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وێستگەی ڕادیۆی دوکتۆر واڵتەر بنیامین
دەربارەی پێوەندیی پێداگۆگیی، فیلم و ڕادیۆ

پێشڕەو محەمەد
)ئەڵمانیا(

)١ - ٢(

دەروازە
وەک چــۆن زیگفرید کراکاوەری هاوڕێی، دوکتۆری 
تەالرســاز، میدیایەکــی فراوانی چەپــی لیبراڵی وەک 
فرانکفۆرتــە تســایتۆنگ بــۆ دامەزراندنــی تیــورە 
ڤایمــار  لــە کۆمــاری  ڕادیکاڵەکــەی  کولتوورییــە 
ــە  ــدی ب ــن پێوەن ــاش بنیامی ــت، ئاوه بەکاردەهێنێ
میدیــای نوێــی جەماوەرییــەوە دەکات، نــەک تەنیــا 
لەبــارەی کاریگەرییەکانیانــەوە دەنووســێت، بەڵکوو 
هەروەهــا خۆشــی دەبێتــە چاالکوانێکــی پراکتیکــی 
ئــەو میدیایــە. واڵتــەر بنیامیــن )١٨٩٢-١٩٤٠(، 
ــای  ــووری، میدی ــەری کولت ــووف، تیوریزەک فەیلەس
نــوێ و ســینەما و دواجــار بیرمەنــدی ڕادیکاڵــی 
زانکۆکانــی  لــە  مارکسیســت،  و  مۆدێرنیســت 
ــۆرا  ــت دوکت ــۆرا و پۆس ــورت دوکت ــرن و فرانکف بێ
مارکسیســتبوونی  بەهــۆی  بــەاڵم  دەخوێنێــت، 
قەیرانــی  لەســەروبەندی  جوولەکەبوونەکــەی،  و 
گــەورەی ئەڵمانیــا لــە ١٩٢٩ و ســەرهەڵدانی زیاتری 

ڕاســتڕۆکان، کــە مارکسیســتەکان و جوولەکەکانیان 
بــە هــۆکاری هەمــوو قەیرانەکانــی ئەڵمانیــا دەزانی، 
جوولەکــەکان  مارکسیســتە  شــوێنی  وردە  وردە 
لــەق دەبێــت و چیتــر بنیامیــن کاری ئەکادیمــی 
دەســتناکەوێت، لەبــەر ئــەوە ڕوو دەکاتــە کاری 
ــی. یەکــەم  ــواری ڕۆژنامەگــەری و میدیای ــازاد و ب ئ
لــە ژانــری نائەکادیمــی و ســەر  کتێبــی خــۆی 
بەژانــری مۆنتــاژی شارنشــینی، لــە ١٩٢٨دا بەنــاوی 
 )Einbahnstraße( یەکئاراســتە«  »شــەقامی 
باڵودەکاتــەوە. ســاڵی ١٩٣٣ کــە هیتلــەر دەســەاڵت 
دەگرێتــە دەســت، بنیامیــن ڕادەکات و ئــاوارەی 
پاریــس دەبێــت، تــا ســاڵی ١٩٤٠ کــە هیتلــەر 
پاریــس دەگرێــت، بیرمەندەکــە بــۆ ســەر ســنووری 
ئیســپانیا ڕادەکات، بــە هیــوای ئــەوەی بپەڕێتــەوە 
پۆرتــوگال و لەوێشــەوە بــەو ڤیزایــەی گرێتــل و 
تیــۆدۆر ئادۆرنــۆ و هۆرکهایمــەر لــە پەیمانگــەی 
قوتابخانــەی  بــە  پاشــان  کــە  کۆمەاڵیەتــی 



131 ژ )٢٩٧/ ٢٩٨( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢٢

فرانکفــورت ناســرا، بۆیــان وەرگرتــووە پێــی بگاتــە 
کەناراوەکانــی نیویــۆرک، شــەو لەســەر ســنوور 
پۆلیســی ژەنــەراڵ فرانکــۆی ئیســپانیی هاوپەیمانــی 
هیتلــەر خــۆی و پــازدە هاوەڵــی دیکــەی دەگــرن، 
هەڕەشــەی ڕادەســتکردنەوەی بــە پۆلیســی ئەڵمانیا 
ــە هۆتێلێکــی ســەر ســنوور،  ــەن، شــەو ل ــێ دەک ل
دەیانهێڵنــەوە،  پۆرتبــۆ،  بەنــاوی  گوندێــک  لــە 
بــە  لــە ژوورەکەیــدا جەســتەیەک  ســەرلەبەیانی 
ســاردی کەوتــووە و مــردووە. چیڕۆکــە باوەکــە 
ــی  ــتی پۆلیس ــەوەی ڕادەس ــۆ ئ ــن ب ــت بنیامی دەڵێ
ئەڵمانــی نەکرێــت خــۆی کوشــتووە. ئــەم چیڕۆکــە 
لــە ســااڵنی ٢٠٠٠ بــەدواوە گومانــی خراوەتــە ســەر 
ــاڵی  ــی س ــازی ئەرژەنتین ــی فیلمس ــد ماواس و داڤی
»کــێ  بەنــاوی  دۆکیومێنتــاری  فیلمێکــی   ٢٠٠٥
ــت،  ــەم دەهێنێ ــی کوشــت؟« بەره ــەر بنیامین واڵت
شــوێنپێی ئــەو بەڵگەنامانــە هەڵدەگرێتــەوە کــە 
ــردووە دوو  ــن م ــەوەی بنیامی ــەو ش ــەن ئ دەریدەخ
پۆلیســی نهێنیــی گیســتاپۆی ئەڵمانی لــە هوتێلەکە 
ــەی  ــی هەڵ ــۆری پشــکنەریش زانیاری ــوون و دوکت ب
لەبــارەی تەرمەکــەوە نووســیوە و دەشــگوترێت 
ــدا  ــە کاتێک ــژراوە، ل ــک نێ ــە گۆڕســتانێکی کاتۆلی ل
کاتۆلیکییــەت هەرگیــز ڕێــگا بــە ناشــتنی ئــەو 

ــوژن.  ــان دەک ــە خۆی ــادات ک ــانە ن کەس
ئێمــە لــەوە دەگەڕێیــن بچینــە نــاو وردەکارییــەوە، 
ــەری  ــە کــۆی تیــورە فەلســەفی و هون ســەبارەت ب
ــی،  ــی و سینەماییەکانیش ــووری و فۆتۆگراف و کولت
کێوێــک  بنیامیــن  وردەکارییــەوە،  نــاو  ناچینــە 
ــدی بەجــێ هێشــتووە کــە  نووســراوی زۆر و زەوەن
تیورەیەکــی  خۆیــان  بوارێکــدا  لــە  هەریەکەیــان 
مەعریفیــی نــوێ و ڕادیکاڵیــان پێکهێنــاوە، ئــەوەی 
کاری  دەمانەوێــت  لێکۆڵینەوەیــەدا  لــەم  ئێمــە 
ڕادیۆیــە  فیلــم و  بەکارهێنانــی  بکەیــن،  لەســەر 
وەک تیورەیەکــی نوێــی پەروەردەیــی و پێداگۆگیــی 

ڕادیــکاڵ و ئەڵتەرناتیــڤ. زۆرینــەى نووســراوەكانی 
ــار  ــەو بڕی ــەى ئ ــەو مانای ــن، ب ــن، پێداگۆگی بنیامی
هونەرییــەكان،  كارە   - دەدات  شــتەكان  لەســەر 
شــتە ناگرنگــەكان، ئەزموونــەكان  - لــە پێوەندیــدا 
بــە توانســتیانەوە بــۆ بەدەســتەوەدانی دەرفەتێــك 
فراوانكردنــی  لەپێنــاوی  فێربــوون،  لەپێنــاوی 
لــە  ڕەفتارانــە  ئــەو  و  تواناییــەكان  هۆشــیاریی 
بــوون،  پێویســت  هاوچەرخــدا  ڕۆژانــەى  ژیانــی 
خێــرا  هەلومەرجــەكان،  و  شــتەكان  هەروەهــا 
ــدا بــەوەى  ــە پێوەندی هەڵدەســەنگێنرێن، ئەویــش ل
كۆنترۆڵكردنــی  بــە  دەســت  زۆرینەیــان  چــۆن 
ــرەكان دەكــەن، لەپێنــاوی زاڵبــوون و  پرۆســە كوێ
ڕێنماییكردنیانــدا. ئــەم جۆرە پیشــاندان و نواندنەى 
شــتەكان، یــان هەلومەرجــەكان لــە گۆشــەنیگای 
ئەگــەر و توانایــی فێربوونــەوە  - بەبیركردنــەوە 
لــەوەى چــۆن دەتوانــن گەشــە بــە نەریتە تــازەكان، 
یــان لەناوبردنــی نەریتــە كۆنــەكان بــدەن - پشــت 
بــە ســەرهەڵدان و دەركەوتنــی شــوێن، فــەزا، یــان 
ژوورێكــی یــاری )Spielraum( دەبەســتێت بــۆ 
تیــوری  ژووری جووڵەكــردن.  یــان  مەشــقكردن، 
بنیامیــن لــە ئازادکردنــی شــوێن - فــەزاکان بــۆ 

واڵتەر بنیامین
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پــەروەردە، لــە ســەدەی نوێــدا، بەتایبــەت دوای 
گەڕانــەوەی بیــری ڕاســتڕۆی نــوێ کــە لــە )دۆناڵــد 
ــایەتی  ــک کەس ــە، جۆرێ ــە لووتک ــپ(دا دەگات ترەم
ــدا  ــە خۆرئاواییەکان ــاو کۆمەڵگ ــەاڵتخوازی لەن دەس
پەروەردەیــی  تیــوری  کــە  بەرجەســتەکردەوە، 
بــۆ  کەســایەتییە  ئــەو  بڕیاربــوو  جەنــگ  دوای 
کەســایەتییەکی هێمنتــر و ئاشــتیخوازتر بگۆڕێــت، 
و  ســەلماند  پێچەوانەکەیــان  ڕووداوەکان  بــەاڵم 
تیوریزەکارانــی بــواری پــەروەردەش بــۆ کێشــە 
بنچینەییەکانــی پێداگۆگــی و پــەروەردە گەڕانــەوە، 
تــا بزانــن کێشــەکانی ئــەم پەروەردەیــە لەکوێدایــە. 
دووبــارە  بنیامینیــان  لێکۆڵــەران  لــە  بەشــێک 
کەشــف کــردەوە. ئــەم لێکۆڵینەوەیــەی منیــش 

ــەیە.  ــەو پرۆس ــێکە ل بەش
ئــەم  کــرد،  یاریکردنمــان  شــوێنەکانی  باســی 
نێــو  یاریكــردن دەچێتــە  بــۆ  فەزایــە   - شــوێن 
وەك  بنیامیــن،  دیكــەى  شــوێنییەكانی  چەمكــە 
 Leibraum( ــە - شــوێن شــوێن - جەســتە و وێن
نــاو  دزەدەكاتــە  كــە   ،)and Bildraum
ــە  ــە، دێت ــۆ نموون ــەوە، وەك، ب ــەردەمی مۆدێرن س
ــەڕووی  ــەری ڕووب ــدا بین ــە تێی ــینەماوە، ك ــاو س ن
دینامیكــی وێنــەى فیلــم دەبێـــتەوە و جەســتەى 
هێزەكانــی  لەالیــەن  بینەرانیــش  كۆلەكتیڤــی 
بــەر.  دەگیرێتــە  دووەم«ـــەوە  »تەكنۆلۆژیــای 
ــردن  ــاری وێناك ــۆ ی ــەك ب ــردن پانتایی ژووری یاریك
ئەمــەش گەشــە  دەدات،  بەدەســتەوە  و خەیــاڵ 
ــە  ــازە ل ــەوەى ت ــۆ بیركردن ــە تواناییــەك دەدات ب ب
ــر  ــرازی ناجێگی ــی و ئام ــان توانای گەورەســااڵندا، ی
لەگــەڵ زمــان لەنێــو مندااڵنــدا، بــەو ڕادەیــەى ئەمــە 
شــوێنێكی وێناكــراوە لــە واقیعــدا، بەهەمــان شــێوە 
پۆتێنشــیەڵێكە بــۆ نیشــتەجێبوون و ئاشــنابوون 
كــە لــە فۆرمــی تەكنیكیــی فیلــم، یــان ڕادیــۆ، 
ــە نزیكایەتیــی منــدااڵن بــە فــەزای فیكریــی  یــان ل

حیكایەتــی پەرییانــەوە هەیــە و دەكرێــت نــاوی 
نموونــەى زیاتریــش بهێنرێــت. 

لــە وتارەكەیــدا بەنــاوی »ئەزمــوون و هــەژاری« 
١٩٣٣دا،  لــە   ،)Erfahrung und Armut(
بــە  باوەڕیــان  ئەوانــەى  ڕوودەكاتــە  بنیامیــن 
دامەزراوەكانــی مۆدێــرن و مۆدێلــی پەروەردەیــی 
پەرییــان  میللــی و حیكایەتــی  نێــو حیكایەتــی 
كۆنــی  لــە چەمكێكــی  بیــر  ئــەو  لەدەســتداوە. 
حیكمــەت دەكاتــەوە، كــە ئێســتا لــە نەوەكانــی 
نەوانــەى  ئــەو  دووركەوتووەتــەوە،  هاوچــەرخ 
بەهــۆی بەپیشەســازیبوون، یــان بەهــۆى یەكەمیــن 
جەنگــی جیهــان و پاشــهاتەكانییەوە وێرانكــراون و 

لەناوبــراون.
ــێ  ــت پ ــی دەس ــی میلل ــە حیكایەتێك ــن ب بنیامی
دەكات، ئامــاژە بــە كاتێكــی ناتایبەتمەنــدی پێــش 
ــی پێشــوو  ــەالی نەوەكان ــك ل ــگ دەكات، كاتێ جەن
ــەوە.  ــوێ دەگوێزرای ــۆ گ ــەوە ب ــە دەم ــەت ل حیكم
چۆنایەتیــی  لــە  بــاس  ئەفســانەیی  حیكایەتــی 
باوكییانــەوە  لەالیــەن  منــدااڵن  پەروەردەكردنــی 
دەكات بەتوانایــی و لێهاتوویــی كاری قورســەوە 
باوەڕپێهێنانیــان  و  فریودانیــان  ڕێــگای  لــە 
ڕەزەكــەى  لــە  حەشــاردراو  گەنجینەیەكــی  كــە 
ــی  ــە گەڕان ــی زەوی ل ــە. گۆڕین دراوســێكەیاندا هەی
بێهــودە بــەدوای زێــڕدا بەرهەمــی گەنجینەیەكــی 
هەســت پێ كــراوە، چنینەوەیەكی سەرســوڕهێنەری 
میــوە. بنیامیــن دەڵێــت جارێــك جیهانێــك هەبــووە 
ــە،  ــێوازی دیك ــان ش ــێوازە، ی ــەم ش ــدا، ب ــە تێی ك
پیــرەكان حیكمەتەكانــی خۆیــان تەســلیمی الوەكان 
ئەزموونــدا  نێــو  لــە  حیكمەتەكەیــان  كــردووە. 
ــێوازی  ــۆرم و ش ــگای ف ــە ڕێ ــوو و ل ــك بووب لەدای
دادێ،  نــەوەی  بــۆ  پراكتیكییەكانــەوە  وانــە 
گوێزراوەتــەوە، ئــەو وانانــەى لــە ســاتی ژیانــدا 
ــوون.  ــری بووب ــەوە فێ ــك كردن ــگای پراكتی ــە ڕێ ل
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بنیامیــن هەروەهــا بــاس لــە چۆنیەتــی هاتنــی 
ئــەم پرۆســەیەى  كــە  جەنگــی جیهانــی دەكات 
گواســتنەوەى وەســتاند، بەهــۆى دەســتێوەردان لــە 
ــەى ڕاســتەوخۆ  ــەو نەوان ــی ئ ــی ئەزموون مۆدێلەكان
پێــش، یــان دوای جەنــگ هاتبــوون. ئەمــە وەك 
بڵێیــت خاكــی بەپیــت و میهرەبانــی حیكایەتــی 
چەوســێنەری  تۆزوخۆڵــی  بووبــووە  ئەفســانەیی 
خەندەقــەكان، كــە هیــچ میوەیەكــی پــێ نییــە جگــە 
گۆڕســتانێك.  وەك  وێرانكــەری  قەوزەیەكــی  لــە 
بنیامیــن دەپرســێت: »لەكــوێ ئێــوە وشــەكان لــە 
ــۆ  ــە نەوەیەكــەوە ب ســەرەمەرگێك دەبیســتن كــە ل
نــەوەی دادێ هاوشــێوەى موســتیلەیەكی بەنــرخ 
دەگوێزرایــەوە؟« لەكوێیــە ئــەو بازنــە و بەرهەمــە 
زێڕینــەى زیندووتــر و تازەتــر دەبێــت زیاتــر لــە 
دەداتــەوە،  وەاڵم  بنیامیــن  دەركەوتنیــدا؟  ڕۆژی 
لەیەكدابــڕان، مەشــقی  لەهیــچ كوێیــەك. تەنیــا 
هەیــە،  بوونــی  ئامێــری  مەشــقی  و  ڕوح  بــێ 
ئەمــە بەتــەواوی پێچەوانــەى فــەزا و شــوێنێكی 
ــە  ــە، ك ــە مەرگ ــی نزیك ــە فەزایەك ــە، ئەم یاریكردن
مردنــی ئەزمــوون و زمــان لەئامێــز دەگرێــت، ئەمــە 
ــەكانی  ــوێنە هاوبەش ــدا ش ــە تێی ــوێن و فەزایەك ش
بوونــی هاوچــەرخ  - سروشــتی ســتراتیژیی ژیــان، 
ســەقامگیریی ئابــووری، بەردەوامیەتیــی جەســتەی 
بــوون -  بناغــەى ئەخالقــی  دروســت، بنەمــا و 
ــت،  ــن دەچێ ــە بەهاكەوت ــەوە و ل ــەرەو بەتاڵبوون ب
ئەمەشــمان لــەو شــتەدا بینــی کــە جەنــگ بــەدووی 

ــای:  ــدا هێن خۆی
ــوێنێكدا  ــوو ش ــە هەم ــوون ل ــەوەى ئەزم ــەر ئ »لەب
ــان  ــوو و نوقس ــەواوی، نەكەوتب ــە بەت ــەم ڕادەی ــا ئ ت
نەبووبــوو: جەنــگ ســەنگەر بــە ســەنگەری ئەزموونــی 
ســتراتیژی بەتــاڵ كردبــووەوە، هەاڵوســان ئەزموونــی 
جەســتەیی،  ئەزموونــی  برســیەتیی  ئابــووری، 
دەســەاڵتە بااڵدەســتەكان، ئەزموونــە ئەخالقییەكانیان 

داڕماندبــوو.«.
جەنــگ هەمــوو چاوەڕوانییەكانــی وێــران كــرد. 
ــێوەیەكی  ــە ش ــوو ب ــە دەب ــان ك ــە ژی ــوون ب باوەڕب
ســتراتیژی دابڕێژرێــت - هاوشــێوەى جەنــگ - لەنێو 
ئەزموونــی جەنگێكــی تاكتیكیــدا لەنــاو دەچێــت 
ــی  ــاو گەردەلوول ــە ن ــەربازان دەكەون ــدا س ــە تێی ك
تەپوتــۆز و تۆفانــەوە و لەنێــو چاڵەكانــدا دەنێژرێن، 
شــوێنەكانیان بەشــێوەیەكی وێرانكەرانــە لەپێنــاوی 
مانــۆڕدا تەفروتونــا دەكرێــت. بنیامیــن بــەم جــۆرە 
تێگەیشــتنی تیــژی خــۆى بــۆ ئەزموونــی چاككــراوی 

هاوچــەرخ پوخــت دەكاتــەوە: 
»ئــەو نەوەیــەى بــە گالیســكە و بەســەر ڕێــگای 
ئەســپەوە ڕۆیشــتبوو بــۆ قوتابخانــە، ئێســتا لەژێــر 
ئاســمانێكی وااڵ و دەشــتودەرێكدا ڕاوەســتابوو كــە 
هەمــوو شــتێكی گۆڕانــی بەســەردا هاتبــوو، بێجگــە 
لــە هەورەكانــی نەبێــت؛ لەژێــر ئــەو هەورانــەدا، 
لــە مەیدانــی هێزێكــی دروســتكراوی ئــەم زریــان و 
تەقینــەوە وێرانكەرانــەدا، جەســتەی الواز و ناســكی 

مــرۆڤ وەســتابوو«.
ــە ســەردەمی پێــش جەنگــەوە  ــدی ب ــا پێوەن تەنی
بریتییــە لــە جەســتەى ناســك و الواز و زیاندیتــووی 
مــرۆڤ كــە بــێ بەرگری لەژێر هەورەكاندا وەســتابوو، 
بــە  جەنــگاوەر  ئاگربەســتیش،  دوای  تەنانــەت 
بەجێهێڵــراوی و تەنیــا و بــێ بەرگــری لــە دیمەنێكــدا 
دەمێنێتــەوە كــە هەمیشــە بــەردەوام دەبێــت لــەوەى 
ناوچــەى جەنــگ و پێكدادان بێت. جەســتەیەكی نوێ 
لــە ئاڵوگــۆڕە كارەســاتبار و دراماتیكییەكانــی نێــوان 
تەكنۆلۆژیــا و سروشــتدا دروســت دەكرێــت؛ شــتێك 
لەالیــەن تەكنۆلۆژیــاوە دروســت دەكرێــت، كــە هــەر 
ــی كتێبــی  ــی كۆتای ــە كەرت ــی دەكات. ل خــۆى وێران
»بــەرەو  نــاوی  بــە  یەكئاراســتە«دا  »شــەقامی 
كۆمەڵــەى خــۆر«، لــە ناوەڕاســتی دەیــەى ١٩٢٠دا، 
هەژانێكــی  و  دەنگدانــەوە  دەربــارەى  بنیامیــن 
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جیهانــی دەنووســێت، كــە لەنێــو جۆشوخرۆشــی 
»لــە  لووتكــە:  گەیشــتبووە  شــێتانەى جەنگــدا 
ــدا، جەســتەى  ــن جەنگ ــی دوایی شــەوەكانی قڕكاری
و  هەژێنــرا  هەســتێكەوە  لەالیــەن  مرۆڤایەتــی 
تووشــی شــۆك بــوو كــە لــە خۆشــی و بەختەوەریــی 
پەركــەم دەچــوو«. جەســتەیەكی نــوێ، فیزیكێكــی 
ســەرەڕای  كــە  نــوێ،  دەمارناســییەكی  و  تــازە 
ــاد  ــوردوو بەی ــی ڕاب ــەوەی ســایكۆلۆژییە درێژەكان ئ
دەهێنێتــەوە، كەچــی دەچێتــە نێــو مەیدانێكــی 
ــۆ  ــان، ب ــە جیه ــە ل ــە بریتیی ــەوە ك وااڵی هێزەكان
ئەمــەش پشــت بــە پارچــە و كەرتــە بەجێماوەكانــی 
بەرپرســیاریەتیی  دەبەســتێت.  مرۆیــی  هیــوای 
ــە  ــە ل ــن بریتیی ــتووی بنیامی ــی و پێگەیش بنچینەی
ئادۆرنــۆ،  كــە  ئەنترۆپۆلــۆژی«،  »ماتریالیزمــی 
وەك  ڕەتكردنەوەیــدا  و  لەگــەڵ سەرزەنشــتكردن 
پێكهێنانــەوەى  دووبــارە  لــە  ئاگاداربوونێــك 
بەرەوپێشــچووی سروشــت، بەتایبــەت جەســتەی 
ئەندامــە  كــە  دەكات،  دەستنیشــانی  مرۆیــی 
ــگای گەشــەكردنی  ــە ڕێ ــرۆڤ ل هەســتەكییەكانی م
ــەم  ــەن. ئ ــتەكان دەك ــی ش ــاوە ئەزموون تەكنۆلۆژی
ئەزموونــە خێراتــر دەبێــت و لەســەر جەســتەدا 
ئــەو  واتــا  ئەمــە  دەكرێــت،  پــێ  هەســتی 
ماتریالیزمــەی، وەك ئادۆرنــۆ پێناســەى دەكات، 
ــودی  ــە خ ــۆى ل ــتەبوونی خ ــردەى بەرجەس ــە ك ك

جەســتەى مــرۆڤ وەردەگرێــت.
ماتریالیزمی ئەنترۆپۆلۆژی الی بنیامین، دەرخستن و 
)Subjektivierung(ئاماژەكردنە بە سەبژێكتسازیی
پێویســتی  كــە  شــوێنەدا  لــەو  ماتریالیــزم،  یەكــی 
ــەو  ــەودا، ئ ــتنی ئ ــەوە و تێگەیش ــە لێكدان ــی. ل پێیەت
ــە ســەردەمی ســەرمایەداریی پیشەســازیدا  ــەی ل مرۆڤ
ــێوازگەلی زۆر  ــە ش ــەى ب ــەو مرۆڤ ــت، ئ ــك دەبێ لەدای
جیــاوازەوە پێوەنــدی لەگــەڵ جیهــان، لەنــاو جیهانــدا 
ــی  ــی چۆنیەتی ــەیەكی فێربوون ــەش پرۆس دەكات، ئەم

هەلومەرجــە  لەژێــر  جیهانــدا  لەگــەڵ  مامەڵەكردنــە 
تازەكانــی ئەزمــوون و كاركــردن و جووڵــەوە. ئــەم 
فێربوونــەى مامەڵەكــردن و دەســتوپەنجە نــەرم كــردن 
ــە پێویســتی  ــەو شــتەیە ك ــدا ئ ــەڵ هەلومەرجەكان لەگ
بــە  پێویســتی  وردتــر،  زۆر  یــان  یاریكــردن،  بــە 
بەرهەمهێنانــی ئەگــەر و تواناییــە تازەكانــی  فێربــوون 
)Neue Lernmöglichkeiten( هەیــە لــە ڕێــگای 

ــەوە. یاریی
نییــە،  وەســتاو  جەوهەرێكــی  جەســتەیە  ئــەم 
لێــی  ئادۆرنــۆوە  هێرشــەكەى  لــە  دەكرێــت  وەك 
بخوێنینــەوە، بەڵكــوو بەپێچەوانــەوە جەســتەیەكی 
ــت،  ــی دەگۆڕێ ــێوە و كات ــتەیەكە ش ــرە، جەس نێوانگ
بــە بەردەوامــی لــە ڕێــگای ئامــرازەكان و بەهــۆى 
وێنەكانــەوە دادەمەزرێنرێتــەوە و پێك دەهێنرێـــتەوە. 
هەندێك جار، ئەمە جەســتەى مەســت و بەجۆشــهاتوو 
كەوتووەتــە  كــە  ئەزموونــە،  )rauschhafte(ی 
ــاواری پیشەســازی، شــۆڕش  ــگ، هاتوه ــەردەم جەن ب
ــوون  ــە. فێرب ــی جیهان ــە ڕاكردووەكان ــی وێن و گەرمای
ــە چ مانایــەك دەبەخشــێت؟  ــەم هەلومەرجان ــر ئ لەژێ
ئادۆرنــۆ دوای جەنــگ، لــە ســاڵی ١٩٥٠دا، لەگــەڵ 
هاوکارانــی لــە پەیمانگــەی توێژینــەوەی کۆمەاڵیەتــی 
ــاوی کەســایەتیی  ــان بەن ــکا توێژینەوەیەکی ــە ئەمری ل
دەســەاڵتخواز نووســی، کــە ١٠٠٠ الپــەڕە دەبــوو، 
ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە دیاریکردنــی کەســایەتیی 
دەســەاڵتخواز بــوو بــەوەدا کــە ڕاســتە جەنــگ کۆتایــی 
هاتــووە و هــەردوو نازیزمــی هیتلــەر و فاشــیزمی 
موســۆلینی نەمــاون و کەوتــوون، بــەاڵم پــەروەردەی 
ــایەتییەکی  ــۆرە کەس ــتاش ج ــا ئێس ــگ ت ــش جەن پێ
ــێ  ــت، ب ــێ هەس ــارد، ڕەق، ب ــتووە: س ــێ هێش بەج
بەزەیــی، ئیگۆییســتە و ئــەم جــۆرە کەســایەتییە 
ئــەو  هەمــوو  پــاڵ  بچێتــەوە  ئامادەیــە  هەمیشــە 
بزووتنەوانــەی کــە بانگــەوازی دەســەاڵتخوازی دەکــەن 
و ئەگــەری دەرکەوتنــەوەی فاشــیزمیان لــێ بــەدی 
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نەمــردوون،  دەکرێــت، فاشــیزم و کارەکتەرەکانــی 
لەنــاو لیبــراڵ دیموکراســی و پەروەردەکەیــدا درێژە بە 
ژیانــی خۆیــان دەدەن، بــەاڵم ئەو دەستنیشــانکردنەی 
ــی  ــایەتییەکی لیبراڵ ــۆ دروســتکردنی کەس ــۆ ب ئادۆرن
بەویــژدان و سەربەســت لــە پــەروەردەوە، تیورەیەکــە 
ــراڵ  ــودی لیب ــاو خ ــاڵ لەن ــا س ــت دوای حەفت کوتوم
ــراڵ  ــەم لیب ــاوە و هــەر ئ دیموکراســیدا شکســتی هێن
دیموکراســییە کەســانی وەک دۆناڵــد ترەمــپ، ڤیکتــۆر 
ئۆربــان، ماتیــۆ ســالڤینی، ژایــر بۆلســۆنارۆ و ...تــاد 
بەرهــەم دەهێنێــت، کەواتــە ئــەو ڕەخنەیــەی ئادۆرنــۆ 
پــەروەردە  و  جەســتە  نواندنــەوەی  مۆدێلــی  لــە 
ــۆی  ــەی خ ــی پێچەوان ــوو، ئامانج ــن هەیب الی بنیامی
ــی  ــەم توانای ــر ه ــن، زیات ــەی بنیامی ــکا و تیورەک پێ

ــوو.  ــی هەب ــەم ڕزگاری ــانکردن و ه دەستنیش
 )Zum Planetarium( »بەرەو كۆمەڵەى خۆر«
كەڵكەڵــەى  چــۆن  كــە  دەدات  پیشــان  ئــەوە 
ــە خــەم  ــە ل ــگ بریتیی ــن دوای جەن ــی بنیامی بەردەوام
ــیاری  ــە پرس ــن ب ــی. بنیامی ــی پیداگۆگ و كەڵكەڵەیەك
ــە نووســینەکەی دەکات، ســەرەتا  فێركــردن دەســت ب
 )Antiquity( بــە داڕشــتنی ئەوەی پرســیاری كەونــارا
ئەزموونــی  بــكات:  مۆدێرنیتــە  فێــری  چ  دەبێــت 
گەردوونیــی )كۆســمیك( دەبێــت بوونــی هەبێــت و 
 )ekstatisch( دەبێــت ئەزموونێكــی نەشــئەگرتوو
پێوەندییــە  ئــەم  بێـــت.  )كۆمۆنــواڵ(  هاوبــەش  و 
لەنێــو  گەردوونــەوە  بــە  كۆمۆنواڵــە  و  نەشــئەیی 
ــراوە  ــەم ك ــێ بەره ــەزۆك و ب ــدا ن كۆمەڵگــەی عەقاڵنی
ــی  ــۆ ئەزموون ــەوە ب ــورت كراوەت ــراوە و ك و قەدەغەك
شــاعیرانی تاكگــەرا كــە گۆرانــی و هەڵبەســت بەســەر 
شــەوانی مانگەشــەودا دەخوێنــن، بــەاڵم بــە تــەواوی و 
بەموتڵەقیــش مایــەى ڕەتكردنــەوە و دەركــردن نییــە. 
ڕاســتییەکەی بەشــێوەیەكی كارەســاتبار و دراماتیك لە 
فــۆرم و شــێوازی بەالڕێدابــراوی حەمــام و گەرماوەكانی 
جەنگــی خوێناویــدا دەگەڕێتــەوە. تەكنۆلۆژیا بزوێنەری 

تێكەڵــی  و  ئاوێتــە  تەكنۆلۆژیــا  بــەاڵم  خۆیەتــی، 
ــی  ســەرمایە و شــێوازەكانی ســەرمایە و پێوەندییەكان
 )Produktionsverhältnisse( بەرهەمهێنــان 
بــە  تەكنۆلۆژیــا  هەوڵەكانــی  ســەرمایە  دەبێــت. 
ئاراســتەى هەژانــدن و تێكدانــی پێوەندییەكانــی نێــوان 
ئــارەزووی  بــەرەو حــەز و  مرۆڤایەتــی و سروشــت 
تێرنەخۆرانــە بــۆ بەرهەمهێنانــی قازانــج دەبــات، بــەرەو 
ــی  ــو كارگەكان ــات لەنێ ــەكان دەب ــی مرۆڤ قوربانیكردن
تەكنۆلۆژیــا  ســەرمایە  قازانجــدا.  بەرهەمهێنانــی 
دەكاتــە دوژمنــی سروشــت، واڵتــان داگیــر دەكات، 
دیمەنــەكان میلیتاریــزە و بەســەربازی دەكات، كوشــتار 
و قەســابخانە بــۆ مرۆڤــەكان دادەهێنێــت، ئەمــەش 
بنیامیــن بــەرەو گەڕانــەوە و ئاماژەكردنێكــی دیكــە بــە 

ــات:  ــی دەب پێداگۆگ
»زاڵبــوون و بااڵدەســتی بەســەر سروشــتدا، كــە 
فێركاریــی ئیمپریالیســتەكانە، ئامانجــی ســەرجەمی 
تەكنۆلۆژیایــە، بــەاڵم كــێ متمانــەی بــە كۆنترۆڵــی 
ئــەو دار حەیزەرانــە هەیــە كــە دەیگــوت بااڵدەســتی 
و زاڵبــوون بەســەر منداڵــدا لەالیــەن گەورەكانــەوە 
ئامانجــی پەروەردەیــە؟ ئایــا پــەروەردە لەســەرووی 
جیانەكــراوەی  فەرمانێكــی  شــتێكەوە  هەمــوو 
ــەوەكان و دواجــار بااڵدەســتی  ــوان ن ــی نێ پێوەندی
نییــە، ئەگــەر ئێمــە ئــەم زاراوەیــە بەكاربهێنین، واتا 
بااڵدەســتیی ئــەم پێوەندییانــە، نــەك بااڵدەســتیی 
منــداڵ؟ بــەم جــۆرە تەكنۆلۆژیــا نابێــت بااڵدەســتی 
و زاڵبــوون بێــت بەســەر سروشــتدا، بەڵكــوو دەبێت 

پێوەندیــی نێــوان سروشــت و مــرۆڤ بێــت«. 
ــە،  پــەروەردە بابەتێكــی ڕێكخســتنی پێوەندییەكان
تــەواو وەك ئامانجــی تەكنۆلۆژیــا، لــە پێوەندییەكانی 
ــەر  ــوون بەس ــۆ زاڵب ــە ب ــەوە، بابەتێك ــە مرۆڤەكان ب
چەوســاندنەوەدا، لەبــەر ئــەوەش پــەروەردە دەبێــت 
ڕێكخســتنی هەوڵێكــی كۆیــی و هاوبــەش و كۆمۆنــواڵ 
لــە  بەســااڵچووان  و  الوان  شــێوەیەك  بــە  بێــت، 
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یەكتــرەوە فێرببــن. گــەڕان بــەدوای خوڵــق و نەریتــە 
تــازەكان گرنگــە بــۆ ئەم ڕێكخســتنەی پێوەندییەكانی 
ــا. نەریتــە  نێــوان مرۆڤــەكان، سروشــت و تەكنۆلۆژی
دروســتبووەكان، هەركــە لەژێــر هەلومەرجــە تازەكاندا 
ــۆ  ــن ب ــادە دەب ــەر، ئام ــە ب ــدا گیران ــاوی ژیان لەپێن
بەناوەكیكــردن )Verinnerlichung(ی پێوەندییــە 

ڕێكخــراوە تــازەكان. 
ــوودمەندەكان  ــازە و س ــە ت ــت نەریت ــەاڵم ناكرێ ب
هەڵســەنگاندنێكیدا  لــە  بســەپێنرێن.  لەســەرەوە 
بەنــاوی »پێداگۆگــی كۆلۆنیالــی«، لــە ١٩٣٠دا، 
بنیامیــن گاڵتــە بــە »ڕیفۆرمیزمــی ســادەكارانە«ی 
دەربــارەى  كتێبەكــەى  و  یالكۆتزكــی  ئەلویــس 
هاوچەرخــدا،  ڕۆژگاری  لــە  پەرییــان  حیكایەتــی 
هاوچــەرخ:  و  پەرییــان  حیكایەتــی  بەنــاوی 
ســەردەمی  و  ئەڵمانــی  میللیــی  حیكایەتــی 
 Märchen und Gegenwart.( ئێمــە)١٩٣٠( 
 Das deutsche Volksmärchen und unserer
ــەوە و  ــۆ نوێكردن ــە بانگەشــەى ب Zeit( دەكات، ك
گونجاندنــی حیكایەتــی پەرییان بۆ »هەســتەوەرییە 
ــت  ــوو دەكرێ ــی واب ــرد و پێ ــەكان« دەك هاوچەرخ
ــن و  ــە خوێ ــەم هەســتەوەرییانە ل ــەوە ئ ــەم ڕێگای ل
ــە و  ــە تان ــن ب ــەوە. بنیامی ــاك بکرێن ــژی پ توندوتی
تەشــەرەوە دەڵێــت كــە ئــەم پێداگۆگ)فێركار(انــە 
ــر  ــان فێ ــی لێكۆڵینەوەكانی ــە بابەت ــتێك ل ــچ ش هی
نابــن، تەنانــەت مەحاڵــە بیــر لــەوە بكەینــەوە كــە 
فێــر دەبــن. ئــەوان ئــەو باوەڕەیــان بەخۆیــان هەیــە 
ــە كەســانی  ــای پێشــكەوتووخوازیدا دەبن ــە لەمان ك
مۆدێــرن. لــە مامەڵەكردنیانــدا لەگــەڵ منــدااڵن وەك 
بــوون بــە »ڕێنیشــاندەر« بۆیــان لــە جیهانێكــدا كە 
وادەردەكەوێــت لەودیوی توندوتیژی و هیرارشــییەت 
ــەوان ڕاســتییەکەی وەك  ــەوە بێــت، ئ و هەڕەمییەت
ــداڵ  ــی من ــەوە و ئارەزووەكان ــی بیركردن داگیركەران
بنیامیــن  وەك  ناتوانــن،  ئــەوان  دەجووڵێنــەوە. 

ــەوە  ــی دەكات، ل ــەكان«دا باس ــرازە كۆن ــە »ئام ل
تێبگــەن كــە منــدااڵن ئامادەییــان بــۆ »گرۆتیســك، 
بــە  و  ســتەمكاری  ترســناكی،  و  بەزەیــی  بــێ 

ــە. نامرۆییكــردن« هەی
كــە  منــداڵ  پێداگۆگیــی  شــێوازەی  »ئــەو 
دەقــاودەق  ســەلیقەیە،  بــە  تێــدا  نووســەری 
یەكســانە بــە »ســایكۆلۆژیای مرۆڤــی ســەرەتایی« 
بەناووبانگ و ناســراو - مرۆڤە ســەرەتاییەكان وەك 
بەكاربــەرە ئەوروپییــە لــە بەهەشــت نێردراوەكانــی 
كااڵ ناوخۆییــەكان، ئەمــە خــۆى لەهــەر جووڵەیەكی 
بــەم چەشــنەدا دەردەخــات: »حیكایەتــی پەرییــان 
ــدا  ــەڵ پاڵەوان ــۆى لەگ ــداڵ دەدات خ ــە من ــگا ب ڕێ
ــە  ــە پێوەندیی ــە پێویســتی ب ــكات، ئەم یەكســان ب
منداڵییــەوە  الوازییــە  بــەو  خۆیەكســانكەرەكان 
هەیــە كــە ئەمــە لــە پێوەندییــدا بــە جیهانــی 

دەكات«. ئەزمــوون  پێگەیشــتووانەوە 
فرۆیــد  بــااڵی  تەفســیری  پیادەكردنــی  بــە 
)لــە  منداڵــی  ئەولەویەتــی  و  بااڵدەســتی  بــۆ 
یــان  نارســیزم(،  دەربــارەى  لێكۆڵینەوەكەیــدا 
ــەى  ــە دژ و پێچەوانەك ــوون، ك ــۆ ئەزم ــەت ب تەنان
ــەو  ــەڵ ئ ــەورە لەگ ــگار گ ــتە، كێشــەیەكی ئێج ڕاس
شــێوەیەكی  بــە  كــە  دەبێــت  دروســت  دەقــەدا 
دەســتكرد تێیــدا بانگەشــەى بیركورتییــەك دەكات 
كــە لەژێــر ئااڵی ســەردەمی هاوچەرخــدا، جەنگێكی 
دەخــات  بەگــەڕ  شــتێك  هەمــوو  دژی  پیــرۆز 
ڕۆژگاری  »هەســتیاریەتیی  بــە  پێوەندیــی  كــە 
ــت و ڕاســتییەکەی ئەمــەش  هاوچەرخ«ـــەوە نەبێ
)وەك بەشــێك لــە هــۆزە ئەفریقییــەكان( منــدااڵن 
ــگ دادەنێــت«. ــەرەی جەن ــزی پێشــەوەى ب ــە ڕی ل
جەنگ ســەرهەڵدەدات. ئیمپریالیستە كولتوورییەكان 
دەبنــە بەرپرســی پــەروەردە و پێداگۆگــی. خۆیــان 
بابەتــە  و  بكــەر  لەگــەڵ  هاوشــان   - مندااڵنیــان  و 
ــە  ــن، بەڵكــوو چــۆن ب ــچ فێرناب ــان - هی كۆلۆنییەكانی
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شــێوەیەكی پەرتــەوازە و ســەرلێتێكدەر ئــازاری زیاتــر 
بخەنــەوە، لەكاتێكــدا كــە دەیانەوێــت ئــەم پەروەردەیە 
لەنێــو  بەپێچەوانــەوە،  بدەنــەوە.  بــە كااڵوە گــرێ 
گونجــان و نەرمیــی فــەزای یاریكردنــدا، ئــەوان فێــری 

ــن.  ــوون دەب ــی فێرب یاریكــردن و یاریكردن

فیلم
ــە فیلمــی ســۆڤێتی  ــی ل ــە بەرگریكردن بنیامیــن ب
لــە ١٩٢7دا دەســت بــە فراوانكــردن و پــەرەدان 
بــە چەمكــی شــوێنی یاریكــردن لــە پێوەندیــدا 
ــی  ــە و هەرێمێك ــدا ناوچ ــە فیلم ــت ل دەكات. دەڵێ
نوێــی وشــیاری دێتــە بوونــەوە، ئــەم وشــیارییە 
بــە  بنچینەیــی  شــێوەیەكی  بــە  دەركەوتــووە 
شــیكردنەوەیەكی ژینگــە و چینــی كۆمەاڵیەتییــەوە 
بەســتراوەتەوە. النــی كــەم لــە ڕووســیا، پرۆلیتاریــا 
ــم، كــە  ــەزا و شــوێنەكانی فیل ــی ف ــە پاڵەوان بووەت
شــوێنە گشــتی و كۆلەكتیڤەكانــن بــۆ كەســە كۆیــی 
و كۆلەكتیڤــەكان - ئــەو ڕاســتییەى فیلمی کەشــتیی 
 Panzerkreuzer( پۆتەمکیــن  جەنگیــی 
Potemkin( »بــۆ یەكــەم جــار ئــەم بابەتــە ڕوون 

دەكاتــەوە«. 
بنیامیــن لــە فیلمــدا بــەدوای مۆدێــل و شــێوازەكانی 
كاری پەروەردەییــدا دەگــەڕا، ئەمانــەش خۆیــان وەك 
فۆرمێكــدا،  چەنــد  لــە  )كۆگــەرا(  كۆلەكتیڤیســت 
هەروەهــا دووبارەبــووەوە و شــایانی بەرهەمهێنانــەوە 
پیشــان دەدا. ئەوە میدیای تەكنۆلۆژییە، كە لەوانەیە 
تــەواو قەناعەتپێكەرانــە، كۆمەڵــە دەرفەتێــك بــۆ 
پراكتیكــی دەســتەجەمعی و كۆلەكتیــڤ و فێربوونــی 
كۆلەكتیــڤ بەدەســتەوە دەدات، بەتایبــەت میدیاكانــی 
ــە  ــە ل ــێوەیەكی تاقان ــە بەش ــم، ك ــی و فیل فۆتۆگراف
 optisch(»ڕێــگای خــەون و »ناوشــیاریی ئۆپتیكــی
ڕێچكــە  كردنــەوەى  توانایــی  unbewußt(ـــەوە 
تەكنۆلۆژیــا  هەیــە.  تازەكانیــان  شــێوازە  و 

ــرۆژەى »ڕۆشنســازیی  ــۆ پ ــان ب ــەكان خۆی كولتووریی
ناپیــرۆز« )profane illumination( دەكەنــەوە و 
خەســڵەتی پراكتیكــی بۆ ئاشــنابوونی بینــەران لەگەڵ 
ــی  ــە ئەزموون ــە ڕۆژان ــوێ ك ــی ن ــی جیهان ئاڵۆزییەكان
دەكــەن. نەریــت )Verhalten( خــۆی وا لــێ دەكات 
ببینرێــت و لــەم ڕووەوە بــەڕووی هەمــوو شــتێكدا 
ناســراوترین شــتەكان،  تەنانــەت  دەبێــت،  وشــیار 
تەكنۆلۆژییانــەوە  پیادەكردنــی  لەالیــەن  دەكرێــت 
وەك شــتی نــوێ دەربكــەون - واتــا »وردكــردن« 
و »پێكهێنانــەوە لەكاتێــك و لەهەمــان كاتــدا. لــە 
وتارەكەیــدا بەنــاوی »كورتەمێــژووی فۆتۆگرافــی« 

)١٩٣١(دا، بنیامیــن دەنووســێت: 
»مــادام ئەمــە شــتێكی هاوبەشــە، كە بــۆ نموونە، 
ئێمــە بیرۆكەیەكمــان لەســەر ئــەو شــتە هەیــە 
ــەر  ــەكردن )ئەگ ــردەى پیاس ــە ك ــداری ل ــە بەش ك
بەشــێوە گشــتییەكەى وشــەكە بــەكاری بهێنیــن(دا 
دەكات، ئــەوە ئێمــە بــە گشــتی هیــچ بیرۆكەیەكمــان 
لەســەر ڕوودانــی ئــەوە نییــە لەمیانــەى تێكشــكاندن 
و دابەشــكردنی ئــەو ســاتەدا كــە كەســێك بەڕاســتی 
هەنــگاو دەنێــت. فۆتۆگرافــی، لــە ڕێــگای ئــەو 
ــردن  ــواش و گەورەك ــەى هێ ــۆ جووڵ ــەى ب ئامرازان

ــە ئاشــكرا دەكات«.  ــی، نهێنییەك هەیەت
ــت  ــت و دەردەكەوێ ــكرا دەبێ ــەى ئاش ــەو نهێنیی ئ
دەرگیــری »وێســتگە ناچاوەڕوانكــراوەكان« دەبێــت 
كــە لــە ماڵێكــدا، یــان لــە ژوورێكــدا، یــان لــە 
شــەقامێكدا نابینرێــن و شــاراونەتەوە. ئەمانە شــوێن 
یاریكردنــن،  دەرككراوەكانــی  و  وێنەیــی  فــەزا  و 
دیمەنێكــی تــازەى زۆر بــۆ پێوەندییــە تازەكانــی 

نێــوان خەڵــك، سروشــت و تەكنۆلۆژیــا. 
ــان  ــوێ، ی ــە خەڵكانێكــی ن ــەران دەكات ــم بین فیل
تازەبــووەوە - ئــەو كەســانەى چیتــر هــەروا بــە 
ســانایی خەڵكانــی لۆكاڵــی و نەیتــڤ نیــن، بەڵكــوو 
ــازە  ــدەرەوە و شــیكارێكی ت ــە لێك ــە كۆمەڵ بوونەت
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ژیانــی  كەرتبووەكانــی  و  وێــران  پارچــە  لەنێــو 
لــە  لــە فیلمــدا دەشــكێت  ڕۆژانەیانــدا. جیهــان 
پێنــاوی ئــەوەی دووبــارە وەك جیهانێكــی وێنەیــی 

ــەوە:  ــاد بنرێت بنی
ســەرتاپا  جیهانــە  ئــەم  ســینەما  »پاشــان 
دابەشــەكردنی  لــە  دینامیتــی  بــە  زیندانییــەى 
ــە  ــتا ئێم ــەوە ئێس ــەر ئ ــدەوە، لەب ــاتێكدا تەقان س
فراوانكراوەكــەى  و  درێژكــراوە  و  دوور  گەشــتە 
سەركێشــی نێــوان پارچــە وێرانبــووە فــراوان و زۆر 

بــەر«.  دەگرینــە  زەوەندەكانــی  و 
ــت،  ــە ئاشــنایەتی دەترازێنرێ شــوێنێكی ئاشــنا ل
ــاش  ــت، پ ــت  - و وەك بڵێی ــنا دەكرێـ ــا نائاش وات
جەنگ  - ناوچەى سەركێشی. وێنەى ماتریال، یان 
كەرەســتە بــەو جــۆرەى لــە تەكنۆلۆژیــا جەماوەرییە 
پیشــان  بەرهەمهێنانــەوەدا  دووبــارە  تازەكانــی 
ــات.  ــەوە دەردەخ ــوی بینین ــك لەودی دراوە، بینینێ
ــەى  ئەمــە شــتێكی زینــدوو، پێدراوێكــی دەركەوت
ــە  ــتا ئەم ــی هێش ــرەوە، كەچ ــەن ئامێ ــە لەالی ژیان
ــل  ــو مەی ــت هەمیشــە لەنێ ــە وادەردەكەوێ ــە ك ژیان
و ئــارەزووە ناوەكییەكانــی خۆیــدا هێشــتراوەتەوە، 
چاوەڕوانــی دۆزینــەوەى نێوانگرێكــی ڕاســتەقینە و 
چوونــی بــۆ نێــو وێنــە كــردووە. فیلــم، فۆتۆگرافــی، 
وێنــەی نزیككــراوە، جووڵــە، هەمــوو ئەمانــە مــاددە 
و جەســتەى جیهان وەك ســەنتێزێك و كۆبابەتێكی 
ــەم  ــەن. ئ ــت دەك ــەدا دروس ــو وێن ــراوە لەنێ تازەك
نییــە،  بینینێكــی ســادە  تەنیــا  بینینــە  جــۆرە 
بەڵكــوو دووربینــی و بینینێكــی ناوەكییــە، یــان 
ــا نەریتییــەى  ــەو مان بەگشــتی هــەر بینیــن نییــە ل
بینینێكــی  ئەمــە  هەیەتــی،  بینیــن  بــۆ  مــرۆڤ 
تەواوكــراو و تەكمیلەكــراوە - تەكمیلەكــراو لەالیــەن 
ــە  ــردا ك ــو ئامێ ــەوە لەنێ ــیاریی ئۆپتیكی«ی »ناوش
بــۆ بینــەر دەبینێــت )یــان لەپێنــاوی بینــەردا 
ــش  ــەوە پێ ــەم ڕێگای ــت(، ل ــەیردەكات و دەبینێ س

ــەوە. ــت دەكەوێت ــی مەبەس ــی و قێزەون کاڵفام
دەســتەواژەكەى بنیامیــن »ناوشــیاریی ئۆپتیكی« 
پێشــنیاری ئــەوە دەكات كــە فیلــم خــۆی، پانتایــی و 
ــن  ــاژ، دەتوان كەرتــی ســینەمایی، پرۆســەكانی مۆنت
بچنــە ئەودیــوی مەبەســتەكانی فیلمســازەوە و تێــی 
بپەڕێنــن. ناوشــیاریی فیلمــی شــانس و بەختــی 
وردەكاری و ئــەو ســاتانە دەگرێتــە خــۆى كــە كاتێك 
ــێواز و  ــە ش ــن ل ــار دەكرێ ــی تۆم ــەكان و چاالك وێن
ــان  ــن، ی ــش دەكرێ ــدا نمای ــگا ناچاوەڕوانكراوەكان ڕێ
بەشــێوازە دوورەدەســتەكان لــە چــاوی ئاســاییەوە، 
ناوشــیارییە  ئــەم  دەبینرێــن.  و  دەكرێــن  دەرك 
ســینەماییە كــە لــە فیلمــدا دەرخــراوە، دەبێتــە 
شــتێك  دەبێتــە  بەگشــتی  وشــیارانە،  شــتێكی 
دەســتمان پــێ بــگات تــا بــە ئاســانی شــیكاری 
الیەنــی  ســەر  وەردەچەرخێتــە  ئەمــەش  بكەیــن، 

پێداگۆگــی. 
دەربــارەى  »هــەواڵ  وتــاری  لــە  بنیامیــن 
بــۆ  ڕانانێكــە  و  نرخانــدن  كــە  گوڵــەكان«دا، 
 Karl( بلۆســفیڵد  كارڵ  وێنەیــی  كتێبێكــی 
Blossfeldt( بەنــاوی »فۆرمــە ســەرەتاییەكانی 
هونــەر« )Urformen der Kunst( بــاس لــە 
چۆنییەتــی »كانییەكــی ئــاوی گەرمــی جیهانــە 
تازەكانــی وێنــە دەكات كــە لــە ســات و خاڵەكانــی 
ــك دەكات،  ــە زیكەزی ــت ب ــەدا دەس ــی ئێم ئەزموون
لــەو شــوێنەدا كــە ئێمــە بەكەمــی بیرمــان لــە 

كردبــووەوە«. شــیاوبوونیان  و  مومكینبــوون 
ــرەدا ستایشــكردنێكی فۆرمــە سروشــتییەكان،  لێ
شــتێكی نەبینراو تا ئێســتا، ڕوون دەبێتەوە و دێتە 
ــت  ــك كــە وادەردەكەوێ ــە جۆرێ ــاو ڕۆشــناییەوە ب ن
ــە  ــە ئێم ــەو شــتەدا ك ــە ل ــت، وات ــەواو ئاشــنا بێ ت
پێــی دەڵێیــن سروشــت. ڕاســتییەکەی لەڕوانگــەى 
ــی خــودی  ــدا، توانای ــوێ لەنێــو شــتی كۆن شــتی ن
كامێــرا  دەكرێتـــەوە.  دروســت  دووبــارە  بینیــن 
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ڕێــگای بینیــن بــە هــۆى ئامێــرەوە دیــاری دەكات و 
لــەم ڕووەوە مرۆڤــەكان لــە مۆدێــل و شــێوازەكانی 
خوڵــق و نەریتــە كۆنەكانــی بینیــن جیادەكاتــەوە. 
لــە وێنەكانــی بلۆســفیڵددا، »سروشــتی دووەم« 

ــەوە. ــەر دیــدەى بینەران دێتــە ب
ئــەوەى لەنێــو ئــەم الپەڕانــەدا دەبینرێــن كۆمەڵــە 
گۆچانێكــی قەشــەكانن كــە لــە پــەڕی وشــترمورغدا 
كۆنەكانــی  فۆرمــە  لەكاتێكــدا  كــراون،  نمایــش 
ســتووونەكان لە كلكی ئەسپەكانەوە سەرهەڵدەدەن 
و تیــرە تەوتەمییەكانیــش لــە زینەكانی ئەســپەكاندا 
دەردەكــەون، و ...تــاد، بنیامیــن تێبینــی ئــەوە 
دەكات كــە چــۆن فۆتۆگرافــی بلۆســفیڵد ڕێــگا بــە 
شــیكردنەوە و لێكدانــەوە لــە دیمەنێكــی نامــۆدا 
دەدات: »ئێمــە، چاودێــران، ســەرگەردان لەنێو ئەم 
ڕووەكــە زەبەلالحانــەدا وەك كۆمەڵــە گەشــتیارێكی 
بچكۆلــە وەســتاوین«. هەركــە مرۆڤــەكان لەنێــو 
ئــەم قەڵەمــڕەوە تازەیــەدا ســەرگەردان دەبــن، لــە 
ناوەڕاســتی سروشــتێكدا كە هەمان شــت و هاوكات 
دەبنــە  كاریگــەر،  شــێوەیەكی  بــە  جیاوازیشــە، 
كۆمەڵــە ئەنترۆپۆلۆژیســتێك لەســەر خۆیــان و بــۆ 
خۆیــان، واتــە دەبنــە مرۆڤناســی خــودی خۆیــان. 
ــان و پیشــاندانی  ــە ناســینی خۆی ــەوان دەســت ب ئ
جیهانێكــی باشــتر دەكــەن - یــان ڕاســتییەکەی 

ــەوە.  ــگای نێوانگــری خۆیان ــە ڕێ ــا - ل تەنی
لــە وێنــەی  پەیمانــە سروشــتییەكانی جیهــان 
لەیــەك  یــان  دەبــن،  وردوخــاش  تەكنۆلۆژیــدا 
بەشــەكانی  شــیكاركردنی  بــە  ڕێــگا  دەترازێــن، 
بــۆ  ڕێگایــەك  كردنــەوەى  لەپێنــاوی  دەدرێــت 
و  ڕێكخســتنەوە  و  پەیكەربەندیكــردن  دووبــارە 

گشــتێك. وەك  یەكدانانەوەیــان،  لەســەر 
ســەرەتایی  نوســخەى  لەناونانــی  بنیامیــن، 
بەشــێك لــە بەرهەمەكــەى »كاری هونەریــی لــە 
ــاوی  ــدا« بەن ــەوەى تەكنیكی ســەردەمی بەرهەمهێنان

لــە  كــە  دەكات  لــەوە  بــاس  مــاوس«  »میكــی 
ــی  ــم كارتۆن ــە فیل ــەت ل ــدا، بەتایب ــم كارتۆنەكان فیل
گەشــتیارانی سەركێشــدا، ئەو گەشــتیارانە كۆمەڵێك 
پەرتەوازەكــراوە  »وێرانــە«  ڕێــگای  لــە  گەشــت 
 )Raum( فراوانەكانەوە بەدەســتەوە دەدەن. شوێن
لــە ڕێــگای مۆنتــاژەوە فــراوان و كۆدەكرێتــەوە، 
لەكاتێكــدا كات )Time( لــە ڕێــگای پێچخــواردن 
فــراوان  بازنەییكردنەكانــی زەمەنــەوە، درێــژ و  و 
دەكرێتــەوە. بنیامیــن كارەكتــەر و ئەكتەرەكانــی 
پیشــان  یۆتۆپییــەكان  كەســایەتییە  وەك  دیزنــی 
دەدات، هەڵبــەت بــە ئاماژەكــردن بــۆ نووســەری 
 Charles( سۆسیالیســتی یۆتۆپــی، شــارڵ فۆریــە
Fourier( و پێشــینانی ساتیریســتەكانی ســەردەمی 
گرانڤیــل دەربــارەى ژیانــی مۆدێــرن، یــان تیورەكانــی 
ــۆن  ــم كارت ــی فیل زانســتی سروشــتی. كارەكتەرەكان
لــە شــوێنی یاریكردنــدا نیشــتەجێ دەبــن كــە ئێســتا 
ــەوە، وەك  ــدوو دەكرێن ــەوە زین ــگای وێناكردن ــە ڕێ ل
ئامادەكارییــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی نەریتــە تازەكانــی 

دەرككــردن و تێگەیشــتن. 


