەســت، 
و  ئەوانیتــر  نیــگای  و  هەژمــوون  کاریگەریــی،  ژێــر  نەکەوتووه تــە 
خۆشەویســتەکەی. وەک دەڵێــت: »بۆچــی ئەتهێشــت ببــی بەم بێســتونی 
عەشــقەو بمگریەخــۆ«، لێــرەدا شــاعیر نایەوێت بکەوێتــە ژێر کارگەریی 
دڵدارەکــەی و پرســیارێكی بوونایەتیــی دەورووژێنێــت، ئەویــش ئەوەیــە 
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بۆچــی دەتەوێــت بوونــم وابەســتە بکــەی بــە خۆتــەوە؟ لــە کاتێکــدا، کــە 
مــن ناســنامەیەکی بــەم جــۆرەم هەیــە »کــە ئەتزانــی فەرهادێکــم دەمــم 
پــڕە لــە جنێــو و تــف و درۆ«، بەکــر جەوهــەری خــۆی بــۆ دڵدارەکــەی 
وا پێناســە کــردووە، کــە وەک فەرهادێکــی دەم بــە جنێــو و تــف و 
درۆیــە، لێــرەدا زیاتــر مەبەســتی لــە ڕەخنەگرتــن و وەســتانەوەیە دژی 
هەمــوو ئەوشــتانەی ئازادیــی لێــزەوت دەکــەن، کەســێکی یاخییــە و 
دەســتەمۆ ناکرێــت. وەک دەڵێــت: »شــاعیرێ نیــم، وەک هەنــدێ شــاعیر 
دەســتەمۆ دە ئاخــر بــۆ؟«، خــۆ جیاکردنــەوەی شــاعیر وەک بوونێکــی 
ئــازاد، ماهییــەت دەداتــە جەوهــەری بوونــی شــاعیرێکی ئــازاد، چونکــە 
ــە دڵدارەکــەی دەکات، کــە بۆچــی وەک کێــوی  ــەوە ل شــاعیر گلەییــی ئ
بێســتون ئــەوی گرتووه تــە خــۆی، ئــەو نایەوێــت بکەوێتــە ژێــر ڕکێفــی 
ئەشــق و خۆشەویســتیییەوە، بەڵکــو دەیەوێــت بوونێکــی ســەربەخۆ 
و ئــازادی هەبێــت، تەنانــەت شــاعیرێکە، کــە هەمیشــە ڕخنــە دەگڕێــت، 
دەســتەمۆ ناکرێــت و ئازادیــی ئەویــان بــۆ جڵەوگیــر ناکرێــت. لــە دیــدی 
ســارتەرەوە، ئــەم شــیعرە ئازادیــی تێیــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، شــاعیر 
بوێرانــە بەرگریــی لــە ئازادیــی خــۆی کــردووە، ئازادیــی لــە پێــش 

ــاوە. شــتەکانی تــر دان
هەروەهــا پرســی ئازادیــی لــه الی بەکــر عەلــی لــە شــیعرێکی تریــدا وا 
دەردەکەوێــت، کــە ئــەو ئازادییــەی ئــەو وێنــای دەکات، كه وتووه تــه  
ژێــر کۆســپ و ســنوورداریی، ئەمــەش کاریگەریــی دەبێــت لەســەر 
مــرۆڤ لــە دەرکەوتنــی کــردەوه  و ویســتەکانیدا، چونکــە بوونێکــی 
ــرۆڤ  ــی م ــێ ئازادی ــی، بەب ــە ئازادی ــە ب ــرۆڤ مەحکووم ــە. م ــازاد نیی ئ
ناتوانێــت خــودی خــۆی بێــت. وەک لــەم پارچــە شــیعره ی »ســنوور«دا، 

دەردەکەویــت: 
سا هۆ )خەزاڵ(ی ئێرانیم،

هۆ دەستنوێژی قەت نەشکاوی شیعرەکانم
بۆ وە ناشێی خۆشم بوێی، 

فەرمووتە دێم.. مەیە، چونکە 
ئەم سنوورە ڕێگەنادا 

لە شیعرێکم مارە بکرێی!.. 
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من ئەڕۆم بەاڵم ئەفسوس، ئا لێرەیا 
لەم ئێرانی جبەو جادو و 

مێزەرەیا..
دەبێ لە هەر ئەرتەشگایەک

 هەر سەربازگەو پایەگایەک 
جانتاکانم بکەمەوە.. )فەرەیدون عارف: ٢٠١٥؛ ل٦١-٦٢(

ئــەوکات،  سیاســیی  و  کۆمەاڵیەتیــی  ئازادیــی  نەبوونــی  هــۆی  بــە 
هەبوونــی ســنوور و ڕێگریــی لــە مرۆڤــەکان، وەک بوونێکــی ئــازاد، 
وایکــردووە شــاعیر بــە دڵدارەکــەی ڕابگەیەنێــت، کــە بــە هــۆی ئــەم 
بارودۆخــە نالەبــارەی کۆمەڵگــە و دانانــی ســنووری نەریتیــی و دینیــی، 
ــە لەگــەڵ خۆشەویســتەکەیدا  ــە ئازادان ــەوەی شــاعیر ب ــووە ل ــەر ب لەمپ
بێــت. وەک دەڵێــت: »ســا هــۆ )خــەزاڵ(ی ئێرانیــم، هــۆ دەســتنوێژی قەت 
نەشــکاوی شــیعرەکانم بــۆ وە ناشــێی خۆشــم بوێــی«، لێــرەدا بۆمــان 
دەردەکەوێــت شــاعیر هەرچەنــدە دڵدارەکــەی خۆشــدەوێت و هەمیشــە 
لــە نــاو شــیعرەکانیدا هەیــە و وەک دەســتنوێژێکی نەشــکاو وەســفی 
خۆشەویســتییکردن  بــۆ  ئازادیــی  نەبوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم  دەکات، 
ئــەوە  »بــۆ  بڵێــت:  وایکــردووە  ئازادانــە  و  ئاشــکرا  بــە شــێوەیەکی 
ــدارە خــۆی  ناشــێی خۆشــم بویــێ« ڕێگریەکانــی بــەردەم ئــەم دوو دڵ
لــە نەریتــی کۆمەڵگــە، ئاییــن و پیاوســاالریی دەبینێتــەوە، جگــە لــەو 
بەهــۆی  ژیــاوە.  تێیــدا  کۆمەڵگــەی  ئەوکاتــی  سیاســییه ی  باردۆخــە 
بوونــی کۆتوبەنــدی زۆر لەســەر ئازادیــی مــرۆڤ. شــاعیر بریــاری 
ڕۆیشــتن و دوورکەوتنــەوە دەدات لــەم ژینگەیــەدا و وێڵــە بــەدوای 
هەســتێکی  لــەوەی  جگــە  بدۆزێتــەوە،  ئازادیــی  دەیەوێــت  ئازادیــی، 
هەیــە ئەگــەر بشــڕووات، تووشــی چەنــدان ئەرتەشــگە و ســەربازگە 
دروســت  لەبــەردەم  تەگــەری  و  پێدەکەنــەوە  جانتاکــەی  دەبێتــەوە، 
ــەم ئێرانــی جبــەو  ــا ل ــا لێرەی دەکــەن. »مــن ئــەڕۆم بــەاڵم ئەفســوس، ئ
ــە هــەر ئەرتەشــگایەک هــەر ســەربازگەو  ــێ ل ــا.. دەب جــادو و مێزەرەی
پایەگایــەک جانتاکانــم بکەمــەوە..« نــاو هێنانــی جبــە، جــادوو، مێــزەر، 
ــە لەســەر ســنووردارکردنی کۆمەڵگــە  ئارتشــگە و ســەربازگە، دەاللەت
ــە ڕێگــەی نەریــت و دیــن لەالیــان مێــزەر بەســەرەکان، ئارتەشــگە و  ل
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ســەربازەکان. واتــە شــاعیر چونکــە ئــازاد نییــە وێنــای ئــەم دۆخەمــان 
بــۆ دەکات، کــە ئازادیــی تێــدا زەوتکــراوە، هــەر ئەمــەش وایکــردووە، کــە 
ــه   ــن، كه وتووه ت ــە ویســتی خــۆی نەب ــن و ب ــی ســەخت ب هەڵبژاردەکان
ــەم شــیعرەدا  ــە ل ــه . بۆی ــەو بارودۆخــە چەپێندراوه ی ــی ئ ــر کاریگەری ژێ
هەســت بــە ئازادییبــوون ناکرێــت لــە الیەنــی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی، 
نەریتییــە  یاســا  لەگــەڵ  ســەربازگەکان  و  سیاســیی  یاســا  چونکــە 
دینییــەکان هیــچ ئازادییه کیــان نەهێشــتووەته وه ، كــه  دوو دڵــدار بــە 
ــزەوت کــراوە،  ــان لێ ــەم مافەی ــە خۆشەویســتیی بکــەن، بەڵکــو ئ ئازادان
هــەر ئەمەشــە وادەکات شــاعیر داوا لــە دڵدارەکــەی بــکات، کــە نەیــەت 
و خۆشــی بڕیــاری ڕۆیشــتن دەدات لــەم واڵتــە. لــەم ڕوانگەیــەوە ئــەم 
ــای واڵت و  ــو شــاعیر وێن ــت، بەڵک ــەدی ناکرێ ــدا ب ــی تێ شــیعرە ئازادی
کۆمەڵگەیەکــی دەستبەســەر، داگیرکــراو و ســنوورداکراومان بــۆدەکات.

 
بژاردن:

ڵ
ئازادیی هە�

ڕووبــەڕووی  ژیانیــدا  لــە  ئاقڵمەنــد،  بوونەوەرێکــی  وەک  مــرۆڤ، 
هەڵبژاردنــی جۆراوجــۆر دەبێتــەوە، هــەر هەڵبژاردنێکیــش گرینگیــی 
تایبەتــی خــۆی هەیــە بــۆ دیارییکردنــی داهاتــوو و جەوهــەری بوونــی 
مــرۆڤ. لــە ڕوانگــەی ســارتەرەوە هەڵبــژاردن دەبێــت بەشــێوەیەکی 
تێیدایــە  بارودۆخــەی  ئــەو  بەپێــی  دەبێــت  مــرۆڤ  و  بێــت  ئازادانــە 
ــە  هەڵبــژاردن بــکات، نــەوەک بەپێــی چەنــد بنەمایەکــی دیارییکــراو و ل
قاڵبــدراو بڕیــار بــدات، دەبــێ ئــەو هەڵبــژاردە هەڵبژێرێــت، کــە مرۆڤانەیە 
لــە هەمــان کاتــدا، ئازادانــە هەڵبژاردنەکــەی بــکات، ســارتەر پێــی وایــە 
بــە  هەڵبــژاردن بەرپرســیاریەتییە. هــەر بۆیــە دەبــێ هەڵبــژاردەکان 

ــگ. ــە زەبروزەن ــەوەک ب ــت، ن ــی بێ ئازادی
بەکــر عەلــی، بەهــۆی ئــەو ژیانــە ســەختەی تێپــەری کــردووە، چەنــدان 
لــە  ئــەم هەســتەی  ئاســتەی  ئــەو  تــا  بــووە،  بێــزای  تووشــی  جــار 
ســێیەم«دا  شــیعری »شــەوی  لــە  داوەتــەوە.  ڕەنگــی  شــیعرەکانیدا 

دەنووســێت:
وەرە ئەمشەو بممرێنە

تۆفانێ بەو ڕۆحیانەتم ڕاوەشێنە. 
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وەرە ئەمشەو بممرێنە
گڕکانێ بە..

نەک هەر من و نامەکانم
دوا قانوونی خۆشەویستیش بسوتێنە.

لێت ناترسم..
خۆم گۆڕی خۆم هەڵئەکەم

النکەیەکم دەیان ساڵە
چەقۆ و خەنجەر

رائەژەنم.. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٣٧(
لەم پارچە شــعرەدا شــاعیر هەســتی بێهودەییی و ڕەشــبینیی بەســەردا 
زاڵــە، ئەمــەش بەهــۆی ئــەو بارودۆخــە ژینگەیــەی تێیــدا ژیــاوە، بەمــەش 
شــاعیر  کراوەتــەوە،  بەڕوویــدا  ناچارانــەی  هەڵبژاردنێکــی  دەرگــه ی 
بەهــۆی ســەختیی و بێهودەییــی ژیــان، داوا لــە دڵدارەکــەی دەکات، کــە 
ئەمشــەو بێــت و گیانــی بکێشــێت، چونکــە وا هەســت دەکات ئیــدی ئــەم 
کەڵکــی ئــەوەی نه مــاوە چیتــر بژێــت. »وەرە ئەمشــەو بممرێنــە تۆفانــێ 
نێــوان ژیــان و مەرگــدا،  لــە  بــەو ڕۆحیانەتــم ڕاوەشــێنە.« شــاعیر 
مــەرگ بەدەســتی دڵدارەکــەی هەڵدەبژێریــت، نــەک هــەر ئــەوەش، داوا 
دەکات لەگــەڵ خــۆی گشــت شــتەکانی نێوانیــان بســووتێنێت. »وەرە 
ئەمشــەو بممرێنــە گڕکانــێ بــە.. نــەک هــەر مــن و نامەکانــم دوا قانوونــی 
خۆشەویســتیش بســوتێنە.« ئــەم مەرگدۆســتیییەی شــاعیر بەهــۆی 
ناتوانێــت  ئــەوەی  دوای  بەتایبــەت  شــاعیرەوەیە،  ژیانــی  ســەختی 
ئازادانــە لەگــەڵ دڵدارەکــەی بێــت و الیەنــی ئابووریــی، نەریتیــی و 
ــۆ ئاڕاســتەکردنی شــاعیر  ــرن ب ــەری زیات ــووری کۆمەڵگــەش پاڵن کولت
بــەرەو هەڵبژاردنێکــی ئــاوا ڕەشــبینانە. ئەمــە بــۆ شــاعیر بڕیارێکــی 
قورســە، کــە نامــەکان و دوا قانوونــی خۆشەویســتیش بســوتێنێت و 
هەمــوو شــتێک کۆتاییــی پێبێنیــت، بــەاڵم لــە دێڕەکانــی دواتــردا، شــاعیر 
نەترســان لــەم وێرانکردنــەی نیشــان دەدات، ئەمــەش بەهــۆی ئــەوەی 
مەرگاســای  و  ناخــۆش  ســەخت،  ڕووداوی  ڕابردوویــدا  ژیانــی  لــە 
ــەم  ــت ناترســم.. خــۆم گــۆڕی خــۆم هەڵئەک ــت: »لێ ــردووە، دەڵێ بەڕێک
النکەیەکــم دەیــان ســاڵە چەقــۆ و خەنجــەر رائەژەنــم..« هەبوونــی 
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ڕابردوویه کــی وەهــا دژوار، هەڵبژاردنــی داهاتوویه کــی ئومێدبەخشــی 
لەبــەردەم شــاعیر نەهێشــتووە، بــە جۆرێــک وا وێنــای ژینــی ڕابــردووی 
دەکات، بوونێــک بووبێــت هەمیشــە ســەختیی و پووچیــی ژیانــی لــە 
ــۆ  ــووە، وەک چەق ــەم دۆخــەی تێشــی داب ــەوە، ئ ــر کردووه ت ــدا ژی خۆی
و خەنجــەری تیــژ بوونــی ئەوەیــان برینــدار کــردووە و ئازاریــان داوە. 
ــە وەســتانەوە  ــت ناترســم.. خــۆم گــۆڕی خــۆم هەڵئەکــەم« بوێران »لێ
دژی ژیــان، هەڵبژاردنــی مــەرگ و هەڵکەندنــی گۆڕەکــه ی بەدەســتی 
خــۆی، لــە ئەنجامــی هەبوونــی هەســتی نیهێلیزمی پاســیڤە، کــە وادەکات 
مــرۆڤ تــا لێــواری هەڵبژاردنــی مــەرگ ببــات. لــە ڕوانگــەی ســارتەرەوە 
مــرۆڤ ئــازادە چــی هەڵدەبژێریــت، بــەاڵم دەبێــت لــە ژێــر کاریگەریــی 
چەنــد هۆکارێکــی نەرێنیــی دانەبێــت، بەڵکــو دەبێــت کەشــێکی ئازادانــەی 
ــەداوە،  ــاری ن ــە بڕی ــرەدا ئازادان ــی، لێ ــر عەل ــت، بەک ــۆ فەراهــەم کرابێ ب
بەڵکــو لەژێــر بارودۆخێکــی ســەختدا بــووە، ئــەم دۆخــە ســەختەی وای 
لێکــردووە بــەرەو نیهێلیــزم و بێهوودەییــی مــل بنێــت، بەتایبــەت دوای 
ئــەوەی گەیشــتن بــە ویســتەکانی ئەســتەم دەبێت. دابڕان لــە دڵدارەکەی 

ــی نێرســاالرییدا، هــۆکاری ســەرەکین.  ــە نەریت ــی ل و کۆتوبەندکردن
و  ژیــان  قورســی  وێنــای  »تــکا«  شــیعری  لــە  عەلــی،  بەکــر 
دەستبەســەرداگرتنی واڵت لــە الیــەن دەســەاڵتدارەکانەوە دەکات، لــە 
ئەنجامــی ئەمــەش ناچــار بــە هەڵبژاردنــی نابەدڵــی خــۆی دەبێتــەوە و 

دەنووســێت: و  دەوەســتێتەوە  خواســتەکانی  دژی 
 لە واڵتێکا خۆشم دەوێی

گردۆڵکەو چیاکانیشی
کە ئێستاکە 

لە سەرێکی تاشراو ئەچن
بێ نزارن،

هی ئێمەنین
هی پایتەخت و

ژنەکانی سەرکۆمارن..
دەسا گەورەم،
هۆ ئەو کچەی
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سێبەرەکەشم ئەیەوێی،
گەر خۆشتدەوێم

مەهێڵە قەت
خۆشم بوێی!. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٦٥(

شــاعیر دەیەوێــت لــە ڕێگــەی شــیعرێکی دڵداریــی، ڕازی دڵــی خۆیمــان 
پێبڵێــت، لــەم شــیعرەیدا باســی نیشــتمان ێکــی دابەشــکراو دەکات، کــە 
ــردووە و بەســەر  ــان ب ــر و بێرێکی چــۆن دەســەاڵتدارەکان هەمــوو خێ
خۆییــان و ژنەکانیــان دابەشــیان کــردووە، لــەم واڵتــەدا خۆشەویســتیی 
لــە دڵدارەکــەی دەکات خۆشــی  ئەســتەمە، هــەر بۆیــە شــاعیر داوا 
ــارەزوە  ــە، دژی ویســت و ئ ــە نیی ــی ئازادان ــه  هەڵبژاردنێک ــت، ئه م نەوێ
ــە  ــە خۆشەویســتیی ل ــە، ک ــی وای ــەو پێ ــەاڵم ئ ــی، ب ــی خۆیەت خودیەکان
ــاوا دابەشــکرا و ناکرێــت و هەڵبژاردنــی نەکردنــی باشــترە.  واڵتێکــی ئ
وەک دەڵێــت: »لــە واڵتێــکا خۆشــم دەوێــی گردۆڵکــەو چیاکانیشــی کــە 
ئێســتاکە لــە ســەرێکی تاشــراو ئەچــن بــێ نــزارن« بەکــری شــاعیر 
دەیەوێــت بــە دڵدارەکــەی بڵێــت خۆشــمدەوێیت، بــەاڵم لــە واڵتێکــی 
وێرانــە و ئەتککــراودا، بــە جۆرێــک گــرد و چیاکانیشــی لــە ســەری 
بــەاڵم  لێیــە،  جەنگەڵیشــی  و  دارســتان  هەرچەنــدە  دەچــن،  تاشــراو 
ــەر  ــە ب ــاوە ل ــزارن و شــوێنێك نەم ــێ ن ــە تاشــراو دەچــن، ب دیســان ب
نیســێکی بــەر نــزار پشــوویه ک وەربگریــن، ئــەوەی هەیــە ڕووتاویــی و 
هەتــاوی سەرتاشــراوی ســەر شــاخەکانە. ئــەم واڵتــە هــی ئێمــە نییــە. 
لــە دێڕەکانــی دواتــر دەڵێــت: »هــی ئێمەنیــن هــی پایتەخــت و ژنەکانــی 
ســەرکۆمارن..« ڕاســتەوخۆ ئامــاژە بــە دەســەاڵت دەکات، بەتایبــەت 
ــەم بەرپرســەکان و  ــوو، ه ــە دەســەاڵت ب ــی بەعــس ل ــەی ڕژێم ئەوکات
پۆســتەکان لــە بەغــدادەوە بــوون، بۆیــە شــاعیر لێــرەدا ســەرنجمان بــۆ 
خاکی داگیرکراوی کوردســتان ڕادەکێشــێت و ئاماژە بە داگیرکاریی و 
نەمانــی ئازادیــی لــە خاکــی خــۆی دەکات. لــە دیــدی ســارتەرەوە مــرۆڤ 
دەبێــت ئازادانــە لەســەر خاکــی خــۆی بژێــت و خاوەنــی ناســنامەی 
ــە  ــەوەی خاوەنــی بوونێکــی ڕەســەنی خــۆی بێــت، ل ــۆ ئ خــۆی بێــت، ب
کۆمەڵگــەی داگیرکــراودا، مــرۆڤ ناتوانێــت بــە ئازادیــی بڕیــار بــدات 
ــە جەوهــەر و  ــاش ڕاســتەوخۆ وابەســتەیە ب ــکات، ئەم ــژاردن ب و هەڵب
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چارەنووســی مرۆڤــەوە. هــەر بۆیەشــە بەکــر عەلــی دەڵێــت: »دەســا 
گــەورەم، هــۆ ئــەو کچــەی سێبەرەکەشــم ئەیەوێــی، گــەر خۆشــتدەوێم 
مەهێڵــە قــەت خۆشــم بوێــی!.« هــەر چەندە شــاعیر بە هەمــوو بوونیەوە 
خۆشەویســتیی بــۆ دەربڕیــوە و تەنانــەت سێبەرەکەشــی، دڵدارەکــەی 
دەوێــت، بــەاڵم داوای لێــدەکات، کــە خۆشــی نەوێــت. ئەمــەش بەهــۆی 
ئــەوەی ئازادیــی نییــە و بەرژەوەندیــی ئــەو لــەوەدا خــۆی دەبینێتــەوە، 
کــە خۆشــی نەوێــت. ئەگــەر بــە دیدێکــی ســارتەرانە لەمــە بڕوانیــن 
ئازادیــی هەڵبــژاردن ڕەنــگ ناداتــەوە لــەم دێڕانــەدا، چونکــە پارادۆکــس 
ــۆی  ــە بەه ــەم داوای ــی شــاعیر، ئ ــوان ویســت و هەڵبژاردن ــە نێ ــە ل هەی
ئــەوە نییــە شــاعیر نایەوێــت دڵداریــی بــکات، یــان ببێتــە کۆیلــەی ئەشــق، 
بەڵکــو بەهــۆی نەتوانیــن و نالەباربوونــی هەڵومەرجێکــی گونجــاوە بــۆ 
خۆشەویســتیی لــەم واڵتــەدا. بۆیــە لــەم شــیعرەدا هەســت بــە ئازادیــی 
ــو  ــی، بەڵک ــژاردن و بڕیاردانەکان ــە هەڵب ــە ل ــازاد نیی ــت، شــاعیر ئ ناکرێ
ئــەم هەڵبژاردنــە بەهــۆی نەبوونــی ئازادیییــەوە هەڵبــژاردەی شــاعیرە.

ئازادیی بڕیاردان: 
لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا مــرۆڤ بڕیار دەدات چی بکات و چۆن کردارەکانی 
جێبەجــێ بــکات، لــە ئاکامــدا ئــەم بڕیــار و کردارانە چارەنووســی مرۆڤ 
ــە و بەرپرســیارانە  دیاریــی دەکــەن، هــەر بۆیــە مــرۆڤ دەبێــت ئازادان
بڕیــار بــدات چ کارێــک دەکات، چونکــە ڕاســتەوخۆ وابەســتەیە بەژیانــی 
خودیەتیــی و گشــتیی کۆمەڵگــە. بیریــارە بوونخــوازەکان بەتایبەتتــر 
هەڵبــژاردن  و  بڕیــاردان  ئازادیــی  لەســەر  جەختیــان  ســارتەر، 
کردووه تــەوە. ســارتەر پێــی وایــە مــرۆڤ بــە ئازادانــە و بڕیــاری خــۆی 
نەهاتووه تــە بــوون، واتــە ناچــار کــراوە بەژیــان. هــەر بۆیــە دەبێــت لــە 
ژیانیــدا ئــازاد بێــت لــە بڕیــاردان. خــودی ســارتەر، مــرۆڤ مەحکــووم 
دەکات بــە ئازادیــی، بڕیاردانیــش لــە چوارچێــوەی ئازادیدیــا نــەک ته نیــا 
ئاڕاســتەی ژیانــی تاکایەتیــی دیاریــی دەکات، بەڵکو ئاڕاســتەی کۆمەڵگە 
و مرۆڤایەتییــش دیاریــی دەکات. لــەم ســۆنگەیەوە بەکــر عەلــی چ وەک 
کەســایەتیی ناو کۆمەڵگە هەژارەکەی، چ وەک شــاعیرێک هەڵوێســت و 
بڕیــاری جۆربەجــۆی داوە، هــەم لــە ژیانــی تاکایەتیــی و دڵداریــی خۆی، 
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هــەم لــە پرســە گشــتەکانیش وەک بەرگرییکــردن لــە خەڵکــی هــەژاری 
گەڕەکــی حامیــە. تەنانــەت یەکێــک بــووە لــە نوێنــەرە ســەرەکییەکانیان 
بــۆ پرســی نیشــتەجێبوونیان، تــا بڕیاردانــی ڕێكخســتنی خۆپیشــاندان و 
دواتــر شــەهیدکردنی بەهــۆی ئــەم بڕیارانــەی دەیــدا، بەشــێکی پێوەســتە 
بــە ئەرکــی ئــەو وەک بوونێــک لــەم واقیعــەی تێیــدا ژیــاوە، پێــی وابــووە 
بەرپرســە و دەبێــت بڕیاردانــی بــەم شــێوەیە بێــت بــۆ ئــەوەی مانــا بــە 
جەوهــەری بوونــی خــۆی بــدات، وەک شــاعیرێکی ئــازاد و خــاوەن 
بڕیــار. هــەر لــەم ڕوانگەیــەوە دەتوانیــن شــیعری »زایەڵــەی شــەو« 

بەنموونــە وەربگریــەن:
بە چیتان ئەوێ بمکەن، بەس..

رازی نابم گواڵن بکرێن بە پێاڵوی هیچ گەورەیەک
وەکو گەاڵی دار پرتەقاڵێکی باشوور

هەڵوەرینم بەس بەته نیا بریتی بیت لە لەنجەیەک
زۆر شەو بە دزی شەوەوە.. داوەتی مانگەشەو ئەکەم

ئەو کاتەی کە )شا(ش نووستوە.. 
من تازە خەریکە، شارو

شیعرە نوێ کەم.. لە خەو ئەکەم )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٨٥(
لــەم پارچــە شــیعرەدا هەڵوێســتێکی مرۆڤانــە بــەدی دەکرێــت، ئەمــەش 
شــاعیرەوە  لەالیــەن  کــە  بەرهەڵســتکارانەیە،  بڕیــارە  ئــەو  بەهــۆی 
دەدرێــت، بەجۆرێــک ئامــادەی تێدایــە خــۆی بکاتــە قوربانیــی و بــاج 
ــەوەی  ــەو ئامــادەی ئ ــە و گشــتییدا. ئ ــاو پرســێکی مرۆڤان ــە پێن ــدات ل ب
تێدایــە خــۆی بکرێــت بــە هــەر شــتێک، بــەاڵم ڕازیــی نابێــت مــرۆڤ و 
نیشــتمان بکرێن بە پێاڵو و بکرێنە پێی ســەرکردەکانەوە. وەک دەڵێت: 
»بــە چیتــان ئــەوێ بمکــەن، بــەس.. رازی نابــم گــواڵن بکرێــن بــە پێاڵوی 
هیــچ گەورەیــەک« بەرهەڵســتیی و وەســتانەوە لەبــەردەم ناحەقیــی، 
بڕیارەکانــی  دەبێــت  مــرۆڤ  بوونخوازانەیــە،  بڕیاردانێکــی  و  پــرس 
لــە پێنــاو چاکــەی گشــتیی دابێــت. بڕیاردانــی بەرەنگاربوونــەوە لــە 
دێڕەکانــی تــردا ڕوونتــر دیــارە و دەڵێــت: »وەکو گــەاڵی دار پرتەقاڵێکی 
باشــوور هەڵوەرینــم بــەس بەته نیــا بریتــی بیــت لــە لەنجەیــەک«، شــاعیر 
ــە،  ــی نیی ــدە بێبەرگری ــەو ئەوەن ــەوە، کــە ئ ــەوە دەکات جەخــت لەســەر ئ
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گەاڵکانــی  لەنجەیــەک  و  بــە شــنەبا  باشــوور  پرتەقاڵێکــی  دار  وەک 
هەڵبوەرێــت، بەڵکــو ڕووحییەتــی بەرنگاریــی و وەســتانەوەی هەیــە 
مــن  نووســتوە..  )شــا(ش  کــە  کاتــەی،  »ئــەو  ناحەقییــدا.  لەبــەردەم 
تــازە خەریکــە، شــار و شــیعرە نــوێ  کــەم.. لــە خــەو ئەکــەم« بڕیــاری 
نووســینی شــیعرێکی نــوێ لــە نیوەشــەودا بــۆ مانادانــە بــە بوونــی 
خــۆی و باســکردنی ئــەو دۆخەیــە، کــە »شــا« تێیــدا بێخەبــەرە، بــەاڵم 
ــدە  ــە دی ــان دەکات. ب ــەم دۆخــە بەی ــەی نووســینەوە ئ ــە ڕێگ شــاعیر ل
لــە ڕێگــەی نووســینەوە  ســارتەریەکەیەوە دەتوانیــن بڵێیــن شــاعیر 
دەیەوێــت بوونــی خــۆی وەک کەســێکی بەرپرســیار دەربخــات. ئەمــەش 
لــە شــیعرەکەدا ڕەنــگ دەداتــەوە، کاتێــک بڕیــار دەدات لــە نیوەشــەودا 
شــیعرێکی نــوێ بنووســێت، لــە کاتێکــدا ســەرکردە و دەســەاڵتدارەکان 
خەوتــوون، بــەاڵم ئــەو بــۆ بەدەســتهێنانی و بەرگرییکــردن لــە ئازادیــی 

ــووە. ــی لەشــان گرت ــی بوونایەتی ــار دەدات بنووســێت و ئەرکێک بڕی
بەکــر عەلــی هەرچەنــدە بەگشــتیی شــیعرەکانی دڵدارییــن، بــەاڵم لــە 
ناوەڕۆکــدا چەنــد بابەتــی تریــش لەخۆیــان هەڵدەگــرن. ئــەو لــە ڕێگــەی 
شــیعرەوە دەیەوێــت ڕاز و گــوزەری ژیانــی خــۆی ڕابگەیەنێــت و مانــا 
بــدات بــەو دۆخــەی تێیدایــە و دەیــکات بــە بــوون. نایەوێــت هــەروا 
بــە ســادەییی تێبپەڕێــت، نووســینش بەشــێکە لــە مانیفێســتی ژیانــی 
هــەر نووســەرێك. بەکــر عەلــی لــەم شــیعرەدا ڕووبــەڕوی بڕیاردانێــک 
دەبێتــەوە، کــە لــە ئەنجامــی بێزاریــی لــە دۆخــی ژیــان و دڵداریــی 

ــت: ــە شــیعری »ســنوور«دا دەڵێ ــووە و ل بەســەری هات
من ئەڕۆم و

تکایە پێیبڵێن ئیتر
بەدیدارم ناگاتەوە..

من ئەڕۆم و
کە ڕۆیشتم. وەک چەم ئەڕۆم

چەمیش ئاوڕ ناداتەوە.
بێزارم.. بێزار.. لێرە

لە دار.. لە بەرد
بێزار لە شارەکەی لە خۆی
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لە ئاوێنەو تەوقەو شانەو
قژی نیگرۆی

لە دەست و پەنجەی دەستەمۆی!. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٦٠(
بڕیــاردان لــە ژێــر کاریگەریــی ئەوانیتــر و بارودۆخێکــی ناســەقامگیر، 
ناچێتــە چوارچێــوەی بڕیاردانێکــی ئازادانــە، بەڵکــو زیاتــر ڕاکردنــە 
و  دەڕوات  کــە  لــەوەی،  شــاعیر  بڕیاردانــی  بــارودۆخ.  لەدەســت 
ناگەڕێتــەوە، بڕیاردانێکــی ئازادانــە نییــە، بەڵکــو بەهــۆی ئەوەیــە، لــە 
ژێــر فشــاری دەروونیــی دایــە، وەک لــەم دێــڕەدا دەڵێــت: »مــن ئــەڕۆم 
بڕیــاری  هەرچەنــدە  ناگاتــەوە..«  بەدیــدارم  ئیتــر  پێیبڵێــن  تکایــە  و 
ئــەوەی داوە، کــە دەروات، بــەاڵم حەســرەتی بەجێهێشــتنی دڵدارەکــەی 
لــەم دێــڕەدا دیــارە و داوا دەکات پێیبڵــن بــە دیــداری شــاعیر ناگاتــەوە، 
کــە ئەمــە هەواڵێکــی ناخۆشــە بــۆ هــەردووال. ســووربوون لــە ســەر 
ــت:  ــار دەکەوێــت و دەڵێ ــر بەدی ــە زەقت ــە دێــڕی دووەم ب بڕیارەکــەی ل
ئــاوڕ  چەمیــش  ئــەڕۆم  چــەم  وەک  ڕۆیشــتم.  کــە  و  ئــەڕۆم  »مــن 
ــدووە،  ــە چــەم چووان ــەوەی خــۆی ب ــە و نەگەڕان ــەوە.« ئاوڕنەدان نادات
لــە  تەنانــەت  دەوروبــەری،  لــە  شــاعیرە  بێزاریــی  بەهــۆی  ئەمــەش 
ــزار..  ــزارم.. بێ ــت: »بێ ــاوە دەڵێ ــەی لێشــی ژی ــەو ناوچەی ــەردی ئ داروب
لێــرە لــە دار.. لــە بــەرد« لــەم دێــڕەدا بــە ڕوونیــی دەڵێــت: کــە لــە هەمــوو 
شــتێك بێــزارم و داروبــەردی نیشــتمان بەشــێکە لــەو بێزاریییــەی. 
جگــە لــە دڵدارەکــەی، کــە بەشــێکی ئــەم بڕیاردانــە و بێزاریەیــە و 
ــەو تەوقــەو شــانەو  ــە ئاوێن ــە خــۆی ل ــە شــارەکەی ل ــزار ل دەڵێــت: »بێ
قــژی نیگــرۆی لــە دەســت و پەنجــەی دەســتەمۆی!.« بڕیــاردان بــۆ 
ــە،  ــەی نیی ــێ دڵدارەک ــەی تەن ــە شــارەکەی، هۆکارەک ــەوە ل دوورکەوتن
بەڵکــو هــۆکاری سیاســیی و بارودۆخــی نالەبــاری گوزەرانــی شــاعیرە 
لــەو کاتــەی تێیــدا بــووە، بــەاڵم دوورکەوتنــەوە دەبێتــە پاســاوێکی تــر 
بــۆ ڕۆیشــتن و دوورکەوتنــەوە لــەم شــارە. شــاعیر بێزاریــی خــۆی 
به رانبــه ر ئــەو شــتانەش دەردەبڕێــت، کــە دڵدارەکــەی بــەکاری هێنــاون. 
دەســتەمۆبوونی دەســتوپەنجەی لەبــەردەم ئەم دۆخــەی هەردوو دڵدار 
تێیکەوتــوون، هەســتی بێزاریــی لــه الی شــاعیر زیادتــر دەکات، بڕیــاری 
ئــەم  ســارتەروە  ڕوانگــەی  لــە  دەبێــت.  بەهێزتــر  دوورکەوتنــەوەی 
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دۆخــەی شــاعیر تێیــدا بــووە، دۆخێکــی ناســەقامگیر بــووە. كه وتووه تــه  
ــازاد نەبــووە. ــی و شــاعیر ئ ــی ژیان ــی دۆخ و گوزەران ــر کاریگەری ژێ

هــەر بۆیــە دەیەوێــت دڵدارەکــەی جێبهێڵێــت، پێــی وایــە ئازادیــی و 
ئــەم شــار و خۆشەویســتییەیە. دەرەوەی  لــە  دڵخۆشــیی 

ئازادی و خۆشەویستی:
مــرۆڤ  ڕووحیــەکان،  پێداویســتییە  لــە  یەکێکــە  خۆشەویســتیی، 
ــدان  ــۆ بەردەوامیی ــکات، ب ــادار ب ــی مان ــت ژیان بێخۆشەویســتیی ناتوانێ
بــە ژیانــی، هەمیشــە بــەدوای خۆشەویســتییدا وێڵــە. خۆشەویســتیی 
هەوڵــی  هــەردووال  جۆرێــک  بــە  بەخشــە،  ئــازار  ئازادیــی  بەبــێ 
خۆبەســەردازاڵکردنی ئەویتــر دەدەن. هــەر بۆیــە ســارتەر پێــی وابــوو 
دەبێــت لــە خۆشەویســتییدا ئازادیــی هەبێــت و هــەردوو دڵدارەکــە یەکتر 
نەکــەن بــە کۆیلــەی خۆیــان. هەروەهــا بەپێــی بــڕوای ســارتەر، دوو 
جــۆر خۆشەویســتیی هەیــە، یەکیــان خۆشەویســتیی ماسۆشــیزمیییە 
و ئەویتریــان خۆشەویســتیی ســادیزمیییە. )لــە بەشــی یەکــەم ئــەم 
بابەتــە باســکراوە.( بەکــر، وەک شــاعیرێکی دڵــدار، لــە شــیعرەکانی هــەم 
ــە بەشــێکی هەســت  دڵداریییه کــی ماسۆشیســتە، هەمیــش سادیســت. ل
بــە ئازادیــی دەکرێــت و لــە بەشێکیشــیان ویســتی خۆبەســەردازاڵکردن 
لــه الی شــاعیر بەدیــار دەکەوێــت. لــە شــیعری »ســەفەر«دا شــاعیر 

ــت: دەڵێ
سەفەر سەالمەت.. گەر ئەڕۆیت
ئەگەرچی کە ئەمەم نەئەویست

ئای چ گێل بووم،
سەفەر خەمێ بوو، نەم ئەبیست.

دیدار ئاخر.. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٥٨(
ئــەم پارچــە شــیعرەی ســەفەر، وێنــای ئەوەمــان لــه ال دروســت دەکات، 
هەرچەنــدە  دڵدارەکــەی،  بــە  داوە  ڕۆیشــتنی  ئازادیــی  شــاعیر  کــە 
بــەاڵم  دڵدارەکــەی،  بەبــێ  مانــەوەی  و  کۆچــەی  بــەم  حەســرەتبارە 
لــە ڕۆیشــتی دڵدارەکــەی. ئــەم  ئەمــە واینەکــردووە ڕێگریــی بــکات 
ئازادیییــەش لــەم دێــڕە بــە دیــار دەکەوێــت. »ســەفەر ســەالمەت.. گــەر 
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ــە دێــڕی دووەمــدا نیــازی خــۆی پێدەڵێــت، کــە ئــەو،  ئەڕۆیــت« هــەر ل
ئــەم ســەفەرەی نەویســتووە و بــە شــێوەیەکی ســاویلکانە خــۆی وێنــا 
دەکات، کــە بــڕوای وانەبــووە ئەمــە ڕووبــدات. »ئەگەرچــی کــە ئەمــەم 
نەئەویســت ئــای چ گێــل بــووم«. بەکــر، بــڕوای وانــە بــووە ســەفەر 
ــەم  ــوو، ن ــێ ب ــت: »ســەفەر خەم ــە دەڵێ ــەر بۆی ــۆی ه ــک ب ــە خەمێ ببێت
ئەبیســت. دیــدار ئاخــر..« ئەگــەر لــە ڕوانگــەی ســارتەرەوە ســەیری 
ئــەم پاچــە شــیعرە بکەیــن، ئازادییــی خۆشەویســتیی لــه الی شــاعیر 
دەردەکەوێــت بــەوەی دوای ڕۆیشــتنی هیــوای ســەفەرێکی ســەالمەتیی 
بــۆ دەخوازێــت، بــەاڵم شــاعیر لــە ژێــر نیــگای دڵدارەکــەی دابــووە، 

هەرچەنــدە ویســتی ئازادیــی لــە کۆتایییــدا زاڵ دەبێــت.
ــە شــیعری »شــەوی شەشــەم«دا ویســتی ئازادبوونــی  ــی، ل بەکــر عەل
چیتــر  بێــت،  ئــازاد  دەیەوێــت  و  دەردەبڕێــت  خۆشەیســتیی  لــە 
چونکــە  دانەبێــت،  ئەوانیتــر  خۆشەویســتییی  کاریگەریــی  لەژێــر 
لــە  بەرژەوەندخوازانەیــە.  و  شــەهوەتبازانە  خۆشەویســتیییەکەیان 

دەڵێــت: شــیعرەکەدا 
خۆشم ناوێن

هۆ ئەوانەی خۆشم ویستوون
لەم شەوەوە خۆشم ناوێن

ئێوە شەهوەت بە دەمارتانا ئەگەڕێ
خۆشم ناوێن

خۆشەویستیتان سەگێکە..
پێم ئەوەڕێ. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٤٧-٤٨(

کەســانێکی  خۆشەویســتییی  لــە  خۆدەربازکــردن  بڕیــاری 
بەرژەوەندییخــواز، ڕاســتەوخۆ پێوه ندیــی بە خۆئازادکردنی شــاعیرەوە 
ــەکار  ــەک ب ــت و وەک کااڵی ــە ئۆبێک ــت ب ــت بکرێ ــە نایەوێ ــە، چونک هەی
بهێندرێــت بــۆ ســوودی خۆیــان. هــەر بۆیــە بڕیــاردەدات و دەڵێــت: 
»خۆشــم ناوێــن هــۆ ئەوانــەی خۆشــم ویســتوون لــەم شــەوەوە خۆشــم 
ناوێــن«، ئەمــە خۆنەجاتدانــە لــە ژێــر نیــگای ئەوانیتــر. شــاعیر ئازادانــە 
بڕیــار دەدات، کــە چیتــر ئەوانــی خۆشــناوێت، چونکــە لەگــەڵ ئــەودا 
ــۆ  ــووە ب ــەوان، ئازاربەخــش ب ــن و هەمیشــە خۆشەویســتیی ئ ناگونجێ
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ئــەو، بۆیــە دەیەوێــت ئــازاد بێــت. وەک لــەم دێــڕەدا دەڵێــت: »ئێــوە 
بــە دەمارتانــا ئەگــەڕێ خۆشــم ناوێــن خۆشەویســتیتان  شــەهوەت 
ســەگێکە.. پێــم ئــەوەڕێ.« نــاو هێنانــی خۆشەویســتیی ئــەوان بــە ســەگ 
و پێوەڕینــی، دەاللەتــە لــەوەی لــە خۆشەویســتیی ئەوانــدا شــاعیر وەک 
ئۆبێکــت بــەکار هاتــووە و لەژێــر هەژموونــی نیــگای ئەوانیتــر دابــووە. 
ــازاد  ــەوان ئ ــە خۆشەویســتیی ئ بەڕوانگــە ســارتەریەکەیەوە، شــاعیر ل
نەبــووە، بــەاڵم بەهــۆی بڕیــاری خۆشنەویســتنیان ئــازاد بــووە. چیتــر 
وەک بابــەت بــەکار نایــەت، بەڵکــو وەک بوونێکــی ئازاد، خۆشەویســتیی 

دەکات، نــەک وەک بوونێکــی داگیرکــراو.
ئەگــەر ســەرنج بخەینــە ســەر هەســتی ماسۆشیســتیییانەی بەکــر عەلــی 
لــە خۆشەویســتییدا، دەتوانیــن هەســتی پێبکەیــن و شــاعیر لــە ژێــر 
ــە  ــووە، وەک ل ــازاد نەب ــر، ئ ــە واتایەکــی ت ــووە، ب ــدا ب ــگای دڵدارەکەی نی

شیعری«شــەوی ســێیەم« دەردەکەوێــت:
وەرە ئەمشەو بممرێنە

تۆفانێ بەو ڕۆحیانەتم ڕاوەشێنە.
وەرە ئەمشەو بممرێنە

گڕکانێ بە..
نەک هەر من و نامەکانم

دوا قانونی خۆشەویستیش بسووتێنە. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٣٧(
ــە  ــەم پارچــە شــیعردا، هەســتێکی ماسۆشــیانە بەســەر شــاعیردا زاڵ ل
لەگــەڵ خۆیشــی  بیمرێنێــت،  و  بێــت  دەکات  دڵدارەکــەی  لــە  داوا  و 
نامــەکان و خۆشەویســتیی لەنــاو ببــات. لــە دێــڕی یەکەمــدا دەڵێــت: 
ڕاوەشــێنە.«  ڕۆحیانەتــم  بــەو  تۆفانــێ  بممرێنــە  ئەمشــەو  »وەرە 
شــاعیر داوا لــە دڵدارەکــەی دەکات، کــە ئەمشــەو بێــت و ڕووحــی 
و  دەکاتــەوە  جەخــت  دواتــر  دێڕەکانــی  لــە  بیمرێنــت.  و  لێبســەنێت 
نــەک هــەر مــن و  بــە..  دەڵێــت: »وەرە ئەمشــەو بممرێنــە گڕکانــێ 
ــەی  ــەم دواکردن ــی خۆشەویســتیش بســووتێنە.« ئ ــم دوا قانون نامەکان
بــۆ له ناوبــردن و ســووتاندنی گشــت شــتەکان، هاوشــێوەی گــڕکان لــە 
دیــدی ســارتەرەوە، هەســتێکە دڵدارەکــە چێــژ لــە ئــازاردان دەبینێــت، بــە 
دەســتی خۆشەویســتەکەی و دەیەوێــت لەژێــر کۆنترۆڵــی ئەودابێــت و 
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ــە ڕێگــەی خۆشەویســتیییەوە  هەمیشــە چاودێــر بێــت بەســەریەوە و ل
ئــازاری بــدات، لــە کاتــی جیابوونــەوەش ئــەم هەســتە دروســت دەبێــت 
بەوەی دڵدارەکە نایەوێت لە خۆشەویســتەکەی جیاببێتەوە و هەمیشــە 

خــۆی بــە یادگاریــی و بیرەوەریییــەکان ئــازار دەدات.
جگــە لــەوەش دڵدارییــی ماسۆشیســت، چێــژ لــەوە دەبینێــت خــۆی بــکات 
ــەم هەســتە  ــە ســۆبێکت. ئ ــکات ب ــە ئۆبێکــت و خۆشەویستەکەشــی ب ب

لــەم شــیعری »ترێــی تــاڵ« دەرەکەوێــت. وەک دەڵێــت:
کێ وەک من ئەکەوتە شوێنت؟

چ شیعرێکم گلێنەی تەڕمی نەدیووە!؟
ئەو شەوانەی منی باران
لە تنۆکێکما ئەمبردی و 

دیجلەم ئەکردە پشتوێنت،
بۆ دیدەت نە ئەسووتانم؟
بۆ خۆت ئەدایە بەر نیگای

قەرەجێکی دەوارشین؟ )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٧٦(
شــاعیر هەوڵیــداوە بــۆ دڵدارەکــەی چەنــدان قوربانــی و کاری گــەورە 
بــکات، جگــە لــەوەی ئــازار و ماندوویەتیــی دیــوە، لــە پێنــاوی ئــەوەوە، 
بــەاڵم ئامــادەی ئــەوەی تێــدا بــووە خــۆی بــکات بەقوربانیــی و لەژێــر 
کاریگەریــی ئــەودا بەدوایــدا بگەڕێــت و بــۆ دووریشــیی بگریێــت. وەک 
دەڵێــت: »کــێ وەک مــن ئەکەوتــە شــوێنت؟ چ شــیعرێکم گلێنــەی تەڕمــی 
ــازار و  ــووە!؟« شــاعیر، شــیعرەکانی دەکات بەشــایەت بەســەر ئ نەدی
گریانەکانــی لــە پێنــاو خۆشەویســتەکەی. جگــە لــە دێــڕی دوای ئەودا بە 
دڵدارەکــەی دەڵێــت: »ئــەو شــەوانەی منــی بــاران لــە تنۆکێکمــا ئەمبــردی 
و دیجلــەم ئەکــردە پشــتوێنت،« شــاعیر، وێنــای باشــیی خــۆی بــە بــاران 
دەچوێنێــت، کــە چــۆن لــە تنۆکێکــدا بردوویەتــی و ڕووبــاری دیجلەشــی 
کردووەتــە پشــتوێنی دڵدارەکــەی. »بــۆ دیــدەت نــە ئەســووتانم؟ بــۆ 
خــۆت ئەدایــە بــەر نیــگای قەرەجێکــی دەوارشــین؟« ئــەم دێــڕە جەخــت 
دەکاتــەوە لەســەر ماسۆشیســتیی شــاعیر، چونکــە دەڵێــت: بــۆ دیــدەت 
ــە  ــی نەکه وێت ــە ڕێگــەی چاوەکان ــە ل ــۆ ئەوەی نەدەســوتاندم؟ ئەمــەش ب
ژێــر نیــگای دڵدارەکــەی و ئــەم هەســتەی بــۆ دروســت نەبێــت، کــە خۆی 
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بــەم شــێوەیە وابەســتەی دڵدارەکــەی بــکات و چێــژ لــە ئازارەکانــی 
خۆشەویســتییی خــۆی وەربگرێــت.

هەســتی  چــوارەم«دا  »شــەوی  شــیعری  لــە  عەلــی،  بەکــر  لــه الی 
ــدارە لەدەســتچووەکەی  ــت دڵ ــت، شــاعیر دەیەوێ سادیســتیی زاڵ دەبێ
هێشــتا لەژێــر ڕکێفــی ئەودابێــت و خــۆی بە خاوەنــی دەزانێت. دەیەوێت 
هەمــوو شــتەکان ســنووردار بــکات، کــە هــەر شــتێکی دڵدارەکــەی ببــەن 
بــۆ الی کەســێکی تــر، ویســتی ئــەوەی هەیــە بوونــی دڵدارەکــەی لەژێــر 

کۆنتڕۆڵــی ئــەودا بێــت. شــاعیر دەڵێــت:
لەو مەقەستانە خۆش بووبم

پرچیان بڕیت.
لەو کوڕە پانتۆڵ فشانەی

دڵیان دزیت..
لەو ڕەشەبایەش خۆشنابم 

ته نیا شەوێ
لە حەوشەتانا نووستبێ،

بۆنی تەوێڵ و
پەرچەم و

هەناسەتی..
بۆ کەسێکی کە بردبێ!.. )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٤١(

شــاعیر، لــەم شــیعرەدا بەهــۆی دابڕانــی لــە دڵدارەکــەی، هەســتێکی 
دڵــی  دزینــی  دوای  بەتایبــەت  بــووە،  دروســت  بــۆ  سادیســتانەی 
دڵدارەکەی لەالیان کوڕە پانتۆڵ فشــەکانەوە. ئەو، هەســتی غیرەکردنی 
بەســەریدا زاڵ بــووە، هــەر ئەمــەش بــەرەو خۆشەویســتییی سادیســتیی 
بردوویەتــی. بــە جۆرێــک دەیەوێــت ســزای هەمــوو ئــەو شــتانە بــدات، 
کــە دڵدارەکــەی ئــازار دەدن و لێــی دوور دەخەنــەوە. تەنانــەت لــە 
کاتــی  لــە  غیرەکردنــە  و  سانســۆر  ئــەم  خۆشــنابێت.  سروشــتیش 
دڵدارییــدا وادەکات دڵدارەکــەی هەمیشــە لــە ژێــر نیــگای ئــەودا بێــت و 
ــی پیاوســاالرانەیە،  ــر ئەقڵیەتێک ــە زیات ــکات. ئەم خــۆی بەســەردا زاڵ ب
ــش  ــت و تاڕادەیه کی ــەی دەزانێ ــی دڵدارەک ــک خــۆی بەخاوەن ــە جۆرێ ب
لــە خۆشەویســتییی سادیســتییدا  دەکات.  ســنووردار  ئازادیییەکانــی 
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ــە خــاوەن دڵدارەکــە  ــی و دوای پێوه ندییــش خــۆی ب ــی پێوه ندی ــە کات ل
دەزانێــت. بەکــر عەلــی دەڵێــت: »لــەو مەقەســتانە خــۆش بووبــم پرچیــان 
لــە ڕوانگــەی  لــەو کــوڕە پانتــۆڵ فشــانەی دڵیــان دزیــت..«  بڕیــت. 
ــەر  ــن لەه ــازاد ب ــدارەکان ئ ــت دڵ ــە خۆشەویســتییدا دەبێ ســارتەروە، ل
ــه الی یه کتــر بمێننــەوە.  کاتێــک بیانەوێــت جیاببنــەوە، نــەوەک بــەزۆر ل
بەکــر عەلــی، کــە دەڵێــت خۆشــنابم لــەو کــوڕە پانتــۆڵ فشــانەی دڵیــان 
دزیــت هەســتێکی پیاوســاالرانەی کۆمەڵگــەی کوردیــی پێــوە دیــارە، 
نایەوێــت ئــەم کچــە جگــە لــەو، لەگــەڵ هیــچ کورێکــی تــر پێوه ندیــی 

ــت. هەبێ
ئەمــەش داگیرکــردن و خۆزاڵکردنــە بەســەر بوونــی ئــەم کچــە، بــە 
جۆرێــک ئازادییــی هەڵبژاردنــی لێــزەوت کــراوە. لــە دێڕەکانــی دواتــردا 
ــە سروشــتیش خــۆش  ــە مــرۆڤ ناوەســتێ و ل ــا ل ــەم هەســتەی ته نی ئ
نابێــت، ئەگــەر بۆنــی دڵدارەکــەی بــۆ کەســێکی تــر بردبێــت، وەک دەڵێت: 
»لــەو ڕەشــەبایەش خۆشــنابم ته نیــا شــەوێ لــە حەوشــەتانا نووســتبێ، 
بۆنــی تەوێــڵ و پەرچــەم و هەناســەتی.. بــۆ کەســێکی کــە بردبــێ!..«، 
شــاعیر لــە دۆخێکــی سادیســتیی دایــە، هــەر بۆیــە هەوڵــدەدات هەمــوو 
ــن و وەک ئۆبێکــت مامەڵــە لەگــەڵ  ــی ئــەو داب شــتەکان لــە ژێــر ڕکێف
ناکرێــت،  بــەدی  ئازادییــی خۆشەویســتیی  واتــە  بــکات،  دڵدارەکــەی 
لــە پۆڵینــی خۆشەویســتیی ســارتەردا ئــەم خۆشەویســتیییە دەچێتــە 

ــەی خۆشەویســتیی سادیســتیییەوە. خان

ئەخالق و بەرپرسیاریەتیی:
ئــەم  بڕیارەکانــی و ڕاســتەوخۆ  لــە  بەرپرســە  ژیانیــدا  لــە  مــرۆڤ، 
بڕیــاردان و هەڵبژاردنانــەی دەیــکات، وابەســتەیە بــە پرســی ئەخالقەوە. 
بــە دیتگــه   ئەخالقیــش پرســە تایبەتیــی و گشــتیییەکان دەگرێتــەوە. 
ســارتەریەکەیەوە، ئەخــالق شــتێکی ئامادەکــرا و لەقاڵبــدراو نییــە، بەڵکو 
وابەســتەیە بــەو بارودۆخــەی، کــە مــرۆڤ تێیدایــه . ســارتەر بنەمــا 
ئەخالقیەکانــی دیاریــی نەکــردوون بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ لــە بڕیــار و 
هەڵبژاردنەکانی پشــتی پێببەســتێت، بەڵکو بەشــێوە گشــیییەکەی دەبێت 
بڕیــارە ئەخالقیــەکان لــە بەرژەوەندیــی مرۆڤایەتیــی دابێــت، چونکــە 
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هــەر بڕیارێــک بەرپرســیاریەتیییە، ئاڕاســتەی کۆمەڵگــە و مرۆڤایەتیــی 
خۆیــدا،  ژیانــی  لــە  شــاعیرێک  وەك  عەلــی،  بەکــر  دەکات.  دیاریــی 
پشــگیریی خەڵکــی گەڕەکــی حامیــەی کردووە و وەک بەرپرســیاریەتیی 
و ئەرکێکــی ئەخالقیــی ســەیری پرســەکەی کــردووە، جگــە لەمــەش 
لــە کۆبوونــەوە و خۆپێشــاندانەکان بــۆ پشــگیریی هــەژاران بەژداریــی 
کــردووە. ئــەم کارانەشــی لــە شــیعرەکانی ڕەنگــی داوەتــەوە و شــیعر 
وەک بەرپرســیاریەتیی دەبینێــت. هــەر بۆیــە لــە شــیعری »ترێــی تاڵ«دا 

ــت: ــت و دەڵێ ــە شــیعرەکانی دەدوێ ل
بیستوومە گوایە پێم ئەڵێی:
شاعیرێکی تەواو تەریوو..

خۆپەرستە، گێلە، سستە
ئەمەو.. ئەوە.. و ئەوەیەتی

پرچ و شەو و ڕەق و جوێن، ناسنامەیەتی..
شیعرەکانم ترێی تاڵن

نابنە گوللە..
نابنە قامچی و قەپ و باروت

سندوقێکن
پڕن لە پێاڵو و پێک و ئافرەتی ڕووت.! )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٧٣(

ــەو  ــی دەکات ل ــدا، خــۆی بێبەری ــەی خۆی ــی دڵدارەک ــە وه اڵم شــاعیر، ل
ــی  ــەن دڵدارەکــەی پێ ــە الی ــۆی داتاشــراون و ل قســە و قســەڵۆکانه ی ب
بانگکــراوە، شــاعیریش لــەم ســۆنگەیەوە وه اڵمــی دڵدارەکــەی داوەتــەوە 
و خــۆی بێبەریــی کــردووە، خــۆی بــە شــاعیرێکی بەرپرســیار و پابەنــد 
بــوو بــە ئه خالقــەوە وێناکــردووە. دڵدارەکــەی شــاعیر بــەم شــێوەیە 
تــەواو تەریــوو..  وەســفی بەکــری شــاعیری کــردووە »شــاعیرێکی 
خۆپەرســتە، گێلــە، سســتە ئەمــەو.. ئــەوە.. و ئەوەیەتــی پــرچ و شــەوو 
ڕەق و جوێــن، ناســنامەیەتی..«، لــە کۆمەڵگــەی کوردییــدا کەســێکی 
بــەم جــۆرە پەســند کــراو نییــە، بەمــەش دەکەوێتــە بــەر ڕەخنــەی 
کۆمەڵگــەی  ئەخالقــی  بــە  پابەندنەبوونــەوە  بەهــۆی  کۆمەڵگــەوە، 
نەریتیــی ئەوکاتــی کوردیییــەوە. بۆیــە لــە دێڕەکانــی دواتــر، وه اڵمــی 
دڵدارەکــەی دەداتــەوە و خــۆی بــە شــاعیرێکی بەرپرســیار وێنــا دەکات 
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و دەڵێــت: »شــیعرەکانم ترێــی تاڵــن نابنــە گوللــە.. نابنــە قامچــی و قــەپ 
و بــاروت ســندوقێکن پــڕن لــە پێــاڵو و پێــک و ئافرەتــی ڕووت.!« 
شــاعیر، شــیعرەکانی بــە ترێــی تــاڵ چووانــدووە، کــە زیاتــر مەبەســتی 
ئەوەیــە وەک شــەڕابی تــرێ مەســتکار و سەنجڕاکێشــن. لــە درێــژەی 
دێڕەکانــی تــردا شــیعرەکانی وا وێناکــردووە، کــە لــە دژی کۆمەڵگــە 
بــەکاری ناهێنێــت، شــیعرەکانی وەک گوللــە، قامچــی و بــاڕووت نیــن تــا 
ــە ئەخــالق و  ــو شــیعرەکانی ب ــت، بەڵک ــەکاری بێنێ ــی ب دژی مرۆڤایەتی
بەرپرســانە دەنووســێت و دەڵێــت: »ســندوقێکن پــڕن لــە پێــاڵو و پێــک 
و ئافرەتــی ڕووت.!« شــیعرەکانی لــە ســندووقێک دەچــن، کــە پــڕە لــە 
پێــاڵو، کــە دەشــێ مەبەســتی باســکردنی ســەختی ژیانــی بێــت و لەگــەڵ 
پووچیــی ژیــان و پێــک بــۆ مەســتییکردن و ژنیــش وەک بەشــێکی 
ــە شــیعرەکانی دا. ــووە ل ــان هەب ــە، هەمیشــە بوونی ــڕاو و دڵداران دانەب

بەکــر عەلــی لــە شــیعری »میوانــداری« ڕووی دەمــی دەکاتــە نیشــتمان 
و دەڵێــت:

ئەی جەنگەڵی واڵتەکەم
بەمن بایە.. لەناو لەپما بتڕوێنم،

تا دارکەن نەیڕنیتایە..
بەاڵم ئاخر..

من کێم، لە شاعیرێک زیاتر؟!
ئەی واڵتە بچکۆلەکەم

تۆ ئەی تەوێڵی قاش قاشم
بەمن بایە،

لە پێناوتا چەمێ قوتدەم
شارێک بە زمان بماڵم 

پەیکەرێکت لە فرمێسک بۆ بتاشم )بەکر عەلی: ٢٠١٥؛ ل٨١( 
به رانبــه ر  بەرپرســیاریەتیی،  بــە  لــە ســۆنگەی هەســتکردن  شــاعیر، 
کــە چەنــدان شــتی  تێدایــە،  ئــەوەی  ئامــادەی  نیشــتمان دەدوێــت و 
گــەورەی بــۆ بــکات، ئەمــە وەک ئەرکێکــی ئەخالقیی و بەرپرســیاریەتیی 
به رانبــه ر نیشــتمانەکەی، وەک دەڵێــت: »ئــەی جەنگەڵــی واڵتەکــەم بەمن 
بایــە.. لەنــاو لەپمــا بتڕوێنــم، تــا دارکــەن نەیڕنیتایــە.. بــەاڵم ئاخــر.. مــن 
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کێــم، لــە شــاعیرێک زیاتــر؟!« ئەگــەر لە دەســەاڵت و توانــای ئەودابوایە، 
نیشــتمانەکەی لەنــاو دەســتەکانی دەپاراســت و نەیدەهێشــت دارەکانــی 

بڕنایــە، بــەاڵم خــۆی وەک شــاعیرێکی بێدەســەاڵت دەبینێــت.
لــە دێــڕی دواتــردا هــاواری نیشــتمانەکەی دەکات و دەڵێــت: »ئەی واڵتە 
بچکۆلەکــەم تــۆ ئــەی تەوێڵــی قــاش قاشــم بەمــن بایــە، لــە پێناوتــا چەمێ 
قوتــدەم شــارێک بــە زمــان بماڵــم پەیکەرێکــت لــە فرمێســک بــۆ بتاشــم«. 
هەســتی بــەر پرســیاریەتیی لــەم دێــڕە بەدیــار دەکەوێــت، کــە شــاعیر بۆ 
دۆخــی واڵتــی خەمبــارە و نیــازی پاراســتن و بەرپرســیاریەتیی پێشــان 
دەدات. لــە دیــدی ســارتەرەوە، ئــەم شــیعرە هەســتی بەرپرســیاریەتیی 
و ئەخالقبوونــی تێدایــە، چونکــە شــاعیر بەرپرســیار بــووە به رانبــه ر 

واڵت و نیشــتمانەکەی. 
عەلییــدا  بەکــر  شــیعرەکانی  لــە  بوونخوازیــی  تیــۆری  هەوڵمانــداوە 
ڕوانگــەی  لــە  ئازادیــی  تێگه کانــی  دەرخســتنی  بــۆ  بەکاربهێنیــن، 
ســارتەرەوە. بــۆ ئــەوەی بگەیــن بــە ئەنجامگیریــی و بەرجەســتەکردنی 

لــە شــیعرەکانی شــاعیردا. ئازادیــی 

ئەنجام
لە ئەنجامی ئەم توێژینەوەیەدا:

_ لــە ڕوانگــەی بوونخوازییــی ســارتەرەوە، دەقــە شــیعریییەکانی بەکــر 
شــیعرەکانیدا  لــە  بەشــێک  لــە  دەســتەمۆنەبوون  و  ئازادیــی  عه لــی، 
تــری  بەشــێکی  لــە  هەرچەنــدە  داوەتــەوە.  ڕەنگــی  و  دەردەکەوێــت 
شــیعرەکاندا، شــاعیر لەنــاو ئــەو واقیعــەی تێیدایــە ئــازاد نییــە، ئــەم 
ئازادنەبوونــەی لــە شــیعرەکانیدا بەرجەســتە دەکاتــەوە، تاوەکــو لەنــاو 

ــت. ــازاد بێ شــیعردا ئ
_ بەکــر عەلــی، بەهــۆی ئــەو ئەزموونــەی، کــە زۆربــەی ژیانــی ئــازار، 
هەســتی  بــووە،  سیاســیی  و  کۆمەاڵیەتیــی  ســەختییی  و  نەداریــی 
بێزاریــی لــە شــیعرەکانیدا ڕەنگــی داوەتــەوە. بەهــۆی پاڵنــەری ســەختی 
ژیــان و واقیعــی کۆمەڵگــە، بەرپرســیارانە به رانبــه ر بــە بوونــی خــۆی 

هەڵبژاردنــی نەکــردووە.
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_ لــە بەشــێک لــە دەقــە شــیعریییەکانی بەکــر عه لییــدا، ئازادیــی لــە 
به رانبــه ر  بــەدی دەکرێــت و بەرپرســیارانە دەرەکەوێــت،  بڕیــاردان 
مرۆڤایەتیــی. بــەاڵم لــە بەشــێکی تــردا ئازادانــە بڕیــار نــادات و لەژێــر 

کاریگەریــی بــارودۆخ و کۆمەڵگــە بڕیــار دەدات.
_ بەکــر، وەک شــاعیرێکی دڵــدار، بەگشــتیی شــیعرەکانی دڵدارییــن. لــە 
ــە شــیعرەکانی هــەم دڵدارێکــی ماسۆشیســتە  ڕوانگــەی ســارتەرەوە، ل
و هەمیــش سادیســت. لــە بەشــێکی هەســت بــە ئازادیــی دەکرێــت و 
ــه الی شــاعیر بەدیــار  ــە بەشێکیشــیان ویســتی خۆبەســەردازاڵکردن ل ل
دەکەوێــت، ئەمــە پێوه ندیــی بــە کۆیلەکــردن و خســتنەژێرڕکێفی خۆیەوە 

هەیــە لــە ئەشــقدا.
_ شــاعیر لــە دەقــە شــیعریییەکانیدا، بــە چــاوی بەرپرســیاریەتیی و 
ئەخالقیییانــەوە لــە شــیعری ڕووانیــووە، هەســتی بەرپرســیاریەتییکردن 

ــوون و نیشــتمان، لــە توێژینەوەکــەدا خراوەتــەڕوو. به رانبــه ر مرۆڤب

سەرچاوەکان:

کتێبەکان:
_ پــۆڵ ســتراتێرن، کیرکەگــۆر نیچــە ســارتەر، و: ئــازاد بەرزنجــی، 

چاپــی دووەم ٢٠٠٩، چاپەمەنــی گەنــج / ســلێمانی.
_ ت. ز. الڤیــن، لــە ســوقراتەوە تــا ســارتەر، و: ئــارام مەحمــود ئەحمــەد، 

فەلســەفە بــۆ هەمــووان، چاپــی یەکــەم ٢٠١٧، چاپخانەی حەمدی.
کاوســێن  کارزان  و:  ئیگزستانســیالیزم،  ئەوانیتــر،  لــۆکاچ  جــۆرج   _

ئەوانیتــر، چاپــی یەکــەم ٢٠١٨، چاپخانــەی حەمــدی.
_ جــۆن ماکــوای، فەلســەفەی بوونگەرایــی، و: ئــازاد بەرزنجــی، چاپــی 

دووەم ٢٠٠٧، دەزگــه ی چــاپ و پەخشــی ســەردەم / ســلێمانی.
ئــاری  و:  هونــەردا،  و  ئــەدەب  لــە  پابەندبــوو  ســەباغ،  رەمــازان   _

یــاد. چاپخانــەی   ،٢٠٠٨ یەکــەم  چاپــی  خەیــات،  عوســمان 
_ ژان پــۆڵ ســارتەر، بۆدلێــر، و: زاهیــر مەحەمــەد ڕەشــید، چاپــی 
ــەوەی چوارچــرا / ســلێمانی. ــەی چــاپ و باڵوکردن ــەم ٢٠٠٦، خان یەک
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_ فوئــاد کامیــل عەبدولعەزیــز، چەنــد فەیلەســووفێکی بووگــەرا، و: 
ســامان عەلــی حامیــد، چاپــی یەکــەم ٢٠٠٥، دەزگــه ی چــاپ و پەخشــی 

ســەردەم / ســلێمانی.
_ مقــداد حەمەســاڵح، ئیســتاتیکا، چاپــی یەکــەم ٢٠١٣، چاپەمەنــی گەنــج 

/ ســلێمانی.
_ مهیــرداد میهریــن، قوتابخانــە فەلســەفییەکان، و: ســیدۆ داود عەلــی، 

چاپــی یەکــەم ٢٠٠٩، چاپەمەنــی گەنــج / ســلێمانی.
_ مۆریــس کرانســتۆن، ســارتەر لــە نێــوان فەلســەفە و ئەدەبــدا، و: 
ســامان عەلــی حامیــد، چاپــی یەکــەم ٢٠٠٨، چاپەمەنــی گەنج / ســلێمانی.
_فەرەیــدون عــارف، کاســکێتەکەم بســپێرن بــە پاییــز، چاپــی دووەم 
و  چــاپ  بــۆ  غەزەلنــووس  ناوەنــدی  تــاران،  چاپخانــەی   ،٢٠١٥

باڵوکردنــەوە.
_ ژان پــۆڵ ســارتەر، ئــەدەب چییــە؟، و: مســتەفا غەفــوور، چاپــی یەکەم 

٢٠٠٩، چاپخانــەی خانیی/ دهۆک.
_ فوئاد سورخی، ماسییەکان پێدەکەنن، چاپی یەکەم ١٩٩٣.

 ،٢٠١٤ یەکــەم  چاپــی  فەلســەفە،  ی  نیشــتمان  عوســمان،  هەرێــم   _
تــاران. چاپخانــەی 

_ محەمەد کەمال، فەلسەفەی سارتەر خوێندنەوەیەکی نوێ


