وێستگەی ڕادیۆی دوکتۆر واڵتەر بنیامین

دەربارەی پێوەندیی پێداگۆگیی ،فیلم و ڕادیۆ
پێشڕەو محەمەد
(ئەڵمانیا)
()٢ - ٢
لەنێــو ئــەم دەقــە كارتۆنییانــەدا ،ئامرازەكانــی
ســەرمایەدارانەى كاركــردن بەســەر كرێــكاردا
فەرمــان دەكات و ئامێــری كاریگــەری بــە فۆرمێكــی
كۆنکریتــی تــەواو تەكنیكیانــە ئەم جووڵەیە پیشــان
دەدات و بەدەســتەوەى دەدات .ئامێــر دەبێتــە
شــتێكی زینــدوو ،لەكاتێكــدا مرۆڤــەكان دەبنــە
پاشــكۆی ئامێــر ،فیلــم ئــەم شــێوازی كاركردنــە بــە
باشــی پیشــان دەدات.
لــە تێبینییەكــدا دەربــارەى بودلێــر لــە كتێبــی
پــرۆژەى پاســاژەكاندا بنیامیــن ئامــاژە بــە
ئەفســانەكانی ســەدەكانی ناوەڕاســت دەكات كــە
شــۆكی لێكۆڵــەر بــۆ ئــەو كەســانە دەهێنــن كــە
ســیحریان لــێ كــراوە .ئەزموونێكــی وەهــای شــۆك
وەك «پێكەنیــن و خەنــدەى ڕەقــی دۆزەخ»
دەهێنرێـــتەوە ،وەك ئــەو هێزانــە دەردەكەوێــت كــە
زانیــن و مەعریفــەى هەنووكەیــی دەبــڕن .بنیامیــن
پێمــان دەڵێــت كــە بودلێــر  -جۆشوخرۆشــێكی
زۆری بــۆ ئامــرازە یاریكردنــە خۆجۆڵێنــەرەكان

هەبــوو  -ئــەم پێكەنینــە قاقــا گوێكەڕكــەرەى
بەباشــی دەناســی ،هەروەهــا بنیامیــن ئامــاژە بــە
لێكۆڵینەوەكــەى خــۆى دەربــارەى شــانۆی ماتەمــی
بــارۆك دەكات ،كــە دەڵێــت لــە پێكەنینــدا ،بابــەت
پڕیەتیــی ڕوح بەدەســت دەهێنێــت ،لــە بەرگێکــی
تــەواو گــۆڕاوی ڕیزپــەڕ و نابــاودا .بێدەنگیــی بابەت
لــە پێکەنینــدا تێدەپەڕێنرێــت .بابــەت ڕەهەنــدی
ڕوحــی وەردەگرێــت .ئــەم وزانــە هاوشــێوەی ئــەو
وزانــەن جیهانــی کااڵیــی لــە فیتیشــیزمەکەی خۆیــدا
زینــدوو دەکەنــەوە .ڕوحێکــی وەهــای جادوویــی،
ژینگەیەکــی تــەواو زینــدوو ،زیاتــر جیهانــی
ڕیکالمــی بازرگانییــە تــا ئــەوەی جیهانــی میکــی
مــاوس ،یــان تارماییەکانــی پێــش نانــی بەیانــی
()Vormittagsspukی هانــس ڕیشــتەر بــن ،یان
هــەر بەرهەمێــک کــە کۆمەڵێــک شــۆکی جووڵێنــەر
بــە مــاددە و بابــەت دەبەخشــێت.
بــە دووبــارە داڕشــتنەوەی ئــەو شــتەی بنیامیــن
لەبــارەی بیســتنی پێکەنینــی بــەرز لەالیــەن
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بودلێــرەوە گوتوویەتــی ،دەکرێــت بڵێیــن ئەمــە
دووبــارە دەنگدانەوەیەتــی لە گوێکانماندا و شــتێکی
زۆرمــان دەداتــێ بیــری لــێ بکەینــەوە ،واتــە بــە
دووبــارە بنیادنانەوەکانمانــەوە خەریــک بیــن .ئــەم
خزمەتــە هــەم فیلمــی کۆمیدیــی ئەمریکــی و هــەم
فیلمەکانــی یەکێتیــی ســۆڤێت دابینیــان کــردووە.
ئــەم جــۆرە فیلمــە بریتییــە لــە فیلمــی کۆمیــدی،
بــەاڵم تەنیــا بــەو مانایــە کــە پێکەنیــن خوالنــەوە
و ســووڕانەوەیەک بــە دەوری خەرەندێکــی تــرس
و تۆقینــدا دەورووژێنێــت .لــە یەکەمیانــدا ،واتــە
فیلمــی کۆمیــدی ،تەکنۆلۆژیــا بــە شــێوەیەکی
پێکەنینــاوی بەڕەڵــا دەکرێــت تــا کۆمەڵــە ئەگــەر
و تواناییەکــی نوێــی جووڵــە و دەرککــردن بــە
بینــەری مرۆیــی ببەخشــێت .لــە دووەمیانــدا ،واتــا
فیلمــی ســۆڤێت ،کاتێــک جەنگــی چینایەتــی بــە
هەمــوو دڕندەیــی خــۆی دووبــارە دەخرێتــەوە
ســەر شاشــەی ســینەما ،دەســەاڵتی وێرانکــەری
تەکنۆلۆژیــا بانــگ دەکرێتــەوە و بەردەوامیــش
بەپــاڵ دەســەاڵتە ڕزگاریخوازییەکەیــەوە پیشــان
دەدرێــت.
ڕادیۆ

وەک ســەرەتا لــەم نووســینەدا باســمان کــرد،
بنیامیــن پەنــا دەباتــە بــەر فۆرمــە تازەکانــی
نوانــدن و میدیــا تــازە جەماوەرییــەکان بۆ داڕشــتنی
تیورەیەکــی ڕادیکاڵــی پێداگۆگــی و پەروەردەیــی.
فیلــم یاوەرێکــی ســەرەکیی گەشــتەکەیەتی ،بــەاڵم
ڕادیــۆ پێکهێنەرێکــی زۆر بنچینــەی ئــەم گەشــتەیە
کــە زۆر کــەم ئــاوڕی لــێ دراوەتــەوە .بنیامیــن
لەنێــوان  ١٩٢٧تــا  ١٩٣٣نزیکــەی  ٩٠بەرنامــەی
ڕادیۆیــی دەنووســێت و خــۆی پێشکەشــیان دەکات،
هــەم لــە وێســتگەی ڕادیــۆی فرانکفــورت و هــەم
بەرلیــن و ئــەم پۆدکاســتانەش بــە «ڕادیۆی دوکتۆر
واڵتــەر بنیامیــن» ناســراون و خۆشــبەختانە ئەمــڕۆ
لــە کتێبــی ســەربەخۆدا بــە زمانــە جیــاوازەکان

واڵتەر بنیامین

چــاپ کــراون .بنیامیــن پێــی وایــە دەکرێــت لــە
ئاراســتەی ڕۆیشــتن بــەرەو سۆســیالیزمدا ،ئــەم
ئامێــر و تەکنۆلۆژیــا تازانــە لەپێنــاوی تواناییــەکان
بــۆ گۆڕانکارییــە ڕاســتەقینە و ڕادیکاڵــەکان
بەکاربهێنرێــن .بەرنامــە ڕادیۆییەکانــی بنیامیــن،
لــەم ڕووەوە ،تــا ڕۆژگاری ئەمــڕۆ ڕۆڵێکــی زۆر
بنچینەیــی پەروەردەیــی و پێداگۆگــی دەگێــڕن.
یەکێــک لــە نــاوەرۆک و تێمــا بنچینەییەکانــی
بەرنامــە ڕادیۆییــەکان ڕەهەنــدی پێداگۆگیــی
١٩٣٦دا زۆر
حیکایەتــی پەرییانــە ،کــە پاشــان لــە ١٩٣٦دا
فراوانتــر لــە وتــاری «حیکایەتخــوان»دا درێــژەی
پــێ دەدات .خواســتی پەروەردەیــی و پێداگۆگیــی
حیکایەتــی پەرییــان یەکێکــە لــەو نموونــەی
پێوەندیــی نێــوان دەرککــردن و ئەکــت نوانــدن
(تێگەیشــتن و جووڵــە) [[Wahrnehmung
Wahrnehmung
 ]]undدەردەخــات .تێمایــەی دیکــەی
und Handlung
بەرنامــە ڕادیۆییــەکان شــیکردنەوەی کۆمەاڵیەتــی و
سیاســییانەی ڕووداوە سروشــتییەکانە .بــۆ نموونــە
«جیهانێکــی وێــران» :ئەمــە بەمانــای وشــەکە
١٩٣١دادا
بابەتــی وانەیەکــی ڕادیۆیــی بنیامینــە لــە ١٩٣١
دەربــارەی بوومەلــەرزەی لیشــبۆنە لــە ســاڵی
١٧٥٥دا .لــەم وانەیــەدا بنیامیــن بــاس لــە دواییــن
١٧٥٥دا.
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دۆزینەوەکانــی نــاو زانســتی بوومەلەرزەناســی
دەکات ،کــە دەریدەخــات زەوی بــە جووڵەیــە،
زینــدووە ،هەمیشــە دەلەرزێــت ،بــەاڵم لەوانەیــە
ئێمــەی مرۆڤــەکان وشــیارانە تێبینیــی ئەمــە
نەکەیــن .زەوی بوونێکــی ناچــاالک نییــە ،بەڵکــوو
لــەڕووی مێژووییــەوە گشــتێتییەکی گەردوونیــی
ڕووەو گۆڕانــە لــە پێوەندیــی ناوەکیــی پــڕ لــە
جووڵــەدا لەگــەڵ خــۆی ،هەروەهــا لەگــەڵ ئێمــە
و تەکنۆلۆژیاشــدا .بنیامیــن پێمــان دەڵێــت ئێســتا
ئێمــە دەزانیــن کــە تۆفــان و شــەپۆلەکان کار لــە
توێژاڵــی زەوی دەکــەن ،چیــاکان دادەڕووخێــن،
ڕووکاری دەریــا لەگــەڵ هەڵچوونەکانیــدا خەســت
دەبێتــەوە ،زەوی ســارد دەبێتــەوە و بــەردەکان
بەهــۆی گرژییــە ناوەکییەکانــەوە دەشــکێن و درز
دەبــەن ،پاڵەپەســتۆکانی کێشــکردنیش کار لــە
ڕووکاری زەوی دەکــەن .پێشــووتر وا بیردەکرایــەوە
 لــە یۆنانییەکانــەوە تــا ئەمانوێــل کانــت ،تــادۆزینەوەکانــی  - ١٨٧٠کــە بوومەلــەرزەکان بەهــۆی
غــازەکان و بەهەڵمبوونەکانــی دوای ســووتان و
گەرمبــوون لــە ناوەنــدی زەویــدا ڕوودەدەن.
ڕاســتییەکەی ،وەک بنیامیــن تێبینــی دەکات،
بومەلــەرزەکان ،وەک خەڵــک پێــی وایــە ،لــە
کاکڵــەی ناوەکیــی زەوییــەوە نایــەن ،کــە وا
دەبینرێــت توابێتــەوە ،یــان بووبێــت بــە قــوڕ،
بەڵکــوو لــە ڕووداوەکانــی نــاو توێژاڵــی زەوییــەوە
دێــن .بابــەت ،مــاددە بــە بەردەوامــی دەجووڵێــت
و بەهــۆی شــوێنگۆڕکێی بــێ کۆتایــی تیکتۆنیکــی
پەڕەیی ( - )Plate tectonicsوەک تەکنیکەکانی
بڕیــن و دووبارە-داڕشــتنەوەکانی مۆنتــاژ  -زەوی
هەمیشــە هەوڵــی بەرقەرارکردنــی هاوســەنگی
دەدات .گەشــتە زیندووەکــەی بــۆ ســەقامگیری
دەبێتــە ناســەقامگیربوونی ئێمــە لــە فۆرمــی
بوومەلەرزەکانــدا .بــەو جووڵــە شــاراوانەیەوە
کــە لــە هەندێــک ئاســتدا لــە وێســتگە تازەکانــی
بوومەلەرزەناســی لــە ئەڵمانیــا و شــوێنەکانی دیکــە

بــەڕووی گشــتیدا کرانــەوە ،ئــەم جەســتە چاالکــە
(زەوی) ئێســتا ڕووبــەڕووی تەکنۆلۆژیــا دەبێتــەوە،
بــەو جــۆرەی لــە ڕێــگای مرۆڤــەکان و پێوەندییــە
کۆمەاڵیەتییەکانیانــەوە نێوانگــری کــراوە .بنیامیــن
لێرەدا سەبارەت بە پێوەندییەکانی داهاتووی نێوان
مرۆڤــەکان و هەســارە جوواڵوەکەیــان گەشــبینە.
تەکنۆلۆژیــا ،لــە ڕێــگای پێشــبینییەوە ،ڕێگایــەک
دەدۆزێتــەوە کــە بەهۆیــەوە پێگەیەکــی یەکســان
بــە پێشــکەوتووترین ئامــرازەکان دەبەخشــێت،
النــی کــەم بــە ئەندامــە هەســتەوەرییە ڕوونەکانــی
ئــەو ســەگانەی لــە ڕۆژانــی پێــش بوومەلەرزەیەکــی
گــەورەدا توانایــی پێشــبینیکردنیان هەیــە.
لــە ڕادیــۆ بــوو کاتێــک بنیامینــی پێگەیشــتوو
کار لەســەر تایبەتتریــن بەرهەمــی پێداگۆگــی و
پەروەردەییانــەی خــۆی دەکات ،زۆر بەتایبەتتــر
لــەو وانــە زۆر و زەوەندانەیــدا بــۆ ســاتی الوی
پێشکەشــی دەکــردن .ئــەو ڕادیۆیــەی لــە بنەڕەتــدا
وەک میدیایەکــی پەروەردەیــی دەبینــی .ڕادیــۆ
دەتوانێــت ئەزموونــی پەروەردەیــی بــە بیســەرانی
ببەخشــێت ،هەندێکیــان داوای بەشــداریکردنیان
لــێ دەکرێــت ،ئەگــەر هاتــوو لۆژیکــی فۆرمــە
تەکنیکییەکەیــان گرتەبــەر .بنیامیــن هەروەهــا لــە
١٩٢٠دا ،بەشــداری لــە
ناوەڕاســتەکانی دەیــەی ١٩٢٠دا،
یارییــە ڕادیۆییــەکان و «مۆدێلەکانــی بیســتن»ی
ئەزموونیــدا دەکات ،کــە هەندێکیــان بــۆ منــدااڵن
و کەســانی دیکــە لــە ڕادیــۆی گشــتیدا پێشــکەش
دەکــران .کار و بەرهەمــی ڕادیۆیــی بنیامیــن  -کــە
خۆیــان لــە  ٨٠بەرنامــە دەدا  -بەهــۆی سیاســەتی
لیبراڵــی کۆمــاری ڤایمــار بەرانبــەر بــە میدیــا،
دەســتەبەر بووبــوو .کەســانی داهێنــەری وەک
هانــس فلێــش ،زاوای پــاول هیندمیســی ئاوازدانەری
بەناوبانــگ و ئێرنســت شــۆن ئەرکــی بەرنامەدانانــی
کولتووریــی هەرێمایەتییــان لەســەر شــان بــوو .بــۆ
نموونــە ،فلێــش لــە یەکــەم بەرنامــە ڕادیۆییەکانیــدا
 ،١٩٢٤دەســتیکردبوو بــە ئەنجامدانــی
لــە ،١٩٢٤
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تاقیکردنەوەکانــی دەنگــی زینــدوو و ڕاســتەوخۆ تــا
وابــکات بیســەر ئــاگای لــە نێوانگیریــی خــۆی و
بابەتەکــە و ماددەکــە هەبێــت .فلێــش ئامــادەکاری
بــۆ شــانۆ ڕادیۆییەکانــی بێرتۆڵــد برێخــت و
فلیکــس ڤایــل کردبــوو ،ئێرنســت کرێنێکــی
بــەڕووی مۆســیقای ڕادیۆییــدا کردبــووەوە و لــە
١٩٣١دا یەکــەم وێســتگەی ئەڵمانــی بــۆ بەرهەمــی
١٩٣١دا
ئەلیکترۆنیــی ڕادیۆیــی دامەزراندبــوو .شــۆن کەمتــر
لــە فلێــش تاقیکارێکــی فەرمــی بــوو .سەرســام بــوو
بــە درامــای ڕادیۆیــی کــە توانایــی شــیکردنەوەی
هەلومەرجــە سۆســیۆلۆژییەکان و ژیانــی ڕۆژانــەی
هەبــووە .بــۆ واڵتــەر بنیامیــن ،کــە لــە نزیکــەوە
کاری لەگــەڵ شــۆن دەکــرد ،کاری ڕادیۆیــی
ڕێگایــەک بــوو بــۆ گەشــەدان و تاقیکردنــەوەی
تیورەکانــی خــۆی ســەبارەت بە کولتــووری میدیایی
و گۆڕانــی پێگــەی بەرهەمهێنــەری کولتــووری و
ڕۆشــنبیری .بەشــێکی زۆر لــە لێکۆڵینەوەکانــی
بەدواداچــوون بــوون هونەرمەنــدان و ڕۆشــنبیرانی
هەڵبــەز و دابەزکــەر لــە ســەدەی نــۆزدە بــەدواوە.
نووســراوە بەناوبانگەکانــی وەک «نووســەر وەک
 )١٩٣٤و «کاری هونــەری لــە
بەرهەمهێنــەر» (()١٩٣٤
ســەردەمی بەرهەمهێنانــەوەی تەکنیکییدا» ((١٩٣٥
١٩٣٥
 )١٩٣٦بــە مەبەســتی کۆمەڵــە لێکۆڵینەوەیــەک
 )١٩٣٦لــەو ئاســۆیانە نووســرابوون کــە ببنــە بنەمــا بــۆ
ڕۆشــنبیرانی ڕەخنەیــی ســەردەمی مۆدێــرن،
بەتایبــەت ئەوانــەی نەیاندەویســت بانگەشــە بــۆ
هونــەر وەک ئایینێکــی نــوێ بکــەن .ڕادیــۆ ،بــە
تواناییەکەیــەوە بــۆ ڕۆشــنکردنەوەی جەمــاوەری و
دیموکراتیزەکردنــی دەســتکەوتەکانی ڕۆشــنگەری،
ســیاقێکی ئێجــگار گرنگــی بــۆ کرێکارانــی
مەعریفەســازی ســەردەمی مۆدێــرن دابینکــرد.
١٩٣١دا ،بنیامین دەقــە بەناوبانگەکەی
لــە ســاڵی ١٩٣١دا،
«چەنــد ڕامانێــک دەربــارەی ڕادیــۆ» دەنووســێت،
کــە تێیــدا دەســت بــە تیوریزەکردنــی ڕادیــۆ دەکات
وەک فۆرمێکــی کولتــووری جەماوەری لەگەڵ مۆنتاژ

و تاقیکردنــەوەدا بگونجێــت ،بــەاڵم ڕادیــۆ ناتوانێــت
وزە ناوەکییەکــەی خۆی بەدیبهێنێت .ســەرەکیترین
شکســتی ڕادیــۆ هەوڵــە هەمیشــەییەکەیەتی بــۆ
«جیابوونەوەیەکــی بنچینەیــی نێــوان پێشکەشــکار
و بیســەر ،جیابوونەوەیــەک کــە بەهــۆی بنچینــە
تەکنۆلۆژییەکەیــەوە دەردەکەوێــت» .بنیامیــن
دەڵێــت تەنانــەت منداڵێکیــش ئــاگای لەوەیــە کــە
«لەبەرژەوەندیــی ڕادیــۆ خۆیدایــە هــەر کەســێک لــە
هــەر دەرفەتێکــدا بهێنێتــە بــەردەم مایکرۆفــۆن،
وابــکات بــواری گشــتی ببێتــە شــایەتحاڵی کۆمەڵــە
چاوپێکەوتــن و دانوســتان و گفتوگۆیــەک کــە تێیــدا
هەرکەســێک دەشــێت قســەی بــۆ گوتــن هەبێــت».
بــە شــێوەیەکی پۆتێنشــیاڵ بــوار و مەیدانێکــی
دیموکراتییــە و دەکرێــت بەهۆیــەوە زۆربــەی زۆری
دەنگــە نەبیســتراوەکان ببیســترێن .بەڵێنەکانــی
میدیــا تازەکــە لــە ســەردەمی بنیامینــدا ئەمانــە
بــوون :دانانــی بناغــەی مۆنتــاژ ،سروشــتێک بکرێــت
دووبــارە بەرهــەم بهێنرێتــەوە ،چاالککردنێکــی
خواســتی بیســەر ،مــەودا و نزیکــی هاوکات...تــاد:
«تــا ئێســتا هیــچ دامەزراوەیەکــی کولتووریــی
ڕاســتەقینە نەبــووە کــە بەهــۆی ئــەو شــارەزاییەی
لــە بیســەردا لــە ڕێــگای فــۆرم و تەکنۆلۆژیاکەیــەوە
دەیچێنێــت ،هێنــدە ڕەوایەتیــی وەرگرتبێــت».
بــەاڵم توانایــی و ئەگــەرە تەکنۆلۆژییــەکان
بەدەگمــەن ڕوون دەکرێنــەوە .حوکمەکــەی بنیامیــن
دەربارەی ڕادیۆی هاوچەرخ بڕیارێکی توند و ڕەقە،
نەیتوانیــوە ڕووبــەڕووی «عەقڵییەتــی بەکاربــەر»ی
بااڵدەســتی ســەردەمەکە ببێتــەوە ،کــە بەهۆیــەوە
«جەمــاوەری نــاڕوون و ناڕێــک و ناڕێکخــراو»
دروســت بــووە ،کــە توانایــی بڕیاردانــی نییــە،
ناتوانێــت هەســت و ســۆزەکانی خــۆی دەرببڕێــت.
ڕادیــۆ نەیتوانــی کار بــە دیــوە تەکنۆلــۆژی و
فۆرمالەکانــی خــۆی بــکات  -وەک تــۆن و شــێوازی
دەنــگ .بنیامیــن دەڵێــت ،ئــەوەی دەبێــت بکرێــت،
دروســتکردنی بیســەرانی شــارەزایە ،شــارەزایەکی
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نــوێ لەگــەڵ ئــەم میدیایــەدا بگونجێــت .ڕادیــۆ
دەتوانێــت بیســەرانی شــارەزای ڕادیــۆ دروســت
بــکات ،واتــە ئــەو خەڵکانــەی لــە ڕووی دەنگییــەوە
دەگونجێــن و بەکەڵــک دێــن ،چاالکانــە بەشــداری
لــەو شــتەدا دەکــەن کــە دەیبیســتن و بــەو توانایــی
و ئەگــەرە تایبەتانــەی ڕادیــۆ سەرســام دەبــن،
نــەک ئــەو کەســانەی هــەر لــە ســەرەتاوە بــەدوای
بەرژەوەندییــە لەپێشــینەکانی خۆیانــدا دەگەڕێــن
کــە دەبێــت ئــەو میدیایــە ڕەنگدانــەوەی ئــەو
بەرژەوەندییانــە بێــت ،بــۆ نموونــە ئــەم تاقمــی
دووەمــە زیاتــر لەگــەڵ ڕۆمــان ،مۆســیقای کالســیک
و گەشــتنامەدا دەگونجێــن تــا ڕادیــۆ.
بنیامیــن لــەو دەرفەتــە تێگەیشــتبوو کــە
لــە ڕادیــۆدا هەبــوو ،بــەاڵم الی ئەویــش ڕادیــۆ
١٩٣٤دا بابەتێکــی
پرۆســەیەکی فێربــوون بــوو .لــە ١٩٣٤دا
کورتــی ڕۆژنامەوانــی بەنــاوی «بــۆ خولەکێــک»
دەنووســێت ،کــە بــەدەوری بابــەت و ناوەرۆکــی
نێــوان ڕۆمــان /فیکشــن و ئۆتۆبایۆگرافیــدا،
هەروەهــا بەمەبەســتی خســتنەڕووی جــۆرە
مۆدێلێکــی فێربوونیــش نووســرابوو ،کــە تێیــدا
تیورەیــەک دادەڕێژێــت تــا ڕوونــی بکاتــەوە چــۆن
دەکرێــت دەنــگ لە ڕادیــۆدا بەکاربهێنرێــت .وتارەکە
پێشــنیاری شــێواز و ڕێگایەکــی بیرکردنــەوە
دەربــارەی کۆیەتیــی بیســەران وەک جەماوەرێکــی
تاکەکەســەکان دەکات:
«دوای پرۆســەیەکی پێشکەشــکردن کــە
چەنــد مانگێکــی خایانــد ،لــە کۆتاییــدا لەالیــەن
بەڕێوەبەرایەتیــی وێســتگەی  Dئەرکــی ئــەوەم
پــێ ســپێرا ،...بــۆ  ٢٠خولــەک بیســەران بــە
ڕاپۆرتێکــی تایبــەت بــە بــواری پســپۆڕیی
خــۆم ،واتــا کتێبنــاس ،ســەرگەرم بکــەم .ئەگــەر
لێدوانەکانــم دەنگدانەوەیەکیــان دۆزیبایــەوە،
ئــەوە ئاســۆی دووبارەکردنەوەیەکــی بەردەوامــی
ئــەم جــۆرە نێرراوانــە بوونــی دەبــوو .بەڕێوەبــەری
بەشــەکە هێنــدە میهرەبــان بــوو پێــی گوتــم کــە

بەپــاڵ نووســین و داڕشــتنی ئــەم ڕامانانــەوە ،بــەاڵم
شــێوازی گەیاندنیــان بنچینەییتــر بــوو .گوتــی
«کەســانی ســەرەتا ،دەکەونە ئــەو هەڵەیەوە پێیان
وابێــت کــە ئــەوان وانەکەیــان لەبــەردەم مەیدانێکــی
گشــتیی کــەم و زۆر ،فراوانتــردا پێشــکەش دەکــەن،
کــە تەنیــا بەڕێکــەوت نادیــارە .هیــچ شــتێک لــە
پێشــەوەی حەقیقــەت بێــت .بیســەری ڕادیــۆ
بەگشــتی هەمیشــە تەنیایــە ،تەنانــەت ئەگــەر تــۆ
بــە هــەزاران بیســەریش بگەیــت تەنیــا بــە هــەزاران
تاکــە بیســەری تەنیــا دەگەیــت .دەبێــت هەمیشــە
بــەو جــۆرە بجووڵێیتــەوە وەک بڵێیــت تەنیــا قســە
بــۆ یــەک کــەس دەکەیــت  -یــان ژمارەیەکــی زۆری
یــەک کەســی ،ئەگــەر حەزبکەیــت :بــەاڵم هەرگیــز
بــۆ بڕێکــی گــەورە نــا».
وانەیەکــی دیکــە ،پێوەندیــی بــە کاتــەوە هەیــە.
ڕادیــۆ جەخــت لەســەر پابەندبــوون بــە کاتــەوە
دەکات .ڕێکخــەری وێســتگەی ڕادیــۆ پێداگــری
لەســەر ئــەوە دەکات کــە دەبێــت «لەکاتــی خۆیــدا
تــەواو ببێــت» .بەرهەمەکــە دەیەوێــت حیکایەتــی
پیشکەشــکارێکی زمانگیــراو ،لەوانەیــە بنیامیــن
مەبەســتی خــۆی بێــت ،لــە نــاوەوەی «ســتۆدیۆی
مۆدێرنــی ڕادیــۆدا» بگێڕێتــەوە «کــە هەمــوو
شــتێک بــۆ ئــەوە ڕێکخرابــوو لــە خزمەتــی ئارامیــی
تەواوەتیــی بێــژەردا بێــت ،خونچــە و چرۆکردنێکــی
بــێ وێنــەی توانســتەکانی» .بــە ســەیرکردنی
کاتژمێــر ،ئــەو ئــاگادار دەبێتــەوە لــەوەی ببینێــت
چەنــدە کات تێپەڕیــوە و بیــر لــەوە دەکاتــەوە
کــە دەبێــت لەکاتــی خوێندنــەوەی بابەتەکەیــدا،
خێرایــی خــۆی زیــاد بــکات:
«تەنیــا جووڵەیەکــی یەکالکــەرەوە یارمەتیــدەر
دەبێــت :پێویســتە ســەرجەمی بەشــەکان بکرێنــە
قوربانــی .ئــەو بیرکردنەوانــەی بــەرەو دەرەنجــام
دەڕۆن ،دەبێــت چــاک بکرێن .بەخۆدوورخســتنەوەم
لــە دەقەکــەم ،بــێ مەترســی تێناپەڕێت ،بــەاڵم هیچ
چارەیەکــی دیکــەم نەبــوو .وزەکانمــم کۆکردنــەوە،
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چەنــدان الپــەڕەی دەستنووســەکەم هەڵدانــەوە ،لــە
کاتێکــدا بــۆ ماوەیەکــی درێژکــراوە مامــەوە و لــە
کۆتاییــدا وەک فڕۆکەوانێــک لەســەر ئــەو مەیدانــەی
پێیــدا دەفڕێــت ،بەخۆشــحاڵییەوە لــە مەیدانــی
بیرکردنــەوەی بەشــی دەرەنجامــدا نیشــتمەوە».
بــەاڵم پاشــان ئــەو تێــدەگات کــە بەهەڵــە
کاتژمێــری خوێندووەتــەوە و زۆر زووتــر بەرنامەکەی
تەواوکــردووە .بێدەنگــی وەک ترســێک ســەرتاپای
داگیــردەکات ،کــە لەنێــو هــەزاران گوێچکــە
و هــۆڵ و دااڵنــدا باڵوبووەتــەوە .دەســت بــۆ
کاغەزێکــی دەگمــەن دەبــات و پیتــە بزوێنەکانــی
لــێ دەردەهێنێــت و کۆمەڵــە پشــوویەکی بەڕواڵــەت
مانابەخــش دروســت دەکات ،بــەم جــۆرە دەگاتــە
کۆتاییەکــەی .کاتــی بەرنامــەی ڕادیۆیــی هێشــتا
نەبووەتــە خــوو و نەریتێــک بــۆ ئــەو .لــەم ژینگــە
تەحەدداکــەرە تازەیــەدا ئــەو منداڵێکــە کــە یەکــەم
هەنــگاوی ،شکســتە و کەســێکە دەبێــت دووبــارە
و چەندبــارە بکاتــەوە تــا دواجــار ئاوێتــەی نێــو
مۆدێلــی بوونــی خــۆی دەبێــت .قســەی نەســتەق
و چیڕۆکــە کورتەکانــی بنیامیــن ئێمــە لــە تەبایــی
و پەیمانــە تازەکانــی مرۆڤــەکان و تەکنۆلۆژیــا
ئاگاداردەکاتــەوە و شــتمان لەبارەیانــەوە
فێــردەکات .کات کاتــی ئامێــری ڕادیۆیــە .پێــش
ئــەوەی نمایشــەکە دروســت بکرێــت ،بــۆ نێــو
ماڵــەکان دەگوێزرێتــەوە ،لــەوێ کــە لەالیــەن
بیســەرانی فراوانــەوە حوکمــی لەســەر دەدرێــت .لــە
کۆتایــی چیڕۆکەکــەدا لێدانێــک هەیــە .هاوڕێیــەک
ڕۆژی دواتــر ستایشــی نمایشــەکە دەکات ،بــەاڵم
بەرانبــەر بــەو ڕاســتییە غەمگینــە کــە بیســەری
ڕادیــۆ بــۆ چرکەیــەک باڵوبوونــەوەی بەرنامــەی
ڕادیــۆی لەدەســت داوە .وادەردەکەوێــت تەکنۆلۆژیــا
و مرۆڤــەکان هێشــتا دەبێــت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
یەکتــردا فێــری شــتی زیاتــر ببــن.
بنیامیــن بــە دووی کۆمەڵــە ڕێــگا و شــێوازێکدا
دەگــەڕا کار لەگــەڵ دەرفەتــە تەکنۆلۆژییەکانــی

ڕادیــۆدا بــکات ،بەتایبــەت بیســەران هــان بــدات
بیــر لــەو میدیایــە بکەنــەوە کــە خەریکــن کەشــفی
دەکــەن .یەکێــک لــە بەرنامــە ڕادیۆییەکانــی
بنیامیــن بەرهەمێکــی ڕادیۆفۆنــی (بەرنامــەی
ڕادیۆیــی بــە مۆســیقاوە) کــە بــۆ منــدااڵن داڕێــژراوە
بەنــاوی «هەراوزەنــای زۆر لەســەر کاســپەر»
 ،١٩٣٢ئەمــەش
( )Radau um Kasperلــە ،١٩٣٢
تاقیکردنەوەیەکــە لەگــەڵ شــوێنی شایســتە و
دەنگــی گوتــاری ڕادیۆییــدا .دەپرســێت دەبێــت کــێ
بکــەری بەرنامــەی ڕادیۆیــی بێــت .دیالەکــت و یــاری
دەنگــی یــەک دەخــات .بیــر لــە شــوێنی ڕادیــۆ لــە
ماڵــەوە ،لــە چوونــی بەنێــو دابەشــبوونی شــوێنە
گشــتیی و تایبەتەکانــدا دەکاتــەوە ،هەروەهــا
لــە نامۆبــوون و بەکااڵبوونــی کاری کولتــووری
ڕادەمێنێــت.
بەرنامــەی ڕادیۆیــی یارییــە ڕادیۆییــەکان
( )Funkspieleبەرنامەیەکــی ڕادیۆیــی کانوونــی
دووەمــی  ١٩٣٢بــوو .بــەم جــۆرە لــە ڕۆژنامــە-
ڕادیــۆی زوود -دۆیچــە باڵوکرایــەوە:
«ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە جۆرێکــی یــاری
کۆمەڵــی ئەدەبــی لــە ســەردەمە پێشــوو و زۆر
مۆســیقاییترەکاندا ،لــە هەمان کاتدا جوان ڕێکخراو،
نــەک لــە دەرەوەی کاریگەریــی تاقیکردنــەوەی
ســایکۆلۆژی و پێداگۆگــی بەناوونیشــانی «یارییــە
ڕادیۆییــەکان» پێشــکەش دەکات و دوکتــۆر واڵتــەر
بنیامیــن بەڕێــوەی دەبــات.
لیســتێکی وشــە ســەرەکییە ناپێوەندیــدارەکان
لــە مایکرۆفۆنــەوە بــۆ منداڵێــک ،بــۆ ژنێــک ،بــۆ
شــاعیرێک ،بــۆ ڕۆژنامەنووســێک بــۆ بزنســمانێک
 ئــەو جــۆرە مرۆییانــەی دەکرێــت بەباشــیفــراوان بکرێــن ،یــان جێگیــر بکرێــت ،وەک ســروود
دەگوترێتــەوە .لەگــەڵ خانەخوێــدا ،ئەرکەکەیــان
وەرگێڕانــی ئــەم وشــانەیە بــۆ نێــو چیڕۆکێکــی
کورتــی مانابەخــش».
بیســەران بانگهێشــت کرابــوون تــا کۆمەڵــە
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ئەرکێکــی قــورس ئەنجــام بــدەن و خۆیــان بەرنامــە
پێشــکەش بکــەن و دەرەنجامــی کارکردنەکەشــیان
لــە جۆرنالێکــی وێســتگەی ڕادیــۆدا باڵودەکرێتــەوە.
ئــەو وشــانەی بــۆ ئەرکەکــە هەڵبژێررابــوون ،النــی
کــەم ،دوانەمانایــان هەبــووKiefer, Ball,« :
( »Strauß, Kamm, Bauer, Atlasســنەوبەر/
شــەویلگە ،تــۆپ ،چەپکەگــوڵ /وشــترمورغ/
خەبــات ،شــانە /بەربەســت /مــل ،جووتیــار/
قەفــەس ،ئەتڵــەس /پەڵــە) ،وانەکــە دەربــارەی
توانایــی و فراوانــی گۆڕانــی زمــان بــوو .خەیــاڵ،
ســوریالیزمی جەمــاوەری و ڕامانــی پێداگۆگــی
لەســەر زمــان بەتــەواوی لــە نوســخەی بنیامیــن بــۆ
کولتــووری ڕادیۆیــی دەردەکــەون.
بنیامیــن پێــی وابــوو پــەروەردەی بااڵدەســت
لەنــاو مۆدێلــی پــەروەردەی بۆرژوازیــدا،
کۆڵۆنیالیزەکردنــی مێشــکی منــداڵ و لێســەندنەوەی
سەربەســتییەکەیەتی .دووبــارە بەخشــینەوەی
دەرفەتــی ئــازاد بــۆ پەروەردەیەکــی نــوێ
نــەک تەنیــا مێشــک و زەینــی منــداڵ ،بەڵکــوو
هــی گەورەســااڵنیش بەشۆڕشــگێڕی دەکات.
نموونەیــەک ،وەک پێشــتریش باســمان کــرد،
ســەبارەت بــە ڕۆڵــی حیکایەتــی پەرییــان ،بنیامیــن
لــە بەرنامــەی «ڕێنیشــاندەری ئامــرازی یاریــی
 »١نموونــەی حیکایەتێکــی پەریانــی
بەرلیــن »١
ئەمێلــی گۆدینــی نووســەر دەهێنێتــەوە ،بەتایبــەت
لــە حیکایەتــی «تینچــن» ،کچێکــی الو کــە دەبێــت
بــە شــێوەیەکی پاڵەوانخوازانــە براکانــی بپارێزێــت.
کاتێــک منــدااڵن هەتیــو دەکــەون ،حیکایەتێکــی
پەرییانــی بــاش بەڵێنــی ئــەوە دەدات کــە ئــەوان
دەبێــت بەهیــچ جۆرێــک ئــازار بەیەکتــر نەگەیەنــن.
لــە نــاکاو جادووگەرێــک دەگاتــە نــاو دیمەنــی
ڕووداوەکان و شــەڕ و هــەرا لەنێــو بــراکان دروســت
دەکات و پاداشــتیش بــۆ بەرەنــدە دەبڕێتــەوە.
جادووگــەر فێڵبازانــە بەخشــۆکی دەیانباتــە نــاو
ئەشــکەوتەکەیەوە ،ئێســتا ئــەوە لەســەر شــانی

تینچنــە ڕزگاریــان بــکات .ئــەو دەبێــت بگاتــە
ئەشــکەوتی جادووگەرەکــە ،بــەاڵم بەبــێ ئــەوەی
لــە ڕێــگا کات بەفیــڕۆ بــدات .جادووگــەر داوی بــۆ
دەنێتــەوە ،تــا بیخڵەتێنێــت و بەداوەکانــەوە بێــت
و ڕاســتییەکەی ئــەو داو و تەاڵنــە بــە شــێوەیەکی
بەرچــاو لــە کــۆگای بــازاڕە گــەورە هاوچەرخــەکان
دەچــن کــە کۆمەڵــە ئامرازێکــی یاریکردنــی
سەرنجڕاکێشــیان تێدایــە« :چــەرخ و فەلەکــی
ئەســپی داریــن و کۆمەڵــە ڤاگۆنێــک ،کۆمەڵــە
ئەســپێکی بەردیــن و لەســەرووی هەموویــەوە،
ماڵــە کارتۆنییــە سەرســوڕهێنەرەکان» ،بــەاڵم
هاوپشــتی و ســۆڵیداریەتی لەگــەڵ براکانــی
ئــەوەی لــێ دەخوازێــت کــە دەبێــت بــەدژی
وەسوەســە خرۆشــێنەرەکانی فیتیشــیزمی کااڵییــدا
بووەســتێتەوە ،تەنانــەت بنیامیــن ئــەوەش ڕوون
دەکاتــەوە کــە ئــەو وێنــە یۆتۆپــی و خەیاڵییانــەی
لــە فرەیــی ئامرازەکانــی یاریــدا کەڵەکەکــراون،
نابێــت بــە شــێوەیەکی فــراوان فەرامــۆش بکرێــن،
بەڵکــوو دەبێــت لــە جــادووی ســەرمایە ڕزگار
بکرێــن ،وەک چــۆن دەبێــت داو و تەڵــە ڕازاوەکانــی
جادووگەرەکــە لــە ســیحر دابماڵرێــن و ئامــرازەکان
خۆیــان بــۆ هەرێمــی بەکاربردنــی ئازادانــە و
سەربەســت بگەڕێنرێنــەوە.
ئامرازەکانــی یاریکــردن بــە هــۆی پیشــاندانیان
بــە شــێوەی فیتیشــیزمی کااڵیــی ،لــەوە کەوتــوون
وەاڵمــی خواســتی ئازادانــەی منــداڵ بدەنــەوە،
بەڵکــوو بەهــۆی ســیحر و جــادووی ســەرمایەوە
جــادوو لــە منــدااڵن دەکــەن و مێشــکیان
کۆڵۆنیــزە دەکــەن ،هاوشــێوەی داو و تەڵەکانــی
جادووگــەری نــاو حیکایەتــی پەرییــان .بنیامیــن
لــە پــرۆژەی پاســاژەکاندا پێــی وایــە ئۆبژێکــت و
بابــەت و ئامــرازەکان خــاوەن نــەزم و ڕێکخســتنی
خۆیانــن و دەنــگ و ســەدای خۆیــان هەیــە و
بــە لەجادووخســتنیان ،یــان ڕزگارکردنیــان لــە
دەســەاڵتی ســەرمایە ،دەتوانن پێوەندیی ڕاستەوخۆ
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لەگــەڵ مندااڵنــدا دروســت بکــەن .تینچــن دەیەوێــت
نەریتــی هاوپشــتی زینــدوو بکاتــەوە ،جادووگــەر
بــە فێڵەکانــی دەیەوێــت بــە تەڵــەی وەسوەســە
و هەوەســی سەرســامیی کااڵکانییــەوە بــکات،
بــەو مانایــە وەک مارکــس دەڵێــت فیتیشــیزمی
کااڵیــی هاوپشــتی کرێــکاران لەنــاو دەبــات ،بــۆ
دروســتبوونەوەی هاوپشــتی دەبێــت بەســەر
ســەرمایەدا زاڵ ببیــن ،کەواتــە بــۆ زیندووبوونــەوەی
نەریتــی هاوپشــتی منــدااڵن و پــەروەردەی ئــازاد،
دەبێــت ئامرازەکانــی یاریکــردن ،بەتایبــەت ئەمــڕۆ
4- Walter
Benjamin,
لەنــاو نەریتــی پیشەســازی و ڤیدیــۆ گەیمەکانــداGesammelte ،
لەژێــر هەیمەنــەی جــادووی کۆمپانیــا زەبەلالحــەکان Schriften. Band. 7. Herausgegeben von Rolf
دەربهێنرێــت و وەک ئامــرازی یاریکردنــی Tiedemann and Hermann Schweppenhäuser.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1989.
سەربەســتانەی منــداڵ لــە دەرەوەی ئــارەزووی
 - ٥ســەبارەت بــەم چەمکانــە بگەڕێنــەوە بــۆ
قازانــج ،دابنرێنــەوە .لێــرەوە کــە ســۆڵیداریەتیی
وتارەکــەی بنیامیــن لەبــارەی ســوریالیزمەوە:
دروســتبوو ،ئــەو پەروەردەیــەش لەنــاو دەچێــت کــە Walter Benjamin, Surrealismus, die letzte
پێــی وایــە منــداڵ لــە قوتابخانــەوە دەبێــت ســاردMomentaufnahme der europäischen Intel- ،
ligenz, in Gesammelte Schriften. 7 Bände,
ڕەق ،تونــد و بــێ هەســت بێــت.
شارســازی ،پێشــنیاری ئــەم ســێ کتێبــە دەکــەم:
پێشــڕەو محەمــەد ،دیالەکتیکــی هونــەری ســێیەم:
دەربــارەی مۆدێرنیتــە ،شــار ،ســینەما ،فۆتۆگرافــی،
تەکنیــک ،ناوەنــدی ڕۆشــنبیریی ڕەهەنــد ،ســلێمانی،
٢٠٢٠؛ پێشــڕەو محەمــەد ،کەرنەڤاڵــی شکســتخواردوان:
٢٠٢٠؛
خوێندنەوەیەکــی نــوێ بــۆ تێــزەکان دەربــارەی چەمکی
مێــژووی واڵتــەر بنیامیــن ،ناوەنــدی ڕۆشــنبیریی
٢٠٢٠؛ پێشــڕەو محەمــەد،
ڕەهەنــد ،ســلێمانی٢٠٢٠ ،؛
تۆفانێــک لــە بەهەشــتەوە هەڵــدەکات :دەروازەیــەک بــۆ
هــزری واڵتــەر بنیامیــن ،ناوەنــدی ڕۆشــنبیریی ڕەهەنــد،
ســلێمانی.٢٠١٩ ،
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