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ساڵی شانزەیەم 

دۆزینــەوەی  مەراقــی  دەمێــك وەختــە 

ئەنجامدانــی  بــۆ  شــیاوین  کاتێکــی 

لەســەر  فەلســەفی  توێژینەوەیەكــی 

و  بیرمەنــد  هزریاریــی  كــردەی 

فەڕەنســی  ئەدەبــی  تیۆریزەكــەری 

 Maurice Blanchot)) موریــس بالنشــۆ

كــە  الیەنــە  ئــەم  ئێمــە  بــۆ   .))1

ئەســتەمییەوە  خانــەی  نەدەچــووە 

كــەی  كــە  بەســتبوو  چەقــی  لەوێــڕا 

تێكــڕای  خوێندنــەوەی  لــە  دەشــێت، 

كارەكانــی ئــەم بیرمەنــدە تیۆریزەكــەرە 

ــەوە. كارەكانــی بیرمەنــدی  ــە ببین ئەدەبیی

ــی  ــا ســااڵنێك، ئێمــەی دیل ــراو، كــە ت ناوب

خــۆی كردبــوو نەدەكــرا دەســتبەرداری 

بیــن بێئــەوەی گەشــتی خۆمــان لەنــاو 

بالنشــۆدا  بیــری  كۆمــاری  دااڵنەكانــی 

وەكیرتیــش،  پێنەهێنیــن.  كۆتایــی 

دیلبوونــی ئێمــە لەنــاو كۆمــاری بیریاریــی 

بــوو  جەختكردنێــك  جــۆرە  بالنشــۆدا 

لەســەر خوالنــەوە لەنــاو هزرێــك پــڕ لــە 

ــوای  ــە هی ــەوە ب ــەڕێ، خواڵن دااڵن و توول

ــارە.  ــەم كۆم ــوێنێكی ئ ــت ش ــی گش بینین

ــدا  ــە كۆتای ــن ل ــەوەش حاڵیی ــە ل ــێ ئێم ل

ــە  ــەوە، ك ــەر هزرێك ــردن بەس هزرەڤانیك

ــە  ــەم هزرەڤانیكردن ــدا ئ ــودی خۆی ــە خ ل

ــی  ــدراوە، قوواڵییەكان ــدا ئەنجام ــە ماتی ل

بیركردنــەوە و تێهزریــن لەژێــر كاریگەریی 

ئــەم ماتییــەدا هەمیشــە پــەرت دەبێــت و 

لــە چەقــی خۆشــیان دووردەكەونــەوە. 

نییــە  تێــدا  ئێمــەی  تاوانــی  ئەمــەش 

خەســڵەتەكانی  بــە  ئــەوەی  بەقــەد 

تێكســتەكانی بالنشــۆوە تایبەتــن. واتــە 

بالنشــۆ بەرامبــەر بــە پەرتبوونــی هزرمــان 

و بەرامبــەر بــەو شــتەش كــە زۆرجــار 

هــزری خــۆی لــە كارە ئەدەبییەكانیــدا 

هــەر  بەرپرســیارە.  دەســتەوە  ناداتــە 

بۆیــەش بــە پێویســتی دەزانیــن بپرســین: 

ــزری  ــەك ه ــار لەت ــت ڕەفت ــۆن دەكرێ چ

هزرەڤانێكــدا بكرێــت كــە بــە بێدەنگــی، 

بــە سســتی، بــە هێمنــی و هیچگەراییانــە 

و  دەهۆنێتــەوە  گێڕانــەوەكان  و  ڕووداو 

لــە ڕێگەیانــەوە هزرەڤانــی پیــادەدەكات؟ 

یــان بــە مانایەکــی دیکــە، چــۆن دەشــێت 

مامەڵــە لــە تــەك هزرەڤانــی ئەدەبــی 

بكرێــت  ئەدەبیــدا  تیۆریزەكەرێكــی  و 

کــە هزرێكــی خوێنســارد و لەســەرخۆ 

و پەرتــی خوڵقانــدووە؟ بــە دڵنیاییــەوە 

ئاســان  شــتێكی  جــۆرە  لــەو  كارێكــی 

نییــە و ئێمــەش لەنــاو ئــەو نائاســانییەوە 

ســەردەردێنین و گوتــن لەمــەڕ هــزری 

دواتریــش،  و  لێــرە  بالنشــۆ،  موریــس 

دێنینەگــۆڕێ(2(. 

لــە  كــە  ئێمــە،  دیلبوونــی  كەوابێــت، 

ــاری  ــاو كۆم ــە، لەن ــدا گەڕان ــودی خۆی خ

پێدەچێــت(!(  بالنشــۆدا،  هزریاریــی 

دیلبوونێــك، یــان گەڕانێكــی، بەختەوەرانە 

گەڕانــە،  ئــەم  دیلبوونــە،  ئــەم  بێــت، 

لــە شــوێنێكدا كاتەكانــی بەســەردەبات 

ــۆرە  ــە ج ــۆرە دیلبوونان ــەم ج ــڕن. ئ چڕوپ

حەشــار  لەخــۆدا  سەربەســتییەکیش 

دەدەن كــەم كــەس دەكارێــت دەركــی 

ــە  ــتی ل ــەم سەربەس ــە ه ــكات. چونك پێب

گــەڕان و هەمیــش لەبەرئــەوەی ژیــان 

لەنــاو ئــەم جــۆرە كۆمارانــەدا ئاكتیڤــە 

ئەمــە كارێکــی وەهــا دەكات دەربازبــوون 

یــان هاتنــەدەرەوە لــە ئەســتەمیدا بێــت. 

ــۆرە  ــەم ج ــاو ئ ــەش لەن ــی جووڵ ئەگەرچ

كۆمارانــەدا ئاكتیڤــە، وەلــێ جووڵــەكان 

ــیڤەكاندا  ــەرە پاس ــەك كارەكت ــە لەت مامەڵ

و  هیچگــەرا  تێڕامانــی  و  دەكــەن 

هەســتپەرتانە لــە ناخــی شــتەكان، لــە 

ــە  ــازێنن. ئەم ــدا، دەس ــی گێڕانەوەكان ناخ

كــە  لەكیســچوونەیە  ئــەو  خــۆی  بــە 

هزریاریــی  كۆمــاری  لــە  لەوێنــدەرێ، 

ببیرنێتــەوە.  دەكرێــت  بالنشــۆدا، 

بالنشــۆ  تێكســتەكانی  لەبەرئــەوەی 

شــتە  بەدەســتهێنانی  بــۆ  شــوێنێكن 

لەكیســچووەكان. 

الی  ئــەوەی  ڕاڤەكردنــی  زیاتــر  بــۆ 

ئــەوەش  بــۆ  هێــا  گوتــرا،  ســەرەوە 

ــتی  ــەر دەس ــەدەب لەس ــە ئ ــن ك دەكەی

بــۆ  ئامڕازێــك  بــە  دەكرێــت  بالنشــۆ 

لەكیســچووەكان،  شــتە  گەڕانــەوەی 

شــتانەی  ئــەو  بــزرەكان.  و  ون  شــتە 

ڕۆحــی  لــە  نۆســتالیژیا  لەدەســتدانیان 

ــتە  ــارە ش ــتدەكات. دی ــەكاندا دروس كەس

ــوان  ــتانەن هەم ــەو ش ــچووەكان ئ لەكیس

هەمیشــە  بیدۆزینــەوە،  مەراقیانــە 

تامــەزرۆی  و  دەگەڕێیــن  وەدویــان 

دیتنەوەیانیــن. بــەاڵم چــۆن و كــەی شــتە 

ئــەم  دەدۆزرێنــەوە؟  لەكیســچووەكان 

ــۆن  ــن و چ ــە كوێ ــچووانە ل ــتە لەكیس ش

ــە  ــك ل ــكرایە یەكێ ــتدەخرێن؟ ئاش وەدەس



9
VOLUME: 16
ISSUE:  74 - 75 
November 2019

ــە دووی  ــە ب ــان گەڕان ــی بوومن نهێنییەكان

شــتە لەكیســچووەكان. وەكیرتیــش ئەمــە 

بوونیشــان!  هەقایەتــی  لــە  بەشــێكە 

كاتێكیــش ئــەدەب دەبێــت بــە نوێنــەری 

بــوون ئــەم شــتە لەكیســچووانە دەبــن 

ــەوە  ــگای گێڕانەوەكان ــە ڕێ ــن و ل ــە وت ب

بنكــەی  و  شــوێن  و  بیردەخرێنــەوە 

ئامادەبوونیشــیان دەستنیشــان دەكرێــت. 

بــەاڵم نابێــت ئەوەمــان بیرچێــت كــە 

هەمــوو ئەدەبێــك دەرەقەتــی گێڕانــەوەی 

شــتە لەكیســچووەكان نایــەت. گێڕانەوەی 

بلیمەتیــی  لەكیســچووەكان  شــتە 

لێزانێكیشــەوە  لــە  و  دەوێــت  خــۆی 

بــۆ ئەویــرت شــتە لەكیســچووەكان وەك 

یەكیــش  وەك  و  ناگێڕدرێنــەوە  یــەك 

ــەش  ــن. ئەم ــان نادرێ ــن و پیش دەرناخرێ

ــەو  ــەوەی شــتە لەكیســچووەكان ئ لەبەرئ

ــە ناخــی گشــت  ــە ل ــن ك ــە پێكدێن مەراق

كەســێكاندا پەنگــی خواردۆتــەوە. بــە 

دڵنیاییشــەوە لێــرەوە چیرۆكــی مــەراق 

ــەو  ــەش ب ــتپێدەكات. ئەم ــەوە دەس گێڕان

ــن  ــەراق بكەی ــن م ــۆن بكاری ــەی چ واتای

تێكســتدا  لــە دووتوێــی  و  پەیــڤ  بــە 

چوارچێــوەداری بكەیــن و ئەرك و ویســتی 

بــۆ دابیــن بكەیــن. جێــی وتنیشــە: مــەراق 

و هــزر لــە مێــژووی هــزری ڕۆژئــاوادا 

پێوەندیێكــی دێرینیــان هەیــە. هــزر لەناو 

ئــەم مێــژووەدا بــێ مــەراق نەژیــاوە، 

هەرچــی مەراقیشــە گوێڕایەڵــی خۆیەتــی، 

ــدا  ــن كات ــە دوای ئەمــەش وەهــا دەكات ل

ــە  ــەوەی ئەم ــۆ ئ ــەم. ب ــە بەره ــزر بێت ه

لــە خۆخواردنــەوە و  ڕوبــدات مــەراق 

بەســەردەبات.  كاتەكانــی  گەڕانــدا  لــە 

ــەم  ــە بەره ــك دێنێت ــەوە نیازێ خۆخواردن

پێشــوەخت ئەســتەمە پێشــبینی بكرێــت. 

ــە  ــان دەكات ب ــڵەژان و گوم ــش ش گەڕانی

ــاو  ــتەكانی ن ــە ش ــن ل ــۆ تێگەیش ــە ب بنك

بــوون و ژیامنــان.

لــەو  بڕێــك  ئێمــە،  بینینــی  بەپێــی 

هــەر  نــەك  ســەركەوتنی  ئەدەبانــەی 

ئەدەبــی، بەڵكــو ســەرکەوتنی هزریشــیان 

ئەدەبــە،  ئــەو  بەدەســتنەهێناوە، 

ئەزموونــە  ئــەو  بڵێیــن  چاکــرتە  یــان 

ــەوە و  ــەك خۆخواردن ــە ت ــەن، ل ئەدەبیان

ــە  ــە. چونك ــتلەمالن نەبوون ــدا دەس گەڕان

ــی  ــە وتن ــت ب ــەش ناتوانێ ــی ڕووك ئەدەب

ســادەی بێناواخــن و دووبــارە دونیایەكــی 

ئەمــەش  دروســتبكات،  ئالــۆز  هزریــی 

وەهــا دەكات ئــەو هــزرەی لەپشــت ئــەو 

ئەدەبــەوە بــووە، ئەزموونێكــی نــەك هەر 

ئەدەبــی، بەڵكــو ئەزموونێکــی هزریشــی 

نەخوڵقانــدووە. لێــرەدا زۆر دوور ناڕۆیــن 

ــكا  ــی كاف ــی ئەدەبی ــن ئەزموون ــەر بڵێی گ

ریلكــە   ،Mallarmé ماالرمــێ   ،  Kafka

Rilke ، ئارتــۆ Artaud، كــە بالنشــۆش 

ســەرقاڵی شــیكردنەوەكردنیان بــووە، لــەو 

جــۆرە ئەدەبــەن ئەزموونیــان خســتۆتەوە 

وەگــەڕ  خۆیــان  لەپــاش  هزرێكیــان  و 

خســتووە و، هــەر ئــەو هزرەشــە ئــەوڕۆ 

ئەزمــوون  وەك  ئەدەبییەكــەی  كارە 

بیرمەنــد  لــە  واشــی  و  قوتكردۆتــەوە 

كــردووە  ڕۆژئاواییــەكان  ڕووناكبیــرە  و 

چۆن دەكرێت 
ڕەفتار لەتەك هزری 
هزرەڤانێكدا بكرێت 
كە بە بێدەنگی، بە 
سستی، بە هێمنی 

و هیچگەراییانە 
ڕووداو و گێڕانەوەكان 

دەهۆنێتەوە و لە 
ڕێگەیانەوە هزرەڤانی 

پیادەدەكات؟
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ساڵی شانزەیەم 

هزرەڤانــی بەســەر ئــەو جــۆرە ئەدەبــەوە 

بكــەن، كەســانێكی وەك كافــكا، ماالرمــێ، 

ــان  ــاش خۆی ــد، لەپ ــۆ و ...هت ــە، ئارت ڕیلك

بەجێیــان هێشــتووە و وەك ئەزموونێــك 

تەماشــاش  فەلســەفیش  تێڕامانــی  لــە 

ئــەو  دەگەینــە  لێــرەوە  دەكرێــن. 

ئەزموونــە  ئــەو  بڵێیــن:  دەرئەنجامــەی 

ــی  ــوێنی تێهزرین ــە ش ــن ب ــە دەب ئەدەبیان

بیریــاران كــە لەخــودی خۆیانــدا هەڵگــری 

ڕیشــاڵ یــان تووخمــی هزریــن. 

بۆیــە ئێمــە هــەر لــەم ســەرەتایەوە، لــەم 

شــوێنەوە كــە قســەكردن دێنینــە پێشــەوە 

موریــس  ئەدەبیــی  ئەزموونــی  لەســەر 

ســەیركردنەی  بــەو  خۆمــان  بالنشــۆ، 

خۆمانــەوە مەحكــوم دەكەین كــە ئەدەب 

دەكارێــت ئەزموونــی هــزری بخاتــەوە. 

ــەی،  ــەو كارە ئەدەبییان ــان ئ ــەو شــێوە ی ئ

ــە  ــوێنیان ل ــن و ش ــدا ون دەب ــەڵ كات لەگ

ســەبوورەی هــزری ئەدەبیــدا نادیــار و 

ــە،  ــێركردنی ئێم ــی س ــە پێ ــانە، ب بێناونیش

ئــەو جــۆرە ئەدەبانــەن هــزر دروســتكەر 

نەبــوون و تەماشاكردنیشــیان بــۆ ئــەدەب 

هزرەڤانــی  كــردەی  لــە  بەشــێك  وەك 

نەبــووە. كەوابێــت بایەخدانــی ئێمــە بــە 

موریــس بالنشــۆ لێــرەوە ســەردەردێنێت و 

كاری خــۆی ئەنجــام دەدات. بــە واتایەکی 

تــر، نووســینە ئەدەبییەكانــی بالنشــۆ ئــەو 

بینینەیــان الی ئێمــە تــۆخ و زەقكردۆتــەوە 

كــە هــزر لــە تێگەیشــتنە ئەدەبییەكانیــدا 

ئــەو  ســەرقاڵی  خۆشــان  و  ببینیــن 

ــتە  ــە تێكس ــن ل ــە بكەی ــكە ئەدەبیی مێش

ئەدەبییەكانــی بالنشــۆدا زاڵ و ســەروەرن. 

هێزێكــی ئەدەبــی لــە كارە ئەدەبییەكانــی 

بالنشــۆدا بێوچــان دێــن و دەچــن و تەنــێ 

ئەوانــەش لێــی تێدەگــەن کــە كار لەســەر 

ــی  ــە ئەزموون ــەن. بۆی ــزری دەك ــتی ه ش

بیرمەندانــی  بــۆ  بالنشــۆ  ئەدەبیــی 

(لێڤینــاس  هاوچــەرخ  فەڕەنســی 

دولــۆز   ،Derrida دێریــدا   ،Levinas

...هتــد(  و   Foucault فوكــۆ   ،Deleuze

بابەتــی تێڕامــان بــووە و لــە ســاتەوەختی 

خۆیــدا پێویســت و كاریگــەر بــووە. بۆیــە 

ــی  ــە دەرەوەی نێوەندی ــۆ ل ــزری بالنش ه

ئەدەبــی و فەلســەفیی فەڕەنســی بــرەوی 

پەیــدا كــردووە و بووشــە بــە النەیــەك بــۆ 

ــدا. ــەك كات ــە ی ــزركاری ل ــەدەب و ه ئ

زۆر دوور ناڕۆیــن گــەر بڵێیــن: زێــدی 

هــزری  پەنــای  لــە  بالنشــۆ  ئەدەبیــی 

ئــەو  كــردووە.  نەشــومنای  فەلســەفیدا 

جــۆرە ئەدەبــەی بالنشــۆ ســەرگەردانی 

ــە هــزری فەلســەفی نەڕەنجــاوە.  ــووە ل ب

گەشــە  جــۆرە  بــەو  ئەدەبیــش  گــەر 

ــەوە و نەشــئەی  ــز بیرناچێت ــكات هەرگی ب

ئەدەبــی خــۆی ون نــاكات. وەلــێ بالنشــۆ 

بۆئــەوەی هــزری فەلســەفە لــە خــۆی زیز 

نــەكات ئــەو جــۆرە كارە ئەدەبییانــەی 

زۆری  وشــەگەلێكی  كــە  ئەنجامــداوە 

ــووە  ــەفەئامێزی لەخۆگرت ــی فەلس ئەدەبی

ــد(.  ــای، و ...هت ــەرگ، تەنی ــی، م (بێدەنگ

وەكــی تریــش دەشــێت ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

بكەیــن، ئــەو واتایانــەی لــە نووســینەكانی 

ــواری  ــوان لێ ــە و لەنێ ــۆدا بێدەنگان بالنش

ئــەدەب و فەلســەفە بەرهــەم دەهێرنێــن 

سادەیی لەناو كاری ئەدەبیدا ئەو دەمە پەسەند و گرانبەهایە 
كە لەتەك هزردا دەستلەمالن بێت و ئەو سادەییە ئەدەبییە 
خاوەنی تێگەیشتن و ماهیەتی هزری خۆی بێت. سادەیی 
كە دۆستی كاوێژ و خۆجووین و سەرپێیی بێت زیانبەخش 

و پووچە
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مــەرگ،  (نووســین،  دەكرێنــەوە  زەق  و 

پرســیاری  خەیــاڵ،  خوێنــەر،  تەنیایــی، 

نووســین، جیــاوازی، تاریكــی، خوێندنەوە، 

خــەون، بێدەنگــی، نووســەر و ...هتــد( 

كانــگای هزرەڤانــی بالنشــۆ پێكدێنــن.

ئــەو جــۆرە ئەدەبــەی بالنشــۆ كاری تێــدا 

كــردووە جــۆرە شــتێك دەوروژێنێــت كــە، 

ــۆرە  ــەو ج ــەرپێی ئ ــادە و س ــی س ئەدەب

ئەدەبەیــە كــە هیچــی پــێ نییــە بــۆ وتن و 

شــتێكی ئەوتــۆ بەرهــەم ناهێنێت. بالنشــۆ 

كــە لــە ڕێــگای تێكســتە ئەدەبییەكانییەوە 

كاری دروســتكردنی هــزر بــووە قــەوارەی 

نووســین  لەگــەڵ  بالنشــۆ  ئەدەبیاتــی 

ــرت  ــووە و پ ــر ب ــین گەورەت ــاش نووس لەپ

ــە شــتە  ــەرەدان ب ــۆ پ ــك ب ــە زێدێ ــووە ب ب

ــاو ئــەدەب. ئــەم الیەنــە  نەوتراوەكانــی ن

بــۆ گەلێــک لــە توێــژرەوەكان تایبــەت 

بــە هــزری ئەدەبیــی بالنشــۆ شــوێنی 

دروســتكردنی  چونكــە  بــووە،  تێڕامــان 

زێدێــك بــۆ هــزری فەلســەفیی لەنــاو كارە 

ــە،  ــان نیی ــەر ئاس ــەك ه ــدا ن ئەدەبیەكان

ــدازە  ــی بێئەن ــەلیقە و وریاییەك ــو س بەڵك

زۆری گەرەكــە.

گــەر  تێڕامانــە  شــوێنی  بۆیــەش  هــەر 

لێــرەدا بڵێیــن: لەبەرئــەوەی وشــەگەلێكی 

تاریكــی(  جودایــی،  (مــردن،  ئەدەبــی 

جــۆرە  بالنشــۆ  دەســتی  لەســەر 

نائاســاییان  و  جیــاواز  تێگەیشــتنێكی 

لەبــارەوە دەدرێــت، ئەمــە وادەكات ئــەو 

جــۆرە وشــانە هەوارێكــی تــر بــۆ شــوێنی 

ئەدەبــی  كاری  لەنــاو  نیشــتەجێبوونیان 

ــە  ــەش وادەكات ئێم ــت. ئەم ــۆ چێبكرێ ب

پێداگیــری لــەوە بكەیــن كــە دەشــێت 

شــێوازی كاركردنــی بالنشــۆ لــە بــواری 

پووخــت  دیتنەشــدا  لــەو  ئەدەبــی 

نەوتــراوەوە،  وتنــی  بــە  كــە  كرێتــەوە 

وتنــی ئامادەنەبــووەوە ســەرقاڵ بــووە. 

ئــەم الیەنــەش زۆرجــار كارێکــی ئەوتــۆی 

كــردووە ئــەو جــۆرە ئەدەبــەی بــە وتنــی 

ئامادەنەبــووەوە  وتنــی  و  نەووتــراو 

و  تووندوتــۆڵ  دیتنــی  بێــت،  ســەرقاڵ 

ناســادە بەرهــەم بهێنێــت. لەســەرێکی 

ئەدەبانــە  شــێوە  ئــەم  تریشــەوە 

ــۆز  ــڕا و ئال ــی گوم ــان وەك ئەدەبێك خۆی

چێژبەخــش  وەلــێ  دەدەن،  نیشــان 

شــیاوی  دروستكەریشــن.  ویســت  و 

گوتنــە، دروســتكردنی چێــژ و ویســت 

لــە ئــەدەب و لــە ڕێــگای ئەدەبــەوە، 

ســەبری دەوێــت و ئوســتازیێكیش داوا 

ــە  ــا ب ــتازیەتە تەنه ــەو ئوس ــە ئ دەكات ك

ئەزمــوون و تێژیانــەوە گرێــدراو نییــە، 

چــۆن  گرێــدراوە  بەوەشــەوە  بەڵكــو 

مامەڵــە لەتــەك خــودی مێــژووی ئەدەبــدا 

دەبــن  پرســیارێكیش  چ  و  دەكرێــت 

بــە هەوێنــی ئــەو تێڕامانانــەی لەنــاو 

بەســتووە  چەقــی  ئەدەبییەكــەدا  كارە 

و دواتــر چــۆن ئــەو تێڕامانانــە لــەكارە 

ئەدەبییەكــەدا جێقایمدەكرێــن و بــۆ چ 

وەگەڕدەخرێــن.  مەبەســتێك 

بالنشــۆ  ئــەوەی  وایــە  پیێــان  ئێمــە 

شــێوازە  ئــەو  واتــە  كردوویەتــی، 

لەنــاو  و  ئــەدەب  لەســەر  كاركردنــەی 

دەستپێشــخەرییەک  جــۆرە  ئــەدەب، 

بــووە بــۆ ســازاندنی هەوارێكــی نــوێ 

بــۆ ئــەدەب. هەوارێــك كــە ملكەچــی 

ــەرپێی  ــەش و س ــژاوی و ڕووك ــری كاوێ بی

نەبێــت. بالنشــۆ بــۆ ئــەوەی ئەمــە بــكات 

هزرەڤانــی بەســەر ئەدەبــەوە كــردووە 

و هەڵبــەت ئەمــەش زۆر بــە بێدەنگــی 

ــە  ــە ئەدەبیان ــەم جــۆرە كاركردن ــراوە. ئ ك

خــودی  هــەر  نــەك  ڕەنگبــوو  نەبایــە 

ســەروەختی  لــە  فەڕەنســی  ئەدەبــی 

پێــش  مــاوەی  دەكاتــە  (كــە  بالنشــۆ 

جەنگــی جیهانیــی دووەم و دواتریــش( 

بەڵكــو ڕەخنــەی ئەدەبیــش دووچــاری 

ســادەیی  و  خۆدووبارەكردنــەوە  دەردی 

بهاتایــە. بیرمــان نەچێــت ســادەیی لەنــاو 

پەســەند  دەمــە  ئــەو  ئەدەبیــدا  كاری 

هــزردا  لەتــەك  كــە  گرانبەهایــە  و 

ســادەییە  ئــەو  و  بێــت  دەســتلەمالن 

ئەدەبییــە خاوەنــی تێگەیشــن و ماهیەتی 

هــزری خــۆی بێــت. ســادەیی كــە دۆســتی 

كاوێــژ و خۆجوویــن و ســەرپێیی بێــت 

زیانبەخــش و پووچــە. بۆیــە ئــەو ئەدەبــە 

بــە جووینســازی و  ســادانەی ڕۆحیــان 

ڕووكەشــییەوە تێكەڵــە نــەك هــەر زوو 

بیردەچنــەوە، بەڵكــو ئێســكی ئــەدەب 

ــە  ــەن ب ــەدەب دەك ــەن و ئ ــوورس دەك ق

و  بێهــزری  پیادەكردنــی  بــۆ  شــوێنێك 

بیركردنــەوەدا. لــە  ســەرپێیی 

بالنشــۆ  ئەدەبەكــەی  كــە  ئێمــە 

دەخوێنینــەوە دەبینیــن وا لــە ئــەدەب 

كــراوە گوێڕایەڵــی موغامەراتــە هزرییەكان 
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ئــەو  بەپیــت  و  تێــر  ئەدەبــی  بێــت. 

بــەرەو  خــۆی  هــەواری  ئەدەبەیــە 

گواســتەوەتەوە.  هزراویــەكان  ناوچــە 

ــە  ــەی ل ــەدەب باروبارگ ــەش ئ ــەو دەم ئ

ئــەدەب  بەمــە  دادەنێــت،  هزرســتاندا 

دەتوانێــت پەناگەیەكــی ئەمیــن بــۆ خــۆی 

چێــكات و خــۆ بــە هاوئــاوازی هــزر و 

یــاوەری تێڕامانــە هزرییــەكان بزانێــت. 

لــەم گۆشــەنیگایەوە بــۆ ئــەوەش دەچیــن 

ــۆی  ــت خ ــێت و ناتوانێ ــەدەب ناش ــە ئ ك

ــەو  ــتێكی ل ــەر ش ــت. گ ــزر بتۆرێنێ ــە ه ل

ــە  ــەدەب دەبێــت ب ــدات ئ جــۆرەش ڕووب

مۆڵگەیــەك بــۆ سەفســەتە و چەنەئامێزی. 

گشــت ئــەو ئەدەبانــەش، ئــەو ئەزموونــە 

ئەدەبیانــەی، لــە پەناگای هزردا گەشــەیان 

كــردووە ئــەو ئەدەبانــە ئەمــڕۆ جێــی 

مەراقــی زۆرینــەن. گشــت ئــەوەی كافــكا، 

 ،Trakl تــراكل ،Lautréamont لۆتریامــۆن

یــان   Pessoa پێســوا   ،Celan ســیاڵن 

ماالرمــێ، شــار Char، دەستەیۆفســكی 

 Hölderlin هۆڵدەرلیــن   ،Dostoyevsky

ــەی  ــاوە ئابڵوق ــان هێن ــد بەرهەمی و ...هت

ــە  ــی نیی ــێ ئەدەب ــە تەن ــتێكیان داوە ك ش

و یــان ئەدەبێكــی ڕووت نییــە، بەڵكــو 

ــۆرە  ــەو ج ــان ئ ــە. ی ــی هزراویی ئەدەبێك

ئەدەبانــەی ناویــان هــات و ئەوانــەش كــە 

ــات  ــان نەه ــەن و ناوی ــێوەی ئەوان هاوش

ئەدەبــدا،  ماڵــی  لــە  ئەدەبــدا،  لەنــاو 

ســازاندووە.  بــۆ هــزركاری  النەیەكیــان 

ــراوە  ــەوە ك ــە بێئاگایی ــە زۆر ب ــەم النەی ئ

خــۆی  ئەدەبەكــەدا  نەســتی  لــە  یــان 

مــەاڵس داوە، وەلــێ ئــەوی كــە كــراوە 

بــە هــەچ جۆرێــك بووبێــت، ئــەوە بــووە 

ــە  ــێوە ئەزموونان ــەو ش ــردووە ئ ــە وایك ك

بــرەو پەیدابكــەن. ئەمــەش دیســانەوە 

بــۆ  ئــەوەی  لەســەر  تــرە  فاكتەرێكــی 

ئێمــە ئەدەبەكــەی بالنشــۆمان كــردوە بــە 

مۆڵگــەی توێژینــەوە و یــان هزرەڤانــی 

ئەدەبییەكانیــەوە  تێگەیشــتنە  بەســەر 

دەكەیــن.

هزرەڤانیــی بالنشــۆ ســاتێكە لە ســاتەكانی 

هزریاریــی نــەك هــەر لەنــاو كــردەی 

هزریاریــی هاوچەرخــی فەڕەنســی بەڵكــو 

ڕۆژئــاواش. چونكە ســەرنج و تێڕوانینەكان 

لەنێــو هاوبیرمەندانــی بالنشــۆ (لێڤینــاس، 

پــۆل دۆمــان de Man، دێریــدا و ...هتــد(، 

ــواری ئەدەبــی  ئەمجــار توێژەرەوەكانــی ب

لێــرە و لەوێــش لــە ڕۆژئــاوا، دۆخێكــی لــە 

ــدی  ــە چی ــەوە ك ــە پێش ــۆ هێناوەت گفتوگ

ــوڵ  ــی بالنشــۆ قب ــە هزرەڤانی پشــتكردن ل

نەكرێــت. ئەمــەش تەنهــا لەبەرئــەوەی 

نووســینەكانی كاریگەرییەكــی بێوێنــەی 

بەســەر تیۆریزەكەرانــی فەلســەفەی پــاش 

 ,Barthes بنەماخوازییــەوە (لەوانــە بــارت

ــۆز  ــار Lyotard، دول ــدا، لیوت ــۆ، دێری فوك

پــاش  ئەدەبــی  خــودی  و  ...هتــد(  و 

ــووە. ــەوە هەب تازەگەریش

ــاری  ــڵەتەكانی كۆم ــە خەس ــەوەی ل ــۆ ئ ب

لــەو  و  تێبكەیــن  بالنشــۆ  هزریــی 

كــە  دەســتپێبكەین،  خوالنەوانــەوە 

ئــەم  كۆشــكەكانی  لــە  لــەوێ  و  لێــرە 

ــە  ــن لەســەری، ب ــەردەوام دەبی ــارە ب كۆم

وریاییــەوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكەیــن كــە 

هــزری بالنشــۆ تەنــێ فەلســەفی نییــە 

یــان فەلســەفە تاكــە بوارێكــی كاركردنــی 

هــزری  نییــە.  هزرەڤانــە  ئــەم  هــزری 

بالنشــۆ هزرێكــی نائاســایی و نابــاوە و لــە 

دەرەوەی نێوەنــدی ئەكادیمی فەڕەســیش 

بالنشــۆ  هــزری  كــردووە.  گەشــەی 

و  فەلســەفی  نووســینی  لــە  تێكەڵێكــە 

ــاوە  ــەم پی ــی. ئ ــی ئەدەب ــتی خەیاڵ تێكس

هەندێــك  لەتــەك  فەلســەفەی  كــە 

خوێنــدووە  زانكــۆ  لــە  فەیلەســوف 

كاری  هاوڕێــی(  لێڤینانســی  (لەوانــە 

ئەكادیمــی  جۆرێكــی  بــە  فەلســەفەی 

وەك هاوڕێیانــی (بــۆ منوونــە لێڤینــاس 

ئەمــە  بــەاڵم  نەكــردووە.  دێریــدا(  و 

بۆشــایی نەخســتۆتە نووســینە فەلســەفی 

لــە  هەربۆیــەش  ئەدەبییەكانییــەوە.  و 

ــە  ــووە و ب گەلێــك ڕوەوە دەستپێشــكەر ب

یەكێــك لــە نووســەر و بیریــارە دیارەكانــی 

لــە  جیهانــی  جەنگــی  پــاش  قۆناغــی 

گەلێــك  بــۆ  و  دەژمێردرێــت  فەڕەنســا 

ــی  ــاش جەنگ ــی پ ــارە ناودارەكان ــە بیری ل

نــەوەی  بەتایبــەت  و  دووەم  جیهانیــی 

شەســتەکان لــە فەڕەنســا بــە نووســەرێكی 

بێوێنــە لەقەڵــەم دەدرێــت و وەك یەكێــك 

ــاش  ــری پ ــۆری بی ــی تی ــە دامەزرێنەران ل

بنەماخــوازی فەڕەنســی تەماشــا دەكرێــت 

ــك  ــەر گەلێ ــی بەس ــنوور كاریگەری و بێس

لــە هزرەڤانانــی فەڕەنســییەوە (بــارت، 

دێریــدا، فوكــۆ، دولــۆز( هەبــووە. 

لــە نووســینە ئەدەبیەكانیــدا هــەر زوو 
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بایەخــی بــە ڕوونكردنــەوەی بابەتگەلێكــی 

وەك نووســین، بێدەنگــی، تەنیایــی، مەرگ 

ــەدەب و  ــیاوییەكانی ئ ــیاوییەكان، ش و ش

ــە  ــی داوە. هەڵبەت ــی كاری ڕەخنەی چییەت

ــە  ــی بوون ــەرەتاییەكانی بریت ــینە س نووس

ڕووی  دواتــر  و  ڕۆمــان  نووســینی  لــە 

ــە نووســینی ســەروتار و تێكســتی  ــاوە ل ن

هەقایەتــی هــەروەك ئــەوەی خــۆی نــاوی 

لــە  و  ئەمــە  »گێڕانــەوە«(3(.  دەنێــت 

لەســەر  كاری  ئەدەبییەكانیــدا  نووســینە 

ــێ،  ــاد، ماالرم ــز دۆ س ــتەكانی ماركی تێكس

ــرنی  ــن، هی ــون، هۆلدەرلی ــكا، لۆتریام كاف

میشــۆ، هایدیگــەر و رۆنیــە شــار كــردووە. 

گەلێــك لەوانــەی هــزری فەلســەفیی و 

ئەدەبیــی بالنشــۆیان خوێندۆتــەوە بــۆ 

ــۆ  ــزری بالنش ــتەمە ه ــن ئەس ــەوە دەچ ئ

هاوتــا  و  یەكانگیــر  هزرێكــی  وەك 

ــەدار  ــەوە بەڵگ ــەوەش ب ــاكرێت. ئ تەماش

دەكــەن كــە هــزری بالنشــۆ هزرێكــە خۆی 

بونیــاد  ناشــیاوی  و  پڕادۆكــس  لەســەر 

دەنێــت. ڕەنگــە لــەم بــارەوە هــۆ زۆربــن 

وەلــێ ئێمــە لێــرە و الی خــوارەوە ئامــاژە 

بــە الیەنێكیــان دەكەیــن كــە ئــەوەش بــە 

ــە.  ــۆوە تایبەت ــزری بالنش ــی ه بایەخەكان

بــە  بالنشــۆ  فەلســەفییەكانی  بایەخــە 

و  زمــان  فەلســەفەی  بــواری  زۆری 

فەلســەفەی  و  سیاســی  فەلســەفەی 

ڕەووشــت دەگرێتــەوە و هەڵبەتــە زۆرتــر 

شــوێنی لــە بــواری ڕەخنــەی ئەدەبیــدا 

دیارتــرە. بــەاڵم زۆربــەی توێــژەرەوەكان 

ــینەكانی  ــە نووس ــن ك ــەوە كۆك ــەر ئ لەس

Maurice Blanchot
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ساڵی شانزەیەم 

لــە  زۆریــان  كاریگەرییەكــی  بالنشــۆ 

ــەفی  ــینی فەلس ــیندا، نووس ــواری نووس ب

ــە  ــەوەش ك ــتووە. ئ ــی، بەجێهێش و ئەدەب

زێــدە گرینكــە لێــرە ئامــاژەی پێكەیــن 

بالنشــۆ جــۆرە  نووســینەكانی  ئەوەیــە، 

نووســینی  كــە  تێدایــە  خەســڵەتێكیان 

لەبــەردەم  ئاســۆ  و  دەخەنــەوە  تــر 

واتــە  دەكەنــەوە.  دواتــردا  نووســینی 

ڕەخنەییەكانــی  ئەدەبییــە  نووســینە 

ــیندا  ــەردەم نووس ــان لەب ــیاوێكی زۆری ش

بوارێكــی  بشــڵێیت  تــا  و  كردۆتــەوە 

جیهانــی  لــە  تێگەیشــن  بــۆ  بەپیــن 

واتایەكــی  بــە  ڕەخنــە.  و  نووســین 

بەرینــرت، ئــەو دەمــەی بالنشــۆ لەســەر 

ســتیڤان  كافــكا،  ئەدەبییەكانــی  كارە 

ماالرمــێ یــان ڕۆنیــە شــار دەنووســێت 

دەرگا  خوێندنەوەكانییــەوە  ڕێــگای  لــە 

لەبــەردەم نووســینێك یــان تێكســتێكی 

ــە  ــز نیی ــە كەمــرت بەهێ ــەوە ك ــردا دەكات ت

لــە نووســین، یاخــود تێكســتە ئەســڵییەكە. 

واتــە كــە ماالرمــێ شــیدەكاتەوە نــەك 

شــیرین  خوێنــەر  الی  ماالرمــێ  هــەر 

ــە  ــك ل ــی جیهانێ ــۆ خۆش ــرە ب دەكات، بگ

ــە  ــرت ل ــە كەم ــەوە ك ــە كای ــەدەب دێنێت ئ

ــە. ئەمــە  ــز نیی ــی ماالرمــێ بەهێ ئەدەبیات

و جگــە لــەوەی لــە ڕێــگای نووســینە 

ئەدەبییەكانیانــەوە، لــە ڕێــگای شــێوازە 

واتــای  گێڕانەوەییەكانیانــەوە  ئەدەبییــە 

نووســین و خوێندنــەوە و ئەركــی خوێنــەر 

ڕاڤــە دەكات و بناغەیەكــی تیــۆری بــۆ 

تێگەیشــن لێیــان دادەنێــت. ئەمــەش وای 

لێكــردوە بــە ڕابەرێكــی تیۆریــی پــاش 

ســرتاکچەڕالیزم(  (پۆســت  بنەماخــوازی 

ئــەو  بیرمەنــدی  بــە  و  بنارسێــت 

بدرێــت  لەقەڵــەم  بیرمەندانــەش 

بنەماخــوازی  ســەرووی  توێژینــەوەی 

ــن.  ــۆ( بەرهەمدێن ــدا و فوك ــۆز، دێری (دول

بێینــە  دەشــێت  ئێمــە  لێــرەوە 

دەوترێــت  پێــی  كــە  باســێك  ســەر 

هەمەچەشــنییەی  ئــەو  هەمەچەشــنی. 

الی  ئەدەبیــدا  هــزری  و  ئــەدەب  لــە 

ــێكی  ــووە بەش ــەوەی هەب ــۆ كاردان بالنش

(وەك  بیرمەندەكانــی  هەڤاڵــە  لــە  زۆر 

لێڤینــاس و دێریــدا بــۆ منوونــە( سەرســام 

كــردووە. هەربۆیــەش لــە لێدوانێكــدا كــە 

لــە دێریــدا دەپرســن گــەر »تــۆ« ئــەو 

ــت  ــڕۆ هەی ــە ئەم ــە ك ــە نەبایتای دێریدای

ئەویــش  بوویتایــە؟  كــێ  حەزتدەكــرد 

دەڵێــت:  و  گــۆ  دێتــە  وەفادارانــە  زۆر 

حــەزم دەكــرد ڕۆماننــووس ببوومایــە وەك 

هاوڕێــم. بالنشــۆی  موریــس 

وتــرا،  ســەرەوە  ئــەوەی الی  ســەرباری 

ــە،  ــوێنی وتن ــەوەش ش ــرە ئ ــە لێ ــۆ ئێم ب

بالنشــۆدا  نووســینەكانی  لــە  ئــەدەب 

 ،)4) هەیــە  خــۆی  ئۆتۆنۆمییەكــی 

شــێوە  ئــەو  هــۆی  بــە  هەروەهــا 

ئــەدەب  لەســەر  بالنشــۆ  كاركردنــەی 

دەبینیــن لــە ڕۆژئــاوا و بەتایبــەت لــە 

نــاو  كەوتنــە  ئەدەبدۆســتان  فەڕەنســا 

ــی  ــەرەتایی و بنەمای ــیاری س ــك پرس پۆلێ

لەســەر چییەتیــی ئــەدەب و چییەتــی 

 Ann نووســینی ئەدەبــی. ئــان ســموك

Smock، لــەو پێشــەكییەی بــۆ كتێبــی 

بالنشــۆی  ئەدەب«ـــەكەی  »مــەودای 

نووســیوە هێــا بــۆ ئــەوە دەكات كــە 

هەنووكــە  چییــە؟  ئــەدەب  پرســیاری 

ــەدەب  ــە ئ ــت ل ــن پش ــەوە نەكەوتووی ل

بكەیــن؟ هەروەهــا ئــەوەش كــە ئێمــە 

نــاوی دەنێیــن ئــەدەب لــەوە نەوەســتاوە 

ئــەو  خــودی  تێنــەكات؟  كاریگەریــان 

شــێوە پرســیارە تێڕامــان ئامێزانــەن بالنشــۆ 

لــە نووســین و كارە ئەدەبییەكانیدا زەقیان 

دەكاتــەوە (5(. باشــە ئەمــە شــێوازێك 

ئەدەبــدا؟  لەنــاو  تێهزریــن  بــۆ  نییــە 

كاركردنــە  جــۆری  دەبینیــن  وای  ئێمــە 

ــەی بالنشــۆ و خــودی تێكســتە  ئەدەبیەك

ڕەخنەییەكانیشــی ئــەوە یەكاڵیدەكەنــەوە 

كــە نووســینەكانی بالنشــۆ ســنوورەكان 

ئــەدەب و فەلســەفە و  تێدەپەڕێنــن و 

Maurice Blanchot
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بــواری هونــەری بــە یەكــرت لێكدەئاڵێنــن. 

هەربۆیــەش گرینگیــی بالنشــۆ بــۆ نــەوەی 

خــۆی گەلێــك بــۆ ئــەوەی دەگێڕنــەوە 

لەســەر  خــۆی  كارەكانــی  بالنشــۆ  كــە 

چــۆن  كــە  بوونیادنــاوە  بناغەیــە  ئــەو 

ــەفە،  ــتی فەلس ــە ئاس ــەدەب بگەیەنرێت ئ

ئەدەبییــەكان  كێشــە  چــۆن  هەروەهــا 

ــە  ــن. ئەم وەك كێشــەی فەلســەفی ببیرنێ

بــووە  گرینــگ  زێــدە  بالنشــۆ  بــۆ  و 

ــزردا  ــژ ه ــە گ ــت ب ــەدەب بكارێ ــۆن ئ چ

بچێتــەوە. هەروەهــا واش لــە ئــەدەب 

بكرێــت فەلســەفی بێــت، یــان فەلســەفە 

بەرهەمبهێنێــت. 

وامــان  ســەرەوە  الی  بینینــەی  ئــەو 

لێــدەكات بــەو تێگەیشــتنەش بگەیــن كــە، 

ئــەوی بالنشــۆ نووســیویەتی تێهزرینــە، 

داوای  تێهزرینەكــە  شــێوازی  وەلــێ 

لێدەكەنــەوە  تێهزرینــان  ســەرلەنوێ 

فێــری  ئەدەبییەكانیشــی  نووســینە  و 

ئەوەمــان دەكــەن چــۆن دەژیــن و چــۆن 

دەمریــن ، هەڵبەتــە هــەر لــە ڕێــگای ئــەو 

مــەرگ  لەســەر  كار  بالنشــۆ  شــێوازەوە 

نووســینیش  كــردەی  و  دەكات  ژیــان  و 

حاڵەتــەوە  دوو  ئــەم  نێــوان  دەخاتــە 

(واتــە حاڵەتــی مــردن و ژیــان(. بۆیــە 

زێــدەڕۆی ناكەیــن بێژیــن بالنشــۆ لــە 

ڕێــگای نووســینە ڕەخنەییــە ئەدەبییــە 

وادەكات  كارێکــی  هزرییەكانییــەوە 

ئەدەبــی  ڕۆشــنبیری  بــە  خوێنــەر 

ــەش  ــەم الیەن ــكات. ئ ــنا ب ــی ئاش ڕۆژئاوای

لەســەرئەوەی  ئارگۆمێنتێكــە  ئێمــە  بــۆ 

ڕەخنــەی  خــودی  و  ئــەدەب  كــە 

ئەدەبیــش لەســەر دەســتی بالنشــۆ دەرگا 

ــەوە  ــە دەكەن ــدە نوێیان ــۆ و دی ــەو ئاس ل

ئێمــەی خوێنەرانــی غەیــرە ڕۆژئاوایــی، 

كــە بــە ئەدەبــی ڕۆژئــاوا زێــدە ئاشــنا 

خوێندنەوەیــان  لەســەر  خۆمــان  نیــن، 

خۆڕانەهێنامنــان  چونكــە  ڕابێنیــن. 

ــیالن،  ــێ، س ــەوەی ماالرم ــەر خوێندن لەس

و  لۆتریامــون   ،Michaux میشــۆ  شــار، 

ســەختیان  ئەوپــەڕی  تــر،  دەیەهــای 

بــۆ دروســتدەكەن و هەرگیــز ناكاریــن 

تێكســتە  ماهیەتــی  لــە  ئاســانی  بــە 

بالنشــۆ  ڕەخنەییەكانــی  و  ئەدەبــی 

بگەیــن. ئەمــەش لەبەرئــەوەی بالنشــۆ 

لــە نووســینە ڕەخنەییــە ئەدەبیەكانیــدا 

میراتــی ئەدەبــی ڕۆژئاوامــان بیردەخاتەوە 

و لــە ڕوناكبیریاندا بەرجەســتەی دەكات، 

ئەمــەش بــۆ ئــەو جــۆرە خوێنەرانــەی 

ڕۆژئــاوا  نوێــی  ئەدەبــی  مێــژووی  بــە 

ــزری و  ــزی ه ــە لوغ ــاكارن ل ــنانین ن ئاش

ــۆ  ــی بالنش ــە ڕەخنەییەكان ــی بینین ئەدەب

ــن.  ــی ب حاڵ

ناكەیــن  ئــەوە  گومانــی  ئێمــە  بۆیــە 

نووســینە  ڕێــگای  لــە  بالنشــۆ  كــە 

ئەدەبییەكانیــەوە نووســین و بەتایبــەت 

ژێــر  نەخســتبێتە  ئەدەبیــی  نووســینی 

بــووە  الیەنــەش  ئــەم  و  پرســیارەوە 

بــواری  گــەورەی  هــەرە  بەشــێكی  بــە 

حالەتــەش  ئــەم  بالنشــۆ.  پســپۆڕیی 

لــە  ئەوتــۆی  ڕەخنەیــی  دۆزێكــی 

تــەك خۆیــدا هێنــا كــە بالنشــۆ جــۆرە 

ئەزموونێــك لــە نووســین بخاتــەوە كــە 

ــاو  ــە ن ــدا بێنێت ــەك خۆی ــە ت ــیاوی ل نەش

ــر،  ــە واتایەکــی ت پرۆســەی نووســینەوە. ب

ــاو  ــی خســتە ن بالنشــۆ ســەمەرەی غەریب

ــە  ــەش ك ــەم الیەن ــینەوە، ئ ــردەی نووس ك

 ،blanchotien ئەزموونێكی بالنشــۆیانەیە

دەشــێت وەك ئەزموونێكــی ناشــیاویش 

ــەوە  ــۆ ئ ــت. چونكــە ئێمــە ب ســەیر بكرێ

دەچیــن كــە بالنشــۆ لە ڕێــگای ئەم شــێوە 

كاركردنــە كەوتبێتــە نــاو هیچگەراییەكەوە 

ــە.  ــی توێژینەوەی ــڕۆدا بابەت ــە ئەم ــە ل ك

كــە  مــرۆڤ  لەبەرئــەوەی،  ئەمــەش 

ــۆ دەكات  ــی بالنش ــای بەرهەمەكان تەماش

ــت كــە كاری  ــەوەش دەچێ ــۆ ئ ــی ب خەیاڵ

ئەدەبــی الی بالنشــۆ كارێكــی هونەرییــە 

و ئــەم كارەش كارێكــی ئــازادە و ئــەم 

ئازادییــەش وادەكات كــەس نەزانێــت ئــەم 

دەچێــت  كــوێ  بــەرەو  ئەدەبییــە  كارە 

ئەدەبییــە  كارە  ئــەو  ئاڕاســتەی  (لێــرە 

لــەوە  تــر(.  شــتێکی  نــەك  مەبەســتە 

عەنتیكەتــر بالنشــۆ لــە نووســینەكانیدا 

نانوورسێــت،  كــە  دەنووســێت  ئــەوە 

نووســین  لــە  كــە  دەنووســێت  ئــەوە 

ــتەی  ــەو ش ــینی ئ ــە نووس ــت، وات هەڵدێ

دەدزێتــەوە.  لــە خۆنووســینەوە  خــۆی 

ــی  ــتە ئەدەبییەكان ــار تێكس ــە و زۆرج بۆی

بــە  دەكــەن  خوێنــەر  لــە  وا  بالنشــۆ 

وەكیرتیــش  و  مبێنێتــەوە  توونیەتــی 

خوێنــەر دەشــێت جارجــارە بــەو بینینــەش 

بــگات كــە شــوێنێك بــۆ تێربــوون لــە 

بەدینەكرێــت.  بالنشــۆدا  نووســینەكانی 
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ساڵی شانزەیەم 

ــادەن  ــە تێكســتەكانی بەڵێنــی ئــەوە ن وات

ــە  ــەر دەخەن ــان چارەس ــەن ی ــرت دەك تێ

بــەر دەســتت. بگــرە زۆرجــار بێســەروبەر 

زێــدی  لــە  دوور  و  دەهێڵــن  جێــت 

ــەدا  ــە هەڵ ــەر ب ــت دەدەن. گ خــۆت فرێ

نەچووبێتــم، بالنشــۆ زۆر جــار خوێنــەر 

ــا  چــاش دەكات (ســەرگەردان دەكات( ئای

بــژی یــان مبرێــت، گــەر خوێنــەر تەنانــەت 

ــینەكانی  ــەوە نووس ــت ئ ــیەوێت مبرێ بش

بالنشــۆ نایەڵــن مبرێــت، چونكــە نووســین 

ــۆ ســەركەوتن،  ــە ب ــۆ بالنشــۆ تەقەاڵیەك ب

یــان ڕوونــرت بدوێیــن، بــۆ زەفەربــردن 

ئاســاییە  زۆر  وەلــێ  مــەرگ.  بــە 

ــی  ــگای كارە ئەدەبییەكان ــە ڕێ ــەر ل خوێن

بێــت،  عاســیبوون  تووشــی  بالنشــۆوە 

ــش،  ــرە هزری ــی و بگ ــیبوونی ئەدەب عاس

ئەمــەش وادەكات خوێنــەر لــە ڕێــگای 

ئەدەبــی  دەقێكــی  خوێندنــەوەی 

بالنشــۆوە هــەر بــڕوات، وەلــێ هیچــكات 

دەكارێــت  ئــەم خوێنــەرە  نییــە  هیــوا 

بگاتــە شــوێنی مەبەســت. ڕەنگــە ونبــوون 

ــش  ــەت ناقوتاربوونی ــوون و تەنان و فەناب

بەدەســت دەقەكانــی بالنشــۆ بەشــێك بــن 

لــە چارەنووســی خوێنــەر.

دوا وتەمــان لــەو بــارەوە ئەوەیــە كــە 

هیــچ بــە دووری ناگریــن ئامادەبوونــی 

ڕیشــاڵی هیچگەرایــی لــە هــزری بالنشــۆ 

ــەی  ــەو شــێوازە ئەدەبی ــت ل ــك نەبێ یەكێ

هەڵبەتــە  كــردووە.  لەســەر  كاری 

هزرییــەی  هیچگەراییــە  لــەو  بەشــێك 

ئەدەبیەكانیــدا  كارە  لــە  كــە  بالنشــۆ، 

لــەو  ســەرچاوە  بــووە،  چەقبەســتوو 

كارە هــزری و ئەدەبیانەشــەوە دەگــرن 

بــە خوێندنــەوە و  كــە بالنشــۆ خــۆی 

كــردووە.  مەراقــدار  ڕەخنەكردنیانــەوە 

بێجگــە لــەوە خواڵنــەوەی بەردەوامیشــی 

بــە دەوری تێاگەلێكــی وەك بۆشــایی، 

بــە  زەفەربــردن  چۆنیەتــی  و  مــەرگ 

ــتە  ــەر تێكس ــی لەس ــەرگ و كاركردنیش م

ــن  ــۆ و چەندی ــكا، ئارت ــی كاف ئەدەبییەكان

دیــاردەی تــری ئەدەبــی، كــە مــەرگ و 

بەتــااڵی دەخەنــە ژێــر پرســیارەوە، بــۆ 

فیگۆرێكــی  بــە  دەكات  بالنشــۆ  ئێمــە 

ــی  ــە بیریاران ــك ل ــەرا و وەك یەكێ هیچگ

هیچگەرایــی ئەدەبیــش پێشــنیاری دەكات 

.)6)

پەراوێز و سەرچاوەكان:
1. زۆربــەی ئــەو كتێبانــەی لــە شــێوەی 

(گێڕانــەوەی  بیبلیۆگرافیــا  یــان  دەروازە 

بالنشــۆ  لەســەر  زاتــی(  ســیرەی  خــۆی، 

و  دوورەپەرێــزی  لــە  بــاس  نــوورساون 

هەڵبەتــە  دەكــەن.  بالنشــۆ  كەمدوویــی 

وێنــەی  كەمرتیــن  میدیــادا  لــە  بالنشــۆ 

هەیــە كــە لــە 3 یــان 4 دانەیــەك تێناپەڕێــن، 

لێدوانــی نــەداوە و كەمــرت لیــراڵ بــووە. 

شــتێك  دەتوانێــت  تەنیــا  ئــەوی  بۆیــە 

لەســەر بالنشــۆ بڵێــت نووســینەكانیەتی كــە 

ئەوانــەش پــڕن لــە لوغــز، لــە وتنــی نــاڕوون 

لەســەر تەنیایــی، مــەرگ، بێدەنگــی و... 

هتــد. بالنشــۆ 93 ســاڵیش ژیــاوە و هاوڕێــی 

پاریســیش  بیرمەندەكانــی  لــە  گەلێــك 

ــاس و  ــووە، لەپێــش هەمووشــیانەوە لێڤین ب

ــە  ــە 2003، وات ــی ل ــاش مردنیش ــدا. پ دێری

دێریــدا  دێریــدا،  مردنــی  پێــش  ســاڵێک 

مەرگــی  لەســەر  وروژێنــەر  تێكســتێكی 

دەنووســێت. هاوڕێیەتــی  و  بالنشــۆ 

خوێنــەری  بەردەســت  لێــرە  ئــەوی   .2

لــەو  دێڕێكــن  چەنــد  دەخەیــن 

هــزری  بــە  تایبــەت  توێژینەوەیــەی 

بالنشــۆ  موریــس  ئەدەبــی  و  فەلســەفی 

دەكەیــن. لەســەر  كاری 

ــە  ــە ل ــۆ بریتی ــینی بالنش ــێوازی نووس 3. ش
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