وێستگەی ڕادیۆی دوکتۆر واڵتەر بنیامین

دەربارەی پێوەندیی پێداگۆگیی ،فیلم و ڕادیۆ
پێشڕەو محەمەد
(ئەڵمانیا)
()٢ - ١
دەروازە

وەک چــۆن زیگفرید کراکاوەری هاوڕێی ،دوکتۆری
تەالرســاز ،میدیایەکــی فراوانی چەپــی لیبراڵی وەک
فرانکفۆرتــە تســایتۆنگ بــۆ دامەزراندنــی تیــورە
کولتوورییــە ڕادیکاڵەکــەی لــە کۆمــاری ڤایمــار
بەکاردەهێنێــت ،ئاوهــاش بنیامیــن پێوەنــدی بــە
میدیــای نوێــی جەماوەرییــەوە دەکات ،نــەک تەنیــا
لەبــارەی کاریگەرییەکانیانــەوە دەنووســێت ،بەڵکوو
هەروەهــا خۆشــی دەبێتــە چاالکوانێکــی پراکتیکــی
ئــەو میدیایــە .واڵتــەر بنیامیــن (،)١٩٤٠-١٨٩٢
فەیلەســووف ،تیوریزەکــەری کولتــووری ،میدیــای
نــوێ و ســینەما و دواجــار بیرمەنــدی ڕادیکاڵــی
مۆدێرنیســت و مارکسیســت ،لــە زانکۆکانــی
بێــرن و فرانکفــورت دوکتــۆرا و پۆســت دوکتــۆرا
دەخوێنێــت ،بــەاڵم بەهــۆی مارکسیســتبوونی
و جوولەکەبوونەکــەی ،لەســەروبەندی قەیرانــی
گــەورەی ئەڵمانیــا لــە  ١٩٢٩و ســەرهەڵدانی زیاتری

ڕاســتڕۆکان ،کــە مارکسیســتەکان و جوولەکەکانیان
بــە هــۆکاری هەمــوو قەیرانەکانــی ئەڵمانیــا دەزانی،
وردە وردە شــوێنی مارکسیســتە جوولەکــەکان
لــەق دەبێــت و چیتــر بنیامیــن کاری ئەکادیمــی
دەســتناکەوێت ،لەبــەر ئــەوە ڕوو دەکاتــە کاری
ئــازاد و بــواری ڕۆژنامەگــەری و میدیایــی .یەکــەم
کتێبــی خــۆی لــە ژانــری نائەکادیمــی و ســەر
بەژانــری مۆنتــاژی شارنشــینی ،لــە ١٩٢٨دا بەنــاوی
«شــەقامی یەکئاراســتە» ()Einbahnstraße
باڵودەکاتــەوە .ســاڵی  ١٩٣٣کــە هیتلــەر دەســەاڵت
دەگرێتــە دەســت ،بنیامیــن ڕادەکات و ئــاوارەی
پاریــس دەبێــت ،تــا ســاڵی  ١٩٤٠کــە 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
کۆمەاڵیەتــی کــە پاشــان بــە قوتابخانــەی
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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
لــێ دەکــەن ،شــەو لــە هۆتێلێکــی ســەر ســنوور،
لــە گوندێــک بەنــاوی پۆرتبــۆ ،دەیانهێڵنــەوە،
ســەرلەبەیانی لــە ژوورەکەیــدا جەســتەیەک بــە
ســاردی کەوتــووە و مــردووە .چیڕۆکــە باوەکــە
دەڵێــت بنیامیــن بــۆ ئــەوەی ڕادەســتی پۆلیســی
ئەڵمانــی نەکرێــت خــۆی کوشــتووە .ئــەم چیڕۆکــە
لــە ســااڵنی  ٢٠٠٠بــەدواوە گومانــی خراوەتــە ســەر
و داڤیــد ماواســی فیلمســازی ئەرژەنتینــی ســاڵی
 ٢٠٠٥فیلمێکــی دۆکیومێنتــاری بەنــاوی «کــێ
واڵتــەر بنیامینــی کوشــت؟» بەرهــەم دەهێنێــت،
شــوێنپێی ئــەو بەڵگەنامانــە هەڵدەگرێتــەوە کــە
دەریدەخــەن ئــەو شــەوەی بنیامیــن مــردووە دوو
پۆلیســی نهێنیــی گیســتاپۆی ئەڵمانی لــە هوتێلەکە
بــوون و دوکتــۆری پشــکنەریش زانیاریــی هەڵــەی
لەبــارەی تەرمەکــەوە نووســیوە و دەشــگوترێت
لــە گۆڕســتانێکی کاتۆلیــک نێــژراوە ،لــە کاتێکــدا
کاتۆلیکییــەت هەرگیــز ڕێــگا بــە ناشــتنی ئــەو
کەســانە نــادات کــە خۆیــان دەکــوژن.
ئێمــە لــەوە دەگەڕێیــن بچینــە نــاو وردەکارییــەوە،
ســەبارەت بــە کــۆی تیــورە فەلســەفی و هونــەری
و کولتــووری و فۆتۆگرافــی و سینەماییەکانیشــی،
ناچینــە نــاو وردەکارییــەوە ،بنیامیــن کێوێــک
نووســراوی زۆر و زەوەنــدی بەجــێ هێشــتووە کــە
هەریەکەیــان لــە بوارێکــدا خۆیــان تیورەیەکــی
مەعریفیــی نــوێ و ڕادیکاڵیــان پێکهێنــاوە ،ئــەوەی
ئێمــە لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا دەمانەوێــت کاری
لەســەر بکەیــن ،بەکارهێنانــی فیلــم و ڕادیۆیــە
وەک تیورەیەکــی نوێــی پەروەردەیــی و پێداگۆگیــی

واڵتەر بنیامین

ڕادیــکاڵ و ئەڵتەرناتیــڤ .زۆرینــەى نووســراوەكانی
بنیامیــن ،پێداگۆگیــن ،بــەو مانایــەى ئــەو بڕیــار
لەســەر شــتەكان دەدات  -كارە هونەرییــەكان،
شــتە ناگرنگــەكان ،ئەزموونــەكان  -لــە پێوەندیــدا
بــە توانســتیانەوە بــۆ بەدەســتەوەدانی دەرفەتێــك
لەپێنــاوی فێربــوون ،لەپێنــاوی فراوانكردنــی
هۆشــیاریی تواناییــەكان و ئــەو ڕەفتارانــە لــە
ژیانــی ڕۆژانــەى هاوچەرخــدا پێویســت بــوون،
هەروەهــا شــتەكان و هەلومەرجــەكان ،خێــرا
هەڵدەســەنگێنرێن ،ئەویــش لــە پێوەندیــدا بــەوەى
چــۆن زۆرینەیــان دەســت بــە كۆنترۆڵكردنــی
پرۆســە كوێــرەكان دەكــەن ،لەپێنــاوی زاڵبــوون و
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 ( )Spielraumدەبەســتێت بــۆ
مەشــقكردن ،یــان ژووری جووڵەكــردن .تیــوری
بنیامیــن لــە ئازادکردنــی شــوێن  -فــەزاکان بــۆ
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پــەروەردە ،لــە ســەدەی نوێــدا ،بەتایبــەت دوای
گەڕانــەوەی بیــری ڕاســتڕۆی نــوێ کــە لــە (دۆناڵــد
ترەمــپ)دا دەگاتــە لووتکــە ،جۆرێــک کەســایەتی
دەســەاڵتخوازی لەنــاو کۆمەڵگــە خۆرئاواییەکانــدا
بەرجەســتەکردەوە ،کــە تیــوری پەروەردەیــی
دوای جەنــگ بڕیاربــوو ئــەو کەســایەتییە بــۆ
کەســایەتییەکی هێمنتــر و ئاشــتیخوازتر بگۆڕێــت،
بــەاڵم ڕووداوەکان پێچەوانەکەیــان ســەلماند و
تیوریزەکارانــی بــواری پــەروەردەش بــۆ کێشــە
بنچینەییەکانــی پێداگۆگــی و پــەروەردە گەڕانــەوە،
تــا بزانــن کێشــەکانی ئــەم پەروەردەیــە لەکوێدایــە.
بەشــێک لــە لێکۆڵــەران بنیامینیــان دووبــارە
کەشــف کــردەوە .ئــەم لێکۆڵینەوەیــەی منیــش
بەشــێکە لــەو پرۆســەیە.
باســی شــوێنەکانی یاریکردنمــان کــرد ،ئــەم
شــوێن  -فەزایــە بــۆ یاریكــردن دەچێتــە نێــو
چەمكــە شــوێنییەكانی دیكــەى بنیامیــن ،وەك
شــوێن  -جەســتە و وێنــە  -شــوێن (Leibraum
 ،)and Bildraumكــە دزەدەكاتــە نــاو
ســەردەمی مۆدێرنــەوە ،وەك ،بــۆ نموونــە ،دێتــە
نــاو ســینەماوە ،كــە تێیــدا بینــەری ڕووبــەڕووی
دینامیكــی وێنــەى فیلــم دەبێـــتەوە و جەســتەى
كۆلەكتیڤــی بینەرانیــش لەالیــەن هێزەكانــی
«تەكنۆلۆژیــای دووەم»ـــەوە دەگیرێتــە بــەر.
ژووری یاریكــردن پانتاییــەك بــۆ یــاری وێناكــردن
و خەیــاڵ بەدەســتەوە دەدات ،ئەمــەش گەشــە
بــە تواناییــەك دەدات بــۆ بیركردنــەوەى تــازە لــە
گەورەســااڵندا ،یــان توانایــی و ئامــرازی ناجێگیــر
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،
یــان لــە نزیكایەتیــی منــدااڵن بــە فــەزای فیكریــی

حیكایەتــی پەرییانــەوە هەیــە و دەكرێــت نــاوی
نموونــەى زیاتریــش بهێنرێــت.
لــە وتارەكەیــدا بەنــاوی «ئەزمــوون و هــەژاری»
( ،)Erfahrung und Armutلــە 1933دا،
بنیامیــن ڕوودەكاتــە ئەوانــەى باوەڕیــان بــە
دامەزراوەكانــی مۆدێــرن و مۆدێلــی پەروەردەیــی
نێــو حیكایەتــی میللــی و حیكایەتــی پەرییــان
لەدەســتداوە .ئــەو بیــر لــە چەمكێكــی كۆنــی
حیكمــەت دەكاتــەوە ،كــە ئێســتا لــە نەوەكانــی
هاوچــەرخ دووركەوتووەتــەوە ،ئــەو نەوانــەى
بەهــۆی بەپیشەســازیبوون ،یــان بەهــۆى یەكەمیــن
جەنگــی جیهــان و پاشــهاتەكانییەوە وێرانكــراون و
لەناوبــراون.
بنیامیــن بــە حیكایەتێكــی میللــی دەســت پــێ
دەكات ،ئامــاژە بــە كاتێكــی ناتایبەتمەنــدی پێــش
جەنــگ دەكات ،كاتێــك لــەالی نەوەكانــی پێشــوو
حیكمــەت لــە دەمــەوە بــۆ گــوێ دەگوێزرایــەوە.
حیكایەتــی ئەفســانەیی بــاس لــە چۆنایەتیــی
پەروەردەكردنــی منــدااڵن لەالیــەن باوكییانــەوە
دەكات بەتوانایــی و لێهاتوویــی كاری قورســەوە
لــە ڕێــگای فریودانیــان و باوەڕپێهێنانیــان
كــە گەنجینەیەكــی حەشــاردراو لــە ڕەزەكــەى
دراوســێكەیاندا هەیــە .گۆڕینــی زەوی لــە گەڕانــی
بێهــودە بــەدوای زێــڕدا بەرهەمــی گەنجینەیەكــی
هەســت پێ كــراوە ،چنینەوەیەكی سەرســوڕهێنەری
میــوە .بنیامیــن دەڵێــت جارێــك جیهانێــك هەبــووە
كــە تێیــدا ،بــەم شــێوازە ،یــان شــێوازی دیكــە،
پیــرەكان حیكمەتەكانــی خۆیــان تەســلیمی الوەكان
كــردووە .حیكمەتەكەیــان لــە نێــو ئەزموونــدا
لەدایــك بووبــوو و لــە ڕێــگای فــۆرم و شــێوازی
وانــە پراكتیكییەكانــەوە بــۆ نــەوەی دادێ،
گوێزراوەتــەوە ،ئــەو وانانــەى لــە ســاتی ژیانــدا
لــە ڕێــگای پراكتیــك كردنــەوە فێــری بووبــوون.
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بنیامیــن هەروەهــا بــاس لــە چۆنیەتــی هاتنــی
جەنگــی جیهانــی دەكات كــە ئــەم پرۆســەیەى
گواســتنەوەى وەســتاند ،بەهــۆى دەســتێوەردان لــە
مۆدێلەكانــی ئەزموونــی ئــەو نەوانــەى ڕاســتەوخۆ
پێــش ،یــان دوای جەنــگ هاتبــوون .ئەمــە وەك
بڵێیــت خاكــی بەپیــت و میهرەبانــی حیكایەتــی
ئەفســانەیی بووبــووە تۆزوخۆڵــی چەوســێنەری
خەندەقــەكان ،كــە هیــچ میوەیەكــی پــێ نییــە جگــە
لــە قەوزەیەكــی وێرانكــەری وەك گۆڕســتانێك.
بنیامیــن دەپرســێت« :لەكــوێ ئێــوە وشــەكان لــە
ســەرەمەرگێك دەبیســتن كــە لــە نەوەیەكــەوە بــۆ
نــەوەی دادێ هاوشــێوەى موســتیلەیەكی بەنــرخ
دەگوێزرایــەوە؟» لەكوێیــە ئــەو بازنــە و بەرهەمــە
زێڕینــەى زیندووتــر و تازەتــر دەبێــت زیاتــر لــە
ڕۆژی دەركەوتنیــدا؟ بنیامیــن وەاڵم دەداتــەوە،
لەهیــچ كوێیــەك .تەنیــا لەیەكدابــڕان ،مەشــقی
بــێ ڕوح و مەشــقی ئامێــری بوونــی هەیــە،
ئەمــە بەتــەواوی پێچەوانــەى فــەزا و شــوێنێكی
یاریكردنــە ،ئەمــە فەزایەكــی نزیكــە مەرگــە ،كــە
مردنــی ئەزمــوون و زمــان لەئامێــز دەگرێــت ،ئەمــە
شــوێن و فەزایەكــە تێیــدا شــوێنە هاوبەشــەكانی
بوونــی هاوچــەرخ  -سروشــتی ســتراتیژیی ژیــان،
ســەقامگیریی ئابــووری ،بەردەوامیەتیــی جەســتەی
دروســت ،بنەمــا و بناغــەى ئەخالقــی بــوون -
بــەرەو بەتاڵبوونــەوە و لــە بەهاكەوتــن دەچێــت،
ئەمەشــمان لــەو شــتەدا بینــی کــە جەنــگ بــەدووی
خۆیــدا هێنــای:
«لەبــەر ئــەوەى ئەزمــوون لــە هەمــوو شــوێنێكدا
تــا ئــەم ڕادەیــە بەتــەواوی ،نەكەوتبــوو و نوقســان
نەبووبــوو :جەنــگ ســەنگەر بــە ســەنگەری ئەزموونــی
ســتراتیژی بەتــاڵ كردبــووەوە ،هەاڵوســان ئەزموونــی
ئابــووری ،برســیەتیی ئەزموونــی جەســتەیی،
دەســەاڵتە بااڵدەســتەكان ،ئەزموونــە ئەخالقییەكانیان

داڕماندبــوو.».
جەنــگ هەمــوو چاوەڕوانییەكانــی وێــران كــرد.
باوەڕبــوون بــە ژیــان كــە دەبــوو بــە شــێوەیەكی
ســتراتیژی دابڕێژرێــت  -هاوشــێوەى جەنــگ  -لەنێو
ئەزموونــی جەنگێكــی تاكتیكیــدا لەنــاو دەچێــت
كــە تێیــدا ســەربازان دەكەونــە نــاو گەردەلوولــی
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».
تەنیــا پێوەنــدی بــە ســەردەمی پێــش جەنگــەوە
بریتییــە لــە جەســتەى ناســك و الواز و زیاندیتــووی
مــرۆڤ كــە بــێ بەرگری لەژێر هەورەكاندا وەســتابوو،
تەنانــەت دوای ئاگربەســتیش ،جەنــگاوەر بــە
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
خــۆى وێرانــی دەكات .لــە كەرتــی كۆتایــی كتێبــی
«شــەقامی یەكئاراســتە»دا بــە نــاوی «بــەرەو
كۆمەڵــەى خــۆر» ،لــە ناوەڕاســتی دەیــەى 1920دا،
بنیامیــن دەربــارەى دەنگدانــەوە و هەژانێكــی
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جیهانــی دەنووســێت ،كــە لەنێــو جۆشوخرۆشــی
شــێتانەى جەنگــدا گەیشــتبووە لووتكــە« :لــە
شــەوەكانی قڕكاریــی دواییــن جەنگــدا ،جەســتەى
مرۆڤایەتــی لەالیــەن هەســتێكەوە هەژێنــرا و
تووشــی شــۆك بــوو كــە لــە خۆشــی و بەختەوەریــی
پەركــەم دەچــوو» .جەســتەیەكی نــوێ ،فیزیكێكــی
تــازە و دەمارناســییەكی نــوێ ،كــە ســەرەڕای
ئــەوەی ســایكۆلۆژییە درێژەكانــی ڕابــوردوو بەیــاد
دەهێنێتــەوە ،كەچــی دەچێتــە نێــو مەیدانێكــی
وااڵی هێزەكانــەوە كــە بریتییــە لــە جیهــان ،بــۆ
ئەمــەش پشــت بــە پارچــە و كەرتــە بەجێماوەكانــی
هیــوای مرۆیــی دەبەســتێت .بەرپرســیاریەتیی
بنچینەیــی و پێگەیشــتووی بنیامیــن بریتییــە لــە
«ماتریالیزمــی ئەنترۆپۆلــۆژی» ،كــە ئادۆرنــۆ،
لەگــەڵ سەرزەنشــتكردن و ڕەتكردنەوەیــدا وەك
ئاگاداربوونێــك لــە دووبــارە پێكهێنانــەوەى
بەرەوپێشــچووی سروشــت ،بەتایبــەت جەســتەی
مرۆیــی دەستنیشــانی دەكات ،كــە ئەندامــە
هەســتەكییەكانی مــرۆڤ لــە ڕێــگای گەشــەكردنی
تەكنۆلۆژیــاوە ئەزموونــی شــتەكان دەكــەن .ئــەم
ئەزموونــە خێراتــر دەبێــت و لەســەر جەســتەدا
هەســتی پــێ دەكرێــت ،ئەمــە واتــا ئــەو
ماتریالیزمــەی ،وەك ئادۆرنــۆ پێناســەى دەكات،
كــە كــردەى بەرجەســتەبوونی خــۆى لــە خــودی
جەســتەى مــرۆڤ وەردەگرێــت.
ماتریالیزمی ئەنترۆپۆلۆژی الی بنیامین ،دەرخستن و
ئاماژەكردنە بە سەبژێكتسازیی()Subjektivierung
یەكــی ماتریالیــزم ،لــەو شــوێنەدا كــە پێویســتی
پێیەتــی .لــە لێكدانــەوە و تێگەیشــتنی ئــەودا ،ئــەو
مرۆڤــەی لــە ســەردەمی ســەرمایەداریی پیشەســازیدا
لەدایــك دەبێــت ،ئــەو مرۆڤــەى بــە شــێوازگەلی زۆر
جیــاوازەوە پێوەنــدی لەگــەڵ جیهــان ،لەنــاو جیهانــدا
دەكات ،ئەمــەش پرۆســەیەكی فێربوونــی چۆنیەتیــی

مامەڵەكردنــە لەگــەڵ جیهانــدا لەژێــر هەلومەرجــە
تازەكانــی ئەزمــوون و كاركــردن و جووڵــەوە .ئــەم
فێربوونــەى مامەڵەكــردن و دەســتوپەنجە نــەرم كــردن
لەگــەڵ هەلومەرجەكانــدا ئــەو شــتەیە كــە پێویســتی
بــە یاریكــردن ،یــان زۆر وردتــر ،پێویســتی بــە
بەرهەمهێنانــی ئەگــەر و تواناییــە تازەكانــی فێربــوون
( )Neue Lernmöglichkeitenهەیــە لــە ڕێــگای
یارییــەوە.
ئــەم جەســتەیە جەوهەرێكــی وەســتاو نییــە،
وەك دەكرێــت لــە هێرشــەكەى ئادۆرنــۆوە لێــی
بخوێنینــەوە ،بەڵكــوو بەپێچەوانــەوە جەســتەیەكی
نێوانگــرە ،جەســتەیەكە شــێوە و كاتــی دەگۆڕێــت،
بــە بەردەوامــی لــە ڕێــگای ئامــرازەكان و بەهــۆى
وێنەكانــەوە دادەمەزرێنرێتــەوە و پێك دەهێنرێـــتەوە.
هەندێك جار ،ئەمە جەســتەى مەســت و بەجۆشــهاتوو
()rauschhafteی ئەزموونــە ،كــە كەوتووەتــە
بــەردەم جەنــگ ،هاتوهــاواری پیشەســازی ،شــۆڕش
و گەرمایــی وێنــە ڕاكردووەكانــی جیهانــە .فێربــوون
لەژێــر ئــەم هەلومەرجانــە چ مانایــەك دەبەخشــێت؟
ئادۆرنــۆ دوای جەنــگ ،لــە ســاڵی ١٩٥٠دا ،لەگــەڵ
هاوکارانــی لــە پەیمانگــەی توێژینــەوەی کۆمەاڵیەتــی
لــە ئەمریــکا توێژینەوەیەکیــان بەنــاوی کەســایەتیی
دەســەاڵتخواز نووســی ،کــە  ١٠٠٠الپــەڕە 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
پێــش جەنــگ تــا ئێســتاش جــۆرە کەســایەتییەکی
بەجــێ هێشــتووە :ســارد ،ڕەق ،بــێ هەســت ،بــێ
بەزەیــی ،ئیگۆییســتە و ئــەم جــۆرە کەســایەتییە
هەمیشــە ئامادەیــە بچێتــەوە پــاڵ هەمــوو ئــەو
بزووتنەوانــەی کــە بانگــەوازی دەســەاڵتخوازی دەکــەن
و ئەگــەری دەرکەوتنــەوەی فاشــیزمیان لــێ بــەدی
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دەکرێــت ،فاشــیزم و کارەکتەرەکانــی نەمــردوون،
لەنــاو لیبــراڵ دیموکراســی و پەروەردەکەیــدا درێژە بە
ژیانــی خۆیــان دەدەن ،بــەاڵم ئەو دەستنیشــانکردنەی
ئادۆرنــۆ بــۆ دروســتکردنی کەســایەتییەکی لیبراڵــی
بەویــژدان و سەربەســت لــە پــەروەردەوە ،تیورەیەکــە
کوتومــت دوای حەفتــا ســاڵ لەنــاو خــودی لیبــراڵ
دیموکراســیدا شکســتی هێنــاوە و هــەر ئــەم لیبــراڵ
دیموکراســییە کەســانی وەک دۆناڵــد ترەمــپ ،ڤیکتــۆر
ئۆربــان ،ماتیــۆ ســالڤینی ،ژایــر بۆلســۆنارۆ و ...تــاد
بەرهــەم دەهێنێــت ،کەواتــە ئــەو ڕەخنەیــەی ئادۆرنــۆ
لــە مۆدێلــی نواندنــەوەی جەســتە و پــەروەردە
الی بنیامیــن هەیبــوو ،ئامانجــی پێچەوانــەی خــۆی
پێــکا و تیورەکــەی بنیامیــن ،زیاتــر هــەم توانایــی
دەستنیشــانکردن و هــەم ڕزگاریــی هەبــوو.
«بەرەو كۆمەڵەى خۆر» ()Zum Planetarium
ئــەوە پیشــان دەدات كــە چــۆن كەڵكەڵــەى
بەردەوامــی بنیامیــن دوای جەنــگ بریتییــە لــە خــەم
و كەڵكەڵەیەكــی پیداگۆگــی .بنیامیــن بــە پرســیاری
فێركــردن دەســت بــە نووســینەکەی دەکات ،ســەرەتا
بــە داڕشــتنی ئەوەی پرســیاری كەونــارا ()Antiquity
دەبێــت چ فێــری مۆدێرنیتــە بــكات :ئەزموونــی
گەردوونیــی (كۆســمیك) دەبێــت بوونــی هەبێــت و
دەبێــت ئەزموونێكــی نەشــئەگرتوو ()ekstatisch
و هاوبــەش (كۆمۆنــواڵ) بێـــت .ئــەم پێوەندییــە
نەشــئەیی و كۆمۆنواڵــە بــە گەردوونــەوە لەنێــو
كۆمەڵگــەی عەقاڵنیــدا نــەزۆك و بــێ بەرهــەم كــراوە
و قەدەغەكــراوە و كــورت كراوەتــەوە بــۆ ئەزموونــی
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

خۆیەتــی ،بــەاڵم تەكنۆلۆژیــا ئاوێتــە و تێكەڵــی
ســەرمایە و شــێوازەكانی ســەرمایە و پێوەندییەكانــی
()Produktionsverhältnisse
بەرهەمهێنــان
دەبێــت .ســەرمایە هەوڵەكانــی تەكنۆلۆژیــا بــە
ئاراســتەى هەژانــدن و تێكدانــی پێوەندییەكانــی نێــوان
مرۆڤایەتــی و سروشــت بــەرەو حــەز و ئــارەزووی
تێرنەخۆرانــە بــۆ بەرهەمهێنانــی قازانــج دەبــات ،بــەرەو
قوربانیكردنــی مرۆڤــەكان دەبــات لەنێــو كارگەكانــی
بەرهەمهێنانــی قازانجــدا .ســەرمایە تەكنۆلۆژیــا
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
پێداگۆگــی دەبــات:
«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
هەمــوو شــتێكەوە فەرمانێكــی جیانەكــراوەی
پێوەندیــی نێــوان نــەوەكان و دواجــار بااڵدەســتی
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».
پــەروەردە بابەتێكــی ڕێكخســتنی پێوەندییەكانــە،
تــەواو وەك ئامانجــی تەكنۆلۆژیــا ،لــە پێوەندییەكانی
بــە مرۆڤەكانــەوە ،بابەتێكــە بــۆ زاڵبــوون بەســەر
چەوســاندنەوەدا ،لەبــەر ئــەوەش پــەروەردە دەبێــت
ڕێكخســتنی هەوڵێكــی كۆیــی و هاوبــەش و كۆمۆنــواڵ
بێــت ،بــە شــێوەیەك الوان و بەســااڵچووان لــە
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یەكتــرەوە فێرببــن .گــەڕان بــەدوای خوڵــق و نەریتــە
تــازەكان گرنگــە بــۆ ئەم ڕێكخســتنەی پێوەندییەكانی
نێــوان مرۆڤــەكان ،سروشــت و تەكنۆلۆژیــا .نەریتــە
دروســتبووەكان ،هەركــە لەژێــر هەلومەرجــە تازەكاندا
لەپێنــاوی ژیانــدا گیرانــە بــەر ،ئامــادە دەبــن بــۆ
بەناوەكیكــردن ()Verinnerlichungی پێوەندییــە
ڕێكخــراوە تــازەكان.
بــەاڵم ناكرێــت نەریتــە تــازە و ســوودمەندەكان
لەســەرەوە بســەپێنرێن .لــە هەڵســەنگاندنێكیدا
بەنــاوی «پێداگۆگــی كۆلۆنیالــی» ،لــە 1930دا،
بنیامیــن گاڵتــە بــە «ڕیفۆرمیزمــی ســادەكارانە»ی
ئەلویــس یالكۆتزكــی و كتێبەكــەى دەربــارەى
حیكایەتــی پەرییــان لــە ڕۆژگاری هاوچەرخــدا،
بەنــاوی حیكایەتــی پەرییــان و هاوچــەرخ:
حیكایەتــی میللیــی ئەڵمانــی و ســەردەمی
ئێمــە(Märchen und Gegenwart.( )1930
Das deutsche Volksmärchen und unserer
 )Zeitدەكات ،كــە بانگەشــەى بــۆ نوێكردنــەوە و

گونجاندنــی حیكایەتــی پەرییان بۆ «هەســتەوەرییە
هاوچەرخــەكان» دەكــرد و پێــی وابــوو دەكرێــت
لــەم ڕێگایــەوە ئــەم هەســتەوەرییانە لــە خوێــن و
توندوتیــژی پــاك بکرێنــەوە .بنیامیــن بــە تانــە و
تەشــەرەوە دەڵێــت كــە ئــەم پێداگۆگ(فێركار)انــە
هیــچ شــتێك لــە بابەتــی لێكۆڵینەوەكانیــان فێــر
نابــن ،تەنانــەت مەحاڵــە بیــر لــەوە بكەینــەوە كــە
فێــر دەبــن .ئــەوان ئــەو باوەڕەیــان بەخۆیــان هەیــە
كــە لەمانــای پێشــكەوتووخوازیدا دەبنــە كەســانی
مۆدێــرن .لــە مامەڵەكردنیانــدا لەگــەڵ منــدااڵن وەك
بــوون بــە «ڕێنیشــاندەر» بۆیــان لــە جیهانێكــدا كە
وادەردەكەوێــت لەودیوی توندوتیژی و هیرارشــییەت
و هەڕەمییەتــەوە بێــت ،ئــەوان ڕاســتییەکەی وەك
داگیركەرانــی بیركردنــەوە و ئارەزووەكانــی منــداڵ
دەجووڵێنــەوە .ئــەوان ناتوانــن ،وەك بنیامیــن

لــە «ئامــرازە كۆنــەكان»دا باســی دەكات ،لــەوە
تێبگــەن كــە منــدااڵن ئامادەییــان بــۆ «گرۆتیســك،
بــێ بەزەیــی و ترســناكی ،ســتەمكاری و بــە
نامرۆییكــردن» هەیــە.
«ئــەو شــێوازەی پێداگۆگیــی منــداڵ كــە
نووســەری تێــدا بــە ســەلیقەیە ،دەقــاودەق
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
ڕێــگا بــە منــداڵ دەدات خــۆى لەگــەڵ پاڵەوانــدا
یەكســان بــكات ،ئەمــە پێویســتی بــە پێوەندییــە
خۆیەكســانكەرەكان بــەو الوازییــە منداڵییــەوە
هەیــە كــە ئەمــە لــە پێوەندییــدا بــە جیهانــی
پێگەیشــتووانەوە ئەزمــوون دەكات».
بــە پیادەكردنــی تەفســیری بــااڵی فرۆیــد
بــۆ بااڵدەســتی و ئەولەویەتــی منداڵــی (لــە
لێكۆڵینەوەكەیــدا دەربــارەى نارســیزم) ،یــان
تەنانــەت بــۆ ئەزمــوون ،كــە دژ و پێچەوانەكــەى
ڕاســتە ،كێشــەیەكی ئێجــگار گــەورە لەگــەڵ ئــەو
دەقــەدا دروســت دەبێــت كــە بــە شــێوەیەكی
دەســتكرد تێیــدا بانگەشــەى بیركورتییــەك دەكات
كــە لەژێــر ئااڵی ســەردەمی هاوچەرخــدا ،جەنگێكی
پیــرۆز دژی هەمــوو شــتێك بەگــەڕ دەخــات
كــە پێوەندیــی بــە «هەســتیاریەتیی ڕۆژگاری
هاوچەرخ»ـــەوە نەبێــت و ڕاســتییەکەی ئەمــەش
(وەك بەشــێك لــە هــۆزە ئەفریقییــەكان) منــدااڵن
لــە ڕیــزی پێشــەوەى بــەرەی جەنــگ دادەنێــت».
جەنگ ســەرهەڵدەدات .ئیمپریالیستە كولتوورییەكان
دەبنــە بەرپرســی پــەروەردە و پێداگۆگــی .خۆیــان
و مندااڵنیــان  -هاوشــان لەگــەڵ بكــەر و بابەتــە
كۆلۆنییەكانیــان  -هیــچ فێرنابــن ،بەڵكــوو چــۆن بــە
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شــێوەیەكی پەرتــەوازە و ســەرلێتێكدەر ئــازاری زیاتــر
بخەنــەوە ،لەكاتێكــدا كــە دەیانەوێــت ئــەم پەروەردەیە
بــە كااڵوە گــرێ بدەنــەوە .بەپێچەوانــەوە ،لەنێــو
گونجــان و نەرمیــی فــەزای یاریكردنــدا ،ئــەوان فێــری
یاریكــردن و یاریكردنــی فێربــوون دەبــن.
فیلم

بنیامیــن بــە بەرگریكردنــی لــە فیلمــی ســۆڤێتی
لــە 1927دا دەســت بــە فراوانكــردن و پــەرەدان
بــە چەمكــی شــوێنی یاریكــردن لــە پێوەندیــدا
دەكات .دەڵێــت لــە فیلمــدا ناوچــە و هەرێمێكــی
نوێــی وشــیاری دێتــە بوونــەوە ،ئــەم وشــیارییە
دەركەوتــووە بــە شــێوەیەكی بنچینەیــی بــە
شــیكردنەوەیەكی ژینگــە و چینــی كۆمەاڵیەتییــەوە
بەســتراوەتەوە .النــی كــەم لــە ڕووســیا ،پرۆلیتاریــا
بووەتــە پاڵەوانــی فــەزا و شــوێنەكانی فیلــم ،كــە
شــوێنە گشــتی و كۆلەكتیڤەكانــن بــۆ كەســە كۆیــی
و كۆلەكتیڤــەكان  -ئــەو ڕاســتییەى فیلمی کەشــتیی
جەنگیــی پۆتەمکیــن (Panzerkreuzer
« )Potemkinبــۆ یەكــەم جــار ئــەم بابەتــە ڕوون
دەكاتــەوە».
بنیامیــن لــە فیلمــدا بــەدوای مۆدێــل و شــێوازەكانی
كاری پەروەردەییــدا دەگــەڕا ،ئەمانــەش خۆیــان وەك
كۆلەكتیڤیســت (كۆگــەرا) لــە چەنــد فۆرمێكــدا،
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
فۆتۆگرافــی و فیلــم ،كــە بەشــێوەیەكی تاقانــە لــە
ڕێــگای خــەون و «ناوشــیاریی ئۆپتیكــی»(optisch
)unbewußtـــەوە توانایــی كردنــەوەى ڕێچكــە
و شــێوازە تازەكانیــان هەیــە .تەكنۆلۆژیــا

كولتوورییــەكان خۆیــان بــۆ پــرۆژەى «ڕۆشنســازیی
ناپیــرۆز» ( )profane illuminationدەكەنــەوە و
خەســڵەتی پراكتیكــی بۆ ئاشــنابوونی بینــەران لەگەڵ
ئاڵۆزییەكانــی جیهانــی نــوێ كــە ڕۆژانــە ئەزموونــی
دەكــەن .نەریــت ( )Verhaltenخــۆی وا لــێ دەكات
ببینرێــت و لــەم ڕووەوە بــەڕووی هەمــوو شــتێكدا
وشــیار دەبێــت ،تەنانــەت ناســراوترین شــتەكان،
دەكرێــت لەالیــەن پیادەكردنــی تەكنۆلۆژییانــەوە
وەك شــتی نــوێ دەربكــەون  -واتــا «وردكــردن»
و «پێكهێنانــەوە لەكاتێــك و لەهەمــان كاتــدا .لــە
وتارەكەیــدا بەنــاوی «كورتەمێــژووی فۆتۆگرافــی»
()1931دا ،بنیامیــن دەنووســێت:
«مــادام ئەمــە شــتێكی هاوبەشــە ،كە بــۆ نموونە،
ئێمــە بیرۆكەیەكمــان لەســەر ئــەو شــتە هەیــە
كــە بەشــداری لــە كــردەى پیاســەكردن (ئەگــەر
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
ئامرازانــەى بــۆ جووڵــەى هێــواش و گەورەكــردن
هەیەتــی ،نهێنییەكــە ئاشــكرا دەكات».
ئــەو نهێنییــەى ئاشــكرا دەبێــت و دەردەكەوێــت
دەرگیــری «وێســتگە ناچاوەڕوانكــراوەكان» دەبێــت
كــە لــە ماڵێكــدا ،یــان لــە ژوورێكــدا ،یــان لــە
شــەقامێكدا نابینرێــن و شــاراونەتەوە .ئەمانە شــوێن
و فــەزا وێنەیــی و دەرككراوەكانــی یاریكردنــن،
دیمەنێكــی تــازەى زۆر بــۆ پێوەندییــە تازەكانــی
نێــوان خەڵــك ،سروشــت و تەكنۆلۆژیــا.
فیلــم بینــەران دەكاتــە خەڵكانێكــی نــوێ ،یــان
تازەبــووەوە  -ئــەو كەســانەى چیتــر هــەروا بــە
ســانایی خەڵكانــی لۆكاڵــی و نەیتــڤ نیــن ،بەڵكــوو
بوونەتــە كۆمەڵــە لێكــدەرەوە و شــیكارێكی تــازە
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لەنێــو پارچــە وێــران و كەرتبووەكانــی ژیانــی
ڕۆژانەیانــدا .جیهــان لــە فیلمــدا دەشــكێت لــە
پێنــاوی ئــەوەی دووبــارە وەك جیهانێكــی وێنەیــی
بنیــاد بنرێتــەوە:
«پاشــان ســینەما ئــەم جیهانــە ســەرتاپا
زیندانییــەى بــە دینامیتــی لــە دابەشــەكردنی
ســاتێكدا تەقانــدەوە ،لەبــەر ئــەوە ئێســتا ئێمــە
گەشــتە دوور و درێژكــراوە و فراوانكراوەكــەى
سەركێشــی نێــوان پارچــە وێرانبــووە فــراوان و زۆر
و زەوەندەكانــی دەگرینــە بــەر».
شــوێنێكی ئاشــنا لــە ئاشــنایەتی دەترازێنرێــت،
واتــا نائاشــنا دەكرێـــت  -و وەك بڵێیــت ،پــاش
جەنگ  -ناوچەى سەركێشی .وێنەى ماتریال ،یان
كەرەســتە بــەو جــۆرەى لــە تەكنۆلۆژیــا جەماوەرییە
تازەكانــی دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەدا پیشــان
دراوە ،بینینێــك لەودیــوی بینینــەوە دەردەخــات.
ئەمــە شــتێكی زینــدوو ،پێدراوێكــی دەركەوتــەى
ژیانــە لەالیــەن ئامێــرەوە ،كەچــی هێشــتا ئەمــە
ژیانــە كــە وادەردەكەوێــت هەمیشــە لەنێــو مەیــل
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
تازەكــراوە لەنێــو وێنــەدا دروســت دەكــەن .ئــەم
جــۆرە بینینــە تەنیــا بینینێكــی ســادە نییــە،
بەڵكــوو دووربینــی و بینینێكــی ناوەكییــە ،یــان
بەگشــتی هــەر بینیــن نییــە لــەو مانــا نەریتییــەى
مــرۆڤ بــۆ بینیــن هەیەتــی ،ئەمــە بینینێكــی
تەواوكــراو و تەكمیلەكــراوە  -تەكمیلەكــراو لەالیــەن
«ناوشــیاریی ئۆپتیكی»یــەوە لەنێــو ئامێــردا كــە
بــۆ بینــەر دەبینێــت (یــان لەپێنــاوی بینــەردا
ســەیردەكات و دەبینێــت) ،لــەم ڕێگایــەوە پێــش

کاڵفامــی و قێزەونــی مەبەســت دەكەوێتــەوە.
دەســتەواژەكەى بنیامیــن «ناوشــیاریی ئۆپتیكی»
پێشــنیاری ئــەوە دەكات كــە فیلــم خــۆی ،پانتایــی و
كەرتــی ســینەمایی ،پرۆســەكانی مۆنتــاژ ،دەتوانــن
بچنــە ئەودیــوی مەبەســتەكانی فیلمســازەوە و تێــی
بپەڕێنــن .ناوشــیاریی فیلمــی شــانس و بەختــی
وردەكاری و ئــەو ســاتانە دەگرێتــە خــۆى كــە كاتێك
وێنــەكان و چاالكــی تۆمــار دەكرێــن لــە شــێواز و
ڕێــگا ناچاوەڕوانكراوەكانــدا نمایــش دەكرێــن ،یــان
بەشــێوازە دوورەدەســتەكان لــە چــاوی ئاســاییەوە،
دەرك دەكرێــن و دەبینرێــن .ئــەم ناوشــیارییە
ســینەماییە كــە لــە فیلمــدا دەرخــراوە ،دەبێتــە
شــتێكی وشــیارانە ،بەگشــتی دەبێتــە شــتێك
دەســتمان پــێ بــگات تــا بــە ئاســانی شــیكاری
بكەیــن ،ئەمــەش وەردەچەرخێتــە ســەر الیەنــی
پێداگۆگــی.
بنیامیــن لــە وتــاری «هــەواڵ دەربــارەى
گوڵــەكان»دا ،كــە نرخانــدن و ڕانانێكــە بــۆ
كتێبێكــی وێنەیــی كارڵ بلۆســفیڵد (Karl
 )Blossfeldtبەنــاوی «فۆرمــە ســەرەتاییەكانی
هونــەر» ( )Urformen der Kunstبــاس لــە
چۆنییەتــی «كانییەكــی ئــاوی گەرمــی جیهانــە
تازەكانــی وێنــە دەكات كــە لــە ســات و خاڵەكانــی
ئەزموونــی ئێمــەدا دەســت بــە زیكەزیــك دەكات،
لــەو شــوێنەدا كــە ئێمــە بەكەمــی بیرمــان لــە
مومكینبــوون و شــیاوبوونیان كردبــووەوە».
لێــرەدا ستایشــكردنێكی فۆرمــە سروشــتییەكان،
شــتێكی نەبینراو تا ئێســتا ،ڕوون دەبێتەوە و دێتە
نــاو ڕۆشــناییەوە بــە جۆرێــك كــە وادەردەكەوێــت
تــەواو ئاشــنا بێــت ،واتــە لــەو شــتەدا كــە ئێمــە
پێــی دەڵێیــن سروشــت .ڕاســتییەکەی لەڕوانگــەى
شــتی نــوێ لەنێــو شــتی كۆنــدا ،توانایــی خــودی
بینیــن دووبــارە دروســت دەكرێتـــەوە .كامێــرا
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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»
دێتــە بــەر دیــدەى بینەرانــەوە.
ئــەوەى لەنێــو ئــەم الپەڕانــەدا دەبینرێــن كۆمەڵــە
گۆچانێكــی قەشــەكانن كــە لــە پــەڕی وشــترمورغدا
نمایــش كــراون ،لەكاتێكــدا فۆرمــە كۆنەكانــی
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
جیاوازیشــە ،بــە شــێوەیەكی كاریگــەر ،دەبنــە
كۆمەڵــە ئەنترۆپۆلۆژیســتێك لەســەر خۆیــان و بــۆ
خۆیــان ،واتــە دەبنــە مرۆڤناســی خــودی خۆیــان.
ئــەوان دەســت بــە ناســینی خۆیــان و پیشــاندانی
جیهانێكــی باشــتر دەكــەن  -یــان ڕاســتییەکەی
تەنیــا  -لــە ڕێــگای نێوانگــری خۆیانــەوە.
پەیمانــە سروشــتییەكانی جیهــان لــە وێنــەی
تەكنۆلۆژیــدا وردوخــاش دەبــن ،یــان لەیــەك
دەترازێــن ،ڕێــگا بــە شــیكاركردنی بەشــەكانی
دەدرێــت لەپێنــاوی كردنــەوەى ڕێگایــەك بــۆ
دووبــارە پەیكەربەندیكــردن و ڕێكخســتنەوە و
لەســەر یەكدانانەوەیــان ،وەك گشــتێك.
بنیامیــن ،لەناونانــی نوســخەى ســەرەتایی
بەشــێك لــە بەرهەمەكــەى «كاری هونەریــی لــە
ســەردەمی بەرهەمهێنانــەوەى تەكنیكیــدا» بەنــاوی

«میكــی مــاوس» بــاس لــەوە دەكات كــە لــە
فیلــم كارتۆنەكانــدا ،بەتایبــەت لــە فیلــم كارتۆنــی
گەشــتیارانی سەركێشــدا ،ئەو گەشــتیارانە كۆمەڵێك
گەشــت لــە ڕێــگای «وێرانــە» پەرتەوازەكــراوە
فراوانەكانەوە بەدەســتەوە دەدەن .شوێن ()Raum
لــە ڕێــگای مۆنتــاژەوە فــراوان و كۆدەكرێتــەوە،
لەكاتێكــدا كات ( )Timeلــە ڕێــگای پێچخــواردن
و بازنەییكردنەكانــی زەمەنــەوە ،درێــژ و فــراوان
دەكرێتــەوە .بنیامیــن كارەكتــەر و ئەكتەرەكانــی
دیزنــی وەك كەســایەتییە یۆتۆپییــەكان پیشــان
دەدات ،هەڵبــەت بــە ئاماژەكــردن بــۆ نووســەری
سۆسیالیســتی یۆتۆپــی ،شــارڵ فۆریــە (Charles
 )Fourierو پێشــینانی ساتیریســتەكانی ســەردەمی
گرانڤیــل دەربــارەى ژیانــی مۆدێــرن ،یــان تیورەكانــی
زانســتی سروشــتی .كارەكتەرەكانــی فیلــم كارتــۆن
لــە شــوێنی یاریكردنــدا نیشــتەجێ دەبــن كــە ئێســتا
لــە ڕێــگای وێناكردنــەوە زینــدوو دەكرێنــەوە ،وەك
ئامادەكارییــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی نەریتــە تازەكانــی
دەرككــردن و تێگەیشــتن.
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