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ئه فسانه یی،  بوونه وه رانی  وه ک  ڕک 
به خته وه ر  که  بۆ   ده زان باش  منداڵ 
بوون ده ب دوه زمه  که  له  ته نیشتی 
یان  ڕابگرێ  له نته ره که   له ناو  خــۆی 
ـــاره ی زــریــن  ـــه پ ــ ک ــه ب ــکــی ھ کــه ر
له ناو  قــازــکــی  ده کـــا و  تــه رســه قــول 
بۆ  زینی  ھلکه ی  که    ھه ب مادا 
دۆخکدا  چ  نییه  که  له   گرینگ  بکا. 
بی، گرینگتر ئه وه یه  شوینی دروستی 
ــــردی دروســـت  بــزانــی و بــزانــی و
ــه کــه ت  ــت ـــا بـــتـــوانـــی گــرف ــی ت ــن ــخــو ب
به شوه یه کی  و  بــکــه ی  چـــاره ســـه ر 
بگه ی.  خــۆت  پیاوباشانه به ئامانجی 
ــه ھیچ  ــه ک ــای ــان ســیــحــر ڕــــک بــــه م م
مرۆڤک شیاوی به خته وه ربوون نییه 
که ونارا  شوه که  مرۆڤی  به ھه مان   و 
ھه ر چه شنه به خته وه رییه کی  ده یزانی، 
ــــه رده وام جۆرک  ب شــیــاوی مـــرۆڤ 
ڕیالسی و ب چاوه ڕووییه ؛ به رده وام 
ــک مــلــھــۆڕی و  ــه نــجــامــی جــۆر ده رئ
ــه ر که سک  بـــه م گ ــه .  ــی زــده خــوازی
 بتوان بــدۆزــتــه وه و  فک   بتوان
به جۆرک چاره نووسی خۆی بگۆڕێ 
 نه خواردب به خته وه ریگری  گه ر  و  ـ 
ــه و بــه ــکــوو  ــی ــرۆی ــه م ــه ی ک بـــه و شــت
سیحربازانه و  به گوزکی  ده روه ستی 
جۆرک ورده وه ب ـ ئه وکات و ته نیا 
ڕاشکاوانه    ده توان ئه وکاته که مرۆڤ 
بــه بــه خــتــه وه ر  خــۆی  به حه قیقه ت  و 

.بزان
ئه م ئاوه زی مندانه ، که  به خته وه ری 
ئـــه و شــتــه  نییه  کــه  شــایــســتــه ی بــی، 
ناڕه زامه ندیی  ڕووبه ڕووی  به رده وام 
مۆڕالی فه ڕمی بووه ته وه . بۆ ونه  گوێ 
فه یله سووفک  کانت  وته ی  به م  بده ن 
کـــه  خـــــاوه ن وردتــــریــــن تــوانــســتــی 
له نوان  جیاوازییه ی  ئه و  تگه یشتنی 
به شه رافه ت ژیان و به خته وه رانه ژیان 
ـــی  ـــه مـــرۆڤ کـــه ل شـــتــــــک   : ــــــــووه ـ  ب
تینوویبه خته وه ریدا ده بیندرێ، جۆرک 
ئه و شته ی  و   (Inclination) ڕاکه شه
ڕاکه شه ده به ستته وه به دۆخی  ــه م  ئ

بــوونــی ســه ره تــایــی مـــرۆڤ، ئـــاوه زه . 
ــه ی له  ــدا ــن ـــه و م ــــمــه (یــان ئ بــــه م ئ
له گه ڵ  نــازانــــت  ئمه یه )  ــــی   ده روون
که  ئمه  شیاوی  به خته وه رییه ی  ئه و 
ئه وین، ده ب چ بکات. چ کاره ساتکه 
چونکا  ده وـــت  خۆشتانی   کــه  ژنک 
شیاوی ئه ون! و چه نده  ماندووکه ره یه  
که  به خته وه ری وه ک جۆرک پاداشت 
بۆ کارک که  به دروستی به ئه نجامتان 

گه یاندووه،  پبدرت.
ـــی بــــــی  ـــاســـان ـــه ئ ــــــاوا ب ــــاکــــرێ ئ ن
ــــه ی کـــه ســـیـــحـــر  ــــی ــــری ــــۆگ ـــــــه و ھ ئ
ده تـــبـــه ســـتــــــتـــه وه بـــه بـــه خـــتـــه وه ری 
ئه و  له راستیدا  به کوو  نائه خالقییه ، 
ھــۆگــریــیــه ئــامــاژه بــه جــۆرــک مــۆڕاــی 
ــت ئـــه م بــابــه تــه  به  ــر ســـه رتـــره؛ ده ک
 پرەنسیپکی که ونارایی نیشان بدرێ، 
که  کــه س  ھــه ر   ــ که  ده پرەنسیپک 
ده ستی  له پشدا  به خته وه ره ،   ده زانــ 
ئه مه  شتووه ته وه .  له به خته وه ربوون 
 به و مانایه  که  به خته وه ری پوه ندییه کی 
خۆیدا  ســووژه ی  له گه ڵ  پارادوکسی 
 ناتوان به خته وه ره   که   که س ھه یه . 
ــه  بـــه خـــتـــه وه ره . ســـووژه ی  ــ ک ــزان ب
ـــه وه ری، ســـووژه یـــه کـــی ھــه ر  ـــه خـــت ب
خاوه ن  ئه و  نییه ،   (per se) لــه خــۆوه
 (consciousness) قه واره ی ئاگایی
نییه ،    (conscience)کویژدان یان 
 ئه ویشی پ ته نانه ت قه واره ی باشی 
سیحرجۆرک  به ڕواه ت  لره دا  نییه. 
ئیزنی  کــه   شتکه   ته نیا  ــاوارتــه یــه ،  ئ
بزانی  و  بــی  بــه خــتــه وه ر  ده دا  ئـــه وه  
ــــه و کـــه ســـه ی  ــــه وه ری.ئ ــــه خــــت کــــه  ب
ــک ســیــحــربــازی  ــای جــۆر ــوان ــه ت کــه ب
له و  توانیویه تی  شتک،  ببته خاوه ن 
خۆھه کشانه ده رباز ب که به ڕاشکاوی 
لــه نــاخــی ھــه ر چــه شــنــه ئــاگــاداربــوون 
ــــه وه ،  ــدا شــــاردراوه ت ــه وه ری ــت ــه خ ــه ب ل
ــه ت، ئــه و  ــب ــای چــونــکــا بــه مــانــایــه کــی ت
 واده زانــ که مرۆڤ  به خته وه رییه ی 
ھه ر  نییه .  ئه و  ھی  ئیتر  خاوه نیه تی، 
به م ھۆیه یه که کاتک زئۆس خۆی له 

به م  و  ده رھنا  ئامقیتریۆن   قــه واره ی 
ئیتر  ئاکمن،  به ھاوبه سته ری  فه بوو 
زئۆس  ــه واره ی   ق له   چژبردن  ئه مه  
نییه ، ته نانه ت به ڕه چاوکردنی ڕه واه تی 
چژبردنه که له قه واره ی  ڕووداوه که ش 
چژبردنی  ــووه .  ــه ب ن ئامقیتریۆنیش 
ئه و به تکرایی له  گره و سیحره ؛ ته نیا 
له و شته ی که  به  فوفی سیحراوی 
به ئاگداری  ده کرت   ،ده ب مسۆگه ر 
ببه ی.  چژ  ڕه ســه ن  به شوه یه کی  و 
ته نیا ئه و که سه ی که  سیحری لکراوه 
«من»؛   به شیره  بــزه وه  ب  ده توان 
که  له  راستیدا  به خته وه رییه ک  ته نیا 
شیاوی ئه وین، ئه و به خته وه رییه یه که 
بـــاوه ر  بــه خــه ونــیــش  ھیچکات   ئمه  

ناکه ین شیاوی بین.
 گـــه ک ر ــه  کــه  تــه نــیــا ی ــه ت ــاب ـــه م ب ئ
ــه وه ری  ــه خــت ــی ب بــۆ مــســۆگــه رکــردن
ئــه ویــش «بــــاوه ڕ ھنان  ــه و  ــامــاده ی ئ
ـــدی و لــه ســه ر  ــاری خـــوداوه ن ــی ــه ب ب
به یه کگه یشتنه «،  ئاره زووی  ده کردنی 
که ده ب وه ک ھۆکاری دواجاری ئه م 
لبدرته وه  (کاتک  ئاوری  وناکردنه  
کافکا له  دیمانه  له گه ڵ گۆستاو یانووش 
ده ت: «کۆگایه ک ھیوا ھه یه ، که چی 
ئایرۆنیک  به جۆرکی  ئمه «،  بۆ  نه ک 
ھــه ر ئــه م وتــه یــه دووپــات ده کــاتــه وه ). 
کاتک  پارزکارانه ،  بابه ته ته واو  ئه م 
«که چی  که ئمه له مانای  ده کــرێ  فام 
«نه کبۆئمه «    بگه ین.  ئمه «  بۆ  نه ک 
ـــا نـــیـــیـــه کـــه بـــه خـــتـــه وه ری  ـــان بـــــه و م
(به خته وه ری  ئه وانیتره   ھه میشه ھی 
ئمه یه )،  خـــودی  ھــی  ــاوی  بــه  ڕاشــک
به م  ئمه یه ،  به خته وه ریچاوه روانی 
ئمه دیاری  که بۆ  خــاــه دا  ــه و  ل ته نیا 
ته نیا  ــه وه ری  ــه خــت ـــه  ب وات نـــه کـــراوه . 
ئمه ده که وێ.  سیحره وه به ر  له رگای 
له و  ــه و  ئ ئمه ،  کاتک  ــه دا،  خــا ــه و  ل
شــتــه ی پــــی ده وتــــرێ چــاره نــووس 
به خته وه ریبه گشتی  ده که ینه وه ،  جیا 
که ئمه خۆمان  ئه وه ی  ھاوکاته  له گه ڵ 
به گشتی  بزانین،  سیحر  بــه داشــداری 

ھــاوکــاتــه لــه گــه ڵ ئـــه و جـــم و جــوڵ 
(ژست)ه ی که ئمه ده یکه ین بۆ ئه وه ی 
و  ھه میشه خه م  بۆ  و  تر  جارکی  بۆ 

که سه ری مندای له ناو ببه ین.
گه ر ئاوا ب، گه ر ھیچ به خته وه رییه ک 
جــیــا لــه ھــه مــان ھــه ســتــی تــوانــســتــی 
سیحرباز بوونه له گۆڕدا نییه ، ئه وکات 
پناسه ی پ له نه ھنیی کافکا له سیحر 
 ــه و ده نــووســ ــتــر ده بــــتــه وه . ئ ڕوون
دروستی  بــه نــاوی  ئمه ژیان  که گه ر 
دــــت، چونکا  بــــه دی  بــخــوــنــیــنــه وه ، 
ژیــان خــۆی جــه وھــه ره ی سیحره  که 
ئه م  ده کا.  بانگه شه   به کو   نقناخو 
ناڕاییه  نه ریته که  و  ئه و  پناسه له گه ڵ 
بژان  نه ھنی  و   کــه  کابالیسته کان 
زۆره وه  بــه دوایــدا  به ده ڕاوکه یه کی 
ئه م  به پی  ده خونته وه ؛  ده گــه ڕــن، 
زانستی  ــاچــار  ــه ن ب سیحر  ــه ،  ــت ــه ری ن
ھه ر  شتک،  ھه ر  نــاوه  ن ھنییه کانه . 
بوونک، وای ئه و ناوه  ئاشکرایانه ی 
که ھه یه تی، خاوه ن ناوکی نھنیشه که  
  .ـــه ن بــ ــ الی نــاتــوانــ ســـبـــارەت ب
و  زانــیــن  بــه مــانــای  بـــوون  سیحرباز 
له خه و ھه ستاندنی ئه م سه  ناوانه یه . 
 ــکــی بــ کـــه واتـــه  بــــاس و خــواســت
(ئه ھریمه نی  ناوه کان  له مه ڕ  کۆتایی 
فاگر  تا  ده بت  ســاز  فریشته یی)  و 
به سه ر  خــۆی  تکرایی  لــه زاــبــوونــی 
بته وه .  دنیا  ھزه ڕۆحانییه کانیدا 
مۆرکه ،  ته نیا  نه ھنی  نــاوی  ئه و  بۆ 
له مراندن  سیحرباز  توانستی  مــۆری 
که ئه و  ئافراندراوک  بــووژانــه وه ی  و 

ناوی ده ھنت.
که له خۆیدا  تر،  نه ریتکی  به پی  به م 
نه ھنی  نـــاوی  ــره ،  ــت ڕوون نه ریتکی 
شت  داماینی  کلیلی  لـــه وه ی  زیــاتــر 
 ،ـــه ی ســیــحــربــاز بــ ــه ر وت ــه رامــب ــه ب ل
مۆنۆگرامییه که [1]  که وه ک له مپه رک 
شت  له ده ربازبوونی  ده کــا  پشگری 
ته واو  عه ده ن  له باخی  زمان.  له چنگی 
بوونه وه ران به ناوی نه ھنییانه وه بانگ 
ـــــــه وه ی ئـــه م  ــــه گــــه ڵ ئ ـــــن. ل ده کـــــر

ــه واو  نــاوه نــه ھــــنــیــیــه ده رده بــدرێ، ت
له راستیدا کۆی  یان  ـ  ناوه ئاشکراکان 
ده له رته وه .  ـ  ناوه کان  بابلی  تاوه ری 
باسکراو،  وانه ی  ھۆیه یه که به پی  به م 
بــه خــتــه وه ریــیــه .  بــانــگــه شــه ی  سیحر 
ئافراندراو  ژستکه كه  نه ھنی  ناوی 
ده گه ڕنته وه بۆ بابه تی به یان نه کراو.
 بابه ته دواجاره ده ب بــه م  ســه بــاره ت 
زانستی  جــۆرــک  که سیحر  بــوتــرێ 
ژستکه ،  بــه ــكــو  نــیــیــه ،  ـــان  ـــاوه ک ن
له  ــردن و ده ربــــازبــــوون  ــه وک ــک ــ ت
 ناوه کانه . به م ھۆیه یه که منداڵ ھیچکات 
به زه نده ی ئه و کاته ی زمانکی نھنی 
بــۆ خــۆی داده ھــــنــ، دــخــۆش نییه . 
که سه ر و خه مۆکی منداڵ زیاتر له وه ی 
 ،به ھۆی نه زانینی ناوه سیحرییه کان ب
لــه ده ربــازکــردنــی  نه توانینی  بــه ھــۆی 
ناوه که که به سه ریدا  له خوه تی  خۆی 
داسه پاوه . ته نیا کاتک سه ر ده که وێ، 
 نداده ھ نــوێ  ناوکی  کاتک  ته نیا 
laissez-) پــه ســڤــۆردی  کــه خــاوه ن 
وشه ی   ،بــ به خته وه ری   (passer
چـــوونـــه ژوورـــک کــه بــه خــتــه وه ری 
ـــاو بـــوون  ــــده بــه خــشــ. خـــــاوه ن ن پ
تاوانه و عه داه ت وه ک سیحر ب ناوه . 
بوونه وه رانک  ناو،   ب و  به خته وه ر 
سه رزه وینی  ده روازه کـــانـــی  له پشت 
ده ده ن،  ــــه ده رگــــا  ل ســـیـــحـــربـــازان، 
بوونه وه رانک که ته نیا به ژسته کانیان 

ده دون [2].

په ڕروازه کان:په ڕروازه کان:
یان  ــاو  ن پیته سه ره تاییه کانی   .[1]
شتک که بۆ جوانکاری له سه ر کراس 

یان پاکت تۆمار ده کرت.
ئه ھریمه نانه ی  ئــه و  له ھه مبه ر   .[2]
کافکا  ژووره کــه ی  ده رگای  که له پشت 

ده رگا ده کوت (فاشیزم؟!)
ژده ر:

 Magic and Happiness” in:”
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      22-2007, pp. 19

سیحر و به خته وه ری
جۆرجۆئاگامبنجۆرجۆئاگامبن

رۆژیواتر بنیامین وتبووی که یه که مین ئه زموونی منداڵ له  جیھان، نه ک رۆژیواتر بنیامین وتبووی که یه که مین ئه زموونی منداڵ له  جیھان، نه ک 
تگه یشتن له  بابه تی به ده سه تتربوونی گه وره  سان ، به كو فامستی ئه و تگه یشتن له  بابه تی به ده سه تتربوونی گه وره  سان ، به كو فامستی ئه و 
نھنییه یه،  که  سیحر مومکین نییه . ئه م ڕسته ، ھه به ت، له ژر کاریگه ریی نھنییه یه،  که  سیحر مومکین نییه . ئه م ڕسته ، ھه به ت، له ژر کاریگه ریی 
له   ھیچ  ــه وه ش  ئ که   وتـــراوه ،  مسکالین  گــه ره مــی  میلی  بیست  له  دۆزــکــی  ھیچ  ــه وه ش  ئ که   وتـــراوه ،  مسکالین  گــه ره مــی  میلی  بیست  دۆزــکــی 
گرینگییه که ی که م ناکاته  وه . له ڕاستیدا، زۆرتر شیمانه ی ئه وه  ده کرێ که گرینگییه که ی که م ناکاته  وه . له ڕاستیدا، زۆرتر شیمانه ی ئه وه  ده کرێ که 
نــه دراوه ی که  گه ل جار گــه ڕووی منداڵ ده گوش، ڕک  نــه دراوه ی که  گه ل جار گــه ڕووی منداڵ ده گوش، ڕک  ئه و ھه نیسکه    ئه و ھه نیسکه  
لره وه  سه رچاوه  ده گرێ که  ئه وان ده زانن که  ناتوانن سیحر بنونن. ھه ر لره وه  سه رچاوه  ده گرێ که  ئه وان ده زانن که  ناتوانن سیحر بنونن. ھه ر 
شتک که  مرۆڤ له  رگی تکۆشان و شایسته ییه کانی خۆی مسۆگه ری شتک که  مرۆڤ له  رگی تکۆشان و شایسته ییه کانی خۆی مسۆگه ری 
 به خته وه ری بکات. ته نیا سیحره  که  ده توان ده کات، ھه مدیسان ناتوان به خته وه ری بکات. ته نیا سیحره  که  ده توان ده کات، ھه مدیسان ناتوان
لھاتوویی مندانه ی  له   بابه ته  ھیچ  لھاتوویی مندانه ی بیگه ینته  به خته وه ری. ھه به ت ئه م  له   بابه ته  ھیچ  بیگه ینته  به خته وه ری. ھه به ت ئه م 
بۆ  له نامه یه ک  که مۆتزارت  له وکاته دا  ئه وش  نه کرده وه ،  که م  بۆ مۆتزارتی  له نامه یه ک  که مۆتزارت  له وکاته دا  ئه وش  نه کرده وه ،  که م  مۆتزارتی 
جۆزف بۆلینگر، ئاماژه  به  ھاوپوه ندیی پ له نھنیی له نوان به خته وه ری جۆزف بۆلینگر، ئاماژه  به  ھاوپوه ندیی پ له نھنیی له نوان به خته وه ری 
و سیحر ده کات و ده نووس: به شه رافه ته وه  ژیان و به خته وه رانه  ژیان و سیحر ده کات و ده نووس: به شه رافه ته وه  ژیان و به خته وه رانه  ژیان 
دوو شتی ته واو لک جیاوازن، ئه می دووه میان شتکه  که  به ب جۆرک دوو شتی ته واو لک جیاوازن، ئه می دووه میان شتکه  که  به ب جۆرک 
ئیمکانی سیحربازانه  بۆ من مومکین نییه ؛ ھه ر به م  ھۆیه  ده ب شتکی ئیمکانی سیحربازانه  بۆ من مومکین نییه ؛ ھه ر به م  ھۆیه  ده ب شتکی 

ته واو بان سروشتییانه  ڕوو بداته واو بان سروشتییانه  ڕوو بدا.
له فارسییه وه : ئه مجه د غومیله فارسییه وه : ئه مجه د غومی


