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* مــادام لــە مانگــى یەکدایــن، 
واتــاى چییــە لــە ســاڵى 2006دا، 
پیرۆزبایــى ســەرى ســاڵ پێشــکەش 

ــن؟  بکەی
ڕەمزییــە  رسوتــە  ئــەم  یەکــەم،   -
ــە  ــرا ل ــڕەو دەک ــەوە پەی ــەن کۆمەڵێک لەالی

خۆبەخــۆى  پرۆســەیەکى  کۆنتێکســتى 

ڕۆژنامانــەى  ئــەو  وەکــو  پەراوێزیــدا، 

دەخرانــە بەردەســتى موســافیرەکان، یــان 

لــە  مــن  دامەزراوەیــەک.  دیارییــەکاىن 

ــەو  ــەوە دەســتم پێکــرد ب ئاڵوگــۆڕى ڕەمزیی

جــۆرەى کــە کۆمەڵنــاس و ئەنرتۆپۆلۆژیســت 

»مارســێل مــوس« لــە کتێبــى »نامەیــەک 

)1923-1924(دا  دیــاری«  دەربــارەى 

پاشــاموەى  دەکرێــت  کــردووە؛  وەســفى 

پیرۆزباییــدا  کارىت  لــە  ئەمانــە  هەمــوو 

پیرۆزباییــە  کارىت  ئــەم  بکەمــەوە.  جیــا 

دەکرێــت یەکێــک بێــت لــە رسوتــەکاىن 

ــە  ــاوەکان ک ــە بۆم ــە کۆمەاڵیەتیی پەیوەندیی

ــەاڵم  ــوو. ب ــۆى هەب ــزى خ ــەاڵت و هێ دەس

لەمــڕۆدا گــۆڕاوە و بــووە بــە پەیوەندییەکــى 

کۆمەاڵیــەىت دەســتکرد، کــە بــە بــێ ئومێــد 

دووبــارە خوڵقاندنەوەیــەوە  بــە  دەســت 

بــێ  نیشــانە  ڕێگــەى  لــە  دەگریــن 

ــى  ــتگەلێکى خاڵ ــەوە، رسوش کاریگەرییەکان

لــە واتــا. ئێمــە نیشــانەکان دەگۆڕینــەوە 

بــە بــێ نــاوەڕۆک، وێــڕاى ئــەو ڕەنگــە 

هەندێــک  ڕووکەشــییە  کەرنەڤاڵییــە 

تەقەشــوفییەى کــە کارتــەکاىن پیرۆزبایــى 

هەیانــە، کــە گریامنــەى هــەر گرێبەســتێک 

دەکات. جــا کاتێــک پەیوەندییــەکان بــەرەو 

ئــەم جــۆرە لــە بــووىن ڕووکــەش و دوور لــە 

ئیــدى  ئامانجــە ڕاســتەقینەکانیان دەڕۆن، 

بوونیــان دەبێتــە بوونێکــى بــێ ســنوور. 

* بیر لە چى دەکەیتەوە؟ 
لــە  بیرکردنــەوە  لــە  کردەیــى  بــە   -

بەکاربردنــەوە دەســتمپێکرد، چونکــە ئەمــە 

بەرهەمــەکاىن  گشــتگیرە.  دیاردەیەکــى 

و  زەرورى  کردەیەکــى  تەنیــا  بەکارهێنــان 

ناچارییانــە پێکناهێنــن، بــەاڵم قەڵەمبازێکــى 

لــە  دوور  دەکــەن.  دەروســت  زەینییــش 

لەبــەردەم  زەرورەت خۆمــان  مەملەکــەىت 

میکانێزمێکــدا دەبینینــەوە کــە خۆبەخــۆ کار 

دەکات. ئێمەیــش هەڵگــر و گــرەوەکاىن ئــەم 

میکانیزمــە دەنوێنینــەوە. ئێمــە چیــرت بکــەر 

بووینەتــە  بەڵکــو  نیــن،  بەرهەمهێنــەر  و 

بەکاربــەر: پێداویســتى و ئــارەزوو لەنێــو 

بەرهەمهێنــان  دەزگاى  ئــەوەى  چــووە، 

بەرهەمــى دەهێنێــت دەبێــت بەکاربربێــت. 

بوونەتــە  کۆمەاڵیەتییــەکان  پەیوەندییــە 

ناچارییــە.  ســووڕە  ئــەم  شــوێنکەوتەى 

ئەمەیــش تەفســیرى هــۆکارى ئــەوە دەکات 

»ئاڵوگــۆڕى  گــوزارەى  مــن  بۆچــى  کــە 

گشــتگیر«م لــە گــوزارەى »بەکاربردن«ـــێک 

پێباشــرتە کــە زیــاد لــە پێویســت پەیوەســتە 

بــە بەهــاى بەکارهێنانــەوە کــە تێپەڕێــراوە. 

نیشــانەدا  بەهــاى  قۆناغــى  لــە  ئیمــە 

میکانیکــى  بەشــێوەیەکى  ئێمــە  دەژیــن: 

بەکاردەبەیــن.  نیشــانەکان 

ئێمە چیتر بکەر و 
بەرهەمهێنەر نین، 

بەڵکو بووینەتە 
بەکاربەر: پێداویستى 

و ئارەزوو لەنێو 
چووە، ئەوەى دەزگاى 

بەرهەمهێنان 
بەرهەمى دەهێنێت 
دەبێت بەکارببرێت. 

پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان 

بوونەتە شوێنکەوتەى 
ئەم سووڕە ناچارییە 
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دەڵێیــت:  تــۆ  وەک  پاشــان،   *
جیهانــى  لــە  چــى  ›‹نازانیــن 
واقیعــى بکەیــن و بــە گشــتى 
چ  پاشــماوانە  ئــەم  نازانیــن 
کــە  هەیــە  زەرورەتێکیــان 
بوونەتــە بارێکــى قــورس بەســەر 

دەروونــەوە‹‹. 

ــە.  ــاى واقیع ــت بنەم ــەوەى ون دەبێ - ئ

واقیــع  چیــرت  کــە  چرکەســاتەوە  لــەو 

ماقووڵییــەت  یــان  هــۆکار  بــە  ئامــاژە 

یــان مەرجــەع یــان بەردەوامێتــى زەمــەن 

یــان مێــژوو نــاکات، لــەو ســاتەوە کــە 

چیــرت دەســەاڵتێکى دیکــە )ترانســێندنتاڵ 

یــان خودایــى( بــە مەرجەعــى خۆمــان 

واقیعــى  لــە  چــى  نازانیــن  دانانێیــن، 

ماتریاڵیــى خــام بکەیــن. واقیــع پێویســتى 

بــە دەســتەبەرێکە تاوەکــو هەبێــت. 

لــەو  یەکێکــە  کــە  جەســتە،  منوونــەى 

ــە و ئێمــە  ــەى کــە هەمان واقیعــە بەراییان

خاوەندارێتــى لێدەکەیــن. وامــان لێهاتــووە 

بــە  گرنگــى  ڕوولەزیــاد  بەشــێوەیەکى 

جەســتە دەدەیــن لــە ڕێگــەى تەندروســتى 

ڕابواردنــەوە،  و  خۆشــگوزەراىن  و 

کەوتووینەتــە هــەوەىس جەســتەمانەوە، 

ــن.  ــێ بکەی ــى ل ــن چ ــرت نازانی ــەاڵم چی ب

ئــەو کاتــەى بڕوامــان بــە دەروون هەبــوو، 

فیکریــى  ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى  لــە 

دەژیایــن.  جەســتەدا  و  دەروون  نێــوان 

بــەاڵم لەمــڕۆدا چیــرت جەســتە ڕەگەزێکــى 
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بۆتــە  تەنیــا  بەڵکــو  نییــە،  ڕەمزیــى 

ئامــرازى گواســتنەوەى ڕۆژانــە، کاتێــک بــە 

نەدرابێــت.  شــەتەک  شاشــەیەکەوە 

ــراوە  ــەوەى وت ــیوتە: دژ ب * نووس

هەمــوو  دەمێنێتــەوە،  )واقیــع 

واقیــع  بــەرەو  گریمانــەکان 

و  نییــە  پتــەو  واقیــع  دەڕۆن( 

شــیمانەى ئــەوەى تێدایــە بــەرەو 

داگەڕێــت.  فــەوزا 

ئەنرتۆپۆلۆژیســت،  ئۆگــۆ«ى  »مــارک   -

ــع  ــت واقی ــە ڕایدەگەیەنێ ــرە ک ــى ت یەکێک

ــووىن  ــۆ ب ــە ب ــى دیک ــچ هۆکارێک ــرت هی چی

یــان  دووبارەکردنــەوە  لــە  جگــە  نییــە 

بــە  ئامــاژە  ئــەو  پەرشــوباڵوبوونەوە. 

هیــچ هۆکارێــک نــاکات کــە لەودیــوى 

واقیــع  لەبەرئــەوە  بێــت،  واقیعــەوە 

دووجابوونــەوە  و  زۆربــوون  بــە  ناچــار 

وەکــو  بــووە،  خــۆى  کۆپیکردنــەوەى  و 

ــاتەوەى  ــەو س ــاکان. ل ــتەکان و ئایدی جەس

کــە چیــرت مەبەســت، ئامانــج، بااڵیەتــی 

ــەدەرە  ــپێردرێتە ق ــتەکان دەس ــاوە، ش نەم

هیــچ  ئەویــش  خۆیــان،  حەمتییەکــەى 

نییــە جگــە لــە زۆربــووىن بــێ ســنوور. 

واتــا شــتەکان  بــە دوو  لــەم حاڵەتــەدا 

چیــرت  واتــە،  نییــە:  کۆتاییەکیــان  هیــچ 

ــە،  ــان نیی ــچ ئامانجگەراییەکی ــتەکان هی ش

دەردەکــەون  وا  کاتیشــدا  هەمــان  لــە 

هیــچ کۆتاییەکیــان نییــە. بــۆ یەکجــار و 

بازنەیەکــى  فڕێدراونەتــە  هەمیشــە  بــۆ 

پاشــان دەتوانیــن گریامنــەى  بەتاڵــەوە. 

ئــەوە بکەیــن کــە جیهــاىن ماتریاڵــى تەنیــا 

وەهمێکــى پەتییــە بــە واتــا وردەکــەى 

شــتێکە  ماتریاڵــى  جیهــاىن  وشــەکە: 

دێنیــن،  بەرهەمــى  زەینــى  بەشــێوەى 

ــتیوانیى  ــاوێک پش ــچ پاس ــە هی ــتێک ک ش

و  بۆچــوون  ئــەو  ناتوانیــن  لێنــاکات. 

بــۆ  بگەڕێنینــەوە  هەمانــن  وێنایانــەى 

بــۆ  پاشــانیش  و  کۆتایــى  حەقیقەتێکــى 

واقیعێــک. ئەمــە قڵپبوونــەوەى مەســەلەى 

ــە.  ــووىن واقیع ــى ب ــردىن بەردەوام خەیاڵک

دەتوانیــن بــەڕووى میتافیزیــکادا هــاوار 

بکەیــن، بــەاڵم لەمــڕۆدا هەمــوو بەرهەمــە 

ســینەمایى و هەمــوو ڕۆمانــە ئەدەبییەکان 

لــە دەورى ئــەم هــەوا و هەوەســە بــە 

ــاىن  ــە جیه ــا ل ــووڕێنەوە: ئای ــە دەس کۆمەڵ

هەمــوو  ئایــا  بــوون؟  دێینــە  واقیعیــدا 

ــاڕوات؟  ــەوە ن ــەرەو مەجازیبوون ــتێک ب ش

لەســەرمان  ئایــا  کەواتــە   *

بکەیــن  ڕزگار  واقیــع  پێویســتە 

بــەو جــۆرەى کــە لــە »تاوانــى 

نووســیوتە؟ پێرفێکت«ـــدا 

نەکــردووە:  ئــەوەم  پێشــنیارى  مــن   -

مــن لەبــرەى هــەوا و هەوەســێکى بــە 

ئێمــە  تێیــدا  کــە  دەدوێــم  کۆمەڵــەوە 

ــەکان  ــە نا-واقیعیی ــر تەکنیک ــێ زیات هەتاب

کاتیشــدا  لــە هەمــان  دێنیــن،  بەرهــەم 

هەوڵدەدەیــن هێزى ڕاکێشــان و قورســایى، 

ئامانجــى بــوون دامبەزرێنین. دژ بــە نەمان، 

دژ بــە توانــەوە لــە فــەزاى مەجازیــدا، 

دەمانەوێــت بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەو خاڵــەى 

ــە.  ــووىن هەی ــع ب ــتا واقی ــدا هێش ــە تێی ک

ــەت  ــى تایب ــى نوێ ــدراوى جیهانی ــە پێ دژ ب

ــە ئاڵوگــۆڕى گشــتگیر، ڕەنگــە پێویســت  ب

بێــت بگەڕێینــەوە بــۆ بنەمــاى واقیــع. 

دۆرێــک  ڕێگــەى  لــە  شــێوەیە،  بــەم 

پارادۆکســەوە، دەگەمــە ئومێــدى دووبــارە 

بــە  دژ  ســەرمایە  ســەنگى  گەڕانــەوەى 

ــوو  ــەرمایە. هەم ــە س ــرت ل ــتێکوى خراپ ش

بیکــرى ڕەخنەیــى دژ بــە ســەرمایە ئاراســتە 

بــووە، دژ بــە ئایدیۆلۆژیــاى کااڵ. لەمــرؤدا 

شــتێک  هیــچ  ناتوانێــت  فیکــرە  ئــەم 

ــکات.  ــاىن ب ــى جیه ــى نوێ ــەر نەزم بەرامب

ڕەنگــە فۆڕمــى سیســتەمى ســەرمایەدارى 

تاکــە هــەل بێــت لەبــەردەم ئــەو نــا-

هەمــوو  لــە  کــە  دڵڕەقــەدا  واقیعیەتــە 

دەکات.  چاوەڕوامنــان  شــوێنێک 


