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پێشەكی
ئەم كتێبە بریتییە لە خۆدواندنێك »مۆنۆلۆگ« لە بارەی 

زۆر پ���ر�س���ی ل��ێ��ك ج����ی����اواز، ه����ەر ل���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و س��ێ��ك��س و 

ج��ەس��ت��ەوە ب��ی��گ��رە ت��اك��و م����ەرگ و ن��ام��ۆب��وون و رەخ��ن��ەگ��رت��ن لە 

مۆدێرنێتە و سیستمی كاپیتالیزم، ن���اوەڕۆك���ی ه��ەر ه��ەم��ووی��ان 

ل��ە دواج������اردا ب���ەس���ت���راوەت���ەوە ب��ە چ��ەم��ك��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە، 

هەر بۆیە ناوی كتێبەكەشمان نا »خۆشەویستی لە سەردەمی 

شێرپەنجەدا« هەرچەندە ئەم ناونیشانە، خواستنە لە ناوی 

رۆم���ان���ی »خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ە زەم���ەن���ی ك��ول��ێ��را«ی گ��اب��ری��ل گارسیا 

م��ارك��ی��ز، ئ��ەم��ەش ك��ارێ��ك��ی رێ��پ��ێ��دراوە، ت��ەن��ان��ەت كەسێكی وەك 

»ل��ی��ن��ی��ن« ن�����اوی ی��ەك��ێ��ك ل���ە ك��ت��ێ��ب��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی خ����ۆی »چ��ی 

بكرێت؟« لە ناوی رۆمانێكی ناسراوی رووسییەوە وەرگرتبوو، 

ب������ەاڵم ئ��ێ��م��ە دەق�����������اودەق ن����اوەك����ەم����ان وەرن������ەگ������رت������ووە، ب��ەڵ��ك��و 

»شێرپەنجە«مان خستۆتە ب��ری »ك��ول��ێ��را«، ئەگەرچی ه��ەردوو 

ن�����اوەك�����ە ن�������اوی ن���ەخ���ۆش���ی���ن، ب�������ەاڵم ج����ی����اوازی����ی����ەك����ە ل�����ەوەدای�����ە 



8

ناوەڕۆكێكی لێكچوویان نییە، هەڵبەتە وشەی »شێرپەنجە« 

الی من دوو دەاللەتی بنەڕەتی هەیە، یەكەمیان ئەوەیە ئەم 

كتێبە كە لە بنەماوە چەند پەرەگرافێكی پ��ەرش و ب��اوب��ووە، 

لە سەروەختی ملمالنێ لەگەڵ نەخۆ�سی شێرپەنجە نوسراوە 

و پ���اك���ن���ووس���ك���راوە، دووەم�����ی�����ان، پ��ێ��م��وای��ە زەم���ەن���ەك���ە چ��ەرخ��ی 

شێرپەنجەیە بۆ خۆشەویستی و ئەو هیومانیزمەی من داكۆكی 

لێ دەكەم و كردوومە بە درێژایی تەمەن، دەتوانم بڵێم دۆزی 

ژیانم دۆزی هیومانیزم و بەرگرییكردن ب��ووە لە مرۆڤی رووت. 

ئ���ەوەی ل��ەس��ەروو ه��ەم��وو شتێكەوە ب��ۆم گرنگە م��رۆڤ��ە، هەر 

شتێكی تر لە خواروو ئەمەوە دەبینم.   

رەنگبێ شێوازی مۆنۆلۆگەكان بۆ خوێنەران سەیر بن، یان 

رەنگە بڵێن باشتر بوو لە فۆرمی توێژینەوەدا بیرۆكەكان تەرح 

بكرابان، ئەمانە هەموو راستن، بەاڵم لەوانە راستتر لەوەدایە، 

ئ��ەم م��ۆن��ۆل��ۆگ��ان��ە ش��ەڕێ��ك��ە ل��ەن��او ئ��ەن��دێ��ش��ەم��دا ب��ەرپ��اب��ووە و تا 

ك��ۆت��ای��ش ئ��ەم جەنگە ب��ەردەوام��ی��ی دەب��ێ��ت. الن��ی��ك��ەم مرۆڤێك 

سەروكاری لەگەڵ خوێندنەوە و نووسیندا هەبێت، لە باری 

سایكۆلۆژییەوە جێگیر نییە، بەو پێیەی هەمیشە لە شەڕێكی 

ب���ێ پ���س���ان���ەوەدای���ە ل���ەگ���ەڵ ب��ی��ر و پ���ارادۆك���س���ەك���ان���ی ن���او ه��زری��ن��ی، 

ئ��ەم��ە حاڵەتێكی سروشتییە، ل��ە س��ۆن��گ��ەی ئ���ەوەی دڵ��ەڕاوك��ێ 

ه��ەم��ی��ش��ە م��ام��ان��ی داه��ێ��ن��ان��ە و ه��ەوێ��ن��ی پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی ژی��اری��ش��ە، 

ت���ەن���ان���ەت ئ���ەدگ���ارێ���ك���ی ه��ەم��ی��ش��ەی��ی م���رۆڤ���ی ش��ارس��ت��ان��ی��ی��ە. ئ��ەو 

دی��ال��ۆگ��ەی ن��ێ��وان »م���ن« و »خ���ۆم« تەنیا ئ��اوازس��ەن��دن��ەوە نییە 

بۆ یەكتر، نەریتی بەندبێژەكانیش پەیڕەو ناكەن تاكوو بەندی 
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ی���ەك���ت���ر ت�������ەواو ب���ك���ەن، ب���ەڵ���ك���و ل����ە ب���ارێ���ك���ی م����ۆل����ەق و ن��اج��ێ��گ��ی��ردا 

قسە دەك��ەن، تەبا نین لەگەڵ یەكتر لەسەر زۆر ش��ت، بەاڵم 

دواج�����ار ئ��ەم��ە ئ��ەن��دێ��ش��ەی م���رۆڤ���ە، پ��ێ��م��وای��ە ئ��ەن��دێ��ش��ەی ه��ەر 

مرۆڤێكی تریش پڕیەتی لە هاودژیی، لەوانەیە جیاوازییەكەم 

ل�����ەوەدا ب��ێ��ت ت���وان���ای گ��وزارش��ت��ك��ردن��م ه��ەی��ە ل���ەو پ���ارادۆك���س���ە. 

ب����ۆی ه���ەی���ە »خ������ۆم« ل����ێ����رەدا ه����ەر »م������ن«ە ف��رۆی��دی��ی��ەك��ە ب��ێ��ت، 

هەمیشە ب��ك��ەوێ��ت��ە ب���ەردا�س���ی ش���ەڕی دەس��ت��ەوی��ەخ��ەی »ئ���ەو« 

و »منی ب����ااڵ«وە. »م��ن«ی��ش ل��ەم تێكستەدا هەمیشە »ئ��ەو«ی 

س��ەرك��ێ��ش��ە، ه��ی��چ ك���ات رۆڵ����ی »م��ن��ی ب����ااڵ« ن��اگ��ێ��ڕێ��ت، ب��گ��رە ل��ەم 

تێكستەدا »منی بااڵ« بوونی نییە، ئەوەی هەیە دیالۆگی »من« 

و »ئ������ەو«ە، ئ��ەم��ەش وەك وت���م ب��ە پ��ێ��ی ت��ی��ۆری دەرون��ش��ی��ك��اری��ی 

فرۆید.   

ح����ەزی����ش ن����اك����ەم ب������اس ل����ە ن������اوەڕۆك������ی ك��ت��ێ��ب��ە ب����ك����ەم، ی���ان 

ك�����ورت�����ی ب����ك����ەم����ەوە ل������ەم پ���ێ���ش���ەك���ی���ی���ەدا ب�����ۆ خ����وێ����ن����ەر، ئ���ەگ���ەر 

وا ب����ك����ەم پ���ێ���وی���س���ت ن�����اك�����ات خ����وێ����ن����ەر خ������ۆی م�����ان�����دوو ب����ك����ات و 

ت������ەواوی ك��ت��ێ��ب��ەك��ە ب��خ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە. ئ�����ەوەی گ��رن��گ��ە الم ئ���ام���اژەی 

ب��ۆ ب��ك��ەم، روون���ك���ردن���ەوەی ه��ەن��دێ��ك ت��ەم��وم��ژە ل��ە دەوروب�����ەری 

مۆنۆلۆگەكان. هەندێك جار »من و خۆم« هێندە دوور لە یەكتر 

دەئاخڤن، وەك ئەوەیە دوو كە�سی جیاواز قسە بكەن، بەاڵم 

لە راستییدا قسەكەری یەكەم و كۆتایی ه��ەر ن��ووس��ەری ئەم 

كتێبە خۆیەتی، ل��ەوە زیاتر روانینی هیچ كەسێكی تر بەشدار 

ن��ەب��ووە ل��ە گ��ەاڵڵ��ەك��ردن��ی ئ��ەم م��ۆن��ۆل��ۆگ��ان��ەدا، ه��ەر بۆیە چ��ارم 

نەبوو، دەبوایە ئەم جەلەحانێیە هەر لە نێوان »من و خۆم«دا 
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رووب����������دات، زۆرج��������ار ب���ی���رۆك���ەی ئ������ەوە ب����ە خ���ەی���اڵ���م���دا گ������وزەری 

دەك��رد، ناوێك »ن��اوی كەسێك« لە بەرامبەر »م��ن«دا دابنێم، 

ب���ەاڵم ه��ەر زوو ژی���وان ب��ووم��ەوە، ب���ەوەی ن��ەك��ا س��ەر ل��ە خوێنەر 

بشێوێنێت و پێیوابێت نووسەر لەگەڵ كەسێكی تردا دیالۆگی 

كردووە و ئەم بەرهەمە لە دایك بووە.  

كۆتا ج��ار، ئ��ەم پرسیارەش لە خ��ۆم دەك��ەم، ئایا كتێبێكی 

وەه���ا پێویست ب��وو ب��ۆ خ��وێ��ن��ەری ك���ورد؟. وەاڵم��ێ��ك��ی كۆنكرێتم 

ال نییە، دەمێك لەبەرخۆمەوە دەڵێم ئەم كتێبە وەك هەموو 

دەن��گ��ەك��ان��ی ب��ۆش��ای��ی ئ��اس��م��ان ت��ەن��ه��ا وەك دەن��گ��ێ��ك ل���ەن���او ئ��ەو 

هەموو هەراوهوریایەدا دەمێنێتەوە و كەس گوێی لێی نابێت، 

دەمێكی تر دەڵێم خوێنەرێك هەیە بیدۆزێتەوە و بە بایەخەوە 

بیخوێنێتەوە، لەناو هەموو ئەو راڕاییانەشدا بڕیاری چاپكردنیم 

داوە، ئ��ی��دی ه��ەر ل��ە چ��اپ ه��ات��ە دەرەوە، پەیوەندییم لەگەڵ 

ئ����ەم ك��ت��ێ��ب��ە دەپ���چ���ڕێ���ت و ت���اك���ە ش��ت��ێ��ك ب��م��ب��ەس��ت��ێ��ت��ەوە پ��ێ��وەی 

ن����اوی خ��ۆم��ە ل���ەس���ەر ب���ەرگ���ی ك��ت��ێ��ب��ەك��ە، ه�����ەروەك ئ��ەل��ب��ێ��ر ك��ام��ۆ 

ل��ە یەكێك ل��ە چاوپێكەوتنەكانیدا وت��ب��ووی »كتێبەكانی خۆم 

ناخوێنمەوە، دەمەوێت كارێكی تر، ئەنجام بدەم، یان روونتر 

بڵێم دەمەوێت بەرهەمێكی تر بنووسم«. ئەم پرەنسیپەش لە 

س��ەرەت��اوە ب���اوەڕم پێی هێناوە و جێبەجێم ك���ردووە، ه��ەر بۆیە 

ل��ە ئێستادا وەك بێگارییەك پێشەكی ئ��ەم كتێبە دەن��ووس��م، 

ب��ەه��ۆی ئ���ەوەی خ��ۆم ت��ەرخ��ان ك���ردووە ب��ۆ نووسینی كۆمەڵێك 

بەرهەمی تر. لەیەك كاتدا كار لەسەر �سێ كتێب دەكەم، بۆیە 

كاتم بەدەستەوە نابێت تا جارێكی تر كتێبەكانم بخوێنمەوە. 
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ن���ای���ش���ارم���ەوە ه���ۆك���ارێ���ك���ی ت���ری���ش ه���ەی���ە، ت���رس���م ه���ەی���ە ل���ە ك��ات��ی 

دووبارە خوێندنەوەیدا ئەو هەستەم بۆ دروست بێت، پەلەم 

ك���ردووە و زۆر شتیشم ن��ەوت��ووە ك��ە دەب���وو بیڵێم. بەهەرحاڵ 

ه���ی���وادارم ئ���ەم كتێبە س��وودێ��ك��ی ب��چ��ووك ب��ە خ��وێ��ن��ەری ك��ورد 

بگەیەنێت، ئومێدەواریشم بگاتە دەس��ت��ی خوێنەرێك توانای 

داوەریكردنی هەبێت لەسەر تێماكانی ناو كتێبەكەمان.   

ستیڤان شەمزینی  

كۆتایی فێبریوەی 2019

ئەڵمانیا - شتاینهاگن  
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-1-

خۆم: بە قووڵی سەیری ئەو دەریایە بكە، دێڕێك، شیعرێكی 

ل���ەس���ەر ب���ن���ووس���ە!! م���ن دەری������ام خ����ۆش دەوێ�����ت و ه��ەم��ی��ش��ە لە 

تەنیشتییەوە هەست بە ئارامی دەكەم.  

م��ن: ب��ۆ شەپۆلە دوورەك����ان دەڕوان����م، ك��ە چەند نامرادانە 

دەم��رن بێ ئ��ەوەی بگەنە كەنار، ئەگەر ئامانجت كەنار بێت، 

دەبێت هێزی شەپۆلدانت بەهێز بێت و هەنگاوەكانت گ��ەورە 

بن.  

خ������ۆم: ئ������ەوە گ��ەی��ش��ت��ن��ە ك����ەن����اری����ش چ����ی دەب�����ێ�����ت؟. ه���ەم���وو 

شەپۆلێك لە كەناردا ون دەبێت راستتر وایە بڵێم دەمرێت.   

من: گرنگ نییە لە كوێدا دەم��رن، ئ��ەوەی جێی بایەخە لە 

هەنگاو و گوڕدان تا كاتی مردن.   

خ��ۆم: لە دوورەوە ئاوەدانییەك دی��ارە، ئ��ەوب��ەرەوە واڵتێكی 

ترە، كولتوورێكی ترە. 

م��ن: ن��ا، من ن��ام��ەوێ جگە لە دەری��اك��ە چ��اوم بۆ هیچ كوێی 
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تر بڕوانێت، بەو ئاڕاستەیەدا دەڕوان���م، تەنیا شینایی دەری��ام 

لێ دیارە. دەریا شمشاڵێكە، شەپۆلەكان ئاوازە جادووییەكین 

و زمانی شاعیر دەپژێنن. لەكن شاعیر دەریا و شیعر یەكێكن. 

خۆم: با تۆزێك بێدەنگ بین، رێ بدەین شەپۆل بدوێت و 

لە باوە�سی یەكتردا هەست بە دڵنەوایی بكەین.  

م��ن: زۆر باشە، وا دەك��ەی��ن، پێم خۆشە گ��وێ ل��ەم شیعرە 

بگرین كە با�سی دەریا دەكات.  

خ��ۆم: ئ��ەو فرمێسكە چی ب��وو. لە چاوانتەوە ب��اری و كوڵمی 

منی تەڕ كرد. 

من: بە بێدەنگی و لە مێشكی خۆمدا دەمووت »تۆ هەست 

ب���ەوە ن��اك��ەی��ت، چ ئ��ازارێ��ك دەم���خ���وات، رۆژەك���ان���م ت��ێ��دەپ��ەڕن و 

م��ەرگ زیاتر لێم نزیك دەبێتەوە، چەند ئەكتەرێكی باشم كە 

دەتوانم بۆ دڵخۆشیت خۆم بە باش نیشان بدەم«. 

خۆم: خەیاڵت بۆ كوێ رۆشتووە، بۆچی بێدەنگیت؟.  

م�������ن: ن�������ا، ب����ێ����دەن����گ ن�����ی�����م، ب���������ەاڵم وەك س������ەرۆك������ی ه���ی���ن���دە 

سوورەكانی سیاتل لە وتارێكدا وت��ی »وشەكانم ئەستێرەكانن 

ئ������اوا ن����اب����ن«. دەم�����ەوێ�����ت ش��ت��ێ��ك ب��ڵ��ێ��م ه��ەم��ی��ش��ە ب��م��ێ��ن��ێ��ت��ەوە، 

وش���ەك���ان���م دەب����ێ����ت ه���ێ���زی م����ان����ەوەی����ان ه���ەب���ێ���ت ب����ۆ زۆر دوور، 

دەم���ەوێ���ت ل��ە رێ���ی وش��ەك��ان��م��ەوە زۆر ب��ژی��م، چ��وون��ك��ە ك��ات��م زۆر 

كەم ماوە بە فیزیكیی. 

خۆم: تۆ زۆر باش دیاریت، تۆنی دەنگت وا ناڵێت كە كەمت 

مابێت لە ژی��ان��دا، ت��ۆم لە رۆمانێكدا خوێندۆتەوە، نموونەی 

هێز و ئیرادەیت!!. 
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م����ن: ئ�����ەوەی چ����اوت پ��ێ��ت��دەڵ��ێ��ت ه��ەم��ی��ش��ە ج��ێ��ی گ��ووم��ان��ە، 

چ���اوم���ان ك��ەم��ت��ری��ن ج����ار راس��ت��ی��ی��ەك��ان دەب��ی��ن��ێ��ت، پ��ێ��م خ��ۆش��ە 

راس���ت���ی���ی���ە ت���ۆق���ێ���ن���ەرەك���ە ن��اب��ی��ن��ی��ت، ت����ا ب���ت���وان���ی���ن چ���ێ���ژ ل����ە ئ��ێ��س��ت��ا 

وەربگرین. 

خۆم: واز لە با�سی مردن بهێنە، بۆچی هەموو كات بە مردن 

دەمترسێنیت؟. 

من: مردن خۆی لە باسكردنی دەترسێت، تۆ كاتێك با�سی 

م����ردن ن��ەك��ەی��ت وات����ە ه��ێ��ن��دە ت��ۆق��ی��وی��ت ل��ێ��ی ن��اوێ��ری��ت ن��اوی���س��ی 

بهێنیت. تەنها ئەوانەی نزیكن لە مردنەوە هەست بە خۆیان 

دەكەن، هیچ كە�سی تر ناتوانێت لێیان تێبگات. 

خۆم: واز لە بابەتی مردن بهێنە، دەمەوێت بپرسم چەندە 

منت خۆش دەوێت؟. 

م��������ن: ب����ڕی����ن����ی رێ�����گ�����ا ك������ەن������دەاڵن������ەك������ان������ی ع������ەش������ق، ری�����س�����ك و 

سەركێشیم، هەموو نیشانەكانی عەشقێكی گڕگرتوو نیشان 

نادەن؟.

خ�������ۆم: م����ن ش�����ێ�����وازی خ����ۆم����م ه����ەی����ە ل����ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی���دا، 

ئەویش راوەستانە لەنێوان »من« و »منی بااڵ«دا. 

م�����ن: »م���ن���ی ب������ااڵ« ه��ەم��ی��ش��ە س����ەرك����وت����ك����ارە، دی��ك��ت��ات��ۆرێ��ك��ی 

رووت���ە، خۆشەویستی بە »م��ن« دەك��رێ��ت، »منی ب��ااڵ« دوژمنی 

باوەكوژی خۆشەویستییە.  

خ������ۆم: »م���ن���ی ب������ااڵ« رێ���گ���ە ن�������ادات ه����ەم����وو ك����ارێ����ك ب���ك���ەم ل��ە 

خۆشەویستیدا، لەگەڵ ئەوەشدا زۆر زۆر خۆشم دەوێی.! 

م��ن: دن��ی��ای خ��ۆت��ت ل��ە ق��اڵ��ب��داوە و زی��ن��دان ك����ردووە لەسەر 
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داخ�����وازی�����ی »م���ن���ی ب�������ااڵ«!، ئ����ەو ب���ەاڵی���ە ل���ە ك����ۆڵ خ����ۆت ب���ك���ەوە، 

ج��ارێ��ك ل��ە قسەی دەرب��چ��ۆ و ب��ە قسەی »م��ن« بكە، ب��زان��ە چی 

جوانییەكی لێ قەدەغە كردوویت؟.  

خۆم: پێوەرەكانی من بۆ خۆشەویستی جیاوازن، بڕوام بە 

خۆشەویستی ئەفالتۆنی هەیە، جەستە هیچ رۆڵێكی وەهای 

نییە لەو فۆرمە خۆشەویستییەی من دەیخوازم؟. 

م�����ن: زۆر ج�����ار وەك پ���ی���اوێ���ك���ی ب��ۆه��ی��م��ی دەردەك�����������ەم، ب����ەاڵم 

كۆمەڵە پرنسیپێكی خۆم هەن، رەنگە لە هی كە�سی تر نەچن، 

وەلێ ئەوەی سەبارەت بە خۆشەویستی دەیزانم، نابێت بەردی 

خۆشەویستی ب��ەرز بكەیتەوە، بێ ئ��ەوەی هەموو جمكەكانی 

ب��گ��ری��ت، دەب���ێ���ت خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ە ه���ەم���وو ت��ان��وپ��ۆی خ��ۆی��ەوە 

قبوڵ بكەیت، ئەگەرنا قبوڵت نەكردووە. 

خ�����ۆم: م���ەرج���ی ج��ەس��ت��ەت ه���ەی���ە ب���ەس���ەرم���ەوە وان���ی���ی���ە؟ تۆ 

نابینیت رۆحم لە تۆدا دەتوێتەوە! ئەمەت پێ كەمە؟. 

م��ن: كێشەكە شتێكی ت���رە، پێكگەیشتنی ب��ای��ۆل��ۆژی��ی نەك 

ئ��������ارەزوو ب��ەڵ��ك��و پ��ێ��وی��س��ت��ی��ش��ە، ت���ۆ ج���ەس���ت���ەی خ����ۆت ئ���اوێ���زان���ی 

كەسێك نەكەیت خۆشت دەوێ���ت، ئ��ەو مافە دەدەی���ت بە كێ 

ئاوێزانت بێت؟. خۆشەویستی عیرفانی، شێوازە ه��ەرە ك��ۆن و 

مازۆخییەكەی خۆشەویستییە، تۆش ئەو مەرجەت لەسەرم 

هەڵبگرە!!. 

خ��ۆم: ت��ۆ زۆر بەهێزیت، م��ن ن��ات��وان��م خ��ۆم بگرم ل��ەب��ەردەم 

هێزت، تۆ یەكەم كەسیت الواز بنوێنم لە بەردەمیدا. 

م���ن: خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی زۆران���ب���ازی���ی پ���اڵ���ەوان���ەك���ان ن��ی��ی��ە، ت���ا هێز 
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ب��راوە و دۆڕاو دەستنیشان بكات، لە خۆشەویستیدا ب��راوە و 

دۆڕاو نییە، ئ��ەوەی هەست ب��ەالوازی��ی دەك��ەی��ت، لە بەرامبەر 

م��ن��دا ن��ی��ی��ە وەك ق���ەب���ارە ب��ای��ۆل��ۆج��ی��ی��ەك��ە، ب��ەڵ��ك��و ب���ەرام���ب���ەر بە 

وزەی خۆشەویستی منە. 

خۆم: هەر چۆنێك بێت تۆ گەمەكەت بردەوە و كۆتاییەكەت 

بە ویستی خۆت دیاری كرد. 

م������ن: ئ����ەم����ە گ����ەم����ە ن���ی���ی���ە، ب���ەڵ���ك���و ك����ردەی����ەك����ی ئ��ی��س��ت��ات��ی��ك��ی 

هاوبەشە، ئێمە ه��ەردووك��م��ان پێكەوە ئ��ەو تابلۆیەمان رەنگ 

كرد. 

2018-10-21

كاتژمێر: نۆ و پێنج خولەكی بەیانی 

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 

-2-

م���ن: ل��وت��ەر ی���ام���ون، ل��ە ی��ەك��ێ��ك ل��ە س��روودەك��ان��ی��دا دەڵ��ێ��ت 

»ج���ەس���ت���ە ت���ەن���ی���ا ت���ەرم���ێ���ك ن��ی��ی��ە ه���ەن���اس���ە ب��������دات«. م������رۆڤ ب��ۆ 

ئ���ەوەی نەبێت تەرمێكی ه��ەن��اس��ەدەر، دەب��ێ��ت فیكر بكاتەوە، 

ب��خ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە، ب����ەاڵم »گ���ۆت���ێ« وت��ەن��ی »ك��ت��ێ��ب��ە ه����ەرە م��ەزن��ەك��ە، 

كتێبی خۆشەویستییە«.  

خ���������ۆم: ت���ێ���گ���ەی���ش���ت���ن ل������ە ژی���������ان ی�������ان م�����������ردن، پ���ێ���وی���س���ت���ی ب��ە 

عەقڵە، عەقڵیش لە ك��ەەللی هەموو مرۆڤێكدا نییە!، بەاڵم 

گرفتەكە لەوەدایە زۆر جار ئاوەزمەندیش سەرێكی لە شێتیی 

دەردەچێت!، من هیچ كات توانای جیاكردنەوەی ئاوەزمەندان 
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و ش��ێ��ت��ەك��ان��م ن��ی��ی��ە، ل��ە ن��ێ��وان ع��ەق��ڵ و ش��ێ��ت��ی��ی��دا ت��اڵ��ە م��وی��ەك 

هەیە، دەترسم شێتی هەموو عەقانییەتێكی لە خۆ گرتبێت. 

من: كەواتە با با�سی مردن بكەین. 

خۆم: قسەكردن لەسەر مردن، هەمیشە ترسێكی تێدایە، 

چون مرۆڤ نەمریی پێ خۆشە، بەاڵم ئامادەم.  

م�����ن: خ����ۆ م������ردن ه����ەم����وو ك���ات���ێ���ك خ������راپ ن��ی��ی��ە »ب�����ۆ ن��م��وون��ە 

مردنی گیڤارا«. جاری وا هەیە مەرگ چاكەكارە، پێش ئەوەی 

وێنا جوانەكەمان قێزەون بێت فریامان دەكەوێت.  

خ��ۆم: م��ردن ب��ۆ خ��ەڵ��ك، زەلكاوێكی عاتیفییە، ئاگامان لە 

ه��ەن��دێ��ك م���ردن ن��ەب��ێ��ت ب��ە ت��ەوت��ەم��پ��ەرس��ت ك��ۆت��ای��ی��م��ان دێ��ت، 

گرنگە ئازا بین، لە هیچ مەرگێكدا نەكەوینە ژێر داروپەردووی 

سۆز، بەڵكو دەبێت وەك راستییە تاڵەكە قبوڵی بكەین. جگە 

لەمە خەڵك ن��ات��وان��ن بیر ل��ەو دیمەنە ب��ك��ەن��ەوە كاتێك خۆیان 

لەناو گۆڕدان، ئەمە تۆقێنەرە و بەرگەی ناگرن.  

م���ن: ئێمە ك��ات��ێ��ك دەخ��رێ��ی��ن��ە گ�����ۆڕەوە، ئ��ام��ادەم��ان دەك���ەن 

ب���ۆ خ��ەون��ێ��ك��ی ه��ەت��اه��ەت��ای��ی ی���ان ب���ۆ س��ەرەت��ای��ەك��ی ت���ر. ل���ە زم��ان��ی 

ك���وردی���ی���دا ب����ەم پ���رۆس���ەی���ە دەوت����رێ����ت »م������ردوو ن���اش���ت���ن«! ئ��ەم��ە 

م���ان���ای وای����ە وەك ت���ۆوێ���ك ل���ە زەوی�����دا دەم��ان��چ��ێ��ن��ن، ب���ۆی ه��ەی��ە 

ج���ارێ���ك���ی ت���ر وەك گ��وڵ��ێ��ك س���ەردەرب���ه���ێ���ن���ی���ن���ەوە، ئ���ەگ���ەر م���ەرگ 

ب���ەرزب���وون���ەوە ب��وای��ە ب��ۆ ئ��اس��م��ان دەب����وو گ��ۆڕس��ت��ان��ەك��ان��م��ان لە 

بۆشایی ئاسماندا رۆنایە.  

خۆم: بۆ ئەوەی لە مردن تێبگەین، دەبێت سەرەتا لە ژیان 

تێبگەین، ژی��ان��ی��ش وەك س��ەم��ای »ب��ەه��ارات��ا ن��ات��ی��ای« هیندیی 
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هەمووی ئاماژە و كۆدە، زۆر دەگمەنن ئەو مرۆڤانەی دەمرن 

و لە ژیان تێگەیشتبن.   

م��ن: ژی���ان ب��ۆ خ��ۆی ش��ان��ۆی��ەك��ی سینینزمییە »گاڵتەجاڕیی« 

ب��ۆ ئ��ەوە نییە تێی بگەیت، بەڵكو دەب��ێ��ت چێژی ل��ێ وەربگریت، 

ب��ۆ ئ���ەوە�س���ی ب��ت��وان��ی��ت چ��ێ��ژی ت��ێ��دا وەرب���گ���ری���ت، پ��ێ��وی��س��ت��ە وەك 

ئەكتەرێكی گ��اڵ��ت��ەج��اڕ خ��ۆت��ی ب��ۆ ئ��ام��ادە ب��ك��ەی��ت!. ژی���ان شتێكی 

زۆر جیددی نییە، پێویستە بە یارمەتی پێكەنین بەڕێی بكەین، 

چوونكە هەموومان بە روو گرژیی و گریانەوە دەمرین. 

خۆم: كەواتە دەبێت بە دوای وەهم نەكەوین، بەڵكو بۆ ئەو 

هەقیقەتە بژین كە ژیان كاتییە، ئەمە هەموو راستییەكەیە.

م��ن: م��ن ئ��ەو دی��دە »نیتچە«ییەم هەیە هەقیقەت شتێك 

نییە بیدۆزینەوە، بەڵكو راستی شتێكە دەبێت دروستی بكەین.  

خۆم: دروستكردنی هەقیقەت رەنگە شتێك بێت بتوانێت 

رازیمان بكات تا بەردەوام بین لەم گەمەیەی ژیاندا!.  

م��ن: ئ��ەوەش ناتوانێت من رازی بكات، مرۆڤی رازی تەرمە 

ه���ەن���اس���ەدەرەك���ەی���ە، دەب��ی��ن��م ه��ەم��ی��ش��ە رەخ���ن���ەم ل��ێ��دەگ��ی��رێ��ت 

ل���ەس���ەر ئ������ەوەی ه��ی��چ ش��ت��ێ��ك ن��ی��ی��ە رازی������م ب����ك����ات!، ئ���اخ���ر ب��ۆچ��ی 

شتێك بوونی هەیە هێندە بێ خ��ەوش بێت ب��واری ن��اڕەزای��ی بۆ 

كەس نەهێڵێتەوە؟.  

خ���ۆم: م���رۆڤ ب��ۆ ئ����ەوەی رازی و دڵ��ن��ی��ا ب��ێ��ت ئ��ای��ن و خ���ودای 

داهێناوە، ل��ەوە دەچێت چیتر خ��ودا و ئاین ئەو دەسەاڵتەیان 

نەبێت، دڵنیایی و قنیات بە مرۆڤ ببەخشن.  

م�����ن: م����ن ك������ارم ب����ە ك����ە�س����ی ت����ر ن���ی���ی���ە، خ����ودای����ەك����م ب����ۆ خ���ۆم 
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دات��اش��ی��وە، ئ��ەو خ��ودای��ە ئەنێرژییەكی پۆزەتیڤە ل��ەن��او خ��ودی 

خ��ۆم��دا، ل��ەو ك��ات��ەی ه��ەم��وو تابلۆكان ت��ەڵ��خ دەب���ن، دیمەنێكی 

روون��������م ل����ەن����او ج���وگ���راف���ی���اك���ان���ی ه���ەس���ت���م���دا ن���ی���ش���ان دەدات و 

پ��ێ��م��دەڵ��ێ��ت دڵ�����ت ب���ەم���ە خ�����ۆش ب���ك���ە. ب����ە ق���س���ەی »ڤ���ۆڵ���ت���ێ���ر«م 

ك���رد ك��ە وت���ی »ئ���ەگ���ەر خ����ودا ن��ەش��ب��ێ��ت، دەب��ێ��ت خ��ۆم��ان ببینە 

ئافرێنەری«.

خۆم: سارتەر جارێك وتی »مرۆڤ مەحكومە بە ئازادیی« ئەو 

قسەیە ئەو كاتە راست دەبوو ئەگەر بیوتبا »مرۆڤ مەحكومە 

بە كوێرەوەریی ژیان« یان »مرۆڤ مەحكومە بە مردن«. شتێك 

تاوەكو ئێستاش گرێكوێرەی منە ئەوەیە هێشتا نازانم، مرۆڤ 

لە ژیاندا چی دەوێت؟. 

م����ن: ئ���اس���ان���ە، م�����رۆڤ ژی���ان���ی دەوێ�������ت، ئ������ەوەش ب����ەاڵ ه���ەرە 

گ�����ەورەك�����ەی�����ەت�����ی، ل�����ە وەه����م����ێ����ك����دا ن����غ����رۆ ب�������ووە پ���ێ���ی���وای���ە ژی�����ان 

بەختەوەریی تێدایە!، ژی��ان بەختیاریی تێدا نییە، بەختیاریی 

وەك هەقیقەت دەبێت خۆمان دروستی بكەین.  

خ�������ۆم: ب����ی����رۆك����ەك����ەت ج�����وان�����ە، ب�����ەم پ���ێ���ی���ە م�������رۆڤ دەژی و 

هەوڵدەدات بۆ دروستكردنی بەختیاریی نەك بۆ دۆزینەوەی، 

ب��ەاڵم كێ ل��ەم ئەندێشەیەی تۆ تێدەگات؟. ئەمە ئ��ەو پرسیارە 

بێ وەاڵمەی ناوی مێشكی منە.  

م�����ن: ش��ت��ێ��ك ل����ە م�����رۆڤ�����ەوە ف���ێ���ری ب����ووب����م ئ���ەم���ەی���ە، ك���ەس 

ل���ە ك���ە�س���ی ت���ر ت��ێ��ن��اگ��ات، ب���ە ت��ای��ب��ەت ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئ��ێ��م��ە كە 

رۆش���ن���ب���ی���ری���ی دی�����اردەی�����ەك�����ی دەن���گ���ی���ی���ە و رۆش���ن���ب���ی���ران���ی���ش ت��ەن��ه��ا 

غەڵبەغەڵبیان دروست كردووە.  
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خۆم: ئێستا خەریكە لەوە تێدەگەم، ئەو هەموو خەنجەر 

وەش��ان��دن��ەت ل��ە خوئەڤینی م����رۆڤ، س���ەرچ���اوەی ئ���ەو ه��ەم��وو 

كینەیە لە بەرامبەرت لە ئارادایە!.  

م����ن: ب����ۆم گ���رن���گ ن��ی��ی��ە ق���ب���وڵ���ك���راو ی����ان ن����ا، دەزان�������م ل���ەوەت���ی 

ه��ۆش��م ك����ردووەت����ەوە ل��ە دۆخ��ێ��ك��ی »ك��اف��ك��ا«ی��ی��دام، ب��ا�س��ی دۆخ 

دەك����ەم، ن���ەك ب��ی��رك��ردن��ەوە. ه���ەر ئ����ەوەی ب��ووم��ەت��ە دەع��ب��ای��ەك��ی 

وەك »س��ام��س��ا«ی پ��اڵ��ەوان��ی »م��ەس��خ« س��ەمل��ێ��ن��ەری ئ��ەوەی��ە لە 

دۆخێكی تەواو كافكاییدام، هەر بۆیە زۆر جار وەك دەعبایەكی 

بۆهیمیی دەبینرێم.   

 2018-10-30

كاتژمێر: چواری بەرەبەیان  

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس  

  -3-

خ������ۆم: رۆم���ان���س���ی���زم���ی ك���ۆت���ای���ی س�������ەدەی ح����ەڤ����دە دوال���ی���زم���ی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و م��ردن��ی��ان پ��ێ��ك��ەوە گ���رێ���دەدا، ب���ەاڵم پێناسەی 

تازە ئەوەیە خۆشەویستی و ژیان پێكەوە بەستراون.  

من: هەتا فێر نەبین خۆشەویستی بكەین، فێر نابین چۆن 

ب���ژی���ن. ئ�����ەوەی گ������ەردوون ه��ەڵ��دەس��وڕێ��ن��ێ��ت خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ە. 

الهوتییەكان دەڵێن خ��ودای��ە، ب��ەاڵم خ��وداش ه��ەر پارچەیەكە 

لە خۆشەویستی.  

خ������ۆم: م������رۆڤ ك����ە ف���ێ���ری خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب������وو، ت���ام���ی ژی����ان 

دەك�������ات، ئ��ی��ت��ر ت���ر�س���ی ل���ە م�����ەرگ ن��ام��ێ��ن��ێ��ت، چ���وون���ك���ە ه��ەس��ت 
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دەكات ئەوەی پێویستە بیكات ئەنجامی داوە. 

م����ن: ژی�����ان خ����ۆی س��پ��ەی��س��ێ��ك��ە ل���ەن���ێ���وان ه�������ەردوو خ���اڵ���ی لە 

دایكبوون و مردندا، ئەوەی ئەم بۆشاییە بە خۆشەویستی پڕ 

نەكاتەوە، نە لە دایكبووە و نە ژیاوە و نە دەمرێت، بەو پێیەی 

بوون بە خۆشەویستیدا دەناسرێتەوە. 

خ����������������ۆم: وت���������ەك���������ان���������ت پ�������������ڕن ل����������ە ح�������ی�������ك�������م�������ەت، ل����������ە ب�������������ارەی 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی���ی���ەوە ب��������دوێ، ب���ێ���دەن���گ���ب���وون���ی ت����ۆ خ���ی���ان���ەت���ە ل��ە 

خۆشەویستی!.

م���ن: م���ەرج ن��ی��ی��ە، هەمیشە وت���ن ش��ت��ەك��ان روون ب��ك��ات��ەوە، 

هەردەم شێواندنەكان لە وتەكانەوە دەستپێدەكەن، هەروەك 

ش���ی���ع���رەك���ەی »ن���ی���ك���ۆالس ك���ات���ان���ۆ« دەڵ���ێ���ت »م����ن زۆر ج�����ار، لە 

وشەكان پەشیمان دەبمەوە، بەاڵم هەرگیز لە بێدەنگییەكانم 

نا«.

خۆم: ژیان خۆشەویستییە، ئەمە ئەو فاكتەیە تاراددەیەك 

هەمووان لەسەری كۆكین، بەاڵم ئەی مردن چییە؟.

من: م��ردن تاكە هەقیقەتێكە ناتوانین تەفسیری بكەین، 

لەگەڵ ئەوەشدا نابێت لێی بترسین، چوونكە لەو باوەڕەدا نیم 

هێندەی ژیان تاڵ بێت.  

خ��ۆم: ئەگەر ژی��ان خۆشەویستییە بۆچی بە ت��اڵ پێناسەی 

بكەین؟، خۆشەویستی و شادیی دوانەیەكن پێكەوە!!. 

من: ئەگەر ژیان تاڵ نەبوایە، مرۆڤ پێویستی بە داهێنانی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەب���وو، م����رۆڤ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی داه���ێ���ن���اوە ن��ەك 

دی������اردەی������ەك������ی خ����ۆڕس����ك����ی دەروون�������������ی خ�������ۆی ب����ێ����ت، س���روش���ت���ە 
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خۆڕسكەكەی مرۆڤ دڕندەییە، كاتێك زانیمان ئەو دڕندەییە 

سروشتییە وێرانترمان دەكات، ژیانمان تفتتر دەكات پەنامان 

بۆ خۆشەویستی برد، یان بابڵێم خۆشەویستیمان داهێنا.

خ���ۆم: ب����اوەڕت ب��ە ژی��ان��ێ��ك��ی ت��ر ل��ە دوای م���ردن ه��ەی��ە؟, وات��ە 

زیندوبوونەوەی پاش مەرگە فیزیكییەكەمان. 

م��ن: ئ��ەم پ��رس��ی��ارە هێندە ك��ۆن��ە ب��ە ق��ەد ت��ەم��ەن��ی هەبوونی 

م���������رۆڤ، ل������ەوەت������ی م��������رۆڤ ه�����ۆ�س�����ی ك�������ردۆت�������ەوە ئ������ەم پ���رس���ی���ارە 

ئامادەیەی هەبووە، ئەو وەاڵمانەی تاوەكو ئێستا لە ئ��ارادان، 

ل��ە روان���گ���ەی اله����وت ی���ان ف��ەل��س��ەف��ەوەن، ئ���ەوان���ەش ه��ەم��وو 

شێمانە و گریمانەیین نەك كۆنكرێت، لێ الهوت و فەلسەفە 

دوور ن��ی��ن ل��ە زان���س���ت، ب��ەڵ��ك��و ل��ەس��ەر زان��س��ت رۆن������راون، بگرە 

تاكو سەردەمی »رۆشنگەری«ش فەیلەسووفەكان هەم دانا 

ب���وون، ه��ەم زان���ا، بۆیە گریمانە فەلسەفییەكان ب��ە تێپەڕینی 

كات بوونەتە فاكتی زانستیی، بەاڵم كەی زانست توانی وەاڵمی 

ئەو پرسیارە بداتەوە، دەتوانین وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە 

ج��ا ب��ە ه��ەر ب��ارێ��ك��دا بێت ئ��ەوەی��ان زۆر گرنگ نییە، وەك خۆم 

چ��اوەڕێ��ی زانست دەك��ەم و دڵنیاشم ل��ەوەی رۆژێ��ك دەتوانێت 

وەاڵمی ئەم پرسیارە هەرە دێرینەی مرۆڤ بداتەوە.  

خ���ۆم: ك��ەوات��ە ن��ات��وان��ی��ن پ��ێ��ن��اس��ەی م���ردن ب��ك��ەی��ن!، دەب��ێ��ت 

جێی بهێڵین بۆ زەمەن.   

م�����ن: ج������ارێ ب����ا ئ��ێ��م��ە پ���ێ���ن���اس���ەی خ������ودی ژی������ان ب���ك���ەی���ن ك��ە 

ئ���ەزم���وون���ی دەك���ەی���ن، دوات�����ر رەن���گ���ە ئ���اس���ان ب��گ��ەی��ن��ە پ��ێ��ن��اس��ەی 

م����ردن، ه����ەروەك ش��اع��ی��ری ی��اب��ان��ی »م��ۆری��ت��اك��ە« ل��ە ی��ەك��ێ��ك لە 
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هایكۆكانیدا دەڵێت »وەك گوڵە نیلۆفەڕ، ژیانی م��ن، سەراپا 

وەك رۆژێ���ك دێتە ب��ەرچ��او«. ه��ەر ب��ە راس��ت��ی ژی��ان��م��ان ه��ەر یەك 

تاكە رۆژە.  

خۆم: مەرگ كۆدێكی سەیرە، رەنگە بتوانین لە كۆتاییەكانی 

ژی����ان����دا ل���ێ���ی ت��ێ��ب��گ��ەی��ن، ه��������ەروەك چ�����ۆن »ڤ���ی���ك���ت���ۆر ه����ۆگ����ۆ« ل��ە 

سەرەمەرگدا وتی »رووناكییەی رەش دەبینم«. ئەو چركەساتە 

رەنگە تێبگەین، بەاڵم چیتر توانامان نییە لە بارەیەوە بدوێین. 

م��ن: م��ردن تەنها مردنی جەستەیە، ونبوونە لە بەرچاوی 

خەڵك، بڕوام بەوە نییە ماددە بمرێت، تەنیا دۆخی دەگۆڕێت!. 

ت��ك��ای��ە ك��ە م��ن ون ب���ووم ل��ەب��ەرچ��اوان��ت وا م��ەك��ە ن��ەت��ن��اس��ی��وم، 

هەوڵمەدە بۆ لە بیركردنم، باشترین كار بیكەیت داگیرساندنی 

مۆمێكە لەگەڵ خوێندنەوەی تێكستەكانمدا، بەاڵم نەكەیت 

بە دڵێكی تەنگەوە ئەم كارە بكەیت.  

خۆم: كێ ناڵێت بەو هەموو برینەوە پێش تۆ ون نابم، ئاخر 

گ��ۆم��ێ��ك��م چ���ەن���دان ج���ار ل��ی��خ��ن ك�����رام، ب�����ەردی زۆرم ت��ێ��گ��ی��راوە، 

دڵیان شكاندووم لە ژیان، چاوەڕێی تەڕایی روونی تۆ بووم تاكو 

بمژێنیتەوە، سەیرە بەو هەموو هەستەوە، چۆن دەبێت وەك 

مردوو بژیم؟!. 

من: تۆم خۆش دەوێت!. ئەوەندە ئاسان بە كەسێك ناڵێم 

خۆشم دەوێ��ی��ت!, دڵنیام ئەفسوونێك لە ت��ۆدا هەیە، راستە 

م��ن ج���ادووگ���ەری وش���ەم، ب���ەاڵم ت��ۆ ساحیری دڵ ب��ردن��ی، ئ��ەوە 

نییە بە ئاسانترین شێوە دڵت بردم.  

خ����ۆم: زۆرج�����ار وا ه��ەس��ت دەك����ەم زۆر ت��ەڵ��خ��ی��ت، ب���ۆم جیا 
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ناكرێتەوە چۆن بیر دەكەیتەوە و چی لە مێشكتدا هەیە!. 

من: مرۆڤی جوان، هێندەی روونییەكەی لێڵە، تۆ ناتوانیت 

ك��ەش��ف��ی ب��ی��ر و خ��ەی��ااڵت��ی ب��ك��ەی��ت، ك��ەچ��ی ت���ۆ ه��ێ��ش��ت��ا نابینیت 

ڤ��ی��زام پ��ێ��داوی��ت ئ���ەو ج��وگ��راف��ی��ا ت��اری��ك��ان��ە ب��ەس��ەر ب��ك��ەی��ت��ەوە لە 

ئ��ەن��دێ��ش��ەی م��ن��دا ه���ەن، وری��اب��ە چ���رای خۆشەویستییەكەت 

ت����ون����د ب����گ����رە، ن������ەك خ�����وان�����ەك�����ردە ل����ە ب����ەرزای����ی����ەك����ان����ی ب���ی���رم���ەوە 

هەڵدێرێیت.  

خ����ۆم: خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ت��م ق��ب��وڵ ك������ردووە، ب����ەاڵم ل���ە ب��ەی��ەك 

گ��ەی��ش��ت��ن��ی ج��ەس��ت��ەك��ان زۆر دەس���ڵ���ەم���ێ���م���ەوە، ب���ە ج���ۆرێ���ك بە 

بیركردنەوە لێی توو�سی جۆرە شڵەژانێك دەبم تێیدا ون دەبم، 

تۆ دەركی ئەوەت كردووە خەریكە خۆم ناناسمەوە؟.  

م���ن: ئ���ەو خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەی رێ��گ��ری��ی ل��ە ب��ەی��ەك گەیشتنی 

جەستە ب��ك��ات، ن��ەك نابێت پێی دڵ��خ��ۆش ب��ی��ن، بەڵكو دەبێت 

ن���ەف���رەت���ی ل���ێ ب���ك���ەی���ن. ك��ێ��ش��ەی ت���ۆ ل�����ەوەدای�����ە ت��ەن��ه��ا خ���ورم���ات 

دەوێت، كەچی من خورما و مێوژیشم دەوێت. 

خ������ۆم: ل����ە دی������دی م���ن���دا خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی م���ەح���ك���وم ن��اك��رێ��ت 

ب��ە پ��ەی��وەن��دی��ی س��ەرج��ێ��ی��ی، رۆح زی��ات��ر رۆڵ دەگ��ێ��ڕێ��ت وەك لە 

جەستە.

م�����ن: خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ه���ێ���زی ك��ێ��ش��ك��ردن��ی ه����ەی����ە، ه��ەم��ی��ش��ە 

دوو ج��ەس��ت��ە ب�����ەرەو ی���ەك رادەك��ێ��ش��ێ��ت، ك��ات��ێ��ك ج��ەس��ت��ەك��ان 

ئاوێزانی یەكتر دەب��ن، رژێنی خۆشەویستی هۆرمۆنی توانەوە 

دەردەدات، خۆشەویستییەك نەتوانێت دوو ل��ەش ئاوێتەی 

ی��ەك��ت��ر ب���ك���ات، ج��ێ��ی گ��وم��ان��ە و دەب���ێ���ت ب�����اوەڕ ب����ەوە ب��ك��ەی��ت ئ��ەم 
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پەیوەندییە هێشتا نەبووەتە خۆشەویستی. 

خۆم: هێشتا سەر لەوە دەرناكەم، بۆچی لە پێناسەی نوێدا 

خۆشەویستی و سێكس پێكەوە دەبەسترێنەوە؟. بۆ دەبێت ئەو 

دووانە تەواوكەری یەكتر بن؟. كێ ئەم رێسایەی سەپاندووە؟. 

م���ن: ئ����ەوە رێ��س��ای��ەك��ی س��روش��ت��ی��ی و خ��ۆڕس��ك��ە ب���ێ سێكس 

هیچ مانایەك بۆ خۆشەویستی نامێنێتەوە، بە پێچەوانەشەوە 

بێ خۆشەویستی هیچ هۆكارێك نییە بۆ ئەنجامدانی سێكس، 

چوونكە لەو دەمەدا سێكس دەبێتە پووچترین پرۆسە. 

خۆم: هێشتا بۆم هەرس ناكرێت، سێكس و خۆشەویستی 

دوال���ی���زم���ێ���ك ب���ن ی��ەك��ت��ر ت������ەواو ب���ك���ەن، ت���ا ئ��ێ��س��ت��ا وەه�����ا تێبینیم 

كردووە ئەو دووانە پێچەوانەی یەكترن!. 

م���ن: ل��ە روان��گ��ەی��ەك��ی ف��ەل��س��ەف��ی��ان��ەوە ب��ۆچ��وون��ی خ��ۆم��م بۆ 

�سی كردیتەوە، چوونكە تۆ سۆفیستانە سەیری خۆشەویستی 

دەكەیت و پێتوایە نابێت جەستە رۆڵی هەبێت، منیش دەڵێم 

مرۆڤ بە هۆی جەستەیەوە هەست بە بوونی خۆی دەكات.  

 2018-11-4

كاتژمێر: چواردە و �سی خولەك   

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس  

 -4-

من: با بگەڕێینەوە سەر جەستە. بێ بایەخكردنی جەستە 

لە بواری فەلسەفیدا، ئەفالتۆن تیۆریزەی كردووە، بەدیتنی 

ئ����ەو ج��ەس��ت��ە ل���ە خ����اك����ەوە پ����ەی����داب����ووە و رۆح ل���ە ئ��اس��م��ان��ەوە 
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دابەزیوە، ئەم تەرزە بیركردنەوەیە لە بواری فەلسەفیدا وەك 

هێڵێكی درامی لە ئەفالتۆنەوە درێژ بووەتەوە تاكو بە ئێستاش 

دەگات. ئەمە هەر ئەو شتەیە »نیتچە« تێبینی كرد كە مێژووی 

مرڤایەتی چیتر نییە جگە لە مێژووی نابووت و سەركوتكردنی 

جەستە.  

خۆم: ئەمە هەمان روانگەیە كە ئاینەكان پێداگریی لەسەر 

دەكەن، هەر لەو رێگەیەشەوە بووە بە بەشێك لە كولتووری 

ئێمە. مرۆڤی كورد لە هەر ئاستێكی رۆشنبیریدا بێت تا ئێستا 

نامۆیە بە جەستەی خۆی!.

م��ن: تۆ سەیری شانۆی ك��وردی��ی بكە، هەموو ڤۆكۆسێكی 

ل�����ەس�����ەر ح������ی������وارە ن�������ەك ج�����وڵ�����ەی ج����ەس����ت����ە، ئ��������ەوەن��������دەی م��ن 

تێگەیشتبم، خراپترین جۆری نواندنی شانۆیی ئەو نواندنەیە 

تەنها پشتی بە هێزی وشە بەستووە و جوڵەی جەستەی وەال 

ناوە. تەنانەت ئێمە سەماشمان نییە،! هەڵپەڕكێیەكمان هەیە 

ت��اك ل��ە ب��ۆت��ەی گشتدا پێوەند ب���ووە، ب��ەو پێیەی ئ��ەو سەمایە 

پرۆسەیەكی دەستەجەمعییە، تاك تێیدا ونە، ئەمەش زادەی 

ئ��ەو ترسەیە لە دروستبوونی تاكێك خاوەندارێتی جەستەی 

خ���ۆی ب��ك��ات، ه����ەروەك چ���ۆن دیسپۆتیزمە ك��ول��ت��ووری��ی��ەك��ە بە 

گشت نەبێت بواری بیركردنەوەشمان نادات. 

خۆم: كەواتە ئێستا بیر لەوە دەكەمەوە تۆ بۆ جەستەی ژن 

دەنووسیت یان بۆ رۆحی ژن؟.

من: مرۆڤ تاكو جەستەی نەبێت هیچی تری نییە، الی من 

مرۆڤ جەستە و ئیحساس و بیرە، ژنیش وەك مرۆڤ دەبینم، 
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بۆ هەموو ئەو جوانیانەی ژن دەنووسم. 

خ����ۆم: س���ەی���رە س����ەرب����اری ئ�����ەوەی ل���ە ب���وارێ���ك���ی دی���اری���ك���راودا 

ن���ان���ووس���ی���ت، ب�����ەاڵم ه���ەم���وو ش��ی��ع��رەك��ان��ت ب���ۆ ژن�����ن، خ����ۆت بە 

ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت دەزان���ی���ت ب���ەاڵم ه��ی��چ شیعرێكت نییە رەه��ەن��دی 

چینایەتی هەبێت!!. 

م���ن: پ��ەی��وەن��دی��ی م���ن ب���ە ك��ۆم��ۆن��ی��زم��ەوە ل���ە ق��ۆن��اغ��ێ��ك��دای��ە، 

خ��ەڵ��ك وا دەزان������ن دەس����ت����ب����ەرداری ئ����ەو ب��ی��رۆك��ەی��ە ب�����ووم، ی��ان 

وا ت����ێ����دەگ����ەن ك���ۆم���ۆن���ی���س���ت���ب���وون ب���ەش���ێ���ك ب���ێ���ت ل�����ە م����ێ����ژووی 

تێپەڕێنراوم، نا، نەخێر، بەم جۆرە نییە، هیچ نەبێت شیعر بە 

كۆمۆنیزمەوە دەمبەستێتەوە، ئەمە هەمان ئەو كۆنسێپتەیە 

»ئ�����االن ب���ادی���ۆ« ل���ە ب����ارەی����ەوە دەدەوێ و دەڵ���ێ���ت »ش��اع��ی��رەك��ان 

ل��ەب��ەر هۆكارێكی ج��ەوه��ەری كۆمۆنیستن«!. ب��ادی��ۆ ئ��ەو ه��ۆك��ارە 

ب��ە زم���ان دەس��ت��ن��ی��ش��ان دەك����ات، ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ش��اع��ی��رەك��ان ن��اوی 

نوێ بۆ شتەكان دەدۆزنەوە كە پێشتر ناویان نەبووە، ئەمیش 

پێشكە�سی هەمووان دەكرێت!. رەنگە لە ئێستادا تەنها و تەنها 

ش��ی��ع��ر م��ن ب��ە ك��ۆم��ۆن��ی��زم��ەوە ب��ب��ەس��ت��ێ��ت��ەوە، ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا 

خۆم بە شاعیری پڕۆلیتاریا نازانم، الی من بازنەكە فراوانترە، 

لە دیدی مندا شیعر بۆ هەمووانە. 

خ��ۆم: وت��ت شیعر بۆ ژن دەن��ووس��م، ئەمە خ��ۆی لە خۆیدا 

تەسككردنەوەی بازنەكەیە نەك فراوانكردنی!.

م��ن: ب��ەڵ��ێ ب��ۆ ژن دەن���ووس���م، چ��وون��ك��ە ژن��م خ��ۆش��دەوێ��ت!، 

ژن����م خ����ۆش دەوێ�������ت، ل���ێ ه��ی��چ ك����ات ئ���اس���ودەگ���ی���م ل��ەگ��ەڵ��ی��ان��دا 

ن��ەب��ووە!، رەنگە بێ ئ��ەوەی بەخۆم بزانم م��ازۆخ��ی بم و چێژ لە 
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ئازاردانەكانم وەرب��گ��رم، بە لەبەرچاوگرتنی ئەمەش هەمیشە 

بۆ ژن دەنووسم.  

خۆم: شەڕی كامۆ و سارتەر لەسەر بەدەستهێنانی دڵی ژنان 

بوو، ئاخر سارتەر ئیرەیی بە كامۆ دەبرد كە ئەو هەموو ژنە پێی 

سەرسام ببوون، بەاڵم هەوڵیدەدا ئەم ئیرەییە بخاتە فۆرمی 

ش��ەڕێ��ك��ی ف��ی��ك��ری��ی��ەوە، ت���ۆش ه��ەم��ان ش���ەڕت ل��ەگ��ەڵ دەك��رێ��ت 

لەالیەن هەندێ هاوڕێتەوە و دەیانەوێت ئ��ەم ئیرەییە بخەنە 

چ��ێ��وەی ج��ی��اوازی��ی و س���ەرەڕۆی���ی ب����ی����روڕاوە، ك��ەچ��ی ئ����ەوەی من 

دەیبینم ت��ۆ هەمیشە دۆڕاوی���ت ل��ە دۆزی��ن��ەوە و بەدەستهێنانی 

ئەو ژنەی دڵی خۆت دەیخوازێت!. 

من: ئەو ش��ەڕە نەگریسەم دژی خۆم پێ راناگیرێت، بەاڵم 

ه��ەر دەن��ووس��م و تێمای س��ەرەك��ی نووسینەكانیشم ستای�سی 

ژن����ە. زۆر ج���ار دەگ���ەم���ە ئ���ەو دۆخ����ە دەروون���ی���ی���ەی ن���ازان���م ب��ۆچ��ی 

دەنووسم!، بەاڵم دەزان��م دەبێت شتێك بە ژن بڵێم لە رێگای 

ت��ێ��ك��س��ت��ەوە. زۆر ل��ە پ��ی��اوەك��ان��ی ه��اوڕێ��م ئ��ی��رەی��ی��م پ��ێ دەب����ەن كە 

هەمیشە بۆ ژنان سەرنجڕاكێشترین پیاو بووم، بەاڵم من وەك 

راوە ما�سی لەگەڵ ژن��ان بەرخود ناكەم و نامەوێت بە كۆمەڵ 

بیانخەمە ت��ۆڕی ئ��ارەزووەك��ان��م��ەوە. ن��ا، نەخێر دەم��ەوێ��ت وەك 

باڵندەیەك تەنها لەگەڵ ئەو مەلەدا  بفڕم هێشتا لە قەفەزی 

پیاوێكی تردا زیندانە، بۆیە هەمیشە بۆی دەنووسم!.  

خۆم: جارێك وتت باوەڕم بە دۆنادۆن هەیە، پێتوایە ژنێك 

هەبێت لە كۆنەوە رۆحی ئاوێتەی رۆحت بووبێت!؟.  

م����ن: م��رۆڤ��ێ��ك��ی ئ���ای���ن���دار ن���ی���م، ك���ەچ���ی ب������ڕوام ب���ە دۆن����ادۆن����ی 
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گ��ی��ان��ەك��ان ه��ەی��ە و پێموایە گیانی م��ن و ژن��ێ��ك ب��ەر ل��ە ه���ەزاران 

ساڵ لە یەكتر نزیك بوون، رەنگە دوو پەروانە بووبن لەسەر 

پ�����ەڕەی گ��وڵ��ێ��ك ی��ەك��ت��ری��ان ن��اس��ی��ب��ێ��ت، م���ن ب���ۆ ن��اس��ی��ن��ەوەی ئ��ەو 

پەروانەیە دەنووسم!.

خ����ۆم: ك���ەوات���ە ت���ۆ ع��اش��ق��ی��ت ب���ە م��ان��ا س��ۆف��ی��گ��ەری��ی��ەك��ەی، 

پێموایە عەشق درۆیەكە دژی تەنهایی، تەنهاییش راستییەكە 

دژی عەشق. 

م������ن: وای�������ە ع����ەش����ق ج���ن���ون���ە، ح���اڵ���ەت���ێ���ك���ی دەروێ����ش����ان����ەی����ە، 

خۆشەویستی ئەو پەیوەندییە دڵخوازەیە زۆرینەی مرۆڤەكان 

ئ�������ارەزووی دەك������ەن، ك��ەچ��ی م���ن ن���ات���وان���م خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ك��ەم 

ئەگەر نەگاتە عەشق، ئەگەر نەبێتە ئەو شێتییەی لە كرۆكی 

عەشقدا ه��ەی��ە، ه��ەر ئ��ەم��ە پێم دەڵ��ێ��ت ی��ان ك���وڕی زەمەنێكی 

زۆر دێرینم، یاخۆ هێشتا سەردەمی من نەهاتووە.  

خ��ۆم: شێتەكان جوانترین مرۆڤەكانن، زۆرج��ار بەهەڵەدا 

دەچین كە شێتی و ئەحمەقی لە یەكتر جودا ناكەینەوە!.  

م�����ن: ش��ێ��ت��ی درۆی���������ەك ب�����وو ل����ە س����ەدەك����ان����ی ن������اوەڕاس������ت ل��ە 

ئ����ەوروپ����ا داه�������ات، ف���وك���ۆ ل���ە ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی��دا »ش��ێ��ت��ی و ن����ائ����اوەز، 

م��ێ��ژووی شێتی ل��ە چ��اخ��ی كالسیكیدا«. ئ��ەم بابەتە دەب��ات��ە ناو 

فەلسەفەوە، ئ��ەو نموونەی »كەشتی دەبەنگەكان« دەخاتە 

ب����ەر ب����اس ك���ە ل����ەو س�����ەردەم�����ەدا ك���ۆم���ۆن���ەك���ان ش��ێ��ت��ەك��ان��ی��ان پێ 

دەبردە ناوەڕاستی دەریاكان و بەدەم شەپۆلەكانیانەوە دەدان، 

ئ��ەم��ێ��س��ت��ا ه����ەر م��رۆڤ��ێ��ك��ی دژە س��ی��س��ت��م ب����ەو ش��ێ��ت��ە ل���ە ق��ەڵ��ەم 

دەدرێت لە سەدەكانی ناوەڕاستدا كە سێبستیان برانت رۆمان 



31

ل���ەب���ارەی���ەوە دەن��ووس��ێ��ت، ئ����ەوەی گ����ۆڕاوە ل��ە ب���ری ل��ەن��اوب��ردن��ی 

فیزیكی لەناوبردنی دەروونی و مەعنەویی پەیڕەو دەكرێت. 

خۆم: مردنی مەعنەویی زۆر ترسناكترە لە مردنی فیزیكی!، 

ئەوەی منی تۆقاندووە هەردوو مردنەكە بەیەكەوە روو بكەنە 

كەسێك. 

م����ن: ن���ات���وان���م وەه�����ا ب��ی��ر ب���ك���ەم���ەوە، ژی�����ان وەك ئ�����اوی ك��ان��ی 

دەڕوات هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ سەرچاوەكەی، مردن هەروەك 

ژی���ان دی��اردەی��ەك��ی ج��ەس��ت��ەی��ی��ە، ژی���ان ل��ەن��او م���ێ���ژوودا درۆی��ەك��ی 

دڵخۆشكەرە و م��رۆڤ ب��ۆ نەمریی خ��ۆی داه��ێ��ن��اوە، ب��ەداخ��ەوە 

ژی������ان  ی����ەك ج������ارە، وەل�����ێ م���ن ه���ەم���وو رۆژێ������ك ب������ەدەم ئ�������ازارەوە 

دەمرم.  

خ������ۆم: ك����ەوات����ە ب�����ژی ب�����ەو ج������ۆرە دەت����وان����ی����ت ب����ژی����ت. ئ��ێ��س��ت��ا 

حەزدەكەم بزانم مێشكت چی تێدایە؟.  

من: بە دیار خۆمەوە دانیشتووم، دەمەوێت تەنهابم تەنیاتر 

لەم تەنهاییەی ئێستام. بیر لەوە دەكەمەوە چۆن نەیانهێشت 

خ���ەون���ەك���ەم ت�����ەواو ب���ك���ەم، ف��ڕێ��ی��ان��دام��ەوە ن���او ئ���ەم واق��ی��ع��ە پڕ 

ئ��ازارە. دەمەوێت دوو دێڕ بۆ یارم بنووسم »سوپاست دەكەم 

كە پێتوتم تۆ مەلێكی تەنهایت، یاوەرت نییە لە فڕیندا«.  

خ��������ۆم: ش����ت����ی س����ەی����ر و س�����ەم�����ەر ل�����ە م���ێ���ش���ك���ت���دا ه�����ەی�����ە، ل��ە 

هەموو�سی گرنگتر هەموو شتەكان وەك ئەڵماس گرانبەهان. 

م����ن: پ��ێ��ت��وای��ە ك��ەس��ێ��ك��ی دی���ك���ە ه��ەب��ێ��ت دی���ق���ەت ل����ەو شتە 

وردان���ە ب��دات جگە ل��ە م��ن؟. ب��ۆ م��ن وتنی شتی ق��ورس و گ��ران 

گ��رن��گ نییە، گ��رن��گ دۆزی���ن���ەوەی م��ان��ای گ��ەورەی��ە ل��ە شتی زۆر 
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وردیلەدا. 

خۆم: بەاڵم زۆرجار دۆزینەوەكانت هێندەی چەكی ئەتۆمی 

بۆ كۆمەڵگە ترسناكن! چوونكە ناتوانێت هەرسیان بكات. 

م���ن: ب��ە ق���ەد رق���ی ه��ەن��دێ��ك خ��ەڵ��ك ل��ە خ���ۆم و روان��گ��ەك��ان��م 

دڵخۆشم بەمە، ئاسوودەشم بەوەی بۆچوونەكانم هەندێك 

ك��ەس وەك گ��ای ئیسپانی شێت دەك���ات، ك��ەوات��ە زوو زوو بەو 

پەڕۆ سوورە سەرچۆپی دەگرم. 

  2018-11-8

كاتژمێر: یانزە و چل خولەك   

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس  

 -5-

خۆم: جارێك وتت مردن هێندە ناخۆش نییە، گەر وا بوایە 

كەسێك دەگەڕایەوە!، لە راستیشدا دیمەنی ئاوابوون جوانتر 

خۆی دەنوێنێت وەك لە هەاڵتن. 

م��ن: م���رۆڤ ه��ەرچ��ی داه��ێ��ن��ا ب��ۆ ل��ە ب��ی��رب��ردن��ەوەی م���ردن یان 

فەرامۆشكردنی ب��وو، ب��ەاڵم ناكام م��ای��ەوە!، بۆیە ب��ڕوا دەك��ەم 

مرۆڤ بۆ ژیان لە دایك نابێت، بەڵكو بەناو ژیاندا تێدەپەڕێت 

بەرەو مەرگ.  

خ���ۆم: هێندە شیرین ب��ا�س��ی م���ەرگ دەك��ەی��ت، وەك ئ��ەوەی 

پ��ەس��ن��ی ع��اش��ق ب��ۆ م��ەع��ش��وق��ەك��ەی ب��ێ��ت!. ت��ێ��زە ب��ەن��اوب��ان��گ��ەك��ە 

ج��ەخ��ت ل��ەس��ەر ئ���ەوە دەك���ات���ەوە ه��ەرچ��ی وت��ی »ب���ژی م���ەرگ« بێ 

راڕایی فاشیستە. 
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م��ن: باسەكەی ئێمە لە دەرەوەی سیاسەتە، قسەكردنە 

ل��ەس��ەر »م��ەرگ��ی رووت«، ب���ەو م��ان��ای��ەی م���ردن وەك رەه��ای��ەك��ی 

س��روش��ت��ی س��ەی��ر ب��ك��ەی��ن. خ��ۆ دروش��م��ی م��ن ت���ەواو پێچەوانەی 

دروش����م����ە ف��اش��ی��س��ت��ی��ی��ەك��ەی��ە، چ���وون���ك���ە ب����ە دروش����م����ی »ب����ژی 

ژی�������ان، ب���م���رێ م�������ەرگ، ن����ەف����رەت ل����ە س������ەرەت������ان«, رووب���������ەڕووی 

نەخۆشییەكەم دەبمەوە، زۆر جار ئەو مرۆڤانەی با�سی مەرگ 

دەكەن، عاشقی ژیانن.  

خ�������ۆم: ه�����ەر چ���ۆن���ێ���ك پ���ێ���ن���اس���ەی م�������ەرگ ب���ك���ەی���ن، ل����ەن����گ و 

ن���ات���ەواوە، چ��وون��ك��ە ت��اك��ە ش��ت��ە ن��اك��ەوێ��ت��ە ن���او ژی���ان���ەوە، م��رۆڤ 

دەت���وان���ێ���ت ت��ەن��ه��ا پ��ێ��ن��اس��ەی ئ����ەو چ��ەم��ك��ان��ە ب���ك���ات ل���ە ژی��ان��ی��دا 

دەیانبینێت.  

م��ن: م���ردن ئاگرێكی ت��اری��ك��ە، دەت��وان��ی��ن ب��ۆن��ی دوك��ەڵ��ەك��ەی 

ب����ك����ەی����ن، م�����ن چ������ەن������دان ج������ار م������������ردووم، ه�����ەم�����وو ح���اڵ���ەت���ێ���ك���ی 

ك��ۆم��ا ج��ۆرێ��ك��ە ل���ە م�����ردن، ل����ەوە ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ووم م����ردن ه��ێ��ن��دە 

وەح���ش���ەت���ن���اك ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ك��و ه���ەم���ان خ����ەو و س��ك��ون��ی پ��ێ��ش لە 

دای��ك��ب��وون��ە. ب��ۆ ئ���ەوەی ب��ژی��ن پێویستمان ب��ە ه��ەن��اس��ەدان��ە، بۆ 

م��ردن��ی��ش چ���اون���وق���ان���دن، ه���ەرچ���ەن���دە ئ��ێ��س��ت��ا ن���ام���ەوێ���ت چ���اوم 

دابخەم.  

خ�����ۆم: ب���ۆچ���وون���ەك���ان���ی ت���ۆ ل���ەگ���ەڵ روان����گ����ەی ق��وت��اب��خ��ان��ەی 

وج���ودی���ی���ەك���ان ی���ەك���دەگ���رێ���ت���ەوە، ئ�������ەوان وت����ی����ان ژی������ان ه���ەم���وو 

چیرۆكەكە نییە!!، بەڵكو مەرگ وەك رەهایەك دەخەنە پێش 

چاوی مرۆڤ، ئەمە بێ ئەوەی ژیانیش ببوغزێنن.  

م����ن: ه�������ەروەك م���ارك���س زی���ات���ر س���ەرس���ام���م ب���ە »ه���ی���گ���ل« بە 
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ت��ای��ب��ەت ب��ە كتێبە ه����ەرە ب��ەن��اوب��ان��گ��ەك��ەی »ف��ی��ن��ۆم��ی��ن��ۆل��ۆژی��ای 

رۆح«، ك�������ە ه���������ەر وەك چ���������ۆن »ك���������������ۆژۆ« پ�����ێ�����ی�����وای�����ە »ل�����������ەدوا 

شیكردنەوەدا دیالێكتیكی هیگل بە فەلسەفەی مەرگ ناوزەد 

دەك��رێ��ت«. لە دیتنی مندا م��ەرگ ئەنجامی ژیانە. زیندەوەرێك 

تاكو نەژی ناشمرێت، ئەمە هەر ئەو فاكتە بوو لە سوكراتەوە 

درێژ بۆتەوە تاكو فرۆید و شۆپنهاوەر. لەگەڵ ئەوەشدا مرۆڤ 

دەب��ێ��ت ئ��ەو م���اوە ك��ورت��ەی لەبەردەستییەتی »ژی���ان« چ��ێ��ژی لێ 

وەربگرێت.  

خ����ۆم: ف��ەل��س��ەف��ە ب��ۆچ��وون��ێ��ك��ی ك��ۆن��ك��رێ��ت��ی ن��ی��ی��ە س���ەب���ارەت 

ب��ە م���ەرگ، س��ی��س��رۆن دەی����ووت »ف��ەل��س��ەف��ان��دن ف��ێ��رب��وون��ە كە 

چ����ۆن ب���م���ری���ت!«. ب�����ەاڵم س��ت��وون��ی ه�����ەرە گ��رن��گ��ی ف��ەل��س��ەف��ە لە 

دوای رۆشنگەرییەوە ئەوەیە فەلسەفاندن فێربوونە كە چۆن 

بژیت. ماركس هەموو ژیانی فەلسەفیی خۆی بۆ ئەوە تەرخان 

ك���رد ب��ڵ��ێ��ت ك����اری ف��ەل��س��ەف��ە ب��ە ت��ەن��ه��ا ش���رۆڤ���ەی ج��ی��ه��ان نییە، 

بەڵكو گۆڕینییەتی بە جیهانێك مرۆڤ تێیدا هەست بە چێژی 

ژیان بكات.  

من: ماركس فەیلەسوفێكی ماتریالیستە، ئەگەرچی وەك 

فەیلەسووفێك دەس��ت پێدەكات، ب��ەاڵم بە كتێبی »كاپیتال« 

وەك ئ��اب��ووری��ن��اس��ێ��ك��ی س���ەرم���ای���ەداری���ی ك��ۆت��ای��ی دێ����ت، ل���ە هیچ 

ش��وێ��ن��ێ��ك��دا م��ارك��س ئ����اوڕ ل��ە چ��ەم��ك��ی م����ەرگ ن����ادات����ەوە، بەڵكو 

چ��اوی بڕیوەتە ژی��ان، ماركس فەیلەسووفی ژی��ان و هیومانیزم 

بوو.   

خ����ۆم: م���ارك���س، ل���ە رووی م��ات��ری��ال��ی��س��ت��ی��ی��ەوە درێ����ژك����راوەی 
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»دی���م���وك���ری���ت���س«ە، ب���ە ب���ۆچ���وون���ی ئ����ەو ف��ەی��ل��ەس��وف��ە ی��ۆن��ان��ی��ی��ە 

دێرینە جیهان لە ئەتۆم پێكهاتووە، هیچ بوونێك لە دەرەوەی 

ئەتۆم نییە، ئەم روانگە ئەتۆمیستییە بە پوختەكراوی دەگاتە 

سەردەمی ماركس، بۆیە ماركس بیر لە مردن ناكاتەوە، بەڵكو 

ب���ە چ����ڕی ب���ا�س���ی ژی����ان دەك������ات، وەك چ����ۆن ئ��ەب��ی��ك��ۆری��س��ت��ەك��ان 

پ��ێ��ی��ان��وای��ە م���ەرگ پ��ەی��وەن��دی��ی ب��ە ژی���ان���ەوە نییە و ن��اك��ەوێ��ت��ە نێو 

بازنەی ژیانەوە. 

م���ن: ت��ا ئ���ەو ش��وێ��ن��ە الی��ەن��گ��ری »م���ارك���س«م ب��ی��ر ل��ە كوالێتی 

ژیان دەكاتەوە، بیركردنەوە لە ژیان كاری مرۆڤی مودێرنە. 

خۆم: بەدەر لەم باسە، ئەوەی جێگەی سەرنجە لە نێوان 

س��ۆف��ی��س��ت و م��ات��ری��ال��ی��س��ت��دا، ل���ە ن���ێ���وان م����وری����دی ئ���ی���ش���راق و 

مرۆڤی نوێی خۆرئاواییدا، لە نێوان حیكمەتی بودا و تێزەكانی 

ماركسدا، رووخساری تۆم بۆ نادۆزرێتەوە. كۆكردنەوەی ئەو 

هەموو شتە ناكۆكە لە خۆتدا كارێكی ئاسان نییە.  

م������ن: پ������رۆت������اگ������ۆراس ل�����ە س���������ەدەی پ���ێ���ن���ج���ەم���ی پ���ێ���ش زای���ی���ن 

وت������ی »م��������رۆڤ پ�����ێ�����وەری گ���ش���ت ش���ت���ێ���ك���ە«، ه���ی���چ ف���ەل���س���ەف���ە و 

ئایدۆلۆژییەك بە پێی پێویست تەواو نییە، مرۆڤبوون پێوەری 

هەموو شتێكە، خۆم بە موریدی هیچ شتێك نازانم، جگە لە 

بیركردنەوە و روانگەیەكی ئینسانیانە، ئەمەش بە تەنیا لە یەك 

شوێن دەست ناكەوێت، دەبێت هەر بەشەی لە جێگەیەكەوە 

ب��ه��ێ��ن��ی��ت. ئ��ەم��ە رێ���ك پ��ەش��ی��م��ان��ب��وون��ەوەی م��ن��ە ل��ە رەه��اگ��ەرای��ی 

بیری ماركسیزم، بێگومان ماركس لە سەدەی بیست و یەكدا 

بژیابایە، مانیفێستی كۆمۆنیستی ن��ەدەن��وو�س��ی!، یان النیكەم 
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بەو جۆرە نەیدەنوو�سی وەك لە ساڵی 1848دا نوسیوویەتی.    

خۆم: تا ئێرە هەموو شتێك روونە، بەاڵم هەمیشە فۆرمی 

بیركردنەوەت لێڵە، چەند دیقەت دەدەم تێناگەم.   

م���ن: م��ن زۆر ق���ووڵ���م، دەری�����ام، ت��ۆ ن��ات��وان��ی��ت ل��ەس��ەر رووی 

دەری���ا جگە ل��ە ك��ەف هیچی ت��ر ببینیت، ب��ۆ ئ���ەوەی م����رواری لە 

ئەندێشەمدا بدۆزیتەوە، دەبێت بگەیتە قوواڵیی دەریای بیر و 

هەستم، لەوێ تێدەگەیت ئەم دەریا مات و مەلوولە چەندین 

گەنجینەی گرانبەهای لە هەناوی خۆیدا ش��اردۆت��ەوە، وەرە، 

وەرە، ب�����ەرەو ق���واڵی���ی���ەك���ەم، ئ����ەی ئ����ەو ك���ەس���ەی ژی���ان���ی خ��ۆم��ت 

لەگەڵ بەش دەكەم.   

خ��ۆم: ك��ەوات��ە بۆچی هێندە لە ژی��ان دەترسیت؟ ی��ان بۆچی 

گلەیی لە شانست دەكەیت لە ژیاندا؟.   

م���ن: س���واڵ���ك���ەری ب���ەر دەرگ������ای ژی����ان ن��ی��م، ه��ەم��ی��ش��ە بانگی 

م��������ەرگ دەك�����������ەم، ت����اك����و ژی��������ان ب����ەن����اچ����اری����ی خ�������ۆی ب����ێ����ت����ەوە ب����ەر 

دەرگ��ام. سەبارەت بە شان�سی خۆم لە ژیاندا، پێموایە مرۆڤ 

پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی بەتینی ب��ە س��روش��ت��ەوە ه��ەی��ە، ئ��ەس��ت��ێ��رەی من 

لە درەوش���ان���ەوەدا نییە، چەند خ��ۆم م��ان��دوو بكەم لە ژیاندا، 

ب��ە ن��ووس��ی��ن ی���ان ه���ەر ك��ارێ��ك��ی دی��ك��ەوە س��ەرەن��ج��ام ه���ەر ت��ەری��ك 

دەبم. ئەستێرەی من رەنگە دوو سەد ساڵی تر بدرەوشێتەوە!، 

ی��ان هەرگیز ن��ەدرەوش��ێ��ت��ەوە، پێموایە ئەستێرەكان كاریگەریی 

بەرچاویان هەیە لە هەڵكشانی بەختی ه��ەر كەسێكدا، بۆیە 

هەمیشە یارم بە ئەستێرە پێناسە دەكەم لە شیعرەكانمدا.  

خ���ۆم: ت��ۆ رەشبینی و پێكەنینت پێكەوە ك��ۆك��ردۆت��ەوە، لەو 
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كاتەی دەبێت دڵتەنگ بیت تۆ پێدەكەنیت!.  

م���ن: ب��ی��رم ن��ای��ەت ك���ەی ب���وو گ���ری���ام، ئ���ەوان���ەی زۆر دەگ��ری��ن 

یان گرفتارن بە خەمێكی زیاد لە پێویست گەورەكراوەوە یان 

ك��ێ��ش��ەی عەقڵییان ه��ەی��ە، م��ن ه���ەر ك��ات��ێ��ك پ��ێ��دەك��ەن��م م��ان��ای 

وای�����ە ئ���ازارێ���ك���م ه���ەی���ە و ب���ە پ��ێ��ك��ەن��ی��ن ب������ەرەو رووی دەب����م����ەوە، 

ك���ە گ��ری��ان��ی��ش��م ه����ات ی����ان ت��ێ��ك��س��ت��ێ��ك ل���ە دای�����ك دەب���ێ���ت ی��اخ��ۆ 

كارەساتێكی گەورە دەقەومێت.   

خ����ۆم: ه��ەم��ی��ش��ە ن����اڕازی����ت، ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ەت ل���ە ش��ێ��وەی 

»پ�����اس�����ت�����رن�����اك«ە ل�����ەس�����ەردەم�����ی س���ت���ال���ی���ن���دا. ئ������ەو رۆم����ان����ەك����ەی 

ن����اوی »دك���ت���ۆر زی��ڤ��اگ��ۆ«ی��ە، ب����ەاڵم ئ���ەو رۆم���ان���ەی ت��ۆ ب��ەن��ی��ازی��ت 

بینووسیت ناوی »مۆتەكە«یە!. بەاڵم ئەو لە سیاسەت، تۆ لە 

چی ناڕازیت؟.

م��ن: لەگەڵ ئ��ەوەی هیچ شتێك رازی��م ناكات، شتێك نییە 

ببێتە مایەی دڵخۆشیم، جگە لەتاریكی هیچی ترم لێ دیار نییە، 

ب��ەاڵم تاكە وشەیەك هەیە رازی��م دەك��ات، بەڵكو دڵشادیم پێ 

دەب��ەخ��ش��ێ��ت، روون����اك����م دەك����ات����ەوە، ئ����ەو وش���ەی���ەش »خ��ۆش��م 

ئەوێی«یە. بێ هیوا نیم، بەاڵم مەستی ئومێد نیم، ئومێدەواریی 

نابێت ببێتە تریاك، بەشە باشەكەی ئەم جیهانە رەشبینەكان 

دروستیان كردووە، چوونكە خۆشبینەكان بە هەموو شتێك 

رازین، لەگەڵ هەموو بارودۆخەكاندا خۆیان دەگونجێنن. لە 

ریشەوە حەزم بە چارەی ئەو مرۆڤانە نییە بێ ئەوەی چرا دیار 

بێت، گۆرانی بۆ رووناكی دەڵێن. 

خ����ۆم: ت���ۆ چ��ی��رۆك��ت زۆرە ب���ۆ گ���ێ���ڕان���ەوە، وەك ئ����ەو پ��ی��اوەی 
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»ترۆتسكی« كوشت، ب��ەاڵم پێش م��ردن��ی، ترۆتسكی وت��ی، ئەو 

پ��ی��اوە ن��ەك��وژن چ��وون��ك��ە چیرۆكێكی ه��ەی��ە ب��ۆ گ��ێ��ڕان��ەوە، ئێمە 

داوا لە كانسەر دەكەین نەتكوژێت تاكو چیرۆكە بێ بنەكەت 

بگێڕیتەوە.   

  2018-11-11

كاتژمێر: دوانزە و بیست خولەك  

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس  

 -6-

م������ن: ل����ەگ����ەڵ »ئ��������االن ب�����ادی�����ۆ« ه����������اوڕام ل��������ەوەی پ��ێ��وی��س��ت��ە 

خۆشەویستی سەركێشانە بێت، پڕ بێت لە ریسك، لەوەشدا 

ه�������اوڕام پ���ێ���چ���ەوان���ەی ب��ەش��ێ��ك��ی ب����ەرف����رەی ف��ێ��م��ی��ن��س��ت��ەك��ان بیر 

دەكاتەوە كە فەلسەفەی كاریان بریتییە لە دوورخستنەوەی 

ه����ەر دوو رەگ��������ەز!. ئ����ەی ك����ەوات����ە ل���ە چ���ی���دا ن����ات����ەب����ام؟. ل���ەوێ���دا 

ناتەبام خۆشەویستی لە كردە و چێژی سێكسیی جیا دەكاتەوە 

و پ���ێ���ی���وای���ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ل����ە ژێ�����ر »ه������ەڕەش������ەی« ه���ی���دۆن���ی���زم و 

لیبرالیزمدایە،  ئەو هەڕەشەیەی ئەو دەیبینێت سەد لە سەد 

راستە، بەاڵم ئەو روانگەیەی پێیوایە دوانەی خۆشەویستی و 

سێكس ناتەبان لەگەڵ یەكتر تەنها وەهمە.     

خ���������ۆم: ئ�����������ەوەی ه����ەم����ی����ش����ە ج����ێ����گ����ەی ت���ێ���ب���ی���ن���ی���م���ە دوان���������ەی 

»خۆشەویستی و سێكس« لە الی تۆ پێكەوە ب��ەس��ت��راون، یان 

هەوڵ بۆ ئەوە دەدەیت، ئارگۆمێنت بهێنێتەوە تاكو بیسەملێنیت 

هیچكامیان ب��ێ ئەویتر ب��وون��ی نییە!. ئ���ەوەی ل��ە بیرت ك���ردووە، 
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رەهەندە رۆحییەكەی خۆشەویستییە.  

م������ن: رۆح ل�������ەالی م����ن ت���ەن���ه���ا زاراوەی�������ەك�������ی ن������او ف���ەره���ەن���گ���ی 

زمانەوانییە و لە هەر كوێدا با�سی بكەم جیاواز نییە لە جەستە. 

پ���ێ���چ���ەوان���ەی ئ�����ەو دی������دە ئ���ەف���الت���ۆن���ی���ی���ەم م������رۆڤ ب����ە ك��ائ��ی��ن��ێ��ك��ی 

دوالیزمی پێناسە دەك��ات و داب��ە�س��ی دەك��ات بەسەر جەستە و 

رۆحدا، رۆحیش تەوزیف دەكات بەسەر بیر و ویست و حەزدا.  

خۆم: جەستە تەنها قەباغێكە كە رۆح هەڵیدەسوڕێنێت، 

رۆح ن����ەم����رە، ك���ەچ���ی ج���ەس���ت���ە ب����ۆ م����اوەی����ەك����ی ك������ورت دەژی!!. 

نادیدە گرتنی رۆح ئەو بە شتبوونەوەی مرۆڤی لێدەكەوێتەوە 

سیستمی سەرمایەداریی هەڕمێنی پێداوە.  

م��ن: هیچ ك��ات نامەوێت داكۆكی لە سەرمایەداریی بكەم، 

ب���ەاڵم بابەتی رۆح و جەستە، كێشەی ف��ەل��س��ەف��ەوە ب���ووە لە 

هەر �سێ قۆناغەكەی مێژووی فەلسەفەدا »فەلسەفەی كۆن، 

فەلسەفەی سەدەكانی ن��اوەڕاس��ت، فەلسەفی ن��وێ«. ماركس 

پێیوایە مرۆڤی پریمتیڤ كە توانای ئەنالیزەی خەونەكانی خۆی 

نەبووە، گەیشتۆتە ئەو باوەڕەی ژێدەری ئەندێشە و هەستی، 

خودی جەستەی نییە، بەڵكو بەستوویەتی بەو رۆحەی لە ناو 

لەشیدا جێگیر بووە و پاش مردن بەجێی دەهێڵێت!. وەك خۆی 

دەڵێت: بەم جۆرە بیردۆزی نەمریی رۆح سەری دەرهێناوە. 

خۆم: مەبەستم ئەو جۆرە ئایدیالیزمە ئەفالتۆنییە نییە، 

رۆح و جەستە، وەك دوو شتی جیاواز پێناسە دەك��ات، بەڵكو 

مەبەستم ئ��ەو هەستەیە ك��ە دەت��وان��ێ��ت خۆشەویستی ل��ە خۆ 

بگرێت، بەبێ بەریەككەوتنی جەستەكان.
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م�����ن: ئ�����ەو ه���ەس���ت���ە ه�����ەر ل����ەن����او خ������ودی ج���ەس���ت���ەدای���ە، الی 

ئەریستۆ مردنە فیزیكییەكە مردنی رۆحیشە، كە بۆدییەكەی 

مرۆڤ لەناو چوو، شتێك نامێنێت بە ناوی رۆح یان دەروون، 

چ���وون���ك���ە ه����ەم����وو گ������رێ������دراوی ج����ەس����ت����ەن، ب�������ەاڵم ب���ی���رۆك���ەی 

ن��ەم��ری��ی رۆح پرسێكی ئاینییە ب��ەت��ای��ب��ەت ت��ێ��م��ای فەلسەفەی 

الهوتیی سەدەكانی ناوەڕاست بووە، كە لەسەر سترۆكتۆری 

كریستیانیزم دامەزراوە، بۆ نموونە »تۆماس ئەكوینی« جەختی 

ل��ەس��ەر ن��ەم��ری��ی رۆح دەك������ردەوە، ه��ەڵ��ب��ەت��ە ئ��ەم��ە ه��ەم��ان ئ��ەو 

قسەیە بوو »كتێبی پیرۆز« پێشتر پێداگریی لەسەر كردبوو.  

خ������������ۆم: ئ����������ارەزووی����������ەك����������ی س�������ەی�������رت ت������ێ������دا دەب������ی������ن������م������ەوە ب���ۆ 

ت����ۆم����ەت����ب����ارك����ردن����ی ه������ەر چ���ەم���ك���ێ���ك ل�����ەگ�����ەڵ ئ����ای����دی����ای خ���ۆت���دا 

نەیەتەوە.    

م���ن: م��ن ك��ات��ی��گ��ۆری��ی��ەك��ان ن��ی��ش��ان دەدەم، راس��ت��ی شتەكان 

ئەنالیزە دەكەم بێ هیچ تۆمەت و بڕیارێكی پێشوەخت.   

خ���ۆم: ه��ەن��دێ��ك پ���ارادۆك���س ل��ە ب��ی��رك��ردن��ەوەت��دا ب��ە روون����ی و 

زەق��ی��ی دی���ارە، هاوسەرگیریی رەد دەك��ەی��ت��ەوە، بانگەشەش بۆ 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەك����ەی����ت!!، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەب��ەس��ت��ی��ت��ەوە بە 

سێكس و چێژ، كەچی ژیان بە شتێكی پووچ لێكدەدەیتەوە!!. 

من: راستە لە ژیانی كۆلێكتیڤ دەسڵەمێمەوە، هەمیشە 

جەنگێكی نێوخۆیی ل��ە مێشكمدا ب��وون��ی ه��ەی��ە، جەنگێك بێ 

دووكەڵ و بارووت كە هیچ كەسێك نایبینێت جگە لە خودی 

خ��ۆم، پڕم لە راڕای��ی و پەشیمانبوونەوەی فیكریی، من بە پێی 

كۆنتێكستێكی م��ێ��ژووی��ی دی��اری��ك��راو ب��ڕی��ارم ل��ەس��ەر ن���ادرێ���ت. بۆ 
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بڕیاردان لەسەرم، دەبێت لە هەموو ئەو جەنگانە تێبگەیت لە 

سەرەتاوە تاوەكو ئێستا دژی خۆم كردوومن. هێندەش سەیرە 

ئەوەی لەسەری راڕا نیم و بێ گومان و پرسیاركردن خۆم داوە 

بەدەستییەوە خۆشەویستییە، بێ ئەوەی بزانم ئەم كەشتییە 

وێ��ڵ��ە دەم��گ��ەی��ەن��ێ��ت��ە چ ك��ەن��ارێ��ك، م��ن ئ��ام��ان��ج و خ��ەون��م ك��ەن��ار 

نییە، گ��رن��گ ئ��ەوەی��ە ت��اك��ە سەرنشینی كەشتی خۆشەویستی 

ژنێك بم. خەونەكە زۆر گەورەیە، وا نییە؟.  

خۆم: زۆربەی جار، بێ ئومێدیی و رەشبینیت لە پلەیەكدایە، 

ناتوانم بڕوا بەخۆم بكەم خەونێك یان ئامانجێكت هەبێت. 

ت���ۆ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ی��ت ب���ۆ ئ�����ەوەی ب���ە ئ���اس���وودەگ���ی 

بمریت. شتێك بە شەفافی بیبینم ئەوەیە لەپێناوی خۆدزینەوە 

لە مردن خۆت داوە بە دەم شەپۆلی خۆشەویستییەوە. رەنگە 

ئەم رێسایەكی نەگۆڕی خۆشەویستیش بێت.   

من: زۆربەی مندااڵنی ماڵە دەوڵەمەندەكان لە خەونبینین 

و ئامانجدا هەژارن، ئەمە تێزێك بوو منی نەگرتەوە!، ئێستاش 

ك����ە ه�����ەژاری�����ی وەك ق���رش���ێ���ك الش������ەم دەخ���������وات، خ���ەون���ەك���ان���م 

ب��ە گ���ەورەی���ی م��اون��ەت��ەوە. ل��ەوەت��ی ه���ەم خ��ەون��ی گ����ەورە گ���ەورە 

دەب���ی���ن���م، ب����ەاڵم ب���ە ه���ەن���گ���اوی ب���چ���ووك ب�����ەرەو ه��ێ��ن��ان��ە دی ئ��ەو 

خەونانە دەچم. ئەگەر پێم بڵێیت كامە خەونت لە هەموویان 

گەورەترە؟ بێ دوو دڵی دەڵێم خۆشەویستی. زاناكانیش دەڵێن 

مێشك دەزگ��ای��ەك��ە ب��ۆ دەستنیشانكردنی ئ��ام��ان��ج، ل��ە مێشكی 

مندا پێشنۆرەترین ئامانج تەنها خۆشەویستییە.   

خ����ۆم: ئ���ەو خ����ەون و ئ��ام��ان��ج��ان��ە ب���ەاڵ گ���ەورەك���ەی م��رۆڤ��ن، 
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ئ���ێ���س���ت���ا ت�����ێ�����دەگ�����ەم ه�����ەم�����وو م����رۆڤ����ێ����ك����ی رەش�����ب�����ی�����ن، خ���ەون���ێ���ك���ی 

ت���ێ���ك���ش���ك���اوی ه�����ەی�����ە، ل�����ە پ���ش���ت���ی ه������ەر م���رۆڤ���ێ���ك���ی ن����ائ����وم����ێ����دەوە 

چیرۆكێكی حەزین هەیە.     

م����ن: رەن���گ���ە پ��ی��ر ب���ووب���ی���ن ب���ە دی�����ار خ���ەون���ەك���ان���م���ان���ەوە، ب��ۆی��ە 

هەمیشە بە نوستالیژیاكانمان دەژین. قسە باوەكە دەڵێت »پیر 

ل��ەس��ەر راب����ردووی دەژی و گەنجیش ب��ە چ��او بڕینە داه��ات��وو«. 

وەك خۆم لە سەرەتاوە بە گڕ و تینەوە كارم بۆ ئایندە دەكرد، 

ئ��ای��ن��دەی��ەك دن��ی��ای��ەك��ی ج���وان و پ��ڕ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ە رەح��م��ی��دا 

هەڵگرتبێت و لە دای��ك بێت. ئێستاكە ل��ەو ئایندەیەدا دەژی��ن 

و دەبینین دنیا هەر هەمان دنیا ناشرینەكەی پێشووە كە ئەو 

ه��ەم��وو رەن��ج��ەم��ان دا ل��ەپ��ێ��ن��اوی گ��ۆڕی��ن��ی. وەل���ێ ل��ەب��ری گ��ۆڕان��ی 

دن���ی���ا، رووخ�����س�����اری خ���ۆم���ان گ��������ۆڕاوە، چ���رچ���ی ت���ەم���ەن ل��ەس��ەر 

پێستمان دەركەوتووە.     

خ��ۆم: گەیشتوومەتە ئەو بڕوایەی ئەم ژیانە زۆر پووچە، 

چ���وون���ك���ە گ����ەم����ژەك����ان ب����ڕی����اری ل����ەس����ەر دەدەن و ج����ەالدەك����ان 

هەڵیدەسوڕێنن.  

م����ن: زۆر ج����ار دەگ���ەم���ە ئ����ەو ح�����ەزەی »رای���ن���م���ارك« ك���ە وای 

دەب���ی���ن���ی ج���ی���ه���ان پ���ێ���وی���س���ت���ی ب����ە ش���ەڕێ���ك���ی گ������ەورەی������ە ل����ە ن���ێ���وان 

خ��واك��ان و ئ��ەه��ری��م��ەك��ان��دا ك��ە ت��ی��ای��دا خ���وداوەن���دەك���ان بگلێن و 

جیهان ت��اری��ك داب��ێ��ت ل��ە پ��ێ��ن��اوی ل��ە دای��ك��ب��وون��ەوەی جیهانێكی 

ن����وێ����دا. ئ���ەم���ە ب���ی���رۆك���ەی���ە ه��ێ��ن��دە س���ام���ن���اك ب�����وو، ن����ازی����زم وەك 

میتۆلۆژییەكی نوێی ژێرمەنی بۆی دەگەڕایەوە، بەاڵم خەریكە 

دەبێتە ئارەزووی منیش.   

خ��ۆم: بیرۆكەكەت ترسناكە، سەیرە م��رۆڤ هەمیشە بە 
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داهێنانی ن��وێ ژی��ان تاڵتر دەك���ات!، رەنگە م��رۆڤ تەنیا توانای 

م��ەش��ق��ك��ردن��ی ل��ەس��ەر وێ��ران��ك��اری��ی ه��ەب��ێ��ت ن���ەك دام��ەزران��دن��ی 
ژیان و هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لە مەرگ. 

من: كێشەكە ئەوەیە هێشتا مرۆڤ پێناسەی بۆ ژیان نییە 

و دەیەوێت لە م��ردن تێبگات!!. راستە تێنەگەیشتن لە مەرگ 

ت��ۆق��ێ��ن��ەرە، ه���ەروەك »پ��اس��ك��اڵ« دەی���ووت »ئ���ەوەی ل��ە هەموو 

شت زیاتر بێ ئاگام لێی و نەشارەزاترم لەسەری ئەو مەرگەیە 

لە چنگی رزگارم نابێت«. ئێستاكە دەمەوێت ژیان بەو هەنگاوە 

پ��ێ��ن��اس��ە ب��ك��ەم الق���م ب����ەرەو خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەی���ن���ێ، ئ��ی��دی كاتم 

نییە بۆ بیركردنەوە لە مەرگ، مادام هێشتا لە نێو دڵی ژنێكدا 

بوونم هەیە.   

خ��ۆم: ه��ەروەك زەوی هێزی كێشكردنت هەیە، ئ��ەوەی بە 

سوپایەك ن��ەدەك��را تۆ ك��ردت، كلیلی ئ��ەو قوفڵەت دۆزی��ی��ەوە، 

چەندان ساڵ بوو ژەنگی دڵی مردووم گرتبووی!!.   

م�����ن: ه��ێ��زێ��ك��ی س���ەی���ر ل����ە خ����ۆم����دا ب������ەدی دەك��������ەم، دەت����وان����م 

كاریگەریی لەسەر بەرامبەرەكەم دابنێم، وەك تسۆنامییەك 

وام ه��ی��چ ه��ێ��زێ��ك ن��ات��وان��ێ رام��ب��گ��رێ��ت، ه���ەرچ���ی ن��اخ��ۆ�س��ی س��ەر 
رێگای ژیانمە لەگەڵ خۆمدا رایدەماڵم، كەچی ژنێك لەهەستی 

خۆیدا رایوەستاندم!! بەهێزی خۆشەویستی رایگرتم، ئێستا 

وەك پ��ەی��ك��ەرێ��ك ل���ە ب���ەردەم���ی���دا ئ��ی��س��ت��م گ���رت���ووە و چ��ەق��ی��وم. 

سەیرە!!.  

 2018-11-14

كاتژمێر: چواردە و دە خولەك   

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس
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خ����ۆم: ع��اش��ق��ەك��ان ه��ەم��ی��ش��ە ش��اع��ی��رن، ب����ەاڵم م����ەرج نییە 

هەموو كات شاعیرەكان عاشق بن. پەیوەندیی نێوان شیعر و 

خۆشەویستی، وەك پەیوەندیی نێوان ئۆكسژین و هەناسەدان 

وایە.  

من: نەك هەر شیعر بەڵكو لێكۆڵینەوە ژاپۆنییەكان ئەوەیان 

دەرخ���س���ت���ووە م��وزی��ك��ی��ش ه��ۆك��ارێ��ك��ە ب���ۆ ك��ەوت��ن��ە ن���او پ��رۆس��ەی 

خۆشەویستییەوە، من شیعر وەك بەشێك لە موزیك دەبینم، 

شیعر زمانی هەستەكانمانە، لەبەرئەمە هەمیشە عاشقەكان 

وشەكانیان هێندە ناسكە شیعرییەتی لێ دەچۆڕێت.     

خ���ۆم: ش��ی��ع��رەك��ان��ت جیهانێك ل��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی رۆدەن��ێ��ن، 

زۆربەی جار ئەم جیهانە وەك یۆتۆپیایەك دەبینرێت، هەمیشە 

ریتمی شیعرەكانت جۆرێكە وەك ئ��ەوەی حكایەتێك بۆ ئێمە 

بگێڕیتەوە، زۆر خ���ودی و سایكۆلۆژییانە شیعر دەن��ووس��ی��ت، 

ناتەوێت پێناسەی هیچ شتێك بكەیت لە دەرەوەی عەشق، 

عەشقیشت ل��ە ئ��ەزم��وون��ی خ��ۆت��دا ك��ورت ك��ردۆت��ەوە، پێموایە 

ه���ەم���وو ج��ی��ه��ان��ی ش��ی��ع��ری ت���ۆ، ج��ی��ه��ان و ئ���ەزم���وون���ی س���ۆزداری���ی 

خۆتە.   

م��ن: ئ��ەو شیعرانەی ب��ۆ خۆشەویستی نوسیوومن هەموو 

خ���ەون���ی ب���ەدی���ن���ەه���ات���وون، زۆر ج����ار ئ��ەم��ە ل���ە ش��ێ��رپ��ەن��ج��ە زی��ات��ر 

ئ��ازارم دەدات!، چون جیهانێكم لە شیعردا بەتایبەت لەگەڵ 

م��ەع��ش��وق دروس����ت����ك����ردووە ك���ە ت��ەن��ی��ا ل���ە ئ��ەن��دێ��ش��ەی خ����ۆم و 

جوگرافیای خەونە تاكەكەسییەكانمدا هەیە. هێشتا نازانم 
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مەعشوق ئەو جیهانە بە هەموو تانوپۆكەیەوە قبوڵ دەكات؟. 

خۆم: ئەو جیهانە بێگەردە هەرگیز رەت ناكرێتەوە، هۆكارێك 

نییە بۆ گەوارنەكردنی ئەو خەونە رەنگاڵییانە. 

م����ن: گ��رف��ت��ەك��ەم ئ���ەوەی���ە زۆر ق���ووڵ���م ل���ە خ�����ەون ب��ی��ن��ی��ن��دا، 

پ���ێ���م���وای���ە ج���ی���ه���ان���ی ن������او خ����ەون����ەك����ان����م س����ب����ەی دەب����ێ����ت����ە واق����ی����ع و 

كەسێك دەتوانێت ئەو جیهانە قبوڵ بكات!. لەگەڵ ئەوەشدا 

ن��ای��ش��ارم��ەوە ت��ا ئێستا شیعر ف��ری��ام ن���ەك���ەوت���ووە، ب��ەڵ��ك��و تیغی 

زی���ات���ری ت���ێ���ك���ردووم!، ئ��ی��دی ه��ەم��وو ك���ات دەڵ��ێ��م چ��ی��دی شیعر 

ن���ان���ووس���م، ب����ەاڵم ب���ێ ئ�����ەوەی ه��ەس��ت ب���ە خ����ۆم ب��ك��ەم دەب��ی��ن��م 

دیسانەوە خەریكی نووسینی شیعرم. جیهانی من لەناو خەون 

و دنیای مەجازیی شیعردایە.   

خ������ۆم: ك����ەوات����ە م���اف���ی ئ�����ەوەم�����ان ه���ەی���ە ب��ڵ��ێ��ی��ن ت����ۆ دن��ی��ای��ەك��ی 

راستەقینەی خ��ۆت نییە، ی��ان ئەگەریش هەبێت تاكو ئێستا 

كەس نەیتوانیوە راڤەی بكات؟.     

م������ن: دروس���������ت وای���������ە، ك������ەس ئ�����ازای�����ەت�����ی ئ���������ەوەی ن�����ەب�����ووە، 

سەركێ�سی بكات و بێتە ناو جیهانە ئاڵۆز و جەنجاڵەكەمەوە. 

سەیرتر لەوە خەڵكانێك هەن گرەو لەسەر كڕینی خۆم و دنیا 

یۆتۆپییەكەم دەك���ەن، ئ��ەوان زۆر گوناهن چوونكە تێناگەن 

هیچ ك��ات ن��اخ��رێ��م��ەوە م�����ەزادەوە و ن��رخ��م ل��ەس��ەر دان��ان��رێ��ت. تا 

ئ��ێ��س��ت��ا ك����ەس ج���ورئ���ەت���ی ن����ەب����ووە ب��م��خ��ات��ە گ���ی���روگ���ازی ك���ڕی���ن و 

ف��رۆش��ت��ن��ەوە. ت��رس��ن��اك��ی��ی��ەك��ەش ئ���ەوەی���ە ه��ەن��ووك��ە دەخ�����وازم 

ئەو جیهانە، بەسەر خۆمدا وێران و خاپوور بكەم و ئەم گەمە 

سەخیف و پووچەی ژیان لێرەدا كۆتایی بێت.   
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خ�����ۆم: ج��ی��ه��ان��ی ت����ۆ، ج��ی��ه��ان��ێ��ك��ی دوال���ی���زم���ی���ی���ە، ل���ەس���ەر چ��ێ��ژ و 

ئارەزوو لەالیەك و سەركێ�سی و یاخیبوون لەالكەی تر، بونیاد 

ن��راوە!!، كۆكردنەوەی ئەو دووان��ە هەم نامۆ خۆی دەنوێنێت، 

هەم زۆرینەی كەس تەنیا دەتوانن بەشێكی قبوڵ بكەن!. 

من: من بەش بەش ناكرێم، كەس ناتوانێت من لە خەون 

و ئ��ارەزووەك��ان��م ج��ودا ب��ك��ات��ەوە، ه��ەر ك��ەس ب��ەو نیەتە بێتە ناو 

جیهانەكەمەوە، ن��ەك فەزیڵەت نییە ب��ۆی، بەڵكو هەوڵیداوە 

بۆ تیرۆركردنیشم.    

خ���ۆم: دەگ��ەڕێ��م��ەوە س��ەر ب��ا�س��ی شیعر، وت��ت شیعر فریام 

نەكەوتووە، ئ��ەوە بە پێچەوانەوە دەبینم، لەبەرئەوەی تەنیا 

شیعر ف��ری��ات ك���ەوت���ووە! ئ��ەو ك��ات��ان��ەی ن��ەت��ت��وان��ی��وە راز و ئ���ازاری 

ن��اخ��ت ب���ۆ ك��ەس��ێ��ك ب���اس ب��ك��ەی��ت، ش��ی��ع��ر وەك ف��ری��ادڕەس��ێ��ك 

هاتووە بۆ الت، ئەگەر نا ئەو هەموو ژانەی نێو ژیانت دەمێك 

بوو لە ناویان بردبوویت.  

م����ن: ش��ی��ع��ر وەك دەرم�������ان ن��اب��ی��ن��م، ل���ە ش���ی���ع���ردا داس��ت��ان��ی 

خۆم دەگێڕمەوە، كاتێك با�سی خۆم دەكەم، مانای ئەوە نییە 

ل��ە ب���ارەی خ��ودی خ��ۆم��ەوە دەدوێ���م، ن��ا، ب��ا�س��ی ئ��ەزم��وون��ی خۆم 

ل��ەت��ەك عەشق دەك���ەم، هەمیشە بەڵێنی ئ��ەوە ب��ە مەعشوق 

دەدەم، پرچی تەڕترین شیعری بۆ دابهێنم، هەر ئەو شیعرانە 

دەبنە یادگارییە شیریینە پڕ ئازارەكانی ژیانی، هەرچەند ئەوەی 

لە مندا هەڵدەقوڵێت بە چارەگێكی نەهاتۆتە دەرێ.   

خ��������ۆم: وت������ت ب�����ا�س�����ی ئ�����ەزم�����وون�����ی خ������ۆت دەك������ەی������ت ل���ەگ���ەڵ 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ل��ەگ��ەڵ ژن��ێ��ك ل��ەن��ێ��وان وەه���م و ه��ەق��ی��ق��ەت��دا، 
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ئ��ەم��ان��ە ه��ەوێ��ن��ی ش��ی��ع��ری ت����ۆن، ب����ەاڵم ئ��ی��دی ك���ە ش��ی��ع��رەك��ان��ت 

دەگەنە خوێنەر، تۆ دەم��ری��ت، هەموو خوێنەرێك مافی هەیە 

وا تێبگات با�سی جیهانی ئەو دەكات، یان خەونەكانی ئەو راڤە 

دەكەیت.    

م��������ن: ل������ە ب��������اوك��������ردن��������ەوەی ه�����ەن�����دێ�����ك ل������ە ن����ووس����ی����ن����ەك����ان����م 

پەشیمانم، وەه��ا تێدەگەم منێكی ت��ر ئ��ەو دەق��ان��ەی نوسیوە، 

ب��اوەڕم بە رەو�س��ی دیالێكتیكیی سروشت و زیندەوەران هەیە، 

ك��ە هەمیشە ف��ۆرم��ی��ان دەگ��ۆڕێ��ت و ب���ەرەو پێشەوە دەڕوات و 

نوێ دەبێتەوە، منیش وەك زیندەوەرێك ب��ەدەر نیم لەم رێسا 

دی��ال��ێ��ك��ت��ی��ك��ی��ی��ە. ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا ن����ام����ەوێ خ���وێ���ن���ەر ب��م��ك��ات��ە 

موڵكی خ��ۆی، ئاخر خۆ ناتوانم داب��ەش بم بەسەر مەعشوق 

و چەند كەسێكی تردا، من خۆشەویستی ئەوم هەڵبژاردووە، 

ئەویش ژیانی بێ بەهای من.   

خ����ۆم: ئ��ەم��ە چ��ی��رۆك��ی »پ���ۆس���ی���دۆن«ی ب����رای »زی������ۆس«م بیر 

دەه���ێ���ن���ێ���ت���ەوە، ك���ە خ������ودای دەری�����اك�����ان ب�����وو، ئ����ەو ل���ە ق���وواڵی���ی 

دەریاكاندا دەژی��ا نەك لە ئۆڵۆمپیاد، هەموو دەسەاڵتێكی�سی 

ه��ەب��وو ب��ۆ زری����ان ه��ەس��ت��ان��دن و ه��ێ��ورك��ردن��ەوە�س��ی، هەندێك 

ج��ار ب��ە �س��ێ ئ��ەس��پ ب��ەس��ەر ش��ەپ��ۆل��ەك��ان��ەوە پ��ی��اس��ەی دەك���رد!. 

دەب���ێ���ت ع��اش��ق وەك پ���ۆس���ی���دۆن ت��ەن��ی��ا »ئ��ەم��ف��ی��ت��ری��ت��ی«ی كچی 

خودای دەریاكان بكاتە شازادەی كۆشكە ئەفسووناوییەكانی 

نێو قوواڵیی دەری��ای ئەوین. عاشق دەبێت لە خۆشویستندا 

بگاتە قوواڵیی ئۆقیانوو�سی هەست، باوەڕم بە لوتكە نییە لە 

عەشقدا، بەڵكو بڕوام بە نغرۆبوونە لە یەكێكی تردا، دەبێت 
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وەك پۆسیدۆن یان كەشتییەكی نقومبوو، لە قوواڵیی دەریای 

دڵ����ی م��ەع��ش��وق��دا ب���ژی���ت، ن����ەك ب���ەس���ەر پ��ش��ت��ی ش��ەپ��ۆل��ەك��ان��ەوە 

بێیت و بچیت.   

م���ن: داس��ت��ان��ێ��ك��ی س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەر ه��ەی��ە ل���ە ب�����ارەی ل��ەی��ال و 

م���ەج���ن���ون!، وا دەگ��ێ��ڕن��ن��ەوە رۆژێ�����ك »ل���ەی���الی ع���ام���ری« ش��ۆرب��ا 

داب����ەش دەك����ات ب��ەس��ەر پ��ی��اوان��ی ه�����ۆزدا، ك��ات��ێ��ك ن����ۆرە دەگ��ات��ە 

سەر قەی�سی كوڕی ملەوەح »مەجنون«، لەیال بەشە شۆربای 

پ��ێ��ن��ادات!!. پ��ی��اوان��ی ه��ۆزی��ش ب��ە ت��ەوس��ەوە ب��ە م��ەج��ن��ون دەڵێن 

ت��ۆ ئ��اوه��ا س���ەوداس���ەری ل��ەی��ال ب��ووی��ت، ك��ەچ��ی ئ��ەو ئ��ام��ادە نییە 

كەوچكە شۆربایەكیشت پێبدا!، ئەمە چ جۆرە عەشقێكە؟. 

قەیس »مەجنون« لە وەاڵمدا دەڵێت: لەیال بەو كارەی منی لە 

هەمووتان جیاكردەوە. دروست عەشق ئەو جیاكردنەوەیەیە، 

ت���ۆ ك��ەس��ێ��ك ل��ەن��ێ��و م���ل���ی���ارەه���ا م���رۆڤ���ی ت�����ردا ج��ی��ا دەك����ەی����ت����ەوە!. 

رەن��گ��ە ل���ەم ب��اب��ەت��ەدا ب��ۆچ��وون��ێ��ك��ی س��ۆف��ی��س��ت��ان��ەش��م ه��ەب��ێ��ت، 

پێموایە مرۆڤەكان ناتوانن عاشق بن، تاوەكو ه��ەزاران ساڵ 

رۆحیان ئاشنای یەكتر نەبووبێت!، لێرەدا قسە لەسەر تەمەن 

نییە، بەڵكو ب����اوەڕم ب��ە دۆن���ادۆن���ی گیانەكانە ب���ەدەر ل��ە بوعدە 

ئاینییەكەی ئەم پرسە، لەگەڵ ئەمەشدا عەشق ئەو نەریتە 

م��ازۆخ��ی��ی��ە ن��ی��ی��ە ل���ە رۆژه����ەاڵت����ی دن���ی���ادا ب�����اوە، ئ����ەو ل��ی��ب��رال��ی��زم��ە 

س��ێ��ك��س��ی��ی��ەش ن��ی��ی��ە ل����ە ج��ی��ه��ان��ی خ������ۆرئ������اوادا دەب���ی���ن���رێ���ت., ئ���ەو 

ع��ەش��ق��ەی م��ن ل��ە ب���ارەی���ەوە دەدوێ����م ك��ەوت��ۆت��ە ن��ێ��وان ه���ەردوو 

دیاردەكەوە.  

خۆم: نابێت عاشق هەست بە تەنگەبەریی بكات لە جیهانی 



49

مەعشوقدا، دەبێت ئەو هەستە هێندەی گەردوون بەرین بێت 

ب��ۆ ژی��ان��ك��ردن��ی، ه���ەروەك ل��ە ئەفسانە »گورجستانی«یەكەدا 

هەیە: زاوای خۆر لە پاش گەڕانەوەی لەالی دایكی فەرمانڕەوا 

ل���ە دن���ی���اك���ەی ت����ر، ل���ە ك���ات���ی ت��ێ��پ��ەڕی��ن ب�����ەالی ژن و پ���ی���اوێ���ك كە 

لەسەر دەمی تیژی تەورێك درێژ ببوون، پرسیاریان لێ دەكات 

و ئەوانیش دەڵێن زۆرمان دیون بە ئێرەدا رەت بوون بێ ئەوەی 

ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە، ئ��ەگ��ەر گ��ەڕای��ت��ەوە پێتدەڵێین بۆچی ل��ەس��ەر دەم��ی 

ئ����ەم ت������ەورە درێ�����ژ ب����ووی����ن، ك��ات��ێ��ك زاوای خ����ۆر دەگ����ەڕێ����ت����ەوە، 

ژن و پ���ی���اوەك���ە پ��ێ��ی دەڵ���ێ���ن »ئ��ێ��م��ە ل����ەو دن���ی���ا ئ���ەوی���ن���داری ی��ەك��ت��ر 

ب��ووی��ن، لێرەش وەك ئ��ەوال بە دڵ��ی یەكتر گونجاوین، تەنانەت 

لەسەر دەم��ی تیژی تەورێكیش جێمان دەبێتەوە بە مەرجێك 

لێك دانەبڕێین و هەرگیز ی��ەك��دی ل��ە دەس��ت ن��ەدەی��ن«. كەچی 

ئەمڕۆ خۆشەویستەكان لە كیشوەری دڵی یەكتردا جێگەیان 

نابێتەوە، دنیای عەشق ئ��اوەژوو بۆتەوە!، وەختە بڵێم جاران 

زەوی ب������ەدەوری خ�����ۆردا دەوران������ی دەك������رد، ئ��ێ��س��ت��اش خ���ۆر بە 

مەمنونییەوە بە چوار دەوری زەویدا دەسوڕێتەوە.  

من: من و تۆ وەك ئەوەی پاشماوەی خەڵكی بناری »ئاركادیا« 

بین، زۆر پاكیزانە لە خۆشەویستی دەڕوان��ی��ن., لێ ئەم چاخە، 

چەرخی هەرەسهێنانی خۆشەویستییە، كەچی ئێمە وەك ئەو 

سەربازە ژاپۆنییانەی كاتی جەنگی جیهانی دووەم، پاش كۆتایی 

جەنگیش لە دارستانەكاندا مانەوە و خۆیان رادەست نەكرد، 

دەستمان گرتووە بە چەمكی عەشقەوە. هەر ئەمە ئێمە جیا 

دەكاتەوە لەو حەشاماتەی دەژین و دەمرن بێ ئەوەی بە قووڵی 



50

نەفەسێك خۆشەویستیان هەڵمژیبێت.   

خ��ۆم: مرۆڤی هاوچەرخ، عەشق وەك بەشێك لە فۆلكلۆر 

دەب����ی����ن����ێ����ت، پ���ێ���ی���وای���ە زەم�����ەن�����ی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ل�����ە س�����ەردەم�����ی 

دی���ج���ی���ت���اڵ���دا ب�����ووەت�����ە ب���ەش���ێ���ك ل����ە ك����ەل����ەپ����وور ك����ە دەب����ێ����ت ل��ە 

م��ۆزەك��ان��دا هەڵبگیرێت. مرۆڤایەتی فێری ئ��اك��اری دەستبازیی 

بووە، لەناو ئەو رەوشتەشدا جێگەیەك بۆ خۆشەویستی بوونی 

ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ك��و ئ���ەم ئ���اك���ارە ب��ەه��ەم��وو ش��ێ��وەی��ەك دەس��ت��درێ��ژی��ی 

دەكاتە سەر عەشق، لە سایەی فرەیی سێكسیی و پەیوەندیی 

م��ی��ك��ان��ی��ك��ی��ی ب���ێ رۆح�����ی ن���ێ���وان ه������ەردوو رەگ������ەز، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

ئەتك بووە.   

  2018-11-18

كاتژمێر: نۆ و چل و پێنج خولەكی بەیانی  

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 

 -8- 

من: بەبڕوای خۆم گرنگ بیركردنەوەی پۆزەتیڤ و جوانە، 

نەك رووخساری ج��وان، ئاخر بیركردنەوەی جوان ئەزەلییە، 

ه��ەرچ��ی رووخ��س��اری جوانیشە كاتی و ناجێگیر. وەك خ��ۆم لە 

ب���ی���رك���ردن���ەوەدا ت���ۆ دەب���ی���ن���م، رووخ���س���ارت���م زۆر ب���ۆ گ��رن��گ ن��ی��ی��ە، 

هەمیشە جوانی رێژەییە، بەاڵم جوانی بیركردنەوە دەكەوێتە 

دەرەوەی ئەو تیۆرە. مرۆڤ بەمێشكی دەتوانێ بگاتە جوانی و 

رەهەندی ون و ئیستاتیكی بیركردنەوەی كەسێكی دیاریكراو، 

چاو لەم بوارەدا رۆڵی نییە یان كەمترین رۆڵی هەیە.   
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خ������ۆم: ك��ێ��ش��ەك��ە م����رۆڤ����ی ئ���ێ���م���ەی���ە، پ����ی����اوی ك������ورد ژن وەك 

جەستە دەبینێت، ل��ە ب��ەرام��ب��ەری��ش��دا مێینە وێ��ن��ای پ��ی��او وەك 

گ��ورگ��ێ��ك دەك��ێ��ش��ێ��ت. ئ��ەم��ەش س��وچ��ی ژن ی��ان پ��ی��او نییە وەك 

تاكەكەس، بەڵكو تاوانەكە لە ئەستۆی سیستمی پاتریاركییە.   

من: پیاوی ئێمە »واتە پیاوی رۆژهەاڵتی- الشرقی« هەمان 

س��ەگ��ەك��ەی پاڤلۆلە، كاتێك گوێی ل��ە س���ەدای ژن ی��ان دەنگی 

هەستی دەبێت خێرا لیكێكی سێكسیی بە شەویلگەیدا دێتە 

خ�������وارەوە. ژن���ی ئ��ێ��م��ەش پ���ی���اوان ل���ە ش���ێ���وەی م��اف��ی��اك��ان��ی ف��ران��ك 

ك��ۆس��ت��ێ��ل��ۆ دەب���ی���ن���ن ك����ە ب����ێ وی�����ژدان�����ان�����ە ج����وان����ی����ان دەك����������رۆژن و 

جەستەیان تااڵن دەكەن و چێژیان لێ دەدزن.   

خۆم: كەواتە ژن و پیاو مەحكومن بە خۆشەویستی یەكتر. 

پێویستە ئامادە بن لەگەڵ یەك وەك توخمی جودا بەرەو یەك 

چ���ارەن���ووس ب����ڕۆن. ئ���ارت���ەر رام��ب��ۆ ل��ە دێ����ڕە ش��ی��ع��رێ��ك��دا دەڵ��ێ��ت: 

پێویستە س��ەرل��ەن��وێ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی داب��ه��ێ��ن��ی��ن��ەوە. ل���ەو دن��ی��ای 

ب��ێ رەن��گ��ەی خۆشەویستی تێدا ن��ەم��اوە، وەرە ب��ا ئێمە پێكەوە 

مەشخەڵی خۆشەویستی هەڵبگرین.   

م�����ن: ئ������االن ب����ادی����ۆ وای دەب���ی���ن���ێ���ت خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی دووب�������ارە 

داهێنانەوەی ژیانە. هەموو رۆژێك لەگەڵ تۆ بە فۆرمی جیا جیا 

سەرقاڵی داهێنانەوەی ژیانم، مانای نوێ لەسەر جەستەی بە 

بەردبووی ژی��ان هەڵدەكۆڵم. ماندوو نابم، پیر نابم، تەنانەت 

ن���ام���رم ت��اك��و ب���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە خ���ەری���ك ب����م، ئ��اخ��ر م���رۆڤ 

تاكو خۆشەویستی بكات نە پیر دەبێت، نە دەمرێت. ئەمێستا 

ه���ەم���وو ب���وون���ی خ��ۆم��م گ����رێ����داوەت����ەوە ب���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە، 
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هەروەك دێڕێك لە گۆرانییەكەی »جۆ داسین« دەڵێم »ئەگەر 

تۆ نەبووبایت، پێم بڵێ بۆچی من هەبم؟«. ئێمە دەبێت پێكەوە 

ژیان دابهێنینەوە.    

خ��������������ۆم: ل���������ەگ���������ەڵ ئ�����������ەوەش�����������دا ه������ی������چ ش�����ت�����ێ�����ك ل���������ەس���������ەروو 

خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی����ی����ەوە ن����اب����ی����ن����م، ب����������ەاڵم ه���ێ���ش���ت���ا ل������ە گ����رێ����دان����ی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و س��ێ��ك��س پ��ێ��ك��ەوە دەس��ڵ��ەم��ێ��م��ەوە!!، پێموایە 

سێكس خۆشەویستی ناپارێزێت و نایگرێتە خۆی بەڵكو خاڵی 

كۆتایی بۆ دادەنێت. 

من: ئەمە هەمان ئەو روانگەیەیە »ژاك الك��ان« پێداگریی 

ل����ەس����ەر دەك��������ات، ئ����ەوی����ش پ���ێ���ی���وای���ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی و س��ێ��ك��س 

دوو پ���ێ���دراوی دژ ب��ە ی��ەك��ت��رن، ب����ەاڵم دروس����ت پ��ێ��چ��ەوان��ەك��ەی 

راس����ت����ە، ئ���ەگ���ەرن���ا ل����ەم ك����ات����ەدا خ�����ودی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەب��ێ��ت��ە 

رەوش��ێ��ك��ی س��ۆف��ی��گ��ەران��ەی رووت!. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن��ێ��وان ژن و 

پیاو، سێكس واتاداری دەكات، چون سێكس تەنیا پرۆسەی 

منداڵ خستنەوە نییە، یان هەمان ئەو كردەیە نییە ئاژەڵەكان 

ممارەسەی دەكەن.    

خۆم: خۆشەویستی زۆر جار سەرچاوەی گریانە، جەنگێكە 

لە ن��اوخ��ودی خۆماندا، هیچ ك��ات ئاسایش و جێگیریی لە خۆ 

ن��اگ��رێ��ت، ب��ەڵ��ك��و ل��ە ئ��اك��ام��دا ب��ەخ��ت��ەوەری��ی��ەك��ی س��ەی��ری تێدایە 

كە تەنیا ئ��ەوان��ەی خۆشەویستی دەك��ەن چێژ ل��ەو بەختیارییە 

ت��اڵ��ە وەردەگ��������رن!!. دەش��ێ��ت بڵێم ب��ەخ��ت��ەوەری��ی خۆشەویستی 

ل�����ەوەدای�����ە ك��ەس��ێ��ت��ی��ی��ەك��ی م���ازۆخ���ی���م���ان ب����ۆ دروس�������ت دەك������ات. 

ه���ەم���وو ع���ەزاب���ەك���ان���ی ن��ێ��و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ە دواج��������اردا دەب��ن��ە 
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یادەوەریی شیرینی تەمەن.  

م��ن: خۆشەویستی ئ��ەو یاقووتەیە ه��ەم��وو ك��ەس دەینێتە 

ژێ���ر پ��ێ��ی، ب���ەاڵم م��ن ه��ەم��ی��ش��ە ل��ەس��ەر ت��ەوق��ە س���ەرم دام���ن���اوە!. 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ئ�����ەو ج���وان���ی���ی���ەش���ە زۆری�����ن�����ەی خ���ەڵ���ك ل����ە ت��وێ��ی 

داستان و كتێبەكاندا پێشوازیی لێدەكەن، یان پێیان خۆشە 

وەك دی�����اردەی�����ەك�����ی س���ی���ن���ەم���ای���ی ب��ی��ب��ی��ن��ن و ن���ای���ان���ەوێ���ت خ���ۆی���ان 

بچنە ن��او ئ��ەو یارییە ئ��اگ��ری��ن��ەوە، ب��ەاڵم م��ن خ��ۆم پ��اڵ��ەوان��ی ئەو 

داس��ت��ان��ەم و رووداوەك����ان����ی ب��ە دەس��ت��ی خ���ۆم ت��ۆم��ار دەك����ەم، بە 

خوێنی خۆیشم كتێبی ئەو گەمە ئاگرینە دەنووسمەوە.  

خ�������ۆم: م����رۆڤ����ی ه�����اوچ�����ەرخ ه���ێ���ن���دە س����ەرق����اڵ����ە ب����ە رووك��������اری 

دەرەوەی ژیان، هیچ كاتی نەماوە گوێ لە دەنگی ناوەوەی خۆی 

ب��گ��رێ��ت. ه��ێ��ن��دەش س��ەرق��اڵ��ە ب��ە ژیانێكی میكانیكییەوە، كاتی 

نییە لەو خەونانە تێبگات هەموو شەوێك دەیانبینێت. 

من: بێگومان مرۆڤی زیندوو هەمیشە هۆكارێك بە ژیانەوە 

دەی���ب���ەس���ت���ێ���ت���ەوە، ئ���ەوی���ش ت����وان����ای خ�����ەون ب��ی��ن��ی��ن��ە! ك���ارەس���ات 

ئ���ەوەی���ە م����رۆڤ خ��ەون��ی ن��ەم��ێ��ن��ێ��ت ی���ان ت���وان���ای خ��ەون��ب��ی��ن��ی��ن لە 

دەستبدات، لەم چركەساتەدا ژیان پووچترین كردەیە.  

خ���ۆم: ب��ە پ��ێ��ی ئ��ەف��س��ان��ەك��ان خ���ەون پ��ڕۆژەی��ەك��ە ب��ۆ ئ��ای��ن��دە، 

ب��ە مانایەكی ت��ر ئ���ەوە خ��ەون��ە پێتدەڵێت ژی���ان چ��ی ل��ە هەگبەدا 

بۆ هەڵگرتوویت و دەبێت بە دوایدا بڕۆیت!!. تەنانەت هەموو 

ئیپۆسەكانی خۆشەویستیش سەرەتا هەر خەونێك بوون.   

من: رەنگە پێت سەیر بێت بڵێم لە خەونی سەرەتای مندا 

ژنێك ه��ەب��ووە، ت��ازە ناسیوومەتەوە!. خ��ەون زمانێكی جیهانیی 
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هەیە و هاوبەشە لەنێوان تێكڕای م��رۆڤ��ەك��ان��دا. وەك ئەریك 

فرۆم با�سی دەكات: زمانی خەونی مرۆڤی سەرەتایی، یان زمانی 

خەونەكەی فیرعەون كە لە كتێبی پیرۆزدا هاتووە، یاخۆ زمانی 

خەونی كەسێكیش لە شتوتگارت یا نیۆیۆرك بێت هەر یەك 

زمانن. زمانی خەونەكانی من شیعرن، لە دەرەوەی خەونیش 

ئەوەی بە خۆشەویستی ئەو ژنەوە دەمبەستێتەوە شیعرییەتی 

ئ��ەو خەونانەیە ه��ەم��وو ش��ەوێ��ك دەیانبینم. ف��رۆم جەختیش 

ل��ەس��ەر ئ���ەوە دەك���ات���ەوە هیچ نوستنێك ب��ێ خ���ەون تێناپەڕێت. 

زیادەگۆیی نییە بڵێم هەموو شەوێك خەونی پێوە دەبینم و بە 

زمانی شیعر دەیدوێنم.   

خ�����ۆم: رەن���گ���ە ئ����ەو ژن����ە ل���ە دۆخ��ێ��ك��ی دۆش���دام���اوی���ی���دا بڵێت 

ب����ۆچ����ی دەب����ێ����ت ئ�����ەو ك����ەس����ە ب����م ل����ە خ����ەون����ەك����ان����ی ت���������ۆدام؟ ئ���ەم 

رێكەوتە زۆر سەیرە. ناڵێم جێگەی بڕوا نییە، بەڵكو جێگەی 

سەرسوڕمانە!!.  

من: بۆ خۆشم حاڵەتێكی ناوازەیە. بڕوام نەدەكرد كەسێك 

ل��ە دووری دوورەوە ه��ەم��وو ش��ەوێ��ك م��ی��وان��ی ن���او خ��ەون��ەك��ان��م 

بێت، لەوە زیاتریش بەو خێراییە ببێتە بوركانی گڕگرتووی ناو 

مێشكم، هەرچی بنووسم با�سی ئەو بكات، بۆ هەر كوێ بڕۆم 

ل��ەگ��ەڵ��م��دا ب��ێ��ت، بیر ل��ە ه��ەرچ��ی ب��ك��ەم��ەوە ب��ەو دەستپێبكات و 

هەر بە ئەویش كۆتایی بێت!!.   

خ������ۆم: زۆرج��������ار زم������ان ی�����ان وت�����ن وەاڵم�����ی�����ان پ����ێ ن���ی���ی���ە، ت��ەن��ی��ا 

ب���ێ���دەن���گ���ی وەاڵم�������ە پ����ڕاوپ����ڕەك����ەی����ە، ن����ووك����ە ه�����ەم ش�����ۆك و ه���ەم 

ب��ێ��دەن��گ��م ل���ەب���ەرئ���ەوەی ن���ازان���م چ��ی ب��ڵ��ێ��م. ك��ات��ێ��ك ب���ەر ه��ەن��دێ��ك 
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راس����ت����ی ل�����ەی�����ادك�����راو و ن���ەب���ی���ن���راو دەك������ەوی������ن دەك����ەوی����ن����ە دۆخ����ی 

الڵبوونەوە.   

م����ن: ه���ەم���وو ك����ات ب��ی��س��ت��ن��ی ه��ەق��ی��ق��ەت ت���وو�س���ی ش��ۆك��م��ان 

دەك����������ات، ل����ە س����ۆن����گ����ەی ئ��������ەوەی راس����ت����ی����ی ئ�������ەوە ن���ی���ی���ە ب����ە چ���او 

دەی��ب��ی��ن��ی��ن، ب��ەڵ��ك��و م��ێ��ش��ك دەی��ن��اس��ێ��ت��ەوە. ت��ێ��دەگ��ەم ب���ە چ��ی��دا 

تێدەپەڕیت، ل��ەگ��ەڵ ئەمەشدا دووب����ارەی دەك��ەم��ەوە خەونی 

سەرەتام دواندنی ژنێك بوو بە زمانی شیعر، هەنووكە ئەو ژنە 

لە بەردەممدا وەستاوە و پڕ بە چاوەكانم نیگای دەكەم!. 

خ�����ۆم: س����ەی����رە! زۆر س�����ەی�����رە!!. ئ���ەم���ە رووداوێ�����ك�����ی س��ەی��ری 

ژیانمە، لە شێوەی سەرسوڕمان و هەستم تێبگە.  

م����ن: خ����ۆم پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی ئ������ەوەم دەك������رد خ����ۆم و خ���ەون���ەك���ان���م و 

قسەكانمی پێ سەیر بێت، ئ��ەوەش جێی پرسیار بێت چ��ۆن وا 

ب��ە خ��ێ��رای��ی ب����ەرەو رووی چ����ووم، ب���ەاڵم ئ��ەم��ە ب��ۆ م��ن خەونێكی 

دێرینە و بۆ ئەویش رووداوێكی زۆر ت��ازە!. ئەگەر لە دواكەوتنم 

بپرسێت، ل��ە س���ەرەت���اوە ب��ەه��ۆی س��ی��اس��ەت��ەوە خۆشەویستیم 

ل��ە خ��ۆم��دا ك��وش��ت، ئێستا »س��ێ��ب��ەری ی��ۆن��گ« ب��ەس��ەرم��دا زاڵ 

ب��ووە و پێمدەڵێت ئ��ەو دەمامك و خۆ بەهێزنیشاندانەت فڕێ 

ب���دە، خ���ۆت ب���دە ب��ە دەم���ی ش��ەپ��ۆل��ی خ��ەون��ەك��ان��ت��ەوە ك��ە رووەو 

ی��ار دەت��ب��ات!. ل��ە ئێستادا دڵ��خ��ۆش��م ب���ەوەی خەونێكی م���ەزن و 

پێنووسێكم ه��ەی��ە، ل��ە كاتێكدا زۆری��ن��ەی خەڵك هیچی تریان 

نییە جگە لە گەدەیەكی گەورە و گیرفانێكی قووڵ.   

خۆم: تۆ دەزانیت من ترسنۆكم بەرامبەر خۆشەویستی؟، 

توو�سی نەخۆ�سی فیلۆفۆبیا بووم.   
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م����ن: خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی چ��االك��ی��ی��ەك��ی م���رۆڤ���ان���ەی���ە ب����ەو پ��ێ��ی��ەی 

خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی ب��������ەو ت������ان������وپ������ۆوە ت����ای����ب����ەت����ە ب������ە م�����������رۆڤ، ب���ۆی���ە 

ئاساییە ت��رس و راڕای���ش ل��ە ئ���ارادا هەبێت. منیش تاكو ئەمڕۆ 

بەشێوەیەكی نارسیستیانە خۆشەویستیم ك���ردووە!. هەموو 

دەزان��ی��ن لە میتۆلۆجی یۆنانیدا نارسیسۆس ئ��ەو گەنجەیە لە 

ئاوێكدا وێنەی خ��ۆی دەبینێت و ئاشقی خ��ۆی دەب��ێ��ت. میالن 

كالین پێیوایە نارسیسۆس كاتێك س��ەی��ری ئ��اوەك��ەی ك��ردووە 

پ���ێ���ی���واب���ووە س���ەی���ری ج��ی��ه��ان��ی دەرەوە دەك�������ات، ل���ە راس��ت��ی��ش��دا 

خەیاڵی الی ئ��ەو خۆشەویستە ب��ووە ناسنامەكەی ل��ە خۆیدا 

دۆزی������وەت������ەوە. ب���ۆی���ە ه��ەم��ی��ش��ە وێ���ن���ای ئ�����ەوم ل���ە خ�����ودی خ���ۆدا 

دۆزیوەتەوە.   

خ�������ۆم: ن����اس����ی����ن����ەوەی ب����ۆ وا دواك�����������ەوت؟ چ�����ۆن و ب����ە چ��ی��دا 

دەزانیت ئەو ژنەی ناو خەونەكانت ئەوە و یەكێكی تر نییە؟.  

م���ن: ك���ات م��ەس��ەل��ەی��ەك ن��ی��ی��ە، گ��رن��گ ئ���ەوەی���ە ن��اس��ی��م��ەوە 

و ل��ەن��او حەشاماتێك ژن���دا ج��ی��ام ك����ردەوە، ل��ە م��ێ��ژە دەس��ت��م بە 

گ������ەڕان ك�������ردووە ب���ە دوای��������دا، ل���ە زۆر ش���وێ���ن ه���اوش���ێ���وەی ژن��ی 

ن����او خ���ەون���ەك���ەم ب���ەرچ���او ك����ەوت����ووە، ل���ەس���ەر رێ���گ���ام زۆر ژن����ی تر 

ویستویانە خۆیان بەو ژنە بناسێنن، ب��ەاڵم وەك رووب��ارێ��ك لە 

رۆشتن بە دوایدا نەوەستاوم، ئەمێستا ئەو رووبارەی چەندان 

س��اڵ��ە ب�����ەرەو ب���اوە�س���ی دەری�����ای ئ���ەو ب���ەڕێ���وە ب����وو، ه��ێ��م��ن هێمن 

رژاوەت��ە ناوییەوە، خۆی لەناویدا ون ك��ردووە، تەنانەت وازی 

ل��ە س��روش��ت و ن���اوی خ��ۆی ه��ێ��ن��اوە. دەس��ت��ی ل��ە ه��ەم��وو شتێك 

هەڵگرتووە، تەنیا شوێن دۆزینەوەی ئەو خەونەی كەوتووە.   
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خ����ۆم: ه��ی��چ��م ن��ی��ی��ە ب���ۆ وت����ن، ج��گ��ە ل���ە واق وڕم�����ان ب���ە دی���ار 

وشەكانتەوە. ئاخر دەكرێت لەم حاڵەدا چیم هەبێت بۆ وتن؟. 

من: منیش وا هەست دەكەم خەون لەناو خەوندا دەبینم. 

ت���ۆ دی���ق���ەت ب����دە ه���ەم���وو ت��وێ��ژی��ن��ەوە زان��س��ت��ی��ی��ەك��ان��ی ف���رۆی���د لە 

ب����ارەی س��ێ��ك��س��ەوەی��ە، ك��ەچ��ی خ���ۆی ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ی ش��ەرم��ن��ی 

ه��ەب��ووە، ب��ە راددەی����ەك نەیتوانیوە هەستی تایبەتی خ��ۆی بۆ 

ئ��ەو ژن��ە دەرب��ب��ڕێ��ت جێگەی س��ەرس��ام��ی ب���ووە. منیش ل��ێ تێمای 

سەرەكی نووسینەكانم ژن��ە، ب��ەاڵم هەمیشە شەرمێكم هەیە 

لە ژن، وا خەریكم لەگەڵ ئەودا بەسەر ئەو شەرمەدا زاڵ ببم، 

ه��ەوڵ��دەدەم ج��ڵ��ەوی خ��ۆم ش��ل ب��ك��ەم، ت��ا دڵ��م ب��ە دەن��گ��ی ب��ەرز 

قسەی بۆ بكات. دەمەوێت سەرنجی لەسەر زارم الببەم كاتێك 

بۆی دەدوێم، بەڵكو خوازیارم هەست بە ترپەكانی دڵم بكات، 

چەندە خێرا لێدەدەن، چەند دەنگی لێدانیشیان بەرزە.   

خ�����ۆم: ش��ت��ێ��ك ه���ەی���ە ل���ە ت�����ۆدا ه���ەرچ���ەن���د دەك������ەم ب����ۆم راڤ���ە 

ناكرێت، تەنیا ئەوەندە دەزانم هێزی كێشكردنت زۆر هەراشە. 

ئەوەتا سێوی دڵی ئەو ژنە كاتێك لە داری بێزاریی بووەوە، لە بری 

بەرزبوونەوە ب��ەرەو ئاسمانی غەمگینی، بەربووەوە ناو كۆشكی 

ئارامیی تۆوە. هەروەك جارێك ئەو ژنە پێی وتبوویت: بەدەر لەم 

ف��اك��ت��ە ك���ە ل���ەس���ەر خ���ۆم دەی����زان����م، دەم���ەوێ���ت گ��وێ��م ل���ە دەن��گ��ی 

هەستت بێت سەبارەت بە من!.  

م��ن: س��ەرەت��ا ژن وەك پارچەیەك لە جوانی دەبینم، كەچی 

ئەو لەسەرو ئەو جوانییەوەیە، ئەم هەستەی خۆمم پێ ئەنالیز 

ناكرێت. پێشتر بە هەندێك شتم وت��ووە ج��وان كە زۆر لە خوار 
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ج��وان��ی ئ���ەوەوە ب���وون، ه��ەن��ووك��ە ناكرێت ب��ە ئ���ەم  و ئ��ەو شتانە 

وەك ی�����ەك و ب����ە ی�����ەك ری���ت���م ب��ڵ��ێ��م ج�������وان، ئ�����ەو م��ی��ت��ا ج��وان��ی��ی��ە. 

هەندێك شتی ب��چ��ووك ه��ەب��وون خۆشمویستوون، ئێستا ئەو 

ب��ەو هەموو خۆشەویستییەوە لە وج��ودم��دا هەیە، ناكرێت بە 

ه��ەم��ان ئ���ەن���دازەی ئ��ەو شتە ب��چ��ووك��ان��ە خ��ۆش��م ب���وێ، پێویستی 

بە میتا خۆشەویستییە. دەبێت شێوازێكی بااڵ لە خۆشەویستی 

دابهێنم ت��اك��و ب��ت��وان��م پێی بڵێم ب��ەو ف��ۆرم��ە ت��ای��ب��ەت و ب��ێ وێنەیە 

خ��ۆش��م دەوێ���ی���ت. ئ���ەو ل���ەس���ەروو ج��وان��ی��ی��ەوەی��ە، منیش دەب��ێ��ت 

لەسەروو خۆشەویستییەوە خۆشم بوێت.  

خ��ۆم: كەواتە بۆ ئەو هەستە بژی بەرامبەر بەئەو هەتە، بۆ 

بەردەوامی ئەم خۆشەویستییە مەمرە. لەبەرئەوەی لە چەندین 

وێستگەدا دەتبینم ب��ەرام��ب��ەر م��ەرگ الوازی���ت، دەب��ێ��ت نەمریت 

تاكو حكایەتێكی گەورەی خۆشەویستی دەنووسیتەوە.  

من: ئەوە ئ��ارەزووی منیشە. جیا لەمەش ژیان كەی هێندە 

خ��ۆش��ە ب����ۆی ب��پ��اڕێ��م��ەوە و م��ەرگ��ی��ش ك����وا ه��ێ��ن��دە س��ام��ن��اك��ە لێی 

بتۆقم؟، لەگەڵ ئەمەشدا بۆ خۆشەویستی و بە خۆشەویستی 

دەژی��م. بیرت نەچێت زۆر ناخۆ�سی تر م��اوە بیبینم كە لە مردن 

ت��اڵ��ت��رن، ب��ۆی��ە م����ەرگ ئ���ەوەن���دە م��ی��ه��رەب��ان ن��ی��ی��ە وەه����ا زوو ببێتە 

میوانم، لەگەڵ ئەوەشدا ژیان بەو تفتییەی خۆیەوە بە قەندی 

خۆشەویستی شیرین دەكەم. 

 2018-11-22

كاتژمێر: دە و چارەكی بەیانی 

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد   
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خ���ۆم: ئێمە ل��ە س��ەردەم��ێ��ك��دا دەژی����ن چ��ەرخ��ی ب��ااڵدەس��ت��ی��ی 

تەكنۆلۆژیایە، شێوەی خۆشەویستی لە سەردەمی تەكنۆلۆژیا 

زۆر ج�����ی�����اوازە ه���ەت���ا ب����ە ب����������ەراوورد ب����ە س���ات���ەوەخ���ت���ی ب���ااڵب���وون���ی 

شۆڕ�سی پیشەسازیی. سەیرە تا شارستانییەت پێشبكەوێت، 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ك��ەم��ت��ر دەب����ێ����ت����ەوە!! وەك ئ������ەوەی ئ����ەو دووان�����ە 

لەسەر نەفیكردنی یەكتر وەستابن.  

م��ن: خ��ۆی ش��ارس��ت��ان��ی دی��اردەی��ەك��ی رۆم��ان���س��ی نییە، بەڵكو 

لەسەر سترۆكتۆری دڵڕەقی رۆن���راوە. تۆ سەیرێك بكە ئ��ەوەی 

ئەوروپای هێنایە ئەمڕۆ شۆڕ�سی پیشەسازیی بوو، ئەو شۆڕشە 

فینۆمینێكی ئیستاتیكی ن��ەب��وو، ب��ەڵ��ك��و ل��ەس��ەر رەنجكێشانی 

چ��ی��ن��ی ك��رێ��ك��ار دروس���ت���ب���وو، ه����ەر ئ����ەو رەن�����ج و زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ە 

ب���وو س��ەرن��ج��ی »م����ارك����س«ی ب����ەالی خ���ۆی���دا راك��ێ��ش��ا. ب���ڕوان���ە بۆ 

زەم��ەن��ێ��ك��ی دێرینتر و ل��ە ه��ەڕەم��ەك��ان��ی میسر راب��م��ێ��ن��ە، ك��ێ زیاتر 

كۆیلەی هەبووبێت و زەحمەتی زۆری خستبێتە ئەستۆیان، 

ه����ەڕەم����ی ئ�����ەو ف���ی���رع���ەون���ە گ�����ەورەت�����ر و راق���ی���ت���ر ب�������ووە، ت���ەن���ان���ەت 

باشتریش بەرگەی تێپەڕینی مێژووی گرتووە.  

خ�����ۆم: ئ������ەوەی ل���ە ب���ی���رت ك�����رد، ك���رۆك���ی م��ەب��ەس��ت��ەك��ە ب���وو، 

ئەویش با�سی پووكانەوەی خۆشەویستی بوو لە چاخی زانست 

و تەكنۆلۆژیا، وەك ئ��ەوەی خۆشەویستیش بەشێك بووبێت 

لە پەرەسەندنی قۆناغێكی مێژوویی ژی��ار، یان لەوانەیە لەژێر 

كاریگەریی بارودۆخێكدا وەك دایناسۆرەكان قڕی تێكەوتبێت. 

م������ن: ت���ەك���ن���ۆل���ۆژی���ا ب����ە ق��������ەدەر رەه������ەن������دە پ���ۆزەت���ی���ڤ���ەك���ان���ی، 
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هەڕەشەیە و دڕندەشە.!، لە سایەی تەكنۆلۆژیادا مرۆڤ بەرەو 

ئامێر و رۆبۆتبوون هەنگاو دەنێت. ژیانی كۆلێكتیڤی مرۆڤەكان 

ك���ەوت���ۆت���ە ن����او دڵ���ڕەق���ی���ی س���ن���دووق���ە ب���چ���ووك���ە س��ی��ح��ری��ی��ەك��ەوە 

»ئ���ای���پ���اد و م���ۆب���ای���ل«. رۆب�����ۆت دەت���وان���ێ���ت رۆڵ�����ی م��ی��ك��ان��ی��ك��ی��ان��ەی 

م������رۆڤ ب��ب��ی��ن��ێ��ت، ب������ەاڵم ن���ات���وان���ێ���ت چ���االك���ی���ی���ەك���ی م���رۆڤ���ان���ەی 

چەشنی خۆشەویستی هەبێت، ئەی ئەو كاتەی مرۆڤ بووبێتە 

رۆبۆت چۆن داوای خۆشەویستی لێ دەكەیت؟. خۆشەویستی 

ل�����ە س������ەردەم������ی ت����ەك����ن����ۆل����ۆژی����ادا ب�����ووەت�����ە ت���رادی���س���ی���ۆن���ی ه�����ۆزە 

پریمیتیڤەكان، مەگەر لەناو خێڵەكانی ئەمازۆندا بیدۆزینەوە.  

خ������ۆم: ت����ەن����ان����ەت پ���ەی���وەن���دی���ی���ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی��ش��م��ان 

كەوتوونەتە ژێر هەڕەشەی تەكنۆلۆژیا. دیقەت بدە لەو ئامێری 

پلەی ستەیشنە نوێیەی م��ن��دااڵن كە ه��ەر ك��ام لە منداڵەكان 

دەت������وان������ن ل�����ە م����اڵ����ی خ�����ۆی�����ان�����ەوە ب����ەش����ێ����وەی ب����ل����وت����وس ل���ەگ���ەڵ 

ی��ەك��ت��ر ی����اری ب��ك��ەن، ئ��ەم��ە ك��ارئ��اس��ان��ی��ی��ە، ب����ەاڵم ه��ەڕەش��ەش��ە، 

ت���ەن���ان���ەت پ��ێ��ش��ب��ی��ن��ی دەك�����ەم دوای س���ەدەی���ەك���ی ت���ر م��رۆڤ��ەك��ان 

ن���ەت���وان���ن ل���ەم����س���ی ی��ەك��ت��ر ب���ك���ەن، ب���ە زم���ان���ی م��وب��ای��ل��ی زی������رەك و 

ئامێرە تەكنۆلۆژییەكان نەبێت ل��ە یەكتریش ت��ێ��ن��ەگ��ەن!. لەم 

قۆناغەدا ئ��ەوەی وەك كەلەپوورێكیش نەماوەتەوە بێگومان 

خۆشەویستییە.  

من: دێڕێك لە یەكێك لەو فیلمانەم بیر دێتەوە كە پاڵەوانی 

ف��ی��ل��م��ەك��ە دەڵ���ێ���ت »خ�����ودا ل���ە دۆزەخ�������ەوە ج��وان��ت��ر دەب��ی��ن��رێ��ت«. 

ئێمە بۆ ئ��ەوەی خۆشەویستی ببینین یان ممارەسەی بكەین، 

دەبێت بێینە دەرەوەی ئ��ەو بەهەشتە دروس��ت��ك��راوەی زانست 
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و ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا، ب���ۆ م���اوەك���ی���ش ب��ێ��ت خ���ۆم���ان ل���ە ش��ەپ��ۆل��ە ك���ارۆ 

موگناتیسییەكان ب��ش��اری��ن��ەوە، ه��ەرچ��ەن��د ئ��ەم��ە ئەستەمە تۆ 

وەك پێكهاتە فیزیكییەكەت لە سەردەمی نانۆ تەكنۆلۆژییدا 

بیت، وەك بیر و دەروون لە قۆناغی پێش شۆڕ�سی پیشەسازیی.

خۆم: لەگەڵ ئەوەشدا تەكنۆلۆژیا و فیزیای كوانتۆم و نانۆ 

تەكنۆلۆژیی خزمەتێكی گەورە پێشكە�سی مرۆڤ دەك��ەن، تۆ 

دەت��وان��ی��ت ل��ە رێ��ی م��اڵ��پ��ەڕی »گ��وگ��ڵ«ەوە هێندەی پەنجا ساڵ 

كتێب خ��وێ��ن��دن��ەوەی ب��اپ��ی��رت ل��ە مانگێكدا زان��ی��اری��ی ب��ەدەس��ت 

ب��خ��ەی��ت، ی����ان ئ����ەو ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ان��ەی ه��ێ��ن��دەی ج��ەن��گ��ی جیهانی 

یەكەم مرۆڤیان لەناوبرد، ئێستا بە هۆی تەكنۆلۆژیای نانۆوە 

چارەسەریان بۆتە ئاسانترین رێگا. ئەمە رووكارە پۆزەتیڤەكەی 

تەكنۆلۆژیایە كە نابێت بێ ویژدان بین لە باسكردنی.   

م������ن: ب���اب���ەت���ەك���ە ق����ێ����زك����ردن����ەوە و ب����وغ����ز ن���ی���ی���ە ب����ەرام����ب����ەر ب��ە 

ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا، ق��س��ە ل���ەس���ەر ك��اری��گ��ەری��ی��ە ن��ێ��گ��ەت��ی��ڤ��ەك��ان��ێ��ت��ی كە 

دەت���وان���م ب��ێ دوودڵ���ی���ی بڵێم پ��ت��رن ل��ە رەه���ەن���دە پ��ۆزەت��ی��ڤ��ەك��ان��ی. 

ئێمە ل��ە ب���ارەی چەمكی خۆشەویستییەوە ق��س��ەم��ان دەك���رد، 

ه�����ەر چ���ۆن���ێ���ك ب���ێ���ت ت���ەك���ن���ۆل���ۆژی���ا ب����ێ ئ�������ەوەی م���ەب���ەس���ت���ی ب��ێ��ت، 

خۆشەویستی لەناو دەبات، ئەو شارستانێتییەی خۆشەویستی 

ت��ێ��دا ن��ەب��ێ��ت، دەس����ت ب��ەس��ەر ه��ەم��وو گ��ەردوون��ی��ش��دا بگرێت 

شارستانییەكی م��ردووە، تەنانەت ئەگەر مردن خۆی�سی لەناو 

ببات!.  

خ��ۆم: ب��اس هاتە س��ەر م��ردن. خولیای نەمریی و گ��ەڕان بە 

دوای ن���ەم���ری���دا، ه��ەم��ی��ش��ە خ��ول��ی��ای��ەك��ی دێ��ری��ن��ی م����رۆڤ ب���ووە، 
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ن����ەم����رب����وون م��ێ��ش��ك��ی م����رۆڤ����ی س����ەرەت����ای����ی س�����ەرق�����اڵ ك����ردب����وو، 

ه������ەروەك چ����ۆن م��ێ��ش��ك��ی م���رۆڤ���ی م��ودێ��رن��ی��ش ب�����ەدەر ن��ی��ی��ە ل��ەم 

وی��س��ت��ە. ك��ەچ��ی شتێك م��رۆڤ��ی ن��وێ ل��ە میتۆلۆجییە بابلییەكە 

جیا دەكاتەوە، ئەویش ئەوەیە لەو ئەفسانەیەدا »گلگامێش« 

دوای م��ردن��ی »ئ��ەن��ك��ی��دۆ«ی ه��اوڕێ��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ب��ە دوای 

ن���ەم���ری���ی���دا دەگ������ەڕێ������ت!، ك���ەچ���ی ئ�����ەو ه����ەم����وو م����ەرگ����ە ل����ە چ����وار 

دەورماندا وامان لێناكات بە جیددی و بە پاڵپشتی تەكنۆلۆژیا 

بیرێك لە نەمریی بكەینەوە.   

من: مرۆڤی هاوچەرخ بیر لە ژی��ان دەك��ات��ەوە، چوونكە كاتی 

نییە بۆ بیركردنەوە لە نەمریی، تەنانەت هێندە خەریك كراوە 

بە چەرمەسەرییەكانی ژیانەوە، بەسەر ئ��ەوەدا باز دەدات كە 

ژی���ان ل��ەن��او خ��ۆی��دا ت���ۆوی م��ردن��ی ه��ەڵ��گ��رت��ووە. ج��ی��اواز لەمەش 

هیچ كەسێك ناتوانێت مەرگ لە خۆیدا كەشف بكات.  

خ���������ۆم: پ����ێ����م����وای����ە م�����رۆڤ�����ی ه�������اوچ�������ەرخ چ�����ارەس�����ەرێ�����ك�����ی ت����ری 

دۆزی��������وەت��������ەوە، ئ����ەوی����ش ه����ەوڵ����دان����ە ب����ۆ ن���ەم���ری���ی���ەك���ی رەم����زی����ی، 

ن�����ووس�����ەرێ�����ك ل�����ە ك����ات����ی ن���ووس���ی���ن���ی ك���ت���ێ���ب���ێ���ك���دا دەی������ەوێ������ت ل���ەو 

رێگەیەوە خۆی بۆ كاتێكی درێژ بە زیندوویی بهێڵێتەوە، ئەمەش 

ب��ە روون����ی ل��ە چاوپێكەوتنێكی »ژاك دری����دا« ل��ە كاتێكی نزیكی 

مەرگیدا رەنگیداوەتەوە كە ئەو هەستەی تێدا بەدی دەكرێت 

خ��وازی��ارە ب��ەو فۆرمە رەمزییە نەمر بێت. جیا لەمەش ئ��ەوەی 

جێی سەرنجمە نقومبوونی مرۆڤە لە ژیاندا!.   

من: ئێمە تاكو لە مەرگ تێنەگەین توانامان نییە تەفسیری 

ژی�����ان ب��ك��ەی��ن، ئ���ەم���ە ه���ەم���ان وەزی����ف����ەی ف��ەل��س��ەف��ەش��ە ل��ەك��ن 
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پ���الت���ۆ، ب����ەو پ��ێ��ی��ەی ل���ە دی�����دی ئ������ەودا ف��ەل��س��ەف��ە وات�����ە ت���وان���ای 

تێگەیشتن لە مەرگ، بەاڵم درێدا خۆی وەها دەبینێت مادام 

ل���ە م����ەرگ ت��ێ��ن��ەگ��ەی��ش��ت��ووە ه��ێ��ش��ت��ا ف��ێ��ری ه���ون���ەری ژی��ان��ك��ردن 

نەبووە!. دەكرێت وەك شاعیرە ژاپۆنییەكە بڵێم خودی »ژیان 

بە پێی نزیكبوونەوەمان لە مردن، دەدرەوشێتەوە«.  

خ���ۆم: ئ���ەو ه��ەس��ت��ەم ه��ەی��ە س���ەب���ارەت ب��ە ت���ۆ، ك��ە خ���ۆی لە 

دوو فۆرمی ج��ودا دەبینێتەوە، فۆرمی ی��ەك��ەم، مەشقكردنە 

لەسەر ئ��ەوەی م��ردن وەك دیاردەیەكی ترسناك ب��ەاڵم حەتمی 

قبوڵ بكەیت. فۆرمی دووەم، كاركردنتە لە بواری نووسین بۆ 

ئ��ەوەی لەو رێگەیەوە خۆت لە نێو زیندووەكاندا بهێڵیتەوە بۆ 

هەمیشە.  

م��ن: نەخێر ب��ەو ج���ۆرە نییە. م��ن پێویستم ب��ە پەلەكردنە، 

ش��ت��ێ��ك��ی س��ەی��ر س��ەرن��ج��ی راك���ێ���ش���اوم، ت���ا ئ����ەو ك���ات���ەی گەنجیت 

و وزەت زۆرە ب��ۆ نووسین، دەب��ێ��ت ب��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەوە سەرقاڵ 

بیت و هەوڵبدەیت هیچ نەنووسیت كە تەمەنیشت هەڵكشا 

ئ���ەو س���ەرم���ای���ەی���ەی ب���ە ئ���ەزم���وون و خ��وێ��ن��دن��ەوە پ��اش��ەك��ەوت��ت 

ك��ردووە وزەت نییە بۆ نووسینەوەی!. ب��ەاڵم من وا ناكەم چی 

فێر ب��ووم بە زووی��ی دەینووسم، ئەمە راستیی منە. دەمەوێت 

شتێك هەیە بیگەیەنم، نازانم بە كێ؟ بەاڵم دەزانم دەبێت ئەو 

پەیامەم بگات!. 

خ����ۆم: ك���ەوات���ە ت��ۆ ب��ۆ خ��ەڵ��ك دەن���ووس���ی���ت، وا ن��ی��ی��ە؟ ب��ەاڵم 

خەڵك هەمیشە گوێ بۆ زۆربێژیی دەسەاڵتداران دەگرێت.  

م�����ن: ب����ۆ ئ�����ەو ب���ەش���ە ل����ە خ���ەڵ���ك دەن�����ووس�����م ب���ی���ر دەك�����ات�����ەوە، 
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ئەگەرنا خەڵكم بۆ گرنگ نییە، چ��ون خەڵك هێندە ب��اش نین، 

ت��اك��و ت��رس��م ل��ە رق��ی��ان ب��ێ��ت، خ���ۆم ب��ە ب��اڵ��ن��دەی��ەك��ی ئ����ازاد دەبینم 

نەك وەك زۆرینەی خەڵك بە مێگەلبوونی خۆم رازی بم. هەر لە 

ری��ش��ەوە رق��م لە كۆنسێپتی خەڵكە، ل��ەب��ەرئ��ەوەی ب��ڕوام بە تاك 

هەیە. كاری راستەقینەم دژایەتی ئەو خووەی خەڵكە بە كۆمەڵ 

چەپڵە ب��ۆ ستەمكارانیان ل��ێ دەدەن، ل��ە كاتێكدا م��ن دەم��ەوێ��ت 

پەیكەری ئەو دیسپۆتیزمە بڕوخێنم.  

خۆم: پارادۆكسێك دەبینم، تۆ بۆ خەڵك دەنووسیت، بەاڵم 

ئەوەی دەیبینم هیچ كات خەڵكت خۆشناوێت، تەنانەت چێژ لە 

نەیارێتی خەڵك وەردەگریت!. 

م���ن: ل���ە ژی��ان��م��دا خ��ەب��ات��م ك�����ردووە دژی خ��ەڵ��ك و ل���ە پ��ێ��ن��اوی 

پێگەیاندنی ت��اك دا. هەمیشە زۆری��ن��ە ل��ەس��ەر رێگا هەڵەكەن!، 

هەمیشە خەڵك ناڕاستن و نامەوێت رەزامەندییان بەدەستبهێنم. 

ك��ات��ێ��ك ه��ەس��ت ب��ك��ەم زۆری���ن���ە ل��ەگ��ەڵ��م ت���ەب���ان، ش��ت��ێ��ك دەك����ەم 

ج�����ی�����اواز و ن����ام����ۆ ب����ۆ ئ��������ەوەی ی���ەك���ان���گ���ی���ر ن����ەب����م ل����ەگ����ەڵ س���روش���ت���ی 

س����ۆزان����ی����ان����ەی خ����ەڵ����ك. ه��ەم��ی��ش��ە ح������ەزم ل����ەوەی����ە ئ���ەن���ت���ی ب����م ل��ە 

بەرامبەر زۆرینەدا، لەو سۆنگەیەی ئەوەی رای گشتیی لەسەری 

ت���ەب���ان، وێ��ن��ای��ەك��ی س��اخ��ت��ەی ه��ەق��ی��ق��ەت��ە، ت���ۆ وێ��ن��اك��ە پ��ێ��چ��ەوان��ە 

بكەوە هەقیقەت الی تۆ دەبێت بە تەنیا. شتێكیش كە نابێت 

بیرم بچێت، ن��او و ناونیشانی قەبە و زل ل��ەس��ەر خ��ۆم دانانێم و 

دڵداریی لەگەڵ سۆزی خەڵك ناكەم، بەڵكو تێزاب رۆ دەكەمە 

س�����ەر ب���ری���ن���ەك���ان���ی���ان، ئ�����ەو م���ن���داڵ���ە الس��������ارەی ش���ان���ۆگ���ەری���ی���ەك���ەی 

»ئەپسن«م كە بە پێچەوانەوەی هەموو خەڵكەوە سەركێ�سی 
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وتنی راستییەكەی كرد و هاواری كرد »پادشا رووتە«. 

خ������ۆم: ل������ەوە ب����گ����ەڕێ ئ��ێ��س��ت��ا، دووب���������ارە ب����ا ب���گ���ەڕێ���ی���ن���ەوە س���ەر 

با�سی خۆشەویستی، پێتوایە خۆشەویستی بەختەوەریی لە خۆ 

گرتبێت یان جۆرێك لە شێتی لە ئامێزیدا هەڵگرتووە؟. 

م��ن: ب��ەخ��ت��ەوەری��ی ل��ە هیچ شتێكدا ب��وون��ی نییە. بۆكۆڤسكی 

دەی��������ووت »زۆرب���������ەی م����رۆڤ����ی س�����ەر رووی ج���ی���ه���ان ش���ێ���ت ب������وون«. 

رەنگە گەڕان بە دوای هۆكارەكانی شێتیدا سەرئەنجام شێتمان 

ب��ك��ات. ب��ۆ ن��ا، وەختێك س��ەی��ری ئ��ەو دنیا لنگەوقووچە دەكەین 

ش��ێ��ت دەب��ی��ن، ئ��ەگ��ەری��ش ش��ێ��ت ن��ەب��ی��ن ب��ە گ��ووت��ەی بوكۆڤسكی 

گەمژەین. ئەم جیهانە هۆكارێكت ناداتێ بۆ خۆشبەختی!, بەڵكو 

ل��ە ب��ن��اغ��ەوە ب��ەخ��ت��ەوەری��ی درۆی��ەك��ە ل��ە چەشنی ئ��ازادی��ی!. مرۆڤی 

ئەم چاخە مەحكومە بە گەمە »گلگامێش«ییەكە، ئەو تا مردن 

ب��ە دوای وەه��م��ی ن��ەم��ری��دا دەگ����ەڕا، ئێمەش ت��اك��وو شێتبوون بە 

دوای بەختەوەرییدا.

خۆم: كەواتە بۆچی خۆشەویستی دەكەین؟.

من: لەبەرئەوەی هیچ چارەیەكی ترمان نییە.  

  2018-11-27

كاتژمێر: چواردە و پانزە خولەك

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 

 -10-

من: مرۆڤ وازی لە خۆشەویستی هێناوە، چ خۆشەویستی 

ب��ۆ س��روش��ت، چ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ۆ خ���ۆی وەك م����رۆڤ. هێندە 

دەس��ت��ی وێ��ران��ك��اری��ی ب��ۆ ه��ەم��وو الی���ەك درێ���ژ ك����ردووە ن���ەك ه��ەر 
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زەوی، بەڵكو خەریكە بۆشایی ئاسمان دەكەوێتە بن هەڕەشەی 

دەستدرێژیی و چاوچنۆكییەكەی. تێزێك هەیە دەڵێت جگە لە 

م��رۆڤ هەرچی گیانەوەرانی ت��رن دۆستی سروشت و ژینگەن، 

م����رۆڤ وەه����ا زەوی ش���ێ���وان���دووە، زان���ای���ان ل���ەو ب�������اوەڕەدان دوو 

ملیۆن ساڵ دوای نەمانی م��رۆڤ، ئینجا دەگەڕێتەوە بۆ كاتی 

پ��ێ��ش ش��ۆڕ�س��ی پ��ی��ش��ەس��ازی��ی. ئ��ەم��ە ه��ەم��ووی ه��ۆك��ارێ��ك��ی هەیە 

ئەویش نەمانی خۆشەویستییە. 

خ������ۆم: دوو م���ل���ی���ۆن س�����اڵ ك��ات��ێ��ك��ی زۆر ن��ی��ی��ە س�����ەب�����ارەت ب��ە 

گ������ەردوون، ب���ەاڵم ب��ە ب������ەراوورد ب��ە ت��ەم��ەن��ی م���رۆڤ ژم��ارەی��ەك��ی 

خ���ەی���اڵ���ی���ی���ە، س����ەی����رە م������رۆڤ ه����ەم����وو پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ەك��ان��ی خ���ۆی 

لەسەر حیسابی تێكدانی رەو�سی سروشت و ژیانی گیاندارانی 

دیكە پەرە پێداوە! نوخبەیەكی زۆر كەم نەبێت، حەوت ملیارد 

م�����رۆڤ ب���ەش���ێ���وەی���ەك���ی دڕن����دان����ە رەف����ت����ار ل���ەگ���ەڵ ئ����ەو رووب������ەرە 

ماندووەی ژیانكردن دەكەن كە ناوی زەوییە. 

م����ن: خ����ودی گ�������ەردوون ب����ەو پ����ان و ب��ەری��ن��ی��ی��ە ل���ە س���ەرەت���ادا 

ق��ەب��ارەی��ەك��ی بچووكی ه��ەب��ووە و دوات���ر بەشێوەی هەڵئاوسان 

زی�������ادی ك���������ردووە، ئ�������ەوەی پ���ێ���ی دەوت�����رێ�����ت ت���ەق���ی���ن���ەوەی گ�����ەورە 

»ب���ی���ك ب���ان���گ« ل���ە ق���ەب���ارەی���ەك���ی ب���چ���ووك���دا رووی���������داوە و پ��اش��ت��ر 

گ�����ەردوون ب���ەم ش��ێ��وەی��ە ك��ش��اوە ك��ە ن��ە س���ەری ه��ەی��ە و ن��ە ب��ن. 

زەوی وەك ب��ەش��ێ��ك��ی زۆر ب���چ���ووك���ی گ���������ەردوون، ت���اك���ە ش��وێ��ن��ی 

ك����ەش����ف����ك����راوی ژی����ان����ی زی������ن������دەوەران������ە، ئ���ەم���ی���ش ئ��ێ��س��ت��ا ل����ە ژێ���ر 

هەڕەشەی لەناوچوونە. »ستیڤن هاوكینگ« پێش مردنی وتی 

»رۆژەكانمان لەسەر زەوی دیاریكراون«، بۆیە پێشنیاری كۆچی 
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مرۆڤی كرد بۆ سەر هەسارەیەكی تر بە مەبەستی بەردەوامیدان 

ب��ە ژی���ان. پرسیارەكە ئ��ەوەی��ە ئاخۆ ل��ەوێ��ش ژی��ان ه��ەم��ان ژیانی 

ئ��ێ��رە دەب���ێ���ت؟!. م��ن ئێستا ل��ە ب���ری م����ەرگ، ب��ی��ر ل��ە چ��ارەن��وو�س��ی 

ژی�����ان دەك�����ەم�����ەوە، دەم����ەوێ����ت ل���ە م����ێ����ژووی ژی�����ان و ح��ی��ك��م��ەت��ی 

ب������وون ت���ێ���ب���گ���ەم، ئ������ەوە وەاڵم�������ی ه����ەم����وو ش��ت��ێ��ك��ی ل����ە ه���ەگ���ب���ەدا 

هەڵگرتووە، ئەگەر سەركەوتوو بم دەتوانم بە دڵنیایی بژیم، 

رەن��گ��ە خ��وێ��ن��دن��ەوەی ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی ه��اوك��ی��ن��گ »ك��ورت��ە م��ێ��ژووی 

زەمەن« كتێبێك بێت لەم قۆناغەدا زیاد لە هەر كتێبێكی تری 

فەلسەفیی بۆ من بایەخدارتر بێت.  

خۆم: دیدە سپینۆزاییەكە جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە 

ژی������ر ب���ی���ر ل����ە ژی�������ان دەك������ات������ەوە ن������ەك م��������ردن. ت����ەن����ان����ەت ت������رس ل��ە 

م����ەرگ ش��ت��ێ��ك��ە زی����اد ل���ە خ���ۆی گ���ەورەت���ر ك������راوە. وەك خ���ۆم لە 

م����ردن ن��ات��رس��م، ل���ە روان���گ���ەی ئ�����ەوەی ئ���ەزم���وون���م ن���ەك���ردووە، 

كەسێكیش نەهاتۆتە با�سی وەحشەتناكییەكەی بكات!. تەنیا 

ئەوەیە مردنم خۆش ناوێت، خۆشنەویستن جیایە لە ترسان. 

بە دی��دی ئەپیكۆرس تۆقین لە م��ەرگ رێگەی شادبوونمان لێ 

دەگرێت، »هیگل« زۆر زیاتر لەمە دەڕوات و پێیوایە ترسان لە 

مردن فاكتۆرە بنەڕەتییەكەی چەوساندنەوە و كۆیالیەتییە. 

م������ن: ئ�����ەگ�����ەر ب�����ە دەس�����ت�����ی خ������ۆم ب�����وای�����ە ه����ەرگ����ی����ز رێ������م ب�����ە ل��ە 

دای��ك��ب��وون��م ن�������ەدەدا، ب����ەاڵم ك���ە ب��ەب��ێ وی��س��ت��ی خ����ۆم م��ەح��ك��وم 

ك�����راوم ب���ە ژی�����ان، پ���ێ ب���ە پ���ێ ل��ەگ��ەڵ��ی��دا دەڕۆم. ل���ە واق��ی��ع��ی��ش��دا 

س��ەر زەوی خ��ۆی گۆڕەپانێكی گ���ەورەی ئۆپێرایە، ه��ەر كەسەو 

ج�������ۆرە گ���ۆران���ی���ی���ەك���ی ت����ێ����دا دەچ������ڕێ������ت، ی���ەك���ێ���ك گ���ۆران���ی���ی���ەك���ی 
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غەمگین، یەكێكی تر گۆرانییەكی شاد، بەاڵم من تەنها سترانی 

خۆشەویستی تێدا دەڵێم تاكوو ئەو چركەساتەی مردن دێت.  

خۆم: ژیان و مەرگ دوو رووداوی ناوازەن و لەگەڵ یەكتر زۆر 

جیاواز نین، هیچ مەرگێك بە بێ هەبوونی ژیان لە ئارادا نییە، 

بە دیوێكی تردا مەرگ دەرئەنجامی ژیانە. جارێك »ئەدۆنیس« 

لە پۆستەرە شیعرێكدا نوسیبووی »ژیان پۆشاك دەكاتە بەری 

م��ەرگ، م��ەرگ رووت��ی دەك��ات��ەوە«. ب��ەدەر لەمە هەستكردن بە 

پ��ووچ��ێ��ت��ی ژی����ان ی���ان رەش��ب��ی��ن��ی ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ه���ەب���وون���دا، م��ان��ای 

ئ����ەوە ن��ی��ی��ە دەس����ت ل��ە ژی����ان ب��ش��ۆی��ن و ب���ەدی���ار ه��ات��ن��ی م��ەرگ��ەوە 

ئێشك بگرین یان خۆمان بڕیار بدەین لەسەر مەرگمان. ئاخر 

ه��ەر خ��ودی ژی��ان كەشتییەكە بە خ��ۆی و سەرنشینەكانییەوە 

نقومی زەریای مەرگ دەبێت. 

م��ن: مرۆڤێكی رەش��ب��ی��ن��م، ت��اك��و ئ��ەن��دازەی��ەك��ی زۆری���ش ژی��ان 

ب��ە شتێكی پ���ووچ دەزان����م، ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا دژی خ��ۆ لەبەین 

بردنم، ئاخر خۆكوشتن هەڵهاتنە لە باری قور�سی ژیان، هەرگیز 

پشتیوانی ل��ە ه��ی��چ هەڵهاتنێك ن��اك��ەم، زۆرج����ار ئ���ەو ب��ی��رۆك��ە و 

ختورەیە هاتووە بە مێشكمدا، ب��ەاڵم بە خۆشەویستی ژنێك 

ل���ە خ���ۆم���م دوور خ���س���ت���ۆت���ەوە. ل���ە روان����گ����ەی »ئ��ەل��ب��ێ��ر ك���ام���ۆ«دا 

هۆكارەكانی بەردەوامیدان بە ژیان چەند هێندەی فاكتۆرەكانی 

خودكوژیی ماقووڵ و رەواترن، هەرچەند ژیان زەحمەتە و تاكو 

لوتكەش بێمانایە، ب��ەاڵم لە ژی��ان بێماناتر خۆكوشتنە، بگرە 

خۆكوژیی لوتكەی بێماناییە. 

خ������ۆم: دات������ا و ئ����ام����ارەك����ان پ��ێ��م��ان��دەڵ��ێ��ن رێ�������ژەی خ��ۆك��وش��ت��ن 
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ل���ەس���ەرت���اپ���ای ج��ی��ه��ان��دا ل���ە س��اڵ��ێ��ك��دا ل���ە 800 ه������ەزار ح��اڵ��ەت 

تێپەڕیوە، دەكرێت ئەم دیاردەیە فراوانتر قسەی لەسەر بكرێت 

و ل���ەو چ��وارچ��ێ��وە ت��ەس��ك��ەی جیهانبینی »دۆرك���ه���ای���م« بهێنرێتە 

دەرەوە كە باز بەسەر باری دەروونی تاكی خۆكوژدا دەدات، كە 

هەر ئەوەندەی لە دەستدێت بە »داڕمانی ئەخالقی« پێناسەی 

ب��ك��ات. پێموایە خۆكوشتن هەمیشە هەڵهاتن نییە ل��ە ژی��ان، 

بەڵكو هەڵهاتنە ل��ەو كێشە دەروون���ی و كۆمەاڵیەتیانەی ژی��ان 

ب���ۆ م���رۆڤ���ی دروس������ت دەك�������ات. ت���ەن���ان���ەت زۆرج�������ار ف��ەل��س��ەف��ەش 

پشتیوانی ئەو كردەیەی كردووە. 

م��������ن: ق�����وت�����اب�����خ�����ان�����ەی ف�����ەل�����س�����ەف�����ەی رەش����ب����ی����ن����ی ه���ەم���ی���ش���ە 

پشتیوانی خۆكوژیی ناكەن، وجودییەكان ژی��ان وەك ئازارێك 

دەب��ی��ن��ن ب���ەاڵم ه��ان��ی م���رۆڤ دەدەن ب��ۆ چ��ێ��ژوەرگ��رت��ن ل���ەو م��اوە 

ك���ورت���ەی ل��ەژی��ان��دا ب��ەدەس��ت��ی��ی��ەوەت��ی. ه���ەر خ���ۆم ل��ە س��ەرەت��ای 

خوێندنەوەی فەلسەفەی ئەڵمانیدا، توو�سی كەسێكی وەك 

»ش���ۆپ���ن���ه���اوەر« ب������ووم، ئ����ەو ف��ەی��ل��ەس��ووف��ێ��ك��ی س���ەرس���ام���ك���ەرە، 

زۆر ب���ە خ��ێ��رای��ی س��ەرن��ج��ی راك���ێ���ش���ام و ك��ەوت��م��ە ژێ����ر ك��اری��گ��ەری��ی 

تێزەكانییەوە، هەموو ئەو فۆرمۆڵەبەندییانەم قبوڵ كرد كە 

باس لە بێهودەیی ژیان و پووچی بوون دەكەن، بەاڵم هیچ كات 

نەمتوانی ئەو بەشە لە تێفكرینی گەوار بكەم كە هانی كردەی 

خۆكوشتن دەدات. زۆر ج��ار وا باشە م��رۆڤ دەستكاریی یاسا 

سروشتییەكان ن��ەك��ات، چ پێویست ب��ەوە دەك���ات ئ��ەو مەرگە 

حەتمییەی چاوەڕوانمانە لە رووی كاتەوە پێشبخەین؟.   

خ�������ۆم: ش����ۆپ����ن����ه����اوەر ل����ەگ����ەڵ ئ��������ەوەی رەش���ب���ی���ن ب�������وو، ب����ەاڵم 
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ك���اری���گ���ەری���ی ب����ەرچ����اوی ه����ەب����ووە ل���ەس���ەر ئ����ەدگ����اری ف��ەل��س��ەف��ە 

ل���ە دوای خ�����ۆی، ئ����ەو ئ��ات��ەئ��ی��س��ت و راس���ی���ۆن���ال ب�����وو، وت������ەزا بە 

ن����اوب����ان����گ����ەك����ەی »ك���ێ���ش���ە ف����ەی����ل����ەس����ووف����ەك����ان ل��������ەوەدای��������ە، ب��ۆ 

دۆزی��ن��ەوەی راستییەكانی ب��ەردەم��ی��ان، س��ەی��ری ئاسمان و ناو 

ه��ەورەك��ان دەك���ەن«. ئەمەش داگرتنی ئی�سی فەلسەفەیە لە 

ئاسمانەوە بۆ سەر زەوی. جیاواز لەمە هەستدەكەم هەمیشە 

رەش���ب���ی���ن���ی ك�������ردار ن���ی���ی���ە، ب���ەڵ���ك���و پ�����ەرچ�����ەك�����ردارە، دی����اردەی����ەك����ە 

هەمیشە لەناو ناهەمواریی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و دەروونیدا 

ل��ەدای��ك دەب��ێ��ت. ب���ەاڵم ئ��اخ��ۆ ن���ەوەی ئێمە ئ��ەو رەشبینییەیان 

ل����ە چ����ی����ی����ەوە ب����ۆ م��������اوەت��������ەوە؟. ب����ۆچ����ی ئ���ێ���م���ە ن������ەوەی������ەك ب���ووی���ن 

نەماندەتوانی پێبكەنین، تەنیا فێری فرمێسك رشتن و گریان 

ببووین؟. 

م���ن: ئێمە ن���ەوەی���ەك ب��ووی��ن ب���ەر ن��ەف��رەت��ی م��ێ��ژوو ك��ەوت��ی��ن، 

چوونكە ژیانمان كەوتە بەردا�سی شەڕی براكانی كورد لە شاخ 

و شار. حكایەتەكانمان پڕن لە گریان و كابووس، زمانمان بە 

خ���ەم پ����ژا، ل��ەن��او رەوڕەوەی ن��ائ��وم��ێ��دی��ی��دا پ��ێ��م��ان گ����رت، داری 

ت���ەم���ەن���ی گ���ەن���ج���ی���م���ان ب�������ەری غ�����ورب�����ەت و س������ەر ه���ەڵ���گ���رت���ن ل��ە 

نیشتمانی گرت، جوانترین وشەكانمان بوونە پەتی سێدارەی 

گ��ەردن��ی ئ��ارەزووەك��ان��م��ان، ب��ێ��گ��ەردت��ری��ن خ��ەون��ەك��ان��م��ان دەی��ان 

ج����ار م���ۆت���ەك���ەی ق���ات���وق���ڕی الق�����ەی ك������ردن، ه���ەگ���ب���ەی ژی��ان��م��ان 

ل���ێ���وان���ل���ێ���وە ل����ە زام������ی ق������ووڵ ق������ووڵ و خ���اڵ���ی خ��اڵ��ی��ی��ە ل����ە رەن���گ���ە 

پەلكەزێڕینەییەكانی ژی��ان، ئێمە بە مردوویی لە دایكبووین و 
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لە باوە�سی نیشتمانی دایكدا چەند جار كوژراین، لە رەگ��ەوە 

هەڵكێشراین، تازە لەم بەردەاڵنەی مەنفا چرۆ دەرناكەینەوە، 

ئێمە لە بەهاری رۆژهەاڵتدا وەرین، لەم خەزانە هەمیشەییەی 

خ�����ۆرئ�����اوادا س�����ەوز ن���اب���ی���ن���ەوە، ئ��ێ��م��ە ن����ەوەی����ەك ب���ووی���ن ل���ە ژێ��ر 

دووك���ەڵ���ی ب����اروت و ل��ە س��ای��ەی ئ��ەژدەه��اك��ان��دا چ��اوەك��ان��م��ان پڕ 

ك��ران لە رەنگی تاریكی رەشبینی، گوێیەكانمان ت��ەژی ك��ران لە 

قریشكە و هاوار، ئێمە نەوەیەك بووین قڕمان تێكەوت و ژیان 

بەهەموو شێوەیەك پشتی تێكردین. ئیدی بیانوومان هەبوو 

بۆ رەشبینی كە من بۆ ئەم نەوەیە كەمترین بیانوو دەبینمەوە 

تاكو ژیان بە لێڵی ببینن. 

خ���ۆم: ن���ەوەی ئێمە ه��ەرچ��ەن��د رەش��ب��ی��ن ب���وو، نەوەیەكیش 

بوو هەموو پەنجەرەكانی ئازادیی بەڕوویدا داخرابوون، كەچی 

هەمیشە چاومان لە ژیان بڕیبوو، تەنانەت لە ژێر دیسپۆتیزمی 

ئاین و ترادیسیۆندا، رەنگی خۆشەویستیمان تۆخ دەكردەوە�، 

ئ����ەوەی س��ەی��رە ئ���ەم ن���ەوەی���ە ب��ە رەشبینییەكی دەس��ت��ك��ردەوە، 

پۆرترێتی خۆشەویستی دەشێوێنێت. 

من: خۆشەویستی ه��ەروەك خۆی دەمێنێتەوە، هیچ كات 

ن���اش���ێ���وێ���ت، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ت���اك���ە ش��ت��ە ك���ە ق��اب��ی��ل��ی ش��ێ��وان��دن 

نییە، رەنگە لەبەر چاوان ون ببێت، بەاڵم هەمیشە كۆمەڵێك 

ڤیگەر ه��ەن لە رۆحیاندا دەی��پ��ارێ��زن. ئ��ەوەی لە كۆتاییدا لەم 

ج��ی��ه��ان��ەدا دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە ت��ەن��ی��ا خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ە، ب���ۆی���ە ئ���ازی���زم 

هاوشێوەی نامەكەی »شاملۆ« بۆ »ئایدا« پێنج جار پێتدەڵێم 
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»زەردەخ���ەن���ە ل��ە ب��ی��ر م��ەك��ە«. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ه��ەرچ��ەن��د تاڵیش 

بێت، بەاڵم جگە لە زەردەخەنە هیچ شوێنەوارێكی تر بەسەر 

رووخسارمانەوە جێناهێڵێت.  

  2018-12-1

كاتژمێر: هەژدە و �سی خولەك  

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس   

 -11-

خ�����ۆم: پ��ێ��ش��ت��ر وا ت��ێ��دەگ��ەی��ش��ت��م ت��ەن��ه��ا م���رۆڤ���ە ن��اس��ك��ەك��ان 

دەت����وان����ن خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب����ك����ەن!، پ��ێ��ش ئ������ەوەی درەن������گ بێت 

ب��ی��رم ك������ردەوە دە�س�����ێ دڕن���دەك���ان���ی���ش ب���ە ك�����ردەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

ه��ەڵ��س��ت��ن، ك��ات��ێ��ك م��ێ��ژووی ژی��ان��ی دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان��م خ��وێ��ن��دەوە، 

جیاواز لە كرۆنۆلۆژیای خوێن و كابووس و كوشتن و دڵڕەقی، 

ئ�����ەوەی ج��ێ��ی راوەس����ت����ان ب����وو ب����ۆم خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ە. ت��ەن��ان��ەت 

زۆرێ���������ك ل�����ە دی����ك����ت����ات����ۆرەك����ان ل�����ە ب�����ەرام�����ب�����ەر خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی���دا 

هەستیان بە الوازیی كردووە. زۆرجار ژنێك دڵی دیكتاتۆرترین 

پیاوی هێناوەتە ل��ەرزی��ن. ل��ەم سۆنگەوە دەڵێم خۆشەویستی 

ج����ادووی����ەك����ە دڵ���ڕەق���ت���ری���ن م���رۆڤ���ەك���ان���ی���ش ن���ات���وان���ن خ���ۆی���ان���ی لێ 

بپارێزن. 

م�������ن: خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی ه����ێ����زێ����ك����ە ت�������وان�������ای زاڵ������ب������وون������ی ه���ەی���ە 

ب���ەس���ەر ه���ەر دۆخ��ێ��ك��ی دەروون������ی و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ئ��ی��ن��س��ان��دا، بە 

ج��ۆرێ��ك ل��ە ج���ۆرەك���ان خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ە م����ردن دەچ���ێ���ت، شا 

و گ���ەدا ن��ان��اس��ێ��ت، پ��ل��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و چینایەتی ناناسێت، 

رەچ������اوی دۆخ����ی س��ای��ك��ۆل��ۆژی��ی ك��ەس��ی��ش ن���اك���ات، م���ن دەت���وان���م 
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لەوپەڕی نیهلیزمدا خۆشەویستی بكەم، دەتوانم لە رەوشێكی 

ه���ی���پ���ی���س���ت���ی���دا ب����ك����ەوم����ە داوی خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی����ی����ەوە، ی�������ان ت��ۆ 

دەتوانیت لە سەرەتای تەمەنەوە خۆشەویستی بكەیت، یان 

ل��ە ك��ۆت��ای��ی ت��ەم��ەن��دا ب���ۆی ب��گ��ەڕێ��ی��ت��ەوە، ه���ەر چ��ۆن��ێ��ك بیگریت 

مرۆڤ مەحكومە بە خۆشەویستی، دیكتاتۆرەكانیش دواجار 

هەندێك هەست و خەسڵەتی مرۆییانەیان تێدا دەمێنێتەوە 

تاكو بتوانن كەسێكیان خۆش بوێت.  

 خ��ۆم: زۆرێ��ك لە دیكتاتۆرەكان لە ئەنجامی تێكشكان لە 

پەیوەندییەكی سۆزدارییدا، دووچ��اری گرێی دەروون��ی بوون، 

هیچ دیكتاتۆرێك نییە لە دنیادا ژنێك دڵ��ی نەشكاندبێت یان 

ئەزموونێكی خراپی لەگەڵ خۆشەویستی نەبووبێت. دەكرێت 

ئێمە هاوكێشەكە پێچەوانە بكەینەوە و بڵێین ئەگەر تێكشكانی 

عاتیفی نەبوایە ژمارەی دیكتاتۆر و ستەمكاران بەو ئەندازەیەی 

ئ��ێ��س��ت��ا ن����ەدەب����وو. م��ۆس��ۆل��ی��ن��ی، ه��ی��ت��ل��ەر دوو ن��م��وون��ەی س��وپ��ەر 

دیكتاتۆرن، ئەگەر رۆبچینە نێو وردەك��اری��ی بایۆگرافیایانەوە 

ئ��ەزم��وون��ی تێكشكانیان ل��ە رووی س��ۆزداری��ی��ەوە دەبینین. لەو 

ب���اوەڕەدام تا خۆشەویستی لە ژیانماندا هەبێت، هەلومەرجی 

بابەتی بۆ دڵڕەقی و خەونی ستەمكاریی كەمتر دەبێتەوە.  

م����ن: ئ���ەم���ەی ت���ۆ دەی���ڵ���ێ���ت ه����ەر ئ����ەو ئ��ەن��ج��ام��ەی��ە »ف���رۆی���د« 

ت���ی���ۆری���زەی ك��������ردووە، ك��ات��ێ��ك دەڵ���ێ���ت »خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی وەك����وو 

رەم��ەك��ی ژی��ان، ه��ەر لە س��ەرەت��ای ژی��ان��ەوە ك��اری خ��ۆی ك��ردووە، 

پاشان لە بەرامبەر ئەم غەریزەیەدا رەمەكی مردن دەركەوتووە، 

ل��ێ��رەش��ەوە م��ەت��ەڵ��ەك��ان��ی ژی��ان��م��ان ب��ۆ روون دەب���ێ���ت���ەوە«. م���ادام 
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خۆشەویستی غەریزەی ژیانە، كەواتە دیكتاتۆرەكان دەكەونە 

دەرەوەی ژی�����ان، ئ���ەگ���ەر ل���ە دروش���م���ی ف��اش��ی��س��ت��ەك��ان��ی ئیتالیا 

ورد ب��ی��ن��ەوە »ب����ژی م�����ەرگ«، ئ���ەو ف��اك��ت��ەم��ان زۆرت�����ر ل���ەال روون 

دەب����ێ����ت����ەوە، ب����ۆ ئ�������ەوەی دی���ك���ت���ات���ۆر ب����ەره����ەم ب��ه��ێ��ن��ی��ت، دەب���ێ���ت 

سەرەتا مەرگپەروەر بیت نەك ژیاندۆست، ژیاندۆستییش بە 

دیدە فرۆیدییەكە واتە خۆشەویستی.   

خ�����������ۆم: ك��������ەوات��������ە ئ����ێ����م����ە چ���������ۆن دەت�������وان�������ی�������ن ن����ی����ش����ان����ەك����ان����ی 

خۆشەویستی ل��ە ژی��ان��ی دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان��دا ب��ن��اس��ی��ن��ەوە؟. راستە 

سیستمی دی��ك��ت��ات��ۆری��ی ل���ەس���ەر دڵ���ڕەق���ی و رەت���ك���ردن���ەوەی ژی���ان 

و خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی راگ������ی������راوە، ب������ەاڵم ئ���ای���ا ئ���ەم���ە ل����ەس����ەر ئ��اس��ت��ی 

ت���اك���ەك���ەس���ی���ش ه������ەروای������ە؟. ئ���ای���ا م���اف���م���ان ه���ەی���ە ب����ان����گ����ەوازی 

ئ�����ەوە ب��ك��ەی��ن دی���ك���ت���ات���ۆرەك���ان وەك ت��اك��ەك��ەس��ی��ش ل���ە م��ان��ای 

خۆشەویستی تێناگەن؟. 

م����ن: ن��اك��رێ��ت دی���ك���ت���ات���ۆرەك���ان ت��ەج��ری��د ب��ك��ەی��ن ل���ە ت��وخ��م��ی 

م������رۆڤ، ت��ەن��ی��ا ئ����ەوەی����ە دی���ك���ت���ات���ۆرەك���ان خ���ۆی���ان ب���ە ن��م��وون��ەی 

سوپەر و ب��وون��ەوەری خەیاڵئامێز و فریادڕەس نیشان دەدەن، 

ئەمە دیوی فەرمی و ئاشكرای ژیانی هەر دیكتاتۆرێكە، دە�سێ 

ئێمە دیوی ناوەوە و ئاسایی ژیانی ئەوانیش ببینین، كە وەك هەر 

مرۆڤێكی تر ش��اد دەب��ن، پێدەكەن و دەگ��ری��ن، ت��وو�س��ی تراوما 

دەبن، لەحزەی ناجیددیان هەیە، سۆزیان دەجوڵێت. هەر بۆ 

وێنە كۆچی یەكەمین هاوسەری ستالین، »ئاكاترینا سڤاندێزی« 

ل��ە س��اڵ��ی 1907، ن��م��وون��ەی��ەك��ی ب��اش��ە ب��ۆ روون���ك���ردن���ەوەی ئ��ەم 

پرسە، كاتێك لە مەراسیمی بەخاكسپاردنیدا، ستالین دەڵێت 
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»ت��ەن��ه��ا ئ��ەم ب���وون���ەوەرە ن����ازدارە دەی��ت��وان��ی دڵ��ە رەق��ەك��ەم ئ��ارام 

بكاتەوە، ئەویش مرد، بە مردنی ئەو هەموو هەست و نەستم 

ب��ەرام��ب��ەر ب��ە م���رۆڤ نامێنێت«. پ��اش��ان دەس��ت��ی راس��ت��ی لەسەر 

دڵی دادەنێت و دەڵێت »ناتوانم چیتر هەستم دەرببڕم«. ئەمە 

ه��ەم��ان ئ��ەو ستالینەیە بیست ملیۆن م��رۆڤ��ی ك��وش��ت و توانی 

سەربكەوێت بەسەر نازیزمیشدا. 

خۆم: كەواتە خۆشەویستی و مردن دوو رووداوی هاوبەشن 

ل��ە ژی��ان��ی ه��ەر م��رۆڤ��ێ��ك��دا. خۆشەویستی ه���ەروەك م���ردن هیچ 

ك���ات ن��اف��ەوت��ێ��ت. ج���ارێ���ك »پ���اول���ۆ ك��ۆی��ل��ۆ« وت���ی »خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

تاكو سەر دەمێنێتەوە، ئەوەی دەگۆڕێت خودی مرۆڤەكانن« 

ب����ە ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل����ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی و ك���اری���گ���ەری���ی ژن ل����ە ژی���ان���ی 

دیكتاتۆرەكاندا گەیشتمە ئەو بڕوایەی خۆشەویستی لە مردن 

بەهێزترە، چوونكە وامان لێدەكات ژیانمان پووچ نەبێت، یان 

هۆكارێكمان دەداتێ بۆ بەردەوامبوون لەسەر ژیان. 

م���ن: وەك خ���ۆم ل��ە ژێ���ر ك��اری��گ��ەری��ی ژی��ن��گ��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 

ئ��اب��ووری و سیاسیی ئ���ەوس���ادا، ل��ە س��ەرەت��ای الوی���دا دەم���ووت 

ب���ۆ ئ�����ەوەی ب�������ەردەوام ب��ی��ن ل���ە ژی����ان پ��ێ��وی��س��ت��ە ج��ی��ه��ان��ێ��ك��ی باشتر 

دروس������ت ب��ك��ەی��ن ب���ە م��ی��ك��ان��ی��زم��ی ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕان���ە، ئ����ەو ق��ۆن��اغ��ە 

شۆڕشگێڕێكی رادی��ك��اڵ ب���ووم، دوای پ��ووك��ان��ەوەی ئ��ەو خەونە 

گ�����ەورەی�����ەم، ب������ەرەو رێ���گ���ە »ن��ی��ت��چ��ە«ی��ی��ەك��ە خ�����زام ك���ە »ئ���ەگ���ەر 

نەتتوانی ژیانێكی شایستە بژیت ئ��ەوە م��ەرگ ه��ەڵ��ب��ژێ��رە«. زوو 

لەمەش ژیوان بوومەوە، هەنووكە دەڵێم كوالێتی ژیانت هەر 

چ��ۆن��ێ��ك��ە ت��ەن��ه��ا خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ه��ەڵ��ب��ژێ��رە، ئ����ەوەی وات���ای���ەك بە 
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ژی��ان��م��ان دەب��ەخ��ش��ێ��ت خۆشەویستییە ه���ەر ئ��ەوی��ش ل��ەم��ەرگ 

دەمانپارێزێت.  

خۆم: ئامۆنز، لە شیعرێكیدا دەڵێت »پەیوەندیم بەدنیاوە 

خ��ۆش ن��ەب��وو.. س��ەرەت��ا شتێكم نەبوو ل��ەوەی دنیا دەی��ەوێ��ت.. 

دوات��ر دنیا ئ��ەو شتەی نەبوو كە من دەم��ەوێ��ت«. ئ��ەو كاتانەی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ه��ەب��وو م��ن س��ەرق��اڵ��ی ك��ارێ��ك��ی ت��ر ب����ووم، ب��ا بڵێم 

ئ���ەو ك���ات���ەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ە ب������ەردەم دەرگ����ام����دا ب����وو، م���ن لە 

پ��ەن��ج��ەرەوە ب��ۆ نیگارێكی ت��رم دەڕوان����ی، ئەمێستاش دنیاكەی 

م�����ن ئ������ەو خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی���ی���ەی ت����ێ����دا ن������ەم������اوە م�����ن دەی������خ������وازم. 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ه����ات����ۆت����ە خ�������وار ح�����ەزی�����ش�����ەوە، ب�������ووە ب����ە درۆ و 

پاساوێك بۆ بەڕێكردنی چەند شەوێكی سوور. 

م���ن: ت��ۆ دەب��ێ��ت ت��ێ��ب��گ��ەی��ت ژی����ان رەوش��ێ��ك��ی دیالێكتیكییە، 

ل���ە ج��ێ��گ��ەی��ەك ن���اوەس���ت���ێ���ت، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ه������ەروەك ج��وان��ی 

وای������ە، ب���ە پ��ێ��ی س����ەردەم����ەك����ان پ��ێ��ن��اس��ەك��ان��ی دەگ����ۆڕێ����ت، ب���ەاڵم 

ناوەڕۆكەكەی بە جێگیریی دەمێنێتەوە.  

خ������ۆم: خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ش��ت��ێ��ك��ە ق���اب���ی���ل���ی دەس���ت���ك���اری���ی���ك���ردن 

نییە، یەك سیمای هەیە بە درێژایی مێژوو، ئەوەی دەگۆڕێت 

ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی ئ��ێ��م��ەی��ە ب���ۆ ئ����ەو چ��ەم��ك��ە. ئ��ێ��س��ت��اش خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

ب����چ����ووك ك������راوەت������ەوە ب����ۆ ب���ەری���ك���ك���ەوت���ن���ی دوو ج���ەس���ت���ە. ئ��ەم��ە 

دیاردەیەكی نامۆی هاوچەرخە.  

من: هەمیشە دەمگەڕێنیتەوە چوارگۆشەی یەكەم و با�سی 

ب��اب��ەت��ی رۆح و ج��ەس��ت��ە. ف��ی��س��اگ��ۆرس��ی��ی��ەك��ان پ��ێ��ی��ان��وای��ە رۆح 

ل��ە ج��ەس��ت��ەدا ب���ەن���دە، ت��ەن��ه��ا ل��ە ك��ات��ی م��ردن��ی ج��ەس��ت��ەدا ئ���ازاد 
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دەب��ێ��ت!!, ئ���ەوان جیا ل���ەوەی ب��ڕوای��ان ب��ە دۆن��ادۆن��ی رۆح���ە، لە 

هەمان كاتدا جەستە بە شتێكی پووچ دەبینن، لەبەرامبەردا 

»میرۆلۆپۆنتی« پێداگریی دەكات بوونی مرۆڤ بەستراوەتە بە 

بوونی جەستەوە، لە دەرەوەی جەستە ئینسان لە ئارادا نییە. 

ئ��ەگ��ەر گ��ری��م��ان رۆح ه��ەی��ە، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ت��ەن��ه��ا دی��اردەی��ەك��ی 

رۆحی نییە، بەڵكو جەستەیشە، بەریەككەوتنی جەستەكان بە 

تەنیا لە خۆشەویستیدا مانای هەیە، تۆ خۆشەویستی لەگەڵ 

م��ن ب��ك��ەی��ت، ن��ات��وان��ی��ت ج��ەس��ت��ەی خ��ۆت��م ل��ێ دوور ب��خ��ەی��ت��ەوە، 

ئەگەر واتكرد هێشتا لەنگییەك هەیە و پەیوەندییەكە ماوێتی 

ببێتە خۆشەویستی.

خ�����������ۆم: ه����ەم����ی����ش����ە ئ�������������ەوەی ل�������ە پ���ێ���ك���گ���ەی���ش���ت���ن���ی ج���ەس���ت���ە 

دەسڵەمێتەوە ژنە، چوونكە دڵنیا نییە ئەو پیاوەی لە ژێر ناوی 

خۆشەویستی پ��ەی��وەن��دی��ی ل��ەگ��ەڵ دەگ��رێ��ت، تەنیا خ��وازی��اری 

پەیوەندیی جەستەییە و نایەوێت ببێتە بەشێك لە دنیای ئەو 

ژنە. 

م����ن: ئ�����ەوە راس���ت���ە پ���ی���اوی ئ��ێ��م��ە ت��ەن��ه��ا ب���ە چ�����اوی ل����ەش ژن 

دەب��ی��ن��ێ��ت، ه��ەم��ی��ش��ە س��ەرن��ج��ی دەچ��ێ��ت��ە س���ەر ج��ەس��ت��ەی ژن و 

وەك نێچیرێكی سێكسیی س��ەی��ری دەك����ات، ن��ات��وان��ێ��ت خ��ۆ�س��ی 

ب���وێ���ت ب��ەڵ��ك��و ح�����ەزی ل���ێ دەك��������ات!، ح����ەز ش��ت��ێ��ك��ە زۆر ل���ە خ���وار 

خۆشەویستییەوە، ب��ە حاستەم پیاوێك هەیە ل��ە جیهانی ژن 

ت��ێ��ب��گ��ات، ل��ە خ��ەس��ڵ��ەت��ەك��ان��ی ژن ح��اڵ��ی ب��ب��ێ��ت، ت��اك��و پ��ی��او ل��ە ژن 

تێنەگات ناتوانێت خۆ�سی بوێت، ه��ەر ك��ات توانی لێی تێبگات 

پ����اش����ان خ����ۆ�س����ی ب����وێ����ت، ئ����ەوس����ا پ����ەی����وەن����دی����ی ج���ەس���ت���ەی���ی ب��ە 
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ئۆتۆماتیكی روودەدات!، بۆیە هەمیشە ویستوومە لە پێشدا 

لە ژن تێبگەم ئینجا خۆشم بوێت.  

خ���ۆم: كێشەكە ئ��ەوەی��ە ف��ەل��س��ەف��ەی چ��ێ��ژگ��ەرای��ی ب���ووە بە 

بەشێك لە تێڕوانینی پاتریاركی، هەمیشە پیاو وەك سەرچاوەی 

لەزەت لە ژن و ژیان دەڕوانێت. ئەمە هەر ئەوەیە »لینین« ركی 

لێی دەبووە و بە ئاكاری بۆرژوازیانەی لە قەڵەم دەدا. 

من: سەرەتا خودی لینین وەك دیكتاتۆرێك تێڕوانینەكەی 

ل��ە ژێ��ر پ��رس��ی��ار و گ��وم��ان��دای��ە، ل��ە ب���اری ك��رداری��ش��ەوە ئ��ەزم��وون��ی 

پ���ێ���چ���ەوان���ەی ق��س��ەك��ان��ی خ����ۆی پ���ی���ادە ك��������ردووە. س����ەب����ارەت بە 

چێژگەرایی ئەوە بناوانێكی فەلسەفی دێرینی هەیە، فەلسەفەی 

»ئەبیكۆریزم«ی چاخی هێلیسنتی وەها سەیری ژیان دەكات، 

ت���ەق���ەال و ك��ۆش���س��ی م���رۆڤ���ە ب���ۆ م���س���ۆگ���ەرك���ردن���ی ئ���ەن���دازەی���ەك���ی 

زۆری چێژ. چێژگەرایی هەر رەهەندی سێكسوالێتی ناگرێتەوە، 

ئ�����ەگ�����ەرچ�����ی س���ێ���ك���س���ی���ش ی���ەك���ێ���ك���ە ل�����ە س�����ەرچ�����اوەك�����ان�����ی چ����ێ����ژ و 

ژی���ان���دۆس���ت���ی، ب�����ەاڵم ه���ەم���وو چ��ێ��ژەك��ان��ی ژی�����ان ل���ە خ���ۆ ن��اگ��رێ��ت، 

سەملێنراوە ئەوانەی قێز لە سێكس دەك��ەن��ەوە جیا ل��ەوەی لە 

رووی دەروونییەوە ساغڵەم نین و كەسایەتییەكی سیكۆپاتیان 

هەیە، لە هەمان كاتدا تا راددەیەكی بەرز مەترسیدارن، چون 

ئەوان هەمیشە تابووری نوستووی هەموو هێزە مەرگدۆست 

و دەسەاڵتە تۆتالیتارییەكانن.  

خۆم: لە دوای شۆڕ�سی پیشەسازیی و بااڵبوونی سیستمی 

كاپیتالیزم، جەستەی ژن ب��ووە بە ك��ااڵ و ماتریاڵێكی هەرزانی 

ب���زن���س. س���ەی���ری ئ���ەو ه���ەم���وو م��اف��ی��ا ج���ۆراوج���ۆران���ە ب��ك��ە چ��ۆن 
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سەرمایەگوزاریی بە جەستەی مێینەوە دەكەن. 

م��ن: ق��س��ەی ئێمە ل��ەس��ەر تێگەیشتنە ل��ە جەستە، پێشتر 

جەستە بابەتی توێژینەوەی پزیشكی بوو، بەاڵم ئێستا ماتریاڵی 

ت��وێ��ژی��ن��ەوەی دەروون�����ی و ف��ەل��س��ەف��ی��ش��ە، راس��ت��ە ئێمە خ��ۆم��ان 

ل��ە رووی ب��ای��ۆل��ۆج��ی��ی��ەوە خ��اوەن��دارێ��ت��ی ل��ە ج��ەس��ت��ەی خ��ۆم��ان 

دەك��ەی��ن، ب��ەاڵم بە مانای ئ��ەوەش نییە جەستەمان لە رووی 

كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەوە لە بن دەستی خۆماندا مابێتەوە، 

ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ج��ەس��ت��ە هەمیشە پ�����ەروەردە و سیستم كڵێشەی 

جەستەمان بەو جۆرە رەنگ دەكەن خۆیان دەیانەوێت. 

خ�����ۆم: ژن���ان���ی ئ��ێ��م��ە ل���ە ج��ەس��ت��ەی خ���ۆی���ان دەت����رس����ن، ب��ۆی��ە 

هەمیشە خۆشەویستی وەك پێدراوێكی رۆحی وەردەگرن، رەنگە 

ئەو ترسە زۆر لە جێی خوێدا نەبێت، بەاڵم لەو دەرئەنجامانە 

دەسڵەمێنەوە كە لە كاتی ئازادكردنی جەستەدا دێنە ئارا. 

م��ن: ژن��ی ئێمە ل��ە ب���واری ب��ای��ەخ��دان ب��ە جەستە و ماكیاژ و 

ن���ەش���ت���ەرگ���ەری���ی ج���وان���ك���اری���ی، ت����وو�س����ی درم�����ی م��ەس��رەف��گ��ەرای��ی 

بووە، بەاڵم نازانێت فەلسەفەی ئەو بایەخدانە بە لەشوالری 

ل��ە ك��وێ��دای��ە. ك��ات��ێ��ك گ��وێ��ی ب��ۆ دەگ���ری���ت، ب��ا�س��ی ب��ۆش��ای��ی رۆح��ی 

خ���ۆی دەك����ات، ئ���ەو رۆح����ەی م��ن زۆر ب��ە گ��وم��ان��م ل��ێ��ی، تێناگات 

ب��ەاڵك��ە ب��ۆش��ای��ی رۆح���ی نییە، بەڵكو ئ��ەوەی��ە فێر ن��ەب��ووە چۆن 

ج��ەس��ت��ەی ئ�����ازاد ب���ك���ات، ی����ان ئ����ازادان����ە م��ام��ەڵ��ە ب���ە ج��ەس��ت��ەی 

خ��ۆی��ەوە بكات، ناچار بە دوای بەهانایەكی ت��ردا دەگ��ەڕێ��ت لە 

دەرەوەی جەستەی. 

خۆم: كەواتە چارەسەری هەموو شتێك خۆشەویستییە. 
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تەنانەت هەموو ترسێك بە خۆشەویستی لەناودەچێت. ئەمە 

ه��ەم��ان ئ��ەو گ��ەوه��ەرەی��ە هەمیشە »ئ��ۆش��ۆ« پێداگریی لەسەر 

دەكات. 

 2018-12-5

كاتژمێر: سیانزە و پێنج خولەكی نیوەڕۆ    

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس   

  -12-

م�������ن: ج������ارێ������ك پ�����رس�����ی�����اری�����ان ل�����ێ�����ك�����ردم ل������ە ب�����������ارەی م�����ێ�����ژووی 

خۆشەویستی، بەالمەوە پرسیارێكی گ��ەورە و تا راددەیەكیش 

بێ مانا بوو، نامەوێت خۆشەویستی بخەمە ناو مێژووەوە بەڵكو 

لە دەرەوەی مێژوو دەیهێڵمەوە، ئەو شتەی بكەوێتە ناو بازنەی 

ك����ات����ەوە، ك��ۆت��ای��ی ه��ەی��ە وەك چ����ۆن س����ەرەت����ای ه���ەی���ە. پێناسە 

میتافیزیكییەكان بۆ خ��ودا ئەوەیە زاتێكە لە دەرەوەی شوێن 

و كات، هەر توخمێك لە دەرەوەی كات بێت بە واتای ئەوەشە 

خودێكی نەمرە، هەر بۆیە هەوڵمداوە خودا بە خۆشەویستی 

ی���ان خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ە خ����ودا پ��ێ��ن��اس��ە ب���ك���ەم، ئ��ەم��ە روان���گ���ەی 

»ئۆشۆ«شە، بەاڵم ئەوەی من دەمەوێت سروشتێكی خودایی 

ببەخشمە خۆشەویستی، بۆ ئەوەیە بیسەملێنم خۆشەویستی 

نەمرە و قابیلی ئەوە نییە بخرێتە ناو چێوەی كاتەوە.   

خۆم: مرۆڤی عاشق بەدەستی خۆی مێژوو دەنووسێتەوە، 

نەك مێژوو بینوسێتەوە، لە »گیرفانی پاڵتۆی« هیچ كەسەوە 

نەهاتۆتە دەرەوە، بەڵكو كەسانی تر لە كۆشكی ئەمەوە سەر 

دەردەه���ێ���ن���ن، م���رۆڤ���ی ع���اش���ق ك���وێ���رە و س���ەرس���ام ن��ی��ی��ە ب���ە هیچ 
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كەسێك جگە ل��ە م��ەع��ش��وق، ك��ە دەی��ەوێ��ت ل��ە پرۆسەیەكدا 

لەگەڵیدا بچێتە دۆخی یەكبوونەوە. دەكرێت بڵێین عاشقەكان 

ئ��ەوان��ەن ت��ا چڵەپۆپە ئ��ازادی��ی��ان بەدەستهێناوە، ه��ەڵ��ەش نییە 

ئەگەر بشڵێین رۆحێكی كۆیلە و كۆنترۆڵكراویان هەیە! چون 

هەموو هەوڵێكیان بۆ راگرتنی دڵی مەعشووقەكانە. مرۆڤ لە 

كردەی خۆشەویستیدا لە یەك كاتدا هەم جوانی دادەهێنێت 

ه����ەم ج���وان���ی���ش دەی��ت��رس��ێ��ن��ێ��ت، ئ���اخ���ر ع���اش���ق���ب���وون رەوش��ێ��ك��ی 

دەروون�����ی ت��رس��ن��اك��ە، ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ل���ەو پ��رۆس��ەی��ەدا م��رۆڤ��ب��وون��ی 

خ��ۆی ب��ەرەو بوونەوەرێكی سەرتر جێدەهێڵێت، ب��ەرەو شتێكی 

ب����ەرزت����ر ل����ە ئ��ی��ن��س��ان ه���ەن���گ���او ه���ەڵ���دەگ���رێ���ت، دەب���ێ���ت���ە خ������ودا!. 

بەدیتنی خ��ۆم سوپەر مرۆڤەكەی نیتچە »ئ���ەوەی گەیشتۆتە 

دوای پ���ل���ەی ئ����ازادی����ی و رەه�����اب�����وون« ب���ەج���ۆرێ���ك ل���ە ج���ۆرەك���ان 

ع��اش��ق��ەك��ان��ن، ئ��ەم��ە ب���ێ ن��ك��ۆڵ��ی��ك��ردن ل����ەو دی���م���ەن���ەی ه����ەردەم 

ع��اش��ق��ەك��ان ب��ەرام��ب��ەر واق���ی���ع، پ��اس��ی��ڤ و دەس���ت���ەم���ۆن، ب��ەاڵم 

ئازادیی یان با بڵێین بەختەوەرییەكی دەروونیان بەدەستهێناوە.  

م���ن: ئ�����ەوەی ب���ۆ م���ن ل���ە ه���ەر ب��اب��ەت��ێ��ك��ی زی���ات���ر ج��ێ��ی ب��ای��ەخ��ە، 

خۆشەویستییە بە مانا ئەبستراكتەكەی. هەمیشە تێكۆشاوم 

ل����ە پ���ێ���ن���او دۆزی������ن������ەوەی ن���وێ���ت���ری���ن م���ی���ت���اف���ۆر ب����ۆ ب����اس����ك����ردن ل���ەم 

چەمكە، ویستوومە بە دیالێكتیكێك قسە بكەم هەرگیز بەو 

فۆرمە گوزارشت لە ناوەڕۆكی خۆشەویستی نەكرابێت، زمانی 

م��ن ب��ۆ پەسندانی خۆشەویستی ج��ی��اوازە ل��ەو رستە كالسیكی 

و س��واوان��ەی هەمیشە ساكارانە لە ستای�سی خۆشەویستیدا 

دەردەب�������ڕدرێ�������ن، خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی وەك س�����زا ی�����ان ب���ەخ���ت���ەوەری���ی 
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نابینم، خۆشەویستی وەك فاكتۆر بۆ نەمریی و گوزارشتكردن 

لە مرۆڤبوون چاو لێدەكەم، لە هەموو شتێكدا و لە هەموو 

شوێنێكدا، لە سەرەتا و كۆتاییدا خۆشەویستی دەبینم، وەك 

وتم خۆشەویستی ئەبستراكت ستراتیجی ژیانمە.   

خۆم: كەواتە تۆ دەتەوێت بڵێیت، خۆشەویستی كردەیەكە 

ل��ە چەشنی م��ۆم��ی��اك��ردن، هەڵماندەگرێت و دەمانپارێزێت بۆ 

مێژوویەكی ئێجگار دوور و درێژ. لەگەڵ ئەوەشدا خۆشەویستی 

هەمیشە رەهەندێكی رۆحیی و هەستەكی قووڵی هەیە، كەچی 

ئ���ەوەی جێگەی تێبینییە ت��ۆ ه��ەوڵ��ت ب��ۆ ئ��ەوەی��ە خۆشەویستی 

رەهەندی جەستەیش بگرێتەوە. زۆرب��ەی جار غەریزە بكوژی 

خۆشەویستییە، نەك زۆر جار بەڵكو هەموو كات.  

من: قسەكانی خۆمم بیرە، پوكانەوەی مێشكم رووداوێكی 

بایۆلۆجییە، ب��ەاڵم گەشەكردنی بیر و گۆڕانكاریی ئەندێشە و 

پەرەسەندنەكانی ن��او مێشكم دی��اردەی��ەك��ی فیكریی. هیچ كات 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ەس���ەر رەت����ك����ردن����ەوەی ل��ەم��س و ئ��اوێ��ت��ەب��وون��ی 

ج����ەس����ت����ەك����ان ران�������ەوەس�������ت�������اوە، ئ����ەم����ە دی����دێ����ك����ە ب����ارگ����اوی����ی����ە ب��ە 

س��ۆف��ی��زم��ێ��ك��ی ك����وێ����ران����ە و ب����ەرت����ەس����ك، خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ل����ە رێ���ی 

جەستەوە مانا پەیدا دەك��ات، وەك چۆن نیشانەكانی لەسەر 

رووخسار و بە جەستەوە دەردەك��ەون، هەروەك شیعرەكەی 

»ژاك پ��ری��ڤ��ێ��ر« ئ���ام���اژەی ب��ۆ دەك����ات »ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەر ت���ۆش بە 

چ��اوێ��ك��ی ج���وان���ەوە ن��ەی��ب��ی��ن��ی.. دی��م��ەن��ەك��ە ن��اش��ری��ن ن��ی��ی��ە.. ئەمە 

چاوی تۆیە لەوانەیە خراپ ببینێت«.   

خ������ۆم: پ���ێ���داگ���ری���ی ل����ەس����ەر خ��س��ت��ن��ە ن����������اوەوەی پ���ەی���وەن���دی���ی 
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جەستەیی بۆ ناو بازنە رۆحییەكەی خۆشەویستی، هەمیشە 

ویستێكی ن��ێ��ران��ەی ل��ە پشتە ئ��ەگ��ەر نەڵێم ویستێكی غەریزیی 

پ����ی����اوان����ە. زۆرج���������ار ن���ێ���ری���ن���ە دوای م���ەس���ت و ح���ەی���ران���ب���وون���ی ل��ە 

پەیوەندیی جەستەیی دنیای خۆشەویستی ژن جێدەهێڵێت، 

ل����ە راس���ت���ی���دا ج��ی��ه��ان��ێ��ك��ی ش����ێ����واو و رووخ��������او وەك ش���وێ���ن���ەواری 

جەنگێكی ن���اڕەوا جێدەمێنێت، ئەمە ت��راوم��ا راستەقینەكەی 

ژنە لە تێكەاڵوكردنی جەستە لەگەڵ خۆشەویستی.  

م���ن: ئ��ێ��م��ە ن��ات��وان��ی��ن دوو دەس����ت����ەواژە ب��ە ج��ی��ا بەكاربهێنین 

»جەستە و خۆشەویستی« لە سۆنگەی ئەوەی خۆشەویستی 

پەیوەندیی جەستەیش لە خۆ دەگرێت. ئەو كێشەی تۆ با�سی 

دەكەیت، تەنیا دی��وە فۆرمالیستییەكەی بابەتەكەیە، چون 

بەم پێوەرە سێكس دەبێتە دیاردەیەكی بایۆلۆژیی ناچاریی نەك 

سەرچاوەی شادیی، ئەم دیدە دەكرێت فاشیزمی�سی لەسەر بینا 

بكرێت، فاشیزم لە دوا رەهەندیدا بریتییە لە مەرگپەروەریی 

و قێز ل��ە ئیرۆسییەت. جیا لەمە ل��ە خەیاڵدانی پاتریاركی یان 

ئ���ەو دی���دە خێڵەكییەی ب��ی��رك��ردن��ەوەی ئێمە ئ��اڕاس��ت��ە دەك���ات، 

هەموو ك��ات لە سێكسدا نێرینە وەك سوبێكت وێنا دەك��ات، 

ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا وەك ئۆبێكت ل��ەوی��ت��ری مێینە دەڕوان���ێ���ت، ئەم 

تێڕوانینە ژەهراوییە واى لە ژنی ئێمە كردووە نەك لە سێكس 

ب��ت��رس��ێ��ت، ب��ەڵ��ك��و ل���ە ه���ەر پێكگەیشتنێكی غ���ەری���زی���دا ه��ەس��ت 

ب��ە دۆڕان و گ��ون��اه��ب��اری��ی ب��ك��ات. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ئ���ەم هاوكێشە 

السەنگە هاوسەنگ دەكاتەوە، كە دواجار سێكس كردەیەكی 

ه����اوب����ە�س����ی ن����ێ����وان ه���������ەردوو رەگ���������ەزە و ه����������ەردووال وەك ی���ەك 
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سوبێكتن. »ئێمە لێرەدا گریمانە لەسەر پەیوەندیی سێك�سی 

نێوان هەردوو رەگەزی مرۆڤایەتی دەكەین«.   

خ��ۆم: م��ادام وای��ە با زیاتر خاڵ بخەینە سەر پیتەكان. پیاو 

»ن���ێ���ر«ی ئ��ێ��م��ە ه��ەم��ی��ش��ە ب���ۆ پ���ەی���وەن���دی���ی ج��ەس��ت��ەی��ی ب��ی��ان��ووی 

خۆشەویستی پێیە، تەنانەت شیعری عاشقانەی نوخبەكەش 

بۆ دروستكردنی ژنێكە بە دڵی پیاو، ئەمەش بە ناوی ئازادییەوە 

ب���ەس���ەر ب���ی���رك���ردن���ەوەی ژن���ان���دا دەس��ەپ��ێ��ن��رێ��ت، ب���ە وات���ای���ەك���ی تر 

تێڕوانینی نوخبەش بۆ بەرهەمهێنانی ژنێكە تەنها جەستەی 

ئ��ازاد بێت و شێوەی جلەكانی وەك كچانی فۆتۆ مۆدێل بێت، 

ئەمەش تەنیا ئارایشتێكی عەقڵی پیاوساالرییە. 

م���ن: دەس���ت���ت خ��س��ت��ە س���ەر ب��ری��ن��ە م��ەت��رس��ی��دارەك��ە. دی���دی 

زاڵ ئەوەیە ئازادیی مێینە لە بە كااڵكردندا دەبینێتەوە، ئەمە 

تەنیا بەرهەمی عەقڵی كۆنسەرڤاتیزمی رۆژهەاڵتی نییە، ئەمە 

ن��ۆرم��ێ��ك��ە سیستمی ك��اپ��ی��ت��ال��ی��زم ب����رەوی پ���ێ���دەدات، ك��ۆم��پ��ان��ی��ا و 

فابریكەكان ل��ە پشتی ئ��ەم دی���اردەی���ەوەن، جەستەی ژن وەك 

م��ات��ری��اڵ��ێ��ك ب���ۆ ب��زن��س و ری���ك���الم ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ن. ئ�����ەوەش راس��ت��ە 

هۆ�سی دەستەبژێری رووناكبیریی ئێمە »ك��ورد« لە ناو هەمان 

گووتاری نێرساالریی سەرمایەدارییدا دەخولێتەوە، تەنانەت 

شیعر كە زمانی هەستێكی رووت��ە بۆتە بەشێك ل��ەو پرۆسەی 

ب��ە ك��ااڵك��ردن��ە. ئ��ەم��ە قسەیەكی »ئ��ەدۆن��ی��س«م ل��ە ب���ارەی »ن��زار 

ق���ەب���ان���ی« وەب���ی���ر دەه��ێ��ن��ێ��ت��ەوە وەخ���ت���ێ���ك وت����ی »ل�����ەو ب����ڕوای����ەدام 

قەبانی شاعیرێكی گەورەیە، بەاڵم سەیركردنی بۆ ئافرەت بە 

پەسەند دانانێم، چوونكە رواڵەتیانە یارمەتی ئافرەت دەدات 
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بۆ ئەوەی لە كۆت و بەندەكان خۆی رزگار بكات، وای لێكردووە 

بە پێی ئارەزووەكانی ئەو بایەخ بە جەستەی خۆی بدات، بەاڵم 

خۆی لە ق��ەرەی رەگوریشە قووڵەكانی مەسەلەی ئازادبوون 

نەداوە«.     

خ��ۆم: دی��دی پیاوساالریی سادیزمە و بەرخوردەكانی�سی بۆ 

ژن دۆزەخە، ماركیز دی ساد »ئەوەی نەخۆ�سی سادیزم بە ناوی 

ئەوەوە ناونراوە« لە نامەیەكدا بۆ هاوسەرەكەی دەنووسێت 

»ئ��ۆرگ��ازم��ی راستەقینە ل��ە م��ەرگ��دای��ە«. دروس���ت ئ��ەم��ە دی��دی 

پیاوساالرییە بۆ ژن، هەموو ئۆرگازمی پیاوانەی خۆی لە مەرگی 

رۆح و دەروون�����ی م��ێ��ی��ن��ەدا دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە. م��ن ه��ەم��ان ب��ۆچ��وون��ی 

»ك��ال��ی��ك��س«م ه��ەی��ە ك��ە ئ���االن ب��ادی��ۆ بیرمان دەخ��ات��ەوە و بەپێی 

روانگەی ئەو مرۆڤی شاد »happy man« كەسێكی ستەمكارە 

و ب��ە م��ی��ك��ان��ی��زم��ی ت��ون��دوت��ی��ژی��ی زاڵ دەب��ێ��ت ب��ەس��ەر ئ���ەوی���ت���ردا. لە 

راستیدا پیاوی ش��اد »ل��ە زمانە ئەوروپییەكاندا دەس��ت��ەواژەی 

پ���ی���او ب���ۆ م�����رۆڤ ب���ە ك����اردێ����ت« ئ���ەوەی���ە ب���ە ه���ۆك���اری ت��ون��دوت��ی��ژی��ی 

مێینە رام و ك��ەوی ب��ك��ات. بۆیە ئ��ەم م��رۆڤ��ە ش��ادە ن��ەك نازانێ 

پ��ەی��وەن��دی��ی��ە جەستەییەكانی�سی  بەڵكو  خۆشەویستی چییە، 

لەگەڵ ژن جۆرێكە لە القەكردن. 

من: سەرمایەداریی ناوێكی تری پیاوساالرییە. ئەگەرچی بە 

رواڵ��ەت وا دەردەكەوێت ئەم سیستمە تەكانێكی بە ئازادیی و 

دەس��ت��ەب��ەری مافی م��رۆڤ داوە، كەچی ل��ە راس��ت��ی��دا ئ��ەم تەنیا 

دیوی دەرەوەی ئەم باوەڕە هەڵەیەیە، فوكۆ لە كتێبی »دیسپلین 

و س����زادان«دا بە روون��ی��ی تیشك دەخ��ات��ە س��ەر ئ��ەم پرسە، ئەو 
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ب������ەوردی ئ����ەو ه��ێ��ڵ��ە درام���ی���ی���ەی س��ت��ەم��ك��اری��ی دەدۆزێ�����ت�����ەوە كە 

لەسەردەمی دێرینەوە درێژ بۆتەوە بۆ سەردەمی سەرمایەداریی 

»م��ودێ��رن��ە«. ئ��ەو ل��ەوێ��دا پێیوایە ئ���ەوەی گ����ۆڕاوە تەنیا ش��ێ��وازە 

ئاشكراكەی س��زادان و كۆنترۆڵكردنە، ئەگەرنا لە سەردەمی 

م��ودێ��رن��دا ئ���ەم داپ��ڵ��ۆس��ی��ن و ج��ڵ��ەوك��ردن��ە ب��ە ش��ێ��وەی ش����اراوە و 

بێ ویژدانانەتر بوونی هەیە، ئەویش پێش ه��ەر شتێك دەستە 

بەسەرداگرتنی بیر و هۆشە لە رێی كارگە و قوتابخانە و دامەزراوە 

سەربازییەكان و دەسەاڵتی ماسمیدیاوە، بە دیتنی فوكۆ ئەمانە 

جێگەی زیندانە نەریتییەكانی »چاخی كالسیكی«یان گرتۆتەوە. 

ك���ەوات���ە خ����ودی س���ەرم���ای���ەداری���ی س��روش��ت��ێ��ك��ی دڕن������دەی ه��ەی��ە، 

لەسەر بااڵدەستیی چین و توێژەكان بینا كراوە، لەم نێوەندەدا 

مێینە چ���ەن���دان ج���ار چ���ەوس���اوەت���رە، ئ��ەم��ە دووپ���ات���ك���ردن���ەوەی 

قسەكەی »ئەنگلس« نییە بەڵكو فاكتێكی روونە، ئەو مافەی 

سەرمایەداریی بە مێینە داوە تەنها مافی بە كااڵبوونە.   

خ���ۆم: ك��رۆك��ی قسەكردنمان ل��ە ب���ارەی خۆشەویستییەوە 

ب�����وو، ب�����ەاڵم خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ەن���ێ���وان م���رۆڤ���ەك���ان���دا دەك���رێ���ت، 

م�����رۆڤ�����ی�����ش م�����ەح�����ك�����وم�����ە ب�������ە ج�����������ۆری ب������ی������رك������ردن������ەوە و ژی���ن���گ���ە 

ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی���ی���ەك���ەی. ج���ارێ���ك ئ��ەری��س��ت��ۆ وت����ی »ل����ە ن����او ه��ەم��وو 

زی�����ن�����دەوەران ت��ەن��ی��ا م�����رۆڤ دەت���وان���ێ���ت پ��ێ��ب��ك��ەن��ێ��ت«، ب��ی��ر ل���ەوە 

دەك���ەم���ەوە ت��ەن��ی��ا م��رۆڤ��ی��ش��ە دەت��وان��ێ��ت خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ك��ات، 

ت��ەن��ی��ا م��رۆڤ��ی��ش��ە دەت��وان��ێ��ت ب��گ��ری��ێ و ببێتە ه��ۆك��اری گریاندنی 

مرۆڤی تر. بۆ ئەوەی خۆشەویستی بگەڕێتەوە ناو دڵی ئینسان، 

دەبێت جارێكی تر دەستكاریی دنیا بكەین، هیچ نەبێت النیكەم 
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وەك »ئۆرهان پامۆك« بوێر بین و بڵێین »بیر لەوە دەكەمەوە، 

لە چاوی ژنانەوە با�سی دنیا بكەم«. سەیركردنی دنیا لە چاوی 

ژن�����ەوە الن��ی��ك��ەم ك��ۆم��ەك��م��ان دەك�����ات ب���ۆ راس���ت���ك���ردن���ەوەی ئ��ەم 

جیهانە لنگەوقوچەی ه��ەن��ووك��ە ك��ە هیچ خۆشەویستییەكی 

تێدا نەماوە.   

م���ن: م��ن��ی��ش پ��ێ��م��وای��ە ب��ۆ ئ����ەوەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە 

ب���ۆ ن���او ژی���ان���م���ان، پ��ێ��وی��س��ت��ە م��اڵ��ی ئ��ەن��دێ��ش��ەم��ان ل���ە ن��ێ��رس��االری��ی 

پ��اك بكەینەوە، ئ���ەوەی م��ن دەت��وان��م ب��ە دڵنیاییەوە پێت بڵێم 

ئەمەیە: هیچ پیاوساالرێك ناتوانێت خۆشەویستی بكات.   

 2018-12-9

كاتژمێر: یانزە و دە خولەكی پێش نیوەڕۆ  

نەخۆشخانەی بیلەفێلد میتە     

   -13-

خۆم: بڕوا دەكەم ئێمە زمانمان تەنانەت بیركردنەوەمان 

ل���ە چ���اوم���ان���دای���ە، چ���اوێ���ك ت��ەن��ی��ا ت��وێ��ك��ڵ��ی ش��ت��ەك��ان دەب��ی��ن��ێ��ت، 

دەس����ت����ی ن����اگ����ات ب����ە ج����ەوه����ەری����ان. ه�����ەر ب���ۆی���ە ج��ی��ه��ان��ب��ی��ن��ی ئ��ێ��م��ە 

ب�������ۆ خ�����ۆش�����ەوی�����س�����ت�����ی، س�����ێ�����ك�����س، م�������������ردن، ك�����ەی�����ن�����ون�����ە، ت���ەن���ی���ا 

ف��ۆرم��ال��ی��س��ت��ان��ەی��ە. ل���ە ب�����ارەی ه���ەم���وو ش��ت��ێ��ك��ەوە دەدوێ����ی����ن بێ 

ئ����ەوەی ه��ی��چ��م��ان وت��ب��ێ��ت، ه��ەم��وو ش��ت��ێ��ك دەب��ی��ن��ی��ن ب��ێ ئ���ەوەی 

هیچمان بینیبێت!. یەقینمان بە ئایدیاكانمان هەیە، بێ ئەوەی 

هیچ ئایدیایەكمان هەبێت. خۆشەویستی دەكەین بێ ئەوەی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ك��ەی��ن، دەژی����ن و ه��ەن��اس��ە دەدەی����ن ب��ێ ئ���ەوەی 

ژی����ان ب��ك��ەی��ن. ئ��ێ��م��ە ك��ێ��ش��ەی��ەك��ی گ������ەورەی ئ��ەپ��س��ت��م��ۆل��ۆژی��م��ان 
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هەیە.    

م��ن: م��رۆڤ��ی ئێمە »ك���ورد« ب��وون��ەوەرێ��ك��ی ئاكتوێل نییە، لە 

رووی ب��ی��ر و ت���ێ���ڕام���ان���ەوە، ل��ەن��ێ��وان ه�����ەردوو ق��ۆن��اغ��ی »اله����وت« 

و »م��ی��ت��اف��ی��زی��ك��ی��ا«دا چ��ەق��ی��وە، ب���ەو پ��ێ��ی��ەی »ئ��ۆگ��ەس��ت ك��ۆن��ت« 

گ��ەش��ەی ب��ی��ری م���رۆڤ ب��ەس��ەر �س���ێ ق��ۆن��اغ��دا داب����ەش دەك���ات، 

ئ��ەوان��ی��ش ق��ۆن��اغ��ی »اله�����وت و م��ی��ت��اف��ی��زی��ك و پ���ۆزەت���ی���ڤ«ن، لە 

ه���ەردوو قۆناغی اله��وت و میتافیزیكیادا، عەقڵ ی��ان ب��ا بڵێین 

زان��س��ت ب��ڕی��ار ن���ادات، بەڵكو ئەفسانە و غەیبانییەت و ب��اوەڕە 

ئ��ەودی��و س��روش��ت��ی��ی��ەك��ان ئ��اڕاس��ت��ەی ب��ی��ر دی����اری دەك����ەن، ب��ەاڵم 

ل���ە ق���ۆن���اغ���ی پ���ۆزەت���ی���ڤ���ی���زم���دا ف���اك���ت و س���ەمل���ان���دن���ی زان���س���ت���ی دوا 

ق��س��ە دەك�������ەن. ئ����ەم ق���ۆن���اغ���ەش رۆح�����ی »م���ۆدێ���رن���ێ���ت���ە«ی���ە، كە 

تیایدا عەقڵ لە بەرزترین ئاست رۆڵ دەگێڕێت، لێ هەندێك 

پ���ێ���ی���ان���وای���ە م���ۆدێ���رن���ێ���ت���ە ل����ە ئ������اواب������وون ن����زی����ك ب�����ۆت�����ەوە ی������ان ل��ە 

سەرەمەرگدایە كەچی »یۆرگن هابرماس«ی دوا فەیلەسووفی 

قوتابخانەی فرانكفۆرت هێشتا بەرگریی لە مودێرنە دەكات 

وەك ق��ۆن��اغ��ێ��ك��ی ئ��اك��ت��ۆی��ل. ب��ەه��ەر ح���اڵ ئ��ێ��م��ە ب���ەر دی��اردەك��ان��ی 

م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە ك���ەوت���ووی���ن، ب����ەاڵم گ���ەوه���ەرەك���ەی ك��ە ب��ری��ت��ی��ی��ە لە 

س��ی��س��ت��م��ێ��ك��ی ع���ەق���ان���ی ه��ێ��ش��ت��ا ب���ە ئ��ێ��م��ە ن���ەگ���ەی���ش���ت���ووە، ب��ەو 

پێیەی مۆدێرنێتە تەنیا ئ��ەو ماتریاڵە تەكنۆلۆژییانە نییە بە 

ئێمە گەیشتوون.    

خۆم: ئەفسانە تەنیا ئەو واتایەی نییە رووداو یان زنجیرە 

رووداوێك بێت، لە دەرەوەی سیستمی عەقڵ یان لەناو عەقڵی 

ئامێریدا جێی نەبێتەوە، ئەمە ئیشكالیەتێكە »میرسیا ئیلیاد« 
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پ��ێ��داگ��ری��ی ل��ەس��ەر دەك����ات و وا ب��ی��ر ل��ە ب��اب��ەت��ەك��ە دەك���ات���ەوە ئ��ەو 

پێناسەیەی پێیوایە ئەفسانە هەموو شتێكی دەرەوەی واقیع 

دەگ����رێ����ت����ەوە، زم��ان��ێ��ك��ە ل���ەالی���ەن پ��ۆزەت��ی��ڤ��ی��زم��ەوە ل���ە س����ەدەی 

ن�����ۆزدەه�����ەم�����دا داه�����ێ�����ن�����راوە, ك���ەچ���ی ئ��ێ��م��ە ه���ی���چ ك�����ات ن���ات���وان���ی���ن 

رەهایانە ئەفسانە رەت بكەینەوە، چوونكە بنیادی رۆشنبیریی 

و ك����ول����ت����ووری م���رۆڤ���ای���ەت���ی ل����ەس����ەر دام������������ەزراوە. ئ��ێ��م��ە دەب���ێ���ت 

ل���ەم جیهانە ش���ێ���واوەدا ل��ە ئ��ەف��س��ان��ە ب��گ��ەی��ن، ه����ەروەك چ��ۆن 

ف��رۆی��د ت��وان��ی ل��ە رێ��ی ئ��ەف��س��ان��ەی »ئ��ۆدی��ب پ���اش���ا«ەوە كەشفی 

نەخۆشییەكی دەروونی گەورەی مرۆڤ بكات. لەالیەكی ترەوە 

هیچ ن��ەت��ەوەی��ەك دروس���ت نابێت، بەبێ ئامادەگیی ئەفسانە 

وەك توخمێكی بەهێز لە پرۆسەی نەتەوەسازییدا.   

م�����ن: ه���ەرچ���ەن���د ئ���ەف���س���ان���ە وەك ب���ن���اغ���ەی���ەك���ی ك���ول���ت���ووری���ی 

رەت ن��اك��ەم��ەوە، ب��ەاڵم باسم لە شتێكی تر دەك���رد، دەمەوێت 

س���ەرن���ج���ت ب���ۆ ئ�����ەوە راب��ك��ێ��ش��م الی���ەن���گ���ری م���ودێ���رن���ە ن���ی���م، ب��ەو 

ه�����ۆك�����ارەی پ���ێ���ش���ك���ەوت���ن���ە رۆم���ان���س���ی���ی���ەك���ان���ی ل�������ەك�������ەدارە، ل���ەن���او 

م���ودێ���رن���ەدا، م��ارك��س ل��ە دای��ك��ب��وو ك��ە ب��ێ ب��ەزەی��ی��ان��ە رەخ��ن��ەی 

ت����ون����د و رادی�����ك�����ااڵن�����ەی ئ����اڕاس����ت����ە ك�����������ردووە. »ئ��������االن ت����ۆری����ن«ی 

فەیلەسووفی ه��اوچ��ەرخ��ی ف��ەڕەن��س��ی��ش دی��دێ��ك��ی وەه���ا دەخ��ات��ە 

روو: ك��ە ئ��ەو جیهانە ئ���ازاد و لیبرال و ب��ەخ��ت��ەوەرەی مودێرنەی 

پێ دەن��اس��رای��ەوە، وێنە گشتگیرەكەی تێكشكاوە، ب��ەو پێیەی 

ل���ە ن���ی���وەی دووەم������ی س�����ەدەی ن���ۆزدەی���ەم���ەوە ژم����ارەی����ەك ب��ی��ری��ار 

و ف���ەی���ل���ەس���ووف ق���ەی���ران���ە س���ت���رۆك���ت���ۆری���ی���ەك���ان���ی م���ودێ���رن���ەی���ان 

ئاشكرا ك��ردووە. ئەمە لەالیەك و لەالیەكی تریشەوە باسم لە 
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پێشكەوتنی بیر كرد بەپێی ئەو قۆناغانەی »ئۆگەست كۆنت« 

دی����اری ك������ردوون، ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا ئ��ەف��س��ان��ە وەك بەشێك 

ل��ە قۆناغی اله��وت��ی ل��ە ف��ۆرم��ە سەرەتاییەكەیدا زم��ان��ی عەقڵی 

م����رۆڤ دێ���ری���ن ب�����ووە، وەل����ێ وەك »م��ی��رس��ی��ا ئ��ی��ل��ی��اد« ه��ێ��م��ای بۆ 

كردووە جیهانی مودێرنیش كۆمەڵێك ئەفسانەی نوێی تایبەت 

بە خۆی بەرهەم هێناوە.     

خ�����ۆم: ك����ەوات����ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ە س����ەردەم����ی م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە، 

ئەدگاری چۆنە؟. دەمەوێت بەم پرسیارە بخزێمە ناو پرسێكی 

ئاڵۆزەوە، رەنگە ئەمە ئەو پرسیارە زۆر گرانە بێت، وەاڵمێكی 

دڵنیا و ئاسانی نەبێت، ی��ان وەاڵمێك نەبێت بتوانێت هەموو 

رەهەندەكان ئەنالیز بكات.  

م��ن: مودێرنە لە راستیدا ناوێكی ت��ری عەقڵی ئامێرییە، لە 

رووی ئ��اب��ووری��ی��ەوە م��ودێ��رن��ە س��ەرم��ای��ەداری��ی ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ا، لە 

رووی سیاسییەوە دەوڵەت نەتەوەی دروستكرد، كە بریتییە 

ل����ە س��ی��س��ت��م��ی دی��س��پ��ل��ی��ن��س��ازی��ی و چ���اودێ���ری���ك���ردن���ی ه����اوچ����ەرخ. 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ەم چ���وارچ���ێ���وەی���ەدا ل��ە ژێ���ر ه���ەڕەش���ەدای���ە، لە 

سۆنگەی ئ��ەوەی لە ب��ری خۆشەویستی، مودێرنە هەڕمێن بە 

چ��ێ��ژگ��ەرای��ی��ەك��ی ئ��ەب��س��ت��راك��ت دەدات، ه������ەروەك ف��وك��ۆ ب��ا�س��ی 

دەك���ات مۆدێرنێتە بریتییە ل��ە رەو�س���ی ئاساییكردنەوەی شتە 

نائاساییەكان، بە هەمان شێوەش نائاساییكردنەوەی بابەتە 

ئ��اس��ای��ی��ەك��ان��ە!. ئ��ەم��ە جیا ل���ەوەی م��ودێ��رن��ە هەمیشە بەشێكە 

ل��ەو خ��ەی��اڵ��دان��ەی جیهانی خ��ۆرئ��اوا ب��ە ن��اوەن��د پێناسە دەك��ات 

و ه��ەڵ��گ��ری ئ��ەو ن��ەزع��ە سێنترالیزمەیە ل��ە هیگلەوە ب��گ��رە پێش 
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ئ���ەوی���ش���ەوە درێ�����ژ ب����ۆت����ەوە ت���اك���وو رۆژگ��������اری ئ����ەم����ڕۆم����ان، ل��ەن��او 

ئ��ەم ن��ەزع��ەی��ەدا منێكی رۆژه��ەاڵت��ی ب��ۆ ئ���ەوەی بێمە ن��او دنیای 

مودێرنەوە دەبێت پۆشاكی رۆژهەاڵتییانەی خۆم دانێم، ئەمە 

شتێكە فوكۆ لە كتێبی »وتەكان و شتەكان«دا بە روونی با�سی 

ل��ێ��وە دەك�����ات ك���ە م��ودێ��رن��ە ن��ات��وان��ێ��ت خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دروس���ت 

بكات و رۆژهەاڵت و رۆژئاوا پێكەوە كۆبكاتەوە.   

خ������ۆم: ل�����ەو ب�����������اوەڕەدام ژی�������اری ئ��ێ��س��ت��ای م���رۆڤ���ای���ەت���ی ت��ەن��ی��ا 

لەسەر عەقڵی پەتی وەستاوە »وش��ەی عەقڵی پەتیم لە كانت 

خ���واس���ت���ووە«. ل���ەم شارستانێتییەی رژێ��م��ی س��ەرم��ای��ەداری��ی و 

دەسەاڵتی بۆرسە و كۆمپانیاكاندا، هەستی مرۆڤ بەهایەكی 

ئ��ەوت��ۆی نییە، مرۆڤی ن��وێ ی��ان ه��اوچ��ەرخ فۆرمێكی ت��ازەت��رە لە 

ك��ال��ی��گ��ۆال، دڕەن���دەی���ە ب��ێ ئ���ەوەی ه��ەس��ت ب��ك��ات ه��ەم��وو شتێك 

ل��ەس��ەر دەس��ت��ی ب����ەرەو پ��ای��ان دەچ���ێ���ت. ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا ژاك الك��ان 

و ك����ۆی ئ��ی��م��پ��ری��س��ت��ەك��ان��ی ت���ر ت���ەن���ان���ەت خ�����ودی زان��س��ت��ی��ش وەك 

دەرهاویشتەی هەست دەبینن، هەرچەند بە تەواوەتی لەگەڵ 

ئەوەم زانست بەرئەنجامی وەگەڕخستنی عەقڵە، بەاڵم بۆ من 

هەستیش گرنگییەكی ل��ە راددە ب���ەدەری ه��ەی��ە. ل��ێ ب��اش ل��ەوە 

ت���ێ���دەگ���ەم م���رۆڤ���ە ه��ەس��ت��ی��ارەك��ان ل����ەم ش��ارس��ت��ان��ی��ی��ە ن��وێ��ی��ەدا 

پێناسەكانی شێتیان بەسەردا پراكتیس دەكرێت.   

م�������ن: ئ�������ەن�������درێ ژی�������د رای�������ەك�������ی زۆر س������ەی������ری ه�����ەی�����ە ك���ات���ێ���ك 

دەڵ��ێ��ت »ب���ە ه��ەس��ت و س����ۆزی ج����وان، م����رۆڤ ئ���ەدەب���ی خ��راپ 

دادەه���ێ���ن���ێ���ت«!. ل���ێ���رەدا روون������ە ه���ەس���ت پ���ێ���چ���ەوان���ەی ع��ەق��ڵ��ە، 

ئ��ەگ��ەر زان��س��ت ت��ەن��ان��ەت ئ��ەدەب��ی��ش پێویستیان ب��ە ه��ەس��ت و 
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سۆز نەبێت، ئەوا پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی و ژیانی كۆلەكتیڤی 

م��رۆڤ دەی��خ��وازێ��ت، ئ��ەو راددە ب���ەرزەی وەگەڕخستنی عەقڵ 

كە شۆڕشێكی تەكنۆلۆژیی گەورەی هێناوەتە ئارا، سەرباری 

هەر ئاسانكارییەك بۆ ژیان بە ئەندازەیەكی زۆرت��ر تەنگەبەری 

ب��ۆ دروس���ت دەك���ات، ب��ەو پێیەی م��رۆڤ ل��ە هەست دادەڕن��ێ��ت 

و وەك ك��ۆم��پ��ی��وت��ەرێ��ك ت��ەن��ی��ا ب���ە ژی���ران���ە ك���ار دەك�����ات. ئ��ەگ��ەرچ��ی 

م��ات��ری��ال��ی��س��ت��م، ب����ەاڵم م����رۆڤ ت��ەن��ه��ا وەك�����وو م���ات���ەرێ���ك ن��اب��ی��ن��م، 

زان����س����ت خ�����ۆی ئ�������ەوەی س����ەمل����ان����دووە ت���ەن���ی���ا پ��ێ��ن��ج دەر س����ەدی 

پێكهاتەی جیهان لە ئەتۆم پێكهاتووە. ل��ەم روان��گ��ەوە بە قەد 

ع����ەق����ڵ، م���رۆڤ���ای���ەت���ی پ��ێ��وی��س��ت��ی ب����ە ه���ەس���ت���ی م���رۆڤ���ان���ە ه���ەی���ە، 

ئ��ەگ��ەرن��ا س��ەرب��اری ه��ەر پەرەسەندنێكی عەقڵی و پێشكەوتنی 

تەكنۆلۆژیا، م��رۆ ل��ە دۆخ��ی دڕن��دای��ەت��ی رزگ���ار نابێت. ه��ەروەك 

ئەمەی ئێستا.  

خ��ۆم: مودێرنە ه��ەر زوو وەرچ��ەرخ��ا بۆ دیسپۆتیزمێكی نوێ 

ل��ەس��ەر دەس��ت��ی رژێ��م��ی ك��اپ��ی��ت��ال��ی��زم، ئ��ەگ��ەر ل��ە ن���او م��ودێ��رن��ەدا، 

وەك ت��ۆ ئ���ام���اژەت پ��ێ��دا ئ��ەگ��ەر م��ارك��س ه��ەب��ێ��ت، ب��ە دی��وەك��ەی 

ت����ردا »ه��ی��ت��ل��ەر و ف��ران��ك��ۆ و م��ۆس��ۆل��ی��ن��ی«ش ه����ەن، ب��ە م��ان��ای��ەك��ی 

تر فاشیزم و ن��ازی��زم دوو دەرهاویشتەی ئێجگار وەحشەتناكی 

م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ەن، ل���ە راس��ت��ی��دا ه��ەوڵ��ەك��ان��ی ی���ۆرگ���ن ه��اب��رم��اس بۆ 

ه���اوس���ەن���گ���گ���رن���ەوەی م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە و گ��ون��ج��ان��دن��ی ب���ە ف��ۆرم��ێ��ك��ی 

ه��ارم��ۆن��ی ل���ەگ���ەڵ ژی���ان���ی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی م�����رۆڤ، زۆر ت��راژی��دی��ی 

ك���ەوت���ۆت���ەوە، ب���ەو پ��ێ��ی��ەی م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە ل��ەم��ە زی���ات���ری پ��ێ ن��ی��ی��ە بۆ 

مرۆڤایەتی.    
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م�����ن: خ���ەی���اڵ���ێ���ك���ی ت���ۆق���ێ���ن���ەرم ه����ەی����ە. ه����ەن����ووك����ە زەوی زۆر 

م���ان���دووە، ك��ەش��وه��ەوا ت��ێ��ك��چ��ووە، ب��ااڵدەس��ت��ی ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��اش 

لەسەر وێرانكردنی زیاتری ئەم هەسارەیە راوەس��ت��اوە، مرۆڤ 

گەیشتۆتە راددەی��ەك��ی پێشكەوتنی وەه��ا گ��ەڕان��ەوەی بۆ نییە، 

ل��ەم ئانوساتەدا درامییەدا، كە توێژینەوە میتۆرۆلۆژییەكان 

ه���ەم���وو زەن���گ���ەك���ان���ی م��ەت��رس��ی��ی��ان ل����ێ����داوە، پ����ەی ب�����ەوە دەب����ەم 

ژم���ارەی���ەك م����رۆڤ ه���ەن دەی���ان���ەوێ���ت ب��ە ی��ارم��ەت��ی ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا 

ه�������������ەواری خ������ۆی������ان ب�����������ەرەو ه�������ەس�������ارە ی��������ان ئ����ەس����ت����ێ����رەی����ەك����ی ت��ر 

بگوازنەوە، لەوێوە شانشینی خۆیان لە ئاسمان دابمەزرێنن 

و فەرمانڕەوایی بكەن بەسەر زەوینشیناندا، تۆ هیچ كات بیرت 

ل���ەم ئ��ەگ��ەرە ت��ۆق��ێ��ن��ەرە ن���ەك���ردۆت���ەوە؟، ئ��ەم��ە ت��ەن��ی��ا خەیاڵێك 

نییە، بەڵكو ئەگەرێكی بەهێزیشە. ئەگەر ئەوە ببێتە دیفاكتۆ، 

ك��ەوات��ە رەو�س���ی ژی��ان لێرە چ��ۆن دەب��ێ��ت؟ ئەمە ئ��ەو پرسیارەیە 

منی سەرقاڵ كردووە بەخۆیەوە.    

خ������ۆم: ب���ێ���گ���وم���ان ئ������ەوە ئ���ەگ���ەرچ���ی خ���ەی���اڵ���ی���ش ب���ێ���ت، ب����ەاڵم 

خ��ەی��اڵ س��ەرچ��اوەی هۆشمەندیی و زان��س��ت��ە، ب��ە وردب��وون��ەوە 

لە سینەمای »هۆلیۆد« ئەم خەیاڵە زانستییە ئەگەرێكە و لە 

مێژە ك��اری بۆ دەك��رێ��ت، ل��ەو سینەمایەدا نموونەی ئەمەریكی 

وێ��ن��ای��ەك��ی س���وپ���ەرە، ت��ەن��ان��ەت ل��ە ش����ەڕی م����رۆڤ و ب���وون���ەوەرە 

ئ��اس��م��ان��ی��ی��ەك��ان��دا ئ��ەم��ەری��ك��ا س���ەرك���ردای���ەت���ی زەوی دەك�����ات، لە 

ئ��ەگ��ەرێ��ك��ی ل���ەو چ��ەش��ن��ەی ت��ۆ ب��ا�س��ی دەك���ەی���ت، ئ���ەو شانشینە 

ئ��اس��م��ان��ی��ی��ە ئ����ااڵی ئ��ەم��ەری��ك��ای ل��ەس��ەر چ��ەق��ێ��ن��راوە، ل��ەوان��ەی��ە 

كۆشكی سپی ب��گ��وازن��ەوە ب��ۆ ئ��اس��م��ان، دیمەنێكی سوریالییە، 
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بەاڵم مومكینە، چوونكە وەك ئاماژەمان پێدا عەقڵی ئامێریی 

هەر جۆرە هەست و خۆشەویستییەكی كردووە بە چێشتێكی 

ف���ۆل���ك���ل���ۆری���ی ك����ە ه���ارم���ۆن���ی ن��ی��ی��ە ل����ەگ����ەڵ ئ�������ەوەی م����رۆڤ����ی ن���وێ 

دەیخوازێت. 

م�������ن: ب����اب����ەت����ەك����ە ب����������ەرەو ش���وێ���ن���ێ���ك���ی ت�������ر، رۆی������ش������ت، ئ���ەم���ە 

وت��ەزای��ەك��ی گرنگی »م��ح��ەم��ەد ش��وك��ری«م، وەب��ی��ر دێنێتەوە كە 

دەڵ��ێ��ت »ئ��اس��ی��ا س���ەرەت���ای م���ێ���ژووە، ئ���ەوروپ���اش ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

رەه��ا كۆتایی مێژووە«. بێزاریی ل��ەوەی »ئەوروپا بۆتە كۆگایەكی 

م��ێ��ژووی��ی چ��ەك و ت��ەق��ەم��ەن��ی« م��رۆڤ��ی ئ��ەوروپ��ای��ی ت��وو�س��ی شۆك 

كردووە و بە دوای جوگرافیای خەونەكانیدا دەگەڕێت، ئەگەر 

ئەوروپییەكان لە مێژوودا بە دوای سەرچاوەكانی زێڕدا گەرابن 

لە دۆزینەوەی ئەمەریكادا، ئێستا بە دوای ئایندەی خۆیانەوەن 

ل����ەو ك����ی����ش����وەرەدا، ئ���ەم���ە دی����اردەی����ەك����ە ل���ە »ن����اپ����ل����ی����ۆن«ەوە درێ���ژ 

ب��ۆت��ەوە تاكو ئ��ەم چركەساتەش. ئێستا ك��ە ب��ا�س��ی خ��ۆرئ��اوا یان 

ب���اك���وور دەك���رێ���ت، رووی دەم���م���ان ل���ە ئ��ەم��ەری��ك��ای��ە، س��ی��اس��ەت��ی 

ئەمەریكیش ب��زوێ��ن��ەری سیستمی چینایەتییە، ب��ەو ئ��ەن��دازەی��ە 

ب������ەرەو ه��ەڵ��ك��ش��ان دەڕوات ك���ە ب��ی��ر ل���ە ش��ان��ش��ی��ن��ێ��ك��ی ئ��اس��م��ان��ی 

دەكاتەوە.   

خ�����ۆم: ل�����ەوە دەچ���ێ���ت ب��ان��گ��ەش��ەی الی��ەن��گ��ری��ی��ك��ردن پ��ۆس��ت 

مۆدێرنێتە بكەیت، بەو پێیەی روانگەكانت هەم دژی زانستە، 

ك���ە ئ���ەم���ەش ب��ەش��ێ��وەی��ەك ل���ە ش��ێ��وەك��ان الی م��ارت��ی��ن ه��ای��دگ��ەر 

دەردەك�������ەوێ�������ت، ه�����ەم ل����ە دژی ئ�����ەو راپ����ەڕی����ن����ە ع���ەق���ان���ی���ی���ەی ل��ە 

رۆش����ن����گ����ەری����ی����ەوە دەس����ت����ی پ����ێ����ك����ردووە، وەك ل����ە ن���اوەك���ەش���ی���دا 
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دەردەك���ەوێ���ت پ��ۆس��ت م��ودێ��رن��ە، درێ���ژەپ���ێ���دەری م��ودێ��رن��ە نییە، 

بەڵكو لە بەرزترین ئاستدا رەتكەرەوەیەتی. 

م��ن: پ��ۆس��ت م��ودێ��رن��ە، ی��ەك ف��ۆرم��ی كۆنكرێتی نییە، بەڵكو 

چەمكێكی ئاڵۆزە، بە دیدی الیەنگرانی ئەم بزاڤە هەموو شتێك 

بەرهەمی زەمەن و رێكەوتە، بۆیەكا هەر شتێك لە دەوروبەرماندا 

بەشێوەی رەها لە ئارادا نییە، بەڵكو هەبوونێكی نیسبیان هەیە، 

ئ��ەم��ە ب��ە خ���ودی زان��س��ت و راس��ت��ی��ی و ئاینەكانیشەوە، تەنانەت 

ج���ی���اوازی���ی ن��اب��ی��ن��ن ل���ە ن���ێ���وان زان���س���ت و ج�������ادوودا، ج��ی��ا ل��ەم��ەش 

پ���ۆس���ت م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە ت������ەواوی ج��ی��ه��ان وەك گ��رت��ەی��ەك��ی ڤ��ی��دی��ۆی��ی 

دەب��ی��ن��ێ��ت، ئ��ەم��ەش ل��ە روان��گ��ەی »ب����ۆردی����ار«ەوە دەردەك���ەوێ���ت 

ك��ە نكۆڵی ل��ە ئۆپەراسیۆنی س��ەرب��ازی��ی ئەمەریكا ب��ۆ س��ەر عێراق 

دەك����رد و وەك ئەكشنێكی سینەمایی دەی��ب��ی��ن��ی، ئ��ەم��ە ج��ی��ا ل��ەو 

بێماناییە خنكێنەرەی ئ��ەوان تێی كەوتوون، بۆیە ئۆكتاڤیۆ پاز 

هەمیشە لە ب��ارەی التین ئەمەریكاوە دەی��ووت پۆست مودێرنە 

ب��ە ك��اری ئێمە ن��ای��ەت، منیش رای��ەك��ی نزیك ل��ەوم ه��ەی��ە. جیهان 

لە بۆشاییدایە، دەبێت مرۆڤ بیر لە پاشەڕۆژی خۆی بكاتەوە، 

ئەوەی هەیە هەموو بەرەو داڕمان دەڕوات.   

خۆم: هیچم نەماوەتەوە بۆ وتن. بۆ ئەم پایزی مرۆڤایەتییە، 

تەنیا دوو دڵۆپ فرمێسكی روونم هەیە.    

 2018-12-16

كاتژمێر: شەش و �سی و پێنج خولەكی بەیانی 

»وردە وردە بەفر دەبارێت« 

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس - شتاسیۆنی نۆرۆلۆگی  
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من: ئەوەی من بڕوام پێیەتی ئەمەیە، مرۆڤ بوونەوەرێكی 

ئاڵۆزە و تێگەیشتن لێی ئاسان نییە، هەرچی داهێناوە و هەرچی 

دەكات بۆ زیاتر ناسینی خۆیەتی، زانست و ئەدەب و فەلسەفە 

ب���ۆ ل���ێ���ك���دان���ەوەی ئ����ەو ئ��اڵ��ۆزی��ی��ە ت��ێ��دەك��ۆش��ن، م��ل��ی��ارەه��ا س��اڵ��ە 

مرۆڤ بە فۆرمی جیا جیا لە خۆدۆزینەوەدایە، هەر جارەش 

شتێكی نوێ و جیاوازتر لە خۆیدا كەشف دەكات، باوەڕ دەكەم 

هێشتاش نەگەیشتۆتە نیوەی رێ. تێگەیشتنی مرۆڤەكان كە 

هەریەكەیان جیهانێكی تایبەتی پڕ گرێوگۆڵ و نیمچە رووناكن، 

ل��ە رێ��گ��ەی زم��ان��ەوە نییە، زم��ان ئ��ام��ڕازی مامەڵەكردنە، ب��ەاڵم 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ك��ل��ی��ل��ی دەرگ�����اك�����ەی�����ە ت����ا ت����ۆ ب��چ��ی��ت��ە ن������او ج��ی��ه��ان��ی 

م��رۆڤ��ێ��ك��ی ت����رەوە، ئ��ەگ��ەرچ��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ش دەس��ت��ەپ��اچ��ەی��ە 

ل���ە دەس��ت��ڕاگ��ەی��ش��ت��ن و ب��ی��ن��ی��ن��ی ه��ەن��دێ��ك ج��وگ��راف��ی��ای ت���اری���ك و 

ئ���اڵ���ۆزك���اوی ج��ی��ه��ان��ی ت��ای��ب��ەت��ی م�����رۆڤ، ب����ەاڵم ل���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

بەوالوە شتێكی ترمان نییە بۆ ئەو كارە.

خۆم: جارێك وتتان مرۆڤەكان لە رێگەی شیعرەوە لە یەكتر 

تێدەگەن، شیعریش دواجار گوتنە، هەروەك چۆن ئەدۆنیس 

جیاوازیی زۆر لە نێوان زمان و گوتندا دەبینێت. شیعر جیهانێك 

دادەه���ێ���ن���ێ���ت م����رۆڤ����ەك����ان ت���ێ���ی���دا ل����ە ی���ەك���ت���ر ت����ێ����دەگ����ەن، ب����ەاڵم 

خۆشەویستی شتێكی ترە و كاتییە، ئەمە شتێكە چ��وار سەدە 

پێش ئێستا »پاسكاڵ« بیری لێ دەك����ردەوە، كە »ئێمە هەرگیز 

كەسمان خۆشناوێت، بەڵكو تەنها هەندێك سیفەتمان خۆش 

دەوێ��ت و هیچی تر«. الی پاسكاڵ ئەو سیفاتانە هەرگیز »من« 
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دروس��ت ن��اك��ەن، ب��ەو پێیەی سیفاتە مرۆییەكان ئ��ەزەل��ی نین، 

ه��ەروەك چۆن ئاوڵە جوانی رووخسار لەناودەبات بێ ئەوەی 

خ��ودی مرۆڤەكە ل��ە بەین بچێت، ئ��ەو رووخ��س��ارە ج��وان��ە كە 

فاكتۆرێكی خۆشەویستییە بینیمان جاویدانی نییە، هەروەها 

ب��ۆ س��ی��ف��ەت��ەك��ان��ی ت��ری��ش ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە. ل��ێ��رەدا ب����اوەڕم وای��ە 

خۆشەویستی داهێنراوە، تەنیا بۆ ئەوەی ئەو هەقیقەتە لە بیر 

بكەین ئێمەی م���رۆڤ ن��ە ل��ەگ��ەڵ یەكتر ه��ەڵ��دەك��ەی��ن و ن��ە بێ 

یەكتر هەڵدەكەین.  

من: پەندێكی دێرین هەیە دەڵێت »كە ئەسپ نەبوو، زین 

ل��ە ك��ەر دەن��رێ��ت«. دەب��ێ��ت م���رۆڤ ب����ەدوای ئ����ەوەدا وێ��ڵ نەبێت 

ن���ی���ی���ە، ب���ەڵ���ك���و دەب����ێ����ت م���ام���ەڵ���ە ل����ەگ����ەڵ ئ��������ەوەدا ب���ك���ات ه���ەی���ە، 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ت��اك��ە ش��ت��ە ئ��ێ��م��ە ك��ۆب��ك��ات��ەوە ب��ە ی���ەك���ەوە، ل��ەوە 

بەوالوە چیتر هەیە؟. تۆ وتەزاكەی »پاسكاڵ«ت هێنایەوە وەك 

ئارگۆمێنتێك، ب��ەاڵم ل��ە بیرت ك���ردووە ه��ەر ئ��ەو ل��ە جێگەیەكی 

ت��ردا دەڵێت »ج��وان��ی ژی��ان ل��ەوەدای��ە بە خۆشەویستی دەست 

پ��ێ��ب��ك��ات و ب��ە خ��واس��ت و ئ�����ارەزوو ك��ۆت��ای��ی پ��ێ ب��ێ��ت«. ئ��ەگ��ەرچ��ی 

چ��ەم��ك��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ەك��ۆن��ت��ێ��ك��س��ت و دی�����دی م��ی��ت��اف��ی��زی��ك��ی 

»پ���اس���ك���اڵ«دا روان��گ��ەی��ەك��ی اله���وت���ی و م��ەس��ی��ح��ی��ی��ان��ەی ه��ەی��ە، 

ب�������ەاڵم خ�������ودی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی وەك ن�����������اوەڕۆك ل�����ە دەرەوەی 

س��ی��اق��ە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��ە، دە�س����ێ پ��ێ��ن��اس��ەك��ان ب��ە پ��ێ��ی شوێنكات 

بگۆڕدرێن، بەاڵم ناوەڕۆكی خۆشەویستی هیچ كات ناگۆڕێت. 

سەبارەت بە شیعر رایەكم هەیە ئەگەرچی دەزان��م لێم قبوڵ 

ن��اك��رێ��ت، شیعر ی���ان گ��وت��ن شتێكە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دای��ه��ێ��ن��اوە، 
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نەك بە پێچەوانەوە، شیعر گەمەیەكی ئەبستراكتی زمانەوانیی 

نییە، بەڵكو بەرهەمهێنانەوەی خۆشەویستییە لە فۆرمێكی 

تازەتردا.  

خۆم: لە ئەفسانەی »گلگامێش«دا، كاتێك خۆشەویستی 

خ��واوەن��د »ع��ەش��ت��ار« رەت دەك���ات���ەوە، رس��ت��ەی��ەك��ی سەرەتانیی 

ه��ەی��ە، چركەساتێك گلگامێش ب���ەرەو رووی ع��ەش��ت��ار دەڵێت 

»تۆ كامە عاشقی خۆت بە بەردەوامی خۆشویستووە؟«. ئەمە 

تەنیا رەخ��ن��ەگ��رت��ن نییە ل��ە س��روش��ت��ی س��ۆزان��ی��ان��ەی عەشتار، 

بەڵكو ئەوەیە خۆشەویستی دەكەوێتە ژێر حوكمی زەمەنەوە، 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەك ل���ە ئ������ارادا ن��ی��ی��ە ب��ەپ��ێ��ی رێ���س���ای م��ات��م��ات��ی��ك��ی 

ژم���ارەك���ان ك��ە ه��ی��چ ك��ۆت��ای��ی��ەك��ی ن��ەب��ێ��ت، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی م��رۆڤ 

هەروەك ژیانی خۆی نەمر نییە، بگرە كورتترە لە ژیانی خۆی، 

»ل�����ێ�����رەدا ب�����اس ل����ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ژن و پ�����ی�����اوە«. ج���ی���ا ل���ەم���ەش 

خۆشەویستی م��رۆڤ��ی ترانسێندێنتاڵ دروس���ت ن��اك��ات، بەڵكو 

هەمیشە مرۆڤەكان لە باری سترێس و نادڵنیاییدا رادەگرێت، 

جەنگێكە ب��ە ب��ێ گ��رم��ەی ت���ۆپ و ت��ان��ك. ب����ەدەر ل��ە ه��ەم��وو ئ��ەم 

فاكتانەش ئێمەی مرۆڤ مەحكومین بە كردەی خۆشەویستی.  

من: ب��اوەڕم وایە مرۆڤی عاشق كەسێتییەكی »گالیڤەر«یی 

هەیە، هەندێك جار هەست بە ترانسێندێنتاڵی خۆی دەكات، 

ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەش��ەوە. خۆشەویستی تەنیا ك��ردەی��ەك��ە دەروون 

و جەستە و ت����ەواوی ه��ەب��وون��ی خ��ود ب��ەش��داری��ی ت��ێ��دا دەك���ات، 

ت��اك��و ئ��ێ��س��ت��ا ئ��ان��ات��ۆم��ی��ی��ەك��ی پ��زی��ش��ك��ی��ی ب���ۆ ع��اش��ق��ێ��ك ن���ەك���راوە، 

ل����ەو ك���ات���ەی دڵ����ی دەك���ەوێ���ت���ە خ���ورپ���ە ی����ان ه��ەس��ت ب���ە خ���ۆ�س���ی و 
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شوهدێك دەكات، چی بەسەردا دێت لە رووی بایۆلۆجییەوە، 

ئ��ێ��م��ە ت��ەن��ی��ا ل���ەن���او ت��ەئ��ەم��والت��دا ل���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەڕوان���ی���ن، 

ب���ەاڵم پێموایە خۆشەویستی پ��ەی��وەن��دی��ی ئۆرگانیكی و پتەوی 

ه��ەی��ە ب��ە مێشكەوە، ل��ە سۆنگەی ئ���ەوەی زانستی ن��وێ بوونە 

ماتەرییەكەی م��رۆڤ تەنها بە قەباغ و یەكگرتنی ئەتۆمەكان 

ن����ان����اس����ێ����ن����ێ����ت، ب����ەڵ����ك����و ئ����ێ����ن����رژی ب���ەش���ێ���ك���ە ل������ە وج������������ودی، م��ن 

خۆشەویستی ب��ە ئ��ەو وزەی���ە دەب��ی��ن��م، ك��ە دەت��وان��ێ��ت كاربكاتە 

س��ەر ه��ۆش و ئ��اگ��ام��ەن��دی��ی و ت��ەن��ان��ەت ب���ۆدی ه��ەر م��رۆڤ��ێ��ك. تۆ 

پێویستە ئەم میناتۆرییە ببینیت لە ناو تابلۆ گشتییەكەدا.     

خ�����ۆم: ئ�����ەوە راس�����ت و ت�������ەواوە م��ێ��ش��ك��ی م�����رۆڤ دەزگ���ای���ەك���ی 

گ��ەورەی بەرهەمهێنانی بیر و ئینرژییەكانە، تەنانەت مێشكی 

مرۆڤ قابیلیەتی ئەوەی هەیە لە یەك وانەدا سەد هەزار وشە 

ف��ێ��ر ب��ێ��ت، ی���ان ئ���ەو ت��وان��ای��ەی ه��ەی��ە ل��ە م����اوەی ی���ەك ه��ەف��ت��ەدا 

زمانێك فێر ببێت، توانای ناسینەوەی دە هەزار كەسی�سی هەیە 

لە تەنها ساڵێكدا، كەچی ئەوەی سەیرە ئەم مێشكە هەمیشە 

بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەویتر، رق و دەستبەراگرتن بەكارهاتووە، 

ئەو مێشكانەی خۆشەویستی بەرهەم دەهێنن یەك لە ملیۆنی 

ئەو مێشكانە نین كینە دروست دەكەن، رق و كینەش ئەو مانا 

كالسیكییە ناگرێتەوە لە حكایەتە فۆلكۆرییەكاندا با�سی لێوە 

ك��راوە، بەڵكو ئەو تەكنۆلۆژیایە دەگرێتەوە، مارتین هایدگەر 

ب��ە نەریتێكی میتافیزیكیی پێناسەی دەك���ات، ك��ە ل��ە دواج���اردا 

شارستانێتییەكی هیچگەرا و ئەنتی خۆشەویستی وەك جیهانی 

ئەمڕۆی لێكەوتەوە.    
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م���ن: ب���ادی���ۆ ئ��ەگ��ەرچ��ی چ��ەپ��ێ��ك��ی رادی���ك���اڵ و ف��ەی��ل��ەس��وف��ێ��ك��ی 

ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕە، دەش����زان����ی����ن ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕی���ی ب����ە س���روش���ت���ی خ���ۆی 

دژە ع��ەش��ق��ە، ب����ەاڵم ئ���ەو ب���ە چ���اوك���ردن ل���ە ئ��ەف��الت��ۆن دەڵ��ێ��ت 

»ب���ەب���ێ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ف��ەل��س��ەف��ەش ل���ە ئ������ارادا ن��ی��ی��ە«. ل���ێ���رەدا 

ت��ان��وپ��ۆی خۆشەویستی ئێجگار ل��ەوە گ��ەورەت��رە ب��ۆ پەیوەندیی 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ن�����ێ�����وان ژن و پ����ی����او ك��������ورت ب����ك����رێ����ت����ەوە، ب�����ەاڵم 

س����ەرئ����ەن����ج����ام خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ژن و پ����ی����او دی��������وە ه������ەر ری���ال���ی���ت���ی 

و ئ���ی���س���ت���ات���ی���ك���ی���ی���ەی ك�������������ردەی خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی����ی����ە. ت�����ەن�����ان�����ەت 

دیكتاتۆرەكانیش بچووك بوونەتەوە لە بەردەم خۆشەویستی 

ژنێكدا »هەڵبەتە زۆرینەی دیكتاتۆرەكانی ناو مێژوو پیاوانن«. 

خۆشەویستی هۆرمۆنێكە بەبێ ویستی ئ���ەوەی كێیت و ل��ە چ 

پێگەیەكی ئ��اب��ووری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دای��ت، مێشكت دەری����دات. 

بیر لە شانۆنوو�سی سوێدیی »ستریندبێرگ« دەكەمەوە كاتێك 

عاشقی ژنێكی مێرددار دەبێت، لە نامەیەكدا بۆی دەنووسێت 

»ئ��اگ��رەك��ەی م���ن، م��ەزن��ت��ری��ن ئ��اگ��رە ل��ە س���وێ���ددا«. دەب��ێ��ت ئ��ەم 

خۆشەویستییە جیاوازتر بووبێت لە خۆشەویستی »هیتلەر« 

بۆ »ئیڤا ب��راون«؟ بە دڵنیاییەوە دەڵێم نەخێر، هەر عاشقێك 

ئاگرەكەی خ��ۆی پێ گ��ەورەت��رە، ئ��ەو ئاگرەی خۆشەویستی لە 

ژیانی هەر مرۆڤێك بەربێت، دەیكاتە مرۆڤێكی راستەقینە.    

خ��ۆم: خۆشەویستی تەنیا ه��ەر ئاگر نییە، بەڵكو ئاویشە، 

هەروەك »نالی« لە شیعرێكدا دەڵێت: »ناری سینەم گەر نەبێ 

غەرقم ئەمن.. ئاوی چاوم گەر نەبێ سووتاوم ئەز«. ئەگەر ئەو 

ئاوەی چاو نەبێت هەموو دەسووتێین، ئەگەرچی ئەو ئاگرەش 
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نەبێت تێكڕا نقومی دەری��ای فرمێسك دەبین. ه��ەروەك چۆن 

»س���ال���ۆم���ی« ل���ە ش��ی��ع��رێ��ك��دا ب���ۆ »ف����رۆی����د« ب���ا�س���ی ه���ەم���ان ئ��اگ��ر 

دەكات و بە چێژی سووتان وەسفی دەكات. كەچی وەك ئەوەی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی س����ەر ب���ە ئ���ەم���ڕۆ ن��ەب��ێ��ت، رەن���گ���ی ك��اڵ��ت��ر ب���ۆت���ەوە، 

بەڵكو ل��ەم چ��اخ��ی س��ەه��ۆڵ��ب��ەن��دان��ە جێی ئ��اگ��ری خۆشەویستی 

نابێتەوە، ئینسانەكان س��ەرق��اڵ��ی شتی الب��ەال ك���راون، ت��ا بیر لە 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەك���ەن���ەوە، چ����ون ئ����ەم دن��ی��ا ن�����ادادپ�����ەروەرە بە 

چەكی خۆشەویستی نەبێت ل��ەن��او ناچێت، پێموایە شۆڕ�سی 

راستەقینە گەڕاندنەوەی خۆشەویستییە بۆ ئەو ئەو مرۆڤەی، 

نیتچەی گەیاندە ئەوەی بڵێت لە مەیموون مەیموونترە.   

من: دروست هاوڕای ئەم دیدەم، من لە دەالقەكەی ترەوە 

دەچ���م���ەوە ن���او ئ���ەم ب���اس���ەوە، م���رۆڤ���ب���وون ل���ەژێ���ر پ��رس��ی��اردای��ە، 

وەك ج���ارێ���ك ف��ەی��ل��ەس��ووف��ی ئ��ەڵ��م��ان��ی »پ���ی���ت���ەر س���ل���ۆت���ەردای���ك« 

ن����ووس����ی����ب����ووی »ئ������ەگ������ەر م��������رۆڤ ن�����ەب�����وای�����ە، ئ���ەن���ت���رۆپ���ۆل���ۆج���ی���ا 

زانستیكی راستەقینە دەب���وو«!، كەواتە لە كوێدا مرۆڤایەتی 

لە ژێر پرسیاردایە؟. لێرەدا لەو فەیلەسووفە جودا دەبمەوە و 

دەڵێم بە هۆی موڵكایەتی تایبەتەوە!!، كە بە بڕوای »پرۆدۆن« 

موڵكایەتی تایبەت »دزییە« و »لە رێگەی دەست بەسەراگرتن و 

داگیركارییەوە دروست دەبێت«. كەواتە ئەمە چ پەیوەندییەكی 

بە خۆشەویستییەوە هەیە؟. من لێرەدا تاڵە مووەكەی معاویە 

ئاشكرا دەك���ەم، ب��ەو پێیەی ت��ا م��رۆڤ ه��ەوڵ��ی دەستبەراگرتنی 

م���رۆڤ ب���دا، خۆشەویستی تەنیا ل��ە درۆی����ەك زی��ات��ر نییە. تاكو 

ژن موڵكی پیاو بێت، خۆشەویستی درۆی���ە!! مرۆڤایەتی كاتێك 



102

ه��ەی��ە ه����ەردوو رەگ���ەز بەشێوەیەكی ه��اوس��ەن��گ ژی���ان و مافەكانیان 

پیادە بكەن. یەكێكیش لە دەرهاویشتە هەرە پۆخڵەكانی مۆدێرنێتە 

دیاردەی لەشفرۆشییە، ئەمەش بە خۆشەویستی دەرمان دەكرێت، 

چ��وون��ك��ە خۆشەویستی دژی موڵكایەتی و ب��ە ك��ااڵك��ردن��ە. ب��ە پشت 

بەستن ب��ەم راستییە ساكارانە دەتوانین ئ��ەوە بڵێین خۆشەویستی 

ل��ەم چ��ەرخ��ەدا زەل��ی��ل��ە، ه���ەروەك ه��ەم��وو شتەكان ملكەچی ئەقڵی 

ئ��ام��ێ��ری��ی ب����ووە، وەك ه��ەم��وو پ��ێ��دراوەك��ان��ی ت��ر الق���ە ك����راوە و ك��راوەت��ە 

دیاردەیەكی دیجیتاڵی فەزای دنیا مەجازییەكەی تەكنۆلۆژیا.   

خۆم: ئەمە راستییەكی زۆر خنكێنەرە، بەاڵم دڵخۆشم بەوەی بە 

ئاوابوونی ئەم سیستمە پیرەی سەرمایەداریی جارێكی تر، بەهارێك 

دێ��ت��ەوە خۆشەویستی ت��ێ��دا ب��ڕوێ��ت، ه����ەروەك ئ���ەوەی م��ارك��س وتی 

»گوڵ لێرەیە، لێرە سەما بكە«. 

م���ن: ه��ەرچ��ەن��د زۆر گ��ەش��ب��ی��ن ن��ی��م وەك ت���ۆ، ب����ەاڵم ب��ا هەمیشە 

خ��ەی��اڵ��ی ج���وان ب��ك��ەی��ن، وەك ئ����ەوەی »ك��ی��ت��س« ل��ە دێ���ڕە شیعرێكدا 

دەڵێت »با هەمیشە خەیاڵ گەشت بكات«. خەیاڵی من هەمیشە 

ل����ە گ���ەش���ت���ی ئ������ەو دن����ی����ای����ەدای����ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب���ی���ن���ای ك��������ردووە، 

دەم��ەوێ��ت هاوواڵتییەكی ئ��ەو ش���ارە یۆتۆپییەی ن��او خەیاڵەكانی 

خۆم بم.  

   2018-12-25

كاتژمێر: شانزە و بیست و حەوت خولەك  

رۆژی كریسمسە، شار خامۆش و سەرمایەداران 

گیرفانیان پڕتر كرد بەم رۆژە  

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس    
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خۆم: نامەوێت وەك »هۆسرەل« بچمە هەوڵی بەراوردكاریی 

ن��ێ��وان ل���ەش و ج��ەس��ت��ەوە، ئ����ەوەی ج��ێ��گ��ەی ب��ای��ەخ��م��ە ل��ێ��رەدا، 

ئ��ەوەی��ە: جەستە تەنها پ��ێ��دراوێ��ك��ی ب��ای��ۆل��ۆژی��ی و فیزیكیی نییە، 

بەڵكو رەهەندێكی وجودی�سی هەیە، تاكە رایەڵە مرۆڤ و بوون 

پ��ێ��ك��ەوە گ��رێ��ب��دات��ەوە، ب��ەدی��وێ��ك��ی ت���ردا م���رۆ ن��ات��وان��ێ��ت هەست 

ب��ە ه��ەب��وون��ی خ���ۆی ب��ك��ات ل��ە رێ��گ��ەی ج��ەس��ت��ەوە ن��ەب��ێ��ت، ه��ەر 

ك��ات جەستە فیزیكییەكە ل��ەن��اوچ��وو، چیتر ناتوانین هەست 

ب��ە ب��وون بكەین، ك��ەوات��ە م��ێ��ژووی م��رۆڤ بریتییە ل��ە مێژووی 

ج��ەس��ت��ە. ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا ت��اك��و راددەی����ەك����ی زۆر ب�����اوەڕم ب��ەو 

تێزە »دیكارت«ییە هەیە كە لە ئەرەستۆوە درێ��ژەی پ��ێ��دراوە و 

جەخت لەسەر پەیوەندیی تۆكمەی نێوان جەستە و دەروون 

دەك��ات��ەوە، ب��ەاڵم لەدیتنی مندا جەستە پێش هەموو شتێكی 

ت��ر ك���ەوت���ووە، ت��اك��و ج��ەس��ت��ەی��ەك��ی ب��ای��ۆل��ۆژی��ی ل��ە ئ�����ارادا نەبێت 

دەروونێكیش لە ئ���ارادا نییە. ئەمەش ژەن��ی��ن��ەوەی هەمان ئەو 

ئاوازەیە »سپینۆزا« بەر لە چوار سەدەیەك لە بارەی جەستە 

و نەفسەوە دەیژەند.   

م�����ن: ئ���ەم���ە وروژان����دن����ێ����ك����ی ف���ەل���س���ەف���ی���ی ب���اب���ەت���ەك���ەی���ە، ل��ە 

راس���ت���ی���دا ف���ەل���س���ەف���ە ج����ی����اب����وون����ەوەی ت���ێ���ڕام���ان���ی زان��س��ت��ی��ی��ە ل��ە 

تێڕامانی ئەفسانەیی، ئ��ەگ��ەر س��ەی��ری یەكەمین قوتابخانەی 

ف��ەل��س��ەف��ە ب��ك��ەی��ن »ف���ەل���س���ەف���ەی ئ���ای���ۆن���ی« ل���ە پ��ێ��ش��ەوەی��ان��دا 

»ت�����ال�����ی�����س« پ����ێ����داگ����ری����ی ل���������ەوە دەك�����������ات ه������ەم������وو ش�����ت�����ەك�����ان ل��ە 

»ئ��������او«ەوە س����ەرچ����اوەی����ان گ����رت����ووە، ت���ەن���ان���ەت خ�����ودی زەوی����ش 
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دەف��رێ��ك��ە ل���ەس���ەر ئ���او راوەس����ت����اوە، گ��رن��گ��ێ��ت��ی ئ���ەم ت��ێ��زە ل����ەوەدا 

ن��ی��ی��ە س���ەرك���ەوت���ن���ێ���ك���ی زان���س���ت���ی ب���ەدەس���ت���ه���ێ���ن���اوە، ب���ەڵ���ك���و ئ��ەم��ە 

یەكەمین هەوڵێكە بۆ شرۆڤەی بوون و گەردوون لە دەرەوەی 

ج��ی��ه��ان��ب��ی��ن��ی��ی��ە م���ی���ت���ۆل���ۆژی���ی���ەك���ان، ی��ەك��ەم��ی��ن ه���ەوڵ���ە س��روش��ت 

ب���ە س���روش���ت راڤ����ە ب���ك���ات، ب���ەه���ای ب��ی��رۆك��ەك��ە ل���ێ���رەدای���ە ن��ەك 

چەندێك زانستی نوێ پەسەندی دەكات. دەمەوێت ئەوە بڵێم 

فەلسەفە وەگەڕخستنی فەنتازیا نییە، ئ��ەوە�س��ی پەیوەندیی 

ب���ە ن����اوەڕۆك����ی ب���اس���ەك���ەوە ه��ەب��ێ��ت، ب���ە دی����دی خ���ۆم گ�����ەردوون 

و خ�����ودی م�����رۆڤ ب��وون��ێ��ك��ی م���ات���ەری���ی���ان ه���ەی���ە، ئ���ەم���ە ه��ەم��ان 

روانگەی »هۆبز«ە كە من لێرەدا جەختی لەسەر دەكەمەوە، 

هەروەك د.ئیمام عەبدولفەتاح ئیمام لە روونكردنەوەی ئەم 

كۆنسێپتە »هۆبز«ییەدا پێداگریی لەسەر ئەوە دەكات: شتێك 

بە ناوی دەروون یان رۆح، واتە شتێك لە خۆیدا ماددە نەبێت 

ی���ان گ��ەوه��ەرێ��ك��ی م���اددی���ی ن��ەب��ێ��ت، ه��ی��چ ئ��اس��ەوارێ��ك��ی ن��ی��ی��ە. بۆ 

ج��ەس��ت��ە و دەروون����ی����ش ه���ەم���ان ش��ت��ە ه����ەر راس���ت���ە، دەروون و 

گ��ی��ان ش��ت��ێ��ك ن��ی��ن ل���ە دەرەوەی م������اددە، ج��ەس��ت��ەی م��رۆڤ��ی��ش 

پێدراوێكی ماتەرییە.  

خۆم: ئەمە لە كەمكردنەوەی شكۆی مرۆڤ نییە كاتێك تۆ 

مرۆڤ بە پێدراوێكی ماددیی پێناسە دەكەیت؟. بەم پێیە بێت 

ه��ەم��ان ئ���ەو ت��ێ��زە كالسیكییە م��ات��ەری��ی��ە راس��ت��ە ك��ە دەی���ان���ووت 

مرۆڤ چییە جگە لە دوو تەڵ بزمار و �سێ سەلك سابوون!!. 

بە راستی ئێمە تەنیا رووداوێكی بایۆلۆژیین یان شتێكی تر.؟. 

من: نەخێر بابەتەكە لێدان نییە لە شكۆی م��رۆڤ، بەڵكو 
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خ��ۆن��اس��ی��ن��ە، گ��ەڕان��ە ب����ەدوای ب��ەرس��ڤ��ی ئ���ەو پ��رس��ی��ارە هەمەكی 

و هەمیشەییەی م���رۆڤ ل��ە خ���ودی خ���ۆی دەك����ات: م��ن چ��ی��م؟. 

كرۆنۆلۆژیای م��رۆڤ لەسەر زەوی و لە ژیاندا گ��ەڕان ب��ووە بە 

دوای وەاڵم���ی ئ��ەم پ��رس��ی��ارەدا. م��رۆڤ��ی پێشین نەیویستوە ب��ڕوا 

ب��ەوە بهێنێت لەناوچوونی فیزیكیی خۆی كۆتاییە، نەیتوانیوە 

ئ������ەوەش ق���ب���وڵ ب���ك���ات ئ���اف���رێ���ن���دراوێ���ك���ی پ���ی���رۆز و ت���ای���ب���ەت ن��ی��ی��ە، 

ب�������ەاڵم ف���ەل���س���ەف���ە و زان����س����ت ئ�����ەو ن���ەرگ���س���ی���ی���ەت���ەی م���رۆڤ���ی���ان 

ب��ەت��اڵ ك�����ردەوە، ی��ەك��ەم��ی��ن ج���ار ش��ۆڕ�س��ی ك��ۆپ��ەرن��ی��ك��ۆس��ی��ی ئ��ەم 

خودئەڤینییەی مرۆی تێكشكاند بە سەملاندنی ئ��ەوەی زەوی 

ن����ەك چ���ەق���ی گ��������ەردوون ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ك��و ه���ەس���ارەی���ەك���ی ب��چ��ووك��ی 

ش���ێ���وە ه��ێ��ل��ك��ەی��ی��ە. دووەم ل����ێ����دان ت����ی����ۆری پ����ەرەس����ەن����دن ب���وو 

ك����ە ل����ە ل���وت���ك���ەدا داروی��������ن وەس�����ت�����اوە، ئ�����ەم ب���ی���رۆك���ەی���ە ئ�����ەوەی 

س��ەمل��ان��د م���رۆڤ ب��ەرئ��ەن��ج��ام��ی پ��ەرەس��ەن��دن��ی ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ە ن��ەك 

ئ��ەو ئ��اف��رێ��ن��دراوە پ��ی��رۆز و ئایدیاڵییە بێت ئ��ای��ن و ئەفسانەكان 

لە مرۆڤیان گەیاندبوو. سێهەم زام زام��ی فرۆیدییە، سوژەی 

فرۆیدیی برینێكی قوڵی لە نەرگسییەتی مرۆڤدا دروستكرد، 

ب���ەوەی ل��ە رووی دەروون��ی��ی��ەوە م��رۆڤ��ی داب��ەش��ك��رد ب��ەس��ەر �سێ 

كارەكتەردا »من Ego، ئەو id، منی بااڵ super Ego«. بۆ ئەوە�سی 

بەسەرماندا تێنەپەڕێت ناڵێین مادام مرۆڤ بوونێكی ماتەریی 

هەیە، شیاوی ژیان نییە، نا مرۆڤ لە هەموو بوونەوەرانی تر 

زیاتر ژیانە، چوونكە تاكە بوونەوەرە لە ژیان تێدەگات.   

خ��������ۆم: ئ����������ەوەی ه���ەم���ی���ش���ە ئ���ی���س���ت���م پ�����ێ دەگ������رێ������ت ئ����ەوەی����ە 

ه��ێ��ش��ت��اش زان���س���ت و ف��ەل��س��ەف��ە ن��ەی��ت��وان��ی��وە، م��رۆڤ��ێ��ك��ی ن��وێ 
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ب��ەره��ەم بهێنێت، ئ���ەو ب����اوەڕە ئاینییە میتۆلۆژییە تێپەڕێنێت 

پێیوایە ج��ەس��ت��ەی ژن پ��اش��ك��ۆی ج��ەس��ت��ەی پ��ی��اوە، ب��ەو پێیەی 

ل���ە ك��ت��ێ��ب��ی پ����ی����رۆزدا »پ��ەی��م��ان��ی ك�����ۆن« ل���ە »س���ف���ری ت���ەك���وی���ن«دا 

ب���اس ل����ەوە ك������راوە، دای���ك���ە ح����ەوا »ی���ەك���ەم ژن« ل���ە پ���ەراس���ووە 

گ��ێ��ڕەك��ەی ب��اب��ە ئ����ادەم »ی���ەك���ەم م����رۆڤ« ئ���اف���رێ���ن���دراوە. هێشتا 

ئ���ەم دی���دە ئەفسانییە ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ت��ر و ل��ە قاڵبێكی ن��وێ��ت��ردا 

م��ێ��ش��ك��ی م�����رۆڤ س����ەب����ارەت ب���ە ب���وون���ی ژن و ج��ەس��ت��ەی مێینە 

ئ��اڕاس��ت��ە دەك���ات. ك��ەوات��ە س���وودی فەلسەفە و زان��س��ت چییە 

ك��ە نەتوانێت ئ��ەو ب���اوەڕە ئەفسانەییە تێپەڕێنێت ل��ە كاتێكدا 

مرۆڤایەتی هاوچەرخ ج��اڕی پیادەكردنی سوپەر عەقانییەت 

دەدات؟.  

من: كێیە دەڵێت لە ناو عەقڵی ئامێریی و مۆدێرنێتەدا جێگەی 

خ����وراف����ات ن���اب���ێ���ت���ەوە؟. ه���ەن���دێ���ك ل���ە ئ��ەن��ت��رۆپ��ۆل��ۆژی��س��ت��ەك��ان 

م����ێ����ژووی م���رۆڤ���ای���ەت���ی ب���ەس���ەر �س����ێ ق���ۆن���اغ���دا داب������ەش دەك����ەن 

»ق��ۆن��اغ��ی ج������ادوو، ق��ۆن��اغ��ی ئ���ای���ن، ق��ۆن��اغ��ی زان���س���ت«. ه����ەردوو 

ق��ۆن��اغ��ەك��ەی س��ەرەت��ا ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای خ��وراف��ات و میتۆلۆژیا 

وەستاون، بەاڵم ئایا ئێمە ئێستا كە لەناو قۆناغی زانستداین 

جێگەیەك نەماوە بۆ ئەفسانە؟ ئایا مودێرنە جیا لە ئەفسانە 

نوێیەكان، توانیویەتی ئەو رۆحە خورافییەی مرۆڤ بكوژێت؟ 

ب����اوەڕم وای���ە توخمی ه���ەرە س��ەرەك��ی ل��ە پێكهاتنی ن��ەت��ەوەك��ان��دا 

ئ��ەف��س��ان��ەی��ە، ك���ەوات���ە هێشتا ئ��ام��ادەگ��ی��ی ئ���ەو ئ��ەن��دێ��ش��ەی��ە لە 

ژیانی ئەمڕۆماندا زیندووە، ئەم تێزەش بە روونی الی »یۆنگ« 

بەرجەستە بووە، كە بۆ ناسینەوەی تاك پەنا دەباتە بەر ئەم 
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م��ی��ت��ۆل��ۆژی��ی��ان��ەی ن��ەس��ت و ن��ائ��اگ��ای��ی��ەك��ەی پ��ێ��ك��دەه��ێ��ن��ن. ئ��ەگ��ەر 

س��ەی��ر ب��ك��ەی��ن »دای�����ە رێ���زب���ار« ل���ە ئ��ای��ن��ی ی���ارس���ان���دا خ���واوەن���دە، 

ئەمەش دیسان ناكاتە ئەوەی ئێمەی كورد ژن وەك رەگەزێكی 

یەكسان دەبینین، بە پێچەوانەوە ئەمە بەرزكردنەوەی ژنە بۆ 

سوپەر ژن ی��ان بۆ ژنێكی ئایدیاڵی وەه��ا كە خ��اوەن��ی جەستەی 

خۆی نییە، بۆیە لە هەر پەیوەندییەكی جەستەییدا ئاستی لە 

خواوەندەوە دادەبەزێت بۆ ئاستە »ئاژەڵییەكە«،!! لە دابەزینی 

ئ��ەم لیڤڵەشدا ژن ك��ە ل��ە دی��دی ئێمە بوونێكی بەرجەستەی 

نییە، دەگاتە راددەی قێزلێبوونەوە، نهێنی توندوتیژیی و كوشتنی 

ژنی كورد بەشێكی زۆری لێرەدا خۆی حەشارداوە. بە زمانێكی 

سادەتر ئێمە دایكی خۆمان وەك نموونەیەكی ئایدیاڵی و سوپەر 

دێتە ب��ەرچ��او، ك��ە نموونەی پاكیزەییە، ب��ەاڵم ئ��ەگ��ەر هەست 

بكەین ئ��ەم دای��ك��ە جگە ل��ە باوكمان پەیوەندیی سێكسیی بە 

پیاوێكی ت��رەوە هەبووە، وێنا ئایدیاڵییەكەی وەك ئاوێنەیەك 

دەشكێت، لەم كاتەدا بەرگەی بوونە بەرجەستەكەی ناگرین 

و لە نزمترین ئاستی كاردانەوەدا بە نەفرەتی دەكەین.   

خۆم: بابەتێكی هەستیارە، بیروباوەڕی ئاینیی و میتافیزیكیی 

جەستەی مرۆڤ وەك سروشتێكی ئاژەڵی چاو لێدەكات، ئەم 

روانگەیە لە بواری فەلسەفیشدا رەنگدانەوەی زۆری هەبووە، 

ب���ەت���ای���ب���ەت الی »ئ����ەف����الت����ۆن« ك����ە ئ�����ەو پ���ێ���ی���وای���ە ب���ەخ���ت���ەوەری���ی 

شتێكی رۆحییە و ل��ەس��ەر ئەشكەنجەدانی جەستە رۆن���راوە، 

ه��ەم��ان ش��ت الی سۆفیزمی ئیسالمی و ت��ەوژم��ە جیهادییەكان 

ب��ەرج��ەس��ت��ە ب�����ووە، ت��ەن��ان��ەت ل���ە ق���ورئ���ان���دا ئ��ای��ەت��ێ��ك ه��ەی��ە لە 



108

وەس��ف��ی ب��ێ��ب��اوەڕان��دا دەڵ��ێ��ت »ئ����ەوان وەك���و ئ����اژەڵ وان، بەڵكو 

خراپتریش«! تاوانی ئەو بێباوەڕانەش ممارەسەی ئازادییەكانی 

جەستە بووە. لەم سیاقەشەوە باوەڕی ئاینی پرۆسەی سێكس 

وەك ك��ردەی��ەك��ی ئ��اژەڵ��ی دەبینێت، هەربۆیە دوای ت��ەواوب��وون��ی 

ئ���ەو ك���ردەی���ە پ��ێ��وی��س��ت��م��ان ب���ە ك�����رداری خ��ۆپ��اك��ك��ردن��ەوە ه��ەی��ە. 

ئ���ەوە�س���ی پێویستە ئ���ام���اژەی پ��ێ ب����دەم، داروی�����ن و زان��س��ت��ەك��ان 

س���ەمل���ان���دی���ان م������رۆڤ ه�����ەر رەگ����ەزێ����ك����ی ت�����ری ئ�����اژەڵ�����ە، پ��ێ��م��واب��ێ 

ئ��ەرەس��ت��ۆ ب��وو دەی����ووت »م���رۆڤ ئ��اژەڵ��ێ��ك��ی ق��س��ەك��ەرە«، ب��ەاڵم 

لەوە زیاتریش مرۆڤ ئاژەڵێكی بیركەرەوەیە. لە كاتی سێكسدا 

م����رۆڤ دەگ���ەڕێ���ت���ەوە ب���ۆ س��روش��ت��ی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی خ���ۆی و ئ��ەو 

هیومانیزمەی لەسەر سروشتە ئاژەڵییەكەی رۆنراوە.   

م��ن: م��رۆڤ چ��ۆن ل��ە رێ��گ��ەی جەستەوە هەست ب��ە بوونی 

خ���ۆی دەك�����ات، ه���ەر ل���ە رێ���گ���ەی ج��ەس��ت��ەش��ەوە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

م���م���ارەس���ە دەك�������ات، ئ������ەوەی پ��ێ��ی دەوت����رێ����ت پ���ەی���وەن���دی���ی رۆح���ی 

ئ���ەب���س���ت���راك���ت ش��ت��ێ��ك��ی پ��ێ��ك��ەن��ی��ن��اوی��ی��ە، ئ���اخ���ر ت���ەن���ه���ا خ���ێ���وەك���ان 

كۆمەڵێك رۆح���ی ن��اب��ەرج��ەس��ت��ەن، دەك��رێ��ت بڵێین پەیوەندیی 

رۆحی دیاردە و پەیوەندیی نێوان خێوەكانە نەك مرۆڤەكان.  

خ���ۆم: ج��ەس��ت��ە زۆر گ��رن��گ��ە، ب��ە ت��ای��ب��ەت ب��ۆ ت��وخ��م��ی مێینە، 

ئ��ەو جەستەیە ن��ا ب��ووەت��ە ش��ت��وم��ەك و ب��زن���س��ی پ��ێ��وە دەك��رێ��ت، 

بەڵكو ئەو جەستە ئازادەی ماناكانی ژیانی لێوە هەڵدەقوڵێت. 

ن��ووس��ەری فێمینیست »ژول��ی��ا كریستڤیا« پ��ێ��داگ��ری��ی لەسەر 

ئ��ەوە دەك��ات ئەگەر ژن جگە لە جەستەی خ��ۆی هیچی تریش 

بەدەستەوە نەبێت، دەتوانێت ئەو جەستەیە بكاتە میكانیزمی 
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ب��ەرەن��گ��اری��ی و ئ���ازادی���ی خ����ودی خ����ۆی، چ��وون��ك��ە ئ��ەگ��ەر پ��ی��اوان 

بتوانن ه��ەم��وو شتێكی ئەویتری ژن مۆنۆپۆل ب��ك��ەن، ناتوانن 

ج��ەس��ت��ەی ئ������ازادی ژن�����ان داگ���ی���ر ب���ك���ەن، ل����ەم ك���ات���ان���ەدا ئ����ەوەی 

ب����ەدەس����ت ژن������ەوە م�����اوەت�����ەوە ج���ەس���ت���ەی ئ�������ازادی خ���ۆی���ەت���ی كە 

وەك باسمان كرد دەاللەتی بوونی خۆیشیەتی لە ژیاندا. هەر 

ل��ەژێ��ر ك���اورۆژن���ەی ئ��ەم دی��دگ��ای��ەوە س��ەرل��ەب��ەر دژی پ��رۆس��ەی 

ب����ە ك����ااڵك����ردن����ی ج���ەس���ت���ەی م��ێ��ی��ەن��م ك����ە ب���ەره���ەم���ی س��ی��س��ت��م��ی 

مەسرەفگەرایی كاپیتالیزمە، بە تایبەت لەناو ژنانیشدا وێنەی 

ژن���ێ���ك���ی روخ�����س�����ار ج�������وان و ش���ی���ك پ�����ۆش و خ��������اوەن ج���ەس���ت���ەی 

س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش وەك ژن��ێ��ك��ی ئ���ی���دی���اڵ زەق دەك����رێ����ت����ەوە، ه��ەم 

ل���ە ب������واری ری���ك���الم و رش��ت��ەك��ان��ی ت����ری ب���ازرگ���ان���ی���دا، ئ���ەم���ەش لە 

كتێبەكەی »نەوامی وۆڵ��ف« بە ن��اوی »ئەفسانەكانی جوانی« 

بە روونی و چڕیی ورد كراوتەوە. 

م���ن: ه���ەم���وو ك��ۆك��ی��ن ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی س���ەرم���ای���ەداری���ی ئ��ەم��ڕۆ 

خ�����ۆش�����ەوی�����س�����ت�����ی ت������ێ������دا ن����ی����ی����ە«خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی ب�������ە رەه�������ەن�������دە 

فراوانەكەی خۆیەوە«، رەنگە داكۆكیكردن لە خۆشەویستی، 

وەك داك���ۆك���ی ل���ەو ش���ەم���ەن���دەف���ەران���ە ب��ێ��ت��ە ب���ەرچ���او ب���ە خ��ەڵ��وز 

دەبزوان، یان وەك مرۆڤێكی دابڕاو لە ژیانی هاوچەرخ تەماشا 

بكرێین، لە باشترین حاڵەتدا بەوە رازی دەبین وەك الیەنگری 

ك���ەل���ەپ���ورێ���ك���ی دێ����ری����ن ن������اوزەدم������ان ب����ك����ەن. ك��ێ��ش��ەك��ە ئ���ەوەی���ە 

مرۆڤی نوێ سەرقاڵی چێژی كاتییە، هەر بۆیە ژن وەك یەكێك 

ل����ە س����ەرچ����اوەك����ان����ی چ���ێ���ژ س���ەی���ر دەك��������ات، ل����ە راس���ت���ی���دا ه���ەم���وو 

پەیوەندییەكی خۆشەویستیی پەیوەندیی جەستەییە، بەاڵم 
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م���ەرج نییە ه��ەم��وو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی ج��ەس��ت��ەی��ی خۆشەویستی 

ب��ێ��ت,. س���ەب���ارەت ب���ەم پ��رس��ە م��ن گ��وم��ان��م ل��ە خ����ودی زمانیشە 

»چ زارەك��ی، چ نوسراو« كە ئامێرێكی نێرساالرانەیە، تەنانەت 

رەخنەی من لە شیعری ئیرۆتیكی كوردیی ئەوەیە داوا لە ژنی 

كورد دەكات بە فۆرمێك ئارایشت و مامەڵە لەگەڵ روخساری 

خۆی بكات وەك لە كەناڵەكانی پۆرنۆدا دەبینرێت، بە پێی حەز 

و ه��ەوە�س��ی منی پ��ی��او م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ ل��ەش��والری خ��ۆی بكات، 

داواك���ردن���ی ف��ۆرم��ی ف��ۆت��ۆ م��ۆدێ��ل ل��ە مێینەی ك���ورد ل��ە رێ��گ��ەی 

ن��ێ��رس��االری��ی دەیجوڵێنێت،  ئەنگیزەیەكی  تێكستی شیعرییەوە 

شیعر ن��اب��ێ��ت ن��ێ��رس��االران��ە ب��ێ��ت، ب��ەڵ��ك��و دەب��ێ��ت م��رۆڤ��س��االران��ە 

ب�����ێ�����ت. ئ����ی����ل����ی����ەت وت������ەن������ی »ش����ی����ع����ر دەت������وان������ێ������ت ش�����ۆڕش�����ێ�����ك ل��ە 

ه��ەس��ت��ی��اری��م��ان��دا ب���ەرپ���ا ب���ك���ات«. ك���ەچ���ی ش��ی��ع��ری ك���وردی���ی ی��ان 

توخنی ژن ناكەوێت یان بەشێوەی نێرساالرانە با�سی جەستەی 

ژن دەك���ات، م��ێ��ژووی ئ��ەدەب��ی ك��وردی��ی ه��ەر لە »ن��ال��ی«ی��ەوە تاكو 

ئێستا شەڕی جەستەی لەگەڵ ژن كردووە، ئەوەتا »نالی« لە 

رێی شیعرەوە »مەستوورەی ئ��ەردەاڵن��ی« رووت دەك��ات��ەوە، لە 

رێی با�سی جەستە و سێكسوالێتییەوە رووب��ەڕووی مەستورە 

دەبێتەوە، ئەم نەزعە نێرساالرییەش لە ناو چەندان پەرەگرافی 

رۆمانەكانی »بەختیار عەلی«دا بە زەقی رەنگیداوەتەوە.   

خ��ۆم: شیعری ئیرۆتیكی كوردیی داوا لە ژنی ك��ورد دەكات 

وەك ق���ەح���پ���ەی���ەك خ����ۆی ن��م��ای��ش ب���ك���ات، ئ���ەم���ە ك��ارەس��ات��ێ��ك��ی 

ئ���ەدەب���ی گ����ەورەی����ە، ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا »پ����ۆل ری���ك���ۆر« ب������اوەڕی واب����وو 

»ئ������ەوەی ش��ی��ع��ر دەی���ك���ات ی���ارم���ەت���ی ف���ەی���ل���ەس���ووف دەدات«!!. 
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ب���ەو پ��ێ��ی��ەی »رزگ���ارك���ردن���ی وش��ەك��ان��ی ن���او زم����ان و ف��راوان��ك��ردن��ی 

س�����ن�����ووری دەالل����ەت����ەك����ان����ی ل����ە ئ���ەس���ت���ۆی ش����اع����ی����ردای����ە«. ب����ەاڵم 

پرسیارە سەختەكە ئەوەیە لەم شەوەزەنگەدا كێ مۆمەكەی 

باشالر هەڵدەكات تا تۆزێك ژووری تاریكی شیعرمان رووناك 

بێتەوە؟. 

   2019-1-10

كاتژمێر: بیست و دوو و پەنجا خولەك    

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس      

ئەڵمانیا- بیلەفێڵد  

-16-

م�����ن: ك���ێ���ش���ەی ژی�������اری ئ����ەم����ڕۆی م���رۆڤ���ای���ەت���ی ئ�����ەو ئ���اك���ارەی���ە 

س����ەرم����ای����ەداری����ی ب�������رەوی پ����ێ����دەدا ئ����ەوی����ش م���ۆدێ���ل���گ���ەرای���ی���ە، ل��ە 

راستیدا مرۆڤی ه��اوچ��ەرخ هیچی تر نییە جگە لە رۆبۆتێك لە 

ن��او سیستمی مەسرەفگەرایی م��ۆدێ��ل��گ��ەرادا. مرۆڤی هەنووكە 

ب��ە دوای خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��دا ن��اگ��ەڕێ��ت، ب��ەڵ��ك��و ب��ە دوای چێژێكی 

كورت ماوە را دەكات. لە ریشەوە چێژیش وەهمێكە یان بابڵێین 

ك��ۆت��ای��ی��ەك��ی ت���راژی���دی���ك���ە، چ����ون م�����رۆڤ خ����وازی����اری ب����ەردەوام����ی 

ل���ەززەت���ە، ك��ەچ��ی س��روش��ت��ی چێژ كاتییە و پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ویستی 

م���رۆڤ���ە، ك���ە خ����وازی����ارە زەم���ەن���ی چ��ێ��ژ درێ�����ژە ب��ك��ێ��ش��ێ��ت، ك��ات��ێ��ك 

ئ���ەم���ە روو ن�������ادات، س��پ��ەی��س��ێ��ك��ی دەروون����ی����م����ان ت���ێ���دا دورس����ت 

دەب���ێ���ت، دڵ��ت��ەن��گ��ی ئ����ەو ه��ێ��زە ئ���ام���ادەی���ەی���ە وەك ه��ەم��ی��ش��ە ئ��ەو 

بۆشاییە پڕ دەك��ات��ەوە. لە راستیشدا خ��ودی ژی��ان زنجیرەیەك 

رووداوی ناخۆ�سی خ��ەم��ب��ارە، ه��ەرچ��ەن��دە ل��ەوە چ��او قایمترین 
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دان ب�����ەوەدا بنێین ژی����ان م��ان��ای��ەك��ی ن��ی��ی��ە، ب����ەاڵم »ش��ۆپ��ن��ه��اوەر« 

ل��ە ب��ەردەم��م��ان��دا ق����ووت دەب��ێ��ت��ەوە و پ��ێ��م��ان دەڵ��ێ��ت »ئ��ێ��وە بە 

چەشنێكی خ��ەف��ەت��ب��اران��ە ف��ری��وت��ان خ������واردووە«. ئ���ەو داوام����ان 

ل���ێ دەك������ات پ���ێ ل����ەو ف��اك��ت��ە ب��ن��ێ��ی��ن ژی���ان���م���ان ب���ێ م���ان���ای���ە، ئ��ەوس��ا 

دوای ئ����ەو دان��پ��ێ��دان��ان��ە دەت���وان���ی���ن ل���ە ژی�����ان ت��ێ��ب��گ��ەی��ن و وات����ای 

ه���ەب���وون���ی خ���ۆم���ان ب���دۆزی���ن���ەوە. ل���ێ���رەوەی���ە ك���ە ه������ەردەم دەڵ��ێ��م 

مرۆڤی هاوچەرخ مرۆڤێكی خەفەتبارە و كۆیلەی ئەو سیستمە 

فێڵبازەیە مۆدێلگەرایی هەڕمێنی پێداوە.     

خ�������ۆم: خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ئ������ەو ب����ەه����ا م����ەزن����ەی����ە م���ۆدێ���رن���ێ���ت���ە و 

ب����ااڵب����وون����ی دەس������ەاڵت������ی ت���ەك���ن���ۆل���ۆژی���ا ف�����ەرام�����ۆ�س�����ی ك����������ردووە و 

رۆژانەش لە پرۆسەی بە ئامێركردنی مرۆڤدا هێواش هێواش 

ل��ە ن���اوی دەب����ات، ئ��ەم��ە ب��اس��ك��ردن نییە ل��ە خۆشەویستییەكی 

ع���ی���رف���ان���ی رۆژه������ەاڵت������ی ك����ە ل����ە س���ۆف���ی���زم و پ���اس���ی���ڤ���ی���زم���دا خ���ۆی 

مانیفێست كردووە، بەڵكو قسەیە لەو دژواریی و پارادۆكسەی 

سیستمی ع��ەق��ڵ��ی��ی و پ��راگ��م��ات��ی��ك��ی ك��ۆم��پ��ان��ی��ا م��ۆن��ۆپ��ۆڵ��ەك��ان لە 

ن���ێ���وان م����رۆڤ و س��روش��ت��ی م���رۆی���ی���ان���ەدا دروس���ت���ی���ان ك�����ردووە، 

ه����ەروەك ك���ارڵ م��ارك��س ل��ە ن��ام��ەك��ەی��دا ب��ۆ ه��اوس��ەری جەختی 

ل��ێ دەك���ات���ەوە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ئ���ەو وزەی���ەی���ە م���رۆڤ وا ل��ێ��دەك��ات 

دووب�������ارە ه���ەس���ت ب���ە خ����ۆی ب���ك���ات وەك م���رۆڤ���ێ���ك، ه��ەرچ��ەن��د 

م���ارك���س ل����ەو ن���ام���ەی���ەدا رەت����ی����دەك����ات����ەوە م��ەب��ەس��ت��ی »ع��ەش��ق��ی 

فویەرباخی« یان عەشق بۆ میتاپۆلیزم و پڕۆلیتاریا بێت، بەڵكو 

ب���ە روون�����ی ب���اس ل���ە ع��ەش��ق ب���ۆ م��ەع��ش��وق و ب��ەدی��اری��ك��راوی��ی بۆ 

ه���اوس���ەرەك���ەی دەك�����ات. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ەم چ���اخ���ەدا ل��ە هیچ 
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شوێنێك بە بەرجەستەیی نایبینین جگە لەوەی ناچاركراوین 

ل���ە ف��ی��ل��م��ەك��ان��دا ت��ەم��اش��ای ب��ك��ەی��ن، ئ���ەوی���ش وێ��ن��ای��ەك��ی هێندە 

ئیدیاڵی و یۆتۆپی ب��ۆ دات��اش��راوە، تەنیا ل��ە دوورەوە تامەزرۆیی 

بۆ دەخوازین.    

م������ن: ج�����ی�����اوازی�����ی م�����ن ل�����ەگ�����ەڵ زۆری�������ن�������ەدا ئ������ەوەی������ە، ف���ری���وم 

نەخواردووە بە بانگەشەكانی مۆدێرنێتە و سەرمایەداریی كە 

عەقڵی لە بەرزترین راددەدا وەگەڕخستووە، چون ئەو شانۆ 

ت��اری��ك و رەش����ەم ل��ەب��ەرچ��اوە ك��ە ژی��ان��ی ه��اوچ��ەرخ��م��ان��ی ل��ەس��ەر 

ن��م��ای��ش دەك���رێ���ت، ئ���ەوە دەب��ی��ن��م ب��ە درێ���ژای���ی م��ل��ی��ۆن��ان س���اڵ لە 

م����ێ����ژووی م�����رۆڤ ل���ەس���ەر زەوی، ه��ی��چ زەم���ەن���ێ���ك ن���ادۆزی���ن���ەوە 

ه����ێ����ن����دەی ئ������ەم دوو س�����ەدەی�����ە پ�����ڕ ل�����ە دڵ�����ڕەق�����ی و وێ����ران����ك����اری����ی، 

زان��س��ت��خ��وازی��ی و وەگ��ەڕخ��س��ت��ن��ی ع��ەق��ڵ��ی ئ��ەب��س��ت��راك��ت ج��گ��ە لە 

جەنگە گ���ەورەك���ان و ك��وش��ت��ار و م��اڵ��وێ��ران��ی ب��ۆ ملیۆنان م��رۆڤ 

و م��ل��ك��ەچ پ��ێ��ك��ردن��ی چ���ەن���د م��ل��ی��ارد م���رۆڤ���ی دی���ك���ە ب���ۆ سیستمی 

ق���ازان���ج���خ���وازی���ی ئ����ەو ك��ۆم��پ��ان��ی��ای��ان��ەی پ����ارێ����زەری م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ەن، 

دەس���ت���ی����س���ی خ���س���ت���ۆت���ە ب���ی���ن���ەق���اق���ای س����روش����ت و گ����������ەردوون، 

ت���ەن���ان���ەت ئ���اژەڵ���ەك���ان���ی���ش ل����ەم ب���ێ وی���ژدان���ی���ی���ە ب������ەدەر ن���ەب���وون، 

ئ��ەو م��رۆڤ��ە ئایدیاڵەی خ��ۆی ب��ە خ���ودای ك��ەون دەزان��ێ��ت سڵی 

ل��ە ق��ڕك��ردن��ی گ��ی��ان��داران��ی��ش ن���ەك���ردۆت���ەوە، ت��ەن��ان��ەت دەی��ەوێ��ت 

سروشت بخاتە ژێ��ر ركێفی عەقڵی ئ��اب��ووری خ��ۆی��ەوە، هەموو 

شتێك ل���ەم سیستمەدا ب��ە ف��ۆرم��ی ب��زن��س و ئ���اب���ووری ب��ی��ری لێ 

دەك����رێ����ت����ەوە، ت���ەن���ان���ەت ن����رخ خ����راوەت����ە س����ەر ئ����ەو ئ��ۆك��س��ژی��ن��ەی 

س��روش��ت ب��ۆ ژی��ان��ك��ردن پ��ێ��ی ب��ەخ��ش��ی��وی��ن. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دژی 
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ئ������ەم دڵ����ڕەق����ی����ی����ەی����ە، ش���ارس���ت���ان���ێ���ت���ی ن������وێ ل����ەس����ەر ب���وغ���زان���دن���ی 

خۆشەویستی رۆنراوە.   

خۆم: ئەوەمان باسكرد شارستانێتی لەسەر كۆنترۆڵكردن 

و ك���ۆی���ل���ەك���ردن راوەس������ت������اوە، ب������ەاڵم ن���اك���رێ���ت ئ��ێ��م��ە الی���ەن���گ���ری 

زان��س��ت و عەقانییەتیش ن��ەب��ی��ن، كێشەكە ل��ەم��ەدای��ە نابێت 

رەخ��ن��ەك��ان��ی ئێمە ل��ە م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە، ب��ك��ەوێ��ت��ە ن���او ب��ازن��ەی س���ۆز و 

خ��ەی��اڵ��دان��ی ك��ۆن��س��ەرڤ��ات��ی��زم��ەوە، م��ەس��ەل��ەی ئێمە ئ��ەوەی��ە ئەو 

س��ی��س��ت��م��ە ه����ەرە�س����ی ه��ێ��ن��اوە ل���ەس���ەر ه��������ەاڵواردن ب��ی��ن��ا ك�����راوە، 

نابێت پەشیمان بین ل��ە ع��ەق��ڵ، ب���ەاڵم ناشێت پشت بكەینە 

ئەو هەست و سۆزەی دەروونی هەر یەكێكمان پێكدەهێنێت، 

نا�سێ خەسڵەتی مرۆییانە لە ئینسان زەوت بكرێت و بە تێكڕا 

رۆڵی ئامێریان پێ بدرێت، دەكرێت ئەم هاوسەنگییە رابگیرێت، 

پێموایە ماركس هەموو فەلسەفەی خۆی لەمەدا چڕ كردەوە 

تاكو هاوسەنگی نێوان سروشتی مرۆیی و پێشكەوتنی عەقڵ و 

ئابووری بپارێزێت، هەر بۆیە هەمیشە ماركس لێرەیە تاكو ئەم 

ناهاوسەنگییە هەبێت. هەرچەند ئەمە جارێ تەنها خەونێكە، 

بەاڵم ئایا خەون و خەیاڵ شتگەلێكن بتوانین دەستبەرداری 

بین؟.    

م���������ن: ن���������ا، ب�������ە پ�������ێ�������چ�������ەوان�������ەوە، ئ���������ەم م�������رۆڤ�������ە ك������ۆت������ك������راو و 

كۆنترۆڵكراوەی وەك میشێل فوكۆ با�سی دەكات كە مۆدێرێنتە 

بەرهەمی هێناوە، زۆرترین خەونی ئازادیی دەبینێت، ئەگەرچی 

لە كۆتاییدا عەقڵ و زانست گ��رەوی لە خەیاڵ ب��ردەوە، بەاڵم 

ه��ی��چ رێ��گ��ەی��ەك��ی ت���ر ب���ۆ خ��ەڵ��ك ن���ەم���اوەت���ەوە ج��گ��ە ل���ە چ��االك��ی��ی 
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خ��ەی��اڵ��ك��ردن، ت���ۆ دی���ق���ەت ب����دە، دك���ت���ۆر زەڕی���ن���ك���وب ب���اس ل���ەوە 

دەكات، چیرۆكی »بەباچوو«ی »مارگرێت میشێل« لە یەكەم 

رۆژی ب����اوب����وون����ەوەی����ەدا پ���ەن���ج���ا ه�������ەزار دان�������ەی ل����ێ ف����رۆش����را و 

ل��ە س��اڵ��ێ��ك��دا ئ���ەم ژم���ارەی���ە ب����ەرز ب���ۆت���ەوە ب��ۆ ی���ەك م��ل��ی��ۆن و نیو 

ن���وس���خ���ەی ف������رۆش������راو!, ئ���ەم���ە ن���ی���ش���ان���ی دەدات خ���ەڵ���ك���ی ئ���ەم 

س���ەدەی���ە ت���ا چ راددەی�������ەك گ��رن��گ��ی ب���ەو ب��ەره��ەم��ان��ە دەدەن لە 

چوارچێوەی چیرۆك و خەیاڵدان. هیچ كات ناتوانین دەست 

ل���ە خ���ەی���اڵ و خ��ەون��ەك��ان��م��ان ه��ەڵ��ب��گ��ری��ن، م��ل��ی��ۆن��ەه��ا س����اڵ لە 

رێ��ی خ��ەی��اڵ��ەوە ش��رۆڤ��ەی ب��وون و دنیامان ك���ردووە، یەكەمین 

ق��وت��اب��خ��ان��ەی ف��ەل��س��ەف��ە چ��ەن��د س����ەدە پ��ێ��ش زای����ن ل���ە ئ��ای��ۆن��ی��ا 

س���ەری���ه���ەڵ���داوە، ی��ەك��ەم��ی��ن ك��ت��ێ��ب��ی زان��س��ت��ی��ش ل���ە س��اڵ��ی 466ی 

پ��ێ��ش زای��ی��ن ل��ە ئ��ەس��ی��ن��ا دەرچ�����ووە ك��ە كتێبێكی سایكلۆپیدیی 

ب�����ووە ب���ە ن�����اوی »ل�����ەب�����ارەی س����روش����ت����ەوە« ل����ەالی����ەن »ئ��ان��اك��س��ا 

گ����ۆراس«ەوە ن��وس��راوە، ئ��ەی پێش ئ��ەوە چ��ی؟. هەرچەند وەها 

تێبینی دەكرێت، لە سەردەمی عەقڵ و زانستدا چیدی مرۆڤ 

پ��ێ��وی��س��ت��ی ب����ە خ����ەی����اڵ و خ������ەون ن�����ەم�����اوە، ب������ەاڵم ئ���ەم���ە ت��ێ��زێ��ك��ی 

درۆزنانەیە، مرۆڤ تا كۆتایی پێویستی بە خەون و خەیاڵە.   

خ������ۆم: خ������ەون ل����ێ����رەدا ئ�����ەو خ����ەون����ە ن��ی��ی��ە ش�������ەوان ل����ە ك��ات��ی 

نووستندا دەیبینین، بەڵكو دەكرێت ئەم خەونە لە رەهەندی 

س��ی��م��ۆل��ۆژی��ی��ەوە پ��ێ��ن��اس��ە ب���ك���ەی���ن، ب����ەو وی���س���ت و ئ��ەن��دێ��ش��ەی 

ل��ە پ��ێ��ن��اوی دن��ی��ای��ەك��ی ج��وان��ت��ردا وەك ب��ی��رۆك��ە و ئ��ای��دی��ا مێشكی 

ب���ەش���ێ���ك ل����ە ئ���ێ���م���ەی داگ����ی����ر ك�����������ردووە، ئ������ەم خ����ەون����ە ه������ەر ئ���ەو 

ئ��اب��ڕووەی��ە پ��اس��ك��اڵ ب��ە ب��ی��رك��ردن��ەوەی ب���اش پ��ێ��ی ن��اس��ان��دووی��ن. 
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وەك خۆم، رێگە بە خەیاڵم دەدەم قسە بكات نەك بە زارم، 

بوونەوەرێكم خەونی زۆر دەبینم، خەیاڵ دەكەم، زمان و بیرم 

ل��ەن��او خ��ەی��اڵ��دای��ە، زۆر ب���ڕوام ب��ە سیكۆچكەی زەردەشتییەت 

هەیە »ب��ی��ری چ��اك، وت��ەی چ��اك، ك���رداری چ���اك«., ت��ا ب��ە با�سی 

خەیاڵ و بیر نەكەینەوە، چ��اك نادوێین و چ��اوەڕوان��ی ك��رداری 

باشیشمان لێ ناكرێت. كردار لە پرۆسەكەدا سێهەم هەنگاوە. 

لێرەدا ناكەوینە ناو گیروگازی كۆژێتۆ دیكارتییەكەوە »من بیر 

دەك���ەم���ەوە ك���ەوات���ە م��ن ه����ەم«. ب��ەڵ��ك��و ك��رۆك��ی ق��س��ەم ل��ەس��ەر 

ئ���ەوەی���ە ئ���ەم ج��ی��ه��ان��ە ش���ێ���واوەی ئ��ەم��ڕۆ پ��ێ��وی��س��ت��ی ب��ە خ��ەی��اڵ و 

بیری باشە بۆ گۆڕینی، وەك شاعیرێكی كورد دەڵێت ئەم پرسە 

»بیری وردی�سی دەوێت«.    

م��ن: پێموانییە ئ��ەو خەونانە�سی كاتی نووستن دەیانبینین 

داب������ڕاو ل���ە ژی���ان���ی ری��ال��ی��ت��ە. »ئ����ادل����ەر«ی زان�����ای دەروون����زان����ی رای 

ج����ی����اوازی ه���ەی���ە ل���ە ف���رۆی���د ل���ە ب�����ارەی خ����ەون����ەوە. ئ����ەو پ��ێ��ی��وای��ە 

خەونبینین دیاردەیەكی مرۆییە و مرۆڤ بە دیار خەونەكانییەوە 

لە باری حەپەساویدا ماوەتەوە، زۆربەی خەڵك پێیان خۆشە 

خەونەكانیان شرۆڤە بكەن و دەخ���وازن بزانن خەونەكانیان 

ب��ۆ ك��وێ هەڵیاندەگرێت و ل��ە ژی��ان��ی ئاگاییدا پراكتیس دەبێت 

ی���ان ن����ا؟، ه��ەم��ی��ش��ە ب��ە دوای ك���ردن���ەوەی ئ���ەو ك���ۆدان���ە وێ��ڵ��ە لە 

خەونەكانیدا بینیویەتی. ئادلەر جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە 

»خ����ەون ك��ەرەس��ت��ەی��ەك��ە س���ۆز و ه��ەس��ت دەوروژێ���ن���ێ���ت« بۆیە 

پێداگریی لەوە دەكات: ئەو جیاوازییەی لە نێوان خەون و ژیانی 

ئاگاهانەی مرۆڤدا هەیە، جیاوازییەكی رەه��ا نییە و لە دنیای 
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واق��ی��ع��ی دان����ەب����ڕاون. ب��ۆی��ە م����رۆڤ ل��ە ك��ات��ی بینینی خ��ەون��ی��ش��دا 

ل����ە ك��ۆم��ی��ك��ەی��ش��ن��ێ��ك��ی پ���ت���ەو و ب�����ەردەوام�����دای�����ە ل����ەگ����ەڵ ج��ی��ه��ان��ی 

دەرەوەی خ��ەون یان با بڵێین لەگەڵ ژیانی ریالیتە. ئەمە هەر 

ئەو پرنسیپەیە »یۆنگ« با�سی دەك��ات كە خ��ەون لە شوێنێكی 

نادیاری دەروون��دای��ە و لە »شەوانی گەردوونیدا« دەكرێتەوە. 

ل��ەم س��ۆن��گ��ەوە ت��ەن��ان��ەت ئ��ەو خ��ەون��ان��ە�س��ی ل��ە ك��ات��ی نووستندا 

دەی��ان��ب��ی��ن��ی��ن گ���وزارش���ت ل��ە واق��ی��ع دەك����ەن ی���ان ت��ام��ەزرۆی��ی��ە بۆ 

واقیعێكی چاوەڕوانكراو.   

خ����ۆم: ئ��ەگ��ەر ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە س���ەر ئ��ەس��ڵ��ی م��ەس��ەل��ەك��ەم��ان، 

ب�����ا�س�����ی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب������وو ك�����ە دەك������رێ������ت ئ������ەو ب����ەه����ای����ە ب��ێ��ت 

ئ���ارام���ی ب���ۆ دەروون������ی م����رۆڤ ب��گ��ەڕێ��ن��ێ��ت��ەوە ی���ان ب��ب��ێ��ت��ە ه��ۆك��اری 

ه��اوس��ەن��گ��ی��ی ژی����ان. ل���ێ���رەدا ه��ەس��ت ب��ە زی����ادەڕەوی����ی دەك����ەم لە 

پێداهەڵگوتنی خۆشەویستیدا، وەك ئەوەی »ئاالن بادیۆ« لە 

كتێبی »ستای�سی خۆشەویستی«دا تێیكەتووە، لەو ب��اوەڕەدام 

ئ��ێ��م��ە خ��ەری��ك��ە دەك���ەوی���ن���ە ن����او چ���اڵ���ە ب���ادی���ۆی���ی���ەك���ەوە، ل���ە ب��ری 

كەرەستەی بەرجەستە، كە بریتییە لە شۆڕش و بەرەنگاریی، 

ب��ەدوای پێدراوێكی ئیدیاڵیدا وێڵین كە ناوی خۆشەویستییە، 

لەوە زیاتریش بە دەرمانی هەموو دەردانی دەزانین.   

من: هەڵەتێگەیشتنێك هەیە، ئێمە هەموو كۆكین لەسەر 

ئ����ەو پ��رن��س��ی��پ��ەی ج����اك درێ�����دا ك���ە دەی������ووت دی���م���وك���را�س���ی هیچ 

ك���ات نابێتە ج��ێ��گ��ەی ب����ڕوا. وەك خ���ۆم ب����اوەڕم ب��ە دی��م��وك��را�س��ی 

لیبرالی نییە، رەن��گ��ە ل��ە قۆناغێكدا ب��ۆ ت��ەك��ان��دان ب��ە ب��ارودۆخ��ی 

كۆمەڵگەی كوردیی پشتگیرییم لە ئەڵتەرناتیڤی دیموكرا�سی 
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ك���ردب���ێ���ت، ب�����ەاڵم دی���م���وك���را�س���ی ئ��ام��ان��ج��ی م���ن ن����ەب����ووە و ن��ی��ی��ە، 

ك���ەوات���ە ب���ۆ ت��ێ��پ��ەڕان��دن��ی ئ���ەم ق��ۆن��اغ��ە ك���ە دەت���وان���م ن����اوی بنێم 

»ك���ۆت���ای���ی دی���م���وك���را�س���ی« ن����ەك »ك���ۆت���ای���ی م����ێ����ژوو«، م��رۆڤ��ای��ەت��ی 

پ��ێ��وی��س��ت��ی ب���ە س��ی��س��ت��م��ێ��ك��ی ت���ر ه���ەی���ە، دی��م��اگ��ۆگ��ی��ان��ە ن��ام��ەوێ��ت 

بڵێم ئ��ەو ئەڵتەرناتیڤە دەب��ێ��ت كۆمۆنیزم بێت، بەڵكو دەبێت 

س��ی��س��ت��م��ێ��ك ب���ێ���ت ل�����ە ت�����وان�����ای�����دا ب���ێ���ت گ����ۆڕان����ك����اری����ی رادی����ك����اڵ����ی 

دروست بكات، كەرەستەكانی چۆنن و چی دەبن، من پەیی پێ 

ن��اب��ەم. تەنها ئ��ەوەن��دە دەزان���م ئ��ەو شارستانییە دیموكراسییە 

لیبرالییەی هەنووكە خۆشەویستی تیا نییە، دەبێت جارێكی تر 

خۆشەویستی بگەڕێتەوە بۆ مرۆڤایەتی! ئەمەش چۆن و كەی 

و ك��ێ ب��ی��ك��ا؟، ح��اڵ��ی ح���ازر ل��ەت��وان��س��ت��ی ع��ەق��ڵ��ی و فیكریمدا نییە 

بەرسڤی ئەو پرسیارە زۆر ئاڵۆزكاوە بدەمەوە.   

خ�����ۆم: ش��ەڕێ��ك��ی گ������ەورەت راگ���ەی���ان���د ه������ەروەك ئ����ەو ش���ەڕە 

قورسەی نێوان »ئاموون و ئاتوون« بێ ئەوەی هیچ شەڕكەرێك 

ل�����ە گ������ۆڕەپ������ان������ەك������ەدا دی��������ار ب����ێ����ت، دەرك������ەوت������ن������ی ق����ارەم����ان����ان����ەی 

دیموكرا�سی لیبرالی وەه��ای لە »فوكۆیاما« ك��رد ج��اڕی كۆتایی 

مێژوو بدات، هەرچەند ئەم تێزە ئایدیالیستیانە خۆ دەنوێنێت، 

ب����ەاڵم ك��ەوت��ن��ی »وۆڵ س��ت��ری��ت«ی��ش ن��ەی��ت��وان��ی م���ان���ای »ك��ۆت��ای��ی 

دیموكرا�سی« بگەیەنێت وەك تۆ ب��ۆی چ��ووی��ت!!. كەواتە ئەم 

گەشبینییە زیاد لەپێویستە لەبارەی كۆتایی دیموكرا�سی. 

م����ن: دی���م���وك���را�س���ی ل��ی��ب��رال��ی ی����ان س���ەرم���ای���ەداری���ی ل���ە ه��ەم��وو 

رووەكانەوە بەرەو خەرەند و هەڵدێر دەڕوات، لە رووی ئاكاریی 

و ئابوورییەوە لە گیانەاڵدایە، ئەمە ئەو خۆشباوەڕییەی لینین 
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ن��ی��ی��ە ل��ە س���ەرەت���ای س����ەدەی ب��ی��س��ت��دا كتێبێكی ن��و�س��ی ب��ەن��اوی 

»ئیمپریالیزم دوا قۆناغی س��ەرم��ای��ەداری��ی��ە«، بەڵكو روانینێكی 

ق����ووڵ����ە ب����ۆ ئ�����ەو س��ی��س��ت��م��ە پ����ی����رەی م���ودێ���رن���ە ه��ێ��ن��ای��ە ئ�������ارا. ئ���ەم 

سیستمە بەرگەی داهاتوو ناگرێت، رەنگە ژیانی ئێمە هێندە 

درێ��ژ نەبێت، ئاڵوگۆڕەكان ببینین، ب��ەاڵم ناكرێت ئەم بڵقە وا 

ب��ە ئ��اوس��ای��ی ت��ا س��ەر بمێنێتەوە، رۆژێ���ك ه��ەر دەب��ێ��ت بتەقێت. 

ئ��ەگ��ەرچ��ی ئ���ەم وش��ان��ەی زۆر ئ��ی��دی��اڵ و ئ��ای��ن��ی��ان��ە خ��ۆ دەن��وێ��ن��ن، 

بەاڵم وەك »برێخت« وتی »بێگومانم لە دۆزەخشیدا باخچەی 

رەن����گ����اورەن����گ ه����ەی����ە«. ل����ەم دۆزەخ�������ەی م���ۆدێ���رن���ێ���ت���ەدا خ��ەی��اڵ 

و ئ��ەن��دێ��ش��ەی رەن���گ���اورەن���گ ه���ەر پ���ەی���دا دەب���ێ���ت، ت��ەك��ان��ێ��ك بۆ 

پێشەوە بدات و مانا بداتەوە بە خۆشەویستی و بیگەڕێنێتەوە.   

   2019-1-19

كاتژمێر: شانزە و �سی و حەوت خولەك      

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس       

-17-

خ������ۆم: ئ��ێ��م��ە ب���ۆچ���ی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی دەك������ەی������ن؟. ئ���ەم���ە ئ���ەو 

پ����رس����ی����ارە گ���رن���گ���ەی���ە ه���ێ���ش���ت���ا وەاڵم����ێ����ك����ی دڵ�����ن�����ی�����اك�����ەرەوەی پ��ێ 

نەدراوەتەوە، زۆر جار كەڵكەڵەی ئەوە لە مێشكمدا دروست 

دەب���ێ���ت، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ش وەك ئ��ای��ن دروس���ت���ك���راوی دەس��ت��ی 

م�����رۆڤ خ���ۆی���ەت���ی ب���ۆ ئ������ەوەی خ����ۆی رەه�����ا ب���ك���ات، ی����ان ب���ا بڵێین 

پاساوێك بێت پێی بژی و وەك ئامانجێك دەستنیشانی دەكات 

ت��اك��و خ��ەب��ات ل��ە پ��ێ��ن��اوی��دا ب��ك��ات. م���رۆڤ ه��ێ��ن��دە خ��ودپ��ەرس��ت��ە 

ب����ڕوا ن���اك���ەم ئ���ەوەن���دە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ە دڵ����دا ب��ێ��ت، ب��ت��وان��ێ��ت 
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بە�سی كە�سی ت��ری لێ ب��دات، لە راستیدا ئ��ەوەی پێی دەوترێت 

»خۆشەویستی خ���ودا«ش ج��ۆرێ��ك ل��ە ب��ەرژەوەن��دی��ی و س��ات و 

س���ەودای���ە، ه��ی��چ م��رۆی��ەك خ����ودای خ���ۆش ن��اوێ��ت ت��اك��و بەڵێنی 

پارادی�سی پێنەدات! یان هەر هیچ نەبێت تاكو لە كاتی تەنگانەدا 

پ��ەن��ای ب��ۆ ن��ەب��ات! ئەمە خۆشەویستی م��ەرج��دارە، مرۆڤەكان 

لەنێو خۆیشیاندا ه��ەر ئ��ەو خۆشەویستییە م��ەرج��دارە پیادە 

دەكەن، ئەگەر وا نەبوایە رووخساری زەوی و ژیانیش زۆر بەرەو 

ب��ا�س��ی دەگ�����ۆڕا. ب�����اوەڕم ب���ەوەی���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ج��ەن��گ��ان��ە، م��رۆ 

چوونكە ژیانی خۆش دەوێ��ت، لە پێناویدا بەرگەی ئازارەكانی 

ن���اوی دەگ��رێ��ت، ت��ەن��ان��ەت سەختترین جەنگی م���رۆڤ جەنگی 

مانەوەیە لەژیاندا، وەك پەند باوەكە دەڵێت »ژیان ملمالنێیە 

لە پێناوی م��ان��ەوەدا«. خەریكە ب��ڕوا ب��ەوە بهێنم ئینسان یەك 

تاكە شتی خۆش دەوێ��ت ئەویش ژیانە، لە ژیانیشدا زۆرت��ر بیر 

لە خۆی دەكاتەوە.    

م���ن: ن��ك��ۆڵ��ی ل����ەوە ن��اك��رێ��ت م����رۆڤ ب��وون��ەوەرێ��ك��ی ئەنانییە، 

ب�������ەاڵم ت����ا ژی����ان����ی خ���ۆش���ت���ر ب����ووێ����ت دەت����وان����ێ����ت ب���اش���ت���ر ك���ەس���ان���ی 

تری�سی خۆش بووێت، بە مانایەكی تر خۆشەویستی ئامڕازێكە 

خ���ودپ���ەرس���ت���ی م����رۆ ك��ەم��ت��ر دەك�����ات�����ەوە، ب�����ەاڵم ن���ات���وان���ی���ن ج���اڕی 

ئ�����ەوە ب���دەی���ن خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی خ���ودپ���ەرس���ت���ی ل���ەن���او دەب�������ات، لە 

ب�����اری واق��ی��ع��ی��ش��ەوە ئ��ێ��م��ە ن��ات��وان��ی��ن ف���ێ���ری خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی بین 

و ب��ی��ب��ەخ��ش��ی��ن، ت�����اوەك�����و ل����ە پ���ێ���ش���ت���ردا خ������ودی خ����ۆم����ان خ���ۆش 

نەوێت، فەیلەسووفی دانیماركی »كیەكیگارد« فێرمان دەكات 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی زی��ات��ر ب��وارێ��ك��ی ك��رداری��ی��ە ن���ەك ه��ەس��ت��ەك��ی، ب��ەو 
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پ���ێ���ی���ەی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی وام�������ان ل���ێ���دەك���ات خ����ۆم����ان ب����ە ژی����ان����ەوە 

ب���ب���ەس���ت���ی���ن���ەوە، ه������ەوڵ دەدەی��������ن ل����ە روان�����گ�����ەی ژی��ان��دۆس��ت��ی��ی��ە 

ب��ی��ر ل���ە ه���ەم���وو ش��ت��ەك��ان ب��ك��ەی��ن��ەوە، ك���ەوات���ە ن��اك��ۆك��ی ن��ی��ی��ە لە 

ن���ێ���وان خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ژی�����ان و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ۆ خ���ەڵ���ك، ی��ان 

كەسێكی دی���اری���ك���راو، چ���ون ل��ە دوا وێ��س��ت��گ��ەدا ه��ەم��وو ل��ە ژێ��ر 

س��ای��ەی ژی��ان��دۆس��ت��ی��ی��ەوە ك��ۆ دەب���ن���ەوە، ئ��ەم��ە ئ���ەو وزەی���ەی���ە بۆ 

ئەمڕۆی مرۆڤایەتی زۆر پێویستە، هەروەك فوكۆ جارێك وتی 

»ژی���اری ئێمە ئیرۆتیكای تێدا نییە«. فوكۆ ب��اس لە شارستانی 

س���ەرم���ای���ەداری���ی ه����اوچ����ەرخ دەك������ات، م���رۆڤ���ی داڕن����ی����وە ل���ە م��اك��ی 

خ��ۆی، ئەگەرنا ئینسان بەپێی سروشتە ئاژەڵییەكە�سی بێت 

توانای ممارەسەی خۆشەویستی هەیە، بەڵكو خۆشەویستی 

دی����اردەی����ەك����ی م���رۆی���ی���ە و پ��ێ��وی��س��ت��ە س���ەرل���ەن���وێ ب���گ���ەڕێ���ت���ەوە بۆ 

ش��ان��ۆی ژی����ان، ك��ە خ��ەری��ك��ە ئ���ەو تێبینییەی »ه���ای���دگ���ەر«ی بیر 

دەچ��ێ��ت��ەوە: خۆشەویستی ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی ق��وواڵی��ی ب��وون��ی ئێمە 

دەكات و پێویستیشە هەر لەوێدا پارێزگاریی لێ بكرێت. دەبێت 

ئەوەش روون بكەمەوە، بانگەوازی پشتكردنە ژیان ناكەم بە 

رەتكردنەوەی شارستانێتی لیبرالی، بەڵكو هاوار بۆ جوانتركردنی 

ژیان دەكەم لە رێگەی گەڕانەوەی وزەی خۆشەویستی بۆ نێو 

شارستانێتی هاوچەرخ.  

خ������������ۆم: ب����������اس ه������ات������ە س����������ەر س��������وری��������ن ك������ی������ەك������ی������گ������ارد، ئ�����ەو 

س���ەرس���ام���ی ف���ەل���س���ەف���ە ئ��ای��دی��ال��ی��س��ت��ی��ی��ەك��ەی »ه���ی���گ���ل« ب����وو، 

ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا ه��ەڵ��ه��ێ��ن��ج��راوەك��ان��ی ب��وون��ە م��ام��ان��ی ل��ەدای��ك��ب��وون��ی 

ئیگزیستانسیالیزم، ب��ۆچ��وون��ی ئ��ەو ل��ەم��ەڕ خۆشەویستی تاكو 
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ئەندازەیەكی زۆر جیاوازە، ئەو خۆشەویستی خودا بە بەرزترین 

و تاقانەترین ج��ۆری خۆشەویستی پێناسە دەك���ات، تەنانەت 

بە رزگ��ارك��ەری رۆح��ی خ��ۆی دەیناسێنیت، ل��ێ��رەدا ئیشكالیەتی 

من سەرهەڵدەدا خۆشەویستی خودا كە رێگەیەكە عارفەكان 

گ��رت��وی��ان��ەت��ە ب���ەر ل��ەس��ەر زەج��رك��ێ��ش��ان بینا ك����راوە، م���رۆ چەند 

ئەشكەنجەی جەستەیی خ��ۆی ب���دات، پشت بكاتە دن��ی��ا، لە 

ب��اوە�س��ی س��رووت��ە رۆحانییەكاندا بنوێت، چ��ەن��د زاه��ی��د بێت، 

دەگ��ات��ە خۆشبەختی و ئ��اس��وودەگ��ی دەروون����ی، ه���ەروەك چۆن 

ی���ەس���وع ل���ە پ���ێ���ن���اوی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی خ�������ودادا دەب���ێ���ت ل���ە خ��اچ 

ب���درێ���ت!!. ئ��ەم��ە ئ��ەو شتە پێچەوانەیەیە ب��ۆ یەكێكی وەك من 

ج���ێ���ی س���ڵ���ەم���ی���ن���ەوەی���ە، دەب����ێ����ت خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ف���ێ���رم���ان ب��ك��ات 

ژیانمان خۆش بوێت نەك دڕدۆنگمان بكات بەرامبەری.   

من: ناتوانم خۆشەویستی خودا رەت بكەمەوە، ئەگەرچی 

م���ن خ���ودای���ەك���ی م��ی��ت��اف��ی��زی��ك��ی��م ن��ی��ی��ە ب���ەش���ێ���وەی رۆح����ی خ��ۆش��م 

بوێت، ژیان بەدیهێنەری منە، لەناو ئاڵوگۆڕەكانی گەردووندا 

دروس���ت ب���ووم، ب��ەم ه��ۆی��ە ژی���ان و گ���ەردوون���م خ��ۆش دەوێ���ت، 

بۆیە هەوڵی پارێزگارییكردنیان بە ئەركی خۆم دەزان��م. قسەی 

م��ن ل��ەس��ەر خۆشەویستییە ل��ەس��ەر زەوی ن���ەك ل��ە ئ��اس��م��ان، 

هیچ گریمانەش ن��اك��ەم جگە ل��ە م��رۆڤ هیچ ب��وون��ەوەرێ��ك��ی تر 

ه��ەب��ێ��ت خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ك���ات، ئ��ەگ��ەری��ش ه��ەب��ێ��ت م���ن ن��ازان��م 

ئ����ەدگ����اری خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی چ��ۆن��ە ل����ەالی����ان. ل���ە راس���ت���ی���دا ئ����ەوەی 

دەی��زان��م ئێمە مەحكومین بە خۆشەویستی، با خۆشەویستی 

زم���ان���ی ئ����ەم چ���اخ���ەش ن��ەب��ێ��ت، ئ��ەم��ە م���ان���ای وان��ی��ی��ە دەت��وان��ی��ن 
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دەس������ت������ب������ەرداری ب����ی����ن، ب���ەڵ���ك���و گ����ەوه����ەرێ����ك����ە ه������ەر دەب�����ێ�����ت ل��ە 

ك��ۆت��ای��ی��دا ب���ۆی ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە، وەك »ئ���ۆش���ۆ« ل��ە خۆشەویستی 

ناڕوانم، تاكوو وەك دیاردەیەكی ئەبستراكتی رۆحی وەریبگرم، 

ئ����ەم ع��ی��رف��ان��ە ن���اك���ۆك���ە ل���ەگ���ەڵ ژی���ان���دۆس���ت���ی، ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوە 

»پ��اڵ��ن��ەرە ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان« و ئ��ەو چ��ەم��ك��ەی ئ��ەو ب��ەه��ەڵ��ە ن��اوی 

بە »شەهوەتبازیی« دەزڕێنێت، بۆ من گرنگە، خۆشەویستی 

پەیوەندیی بەهێزی بەمێشكەوە هەیە، مێشكی پادشای لەشە 

و هەموو فەرمانەكان لەوێوە دەردەكرێن، بۆیە ئەو مێشكەی 

زۆر جار بە مەجازیی پێی دەوترێت »دڵ« چۆن فەرمان دەدات 

بەخۆشەویستی، بۆی هەیە فەرمانیش بدات بە تێكەڵبوونی 

بایۆلۆژیی نێوان دوو جەستە، هێشتنەوەی سپەیس لە نێوان 

جەستەكاندا و هێشتنەوەی خۆشەویستی وەك دیاردەیەكی 

سۆفیگەرانە ئەتككردنی خۆشەویستییە.   

خۆم: ئەی ئەوە نییە »ئۆشۆ« بە پێغەمبەری خۆشەویستی 

ن���اوزەد دەك��رێ��ت؟. ك��ەوات��ە خۆشەویستییە تایبەتمەندەكەی 

ئ��ەو لە كوێدا هەڵەیە؟. ئەمە بابەتێكی هەستیارە و پێویستی 

بەروونكردنەوەی زۆرترە.  

م��ن: ئ��ۆش��ۆ ل��ە یەكێك ل��ە كتێبەكانیدا ب��اس ل��ە ئ��ەزم��وون��ی 

خەڵوەتكێشانی خۆی دەك��ات لە كەژ و چیاكاندا و رستەیەكی 

ق��ەڵ��ب دەن��ووس��ێ��ت ب����ەوەی س��ەرن��ج��ی ه���ەر گ��ی��ان��دارێ��ك��ی داب��ێ��ت 

هەمیشە بە غەمگینییەوە جووت بوون نەك بە شادومانییەوە 

وەك ئ��ەوەی فشارێكی ن��ادی��اری دەرەكییان لەسەر بووبێت،!. 

ئەو ناتوانێت بڕوا بەوە بكات ئەو پاڵنەرە خۆشەویستییە، ئەو 
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ك��ە س��ەرس��ام��ە ب��ە »ج��ب��ران خەلیل ج��ب��ران« ب��اس ل���ەوە دەك��ات 

نابێت خۆشەویستی ببێتە هەوەس، هەموو لەمەدا هاوڕاین، 

بەاڵم ناكرێت خۆشەویستی لە یەكتر دوورمان بخاتەوە، تەنیا 

ل��ە رێ��گ��ەی رۆح�����ەوە ك��ۆم��ی��ك��اس��ی��ۆن ب��گ��ری��ن، ئ��ەم��ە ه��ەڵ��ەی��ەك��ە 

م���ن ب���ە ش��ك��س��ت��ی م��ی��ت��ۆدل��ۆژی��ی ل���ێ���ك���دان���ەوەی ب���ۆ دەك������ەم، ئ��ەو 

خۆشەویستییەی دەت��وان��ێ��ت م��ن رازی ب��ك��ات، دووب��اڵ��ی هەیە، 

ب��اڵ��ێ��ك ت�����وان�����ەوەی رۆح���ی���ی���ە »رۆح ب���ە م���ان���ا ئ��ای��ن��ی��ی��ە ب���اوەك���ەی 

ن���ا«، ب��اڵ��ەك��ەی ت��ری��ش پێكگەیشتنی جەستەییە. ه����ەروەك بۆ 

منیش كاتی زۆری ویست تاكو رای خ��ۆم ل��ەو روان��گ��ە عیرفانە 

ئۆشۆییەوە بگۆڕم بۆ ئەم رایەی ئێستام.    

خ�����ۆم: ب������اوەڕم وای�����ە م���رۆڤ���ای���ەت���ی وەك »ئ���ی���ن���دەر ڤ��ی��گ��ی��ن«ی 

پاڵەوانی رۆمانی »ی��اری ئیندێرز« دوای ماندوبوون لە دڵڕەقی 

و راه���ێ���ن���ان ل���ەن���او ف���ەزای���ەك���ی ب���ێ ه���ەس���ت���دا وەك ش���ەڕك���ەرێ���ك، 

ن���اچ���اری���ن ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ۆ خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، چ����ون ئ����ەو پ��اڵ��ەوان��ە 

بەدەر لەوەی لە قوتابخانەیەكی جەنگیدا راهێنانی شەڕكردنی 

پێكرا لەسەر ئەگەری هێر�سی بوونەوەرە ئاسمانییەكان، بەاڵم 

ه��ی��چ ك���ات دەس���ت���ب���ەرداری خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن��ەب��وو، وەك ئ���ەوەی 

م����رۆڤ ل���ە ك��ۆت��ای��ی��دا ت��ەن��ی��ا ب��ەه��ای��ەك��ی ج����وان ب���ۆی ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب���ێ���ت. م������رۆڤ ه�����ەر دەب����ێ����ت ب����ە چ���ەك���ی ع��ەش��ق 

رووبەڕووی ناهەموارییەكانی نێو ژیان ببێتەوە. 

من: لە نامەیەكی كۆندا نزیكەی بیست ساڵێك لەمەوبەر 

ئ��ەم��ە دێ��ڕان��ەم ب��ۆ یەكێك ل��ە ه��اوڕێ��ك��ان��م ن��وس��ی��ب��وو: »ژی���ان زۆر 

لەوە تەنگەبەرتر بوو لەوەی من و تۆ تێیگەیشتبووین، شتێك 
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وات������ا ب������دات ب����ە ژی������ان خ���ەب���ات���ك���ردن���ە دژی ئ�����ەو ج��اڵ��ج��اڵ��ۆك��ان��ەی 

ت��ەون��ی پ��ۆاڵی��ن ب��ە دەوری ویستە ئینسانییەكانمدا دەكێشن، 

ل���ە پ���ەن���ا ئ���ەم���ەش���دا خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی گ���ەوه���ەرێ���ك���ی ب���ەن���رخ���ە� الی 

م��ن م��رۆڤ��ی ت���ەواو ئ��ەو كەسەیە خەباتگێڕێكی دڵ و دەروون پڕ 

ل���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ێ��ت. ئ��اخ��ر ئ��ێ��م��ە ل���ە ژی���ان���دا م��ەح��ك��وم��ی��ن بە 

ب��ەرەن��گ��اری��ی و خۆشەویستی. ئ���ەوەی ئ��ەم دوو شتە ف��ەرام��ۆش 

ب���ك���ات ب���اش���ت���ر ب�����وو ل����ە دای������ك ن����ەب����ووب����ا، ئ��ێ��م��ە ل����ە دای������ك دەب���ی���ن 

ب���ۆ گ���ۆڕی���ن���ی دن���ی���ا و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ی���ەك���ت���ر«. ل���ە ب���ە�س���ی ك��ۆت��ای��ی 

ن�����ام�����ەك�����ەش�����دا ن����وس����ی����ب����ووم »ل�������ە ع����ەش����ق����دا ه����ی����چ ی����اس����ای����ەك 

ن��ی��ی��ە،� ئ���ەم���ەش پرنسیپێكە ل���ە ن��ەری��ت��ی ج��ەن��گ��ەوە وەرگ����ی����راوە، 

چ���وون���ك���ە ج��ەن��گ��ی��ش ه��ی��چ ی���اس���ای���ەك���ی ن��ی��ی��ە، ك����ەوات����ە ع��ەش��ق 

ت��ێ��پ��ەڕی��ن��ە ب���ەن���او ه���ەم���وو رێ���س���ا ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و ئ��ای��ن��ی��ی��ەك��ان��دا، 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ش��ۆڕش��ێ��ك��ی رادی��ك��اڵ��ە، ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی ب��ە ج��ەرگ��ی 

دەوێ��ت ببێتە ئااڵهەڵگری ئ��ەم ش��ۆڕش��ە«. گەرچی ئ��ەم دێڕانە 

رەنگدانەوەی دنیابینی گەنجێكی ئەو زەمەنەن، بەاڵم لە رووی 

ناوەڕۆكەوە هێشتا لەسەر بیروباوەڕی خۆم سوورم، پێموایە 

خەتەرناكترین كەسەكانی ئەم جیهانەن یاسا بۆ خۆشەویستی 

دادەنێن. خۆشەویستی خۆی یاسایەكە دژ بە هەموو یاساكانی 

تر.   

خ�������ۆم: ع����ەش����ق ش�����ۆڕش�����ە، ئ�������ەوە راس���ت���ی���ی���ە رووت�����ەك�����ەی�����ە، 

وەكوو هەمیشە شۆڕشەكان ئازاكان رابەرایەتی دەك��ەن، ئەو 

شۆڕشەی كەسێكی وەك »ماكسیم گۆركی« كە بە رۆمانێك 

»دایك« بیست ساڵ شۆڕ�سی ئۆكتۆبەری بردە پێشەوە، چۆك 
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پێدادەدا، گۆركی ئەگەرچی نووسەرێكی خەباتگێڕ بوو، بەاڵم 

لە جەنگی عەشقدا زۆر زەبوون بوو، بەتایبەت زەبوونییەكەی 

لەو نامەیەدا بە روونی دەبینرێت بۆ »ئۆلگا ئیڤانۆفا«ی خانمە 

ش����ۆخ و ش��ەن��گ��ی ن���وس���ی���ب���وو، ك��ات��ێ��ك ل���ە دوا دێ���ڕەك���ان���ی���دا ب��ۆی 

دەن���ووس���ێ���ت »س��ات��ێ��ك س���ای���ەی ع��ەش��ق��ت ب���ەس���ەرم���ەوە ن��ەم��ا، 

خ��ۆ�س��ی ل��ە دڵ��ی مندا ن��ەم��ا، ئیتر ل��ە ئێستا پێم خ��ۆش بێت یان 

نا رادەستی مەرگم بكە و خەمی من لە یاد بكە«. لێ لە »پاولۆ 

كۆیلۆ«وە فێربووم »عەشق نە گەورەیە، نە بچووك، عەشق 

ت��ەن��ه��ا ع��ەش��ق��ە« ب���ەاڵم پ��ێ��م��وای��ە ع��ەش��ق ی��اری��ی��ەك��ی ش��اه��ان��ەی��ە، 

مرۆڤە گرگنەكان ناتوانن ئەمە گەمە ئاگرینە بكەن.   

م���������ن: ه������ەرچ������ەن������د ن������ام������ەوێ������ت ئ�������ەزم�������وون�������ی خ���������ۆم ل�����ەگ�����ەڵ 

خۆشەویستی باس بكەم، چوونكە هەمیشە وەك شۆپنهاوەر 

ئەم رستە سانسكریتییەم بە گوێی یاردا چرپاندووە »من هەر 

ت��ۆم Tat Tvam asi« ب��ەاڵم هەستم بە زی��ادەڕەوی��ی ك��ردووە لە 

دركاندنی ئەم رستەیەدا، چون كەسم نەبینی ئەوە قبوڵ بكات 

من ببم بەو، رەنگە ئەمەش پەیوەندیی بەوەوە هەبێت پیاوێكی 

س��وری��ال��ی��م و ه��ەم��ی��ش��ە س����ەرم ل���ە ق����ۆزاخ����ەی وەه���م���دا ب����ووە، 

ه��ەم��ی��ش��ەش زی����ادەڕەوی����م ك�����ردووە ل���ە خ����ەون ب��ی��ن��ی��ن��دا، ئێستا 

گۆڕی ئارەزووەكانی خۆم و هەستی عاشقانەی خۆم دەبینم، 

ئ����ەوەی وەك ب��ارێ��ك ل��ەس��ەر ش��ان��م��ە ت��اب��وت��ی ع��ات��ی��ف��ەك��ان��م��ان��ە!!. 

ب�������ەدەر ل����ە ه����ەم����وو ئ�����ەو ت��ێ��ك��ش��ك��ان��ان��ە پ���ێ���م���وای���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

رزگارمان دەكات، خۆشەویستی رزگاركەرە.   

خ������ۆم: ج����ارێ����ك ب����ۆ ی������ارم ن����و�س����ی: ئ�����ەو ك����ات����ەی وا دادەن���ێ���ی���ت 
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بێدەنگیت و زارت وشەیەكی پێدا نایەت، گوێم لە دەنگی بەرزی 

ق��س��ەك��ردن��ت��ە، ت��ۆ دەت��وان��ی��ت چ��ەن��دان رۆژی���ش دەم دابخەیت 

و وش��ەی��ەك��ت ل��ە زار ن��ەی��ەت��ە دەر، ك��ەچ��ی زم��ان��ی ج��ەس��ت��ەت پێ 

ك��ۆن��ت��رۆڵ ن��اك��رێ��ت، ئ���ەو ك��ات��ان��ەی ه��ی��چ وش��ەی��ەك��ت پ��ێ نییە بۆ 

وت��ن، هەموو شتێك دەبیستم لە رێگەی زمانی جەستەتەوە. 

پێموایە هەندێك ج��ار ج��وان��ی خۆشەویستی ل��ەوەدای��ە، ه��اوار 

نییە، بەڵكو بێدەنگییە، وشە نییە، بەڵكو مامەڵەیە. بۆیە قەت 

بیر ل���ەوە ن��اك��ەم��ەوە زی���ادەڕەوی���م ك��ردب��ێ��ت ل��ە خۆشەویستیدا، 

ب��ەڵ��ك��و ت���ا رۆب���چ���م ل���ە ع��ەش��ق��دا زی���ات���ر ب���ەخ���ت���ەوەری���ی ب��ەدەس��ت 

دەهێنم. بۆم گرنگ نییە لە دەرەوەڕا چۆن لێم دەڕوان��ن و چی 

دەوترێت، گرنگ ئەوەیە خۆم ئەو بڕیارەم داوە، ناهێڵم كەس 

ببێتە مێشكم و لە جیاتی خۆم بیرم بۆ بكاتەوە. ئەی ئەوە نییە 

مەشخەڵی عەشقێكم ب��ەدەس��ت��ەوەی��ە م��ەزن��ی پ��ێ بەخشیوم؟ 

مەگەر من لەمە زیاتر چیم دەوێت؟.  

    2019-2-8

كاتژمێر: نۆزدە و بیست و شەش خولەكی شەو     

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس       

-18-

م��ن: رەن��گ��ە ئ��ەو بیروبۆچوونە ل��ەس��ەر م��ن دروس���ت ببێت، 

س��ێ��ك��س ب���ە پ��ێ��ش��م��ەرج��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەزان������م، ئ��ەم��ە خ���راپ 

حاڵیبوونە لە روانگەكانم، لە راستیدا تێماكە خۆی ئاڵۆزە، 

پ��ێ��وی��س��ت��ە ك��ۆن��س��ێ��پ��ت��ەك��ان ب���ە وردی ش��ی��ت��اڵ ب��ك��ەی��ن، ئ��ەگ��ەرن��ا 

ت���وو�س���ی ب��ەدح��اڵ��ی��ب��وون دەب���ی���ن. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی گ����ەورەت����رە لە 
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پەیوەندیی نێوان ه��ەردوو رەگ��ەز، كاتێك با�سی خۆشەویستی 

دەك�����ەی�����ن م���ەب���ەس���ت���م���ان���ە ب����ە م���ان���ا ف�����راوان�����ەك�����ەی ل����ە ب�����ارەی�����ەوە 

ب���دوێ���ی���ن، وەك ئ����ەو ب���ەه���ای���ەی ل���ە ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی م���اددی���ی���ان���ەی 

ه��اوچ��ەرخ��دا  غ���ەوارە ك���راوە، لە كاتێكدا ئ��ەو دەتوانێت رۆحی 

س���ات���ەوەخ���ت���ێ���ك���ی ب����ێ گ���ی���ان ب���ێ���ت. ل����ە ك����رۆك����ی م���ەب���ەس���ت دوور 

ن��اك��ەوم��ەوە و دێ��م��ە س���ەر ب��ا�س��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن��ێ��وان ه���ەردوو 

رەگ�����ەزی م��رۆڤ��ای��ەت��ی، گ��ووم��ان��م ل����ەوە ن��ی��ی��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی لە 

س��ێ��ك��س گ����ەورەت����رە، چ��وون��ك��ە س��ێ��ك��س ك���ردەی���ەك���ە ب���ە ت��ەن��ی��ا، 

ب��ەاڵم خۆشەویستی پرۆسەیەكی دووالی��ەن��ەی��ە، جیا لەمەش 

تەنیا بڕوام بە سێكسێكە لە نێوان خۆشەویستەكاندا پیادە 

بكرێت، لەوە بەدەر هیچ پەیوەندییەكی سێكسیی قبوڵ ناكەم 

»ئ��ەم��ە دەك��رێ��ت پ��ەی��وەن��دی��ی ب��ە ف��ۆرم��ی ب��ی��رك��ردن��ەوەی تایبەتی 

خ���ۆم���ەوە ه��ەب��ێ��ت و ن���ات���وان���م گ��ش��ت��ان��دن��ی ب���ۆ ب���ك���ەم«، زۆر ج��ار 

ب���ڕوا ب��ە ت��ێ��زی »ژاك الك����ان« دەه��ێ��ن��م ك��ە پ��ێ��ی��وای��ە ل��ە پ��رۆس��ەی 

خۆشەویستیدا »پەیوەندیی سێكسیی هەبوونی نییە«. ئەمە 

رەت����ك����ردن����ەوەی س��ێ��ك��س ن��ی��ی��ە، ب����ەق����ەدەر ئ������ەوەی ن��ی��ش��ان��دان��ی 

گ����ەورەی����ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ە ب���������ەراوورد ب���ە س��ێ��ك��س. ه�����ەروەك 

ئ��ەوەی لە رۆمانی »خۆشەویستی لە زەمەنی كولێرا«ی گابریل 

گ����ارس����ی����ا م�����ارك�����ی�����زدا، روو دەدات، ب��������ەوەی »ف���ل���ۆری���ن���ت���ی���ن���ۆ«ی 

پ��اڵ��ەوان��ی س��ەرەك��ی رۆم��ان��ەك��ە دوای ئ���ەوەی ل��ەگ��ەڵ 622 ژن��دا 

سێكس دەك����ات، ل��ە ت��ەم��ەن��ی 72 س��اڵ��ی��دا ب��ۆ الی »فێرمینا«ی 

خۆشەویستی تافی الوی خ��ۆی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، ئ��ەم گەڕانەوەیە 

ه����ەم����وو ش��ت��ێ��ك ن���ی���ش���ان ن��������ادات، ب���ەڵ���ك���و ت���اب���ل���ۆ ه��ەق��ی��ق��ی��ی��ەك��ە 
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ل��ەو رس��ت��ە س��ەرەت��ان��ی��ی��ەدا دەردەك���ەوێ���ت ك��ە دەڵ��ێ��ت »تائێستا 

ب��ە پ��اك��ی��زەی��ی خ���ۆم ب��ۆ ت��ۆ ه���ەڵ���گ���رت���ووە!«. رس��ت��ەك��ە ج��ۆرێ��ك لە 

گ��اڵ��ت��ەج��اڕی��ی پ���ێ���وە دی������ارە، ب�����ەاڵم »ژاك الك�����ان« ب���ە وت���ەزای���ەك���ی 

گ��رن��گ ئ���ەم ه��اوك��ێ��ش��ە ه��اوس��ەن��گ دەك����ات����ەوە، ب����ەوەی دەڵ��ێ��ت 

»ه����ەم����وو ك��ەس��ێ��ك ل���ە پ����رۆس����ەی س��ێ��ك��س��دا ت���ا ئ���ەن���دازەی���ەك���ی 

گەورە دەچێتەوە نێو خۆی«. 

خۆم: ئاالن بادیو لە كتێبی »لە ستای�سی خۆشەویستیدا« 

پ���ێ���ی���وای���ە خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب���ری���ت���ی���ی���ە ل����ە ب����ەش����داری����ی����ك����ردن����ی دوو 

ك��ە�س��ی ج��ی��اواز، ب��ە وات��ای��ەك��ی ت��ر خۆشەویستی یەكگرتنی دوو 

ج��م��ك��ی ج�����ی�����اوازە، ئ����ەو ل����ێ����رەدا ن���م���وون���ەی »رۆم����ی����و و ج��ول��ێ��ت« 

وە ب��ی��رم��ان دێ��ن��ێ��ت��ەوە، ل���ە ه���ەم���ان ك���ات���دا ب�����ڕوای ب���ە »گ��ەش��ەی 

خۆشەویستییە«. هاوكات دژ بە چەمكی »توانەوە«یە وەك ئەو 

توانەوەیەی »نیتچە« لە خاتوونێكی وەك »ئەندریا سالۆمی« 

ك���ە زۆرێ����ك����ی ن���ەم���اب���وو ل���ە ت���ەم���ەن���ی ب��ی��س��ت س���اڵ���ی���دا ل��ەپ��ێ��ن��اوی 

ع���ەش���ق���ی ئ�����ەو خ���ان���م���ە چ����ل س����اڵ����ەدا خ�����ۆی ب����ك����وژێ����ت، ی�����ان ب��ە 

پ��ێ��چ��ەوان��ەی »ئ��ۆگ��ەس��ت ك��ۆن��ت« ل��ە ت��ەم��ەن��ی ك��ام��ڵ��ی��دا عاشقی 

ك��چ��ێ��ك��ی ئ���ۆرس���ت���ۆك���رات���ی ن����ەخ����ۆش دەب����ێ����ت »ك�����ارول�����ی�����ن«، ئ���ەم 

عەشقە ن��ەك ك��اری��گ��ەری��ی ل��ەس��ەر كەسێتی ئ��ەو فەیلەسووفە 

دادەن��������ێ��������ت، ب����ەڵ����ك����و ئ�������ەدگ�������اری ف����ەل����س����ەف����ەك����ە�س����ی ل����ەگ����ەڵ����دا 

دەگ�����ۆڕێ�����ت، ئ���ەم���ە ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا وەك ه���اش���م س���اڵ���ح، دەڵ���ێ���ت: 

ك��ێ دەڵ��ێ��ت ف��ەل��س��ەف��ەی پ��ۆزەت��ی��ڤ��ی��زم دڵ و ه��ەس��ت��ی ن��ی��ی��ە؟ كێ 

دەڵ��ێ��ت ه��ەم��وو فەلسەفەكە بریتییە ل��ە م���اددە و تەكنۆلۆژیا 

و م��ی��ت��ۆدگ��ەل��ە وش���ك و ب��ری��ن��گ��ەك��ان؟. ئ��ای��ا ئ��ەم��ە خ��ی��ان��ەت نییە 
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ل�����ە ئ����ۆگ����ەس����ت ك����ۆن����ت خ����وێ����ن����دن����ەوەم����ان ب�����ۆ ب�����ە�س�����ی ی���ەك���ەم���ی 

فەلسەفەكەی هەبێت و بە�سی دووەم���ی ف��ەرام��ۆش بكەین؟. 

جیاواز لەمەش هیچ كات سێكس رەتناكەمەوە، مادام كردەی 

خۆشەویستی پ��رۆس��ەی��ەك��ی دووالی��ەن��ەی��ە، ب��ەه��ەم��ان شێوەی 

سێكس، كەواتە خۆشەویستی و سێكس یەكتر تەواو دەكەن، 

نەك پێچەوانەی یەكتر بن. خەساندنی سێك�سی ئی�سی پیاوانی 

ئ��ای��ن و رام��ی��اری��ی��ە. ئ��ۆش��ۆ وت��ەن��ی »ب���ۆ ئ����ەوەی گ��ای��ەك گالیسكە 

رابكێشێت پێشوەخت دەخەسێنرێت«.  

م��ن: دەت��وان��م خۆشەویستی س��ەردەم��ی ب��ااڵدەس��ت��ی لیبرالی 

ن�����او ب��ن��ێ��م خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ف���اس���ت���ف���ۆت���ی، ی�����ان گ��������ەڕان ب����ە دوای 

چێژێكی خ��ێ��رای سێكسییدا، م��رۆڤ��ی ه��اوچ��ەرخ خۆشەویستی 

وەك ت��اب��ل��ۆی��ەك��ی خ��ەی��اڵ��ك��رد دەب��ی��ن��ێ��ت، ك����ات ب���ە خ���ێ���رای���ی ئ��ەم 

م���رۆی���ە دەب���ڕێ���ت، دەب���ێ���ت خ��ێ��رات��ر ل���ە پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی ت��ەك��ن��ۆل��ۆژی��ا 

ه��ەن��گ��او ب��ۆ ژی���ان بنێت، ل��ە دی���دی م��رۆڤ��ی ن��وێ��دا ع��ەش��ق بابەتی 

ن��او ئەفسانە دێرینەكانە، لە ژی��اری هەنووكەی مرۆڤایەتیدا 

ه���ەم���وو ب���ەه���اك���ان ك����اڵ ب����وون����ەت����ەوە، ل����ەم ژی������ارە ب���ێ ه��ەس��ت��ەدا 

ه��ی��چ ك����ەس ئ����ام����ادە ن��ی��ی��ە ق���ورب���ان���ی ب���ۆ ع���ەش���ق ب������دات، ب��ەڵ��ك��و 

ه���ەم���وو ب���ە دوای چ���ەن���د ل���ەح���زەی���ەك���ی پ���ڕ چ���ێ���ژدا دەگ����ەڕێ����ن لە 

ك��ردەی خۆشەویستیدا، چێژ رێ��ی لێنەگیراوە و رەوای���ی هەیە، 

ب��ەاڵم ناكرێت خۆشەویستی ك��ورت بكرێتەوە بۆ پرۆسەیەكی 

میكانیكیی سێكسیی ئەبستراكت. ئەم چاخە چاخێكی كوێری 

رواڵ��ەت��پ��ەرس��ت��ە، ت��ەن��ان��ەت دەس��ت��ك��اری��ی ج��وان��ی رووخ��س��اری��ش 

ك��راوە، الی من هەموو مرۆڤێك لە رووی سیماشەوە جوانی 
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خۆی هەیە، بەاڵم شارستانێتی تەكنۆلۆژیی و سەرمایەداریی 

گرنگییەكی راددەبەدەر بەو جۆرە رواڵەتە دەدات كە دەكرێت 

بڵێین سیمایەكی هۆلیۆدییە، بۆیە حەزی پیاوان ئەوەی بەسەر 

ژن��ان��دا س��ەپ��ان��دووە ب��ە ك���ردەی ئ��ارای��ش��ت��ی ج��وان��ك��اری��ی هەستن، 

ل��ە راس��ت��ی��دا ن��ەش��ت��ەرگ��ەری��ی ج��وان��ك��اری��ی ل��ە ه��ەن��دێ��ك ح��اڵ��ەت��ی 

دەگ��م��ەن��دا نەبێت بریتییە ل�ە ماركێتین ب�ۆ ل��ەش��والر، ئەمەش 

ئ��اك��ارێ��ك��ی ن��اپ��ەس��ەن��دە سیستمی كاپیتالیزم ب��ەره��ەم��ی ه��ێ��ن��اوە. 

كارەساتەكە ئەوەیە هەموو پێناسەكانی »جوانی« لە رووخسار 

جوانیدا كورتكراونەتەوە، ئەمە پێچەوانەی ئەو گەوهەرەیە 

»ئەفالتۆن« لەمەڕ »جوانی« دۆزیوەتییەوە بە تایبەت لە رێی 

»دی��ال��ۆگ��ی س��ی��م��پ��ۆس��ی��ۆن«ەوە، ئ���ەوە روون���ك���راوەت���ەوە چەمكی 

ج���وان���ی ج��گ��ە ل���ە خ����ودی ج���وان���ی زۆر رەه���ەن���دی ج���ۆراوج���ۆری 

تری�سی هەیە كە ئەو بە چاكە و راستی دەیانناسێت، هەروەك 

چۆن لە زمانی گریكی كۆندا كالوس »جوانی« هەر بەو مانایەی 

پێشەوە نەدەهات بەڵكو بە مانای چاكەش بەكاربراوە.  

خ����ۆم: ه���ەر ل��ەب��ەرئ��ەم��ە ب���وو ب���ۆدری���ار ج��ەخ��ت��ی ل��ەس��ەر ئ��ەوە 

دەك���������ردەوە »ت���ەك���ن���ۆل���ۆژی���ا دژی م����رۆڤ����ە«. ت���ەن���ان���ەت ب���ە وت���ەی 

»ئاالن تۆرین« مۆدێرنێتە ژێدەری چەوساندنەوە و بەندكردن 

و س���ێ���ن���ت���رال���ی���زم���ی خ����ۆرئ����اوای����ی����ە، روون����ی����ش����ە ئ�����ەم س��ێ��ن��ت��رال��ی��زم��ە 

لۆگۆسییە، سێنترالیزمی ن��ێ��رگ��ەرای��ی سپی پێستی خ��ۆرئ��اوای��ی��ە 

و ه��ەم��وو ئ��ەوان��ی��ت��ر رەت دەك���ات���ەوە، م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە ن��ات��وان��ێ��ت ف��رە 

ك����ول����ت����ووری����ی و ف�����رە ج���ێ���ن���دەری���ی ق����ب����وڵ ب����ك����ات، ب���ەڵ���ك���و ل���ەس���ەر 

چ��ەس��پ��ان��دن��ی ب��ەه��اك��ان��ی خ����ۆی راوەس�����ت�����اوە، ئ����ەو ب��ەه��ای��ان��ەش 
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ل���ی���ب���رال���ی���زم���ی ك�����ردۆت�����ە ئ���ای���ن���ێ���ك���ی گ�������ەردوون�������ی، ه����������ەروەك چ���ۆن 

»فوكۆیاما« بە داڕمانی شورەوی هێندە شاگەشگە ببوو وەك 

پێغەمبەرێك تێزە ئایدیالیستییەكەی خۆی خستەڕوو »كۆتایی 

م���ێ���ژوو« ك���ە ل��ی��ب��رال��ی��زم��ی ب���ە پ��ای��ان��ی م���ێ���ژووی گ���ەش���ەی ف��ی��ك��ری��ی 

و دوا ق��ۆن��اغ��ی ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی م��رۆڤ��ای��ەت��ی پ��ێ ن��اس��ان��دی��ن، ب��ەاڵم 

گەورەترین كارەساتەكان لەناو ئەم كۆتایی مێژوودا روودەدەن، 

وا ه��زر دەك��ەم��ەوە خۆشەویستی ه��اوچ��ەرخ ك��ااڵی��ەك��ە لەسەر 

خواستی نێرینە، ژنیش خودی كااڵكەیە، تاكو ئەم سێنترالیزمە 

نێرینەساالرە بەردەوام بێت، خۆشەویستی تەنیا بریتی دەبێت 

لە »سێكسیزم« كە ئ��ەم كۆنسێپتە بۆ یەكەمین ج��ار لەالیەن 

»پۆلین لی«ەوە بەكارهێنراوە لە ساڵی 1965.  

م�����ن: ن����م����وون����ەی ئ���ی���دی���اڵ���ی ژن ب���ەپ���ێ���ی پ����ێ����وەرەك����ان����ی ئ����ەم����ڕۆ، 

ئ������ەو ژن�����ان�����ەن ل����ە رووی رووخ��������س��������ارەوە الس����ای����ی ك���چ���ان���ی ف��ۆت��ۆ 

م���ۆدێ���ل دەك�����ەن�����ەوە، ل���ە ه���زری���ن���ی م���ن���دا پ���ر�س���ی ف���ۆت���ۆ م���ۆدێ���ل و 

ش��اج��وان��ەك��ان ب��ەش��ێ��ك��ن ل���ە پ���رۆس���ەی ب��ەك��ااڵك��ردن��ی ئ��ەوی��ت��ری 

مێینە، دروس��ت��ك��ردن��ی ج��ی��اوازی��ی چینایەتییە ل��ەن��ێ��وان خ��ودی 

ئ����اف����رەت����ان����دا. وەك پ��ێ��ش��ت��ری��ش وت�����م ش���ارس���ت���ان���ێ���ت���ی ئ���ەم���ڕۆم���ان 

ش��ارس��ت��ان��ی چ��ێ��ژی خ��ێ��رای��ە و س��ی��م��اپ��ەرس��ت��ی یەكێكە ل��ە دی���اردە 

ه������ەرە زەق����ەك����ان����ی، ئ������ەوە راس����ت����ە ل����ە ك����ۆن����ەوە ت����ا ئ��ێ��س��ت��ا ج���وان���ی 

رووخسار الی هەردوو رەگەز گرنگی خۆی هەبووە، بەاڵم هیچ 

زەمەنێك وەك ئێستا بەم شێوە ترسناكە رووخسار نەخراوەتە 

پ��ێ��ش ه���ەر ش��ت��ێ��ك��ەوە. »پ��اس��ك��اڵ« ج��ارێ��ك ن��وس��ی��ب��ووی »ئ��ەگ��ەر 

كیلۆپاترا كەمێكی تر لوتی درێژ بوایە روخساری دنیا دەگۆڕا«. 
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ئ��اخ��ر ك��ی��ل��ۆپ��ات��را ژن��ێ��ك��ی ف��ەم��ف��ەت��اڵ Famme fatale ب���وو، ئ��ەم 

وشەیەش ریشەكەی لە زمانی فەڕەنسیدایە و بە واتای ژنانی 

وێ���ران���ك���ەر دێ����ت. ئ���ەم ت��ای��پ��ە ژن���ە ل���ە رێ���ی ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی سیحری 

ج���وان���ی رووخ����س����ار و ل���ەش���والری���ان���ەوە س��ەرن��ج��ی پ���ی���اوان ب���ە الی 

خۆیاندا رادەكێشن، هەر ئەم فۆرمە لە ژنان رۆڵی بەرچاویان 

ه��ەی��ە ل��ە ك���اری س��ی��خ��وڕی��ی و ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��ان��ی خ��ەون��ەك��ان��ی��ان بە 

ج���ادووی جوانییەكەیان، وەك چ��ۆن كیلۆپاترا ت��وان��ی ل��ە رێی 

س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش��ان��ی دوو س�����ەرك�����ردەی ئ���ی���م���پ���رات���ۆری���ای رۆم�����ەوە 

گەورەترین تراژیدیا بخوڵقێنێت. شارستانی تازەش شارستانی 

ژنانی فەمفەتاڵە، تەنیا جوانییەكی بكوژ دەخوازێت. 

خ��ۆم: كارەساتەكە ئ��ەوەی��ە ه��ون��ەر و ئەدەبیش تاكو ئێستا 

ل����ەم ن���ەزع���ە ن���ێ���رس���االران���ە دەرب�����ازی�����ان ن����ەب����ووە، ب���ۆ وێ���ن���ا »رەج����ا 

ن���ەق���اش«ی ن���ووس���ەری رادی���ك���اڵ���ی ع�����ەرەب  ل���ە رێ���ی كتێبێكەوە 

بەناونیشانی »ئافرەتانی شكسپیر« لەوێدا بە ئارگۆمێنت ئەو 

فاكتە دەسەملێنێت »رووخسار و سیمای ژن لە شانۆنامەكانی 

ش����ك����س����پ����ی����ردا ش���وێ���ن���ێ���ك���ی ب�������ەرچ�������اوی�������ان ه�������ەی�������ە«. ل������ە ش���ی���ع���ری 

ك���وردی���ش���دا وەك ژان���رێ���ك���ی ئ���ەدەب���ی ب��ەه��ێ��ز ل���ەن���او ك�������ورددا، ژن 

دوو وێنای سەرەكی هەیە، یان ئەوەتا وێنایەكی سادیستانە و 

ئازاربەخ�سی هەیە، كە ب��رۆی كەوانە و چ��اوی تیرە و لەنجەی 

خەنجەرە، یان ئەوەتا وێنایەكی سێكسیزمی هەیە كە مەمك 

و ئەندامانی ت��ری لە�سی بەشێوەی پۆرنۆگرافی دەهۆنرێتەوە، 

زۆری�����ن�����ەی ش���ی���ع���ری ك����وردی����ی ب����ەس����ەر ئ�����ەم دوو ئ���اڕاس���ت���ەی���ەدا 

تەوزیف بوون، بە دەگمەن دەتوانین شیعرێك بدۆزینەوە بە 
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چەشنی دێڕە شیعرەكەی پۆل ئێلوار »من لەبەر خۆشویستن 

ت�������ۆم خ������ۆش������دەوێ������ت« ب�������اس ل������ە خ����ۆش����ەوی����س����ت����ی ب������ك������ات، ه����ەر 

شاعیرە و ج��ۆرێ��ك داواك��اری��ی سێكسیی ه��ەی��ە، ل��ەوە تراژیدیتر 

ئێستا ش��ی��ع��ری ئ��ی��رۆت��ی��ك��ی ك��وردی��ی ل��ەالی��ەن چ��ەن��د كاكێكەوە 

نوێنەرایەتی دەكرێت خۆیان گرفتارن بە نەخۆ�سی »فتشیزم« 

ئ����ەم����ەش ن��ەخ��ۆش��ی��ی��ەك��ی دەروون����ی����ی����ە و ك����ە�س����ی ت���ووش���ب���وو ب��ە 

ك���ەل���وپ���ەل و ج���ل���وب���ەرگ���ی رەگ��������ەزی ب����ەرام����ب����ەر دەوروژێ�����������ت. ئ���ەو 

هەموو شیعرە لە بارەی ستیان و جلی ژێرەوەی ژنان، بەڵگەی 

یاخیبوون و دژەباویی نییە، هێندەی بەڵگەی بوونی ژمارەیەك 

كەسایەتی سیكۆپاتە لە نێوەندی ئەدەبی كوردییدا.   

م��ن: ل��ە راستیدا پەنجەمان خستە س��ەر برینێكی گ��ەورە، 

ئەم نەخۆشییە بە تەنیا لە نێو نووسەرە پیاوەكاندا باو نییە، 

بەڵكو زۆرج����ار ل���ەالی خ���ودی ن��ووس��ەرە مێینەكەش هەڕمێنی 

پ��ێ دەدرێ����ت. زۆر شیعرم بینیوە ل��ەالی��ەن ژن��ە شاعیرەكانەوە، 

وەك رچەشكێنی لێكدانەوەی بۆ ك��راوە، ب��ەاڵم هەمان داوای 

سێكسیزمە ن��ێ��رس��االران��ەك��ەی��ە ل��ە رەگ����ەزی ب��ەرام��ب��ەر. ئ��ەوەش 

پێویستی بە شیعر نییە، بەڵكو ئەمە شەوە سوورەكانی خۆی 

ه��ەی��ە. شیعر وەزی��ف��ەی��ەك��ی ج���ی���اوازی ه��ەی��ە، شیعرێك ل��ەس��ەر 

سێكسیزم رۆن��راب��ێ��ت ه��ەر ب��ۆ نەفرەتلێكردن دەس��ت دەدات، 

الی م��ن شیعر هەڵگری خ��ەم��ە وج��ودی��ی��ە ق��ووڵ��ەك��ان��ی م��رۆڤ��ە. 

وەك ئ��ەزم��وون��ی خ��ۆم ب��ە پێچەوانەی »س���وارە ئیلخانیزادە«وە 

ف��ۆرم��ی ش��ی��ع��ری��ی خ���ۆم داڕش����ت����ووە، ئ���ەو ل��ە چ��ام��ەی »ش����ار«دا 

ئ��ارەزووی��ەك��ی نوستالیژیی ه��ەی��ە ل��ە گ���ەڕان���ەوە ب��ۆ گ��ون��دەك��ەی، 
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ه�����ەروەك ئ���ەو م��رۆڤ��ە ك�����وردەی ن��ات��وان��ێ��ت ل��ە ش����ارە جەنجاڵە 

پ��ی��ش��ەس��ازی��ی��ەك��ان��دا ب�����ژی! ت���ەن���ان���ەت ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەی »ج����ەالل 

مەلەكشاه«ش كە ئەویش لە دێڕە شیعرێكدا دەڵێت »ئەڵێم 

ئ����ەم ش�����ارە ج��ێ��ب��ێ��ڵ��م س���ەف���ەر ب����ك����ەم.. ب�����ڕۆم و خ����ۆم ل���ە ع��ال��ەم 

دەرب���ەدەر ب��ك��ەم«. شیعری من شیعری ش��ارە، كتومت خەمی 

ئ��ی��ن��س��ان��ی ه����اوچ����ەرخ����ە، ك���ە ژی��ان��ێ��ك��ی ئ����اڵ����ۆزی ه���ەی���ە ل���ە ش���ارە 

قەرەباڵغەكاندا. لێ الی ئێمە شار خەسڵەتێكی ماتماتیكی هەیە 

و بەندە بە رێژەی دانیشتوانەوە بێ رەچاوكردنی ستاندارەكانی 

شار، كەچی هەمیشە شیعرەكانم رەنگی شارنشینیان هەیە، 

گ��ەرچ��ی دەب����وو رۆم����ان ب��ن��ووس��م، ب���ەاڵم ه��ەم��ی��ش��ە ه��ۆڵ��دەرل��ی��ن 

لەبەرچاومە كاتێك دەیووت »لەكۆتاییدا شیعر دەمێنێتەوە«. 

با زۆر دوور نەكەومەوە لە كرۆكی باسەكە، شیعری ئێمە لە 

دیدگاكانی فیودالیزمی ت��ێ��ن��ەپ��ەڕان��دووە، هەرچەند كاتێك بەر 

مۆدێرنە دەكەوێت دەبێتە شیعری هەوەسبازیی و سێكسیزم.  

خ�������ۆم: ن��ی��ت��چ��ە دەی���������ووت »ه�����ەم�����وو ئ������ەو ن���ووس���ی���ن���ان���ەی ل��ە 

ب����ارەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە دەن���ووس���رێ���ن، ن��ووس��ەرەك��ان��ی��ان بە 

خوێنی خۆیان نوسیوویانن«. كەوابوو ئێمە هێشتا لە بارەی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە ه��ی��چ��م��ان ن��ەن��وس��ی��وە، ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا دەی���ان 

ه����ەزار الپ���ەڕەم���ان ب��ە ن���اوی س��ت��ای���س��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەوە رەش 

ك���ردۆت���ەوە، ئ��ەم��ە ق��ەی��ران��ێ��ك��ی گ���ەورەی���ە ئ��ێ��م��ەی ت��ێ��ك��ەوت��ووی��ن. 

جارێ دەبێت لە پێشنۆرەدا پێناسەی خۆشەویستی بكەینەوە، 

كەواتە خۆشەویستی چییە؟. رەنگە وەاڵمەكەیمان الی »ئاالن 

ب���ادی���ۆ« دەس����ت ب��ك��ەوێ��ت، وەخ��ت��ێ��ك ل���ە ب��ەرس��ڤ��ی پ��رس��ی��ارێ��ك��ی 
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ه��اوش��ێ��وەدا دەڵ��ێ��ت »خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی ب���ەردەوام���ی 

بونیادنانی شتێكە لەگەڵ كەسێكی دیكەدا. ئەمەش زەمەنی 

خۆڕاگرتنی خۆشەویستییە«. پرسیارە سەرەتانییەكە ئەمەیە: 

ئ��ێ��م��ە دەم���ان���ەوێ���ت چ��ی ب��ون��ی��اد بنێین ل��ەگ��ەڵ ك��ەس��ێ��ك��ی ت����ردا؟. 

ئەمە ئەو شتەیە لە ئێستادا ناتوانم وەاڵمی بدەمەوە. 

  2019-2-14 

كاتژمێر: شەش و چل و چوار خولەكی بەیانی 

رۆژی ڤااڵنتاین »رۆژی قازانج و ماركێتین لە رێگەی 

فرۆشتنی گوڵەوە«       

نەخۆشخانەی گوتەرەسلۆ میتە         

 -19-

م��������ن: دی����������دی م���ی���ت���اف���ی���زی���ك���ی���ی ه����ەم����ی����ش����ە ج�����ەخ�����ت ل����ەس����ەر 

ك���ەم���اڵ���ب���وون���ی ه����ەم����وو ش����ت����ەك����ان دەك�������ات�������ەوە، ب����ە ت����ای����ب����ەت ل��ە 

ئافراندنی م��رۆڤ��دا پێیوایە ئ��ەم گ��ەردوون��ە بێ پایانە خراوەتە 

بەردەست و خزمەتی، هەروەك لە قورئاندا پێداگریی لەسەر 

ئ����ەوە دەك���رێ���ت م����رۆڤ »پ���ی���او س��ی��م��ب��ول��ی م���رۆڤ���ە« ل���ە ب��اش��ت��ری��ن 

ش���ێ���وەدا دی���زای���ن ك�����راوە و وەك ن��وێ��ن��ەری خ����ودا ل���ەس���ەر زەوی 

دەژیەت. راستییە تۆقێنەرەكە ئەوەیە ئەم دیدە لەژێر رۆشنایی 

زانستدا بەدرۆ كەوتۆتەوە. یەكەمین پیاو بە فۆرمێكی زانستی 

ئ�����ەم ب��������اوەڕە ك��ۆن��ك��رێ��ت��ی��ی��ەی ل�����ەق ك�����رد ن���ی���ك���ۆال ك���ۆپ���ەرن���ی���ك���ۆس 

»1473-1543« ب�����وو، ئ����ەم ل���ە ك��ت��ێ��ب��ی »ل�����ەب�����ارەی ج���واڵن���ەوە 

ئاسمانییەكان«دا كە لە ساڵی مردنیدا باوكراوەیەوە، ئەوەی 

س��ەمل��ان��د خ��ۆر لەشوێنی خ��ۆی��دا جێگیرە، زەوی هەسارەیەكی 
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ناجێگیرە و لە س��وڕان��ەوەی ب��ەردەوام��دای��ە بە دەوری خ��ۆردا. 

ئ���ەم���ە ی���ەك���ەم ش��م��ش��ێ��ر ب����وو ل���ە خ��ودئ��ەڤ��ی��ن��ی م�����رۆڤ درا، ب��ەو 

پ��ێ��ی��ەی ئ���ەو ب�����اوەڕە ت��ەم��ەن م��ل��ی��ۆن��ان س��اڵ��ەی ئ������اوەژوو ك����ردەوە 

ك���ە وا دەب��ی��ن��را زەوی چ��ەق��ی گ����ەردوون����ە و خ����ودا ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی بۆ 

ژی��ان��ی م���رۆڤ دروس����ت و دی��زای��ن��ی ك�����ردووە. پ��اش��ت��ر ه���ەری���ەك لە 

زان������ای رەچ���ەڵ���ەك���ن���اس »چ����ارل����ز داروی��������ن« و زان������ای دەروون��������زان 

»سیگمۆند فرۆید« زیاتر لە كۆپەرنیكۆس رۆشتن بەوەی نەك 

هەر جوگرافیای ژیانی م��رۆڤ، بەڵكو ئەمان خ��ودی مرۆڤیان 

خ��س��ت��ە دەرەوەی ئ���ەو خ��ودئ��ەڤ��ی��ن��ی��ی��ەی ئ��ەق��ڵ��ی ئ��ەف��س��ان��ەی��ی و 

ئاینیی بۆ مرۆڤی خوڵقاندبوو. كەوابوو نووكە ئێمە دەمانەوێت 

بڵێین چی؟ ئەوەی گەرەكمە وەك هەڵهێنجانێك بیڵێم ئەمەیە: 

م����رۆڤ ك��ام��ڵ ن��ی��ی��ە، ئ��ەن��ج��ام��ی پ���ەرەس���ەن���دن���ە، ه��ی��چ ك��ات��ێ��ك نە 

مرۆڤ خۆی و نە بەرهەمهێنراوەكانی عەقڵی، ناگەنە كەماڵ، 

م����رۆڤ دەب��ێ��ت ل����ەوە ت��ێ��ب��گ��ات ن��ە خ���ودای���ەك ئ��اف��ران��دووی��ەت��ی و 

ن��ە خ����ودی خ��ۆی���س��ی خ���ودای���ە. ئ���ەو ب��وون��ەوەرێ��ك��ە وەك ه��ەم��وو 

ب�����وون�����ەوەرەك�����ان�����ی ت�����ر، ج���ی���اوازی���ی���ەك���ە ئ�����ەوەی�����ە م������رۆڤ ت���وان���ای 

بیركردنەوەی هەیە.   

خ��������ۆم: زان�����س�����ت س����ەمل����ان����دووی����ەت����ی ئ���������ەوەی پ���ێ���ی دەوت�����رێ�����ت 

س��ی��س��ت��م��ی گ����ەردوون����ی ه��ەڕەم��ەك��ی��ان��ە دروس�����ت ب�����ووە، م���رۆڤ 

ن���ەك س��ەن��ت��ەری گ������ەردوون و ب����وون ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ك��و زۆر ك��ڵ��ۆاڵن��ە 

ملكەچی یاساكانی گەردوونە، هەروەك پرۆفیسۆری فیزیازانی 

ئەمەریكی ڤیكتۆر ستێنگەر لە وتارێكی نوێدا جەختی لەسەر 

دەك���ات���ەوە، ئ��ەگ��ەر م���رۆڤ دروس��ت��ك��راوی ه��ەڵ��ب��ژێ��ردراوی خ��ودا 
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ب���وای���ە دەب�����وو گ������ەردوون ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گ��ون��ج��او ل���ەگ���ەڵ ژی��ان��ی 

ئ�����ەودا دی���زای���ن ب���ك���راب���ای���ە. ب���ۆی���ە ئ����ەو ب�����ڕوای وای�����ە ن��اك��رێ��ت ب��ەم 

حاڵەوە الفی ئەوە لێ بدەین گەردوون و مرۆڤ هێزێكی تایبەتی 

ب���ااڵ  ئ��اف��ران��دوون��ی. ئ��ەم��ە رێ���ك ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ئ���ەو تێزەیە 

»ئیبن روش���د« ب��ە ب���ەردەوام���ی جەختی ل��ەس��ەر دەك�����ردەوە، كە 

ئەو هارمۆنییەتەی لە نێوان سروشت و مرۆڤدا هەیە، كاری 

رێكەوت یان شانسێك نییە، ئەو پێیوایە ناكرێت ئەم هەموو 

گ��ون��ج��اوی��ی��ە ل���ە خ�����ۆڕا ه��ات��ب��ێ��ت��ە ب�����وون ب��ەڵ��ك��و ئ���ەم���ە ب��ك��ەرێ��ك��ی 

گ�������ەورە و خ�������اوەن ه��ێ��زێ��ك��ی ل���ەب���ن ن����ەه����ات����ووی ل����ە پ���ش���ت���ەوەی���ە، 

ئ��ەوی��ش خ��ودای��ەك��ە ل��ە دەرەوەی گ�����ەردوون ی���ان ل��ە شوێنێكی 

ه���ەرە ب����ەرزی گ���ەردوون���دا نیشتەجێیە. زان��س��ت م��رۆڤ��ی رووت 

ك��ردەوە لە هەموو شانازییەك، ئاوێنەیەكی داوەت��ە دەستی تا 

رووت و رەج���اڵ���ی خ���ۆی ببینێت. ه���ەر س���ەرەت���اش م����رۆڤ خ��ۆی 

ب��ە بچووكتر زان��ی��وە ل��ەو دی���اردە گ��ەوران��ەی ل��ە ژی��ان��دا بینیونی، 

ب��ۆی��ە پ��ەن��ای ب��ردۆت��ە ب��ەر داتاشینی وەه���م و ئەفسانەی گ��ەورە 

تاكو خ��ۆی پێ رەه��ا بكات، بە پێی پێناسەی »ئ��ادل��ەر« هەموو 

ك��ەس��ێ��ك��ی ن��ارس��ی��س��ت��ی گ��رێ��ی دەروون�����ی خ��ۆب��ەك��ەم��زان��ی��ن��ی ه��ەی��ە. 

ل���ەم س��ۆن��گ��ەوە دەت��وان��ی��ن بڵێین ه��ەم��وو روان���گ���ە میتافیزیكیی 

و غەیبانییەكان ك��ە م���رۆڤ ب��ە س����ەرداری جیهان دەب��ی��ن��ن، لەو 

گرێی خۆ بەكەمزانینەوە هاتووە. هەنووكە دەزانین مرۆڤ نە 

سەنتەری گەردوونە، نە بوونەوەرێكی تایبەت و هەڵبژێردراو، 

ئەی چار چییە؟! الی من وایە جگە لە خۆشەویستی چارەیەكی 

تر لە ب��ەردەم مرۆڤدا نییە، سیستمی گ��ەردوون��ی سیستمێكی 
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میكانیكی رەقە، ئەوەی پێی دەوترێت خۆشەویستی دیاردەیەكی 

م���رۆی���ی���ە، ك���ەوات���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ه���ێ���زی م���ان���ەوە و ب����ەردەوام����ی 

ئینسانە لەسەر زەوی.  

م���ن: ئ��ەم��ە ه��ەم��ان ئ���ەو ب���اوەڕەی���ە ئ��ۆرف��ی��س��ت��ەك��ان��ی س���ەدەی 

ش����ەش����ەم����ی پ����ێ����ش زای���������ن ب����ان����گ����ەش����ەی����ان ب�����ۆ دەك������������رد، ب�������ەوەی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی وزەی���ەك���ی خ����ەالق و پ��رۆس��ەی��ەك��ی ك��اری��گ��ەرە كە 

ئەو یەكبوونە بەدی دەهێنێت لەوەوپێشتر پەرتەوازە كرابوو، 

ئ��ەوەش دەدۆزێ��ت��ەوە ل��ەوەوب��ەر ون ك��راب��وو. لەگەڵ ئەمەشدا 

خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ف��ێ��ڵ��ك��ردن��ە ل����ە ژی�������ان، ی�����ان راس���ت���ت���ر وای������ە ب��ڵ��ێ��ی��ن 

داهێنراوێكە بۆ ئەوەی بتوانین بەهۆیەوە بەردەوام بین لەسەر 

زەوی، خۆشەویستی بەشێك نییە لە هێزی سروشتی و خۆڕسكی 

مرۆڤ وەك هەموو شتەكانی تر داهێنراوە، بەاڵم لەناو هەموو 

داهێنراوەكانی تردا جوانترینیانە یان راستتر كاریگەرترینیانە، 

ب��ەاڵم ئ��ەوەی لە ئێستادا دەردەك��ەوێ��ت، م��رۆڤ بیەوێت وەك 

چ���ۆن دەس���ت���ب���ەرداری ش���ەم���ەن���دەف���ەری خ���ەڵ���وز و م��ەن��ج��ەن��ی��ق 

ب��ووە، ئاوهاش دەس��ت��ب��ەرداری خۆشەویستی بێت، هەرچەند 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��وون��ێ��ك��ی م��ات��ری��اڵ��ی��ان��ەی ن��ی��ی��ە، ك��ەچ��ی ل��ەدی��دی 

مرۆڤی هاوچەرخدا، وەك هەر شتومەكێكی تر لێی دەڕوانرێت، 

ك�����ۆن دەب����ێ����ت و م������ۆدی ن��ام��ێ��ن��ێ��ت. ك���ارەس���ات���ەك���ە ل����ێ����رەدا خ���ۆی 

م��ەاڵس داوە، م��رۆڤ بڕیاریداوە بە دڵڕەقی بەسەر گەردووندا 

زاڵ بێت، نەك بەهێزی خۆشەویستی. ئەمەش خۆی لە خۆیدا 

بە فۆرمێكی مەعنەویی مەرگی مرۆڤ دەگەیەنێت، هەروەك 

چۆن نیتچە لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدە تێزی »خوا مرد«ی 
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خستەڕوو، كاتی ئەوەیە »نیتچە«یەكی تر لە سەرەتای سەدەی 

بیست و یەكدا جاڕی »مرۆڤ مرد« بدات.  

خۆم: لێرەدا قەوسێكی بچووك دەكەمەوە بۆ بابەتی مەرگ 

و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، دوال���ی���زم���ی م�����ەرگ و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ك��رۆك��ی 

ق��ووڵ  پەیوەندییەكی  پێكدەهێنا،  رۆمانسیزمی  قوتابخانەی 

لەنێوان مردن و عەشقدا بەدی دەكرێت الی رۆمانسییەكانی 

سەدەی نۆزدە. ئێمە باس لە خۆشەویستی دەكەین وەك ئەو 

وزەی����ەی ژی���ان دروس���ت دەك����ات، هارمۆنییەتێك دەبەخشێت 

ب��ە دووان�����ەی م����رۆڤ و ژی����ان، چ���ۆن دەك���رێ���ت ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 

ب���ەه���ێ���زە ه��ەب��ێ��ت ل���ە ن���ێ���وان خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و م�����ەرگ�����دا؟. ئ��ەم��ە 

تێما و ئاریشەیەكی فەلسەفیی ب��ووە ه��ەر لە سوكراتەوە تاكو 

ف���ەل���س���ەف���ەی ه�����اوچ�����ەرخ، ه���ەم���ی���ش���ەش وا ب���ی���ر ل����ە ف��ەل��س��ەف��ە 

كراوەتەوە بریتییە لە فێربوونی چۆنێتی مردن، ئەمە ئەو تێزەیە 

میشێل دۆمونتین ل��ە پ��الت��ۆوە درێ���ژەی پ��ێ��داوە، دوات���ر ئ��ەوەش 

دەخ��ات��ە روو »م����ردن بەشێكە ل��ە دیسپلینی ژی����ان«. ه���ەروەك 

پ��ێ��ش��ت��ری��ش س���وك���رات ج��ەخ��ت��ی ل���ەس���ەر ئ����ەوە دەك�������ردەوە م���ردن 

كۆتایی نییە، بەڵكو سەرەتای سەفەرێكە ب��ەرەو شوێنێكی تر. 

ئ��ەگ��ەر ف��ەل��س��ەف��ە ل��ە پ��الت��ۆوە زان��ی��ن��ی چۆنێتی م���ردن ب��ووب��ێ��ت، 

ل���ە م���ارك���س ب���ە دواوە دەب��ێ��ت��ە ف��ێ��رب��وون��ی چ��ۆن��ێ��ت��ی ژی�����ان. رەن��گ��ە 

ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ە ق���ووڵ���ەی رۆم��ان��س��ی��ی��ەك��ان ل��ە ن��ێ��وان م����ردن و 

خۆشەویستیدا دەیانبینی پەیوەندیی بە هەژموونی ئەو دیدە 

فەلسەفییەوە بێت لە پێشەوە هێمامان بۆ كرد.  

م����ن: ب��اب��ەت��ی م�����ەرگ، ج��ێ��ی پ���رس���ی���اری ف��ەل��س��ەف��ەی��ە، ب���ەاڵم 
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مەرگ شتێكە لەناو ژیاندا روودەدات، یان بەرئەنجامی ژیانە. 

ه��ای��دگ��ەر پ��ێ��ی��وای��ە م���ەرگ س��ی��م��ای��ەك��ە ل��ە س��ی��م��اك��ان��ی ژی����ان، كە 

هەر خودی بوون لەناو خۆیدا هەڵیگرتووە. هەرچی »سورین 

ك���ی���ەك���ی���گ���ارد«ە پ��ێ��ی��وای��ە م�����ردن دەل���ەالت���ێ���ك���ی ئ���ەخ���الق���ی ه���ەی���ە و 

دیاردەیەكی گشتیی نییە، بەڵكو پەیوەستە بە تاكەكەسەوە، 

ب��ەدی��وێ��ك��ی ت���ردا ل��ە دی���دی ئ���ەم ف��ەی��ل��ەس��ووف��ەدا ئ���ەو م��رۆڤ��ەی 

دان ب������ەوەدا ب��ن��ێ��ت م�����ردن دی����اردەی����ەك����ی گ��ش��ت��ی��ی��ە و ك����ەس لێی 

دەرباز نابێت، ئەمە تەنیا زانینێكی ئەبستراكتە، گرنگ ئەوەیە 

ب��زان��ێ��ت م����ردن رووداوێ����ك����ی پ��ری��ڤ��ات��ە و ب���ەروون���ی ب��ڵ��ێ��ت »دەب��ێ��ت 

منیش بمرم«. كەچی الی سارتەر مەرگ هەروەك خودی ژیان 

رووداوێ��ك��ی پووچە و جەخت لەسەر ئ��ەوە دەك��ات��ەوە ناتوانێت 

لە ب��ارەی م��ەرگ��ەوە هەڵوێست نیشان ب��دات، چ��ون مەرگیش 

ب��ە چ��ەش��ن��ی ل��ە دای��ك��ب��وون ئ���ارەزووم���ەن���دان���ە نییە و ل��ە دەرەوە 

بۆمان دێت. خاڵی ناوكۆیی خوێندنەوە و جیهانبینی فەلسەفە 

و ف���ەی���ل���ەس���ووف���ەك���ان ئ���ەم���ەی���ە م�����ەرگ ش��ت��ێ��ك��ە پ���ەی���وەس���ت���ە بە 

خ���ودی ژی���ان���ەوە، ب��ە م��ان��ای��ەك��ی ت��ر م���ردن ه��ێ��زێ��ك��ە ل��ەن��او ب��وون��دا 

دەردەك��ەوێ��ت، هەرچەند دیاردەیەكی گشتییە، ب��ەاڵم دەبێت 

م�����رۆڤ وەك رووداوێ�����ك�����ی ت��ای��ب��ەت ل��ێ��ی ب���ڕوان���ێ���ت، ئ���ەوس���ا زاڵ 

دەبێت بەسەر ترس لە مردندا.  

خۆم: هەروەك گلگامێش ئەم گوزارەیە دووپات دەكەمەوە 

»ل���ە ژی���ان دەگ���ەڕێ���م«، چ���اوم ب��ڕی��وەت��ە ژی����ان، رەن��گ��ە زۆر ترسم 

ن��ەب��ێ��ت ل����ەوەی رۆژێ����ك دەم����رم، ن��اڵ��ێ��م ه���ەر ن��ات��رس��م، چوونكە 

ت����رس رەه��ەن��دێ��ك��ی غ���ەری���زی���ی ه���ەی���ە، ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا م���ردن 
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نامتۆقێنێت، ل��ەب��ەرئ��ەوەی هیچ ك��ات مردنم لەبیر ن��ەك��ردووە، 

ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە ئ����ەوەم ل��ەب��ەرچ��او گ��رت��ووە پ��ێ��ش ئ����ەوەی م��ەرگ 

بگاتە سەرم، ئەوەی دەمەوێت ئەنجامی بدەم و ئەو پەیامەی 

ه���ەم���ە ب��ی��گ��ەی��ەن��م، ك��اف��ك��ا وت���ەن���ی م���ن پ��ێ��ش ل���ە دای���ك���ب���وون بە 

ملیارەها ساڵ مردبووم، ئێستاش بێ زیان لەو ژیانە دەردەچم 

و دەم��������رم. ه����ەوڵ����م����داوە ل����ە م������ردن ت��ێ��ب��گ��ەم وەك دی����اردەی����ەك����ی 

ت���ای���ب���ەت ن����ەك گ��ش��ت��ی��ی ب���ە ئ��ام��ان��ج��ی ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن ل���ە ژی�����ان و لە 

پێناوی چێژوەرگرتن لەو ماوەیەی بوون، ئاخر تاكوو لە مەرگ 

تێنەگەین، مومكین نییە بتوانین فێری هونەری ژیانكردن بین!. 

تاكو زۆرتریش بیر بكەمەوە و بخوێنمەوە زیاتر لە م��ردن نزیك 

دەبمەوە، چون پتر پووچێتییەكانی نێو ژیان كەشف دەكەم، 

تاچەندیش پووچێتی ژیان بناسم، ئەوەندە حەزی خۆكوشتن 

ت��ێ��م��دا گ����ەورەت����ر دەب���ێ���ت، خ��ۆك��وش��ت��ن ه��ەم��ی��ش��ە ب��ەرئ��ەن��ج��ام��ی 

شڵەژانی دەروونی نییە، بەڵكو زۆرجار لە كەشێكی زۆر ئارامدا 

روو دەدات. 

م������ن: ل�����ەوان�����ەی�����ە ف�����ری�����ای خ���ۆك���وش���ت���ن���ی���ش ن������ەك������ەوم. رەن���گ���ە 

م��ەرگ��ێ��ك��ی چ��ەش��ن��ی ئ���ەرخ���ەم���ی���دس ل���ە چ������ارەم ن���وس���راب���ێ���ت. تۆ 

دەزان���ی���ت م��ەرگ��ی ئ��ەرخ��ەم��ی��د�س��ی چ��ی��ی��ە؟ رێ���م ب���دە چ��ی��رۆك��ەك��ە 

ب��گ��ێ��ڕم��ەوە، ئ��ەرخ��ەم��ی��دس زان����ای ئ���ەن���دازە و ماتماتیكی یۆنانی 

ب��وو، كاتێك ژەن���ەراڵ مارسیلیۆس، سەربازێكی گەمژە و الژك 

دەنێرێت بە شوێنیدا بیهێنێتە الی، وەختێك سەربازەكە بانگی 

دەك��ات ئەرخەمیدس هیچ وەاڵم��ی ن��ادات��ەوە، بۆ ج��اری دووەم 

سەربازەكە بانگی دەكات كە ژەنەراڵ مارسیلیۆس ناردوویەتی 
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ب��ە ش��وێ��ن��ی��دا، ب����ەاڵم ئ��ەرخ��ەم��ی��دس ئ���ەوەن���دە وەاڵم دەدات�����ەوە 

و دەڵ����ێ����ت: ل��ێ��م��ب��گ��ەڕێ ب���ا ه��اوك��ێ��ش��ەك��ەم ت������ەواو ب���ك���ەم. ج���اری 

سێیەم سەربازەكە بانگی دەكاتەوە، بەاڵم ئەو گوێی پێنادات. 

بۆیە سەربازی نەزان لە تووڕەبووندا شمشێرەكەی لە كێالن 

دەردەه����ێ����ن����ێ����ت و دەی����ك����وژێ����ت، ب�����ەم ج������ۆرە ت����ەرم����ی خ��وێ��ن��اوی��ی 

ئەرخەمیدس دەك��ەوێ��ت��ە س��ەر هاوكێشە ت���ەواو ن��ەك��راوەك��ەی. 

منیش ل��ە دن��ی��ای ع��ەش��ق��دا رۆچ����ووم و ل��ەب��ارەی��ەوە دەن��ووس��م 

ت��ا رۆژێ���ك م���ردن ب��ێ ب��ەزەی��ی��ان��ە دەگ��ات��ە س���ەرم و ه��ەم��وو شتێك 

ب���ە ت����ەواون����ەك����راوی����ی ج��ێ��دەه��ێ��ڵ��م، ب�����ەاڵم ئ������ەوەی ل���ە دوای من 

ج��ێ��دەم��ێ��ن��ێ��ت دۆزی�����ن�����ەوەی ه���ەن���دەس���ەی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ە لە 

زەم��ەن��ێ��ك��دا ك���ە ب���ە زەم���ەن���ی ئ���اواب���وون���ی ح��ك��ای��ەت��ە گ���ەورەك���ان���ی 

ع��ەش��ق دەن���اس���رێ���ت���ەوە. ك��ەچ��ی زۆر ج���ار وەه����ا م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ 

ن���ووس���ی���ن���ەك���ان���م دەك��������ەم، پ���اس���اوه���ێ���ن���ان���ەوەن ب����ۆ خ��ۆك��وش��ت��ن، 

زۆرجاری تریش دەڵێم نا ئەوە منم بەردەوام گۆرانی بۆ عەشق 

و ژیان دەچڕم. 

خ��ۆم: خۆكوشتن جۆرێكە لە بنبەست، یان بێزاربوون لە 

دووب���ارەب���وون���ەوەی ئ���ەزم���وون و رووداوەك�������ان، ت��اق��ی��ك��ردن��ەوەی 

شتێكی نادیارە، كەس توانای ئەوەی نییە بزانێت دوای مەرگ 

چیتر ه��ەی��ە! ه��ەرچ��ەن��د ب����ڕوام ب���ەوەی���ە هیچی ت��ر نییە ج��گ��ە لە 

ع���ەدەم، ب��ەاڵم هێشتا ناتوانین ل��ەو گریمانەیە خۆمان دەرب��از 

بكەین شتێكی تر رەنگە هەبێت دوای م��ەرگ. بەهەرحاڵ من 

ل��ە كاتی پ��رۆس��ەی خۆكوژیی ه��ەر كەسێكدا ب��ە دوای مۆتیڤ 

و ف���اك���ت���ۆرەك���ان���دا ن����اگ����ەڕێ����م، ن����ام����ەوێ وەك س��ای��ك��ۆل��ۆژی��س��ت��ە 
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ئەكادیمییەكان رستێك ه��ۆك��اری دەروون���ی ری��ز ب��ك��ەم، الی من 

كەسێتی خۆكوژ كەسێتییەكی شیزۆفرینی نییە، مەسەلەكە 

ل���ە ش��ی��زۆف��ی��ری��ن��ی��ا ق���ووڵ���ت���رە، ب���ە ب������اوەڕی »ت��ێ��ل��م��ان ج��ێ��ن��ز« زی��ات��ر 

ش��اع��ی��ران ب����ەالی خ��ۆك��وش��ت��ن��دا دەچ������ن!!. وەك دەڵ���ێ���ت »وەك���و 

واب��ێ خۆكوشتن پیشەیەك بێت تەنیا ب��ۆ ن��ووس��ەر و شاعیران 

ه��ات��ب��ێ��ت. ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی م���ەرگ وەك دوا الپ����ەڕەی پ��ەی��ام��ی ژی���ان، 

وەك كۆتاییەكی خ��ۆش ك��ە ه��ون��ەرم��ەن��دان دروس��ت��ی دەك���ەن، 

ئ���ەو ه���ون���ەرم���ەن���دان���ەی ت���اوەك���و دێ���ت ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی��ان ل��ەگ��ەڵ 

ژی���ان���دا دەدرەوش����ێ����ت����ەوە«. م��رۆڤ��ی خ��ۆك��وژ ب��ێ دەس�����ەاڵت نییە، 

بەڵكو تا ئەندازەیەكی زۆر هۆشیارە ب��ەوەی چ كارێك دەك��ات، 

یان گەیشتۆتە قۆناغێك ژیان و مەرگ یەك مانای هەیە الی، 

ب���ۆی���ە ه�����ەوڵ دەدات ئ����ەو س���ن���وورە ب���س���ڕێ���ت���ەوە، ه��ەن��دێ��ك ج��ار 

ئ��ەوان��ەی خۆكوژیی ئەنجام دەدەن وەك ئ���ەوەی ئامادەكاریی 

ب��ك��ەن ب��ۆ ئاهەنگێك م���اڵ و خ��ۆی��ان دەڕازێ���ن���ن���ەوە وەك ئ���ەوەی 

»دۆرۆپ�������ی ه��ێ��ل« ئ��اه��ەن��گ��ێ��ك��ی گ�����ەورە ب���ۆ دۆس����ت و ن��اس��ی��اوان��ی 

س��از دەك���ات ی��ەك رۆژ پێش خوكوشتنی، ی��ان وەك ن��ووس��ەری 

ئ���ەڵ���م���ان���ی »ت��������ادۆز درۆڵ« پ���ێ���ش ك��ۆت��ای��ه��ێ��ن��ان ب����ە رۆم���ان���ەك���ەی 

»قۆشمەچی« خۆكوژیی ئەنجامدا، ئەوەی سەرنجڕاكێش بوو 

ب��ۆ ئێمە ن��ووس��ەری ن��اوب��راو ل��ە دواس��ات��ەك��ان��ی ژی��ان��ی��دا و لەگەڵ 

ئ���ام���ادەك���اری���ی ب���ۆ خ��ۆك��وش��ت��ن ج��ل��ە ف��ەرم��ی��ی��ەك��ان��ی دەپ���ۆش���ێ���ت و 

چەپكێك گ��وڵ دەخ��ات��ە س��ەر بێتی خ��ەوەك��ەی و وت��ارێ��ك��ی��ش بۆ 

م��ەراس��ی��م��ی پ��رس��ەك��ەی دەن���ووس���ێ���ت. ئ��ەم��ە ن��اك��رێ��ت ب��ڵ��ێ��ی��ن لە 

بارێكی دەروون���ی هەڵچوودا ك��راون، كەواتە دەبێت بۆچوونە 
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باوەكەمان بگۆڕین لە بارەی كەسێتی خۆكوژ.  

م����ن: ل���ەگ���ەڵ ئ������ەوەی ه��ی��چ ب���ەخ���ت���ەوەری���ی���ەك ب���ۆ م�����رۆڤ لە 

ئ�������ارادا ن��ی��ی��ە، ه�������ەروەك »ئ���اگ���ام���ب���ێ���ن« ب����ۆی چ������ووە، ش��ت��ێ��ك بە 

ن���اوی ب��ەخ��ت��ەوەری��ی ل��ە ئ����ارادا ن��ی��ی��ە، ئ����ەوەی ه��ەی��ە ت��ەن��ی��ا وەه��م 

و ج�����ادووی�����ەك�����ە و م��������رۆڤ خ������ۆی پ�����ێ ف����ری����و دەدات، ل���ەگ���ەڵ 

ئ����ەم����ەش����دا دەب�����ێ�����ت ئ���ێ���م���ە ه������ان ب�����دەی�����ن ب�����ۆ ژی��������ان ب�����ە ه���ەم���وو 

چ���ەرم���ەس���ەری���ی���ەك���ان���ی���ی���ەوە، ن�����ەك ب����ۆ راك���������ردن ل����ە ژی��������ان، ل���ەم 

روان��گ��ەوە ئێمە پەسنی خۆكوژیی ناكەین، بەڵكو لە بارەیەوە 

دەدوێ��ی��ن. ئ���ەوەی ل��ە كۆتاییدا م��ن پێی رازی دەب���م، بریتییە لە 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەك ه��ی��چ ش��ت��ێ��ك��ی ت���ر. خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەم���رە و 

ه���ەم���وو ئ���ەوان���ە�س���ی پ��رش��ن��گ��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل���ە دەروون���ی���ان���دا 

دەدرەوش������ێ������ت������ەوە دەت�����وان�����ن ب����ۆ ه���ەم���ی���ش���ە ب����ژی����ن و ل����ە ه���ەم���وو 

بەهارێكی ژیاندا بژێنەوە. وەك خۆشم لەبەرئەوەی مرۆڤێكی 

عاشقم، لە ئێستادا هەم و لە ئایندەشدا بوونم دەبێت.    

   2019-2-20

كاتژمێر: هەشت و �سی خولەكی بەیانی   

نەخۆشخانەی گوتەرەسلۆ میتە   

 -20-   

خ������ۆم: م���ارت���ی���ن ه���ای���دگ���ەر ل����ە ك��ت��ێ��ب��ی »ب�������وون و ك��������ات«دا ل��ە 

دەرەوەی تیۆرەكانی ئەنترۆپۆلۆژیا، لە هەوڵێكی گ��ەورەدای��ە 

ب��ۆ ن��اس��ان��دن��ەوە و دۆزی��ن��ەوەی خ��ودی ژی��ان ك��ە م��رۆڤ بەهۆی 

س��ەرق��اڵ��ی��ی��ەك��ان��ی ت���ری���ی���ەوە ل���ە ب��ی��ری ك�������ردووە، ه��ەڵ��ب��ەت��ە ئ���ەوی 

دەیەوێت هەقیقەتی »بوون«مان نیشاندان بدات، كە تێیدا 
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م��رۆڤ دەگەڕێتەوە بۆ هەقیقەت، هەر لەم روانگەوە زۆرێك 

ئ���ەو ف��ەی��ل��ەس��ووف��ە ب���ە ب���اوك���ی رۆح����ی ف��ەل��س��ەف��ەی وج��ودی��ی��ەت 

دادەن�������ێ�������ن، ك����ۆش�����س����ی ه����ای����دگ����ەر ب�����ۆ ئ������ەوەی������ە م��������رۆڤ ل���ەگ���ەڵ 

راس��ت��ەق��ی��ن��ە و ب�����وون ئ���اش���ت ب���ك���ات���ەوە، رەن���گ���ە ئ���ەم���ان ه��ەم��ان 

ئ��ەو گ��ەوه��ەرە بێت س��وك��رات پێش بیست و پێنج س���ەدە وەك 

پ��ەی��ام��ێ��ك��ی ب����ااڵ پ��ێ��ی راگ���ەی���ان���دووی���ن »پ���ێ���ش ه����ەر ش��ت��ێ��ك خ��ۆت 

ب��ن��اس��ە«. ل��ەو ب�����اوەڕەدام س��ەرب��اری پێشكەوتنی زان��س��ت و لقی 

م����رۆڤ����ن����ا�س����ی، ب������ەاڵم ه��ێ��ش��ت��ا ئ��ی��ن��س��ان پ��ێ��وی��س��ت��ی ب����ە زی����ات����ر خ��ۆ 

كەشفكردنە، پێویستی بە ناسینی زۆرتری »بوون«ە.  

من: لە راستیدا مرۆڤ ئایدێنتیتییەكی ئاڵۆزی هەیە، هەر 

زۆر زوو فێر دەب��ێ��ت جیهانی دەوروب����ەر بناسێت، ب��ەاڵم درەن��گ 

ل���ە ش���ون���ا�س���ی خ����ۆی ت���ێ���دەگ���ات، م���ل���ی���اران م�����رۆڤ ل����ەم ش��ان��ۆی 

ه����ەب����وون����ەدا م��������ردوون و ه�����ەن خ����ۆی����ان ت���ەن���ی���ا وەك »ن����او«ێ����ك 

ناسیوە، هیچ كات نەگەیشتوونەتە راددەی ناسینی هەقیقەتی 

خ���ود. ئ��ەم��ە فینۆمینێكی روون����ە، ناسینی خ���ود زۆر سەختترە 

ل��ە ن��اس��ی��ن��ی ئ���ەو ژی��ن��گ��ە و دەوروب�������ەرەی ت��ێ��ی��دا دەژی�����ن، گێلترین 

مرۆڤیش توانای ئ��ەوەی هەیە بە ئ��ەن��دازەی��ەك لە دنیا و ژیان 

ب��ەپ��ێ��ی س��ی��اق��ە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ی خ���ۆی ت��ێ��ب��گ��ات، ك��ەچ��ی تێگەیشتن 

ل��ە خ���ود دی���اردەی���ەك���ی ت��ای��ب��ەت��ە ب��ە زۆر ژی���رەك���ان. ت��راژی��دی��اك��ەش 

ل���ەوەدای���ە خ��ۆن��اس��ی��ن نامانگەیەنێتە ب��ەخ��ت��ەوەری��ی، ب��ەڵ��ك��و بە 

رێ��گ��ەی��ەك��ی پ���ڕ ری��س��ك و دڵ���ەڕاوك���ێ���دا دەم���ان���ب���ات، ل���ەب���ەرئ���ەوەی 

وێ����ن����ای ب����ەخ����ت����ەوەری����ی وێ���ن���ای���ەی���ەك���ی س���ەراب���ی���ان���ەی���ە، ه������ەروەك 

م��ح��ەم��ەد ش���وك���ری دەڵ���ێ���ت »ب���ەخ���ت���ەوەری���ی وەك ب��اڵ��ن��دەی��ەك��ی 
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جوان لەبەردەم پەنجەرەكانمان دەنیشێتەوە، هەر لێی نزیك 

ببینەوە هەڵدەفڕێت«. 

خۆم: گەڕان بە دوای خۆشبەختییدا لەو دیمەنانە دەچن 

»ب�����ودا«ی�����ان ه����ەژان����د و ل���ە ك�����وڕە م����ی����رەوە ك����ردی����ان ب���ە دێ���وان���ە، 

ه����������ەروەك چ������ۆن گ���������ەڕان ب�����ە دوای ه���ەق���ی���ق���ەت���دا، ت���ەن���ی���ا ئ���ەو 

ه��ەق��ی��ق��ەت��ەم��ان چ��ن��گ دەخ����ات، ه��ەق��ی��ق��ەت ل��ە ه��ی��چ كوێیەك 

ن��ی��ی��ە و ل���ە ه���ەم���وو ش��وێ��ن��ێ��ك��ی��ش��ە!. »م��ی��گ��ێ��ل دی ئ��ون��ام��ون��ۆ«ی 

فەیلەسووفی وجودی ئیسپانی رستەیەكی جوان تەرح دەكات 

»ئاینی م��ن ئ��ەوەی��ە ل��ە ژی��ان��دا ب��ە شوێن راس��ت��ی و ل��ە راستیشدا 

ب��ە ش��وێ��ن ژی��ان��دا ب��گ��ەڕێ��م«. ژی���ان جوگرافیایەكە ب��ۆ گ���ەڕان بە 

دوای ه��ەق��ی��ق��ەت��ی خ�������وددا، ئ����ەو خ������ودەی خ����ۆی دەدۆزێ�����ت�����ەوە 

دەت���وان���ێ���ت ژی��ان��ی��ش ل���ە ن��ێ��وخ��ۆی��دا ك��ەش��ف ب���ك���ات. خ��ۆن��اس��ی��ن 

دیاردەیەكی نوشداریی نییە و بزانین جەستەی مرۆڤ لە پەنجا 

بلیۆن سێلە پێكهاتووە، ئ��ەم زانینە تەنیا كەڵكی ب��ۆ پزیشكە 

پ��س��پ��ۆرەك��ان ه��ەی��ە، خ��ۆن��اس��ی��ن پ��رۆس��ەی��ەك��ی س��ەخ��ت��ی گ��ەڕان��ە 

ب��ەن��او دی��وی ن���اوەوەی خ��ۆت و ئ��ەو جیهانە ئ��اڵ��ۆزەی ل��ە مێشكی 

هەر یەكێكماندا بوونی هەیە. مرۆڤ لە ژیانیدا مەحكومە بە 

گ��ەڕان ب��ەدوای خۆیدا، ئەمەش ناوێكی ترە بۆ ك��ردەی گەڕان 

بەدوای راستیدا. 

م���ن: دەك���رێ���ت ل���ێ���رەدا ئ��ەزم��وون��ی ك��ە�س��ی خ���ۆم ب���اس ب��ك��ەم. 

سەرەتا بە دوای خۆمدا دەگ��ەڕام، خۆمم لە هیچ جێگەیەك 

دەست نەكەوت! چون تەنیا بە دوای دۆزینەوەی سروشت و 

سایكۆلۆژیای خۆمەوە ن��ەب��ووم، بەڵكو بە دوای راستییەكدا 
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وێڵ بووم لە هەمووان ون بووە. سەرەتا پێموابوو ئەو راستییە 

ئاینە ئ��ەم��ە ئ��ەو ك��ات��ە ب��وو ق��ۆن��اغ��ی مێردمنداڵیم دەگ���وزەران���د!. 

دواتر بۆچوونم گۆڕا و رووم كردە بیری كۆمۆنیزم، لەو كاتەدا 

ب���ەچ���ڕی دەم���خ���وێ���ن���دەوە ت��اك��و دڵ��ن��ی��ای��ی ب���ەدەس���ت ب��ه��ێ��ن��م��م ئ��ەو 

هەقیقەتە كۆمۆنیزمە، خۆم زۆر ماندوو كرد تاكو ئارگۆمێنت 

ب���دۆزم���ەوە ب��ۆ س��ەمل��ان��دن��ی ه��ەق��ی��ق��ەت��ەك��ان��م، ب����ەاڵم ل��ە یەكێك 

رۆژەك��ان��ی س��اڵ��دا، دروس���ت ل��ە تافی الوی��م��دا پەندێكی بەرازیلی 

رایچڵەكاندم »ئ��ەوەی هیچ نازانێت گوومان لە هیچ ناكات«، 

س����ەرب����اری ئ������ەوەی س������ەدان ك��ت��ێ��ب��م خ����وێ����ن����دب����ووەوە، خ����ۆم پێ 

ن����ەزان ب���وو، چ��وون��ك��ە گ��ووم��ان��م ل��ە ه��ی��چ ن���ەدەك���رد ب��ە تایبەت 

لە رووی ئایدۆلۆژییەوە!. تێگەیشتم لە ك��ردەی خوێندنەوە و 

بیركردنەوەدا هیچ كات بە دوای هەقیقەتدا نەدەگەڕام بەڵكو 

ب������ەدوای س��ەمل��ان��دن��ی ئ������ەوەوە ب����ووم ب���ی���رك���ردن���ەوە و ئ��ای��دی��اك��ەم 

خودی هەقیقەتە، ئەم جارە هەموو شتێكم بە گومان و لەناو 

رەوشێكی ت��ەژی لە دڵەڕاوكێدا خوێندەوە و لەنێو نادڵنیاییدا 

ب���ە ق���ووڵ���ی ب��ی��رم ك������ردەوە، پ���اش م���اوەی���ەك ب��ی��ن��ی��م ه���ەم���وو ب���ڕوا 

كۆنكرێتی و هەقیقەتەكانم ئاوەژوو بوونەتەوە.  

خ�����ۆم: ه���ەرچ���ی���م ك���ردب���ێ���ت ب��ری��ت��ی ب�����ووە ل���ە گ����ووم����ان، ئ��اخ��ر 

گ�����ووم�����ان ش���ت���ێ���ك���ە ی���ارم���ەت���ی���م���ان دەدات ب�����ۆ ئ���������ەوەی ب��گ��ەی��ن��ە 

دڵنیایی. نابینایەكی وەك »تەها حوسێن« لە تێكڕای ع��ەرەب 

بیناتربوو، ئ��ەو ب���ەدوو چ��اوی ت���ارەوە و ل��ە رێ��ی گوومانكردن لە 

ك����ۆی م���ێ���ژووی ئ������ەدەب و رۆش��ن��ب��ی��ری��ی ع���ەرەب���ی ب��ەت��ای��ب��ەت ئ��ەو 

دی���اردەی���ەی ب��ە شیعری جاهیلی دەن��اس��رێ��ت، ت��وان��ی بگاتە زۆر 
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فاكتی گرنگی زانستی، كە رۆشنبیرانی پێش ئەو هیچ كات بەو 

ئاكامە نەگەیشتبوون. چاوەكانی من بەهۆی گوومانكردن لە 

توێكڵی رووداوەك��ان زۆر بیناترە لە دیتنی ئەو رۆشنبیرانەی بە 

ن���اوی ن��وێ��گ��ەری��ی��ەوە خ��ۆراك��ی ك���ۆن و ئێكسپایەری رۆشنبیریی 

دەرخ���������واردی خ��وێ��ن��ەر دەدەن، ش���ان���ازی���ی ب���ەخ���ۆم���ەوە ن���اك���ەم، 

ب����ەاڵم ئ����ەوەی ف��ۆرم��ۆڵ��ەی دەك����ەم چ��ەن��د راس��ت��ی��ی��ەك��ی خ��ەی��اڵ��ی 

نین، ه��ەروەك چۆن رۆشنبیرانی ئێمە ب��وون��ەوەری خەیاڵین و 

بەرهەمەكانیان لە خەیاڵی تاكەكە�سی خۆیانەوە هەڵدەقوڵێت، 

ن��ەك رۆشنبیرانێكی م��ەوس��وع��ی ب��ن، هەرچەندیش وەك دێ��ڕە 

ش��ی��ع��رەك��ەی ب��ۆدل��ێ��ر »ی��ەك��ێ��ك��م ل��ە پ���ەڕاوێ���زخ���راوە م��ەزن��ەك��ان«. 

بەكورتی ئ��ەگ��ەر مۆمێكیشم هەڵنەكردبێت بەشێك نیم لەو 

تاریكییە، هیچ نەبێت قریشكەیەكم لەشەوەزەنگدا.   

م�����ن: ئ�����ەوان�����ەی گ����ووم����ان دەك�������ەن و رۆش����ت����ن ش��ان��ب��ەش��ان��ی 

م��ێ��گ��ەل رەت دەك�����ەن�����ەوە، ه�������ەردەم م��ەح��ك��وم��ن ب���ە ت��ەن��ه��ای��ی، 

تەنهاییەك رەن��گ��ە ل��ە گ���ازی سیانید خنكێنەرتر بێت ب��ۆ ژی��ان، 

ب�������ەاڵم م���ام���ان���ی ب����ی����رە، م���ام���ان���ی ت����ازەگ����ەری����ی����ە. ج����ارێ����ك »ی���ان���ی���س 

ری���ت���ۆس« ل���ە دێ����ڕە ش��ی��ع��رێ��ك��دا ن��وس��ی��ب��ووی »ه��ی��چ ت��ەن��ه��ای��ی��ەك 

بچووك نییە«. تەنهایی نووسەران تەنهاییەكی جەنجاڵە، پڕە 

ل��ە رووداو و ك��ارەس��ات، پ��ڕە ل��ە حكایەتی م���ەزن و بەسەرهاتی 

گ���ەورە، زۆرێ��ك��ی��ان بۆهیمیانە دەژی���ن »دەس���ت���ەواژەی بۆهیمی 

لە زمانی فەڕەن�سی وەرگ��ی��راوە و لە بنەچەدا بۆ ئ��ەو قەرەجانە 

ب�����ەك�����اردەب�����را ل����ە ن�����اوچ�����ەی ب���ۆه���ی���م���ی واڵت������ی چ���ی���ك���ەوە ك��ۆچ��ی��ان 

ك�����ردب�����وو«. ل����ەگ����ەڵ ئ�������ەوەی ل����ەن����او پ���ووچ���ی���ی���ەك���ی م����ەزن����دا ژی����ان 
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ب��ەس��ەر دەب����ەن، ك��ەچ��ی دەت���وان���ن دەالل����ەت و وات����ای گ����ەورە بە 

ژیان ببەخشن، ئەمە هەر ئەو وشانەیە »سامۆیل بێكیت« لە 

رۆم��ان��ی »ن��او لێنەنراوەكان«دا دەیدركێنێت »ئ���ەوەی دەدوێ��ت 

-م�������ن-م، ب���ێ���ه���ودە ح���ك���ای���ەت ب���ۆ خ����ۆم دەگ����ێ����ڕم����ەوە، ه���ەس���ت بە 

تینوێتی و س��ەرم��ا ن��اك��ەم.. ب��ووم��ەت��ە كۆمەڵێك وش��ە تەنانەت 

ه��ەر ل��ە وش��ە پ��ێ��ك��ه��ات��ووم«. ن���ووس���ەران ئ��ەوان��ەن ب��وون��ە وش��ە، 

جیهانێكی تر بە ئامڕازی وشە دەخوڵقێنن، جیهانێك هیچی لەم 

جیهانە ریالیتییە ناچێت كە لەسەر نادادیی و خوێن و ئێسك و 

پروسكی مرۆڤ بیناكراوە.  

خ����ۆم: ب��ێ پ��ێ��چ و پ��ەن��ا ن���ووس���ەران ن��وێ��ن��ەری ئیبلیسن ن��ەك 

فریشتە. ئیبلیس یەكەمین یاخیگەری رەم��زی��ی��ە، ن��ووس��ەران 

هەمیشە یاخین لە ئاین و خودا و دەس��ەاڵت و زۆرینە، رەنگە 

ل��ە روان��گ��ەی دەروون��زان��ی��ی��ەوە كەسێتی ن��ووس��ەر زۆر سەنگین 

ن��ەب��ێ��ت، ب������ەوەی راددەی خ��ودئ��ەڤ��ی��ن��ی��ان ل���ە خ��ەڵ��ك��ی ئ��اس��ای��ی 

ب��ەرزت��رە، ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش ن��ووس��ەران دی��زای��ن��ەری راستەقینەی 

ژی��ان و كۆمەڵگەكانن. ئەمە ئەو گەوهەرەیە وای لە فرۆید كرد 

بەرهەمی ئ��ەدەب��ی و هونەریی بە زادەی دەمارگیریی دەروون���ی لە 

ق��ەڵ��ەم ب���دات، چ��ون ئ���ەوان دن��ی��ای��ەك دروس���ت دەك���ەن س��ەر بە 

ئەزموونی بیركردنەوەی تایبەتی خۆیانە، هەروەك ئەو منداڵەی 

بە میكانۆكانی شارێكی خەیاڵی و جیهانێكی ئەفسووناویی دروست 

دەكات، تەنیا لە مێشكی خۆیدا نەك لە ریالێتیدا. ئەم روانگەیە 

لە مەقولەیەكی گرنگی »ئیدگار كرێت«دا بە روون��ی بەرجەستە 

ب�������ووە، م��ی��ن��ا ن���ووس���ی���ووی���ەت���ی »ن���ووس���ی���ن وەك ژی������ان وای������ە ل���ەن���او 
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دنیایەكی تردا، جیهانی ئەو مرۆڤە بێشوومارانەی تۆ نین، بەاڵم 

رێ��ك خ��ۆت��ن«. ن��ووس��ەران ل��ە دوو دن��ی��ادا دەژی���ن، دن��ی��ای واقیعی 

و دن��ی��ای رەم��زی��ی ن��او تێكستەكان. ت��ەن��ان��ەت دۆزەخ و پ��ارادی���س��ی 

ن���ووس���ەران ه��ەر ل��ەن��او تێكست و ب��ەره��ەم��ەك��ان��ی��ان��دای��ە. دەت��وان��م 

بڵێم نووسین پرۆسەی بەرهەمهێنانی واقیعە لە رێی خەیاڵەوە.   

من: ئەوەی هانم دەدات بۆ نووسین، بەتەنیا خۆشەویستییە. 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ۆ ژی����ان، ب��ۆ م����رۆڤ ب��ە گ��ش��ت��ی��ی، ب��ۆ رەگ���ەزەك���ەی 

ت��ر. بۆ ئ��ەوەی الپەڕەكیش بنووسم پێویستە پێش زیاتر لە دوو 

س���ەد ت��اك��و پ��ێ��ن��ج س���ەد الپ����ەڕە ب��خ��وێ��ن��م��ەوە، ج����اری وا ه��ەی��ە دوو 

س��ەد الپ��ەڕە دەخوێنمەوە ئینجا تەنها دوو وش��ە دەن��ووس��م یان 

ه��ەر ه��ی��چ. ترسێكی گ���ەورەم ل��ە نووسین ه��ەی��ە، ل��ە رەخ��ن��ە زب��ر و 

بێویژدانەكان ترسێكم نییە، نا، من لەبەر هۆكارێكی تر توو�سی 

ت��ۆق��ی��ن ب�����ووم، ئ���ەوی���ش ئ��ەم��ەی��ە ه��ێ��ش��ت��ا ش��ت��ێ��ك��م ن��ەن��ووس��ی��ب��ێ��ت 

كاریگەریی لە جیهانی واقیعیدا هەبێت و دەربكەوێت!. یان ئاستی 

ن��ووس��ی��ن��ی م��ن ل��ە خ����وار ئ��اس��ت��ی زان��ی��اری��ی و خ��واس��ت��ی خ��وێ��ن��ەرەوە 

ب��ێ��ت، ب��ەم ب��ۆن��ەوە دەخ��وێ��ن��م��ەوە، زۆری���ش دەخ��وێ��ن��م��ەوە، ب��ەاڵم 

كاتێك هەندێك كتێب و نووسین دەخوێنمەوە بە سەرسامییەوە 

ل��ە خ��ۆم رادەم��ێ��ن��م و دەڵ��ێ��م چەند گ��ەم��ژە ب��ووم ت��ازە ئەمانە فێر 

دەب���م ل��ە ح��اڵ��ێ��ك��دا پێشتر پ��ێ��م��واب��ووە زۆر ش��ت دەزان�����م. دووب����ارە 

دەست دەكەمەوە بە خوێندنەوە، چركەساتێك ئاوڕ دەدەمەوە 

چەندین كاتژمێر تێپەڕ بووە و هەستم بە تێپەڕینی خۆم نەكردووە 

بەناو ك��ات��دا. پاشتر كە دەن��ووس��م دەم��ەوێ��ت گ��وزارش��ت لە خۆم 

و رۆح����ی س���ەردەم���ەك���ەم ب��ك��ەم، ب��ەت��ای��ب��ەت ل���ەم ك���ات���ەدا دووب����ارە 
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خ��ەری��ك��ە زەم��ەن��ی ئیمپراتۆرییەتە كۆنەكانی م��ێ��ژوو دێ��ت��ەوە سەر 

ش��ان��ۆی سیاسیی و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، چەرخێكی نوێی هێلینستی لە 

ئارادایە، دەبێت نووسین گوزارشت لە رۆحی ئەم ساتەوەختە 

بكات، ئەگەرنا فەلسەفەش وەك پەندی پێشینان دەمێنێتەوە.  

خ������ۆم: خ���وێ���ن���دن���ەوە ب����ە ت���ەن���ه���ا ك���ارێ���ك���ی زەی���ن���ی���ی ن���ی���ی���ە، ب��ەڵ��ك��و 

ج��ۆرێ��ك��ی��ش��ە ل���ە وەرزش!. ه���ەر ل���ە گ��ەن��ج��ی��ی��ەوە وەك خ��ووی��ەك 

ل��ەس��ەر خ��وێ��ن��دن��ەوە راه��ات��م. م��ێ��ردم��ن��داڵ ب���ووم، هێندە ج��ۆش و 

خرۆشم بۆ خوێندنەوە هەبوو، لولەی گوڵەبەڕۆژەم دەكردەوە 

و دەمخوێندەوە، تەنانەت الپەڕەی فڕێدراوی سەر شەقامەكانم 

ه��ەڵ��دەگ��رت��ەوە و دەم���خ���وێ���ن���دەوە، ب��ێ ئ����ەوەی ئ���اگ���ادارب���م و ب��زان��م 

كەسێك بەناوی »سێرڤانتس« چەند سەدە لەوەوبەر، هەمان 

ئ���ەو ك����ارەی ك����ردووە م��ن دەم���ك���رد. ت��ەن��ان��ەت دوو ج��اری��ش كتێبم 

دزی��������وە، ب������ەاڵم ش���ان���س ی��������اوەرم ن����ەب����وو ل����ە ه��ی��چ��ی��ان��دا و ئ��اش��ك��را 

ب������ووم، دوای چ���ەن���د س����اڵ ل���ە رێ����ی خ���وێ���ن���دن���ەوەی ب��ی��ۆگ��راف��ی��ای 

ن������ووس������ەران������ەوە گ���ەی���ش���ت���م���ە ئ������ەو دەرئ����ەن����ج����ام����ەی دزی����ن����ی ك��ت��ێ��ب 

خ��ووی زۆری��ن��ەی ن��ووس��ەران ب���ووە، ت��ەن��ان��ەت یەكێك ل��ە گ��ەورە 

ن��ووس��ەران��ی ئەمەریكای التین ك��ە ل��ە تەمەنی گەنجیدا خ��اوەن 

ئ��ەزم��وون��ی ب��ەه��ێ��زب��ووە ل��ەدزی��ن��ی كتێبدا، كتێب دزی���ن بەجۆرێك 

ل����ە وەرزش�����ی�����ش پ��ێ��ن��اس��ە دەك��������ات. ئ��ێ��س��ت��ا ك����ە دەن������ووس������م، دژی 

ه���ەم���وو ش���ت و ل���ە پ��ێ��ن��اوی ه���ەم���وو ش��ت��ێ��ك��دا دەن����ووس����م، ت��رس��م 

ل��ە هیچ نییە، جگە ل���ەوەی ج��ار ج��ار ت��وو�س��ی ه��ەم��ان دڵ��ەڕاوك��ێ��ی 

»ئۆرهان پامۆك« دەبم، بەوەی ناوبراو تر�سی لە بیركردنی هەیە 

ل���ە ئ����ای����ن����دەدا، ب���ەپ���ێ���چ���ەوان���ەی »راس����ی����م ج���ەم���ی���ل«ی ن���ووس���ەری 
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زەمانی عوسمانییەكان، كە لە كاتی خۆیدا گومناو و پەڕاوێزخراو 

بووە، بەاڵم لە هەنووكەدا بە جیددی ئاوڕی لێدراوەتەوە وەك 

نووسەرێكی گەورە و كاریگەر. 

من: زۆرجار بیر لەوە دەكەمەوە، موسیكیش دەتوانێت رۆڵی 

نووسین بگێڕێت، ه��ەر لە منداڵیشمەوە حەزێكی بێسنوورم بۆ 

فێربوون و گوێگرتن لە موسیك هەبووە، رێكەوتێكی سەیریشە 

م��اڵ��ە ه���ەژارەك���ەم ك��ەوت��ۆت��ە ن��ێ��وان ه���ەر �س���ێ ش��ەق��ام��ی »م��ۆزارت��ە 

شتراسە« و »بیتهۆڤنە شتراسە« و »ڤاگنەرە شتراسە«!. تەنانەت 

پرۆسەی نووسین جۆریكە لە ئاواز و موسیك تەنانەت وشەكان 

وەك هاوروكی موراكامی دەڵێت وەك كلیلەكانی پیانۆ وان هەموو 

وەك یەكن، هونەرەكە لەوەدایە ئاوازی فرەچەشن لەم كلیالنە 

دروس�����ت ب��ك��ەی��ت. ب����ەاڵم ه��ەم��ی��ش��ە ئ����ەو پ���رس���ی���ارە ل���ە مێشكمدا 

دێت و دەچێت، نووسەر كەی دەمرێت؟ ئایا وتەكەی مارگرێت 

دۆراس راستە كە دەڵێت »من دەنووسم كەواتە نامرم«؟. 

خ�������ۆم: م�����ەرگ�����ی ن�����ووس�����ەر ئ������ەو ك����ات����ەی����ە ت�����وان�����ای خ���وڵ���ق���ان���دن���ی 

جیهانێكی نەبێت لە رێی تێكستەوە. پرسیارەكە ئەوەیە ئامانجی 

ن��ووس��ەران چییە ل��ە خوڵقاندنی ئ��ەو جیهانە تایبەتەی س��ەر بە 

ئەزموونی خۆیانە؟.

م���ن: ئ��ام��ان��ج��م ل��ە ن��ووس��ی��ن ج��گ��ە ل��ە پ��ەس��ن��ی خۆشەویستی 

هیچی تر نییە. من بۆ خۆشەویستی دەنووسم.   

 2019-2-24

كاتژمێر: یەك و چل و چوار خولەك   

نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس 
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وتەی داخستن 
بیرم لەوە نەدەكردەوە ئەم چەند مۆنۆلۆگە لە كۆتاییدا ببنە 

كتێب، لە بناغەوە بەشێوەی پچڕ پچڕ و كورت پەرەگرافەكان 

وەك س���ت���ات���وس���ێ���ك ب����ۆ ب�����اوك�����ردن�����ەوە ل����ە ت�������ۆڕی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی 

فەیسبوك ن��وس��راب��وون، پاشتر و بەپێی چ��ەن��د قۆناغێك بەم 

شێوەیە گ��ەش��ەی ك��رد و رایەڵێكم ل��ە ن��ێ��وان پ��ەرەگ��راف��ەك��ان��دا 

دۆزییەوە و هەر چەند پەرەگرافێكم پێكەوە لكاند و لە ئاكامدا 

بوونە بەشێك، بەم جۆرە هەر بیست بەشەكەی ئەم كتێبە 

ل����ەدای����ك ب������وون. ن��ووس��ی��ن��ی ت���ێ���ك���ڕای پ���ەرەگ���راف���ە پ���ەرش���ەك���ان و 

دوات�����ری�����ش رێ��ك��خ��س��ت��ن��ی��ان ل����ە ف����ۆرم����ی ئ�����ەم م���ۆن���ۆل���ۆگ���ان���ەدا ل��ە 

نەخۆشخانە ئەنجامدراون، تەنانەت نەخۆشخانەی »گلیاد 

ئاینس« ب��ۆ م��ن بۆتە جێگە و ژینگەیەكی گ��ون��ج��اوی نووسین، 

ماوەی ئەم چەند ساڵەی دوایش هێندەی لەوێ ماومەتەوە، 

چ���ارەگ���ی ئ����ەوەم ل��ە م���اڵ���ەوە ن���ەگ���وزەران���دووە، دەت���وان���م ل��ەس��ەر 

هەمان شێوەی گرام�سی »پەڕاوەكانی زیندان« كە لە زیندانی 

فاشییەكانەوە فۆرمۆڵەبەندیی چەندان تێزی تێدا كرد، ئەم 

ه���ەواڵن���ەی خ���ۆم ن��اوب��ن��ێ��م »ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ە« ب��ەو 

پ��ێ��ی��ەی ل���ە ك��ات��ی رووب�����ەڕووب�����وون�����ەوەی ن���ەخ���ۆ�س���ی ش��ێ��رپ��ەن��ج��ە، 
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گۆرانیم ب��ۆ ژی��ان وت���ووە، ل��ە ب��ری چ��اوەڕوان��ی م���ەرگ، ب��ە ب��ااڵی 

ژیاندا هەڵمداوە و خۆم بۆ ئایندەیەكی روون ئامادەكردووە، 

نووسینەكانی نەخۆشخانەی من ك��ڕوزان��ەوەی مرۆڤێك نین، 

بەڵكو سۆناتایەكن بۆ خۆشەویستی، رەنگە كۆمەڵە شیعری 

داهاتووشم لە ژێر ناوی »سۆناتای خۆشەویستی« چاپ بكەم. 

ه��ەرگ��ی��ز س���ك���ااڵم ن���ەب���ووە و ن��ی��گ��ەران ن���ەب���ووم ل���ە ژی�����ان. ئ��ادل��ەر 

پ��ێ��ی��وای��ە س��ك��ااڵ و ف��رم��ێ��س��ك دوو چ��ەك��ی ك���اری���گ���ەرن ب��ەدەس��ت 

م���رۆڤ���ی خ������اوەن گ���رێ���ی خ���ۆب���ەك���ەم���زان���ی���ن���ەوە، ئ����ەو چ���ەك���ەش بە 

»وزەی ئ��اوی« دەناسێنێت، ه���ەروەك ئ��ەو منداڵە گرینۆكەی 

بە زەبری فرمێسك بەسەر دایك و باوكیدا زاڵ دەبێت.  

رەنگە ئەو پرسیارەش بێتە پێشەوە، چۆن دەبێت كتێبێكی 

ل������ەم چ����ەش����ن����ە، ت���ێ���ی���دا ئ�����ام�����اژە ن�����ەدرێ�����ت ب�����ە س�������ەرچ�������اوە؟، ل��ە 

راستیدا سەرچاوەكان زاكیرەی خۆمن، بە واتایەكی تر لە كاتی 

خوێندنەوەی كتێبدا كرۆكی مەبەستی نووسەر و ئەو سانتێزە 

ل����ە م���ێ���ش���ك���م���دا دەچ���ەس���پ���ێ���ت ن������ووس������ەری ك���ت���ێ���ب���ەك���ان ت���ەرح���ی 

دەك��ەن، بەپێی تێپەڕبوونی كات ن��اوی نووسەر و كتێبەكانیان 

لە مێشكمدا تەبەخور دەكەن، ئەوەی دەمێنێتەوە ناوەڕۆكی 

كتێبەكەیە كە وەك رێسا ماتماتیكییەكان لە زەینمدا جێگیر 

ب�������وون، م����ن �س�����ی س�����اڵ زی����ات����رە خ���ش���ت���ەی ل���ێ���ك���دان���ی ژم���ارەك���ان���م 

ل�����ەب�����ەرە، ب������ەاڵم ن����ازان����م ك����ێ ئ�����ەو رێ���س���ا ب���ی���رك���اری���ی���ەی داه���ێ���ن���اوە! 

ل���ە پ���رۆس���ەی خ���وێ���ن���دن���ەوەش���دا ه�������ەروام، ب��ۆی��ە ئ���ەگ���ەر داوای 

لیستی سەرچاوەكانم لێ بكرێت، زیادەڕەویی نییە بڵێم هەموو 

ئ�����ەو ك���ت���ێ���ب���ان���ەی���ە ل����ە م��������اوەی ب���ی���س���ت و پ���ێ���ن���ج س����اڵ����ی راب����������ردوودا 
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خ���وێ���ن���دوم���ن���ەت���ەوە، ئ����ەو ل��ی��س��ت��ە زۆر ل�����ەوە درێ����ژت����رە ل���ە ك��ۆت��ای��ی 

كتێبێكدا ئاماژەیان بۆ بكرێت، تەنانەت توێی ئەم كتێبە هەر 

ئ��ەوەن��دە پانتایی هەیە ن��اوی س��ەرچ��اوەك��ان��ی تێدا بنووسرێت. 

ب����ە ك����ورت����ی و ك���رم���ان���ج���ی ئ�����ەم ك��ت��ێ��ب��ە ب���ەره���ەم���ی ش���ەون���خ���ون���ی و 

ماندوبوونی بیست و پێنج ساڵی رەبەقە لە پرۆسەی بیركردنەوە 

و خوێندنەوەدا. دەبێت ئاماژەش بۆ ئەوە بكەم  لەگەڵ ئەوەی 

زۆرترین بەرهەمی فەلسەفیم خوێندۆتەوە، بەاڵم هەریەك لە 

ماركس و ئاالن بادیۆ و فرۆید، ژێدەری زانین و رێفیران�سی منن 

لە ژیان و خوێندنەوە و رۆشنبیرییدا.  

دەم��ەوێ��ت جارێكی ت��ر ئ��ام��اژەش ب��ۆ ئ��ەوە ب��ك��ەم، ئ��ەم كتێبە 

پ���الن���ێ���رەی ب���ۆ ن���ەك���راب���وو، ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی خ��ێ��را ئ����ەو م��ۆن��ۆل��ۆگ��ان��ە 

رێ��ك��خ��ران ل��ە ت��وێ��ی��دا ك��ە ل��ە م����اوەی چ���وار م��ان��گ و چ���وار رۆژدا 

ن���ووس���راون، رەن��گ��ە خ��وێ��ن��ەر ه��ەس��ت ب��ە ه��ەن��دێ��ك دەم��ارگ��ی��ری��ی 

فیكریی بكات، بەاڵم هیچ كات نامەوێت سازش لەسەر بیروڕام 

بكەم، نەترساویشم لە دركاندنی روانگەكانم، جارێك بادیۆ 

ل��ە چاوپێكەوتنێكدا وت��ی »هەرگیز دەس��ت��ب��ەرداری ب��ی��روب��اوەڕی 

خ����ۆم ن����ەب����ووم، چ��وون��ك��ە ئ����ەم ب������اوەڕە ل���ەگ���ەڵ زەوق������ی م�����ۆدەدا 

ن���اگ���ون���ج���ێ���ت«. ب����ۆ م��ن��ی��ش ب���اب���ەت���ەك���ە ه�����ەر ب���ەه���ەم���ان ف���ۆرم���ە، 

دەم�����ەوێ�����ت ب����ە ئ���ارگ���ۆم���ێ���ن���ت ب�����ۆم ب��س��ەمل��ێ��ن��ن ب���ی���روڕای���ەك���ان���م ب��ێ 

ك��ەڵ��ك��ن، ی��ان ڤایرۆسێكی ك��وش��ن��دەن، ئ��ەگ��ەرن��ا كێشەم نییە 

هەموو جیهان لەسەر رایەك بن و منیش بە تاك و تەنیا لەسەر 

رایەكی تر. ئەمە لەالیەك و لەالیەكی تر، ئەوەی لە پەرەگرافە 

پ��ەرش��ەك��ان��دا و ل��ە م��ۆن��ۆل��ۆگ��ەك��ان��دا تێبینیم ك��رد بەشێوەیەكی 
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ئ��اگ��اه��ان��ە و الش��ع��وری��ش ب���اس ل��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەك����ەم، بۆیە 

ئ����ەو گ����ەوه����ەرەی زی���ات���ر ل���ەه���ەر ش��ت��ێ��ك ل����ەم پ������ەڕاوە ب��چ��ووك��ەدا 

دەدرەوشێتەوە باسكردنی خۆشەویستییە. هەرچەند ئەوەی 

ل���ەس���ەر خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەی����زان����م ه���ەم���ووی���م ب����اس ن����ەك����ردووە، 

رەن��گ��ە ئ��ەگ��ەر بەپێویستی ب��زان��م كتێبێكی ت��ر وەك ت���ەواوك���اری 

ئ������ەم ك���ت���ێ���ب���ە ب�����ە ت���ەن���ه���ا ل�����ەس�����ەر ف����ەل����س����ەف����ەی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی 

بنووسم. نامەوێت ببمە »ئۆشۆ« بەاڵم كاتی ئەوە هاتووە ئەو 

خۆشەویستییە عیرفانییەی بەسەر فەرهەنگی كوردییدا زاڵ 

بووە تێپەڕێنرێت. ئەو خۆشەویستییەی لە بارەیەوە دەدوێ��م، 

ن���ە ئ����ەو ئ���ەخ���الق���ە دەس���ت���ب���ازی���ی���ەی ژی������اری خ����ۆرئ����اوای����ە، ن���ە ئ��ەو 

ع��ی��رف��ان��ە م��ازۆخ��ی��ی��ەی رۆژه������ەاڵت، ئ���ەو خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەی لە 

بارەیەوە دەدوێم دەكەوێتە نێوان هەردوو فۆرمەكەوە.    
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