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وةزراةتى رؤشنبييى و لوان
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.�طشتييةكانى دراوةتى

6



ناوةر)ؤك:
-9عةقل و زمان و كؤمةل"طة........ "-1

22"

2-. . . . ,بDDDDDوون/كDDDDDات/طي�ر)انDDDDDةوة

" .........23-44"

كؤدى داظنشDDى، زمDDان/طي�ر)انDDةوة. "-3
45-90"

سةرضDDاوةو ثDDةراوي�زةكان............... "-4
91-94"

7



كوي�ر بينايى خؤى لة مانطدا هةل"طرتووة.
"عةل ئةلرءبي�عى"

iعةقل و زمان و كؤمةل"طة
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 هةر لة شؤر)شة زانستييةكانةوة تا دةطاتة (دي�كارت)

 رؤشنبي ئةو كةسة بوو كة زؤر شتى دةربارةى ضؤني�تى

 كاركردنى طةردوون و ناسينى طةردوونةوة دةزانى، لةسةر

 ئةو بنةمايةش جؤري�ك لة هاوطونانى لةني�وان مةعريفةى

 زانستى و مةعريفةى ئايينى درووست كردبوو. لةدواى

 فؤرمةلةكردنة شؤر)شئامي�زةكةى دي�كارت لةبارةى دنياى

 ماددى و دنياى رؤحييةوة، ئةو تي�طةيشتنةى رؤشنبي

 لةبارةى ناسي و دةرككردنى طةردوونةوة بة ديدى

 رؤشنطةرى ناوزةد كرا، ئاشكراترين نوونةش لة

 ىiiئةل"مانياى بسماركى لةسةر دةستى (طؤتلؤب فريطة)
 فةيلةسوف و لة بةريتانيا لةسةر دةستى (راسل)ى

فةيلةسوف بة ترؤثك طةيشت.
 بةل"م لةسةرةتاى سةدةى بيستةم كؤمةل"ي�ك رووداوى

 رؤشنبييى و هيديكة هاتنة ئاراوة كة توانيان نكؤل"ى لةو

 طةشبينيية رؤشنبييية بكةن، بة مانايةكى ديكة

 )19هةردوو بييارى طةورةى كؤتاييةكانى سةدةى (

 ) بيست، واتة هةر يةك20نؤزدةو سةرةتاكانى سةدةى (
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 لة (فرؤيد) و (ماركس) ئةو هاوطونان و دواليزمييةى

�كارتييان هةل"وةشانةوة، لة بةرانبةر ئةو هاوطونانة� دي

 كارةكانى خؤيان وةك بةشي�ك لة زانست وي�نا كرد، فرؤيد

 زانستي�كى بؤ عةقل� بةرجةستة كرد و ماركس زانستي�ك

بؤ مي�ذوو و كؤمةل"طة.
 لي�رةدا ئةو طورزة كوشندةيةى كة لة طةشبينى عةقل"ى

 سةدةى نؤزدة درا، جطة لة كؤمةل"ي�ك نكؤل"يكردنى

 عةقل"ى بةديوةكةى ديكة راستةوخؤ ثةيوةنديشى بة

 جةنطى جيهانى يةكةمةوة هةبوو. بةمؤرة كؤى ئةو

 طةشبينيية عةقل"يية لة تةواوى دنيادا كةوتة بةر هي�رشى

 جؤراوجؤرةوة، بةل"م ئةطةر ديوي�كى ئةو هي�رشانة لة

 جةنطى يةكةمى جيهانةوة لةدايك بووبي�ت، ديوي�كى لة

 نكؤل"يكردنة عةقل"ييةكانى تيؤرى ري�ذةطةرى ئاينيشتاين و

 ثارادؤكسةكانى بيكارى راسل و بةل"طةكانى فرؤيد و

 ميكانيزمى ضؤني�تى لةبارةى فيزيا و دواتريش لة سةدةى

 بيستةم هي�رشةكةى (لؤدفط فنكنشتاين) بؤ سةر

 زانست، كة ثي�يوابوو زانست بؤخؤى دووضارى
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 هةر)ةمةكيةت و ناعةقل"نييةت بووة، هةر لةوي�شةوة توانى

 روونى بكاتةوة كة طوتارةكةى لةبارةى زانستةوة

 زنيةيةكة لة يارى زمانةوانى و قابيلى وةرطي�ران و

 ئال"وطؤر)ى و جةختلي�كردن نيية، هةروةها جةختى لةوة

 كردةوة كة ئي�مة هةر تةنها ناكةوينة ني�و ياريية

 طةورةكانةوة، بةل"كو راستةوخؤ كةوتووينةتة ني�و زنيةيةك

 يارى زمانةوانى بضوكيش كة هةر يةكةيان ثي�وانةى

 ناوةكى خؤى هةية و بؤخؤى هةل"طرى جؤري�ك لة

مةعقوليةتة.
)1(

 ديدطةراكان كة لةري�طةى شي�وازى ئةبستمؤلؤذييةوة

 هةذموونيان بةسةر دنياى فيكرى هاوضةرخةوة هةيةو

 بةردةوام بةدذى واقيع دي�نة قسةكردن، ئةو هي�لةى كة

 بةطشتى بيكردنةوةيان بةرةو خؤى دةبات ئةوةية، كة بة

 دنياى واقيع ناطةين ضونكة بؤ نواندنى واقيع هيض

 ري�طةيةكمان لةبةر دةستدا نيية بؤ ئةوةى لةطةل� واقيع

 ري�ك بي�ينةوة، تةنها لة ديدي�كى دياريكراوو كؤمةل"ي�ك
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 ثي�طةى دياريكراوو هةل"وي�ستى دياريكراوةوة نةبي�ت. لة

 راستيدا هيض واقعي�كى سةربةخؤ نيية لة دةرةوةى

هةل"وي�ست و ديدو روخسارى دياريكراوةوة بي�ت.
 كةواتة بؤ ئةوةى واقيع بناسي دةبى� لة روويةكى

 دياريكراوةوة بي�ت، بة مانايةكى ديكة هيض شتي�ك لة

 دةرةوةى تي�طةيشتنةوة وجودى نيية، دنياى واقيعى تةنها

 بة نسبةت تي�طةيشتنةوة بوونى هةية، هةروةك ضؤن

 زانستيش وةسفى واقعي�كى سةربةخؤى هةبوو ناكات،

 بةل"كو هةميشة واقعي�ك لةطةل� طةشةو ثي�شكةوتووةكانى

  لي�رةدا خال"ى سةرةكى ئةوةية كة بوونىiiiخؤى دادةهي�ني�ت.

 دةرةكى دةرئةنامى كارى زانستيية نةك هؤكارةكةى بي�ت،

 وةك ضؤن زمانيش بؤ وةسفكردنى واقيع و ناونانى شتةكان

 بةكار دةهي�ني، بةمؤرة دةطةينة ئةوةى كة دنياى شتةكان

 بوونيان لةخؤيانداية. وةك دةزاني بوون لةني�و خؤيدا

 ضةمكي�كة لى (سارتةر) بؤ ئةو جؤرة بوونة بةكار دي�ت

 كة هوشيارى نيية، واتة بوونى ئةو بوونةية كة هةر لةني�و

 خؤيدا هةية، وةك جيهان و سروشت... لةبةرانبةر ئةوةشدا
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 سارتةر ضةمكى بوون لةثي�ناو خؤيدا بةرز دةكاتةوة. بوون

 لة ثي�ناو خؤيدا ئةو بوونةية كة هوشيارى هةية، بووني�كة

 لةثي�ناو بونيادنانى خؤيدا تي�دةكؤشي�ت، ئةو ضةمكة بؤ

 بوونى هؤشةند واتة مرؤظ بةكار دةهي�ني�ت. كةواتة ئي�مة

 شتةكانى ني�و واقيع داناهي�ني ضونكة بوونى جيهان و

 سروشت ماهيةتةكةيان لةني�و خؤيانداية و جي�طيةو

 ناطؤر)ي�ت، بةل"كو ئةوة تي�طةيشتنى ئي�مةية بؤ ئةو بوونة

 دةطؤر)ي�ت، يان بة مانايةكى ديكة ئةوة ئي�مةين بةثي�ى

 ديدو روانطةو هةل"وي�ستى دياريكراو واقيعى ئةو بوونة

ديارى دةكةين.
 لي�رةدا لةني�و بوون لةني�و خؤيدا و لةطةل� ئةوةى كة دةل"ي�ت

 دنيا هةتا هةتاية لة دةرةوةى مةعريفةى ئي�مةداية

 دووضارى رووبةرووبوونةوة دةبينةوة، ئةو رووبةرووبوونةوةية

 لى (جؤن سيل) هةم بؤشةو هةم زيانبةخش.. زيانبةخشة

 ضونكى دووضارى نائومي�ديان دةكات، هةروةها بؤشة

 ضونكة لةطةل� ئةوةى دنيا هةية بةل"م ناتواني هيض

بكةين.
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)2(

 ئايا فيزيا دةتواني�ت ثي�مانبل"ي�ت ضؤن هاتؤتة دنياوة؟

 كةواتة فيزيا بونيادي�كى كؤمةل"يةتيية لةني�وان

 بونيادةكانى ديكةدا، بةو مانايةش بوونى دةرةكى فيزيا

 دةرئةنامى كارى زانستيية، ئةوةى زانست و فةلسةفةش

 بةيةكةوة طري�دةدات ئةوةية كة هةردووكيان ئامانيان

 مةعريفةو تي�طةيشتنة هةروةها ئةوةى بةردةوام (جؤن

 سيل) دةيةوي�ت قسةى لي�بكات ئةنتؤلؤذيا و

 ، بةل"م ئةطةر بةدواى راظةكردنىivئةبستمؤلؤذياية

 ثةيوةندى ني�وان فةلسةفةو زانستدا بر)ؤين دةبيني

� فةلسةفة بةردةوام ثرسيارطةلي�ك بةرز دةكاتةوة كة ناشى

 بةشي�وةيةكى ناوكؤيى وةل"مييان بدةينةوة، كاتي�ك

 فةلسةفة دةطاتة خال"ى دياريكراو ئيت ثرسيارةكان دةبنة

 ثرسيارى زانستى، بةمؤرة زانست هةميشة شتةكان

 دةثي�كي�ت. فةلسةفة بةردةوام لة نادياريدا دةمي�ني�تةوة،

 كؤى ئةو ناديارييةش راستةوخؤ ثةيوةندى بة طةشة و

ثي�شكةوتنى مرؤظايةتيةوة دةكات. 
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 ئةطةر طةيشتنى فةلسةفة بة خال"ى دياريكراو و بوونى بة

 زانست جؤري�ك لة طةشبينى و بةرفرةوانكردنى بوارى

 زانستى لي�بكةوي�تةوة دةشى� ئةو طةشبينيية لةري�طةى ئةو

 ثرسيارانةوة دووضارى نيطةرانى بكةين كة لة بارةى

 دادثةروةرى و حةقيقةت و فةزيلةت... هتد دةكرى�، كةواتة

 ثرسيارةكانى فةلسةفة سةر بةو ري�بازانة ني كة لةسةرى

 ري�كةوتووين بؤ نوونة طيطرفتى سروشتى ذيان و طرفتى

 هةست... لةليةكى ديكة  فةلسةفة مةيلى بةرةو

 ثرسيارطةل ضوارضي�وةئامي�ز و ضةمكةكان دةضي�ت. كةواتة

 ثرسيارى فةلسةفة هةرطيز ناطاتة دوا وةل"م، بةردةوام

 ثي�ويستى بة زماني�كى بةرزو ئاستي�كى بةرزى زمان

 هةية، تاكو بتواني�ت بةردةوام ضةمكى ديكة بةرهةم

 بهي�ني�ت بةو مانايةش زمان ئامرازي�كى جةوهةرى

فةلسةفةية. 

)3(
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 يةكةم خةسل"ةتى عةقل� و طرنطتينيان هةستة (شعور)

 هةستيش كؤى ئةو حال"ةتانة دةطري�تةوة كة مرؤظ دةركى

 ثي�دةكات و هةستى ثي�دةكات، ئةو خةسل"ةتانةش دةكةونة

 دووتوي�ى ناوةكى و جؤرييةتى و خودي�تييةوة، ئةطةر

 خةسل"ةتى ناوةكى لة ناوةوةى جةستة و ناوةوةى مي�شك بة

 دياريكراوى بةر)ي�وةضي�ت. كةواتة هةست لة دةرةوةى مي�شك

 وجودى نيية، وةك ضؤن ضؤر)اوطةى ئاو لة دةرةوةى ئاوةوة

 بوونى نيية. لةليةكى ديكةش بةردةوام ري�طةيةكى

 دياريكراو هةية كة حال"ةتى شعورى تي�دا هةست

 ثي�دةكري�ت، ئةو ري�طةية تةعبي لة خةسل"ةتى جؤرايةتى

 دةكات، وةك (تؤماس ناجل) دةل"ي�ت: شتي�كى دياريكراو

 بؤ هةموو حال"ةتي�كى هةستى هةية، كة ئةو حال"ةتة

  هةروةها هةستvهةستييةى لةسةر وةستاوة.

 ئةزمووني�كى مرؤظانةية، يان زيندةطييانةية بة

 ئةنتؤلؤذياى ئامادةطييةوة ناو دةنري�ت، واتة ئةوة

 ئامادةطى كارايانةى مرؤظة لةبةرانبةر حال"ةتي�كى

 دياريكراو هةستي�كى جؤرييمان دةداتى�، بؤ نوونة: ئازار
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 تةنها لى كارايةكى دياريكراوى زيندوو ئامادةية، بةل"م

 ضيا لةبةرانبةر ئةنتؤلؤذياى ئامادةطى شي�وة وجودي�كى

 بزرى هةية، بةمؤرة حال"ةتى شعورى بؤ خودى من كةشفة

� نةك بؤ تؤ. لةبةر ئةوةى هةست خوديية، كةواتة ناشى

viزانستى شعور وجودى هةبي�ت.

 هةندى� لة ماددييةكان نكؤل"ى لة شعور ناكةن، بةل"م

 هةندي�كى ديكة وةك كرداري�كى بايؤلؤذى باسى دةكةن كة

 لة مي�شك بةر)ي�وة دةضي�ت، وةك ضؤن كردارى هةرسكردن

� لة طةدة بةر)ي�وة دةضي�ت، بةل"م ئةو قسةية لةوي�وة بةتال

 دةبي�تةوة كة هةست وجودي�كى ئامادةطييانةى هةية،

 كةضى شتة ماددييةكان وجودي�كى بزرى بابةتيانةيان

هةية.
)4(

 دياردةيةكى ديكة كة بة توانياى عةقل"ةوة بةندة، ئةوةية

 كة عةقل� بةردةوام ئاراستةكانى خؤى بةرةو ئامانج و

 حال"ةتي�ك دةني�ري�ت، كة دةكةوي�تة ني�و دنيايةك لة دةرةوةى

 عةقل"ةوة، بةل"م لةطةل� ئةوةشدا ناشى� تةنها بةو شي�وة
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 سادةية سةيرى زمان بكةين كة هةر فيكرةيةو لةري�طةى

 وشةوة بة ئةويديكة دةطات، ضونكة دةشى� بةبى� وشةش

 بر)وا بة هةندى� شت بهي�ني بؤ نوونة برسي�تى يان

هةستكردن...
 لي�رةدا وةل"مى ثرسيارى زمان ضؤن بة واقيعةوة ثةيوةست

 دةبي�ت، ئةوة نيية كة لةري�طةى نواندنةوة بة ئةنام

 دةطات، بةل"كو ئةوةية كة زمان بة هؤى ماناوة بة

 واقيعةوة دةلكى�، ئةو ثةيوةستبوونةش عةقل"ى نيازخواز

.�  هةر لةسةر ئةوviiبةسةر دةنط و ئاماذة دةيسةثي�نى

 بنةمايةش مانا شي�وةيةكى نيازئامي�زى هةل"ي�نجراوة، بة

 مانايةكى ديكة كؤدى تي�طةيشتنى مانا ئةوةية كة

 نيازخوازى ئةسل"ى يان ناوةكى لة فيكرى قسةكةردا بؤ

وشة و ئاماذة و رةمز دةطؤر)ي�ت.
 كةواتة وةك ضؤن دةشى� قسةكةر نيازى خؤى لة

 قسةكردندا هةبي�ت، لةثال� ئةوةشدا دةشى� ئةو نيازة

 تةقليدييةش بةكار بهي�نى� كة لة وشةكان و رستةكانى

  بةمؤرةشviiiني�و زماني�كى (دياريكراو)دا هةية.
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 كردةيةكى نيازئامي�ز بةجي�دةهي�نى� و كؤى ئةو

 تي�طةيشتنةش بة ثر)بوونى ماناوة بةندة. بة مانايةكى

 ديكة بةرهةمى دةنطةكان لة زماندا بةشي�كة لة مةرجى

 تي�ربوونى ئةو نيازةى كة لة دروستكردنى طوتراوداية،

 واتة كاتي�ك قسةكةر طوتراوي�كى واتادار دروست دةكات،

 ئةو كاتةية كة مةرجى ثر)بوون دةخاتة سةر دةنط و

 ئاماذةكان. لي�رةدا دةكةوينة ني�وان دوو مةرجى تي�ربوون..

 يةكةم مةرجى تي�ربوونى طوتراوة، دووةم مةرجى تي�ربوونى

 دةنط و ئاماذةية. بةو مانايةش طوتراوى واتادار ئةوةية

 كة مةرجى تي�ربوون بةسةر مةرجى تي�ربووندا

 دةسةثي�ني�ت، بؤ نوونة رستةى: باران دةباري�ت. هةل"طرى

 مةرجى تي�ربوونى جؤراوجؤرة، يةكةميان ئةوةية كة نيازى

 قسةكةر بةجي�دةهي�ني�ت و ئةو طوتنةش مةرجى بةشي�ك لة

 رستةكة تي�ر دةكات، دووةم لةبةر ئةوةى هةر تةنها

 مةبةست قسةكردن نيية، واتة لةبةر ئةوةى كردةى

 (بارين) لةخؤ دةطري�ت، كةواتة ئةو طوتنة مةرجى

 تايبةت بةخؤيشى هةية و ئةو تي�ربوونةش تةواو نابي�ت
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 هةتا باران نةباري�ت، ئةطةر باران بارى كةواتة مةرجى

 تي�ربوونى طوتراو حةقيقيية، بةل"م ئةطةر نةباري�ت درؤ

 دةردةضي�ت. لي�رةدا نيازى قسةكةرى رستةى باران دةباري�ت

 بةلى كةمى دوو بةشة: نيازى تي�ربوونى طوتراو، كة

 هةندى� لة مةرجى تي�ربوونى هةل"طرتووة، دووةم نيازى

 تي�ربوونى دةنط و ئاماذة. كةواتة نيازى مانا بةطشتى

 ئةوةية كة مةرجى تي�ربوون بةسةر مةرجى تي�ربوونى

 يةكةم دةسةثي�ني�ت، سةرةر)اى ئةوةش دةيةوي�ت ثةيوةندى

 لةطةل� طوي�طران درووست بكات، ئةوةش بة نيازى

 ثةيوةنديطرتن، يان طةيشت ناو دةنري�ت، ئةو نيازةش

 لةسةر تي�طةيشت راست دةبي�تةوة، نيازى تي�طةيشت نيازى

 ماناية، ئةوةية كة طوي�طر لة ماناى نيازم بطات، نيازى

 تي�طةيشت وةك ضؤن دةكةوي�تة فرة جؤرى لة كردةى

 قسةكردندا بة هةمان شي�وة دةكةوي�تة سةر ري�ساى

 ثي�كهاتن و رةمزطةرايى.. ئةطةر فرة جؤرى قسةكردن

 ثةيوةندى بة سةلاندن و خال"ى ئاراستةكردن و ئيلتيزام و

 تةعبيكردن و راشكاوييةوة هةبي�ت، ئةوة ري�ساى ثي�كهاتن
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 و رةمزطةرايى ثةيوةندى بة بارودؤخ و دامةزراوةكان و

 بوونى كارى (هةبوون) لة زماندا هةية، كة دةللةت لة

 زةمةن دةكات، بة مانايةكى ديكة فرمانى (هةبوون)

� خةسل"ةتي�كى ديكةى زمانة و تواناى لة دايكبوونى بى

  سةرةر)اى خةسل"ةتي�كى زؤرixكؤتايى لة طرامةردا هةية.

 دياريكراوى زمان كة رةمزة، بؤ نوونة (ضةقؤ) دةشى� بة

 هؤى سروشتى مادديانةى خؤيةوة ئاماذة بة باردؤخى

 فيزياوى خؤى بكات، بةل"م مرؤظ يان دراو (ثارة) ناتوانن

 بةهؤى سروشتى فيزياوييان وةك جةستة و كاغةزى دراو

 وةزيفةى خؤيان بةجي�بهي�نن. كةواتة دةبى� كؤمةل� يان

 دامةزراو و دةستة لةسةر ئةوة ثي�كهاتب كة ئةو بارو

 وةزيفةية ببةخشن، بة مانايةكى ديكةى روونت ئةطةر

 وشة لةري�طةى ماناوة وةزيفةى خؤى بةجي�بهي�ني�ت و

 تةعبي لة ماناكةى خؤى بكات، ئةوة كاركردن بة واقيعى

 دةستةو كؤمةل� و دامةزراوةكان هةميشة ثي�ويستى بة

 وةسيلة يان رةمزي�ك هةية، بؤ ئةوةى بتواني�ت بابةتة

 دياريكراوةكةى بناسي�ت، ئةو بابةتة دياريكراوةى كة لة
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 وةزيفةى بارودؤخ ثي�كهاتووة ئةطةرضى نادياريش بي�ت...

 روونتين نوونةش ئةلقةى زةواج، مؤل"ةتى لي�خور)ين،

 ثؤشينى جلى وةك يةك... يةكةميان ثي�ماندةل"ي�ت:

 هاوسةرم هةية، دووةميان دةل"ي�ت: من شوفي�رم، سي�يةم

دةل"ي�ت من ئةندامي�كم بؤ نوونة لة هي�زى ثؤليس.

بوون/كات/طي�ر)انةوة
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 طي�ر)انةوة وةك زاراوة ضةمكى بونيادطةرييانةى

 تي�ثةر)اندووة، لى بونيادطةرةكان طي�ر)انةوة بونيادي�كى

 ثةيكةرئامي�زى هةية، بؤية وةك بابةتي�كى ثضر)او لة برى

� (ناسنامة)و (زةمةن) دةردةكةوي�ت، هةر لةوي�شةوة دةشى

 لة ثي�ناو لي�كؤل"ينةوةو شيكردنةوة بؤ يةكةو بةشطةلي�ك

 هةل"بوةشي�تةوة. بةل"م ئةمر)ؤ قسةكردن لة ثرؤسيسةكردنى

�ر)انةوة تةواو جياوازةو بةشي�كى زؤرى ئةو جياوازييانةش��� طي

 xلةسةر دةستى فةيلةسوفى فةرةنسى (ثؤل ريكؤر)

 طةل"ل"ة كراوة. ضيؤك يان طي�ر)انةوة لى ريكؤر هةل"طرى

 بونيادي�كى بنبةستوو نيية، بةل"كو لة ثرؤسيسةكردن و

 ئةزموونكردنةوة بةرجةستة دةبي�ت، هةر لةوي�شةوة

 طريانةى بنةر)ةتى ني�وان كردةى طي�ر)انةوةى ضيؤك و ني�وان

 سرووشتى كاتى ئةزموونكردنى مرؤظايةتى خؤى لة

 شي�وةيةكى رؤشنبييى ئال"وطؤر)ئامي�زدا هةل"دةطري�تةوة، بةو

 شي�وةيةش ريكؤر زةمةن، واتة زةمةنى مرؤيى شي�وةيةكى

 طي�ر)انةوةئامي�ز فؤرمةلة دةكات، كةواتة طي�ر)انةوة بة

 هةموو ماناكانييةوة مةرجى وجودى زةمةنى لةخؤ
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 دةطري�ت، هةر لة ري�طةى ئةو وي�ناكردنةى طي�ر)انةوة يان

 ضيؤكيش خودى مرؤظايةتى ثي�طةيةكى سي�نتاليانة لة

 كردةى طي�ر)انةوةدا وةدةست دي�ني�ت، بةو مانايةش

 رةتكردنةوةى خود رةتكردنةوةى خودى طي�ر)انةوةشى

لي�دةكةوي�تةوة.
 كةواتة ثرؤسيسةكردنى طي�ر)انةوة دةكةوي�تة دووتوي�ى ئةو

 ماوة شاراوةيةى كة لة ني�وان خود و دنياى دةرةوةدا هةية،

 كاتي�ك ضاوي�ك رووداوي�ك دةبيني�ت يان ئاشناى دةبي�ت،

 دةبي�تة طي�ر)ةرةوةى ئةو رووداوة بؤ ئةوةى ضاوة بي�ئاطاكانى

 ديكةى لي�بةئاطا بهي�ني�تةوة، ئةوةش واتة ئاشنابوونى خود

 لةطةل� دنياى شتةكان و دياردةكان لة ري�طةى ثرؤسةى

 خةل"قكردنى ماناو دةللةتةكانى ئةو دياردانةو بردنيان بؤ

 بوارى ئاطايى فةردى و ثاشان ئاطايى دةستةجةمعييةوة.

 هةر لة ري�طةى ئةو ضالكييةشةوة خودطةرايى ثراكتيزة

 دةبي�ت و خودى طي�ر)ةرةوة لة ميانى زةمةنى طي�ر)انةوةدا

خؤى دةدؤزي�تةوة.
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  بةمؤرة ضيؤك يان طي�ر)انةوة ضةسثاندنى وجودة لة

 بةرانبةر دنياى شتةكان و هةر لة ميانى دةنط و

 زةمةنيشةوة جةخت لة ناسنامةكةى خؤى دةكاتةوة. بة

 مانايةكى ديكة خود لة ري�طةى طي�ر)انةوة هةول"دةدات دذى

 فةنابوون بي�تةوة، ئةو هةول"ة لة ليةك بة ئةسل"كردنى

 ناسنامةى لي�دةكةوي�تةوة، لة ليةكى ديكة لةبةر ئةوةى

 ناسنامة لة طي�ر)انةوةدا شيدةبي�تةوةو لةني�و طي�ر)انةوةدا بل"و

 دةبي�تةوة، بؤية ناجوورييةك لة ني�وان ناسنامةو طي�ر)انةوةدا

 درووست دةبي�ت، واتة ئامادةطى يةكي�كيان نكؤل"يكردن و

 رووخانى ئةويديكة لةخؤ دةطري�ت. ئةو ئاوي�تةبوون و

 دابر)انة لى ريكؤر لةسةر ئاوي�تةبوون و دابر)انى مي�ذوو و

 خةيال� دامةزراوة، لة بنةر)ةتيشدا بؤ فيكرةى "قةردارى

 رابردوو" و "ضةمكى هةنووكةيى" دةطةر)ي�تةوة، ئةطةر

 فيكرةى "ئي�مة قةردارى رابردووين" بكةوي�تة بةر رةخنةى

 "ليوتار" بةوةى كة خةل"ك سؤزى بؤ طي�ر)انةوة طةورةكان

 نةماوة، ئةوة فيكرةى هةنووكةيى كة لى هايدطةر لةسةر

 تي�طةيشتنى خود دامةزراوة لى ريكؤر بةرةو
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 دةستةجةمعى دةبردري�ت، وةك ضؤن لة زؤربةى كارةكانيدا

 لة ثرسيارى كؤسؤلؤذى "قةديس ئؤكستي"ةوة بةرةو

ثرسيارى نةفسى يان دياردةطةرايى دةضي�ت!!
ثةيوةندى ني�وان طي�ر)انةوةو ذيان

�ر)اوةدا دوو جؤر لة "كات-��لة هةموو ضيؤكي�كى طي
 زةمةن" دةبينري�ت: زةمةني�ك كة لة زنيةيةك رووداوى بة

 دوايةكداهاتوو و ثضر)sاو و كراوةى بي�كؤتاييدا بةرجةستة

 دةبي�ت، ئةو زةمةنةش هةميشة ثرسيارى ئةوةمان ل

 درووست دةكات كة دواتر ضى روودةدات؟ هةل"بةتة مرؤظ

 بة هةل"طرى رووداوةكانى ئةو زةمةنة دي�تة ذماردن.

 زةمةني�ك كة تةواو ثي�طةييوو كؤتاييدارة، وةك ديارة ئةو

 ئاماذةكردنة راستةوخؤ بة طي�ر)ةرةوةى يةكةم، خولقي�نةرى

 يةكةم-خودا- ثةيوةستمان دةكات، ضونكة دواجار بة

 بر)واى ريكؤر ئةوة طي�ر)ةرةوةى يةكةمة لةني�و ري�طا

 جؤراوجؤرةكانةوة ري�طةى درووست نيشانى مرؤظ دةدات،

 بؤية "طي�ر)انة/ضيؤك" بؤ طةيشت بةو ثلةيةى "كةمال"

 لة هةول"ى بةردةوامداية و هةميشة خؤى بة قةرزارى ئةو
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 ضيؤكة (يان رابردووة) دةزاني�ت و بة شي�وةيةكى ديار

 هةول"ى وي�نةطرتنى دةدات. دواجار ئةطةر دانانى ضيؤك

 يان طي�ر)انةوة لة رووى زةمةنييةوة فؤر)مةلةكردني�كى

 وي�نةئامي�زى رووداوة يةك بة دوايةكداهاتووةكانى مرؤظ

 بي�ت، ئةوة لةسةر ئةو بنةماية يةكةم: ئاوي�تةكردنى

 رووداوة لة يةك دوورةكان و حيكايةتة جياوازةكان تةعبي

 لةو ناوةندة  يان طرى� ضنة دةكات كة دواجار ضيؤكى

 يةكرةنطى لي�دةكةوي�Dتةوة. دووةم: لة ري�طةى بة يةكةم

 دانانى رووداوي�ك و هاوطوناندنى ني�وان بة يةك دذةكانى

 لة ثي�ناو بةرجةستةكردنى رووداوى بة يةكةم دانراو جؤرى

 دووةم لة ثلؤت بةرجةستة دةبي�ت. جؤرى سي�يةم دةشى� لة

 ري�طةى كي�ب)كي�ى ني�وان رووداوة بة يةكداهاتووةكانةوة

 فؤرمةلةكردني�كى وي�نةيى بسازي�ني. هةل"بةتة كؤى ئةو

 سى� جؤرة جياوازةى ضنينى ضيؤك/طي�ر)انةوة لى ريكؤر بة

 بى� خةيال"ى داهي�نةرانة كورتى دي�ني�ت، ئةطةرضى وةك

 دةزاني لة ثشت كارى خةيال"يش قةرداربوونى رابردوو يان

 بة مانايةكى ديكة مؤديلة يةك لة دوا يةكةكانى
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 كةلةثورى مرؤظايةتى ئامادةطى هةية، بؤ نوونة مؤديلى

مةكيسم طؤرطى، سيظانتس، كافكا، ماركيز....
� لي�رة وةك دةردةكةوي�ت لة كؤى هةول"ةكانى ريكؤردا خةيال

 وةك ناوةندياري�ك رؤل� دةطي�ر)ي�ت، بة مانايةكى ديكة ريكؤر

 ماناى طي�ر)انةوة يان دةللةتى طي�ر)انةوة لة كارلي�كردنى

 ني�وان دنياى دةق و دنياى خوي�نةردا دةبيني�ت. كةواتة بة

 بى� خوي�نةر دةق ناتواني�ت هةبوونى خؤى بسةثي�ني�ت،

 ضونكة هةموو دةقي�ك لة ري�طة خوي�ندنةوةوة بة خاوةن

 دةكري�ت و دنياى ناوةكى خؤى بل"و دةكاتةوة، ئةو دنيايةى

 كة لة كةسي�تييةكان و رووداوة طي�ر)اوةكانةوة بونياد نراوة.

 دنياى دةق كردةيةكة بةردةوام ئاسؤى جياواز بؤ ئةزموونة

 شياوةكان دةكاتةوة، دنيايةكة دةشى� هةموو خوي�نةري�ك بة

 جياوازى ئاست و بيور)او ثلةو ثايةو... خؤى تي�دا

 بدؤزي�تةوة، بةو مانايةش دةق بة سةرخؤيدا داخراو نيية،

 بةل"كو ثرؤذةيةكى طةردوونى نوى� و جياوازة لةو

طةردوونةى كة تي�يدا دةذين. 
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  كةواتة خوي�نةر سةر بة ئاسؤى ئةزموونى كارة لة

 خةيال"دا، بة واتايةكى ديكة ئةطةر دةق ئاسؤى

 ثي�شبينيكردن بي�ت ئةوة خوي�نةر ئاسؤى ئةزموونكردنة و

 بةردةوام ئةو دوو ئاسؤيةش يةكت تةواو دةكةن و

�رةوة دةق ثةيوةندياري�كة لةني�وان�� لةني�ويةكدا دةتوي�نةوة. لي

 مرؤظ و دنيا، مرؤظ و مرؤظ، مرؤظ و خودى خؤى. يةكةم

 ثةيوةندى ني�وان مرؤظ و دنيا بة سةرضاوة دادةنري�ت، دووةم

 ثةيوةندى ني�وان مرؤظ و مرؤظ بة كؤمينيكةيشن، سي�يةم

 ثةيوةندى ني�وان مرؤظ و خودى خؤى بة تي�طةيشتنى

 خودةوة بةندة. تةواوى كارى ئةدةبيش لةو سى� رةطةزةوة

 بونياد دةنري�ت. بةل"م نة سةرضاوةطةري�تى بة مانا

 وةسفييةكةى و نة كؤمينيكةيشن بة مانا

 سوودطةراييةكةى و نة لي�وردبوونةوةى خود بة مانا

ني�رطزييةكةيةوة. 
 " كة نووسةر و رةخنةطري�كى2007-1926"ئايسةر (

 ئةل"مانيية ثي�يواية دةقى ئةدةبى دوو جةمسةرى هةية

 يةكي�كيان هونةرييةو ئةويديكةيان جةمسةرى جوانيية.
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 جةمسةرة هونةريةكة دةقى نووسةرةكةيةو جةمسةرى

 ئيستاتيكيش خوي�نةر  جي�بةجي�ى دةكات. كةواتة لى

 "ئايسةر" ناكري�ت بل"ي�ي بةرهةمى ئةدةبى بة واقيعكردنى

 دةقة يان هاوجووتكردنى دةقة لةطةل� واقيع، بةل"كو

 حال"ةتي�كة لةني�وان هةردووكيان. نابي�ت ئةوةشان لةبي

 بضي�ت كة دةقى ئةدةبى خةسل"ةتي�كى جوول"ةئامي�زى هةية،

 ئةو جوول"ةيةش لة ئةنامى ثرؤسةى خوي�ندنةوةى دةقةوة

 xiدرووست دةبي�ت.

 وةك ضؤن لى ريكؤر ثلؤتى ضيؤك لةسةر كارى هاوبةشى

 ني�وان دةق و خوي�نةر دادةمةزري�ت و دواجار ئةوة كردةى

 خوي�ندنةوةية كة كارى ئةدةبى تةواو دةكات، خوي�ندنةوةش

 بؤخؤى لة بنةر)ةتدا ري�طةيةكة لة ذيانكردن، ذيانكردني�ك

 لة دنياى خةيال"دا، وةك ضؤن خةيال"يش ئةو كاتة تةواو

 دةبي�ت كة دي�تة ني�و ذيانةوة، ذيانيش لة ضيؤكدا نةبي�تة

xiiفةهم ناكري�ت.

كانت و خةيال"ى ئيبداعى
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 وةك دةزاني تي�زةكةى ريكؤر لة دةقدا تةواو نابي�ت، بةل"كو

 لة خوي�نةردا سيما جياوازةكانى خؤى هةل"دةطري�تةوة،

 ئةويش بةو مةرجةى كة دووبارة دار)شتنةوةى دةق شياو

 بكةوي�تةوةو خةيال"يش رؤل"ى ناوةنديارى تي�دا بطي�ر)ي�ت. بة

 مانايةكى ديكة ئةوةى كة طي�ر)انةوةى ريكؤرى لةسةر

 بونياد نراوة خةيال"ى "كانت"ى و تي�طةيشتنى زةمةنى

 "هايدطةر"يية. ئةطةر خةيال"ى كانتى خةيال"ى ئيبداعى

 بي�ت، ئةوة زةمةنى هايدطةرى بة زةمةنى بوونى

مرؤظايةتى لة قةل"ةم دةدري�ت.
 ئةطةر لى ريكؤر قسة لة خةيال"ى ئيبداعى بكةين

 دةبيني ثرؤسيسةكردنى طي�ر)انةوة لةسةر دوو خال"ى طرنطى

 تيؤرى خةيال"ى كانتى كار دةكات، لة خال"ى يةكةمدا

 كانت دةل"ي�ت: خةيال� لي�ثرسراوة لة ضةمكةكان و ثي�شينة

 ناوةنديارةكان، ئةوةش بة بةردى بناغةى مةعريفةى

� كانتى دي�تة ذماردن. خال"ى دووةم لى كانت خةيال

 وةسيلةيةكى ناوةنديارة لةني�وان دنياى ئازادى و

 سرووشتدا، ئةو دوو دنيايةى كة بةرابةر يةكت وةستاون.

31



 هةروةها خةيال� لى كانت دوو وةزيفةى هةية: وةزيفةى

 خةيال"ى ثاشكؤخواز كة خؤى لة دووبارة بةرهةمهي�نانةوة

 يان وي�نةطرتنى شتة ناديارةكاندا دةبيني�تةوة، لةطةل� ئةو

 طرفتة سي�نتال"ييةى كة شيكردنةوةى بال"يى لةخؤ

� دةطري�ت، ئةوةش لةو ثرسيارةوة دي�ت كة ضؤن دةشى

 ضةمكي�ك وةرطرين بى� ئةوةى ئةزموونى بكةين، ضؤن ئةو

 طوتانة بة سةر ئةزمووندا جي�بةجى� دةبي�ت؟ لي�رةدا

 وةزيفةى خةيال� لى كانت ئةوةية كة لة ليةك طوتةكان

 بونياد بني�ت و لة ليةكى ديكة رووخساريان بؤ دابر)ذي�ت

 ئةوةش يةكةم لةطةل� دووةم جووت دةكات يان بة شياوى

 جووتبوونى دادةني�ت، هةروةها ئةو ناوةنديارةى ني�وان

 خةيال� و حةساسيةت ئةو رؤل"ةية كة كانت بة هي�لكارى

 نةخشةبؤكي�شراو ناوى دةبات، هي�لكارى نةخشة بؤكي�شراو

 خؤى لةخؤيدا بةرهةمى خةيال"ة، لي�رةدا زاراوةى خةيال"ى

 ئيبداعى يان خةيال"ى بةرهةمهاتوو دي�تة ناوةوة. هةر

�لكارى نةخشة بؤكي�شراو�� لةوي�شةوة كانت ثي�ناسةى هي

 بةمؤرة دةكات: كردةيةكى خةيال"يية خؤى لة هي�لكارييدا
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 نايش دةكات كة ثي�ى دةل"ي�ن وي�نةى ضةمك، ئةو نةخشةية

 كردةيةكى خةيال"يية بؤ خةل"قكردنى شي�وة زةمةنيةكانى

 طوتة جياوازةكان، هةر لةسةر ئةو بنةر)ةتةش ريكؤر

 دةل"ي�ت: كانت يةكةم بييارة كة لة ري�طةى ري�بازة

 نةخشةسازييةكةيةوة ثةيوةندى لةني�وان شي�وةكانى زةمةن

xiiiو خةيال� دادةمةزري�ني�ت.

 خةيال� لة دنياى كانتدا وةسيلةى لي�وردبوونةوةى ني�وان

 ئازادى و سرووشتة دةتواني�ت لة جياوازى رةطةزةكانةوة

 تةنيايى درووست بكات، تةنياييةك كة لة رةخنةى

 سي�يةمدا بة حوكمى تةئةموول ناوى دةبات، بةل"م لى

 ريكؤر ئةوة طوتارى طي�ر)ssانةوةية كة شي�وة زةمةنييةكانى

 مرؤظ درووست دةكات، واتة وةك ضؤن وي�نة نوي�نةرايةتى

 بينينة بؤ واقيع، بينيني�ك كة فةزا دةستى لة

 درووستكردنيدا هةية، بة هةمان شي�وة طي�ر)انةوةش

 نوي�نةرايةتى زارةكييانةى واقيعة كة زةمةن وي�نةى

 دةكي�شي�ت يان بونيادى دةني�ت. ريكؤر ثي�يواية ئةوة خةيال"ة

 دةق درووست دةكات و دةقيش ري�ساى تايبةت بةخؤى
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 دةسازي�ني�ت، بةو ماناية داهي�نان دةكةوي�تة ذي�ر ئاست و

ثي�وانةكانى خةيال"ةوة.
 بة كورتى تي�ؤرى طي�ر)انةوةى ريكؤر لةني�وان فيكرةى

�شراو و رةمزييةت هاوثةيوةستبووني�ك� وي�نةى نةخشة بؤكي

 دادةمةزري�ني�ت، يةكةميان ئاماذة بة زةمةنى دياريكراو

 دةكات، بةل"م دووةميان نوي�نةرايةتى فيكرة

 ئيستاتيكييةكان دةكات، هةر لةوي�شةوة فيكرةى

"ئايسةر"مان لة بارةى دةق و خوي�نةر بي دةخاتةوة.
 كةواتة طي�ر)انةوة شي�وةيةكة لة شي�وةكانى داهي�نان هةر

 تةنها بة بابةتى ئةدةبييةوة بةندنيية، بةل"كو بنةمايةكة

 بؤ شيكردنةوةى فيكرة قوول"ةكانى كانت، بةمؤرةش

 ريكؤر لة ري�طةى بةكارهي�ناني�كى ئةدةبيانةوة واى كردووة

 هةر يةك لة ثرؤسةى خةيال"ى ئيبداعى و زةمةن زي�ت

 قابيلى قبولكردن بن، بة مانايةكى ديكة ئةطةر طي�ر)انةوة

 خستنةرووى ئةو هونةرة تةمومذاويية بي�ت كة وي�نة

 نةخشة بؤكي�شراوة هةستثي�نةكراوةكةى كانت لةخؤ

 بطري�ت، ئةوة ثل"ؤت كة ثي�كهاتةى سي�نتاليانةى
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 طي�ر)انةوةية جطة لة داناني�كى داهي�نةرانةى زةمةن شتي�كى

 ديكة نيية، داناني�ك كة لة ئةزموونة هةر)ةمةكية

 جياوازةكانةوة زةمةني�كى يةكطرتوو دةخاتةوة. كةواتة

 تواناى خةيال� ناكةوي�تDة سةر وي�نةطرتنى زةمةنةوة،

 وي�نةطرتني�ك كة بة هونةرى شاراوةى رؤحةكانةوة دي�تة

 ذماردن، بةل"كو ئةو توانايةية كة كار لةسةر ثرؤسةى

 فؤرمةلةكردنى نةخشة بؤ كي�شراوةكانى ضنينى طي�ر)sssانةوة

 دةكات، هةر لةوي�شةوة خؤى بؤ راظةكردن و لي�كدانةوة

 نايان دةكات. دواجار وةك ريكؤر دةل"ي�ت: خةيال� لة

 ري�طةى ذيانةوة نةبي�ت بة كةمال� ناطات، وةك ضؤن لة

كؤى ضيؤكة طي�ر)اوةكانةوةش نةبي�ت لة ذيان ناطةين.

هايدطةرو زةمةنى بوونى مرؤيى
 يةكي�ك لةو طرفتانةى كة هايدطةر لة بةشى دووةمى

 كتي�بة بةناوبانطةكةى "الوجود و الزمان" قسةى

 لي�دةكات طرفتى زةمةنة، بةشي�ك لة قسةكردنةكانيشى لة
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 جياكردنةوةى وجودى ئةسل"ى و وجودى رؤذانة بةرجةستة

� دةبي�ت. لى هايدطةر زةمةن ئةو ناوةنديارة دري�ذكراوة بى

 سنوورة نيية كة لة ري�طةى كاتذمي�رةكانةوة يان لة ري�طةى

 جولةكانى زةوييةوة ثي�وانةى بؤ دةكري�ت، بةل"كو بة

 تةمةنى مرؤييةوة بةندة، هةر بةو مانايةش زةمةنى

 مرؤيى دةخاتة بةراييةوة، زةمةنى مرؤييش وي�ناكردنى

 ذيان و مي�ذووى تاك لةخؤ دةطري�ت، بؤ قسةكردنيش لةو

� بارةيةوة سى� ضةمك دةسنيشان دةكات: دل"ةر)اوكى

"القلق"، ويذدان، ضارةنووس.
  دل"ةر)اوكى�: بة كورتى هةستكردن بة لة دةستضوونى

 شتةكان دةنوي�نى�، بةومانايةش دل"ةر)اوكى� ثةيوةندى بة

 تةواوى ذيانةوة هةية لة بةرانبةر مةرط وةك كؤتايى، وةك

 تاكة بنةمايةكى ذيان. ضونكة ذيان لة هةردوو باردا

 ئةوةية كة بةرةو مةرط دةبي�تةوة. هةر تةنها دل"ةر)اوكي�شة

 ئةو مةعريفةيةى لةخؤ طرتووةو لةوي�شةوة مرؤظ لة

 لةبيكردنةوة بةرةو ديدى طشتطيى دةكاتةوة: بةرةو

 مةعريفةى خود، وةك بوونةوةري�ك كة بةرةو مةرط
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 دةضي�ت. هةر تةنها دل"ةر)اوكي�ية لة دةرةوةى حال"ةتةكان و

 هةل"ضوونةكانةوة ئازادى مرؤظى لةخؤدا هةل"طرتووةو مرؤظ

 لة كؤت و بةندةكانى دؤر)ان رزطار دةكات. بةمؤرة لى

 هايدطةر مرؤظ لة بوونى ئةسل"ى خؤيدا بةرةو مةرط

 دةضي�ت، هةروةها دل"ةراوكى� بةثي�ى ئةو تةعبية حال"ةتي�كة

 لة كةشفكردن و لة ري�طةى كةشفكردنى بوون بةرةو

xivمةرط وةك شياوي�كى ئةنتؤلؤذى دةردةكةوي�ت.

 كةواتة دل"ةر)اوكى� ئةو حال"ةتةية كة مرؤظ دةنطى ويذدانى

 خؤى تي�دا دةبيسي�تةوة، خودى ويذدانيش وةك هايدطةر

 طريانةى دةكات ئةو شانة تةواوةية كة مرؤظ تي�يدا لة

 ميانييةوة تةعبي لة دل"ةر)اوكى� دةكات. ويذدان ئةو

 دةنطةية كة لة ميانييةوة قسة لة حال"ةتة نهي�نى و

 بيدةنطةكان دةكري�ت و مرؤظ لة ثةراوازةبوون و دؤر)انى

 نةفسى و فةنابوونى لةني�و خةل"ك رزطار دةكات، بؤ ئةوةى

 بتواني�ت خؤى بي�ت. بةمؤرة ويذدان بانطةشةكردنى نةفسة

 بؤ نةفس، بانطةشةكردني�كة لة دؤر)انةوة بةرةو ئةسال"ةتان

  ويذدان بانطى مرؤظ دةكات بؤ ئةوةى لةوxvدةبات.
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 ونبوونة رزطارى بي�ت كة لة خةل"كةوة سةرضاوة دةطري�ت،

 لةوي�شةوة بةرةو بر)ياردانى تاكانةو هةل"بذاردنى خودى

 دةكاتةوة. بةو مانايةش مرؤظ وةك بنةر)ةتي�كى مي�ذوويى

خاوةنى ضارةنووسي�كة.
 هةل"بةتة زةمةن لى هايدطةر نة ئةو ناوةنديارةى

 "لينبتز"ة كة لة ثةيوةندى ني�وان رووداوةكان و ني�وان

 جةوهةرو دياردةكانداية، نة ئةو زةمةنة بيؤلؤذيةى

 "برطسؤن"ة كة هةل"طرى قةل"ةمبازة زيندةطييةكانة،

 قةل"ةمبازي�ك كة لة رابردووةوة بةرةو داهاتوويةكى

 بي�كؤتايى دةبي�تةوة، بةل"كو زةمةن لى هايدطةر زةمةنى

 وجودى كةسييةو لة هةموو ئةوانة جياوازة، ضونكة

 يةكةم: زةمةن زةمةنى خودةو دري�ذكراوةى ذيانى منة، بةو

 مانايةش زةمةن بنةماى بوونى مرؤظ دةطةيةني�ت. دووةم:

 هةنووكةيى لة زةمةنى وجودى داهاتووداية، هةروةها

 هةنووكة يان (وجودى خودطةرايى) واتة تي�طةيشت،

 تي�طةيشتنيش هةبووني�كى وجوديانةى تواناى هةبوونى

 هةنووكة دةطةيةني�ت، بة مانايةكى ديكة لة هةنووكةيى
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 هايدطةريدا زةمةن لة رابردووةوة بةرةو ئي�ستاو داهاتوو

 ناجول"ي�ت، بةل"كو لة داهاتوو بةرةو رابردوو و ئي�ستا

 دةجول"ي�ت. سي�يةم زةمةن لى هايدطةر كؤتاييدارة، واتة

 زةمةنى من دواجار كؤتايى دي�ت، كةواتة زةمةنى داهاتوو

 دةبي�ت زةمةني�كى كؤتايئامي�ز بي�ت، هةر لةسةر ئةو

 بنةمايةش مرؤظ وةك زةمةن بووني�كة بةرةو مةرط، بةرةو

  xviكؤتايى دةضي�ت.

 لي�رةوة سةيركردنى مرؤظ وةك زةمةن سةيركردنيةتى وةك

 ويذدان، ئةو دةنطةى كة مرؤظ بةرةو ئازادى بوونى خؤى

 دةكاتةوة، ئازادييةك كة لة زةمةن و كؤتاييةكانى

 زةمةندا: لة وجود بةرةو مةرط خؤى متداوة. كةواتة

 ضارةنووس ضيية؟ لى هايدطةر ضارةنووس وةك ويذدان

سي�نتةرى تاكة و خودى تاك خةل"قى دةكات.
 ئةطةر لى هايدطةر زةمةن زةمةنى كةسى بي�ت ئةوة لى

 ريكؤر فةردى نييةو طشتيية، ئةويش بة دوو مانا: يةكةم

 زةمةنى جةماوةرى، واتة زةمةنى كارلي�كردنى ني�وان

 كةسايةتى و بارودؤخة جؤراوجؤرةكان. دووةم: زةمةنى
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 جةماوةرى، زةمةنى ني�وان "طي�ر)انةوة/ضيؤك" و

� طوي�طرةكان. دواجار خةيال� و زةمةن و شيانى ئةو سى

 ثي�كهاتةيةن كة لة ري�طةى ئةوانةوة بي لة وجودى مرؤيى

 دةكري�تةوة، وةك ضؤن لة ري�طةى تةئويلةوة بي لة دةق

دةكري�تةوة.
ريكؤر و طي�ر)انةوةطةري�تى

 لى ريكؤر ضيؤك/طي�ر)انةوة تةعبي لة بوونى مرؤيى

 دةكات، وةك ضؤن تةئويليش ماناى دةقةكان لةخؤ

 دةطري�ت، بةل"م زةمةن ئةو ثرسيارة "ئؤطستي" ئامي�زة لى

 ريكؤر دةشى� لة ري�طةى طي�ر)انةوة ضارةسةري�كى

 شيعرييانةى بؤ بكري�ت، ئةويش بة مةعقولييةت بوونى

 زةمةنةوة بةندة، هةر لةوي�شةوة خةيال� ناكةوي�تة دةرةوةى

 واقيع بةل"كو زياد لة ثي�ويست واقيعى دةكةوي�تةوة، بة

مانايةكى ديكة خةيال� تواناى طوتنى واقيعى هةية.
 ئةطةر ئةركى تةئويل راظةكردنى دنيا بي�ت لة رووى

 دةقدا، دنياى دةقيش سةرضاوةكةى خةيال� بي�ت بةو

 سيفةتةى كة تواناى دووبارة وةسفكردنى هةية، ئةوة
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 تةئويلكردنى دةق بةو ماناية نيية كة شاراوةكان كةشف

 بكات، بةل"كو بةو وةسفةية كة تةفسيى وجود دةكات لة

 دنيايةك كة دةق دةياتة روو. دةقى ئةدةبيش وةك

 كردةيةكى مرؤيى جطة لة بوون لة زةمةندا شتي�كى

 ديكة نيية. هةر لةوي�شةوة دنياى دةق ري�طةيةكة بؤ بوون

 لة دنيادا. كةواتة "ضيؤك/طي�ر)انةوة" نة واقيعييةو نة

 وةهميية، بةل"كو ري�طةيةكة بؤ كةشفكردنى

 ئةنتؤلؤذيانةى ثةيوةندييةكانان لةطةل� بوون و طةردوون،

 هةر لةسةر ئةو بنةمايةش ريكؤر قسة لة ئةنتؤلؤذياى

xviiخةيال� دةكات.

 ئةوةى كة طي�ر)انةوةى ريكؤر لة زةمةنى فةردى هايدطةر

 جيا دةكاتةوة، ئةوةية كة طي�ر)انةوة لةوي�وة خؤى دةبيني�تةوة

 كة جةماوةر يان طوي�طرةكانى بةرةو خةيال� دةبات، يان بة

 مانايةكى ئايينى بةرةو راستييان دةكاتةوة، هةر لةسةر

 ئةو بنةمايةش دةشى� دووبارة طي�ر)انةوة وةك وةسفي�ك بؤ

 طي�ر)انةوة طةورةكان تةماشا بكري�ت، بةل"م لى ريكؤر

 دووبارة طي�ر)انةوة طواستنةوةية لة جةرةيانى زةمةنةوة بؤ
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 ئةسل"ى مي�ذوو، واتة ئةوة كردةى دووبارةكردنةوةية، كة

مي�ذوو درووست دةكات. 
 ئةو رةخنة سةرةكييانةى كة "ديظيد كار" بةرانبةر

 ريكؤرى دةكاتةوة ئةوةية كة "طي�ر)انةوة/ضيؤك"

 خةسل"ةتى رووداوة راستييةكان ناطوازي�تةوة، ئةطةر بة

 طواستنةوةشيان هةل"سي�ت بر)وايان ثي�ناكري�ت. لة ليةكى

 ديكة "ديظيد كار" دةل"ي�ت: ضيؤك ناذى بةل"كو

 دةطي�ر)ي�تةوة، ذيان سةرةتاو ناوةند و كؤتايى نيية وةك

 ريكؤر دةل"ي�ت، بةل"كو ئةو سيفةتة تةواو ضيؤكئامي�زةو لة

xviiiهونةرةوة بؤ ذيان طوازراوةتةوة.

 هةل"بةتة ريكؤر دذى ئةوةى كة ثي�ى دةل"ي�ن رووتكردنةوةى

 ضيؤك/طي�ر)انةوة لة زةمةن دةوةستي�ت و ثي�يواية سةرةتا و

 ناوةندو كؤتايى بنةماى بونيادى طي�ر)انةوةية، وةك ضؤن زؤر

بة سادةيى بة هةمان شي�وةش زةمةنيش دةكةوي�تةوة.
 بةل"م "ديظيد كار" لة بارةى طي�ر)انةوةو دنياى واقيع دوو

 رةخنة ئاراستةى ريكؤر دةكات و دةل"ي�ت: طي�ر)انةوة بة

 تةواوى لة دنياى واقيع نامؤية نة دوور و نة نزيك
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 هاوشي�وةى واقيع نيية، بي�طومان ئةو رةخنةية ديدة ثي�وانة

 سازةكةى ريكؤر كة لةسةر ديدى واقيع بؤ ضيؤك وةستاوة

 هةل"دةوةشي�ني�تةوة. دووةم "ديظيد كار" دةل"ي�ت ذيان لة

 ثي�ضةكانيدا سيستمى طي�ر)انةوةى هةل"طرتووة، ئةوةش لة

 رؤشنبييى ئةدةبى بة دياريكراوى ضيؤك هاتؤتة بةرهةم.

 بةل"م ريكؤر بؤ ئةو دوو رةخنةية يةك وةل"مى هةية

 ئةويش ئةوةية كة ذيان لة بونيادى طي�ر)انةوةدا نامؤ نيية،

 ثي�ويستيشى بةوة نيية ئةو بونيادة لة ضيؤك بوازي�ت،

 ضونكة بونيادى خؤيةتى و قابيلى رةةتكردنةوةش نيية،

 بةل"كو ذيان بؤخؤى جؤرة  طي�ر)انةوةيةكى كورتكراوةية،

xixيان بونيادي�كة دةكةوي�تة ثي�ش طي�ر)انةوة.

 لة ليةكى ديكة قسةكردن لة بارةى دووبارة طي�ر)انةوة هةر

 تةنها دووبارة بةرهةمهي�نانةوة ناطةيةني�ت، بةل"كو ريكؤر

 بة بةرهمهي�نان و داهي�نانى دادةني�ت كة رةنطة لة ذيان

 وةرطيابي�ت، بةل"م لة ري�طةى طرى� ضنةوة طؤر)انكارى بة

 سةردا دي�ت، بةو مانايةش بونيادى طي�ر)انةوة كردةى

 لةخؤطرتن و كؤكردنةوةو بةناوةندكردن بةرجةستة دةكات.
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 بة ناوةندكردنى واقيع و رووداوى فةردى، وةك ضؤن

 لةخؤطرتنيش رةطةزة لي�كدوورةكان دةطري�تةوة، يان

لةخؤطرتنى ئاستى جؤراوجؤر لة زةمةن...
 دواجار دةتواني بل"ي�ي ثؤل ريكؤر لة كتي�بى زةمةن و

 طي�ر)انةوةدا دةيةوي�ت ئةو بؤشايية ثر) بكاتةوة كة

 بونيادطةرةكان لةني�وان ذيان و طي�ر)انةوةدا درووستيان

 كردووة. هةروةها لة جياوازى ني�وان خةيال"ى زانستى و

 خةيال"ى ئةدةبيدا دةل"ي�ت لة هةموو ئةزموونةكانى خةيال"ى

 زانستى خود ملكةضة، ملكةضى ثةيوةندييةكانةو ئةوةى

 بةردةواميش ئامادةيى هةية مي�شكة، بةل"م خةيال"ى

 ئةدةبى ئاوي�تةبووني�كة لة شوي�نى طي�ر)انةوةدا دةردةكةوي�ت،

� لة ليةكى ديكةش ثي�يواية لة ني�وان مي�ذوو و خةيال

 ئاوي�تة بووني�ك هةية، وةك ضؤن دابر)ان هةية. بؤ ئاوي�تة

 بوون نوونةى ئةوة دي�ني�تةوة كة ئةمر)ؤ ئي�مة شكسثي

 دةخوي�نينةوة، لةبارةى فيكرةى دابر)انيش ضةمكى

هةنووكةيى يان وجودى خودى دةخاتة روو.
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كؤدى دافنشى
ئةو رؤمانةى كة بيست مليؤن دانةى ضاثكراوة

بؤ ثةنا زمانى زيندوو وةرطي�ر)دراوة
 رؤمانى كؤدى دافنشى كة نووسةرى ئةمريكى (دان

 براون) نووسيوويةتى يةكي�كة لة رؤمانة هةرة ثر)

 فرؤشةكانى ئةمر)ؤى دنيا، نووسةرى ناوبراو هةتا ئي�ستا
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 تةنها ثي�نج رؤمانى بة ضاث طةياندووة، كؤدى دافنشى

 ) بة زمانى ئينطليزى2003ضاثى يةكةمى لة سال"ى (

 كةوتة بةر دةستى خوي�نةرانةوة، ئةوةى كة ثي�شت ناوبانطى

 بة رؤماننووس بةخشى رؤمانى (فريشتةء شةيتان) بوو

) بة ضاثى طةياندووة.2000كة سال"ى (
 ) لةدايكبووةء دةرضووى1964(دان بر)اون) لة سال"ى (

 ) ماوةيةك وةك مامؤستاى زمانىamherstكؤليذى (

 ئينطليزى كارى كردووة، ثاشان دواى نووسينى يةكةم

 رؤمانى بة ناوى(القلعة الرقمية) خؤى بؤ كارى نووسي

 تةرخان دةكات، هةر لة مندال"يشةوة خؤى لة ني�و

 فةلسةفةدا دؤزيوةتةوة بة تايبةتى دواليزمييةتى ئاييء

 زانست، رؤمانى (فريشتةء شةيتان) كة يةكي�كة لة

رؤمانة بةناوبانطةكانى تةعبي لةء دواليزمةتة دةكات. 
 كؤدى دافنشى لة ليةن (سية مةمةد عةبد رةبة) لة

ئينطليزييةوة كراوة بة زمانى عةرةبى لة سال"ى (
 ) لة بةيروت ضاثكراوة، ئةو رؤمانة زؤرترين2004

 دةمةتةقآء طفتوطؤء هةلى لة دنيادا ناوةتةوة، لة
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 زؤربةى هةرة زؤرى ئةو ولتانةى كة مةسيحيةكان

 بةشي�كى ثي�كدي�نن قةدةغة كراوة، هةروةها رؤذى هةينى

 ) لة يةكي�ك لة2005/مارس/18ري�كةوتى(

 ) هاتووة كة (فاتيكان)ى شارءbbcهةوال"ةكانى (

 فاتيكانى سياسةتء فاتيكانى دةسةلتى ئايينى فةتواى

 قةدةغةكردنى دةركردووةء بة تووندى مةحكومى دةكات،

 وةك ضؤن دةسةلتدارانى هةر يةك لة لوبنان، ئوردن،

 سوريا، بةهؤى ئةو سكالنامةيةى كة لةليةن

 ثي�شةوايانى (كاسؤليكى) لةسةر ئةو رؤمانة خراوةتة روو

قةدةغةيان كردووة.
 ئي�ستا (كؤدى دافنشى)لة رووى ثر)sفرؤشييةوة لة نوونةى

 زنية رؤمانةكانى (هارى ثؤتةر) دةذمي�ردري�ت، لة ليستى

 (نيويؤرك تاميز)ء (ستيت)ء (سان فرانسيسكؤ)ء

 (كرؤنيكيل) ثلةى يةكةمى داطي كردووةء ضاثة

 ) دة مليؤن10000000ئينطليزييةكةى زي�ت لة (

دانةى ثةخشكراوة.
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 ) بةش ثي�كدي�ت، شي�وةيةكى105رؤمانى ناوبراو لة (

 سينةمائامي�زى لةخؤ طرتووة، دةرهي�نةرى بة تواناء خاوةن

 رؤ رDؤDن هاورد رةزامةندى2002خةلتى ئؤسكارى 

 وةزارةتى رؤشنبييى فةرةنسى وةرطرتووة بؤ وي�نةطرتنى

 رووداوة سةرسور)ي�نةكانى ئةو رؤمانة لة مؤزةخانةى

 لؤظةر، ثال"ةوانى ئةو فيلمةش ئةكتةرى بة ناوبانطى

 ئةمريكى (تؤم هايكس)ةء ئةكتةرى بةريتانى(بؤل

 بيتانى)ء هةروةها (جان رينؤ)ى فةرةنسىء هةردوو

 بةريتانى(ئايان مكيلن)ء (ئةلفريد مؤلينا)ء ذنة

ئةكتةر(ئؤدى تاوتؤ) رؤل� لةء فيلمةدا  دةطي�ر)ن.

ضيؤكى كؤدى دافنشى
 وةك لة ناونيشانى سةرةكى رؤمانةكة دةردةكةوي�ت،

 كاركردنى نووسةر دةكةوي�تة سةر كردنةوةى كؤدةكانى

 دافنشي، بةو مانايةش (دان براون) هةول"ى داوة مي�ذووى

 هونةر لة دووتوي�ى مي�ذووى كةنيسةء رةمزةكانى هونةرى

 دافنشى بة جؤري�كى ديكة بوي�ني�تةوة كة لةطةل
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 بيكردنةوةكانى ئةوساى كةنيسةدا تةواو جياواز

 دةكةوي�تةوة، ئةوةش ئةطةر لة ليةك تةعبي لة

 كةشفكردنى دةسةلتى هونةر بكات، ئةوة لة ليةكةى

 ديكة نهي�نى ئةو بي�طارييةى دةخاتة روو كة تاكو ئةمر)ؤ

كةنيسة لة خؤيدا حةشارى داوة.
 هةل"بةتة ض وةك كةشفكرنء ض وةك خوي�ندنةوة هةول"ى

 نووسةر جةربةزانةء داهي�نةرانة خؤى دةنوي�ني�ت، سةرةر)اى

ئةوةش وةك طي�ر)انةوة توانيوويةتى (مي�ذوو-
 جوطرافيا/حةقيقةت-خةيال) تي�كةل بة يةك بكات، بة

 مانايةكى ديكة توانيوويةتى بة شي�وةيةكى هونةرى

 زؤرجوان لة جوطرافياى ئةمر)ؤدا بة دواى مي�ذوودا بضآء

 خوي�نةر باتة ني�و حةقيقةتء خةيال"ةوة كة بة راى من

 يةكي�كة لة تةكنيكة سةركةوتووةكانى ئةو رؤمانة، واتة

 لة ليةك دةشآ ئةو رؤمان مؤركى طي�ر)انةوةيةكى حةقيقى

 لةخؤ حةشار دابي�ت، لة ليةكى ديكة خةيال"ي�كى

 فةنتازى، لة ليةك خوي�نةر دةخاتة سةر حال"ةتى

 ئامادةيى، حال"ةتي�ك كة ضي�ذء خؤشى تيا ثراكتيزة
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 دةكري�ت، لة ليةك كؤمةل"ي�ك زانيارى بة ئاسانىء بآ

ئةركى ثي�دةبةخشي�ت.
 دان براون لة دووتوي�ى خوي�ندنةوة سةرسامكةرةكةى

 خؤيدا هةول"ى كردنةوةى كؤمةل"ي�ك كؤدء راظةكارى

 كؤمةل"ي�ك هي�لكارى لة تابلؤكانى دافنشى بة ئةنام

 طةياندووة، ضنينى سةرةكيشى لةسةر بنةر)ةتى

 فةرامؤشكردنء ونكردنى رؤل"ى مي�ينةية لة كؤمةل"طاى

 ني�رينةدا، ئةطةرضى رةطةزى مآ بةثي�ى مي�ذووء ذيارى

 مرؤيىء بة جياوازى قؤناغء شي�وةكان، وي�ر)اى رؤل"ى

 دامةزراوة ئايينييةكان رؤل"ى خؤى طي�راوةء هةتاكو

 ئي�ستاش بةشي�كى زؤرى هةول"ةكانى لة ثي�ناو

 بةرةوثي�شبدنى كؤمةل"طا لةكار داية، بةلم ئايينةكان

 هةميشة ويستوويانة ئةو رؤل"ة بة ثةراوي�ز بكةن، وةك دان

براون دةل"آ بة تايبةتى لة ني�و كؤمةل"طاى مةسيحيدا،
 كةواتة دان براون سوودي�كى زؤرى لة حةقيقةتة

 مي�ذووييةكان بينيووة، وةك ضؤن سوودى لةء

 لي�كؤل"ينةوانة بينيووة، بة تايبةتى ئةو كاتةى كة لة
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 ئيسثانيا لة (زانكؤى ئةشبيلية) بة دراسةكردنى هونةر

 هةل"ساوة، لةوي�دا كؤمةل"ي�ك مةتةل"ى تابلؤكانى دافنشى

 في�ر بووة، بي�طومان كاريطةرى (بليت)ى خي�زانى كة

 نووسةرء نيطاركي�شء مي�ذوو نووسى هونةرة بة ئاشكرا

بةسةرييةوة ديارة.
 دان براون لة ني�وان مي�ذووى هونةرء مي�ذووى

 ئةفسانةكاندا تي�كةل"ةيةكى سازاندووة، بة ديوةكةى

 ديكةش لة زؤربةى زانيارييةكانيدا ثشتى بة بةشى

 لي�كؤل"ينةوةى تابلؤكانء بةشى كارطي�ر)يى بةل"طةنامةكانى

 مؤزةخانةى لؤظةرء هةروةها كؤمةل"ةى لةندةن بؤ

 تؤمارةكان بةستووة،

 وةك ضؤن ئةو كؤمةل"ة

 بةل"طةنامةيةى كة لة

 دي�رى ويستمينسيء

 يةكي�تى زانايانى

 ئةمريكىء هةروةها

دةDDورةدراو بةطومان-  DDDبى� دة–كتي
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 بةناونيشانى (خوي�نى ثيؤز ثيال"ةى ثيؤز) سوودى زؤريان

 ثي�طةياندووة. دواجار دةتواني بل"ي�ي نووسةر لة ثي�ناو ئةو

رؤمانة ماندووبوونء هةول"ي�كى زؤرى خةرج كردووة.
روودا لة كؤدى دافنشى

 ئةو رؤمانة سةرةتا لة فةزايةكى ثؤليسى تةمء مذاوييدا

 بة تاوانى كوشت دةستثي�دةكات، هةر لي�رةشةوة هةر يةك

 لة كاراكتةران (لنغدؤ)ء (سؤفيا نؤفؤ) دةكةونة بةر

 زنيةيةك هي�رشء راوةدوونانء ترسء هةلتن، تاوانى

 كوشتنى (جاك سوني�ر) يةكي�ك لة طةورة توي�ذةرانى

 مؤزةخانةى لؤظةر هةر تةنها تاواني�كى ئاسايى نيية،

 بةل"كو نةخشة بؤ داري�ذراوة، ضونكة ثاشان دةردةكةوي�ت

 كة (سوني�ر) يةكي�كة لة ئةندامة هةرة بةناوبانطةكانى

 (برايانى سيؤن)*ى نهي�نى، كؤمةل"ةى سيؤن

كؤمةل"ةيةكى ئةوروثى-حةقيقى نهي�نييةء لة سال"ى (
 ) دواى داطيكردنى فةرةنسا لةسةر دةستى ثاشاى1099

 فةرةنسى كة بة (طؤدفروا دو بوبؤن) ناودةبري�ت

 ) نووسينطةى1975دامةزراوة، ثاشان لة سال"ى (
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 ثاريسى نيشتيمانى كؤمةل"ي�ك نةخشةى بة ناوى

 (بةل"طةنامةى نهي�ن)يةوة كةشفكردووة، لةو نةخشانة

 ناوى ئةو ئةندامانةى كة سةر بةو كؤمةل"ةيةن لة

 ني�وانيشياندا هةر يةك لة (ئيسحاق نيوتن، ساندرؤ

 بؤتيشلى، فيكتؤر هؤطؤ، ليوناردؤ دافنشى، ثاشان جان

 كؤكتؤ) دةردةكةوي�ت، بةو مانايةش كؤمةل"ةى سيؤن كة

 جاك سوني�ر يةكي�كة لة ئةندامة بةرزةكانى كة تا ئي�ستا

لة ذياندا مابي�ت، لةسةرةتاى رؤمانةكة دةكوذري�ت.
 ئةوةى كة لي�رة دةبآ ئاماذةى بؤ بكةين ئةوةية كة ئةو

 كؤمةل"ةية هةل"طرى طةورةترين نهي�ني كة بة (خوي�نى

 ثيؤز) يان (دايكى ثيؤز) ناودةبري�ت، جاك سوني�ر

 يةكي�كة لةء ضوار كةسة بنةر)ةتيانة كة ثاري�زطارى لةو

 نهي�نيية دةكةن، ضونكة ئةو نهي�نيية وةك لة رؤمانةكة

 هاتووة ثشتاوثشت لةليةن وارسةكانى (خوي�نى ثيؤز)ةوة

 ثاري�زطارى لي�كراوة، واتة وي�راى (سوني�ر) سيانى ديكة بة

شوي�نى ئةو نهي�نيية دةزانن.
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 لي�رة ليةني�ك لة ليةنةكانى ململني�ى ني�و رؤمانةكةمان

 خستة روو، بةلم ليةنةكةى ديكةى ئةو رؤمانة لة

 كؤمةل"ي�ك طةورة كةشيشانى (كاسؤليكى) تووندر)ةو

 ثي�كهاتووة كة خؤيان بة ناوى (ئؤبؤس داى) ثي�ناسة

 دةكةنء (مانؤيل ئةرينغازؤرا) سةرؤكايةتيان دةكات، لة

 ) لة ئيسثانيا دامةزراوةء خؤيان بة1928سال"ى (

 هةل"طرى بةها كؤنزةظاتيظى كاسؤليكى دةدةنة قةل"ةم،

 بانطةشةى ئةوة دةكةن كة طيانى خؤيان بكةنة قوربانىء

 بةرةو بؤطةن بوونء ثاكبوونةوةى بةرن، هةروةها لة

 ري�طةى ئازاردانى جةستةى خؤيانةوة، ثي�يانواية دةتوانن

 )1928خؤيان لة كفركردن ثاك بكةنةوة، لة سال"ى (

 ثاثاى فاتيكان بة شي�وةيةكى فةرمى مؤل"ةت بة هةموو

مارةسةكردنةكانيان دةدات.
 ململني�ى ئةو دوو كؤمةل"ةية لةوة هاتووة كة يةكةميان

 (مةسيح) وةك مرؤظ كة لة طؤشتء خؤي�ن ثي�كهاتووة

 سةير دةكات، دووةميات سيفةتى ثيؤزى ثي�دةبةخشن،
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 واتة دووةميان (مةسيح) بة كور)ى خوا دةزانن كة بة

ثرشنطى ثيؤز دةور دراوة.
مي�ذوو هونةرء مي�ذووى ئةفسانةكان

 جاك سوني�ر يةكي�كة لةء كةسانةى كة هةتا ئي�ستا

 طةورةترينء بة هي�زترين نهي�نى ثي�سثي�ردراوة، لة نيوة

 شةوي�ك لة مؤزةخانةى (لؤظةر) لة ثاريس بة شي�وةيةكى

 نةخشة بؤكي�شراو بةر كردارى كوشت دةكةوي�ت، وةك

 طوتان سةرةتاى رؤمانةكة بةو كردارةوة دةضي�تة دووتوي�ى

 طي�ر)انةوةوة، رؤماننووس لة ناو مؤزةخانةى لؤظةر

 فةزايةكى تةمومذء ثؤليسى بةرجةستة دةكات، ضونكة

 كوشتنى لي�ثرسراوى مؤزةخانةى لؤظةر هةر تةنها

 كارةساتي�ك نيية وةك خوي�نةر لةسةرةتا بيى لي�دةكاتةوة،

 بةل"كو ئةطةر بة دواي سةيركردنى لشةى سوني�ر دابضي

 زؤر نهي�نيمان بؤ كةشف دةبي�ت، بة مانايةكى ديكة لة

 راظةكردنء سةيركردنى لشةى سوني�رةوة دةتواني مي�ذووى

 هونةرء مي�ذووى ئةفسانةكان هةل"بطرينةوة. يان بة
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 مانايةكى ديكة مي�ذووى كةنيسةء راظةكردنى تابلؤكانى

دافنشى هةل"طرينةوة.
 جاك سوني�ر وةك لة دوايدا دةردةكةوي�ت لة ليةن

 (سيلس) كة سةر بة كؤمةل"ةى  (ئؤبؤس داى)ة بةر

 طوللة دةدري�ت، ثؤليسى دادوةرى فةرةنسى بة

 ) كاتذمي�ر كة24سةركردايةتى (بيزؤفاش) لة ماوةى (

 دةكاتة زةمةنى رؤمانةكة، بةتوندى بة دواى بكوذ

 دادةضي�تء لي�كؤل"ينةوةى لةسةر كوشتنى بة ئةنام

دةطةيةني�ت.
 لي�رةدا طي�رةرةوة لة دوو لدا كار لةسةر رووداوى كوشت

 دةكات، دةشآ خودى ئةو دابةشكردنة تةكنيكى

 سينةماييمان بي باتةوة، واتة لة ليةك طي�رةرةوة بة

 ئاراستةى بكوذدا دةر)واء كار لةسةر كؤمةل"ةى (ئؤبؤس

 داى) دةكات، لة ليةكى ديكة (برايانى سيون)ء بةدواى

 طي�رانةوةى ئةونهي�نييةدا دةر)وا كة (سوني�ر) لةدواى مردنى

 خؤى بة جي�يدةهي�لي�ت، خوي�ندنةوةى كوشتء كةوتنى

 لشةى (سوني�ر) دة دةشآ كرؤكى ئةو رؤمانةى لةخؤ
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 هةل"طرتبي�ت لة سآخال"دا خؤى دةنوي�نآ، يةكةميان

 ثةيوةندى بة بارى جةستةيداية، واتة دواى كوشتنى بارى

 كةوتنى لشةكةى شي�وةى تابلؤ بة ناوبانطةكةى دافنشى

 (ثياوى ميتؤفى) دةنوي�نآ. دووةم لةطةل نواندنى ئةو

 بارةشدا بةر لة مردنى بة خوي�نى خؤى هةندآ نووسيء

 رةمزى ئال"ؤز لةوانةش (ئةستي�رةى ثي�نج ثةر)) لةسةر

 جةستةى خؤى دةكي�شآ، هةروةك لةسةر زةويةكةش

 كؤمةل"ي�ك مةسةلةى بيكارىء رةمزء تةليسمء سآ رستة

 شيعر دةنووسي�تء لة دواى ئةوةش ناوى (لنغدؤن) دي�تة

 ني�وةوة، (لنغدؤن) مامؤستاى زانستى رةمزة ئايينييةكانة

 لة زانكؤى (هارفؤرد)، لة ئي�وارةى هةمان رؤذدا كؤري�كى

 لة بارةى كردنةوةى كؤدةكان لة شارى ثاريس سازداوة.

 دةبي�ت لة بييشمان نةضي�ت هةر ئةو لرؤذة (سوني�ر)

 نامةيةك بؤ (لنغدون) دةني�ري�ت بةو هيوايةى كة ئي�وارة

 بؤ قسةو باس لةسةر رةمزة ئايينييةكان ضلوى

 ثي�بكةوي�ت، سي�يةميان بةر لة كوشتنى نامةيةك لةثشت

 تابلؤي (مريةمى ثاكيزةء مةسيحى شية خؤرء........)ى
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 دافنشى بؤ نةوةكةى (سؤفيا) جي�دةهي�لي�ت، سؤفيا ئةو

 كضةى كة لة زانستى كؤدةكان ثسثؤرة.  كةواتة بة

 ديوةكةى ديكةش ناو هي�نانى (لنغدؤن) جؤري�كة لة بة

فريا كةوتنى (سؤفيا) بؤكردنةوةى كؤدةكان.
 دواجار ئةوةى لةو كؤدانة دةردةكةوي�ت جؤري�كة لة

 بةرجةستةكردنى هونةرء ئةفسانة، واتة لةثال تابلؤى

 (ثياوى ميتؤفى) دافنشىء شي�وةى كةوتنى لشةى

 (سوني�ر) كؤمةل"ي�ك ثةيوةندى هةية ، يةكي�ك لةو

 ثةيوةندييانة ئاماذة كردنة بة شاردنةوةى نامةكة،

 هةروةها لة ني�وان (ئةستي�رةى داود)ء (خوي�نى ثيؤز)

 ثةيوةندى جؤراء جؤر خؤى حةشار داوة، لة دري�ذةى ئةو

نووسينةدا ئاماذةيان بؤ دةكةين.
كردنةوةى كؤدةكان

 بةر لة كوشتنى (سوني�ر) يةكةمي كةسي�ك كة ناوى بؤ

 لي�كؤل"ينةوة لةطةل كردن دي�ت (لنغدؤن)ة، وةك طوتان

 ئةو كابراية ئةمريكييةء زانكؤى ئةمريكىلة ثاريس بؤ

 ئي�وارة كؤري�ك داوةتى ثاريسى دةكات، لي�كضةرةكةشى لةو
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 كؤرةدا لة بارةى كؤدى بتثةرستةكان دةبي�ت، كة بي�طومان

كؤنزةظاتيظةكان زؤر ثي�ى سةخل"ةت دةبن.
 (لنغدون) لة دواى تةواو بوونى لي�كضةرةكةى بؤ

 ثشوودان دةضي�تة مي�وانانةيةك، بةل"م ئي�وارةيةكى درةنط

 (نةقيب فاش) لة مؤزةخانةى لؤظةرةوة بة دوايدا

 دةني�ري�ت، ئةطةرضى لة بنةر)ةتة وةك تاوانباري�ك داوا كراوة،

 بةل"م واى تي�دةطةيةنن كة وةك رةمزناسي�ك كارييان ثي�ى

 كةوتووة،و دةيبةنة سةر لشةى (سوني�ر) تاكو ئةو كؤدانة

 بكاتةوة كة ئةو ثياوة لةدواى خؤى جي�ى هي�شتوون، ثاشان

 ثاش ماوةيةكى كورت (سؤفيا نؤفؤ) كة نةوةى (سوني�رة)

 و ثسثؤرة لة كردنةوةى كؤدةكان دةطاتة مؤزةخانة بؤ

 ئةوةى كؤمةكى ثؤليس لةو بارةوة بكات، و هةول"ى

 خوي�ندنةوةى ئةو نووسي و ذمارانة بدات كة (سوني�ر)

 لةسةر لشةو نامةكةدا وي�نةى كي�شاون، هةر لة ميانى

 بةدواداضوونى ئةو كؤدانةوة كة كاكل"ى رؤمانةكةن

 طي�ر)ةرةوة بة شي�وةيةكى هونةرى بةرز دواى رووداوةكان
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 دةكةوي�ت، و لة مةتةل"ي�كةوة بؤ مةتةل"ي�كى ديكةو لة

شوي�ني�كةوة بةرةو شوي�ني�كى ديكة راماندةكي�شي�ت.
 (لنغدون) دةزاني�ت كة (ئةستي�رةى ثي�نج ثةر)) يةكي�كة

 )ث ز دةللةتى لة4000لةو رةمزانةى كة بةر لة (

 ثةرستنى سروشت دةكردو لة وردترين راظةكردنى مانادا

 رةمزى ظينؤسى هةل"طرتووة، واتة رةمزى خواوةندى

 خؤشةويستى مي�ينة بووة. هةروةها لة لي�كضواندنى

 كةوتنى لشةى سوني�ر و تابلؤكةى دافنشى (سؤفيا)

 هةست بة ثةيوةندييةك دةكات، ئةو ثةيوةندييةش دواجار

 لةوة دةردةكةوي�ت كة سوني�ر نامةيةكى بؤ نةوةكةى لة

 ثشت تابلؤيةكى دافنشى بة جي�هي�شتووة، هةر لة ماوةى

 خوي�ندنةوةو طةر)ان بةدواى كؤدو نووسينةكانةوة (سؤفيا)

 خؤى دةطةيةني�تة (لنغدون)و داواى لي�دةكات خؤى لةو

 رووداوة بةدوور بطري�ت، ضونكة دةيانةوي�ت تي�وةى بطلي�نن،

� بةل"طةشى ئةوةية كة (سوني�ر)ى باثيةى لة ثال

 نووسينةكةى سةر زةوى ناوى (لنغدون)ى هي�ناوة، بةل"م

 نةقيب فاش بةر لةوةى ئةو بانط بكات رةشى كردؤتةوة،
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 هةروةها بؤ سةلاندنى قسةكةى سؤفيا ئةو نووسينةى

 نيشان دةدا كةثي�شت وي�نةى طياوة، ثي�شى دةل"ى� كة بةر لة

 كوشتنى سوني�ر نامةيةكى بؤ لنغدون نووسيووة كة ئةو

 ئي�وارةية دةيةوى� بةيةكةوة بن، وةك ضؤن نامةيةكيشى بؤ

 سؤفيا نووسيووة كة ئاطادارى خؤى بي�ت ضونكة ذيانى لة

 ترس داية، هةروةك ثي�شى رادةطةيةني�ت كة ئي�وارة سؤفيا

 سةري�كى لي�بدات، بةل"م لةبةر ئةوةى كة سؤفياو سوني�ر

 بؤ دة سال� دةضي�ت ثةيوةندييان بة يةكةوة ثضر)اوة بؤية

 سؤفيا بة دواى ئةو نامةيةدا ناضي�ت، بةل"م دواى ئةوةى

 كة هةوال"ى كوشتنى رادةطةيةنن و داوا لة ثسثؤرى

 كردنةوةى كؤدةكان دةكةن كة زانيارى خؤيان لةوبارةوة

 ثي�شكةش بكةن، ئيت لة بةر ئةوةى سؤفيا لي�ثسراوى ئةو

بةشةية ئةو كارة دةكةوي�تة سةر شانى ئةو.
 دواجار سؤفيا بة فرياى لنغدون دةكةوي�ت و بة زيرةكى

 خؤى ئةو نامةيةى ثشت تابلؤكةى دافنشى دةدؤزي�تةوةو

لة فةزايةكى ترسناك و ئال"ؤزدا لةطةل� لنغدون رادةكةن.
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 ثةيوةندى ني�وان كؤدةكان و ئةستي�رةى ثي�نج ثةر)و

كؤمةل"ةى سيون
 ئةو ئةستي�رة ثي�نج ثةر)ةى كة سوني�ر لةسةر جةستةى خؤى

 بة خوي�نى كي�شا بووى وةك لنغدون روونى دةكاتةوة

 راستةوخؤ تةعبي لة مي�ينةى ثيؤز دةكات، كة لى

 كؤمةل"ةى سيون طرنطى تايبةتى خؤى هةية، ئةو

�ت،� ثيؤزيةش لة دروشى طول"ة زةنبةق بةرجةستة دةبي

 طول"ة زةنبةق يان (مؤناليزا) تابلؤ بةناوبانطةكةى

دافنشيية.
 مي�ينةى ثيؤز بيورايةكى جةوهةريية لى كؤمةل"ةى

 سيونى نهي�نى بؤ تةئكيدكردنى ئةو فيكرةيةش ئةطةرضى

 (دان براون) وةك رةمز لةسةر لشةى سوني�ر نيشانان

 دةدات، بةل"م لة ليةكى ديكةش لة تابلؤى مؤناليزادا

 دان براون خوي�ندنةوةيةكى داهي�نةرانةو ضي�ذئامي�زمان

 ثي�دةبةخشي�ت، ئةوةش بة تةواوى لةو بر)اوايةوة دي�ت كة

 دافنشى و كؤمةل"ةى سيونى قةناعةتيان ثي�هةبووة، بةو

 مانايةش دافنشى بر)واى بةوةية كة رؤحى مرؤيى تةنها بة
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�Dت،� تي�كةل"بوونى هةردوو رةطةزى ني�رو مي� بةرز رادةطيي

 مؤناليزاش جطة لة تي�كةل"كردنى ئةو دوو رةطةزة شتي�كى

 ديكة نيية، هةروةها لنغدون ثي�يواية مؤناليزا ثيكهاتووة

 لة يةكطرتنى (ئامون)ى خواوةندى فيعةونييةكان كة

 سةر بة ثيت و فةر)آ ني�رينةيةو (ئي�ريس)ى خواوةندى ثيت

 و بةرةكةتى مي�ينة كة بة وشةى وي�نائامي�زى (ليزا)

 دةنووسري�ت. يةكطرتنى ئةو دوو وشةية دةللةت لة

 يةكطرتنى ثيؤز دةكات لة ني�وان ني�رو مآ، هةر ئةوةشة

 نهي�نى زةردةخةنةكة (مؤناليزا)، هةروةها مؤناليزا

 هةروةك ثسثؤرةكان تةئكيدى لي�دةكةنةوة نة ني�رةو نة مآ،

 بةل"كو بةيةكلكانى هةردوو رةطةزى ني�رو مآ دةنوي�نآ،

 لةليةكى ديكةش شيكردنةوةى رةنطةكان بة هؤى

 ئامي�رى كؤمثيوتةر دةريستووة كة وي�نةى رووخسارى

 خودى دافنشييةو تةئكيد لة خال"ى لي�كضوونى هةردوو

رووخسارةكة دةكاتةوة.
 لي�رةدا دان براون تابلؤكة بة مي�ذووى هونةرى كؤن و

 بيوباوةر)ى دافنشى ثةيوةست دةكات، هةر لة ذي�ر ئةو
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 ثةيوةست بوونةش وةك طوتان لة ميانى بةيةكلكاندنى

 خواوةندى (ئاموون)و خواوةندى (ئيزيس) وشةى

 (ئامونليز) يان (مؤناليزا) دي�تة بةرهةم. هةروةها دةشآ

 زةردةخةنةكةى  مؤناليزا ئةو في�ل� و لة خشتنةبردنة بي�ت

 كة لة ري�طاى بةيةكةوة لكانى رةمزى بتثةرستىو رةمزى

 مةسيحيةت هاتؤتة ئاراوة بآ ئةوةى كةنيسة ئةو نهي�نيية

 ئاشكرا بكات، كةواتة زنية رووداوةكةى لؤظةر دواى

 هةل"تنى لنغدون و نؤفؤ و بةدةستهي�نانى نامةكة، يان

 كليلى بةردين دةكةوي�تة ني�و تانوثؤيةكى ئال"ؤزو سيخناخ

 بة رووداوى جؤراو جؤرو كةشي�كى ديكةو ثاشان لة

 ري�طةى بةدواداضوونى كؤدةكان و كردنةوةى كؤدةكانةوة

 دةتواني بطةنة بانكى (زيوريخ- بؤ سثاردةكان)و لةوي�ش

 ئةو كليلبة بةردينة بةكار بهي�نن كة باثيى نؤفؤ لة ثشت

 تابلؤكةى (مادؤنا ئوف) لة نامةيةكدا بؤى جي�هي�شتبوو

 هةر لة ري�طةى ئةو كليلة بةردينةش لةوآ دةطةنة ئةو

 سندووقةى كة ثشتاثشت برايانى سيؤن ثاري�زطارى

 لي�كردووة، بةر لةوةى ثؤليس بتواني�ت دةستى ثي�يانبطات،
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 لةوى� بةيارمةتى بةري�وةبةرى بانكى زيوريخ (في�رينة)ى

 هاور)ي�ى (سوني�ر) رادةكةن بؤ ئةوةى بتوانن دواجار ئةو

 شوي�نة بدؤزنةوة كة نةخشة كؤدئامي�زةكةى ني�و

 سندووقةكة ئاماذةى ثي�دةكات، ئةو نةخشة كةشفى ئةو

 شوي�نة دةكات كة ثيال"ةى ثيؤزى تيا حةشار دراوة، ئةوةى

 كة لةو بارةشةوة نووسراوة تةنها ئةوةية كة بةردة كليل

 ئةو تاكة دةرئةنامة لؤذيكيةية كة عةقل� لة ري�طةيةوة

 دةتواني�ت بة (ثيال"ةى ثيؤز) بطات، ئةوة بةردي�كى

 كؤدئامي�زة لة ذي�ر نيشانةى طول"ة زةمبةقي�كةوة حةشار

 دراوة، بؤ ئةوةى ئةو كؤدةش بكةنةوة ثةنا بؤ (تبيتغ) ئةو

 ثياوةى كة خاوةنى كةسي�تييةكى جياكارةو لة ري�طةى

 دانانى كتي�بي�ك لة بارةى خي�زانى (يؤرك) بؤ ماوةى

ضةندان سال� ناونيشانى سوارضاكى هةل"طرتووة.
برايانى سيون و مةسيحية بتثةرستةكان
 ئةوةى كة لة كردنةوةى كؤدةكانى ئةو رؤمانة زؤر

 بةجوانى خؤى دةخاتة روو، ثةيوةندةى ني�وان

 مريةمىمةجةدةلء مةسيحة، بةو مانايةش ململمني�ى
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 ني�وان (كؤمةل"ةى سيونى نهي�نى)ء (ئؤبؤس داى)

 بةشي�كى زؤرى ثةيوةندى بة تةماشاكردنى مةسيح وةك

 مرؤظ ء تةماشاكردنى مةسيح وةك كور)ى خوا هةية، يان

 ثيؤزييةوة هةية، لي�رة ئةوةى كة كؤمةل"ةى سيونى نهي�نى

 داكؤكى لي�دةكاتء بةردةوام دةيثاري�زي�ت ئةو خوي�نة

 ثيؤزةية كة نةوةكانى مةسيح هةل"يانطرتووة، هةروةها وةك

 لة رؤمانةكةدا هاتووة ئةوةى كة دةستيشى لة لةناوبردنى

 ئةو رةضةلةكةداية كؤمةل"ةى (ئؤبؤس داى)ة، تاكو لةوي�وة

 داكؤكى لة ثيؤزى بكةن، ئةوةش بة ئاشكرا بة نةبوونى

نهي�نى خؤي�نى ثيؤزةوة بةند دةكةن.
 لةليةكى ديكة كاتي�ك باسى (سؤفيا نؤفؤ)مان كرد

 طوتان نزيكةى دة سالن ثةيوةندى لةطةل� باثيةى (جاك

 سوني�ر)دا بر)يبوو، ثضر)انى ئةو ثةيوةنديية بي�طومان هةروا

 لةخؤ نةبووة ضونكة (نؤفيا) هةر لة مندال"ييةوة وةك

 باثيى بؤى دةطي�ري�تةوةء وةك هةوال� بل"و دةبي�تةوة

 خي�زانةكةى دووضارى كارةساتى ئؤتؤمبيل دي�تء لة ني�وان

 باوكء دايكء براكةى هةر تةنها خؤى دةمي�ني�تةوة بؤية
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 باثيى ئةركى بةخي�وكردنى دةطري�تة ئةستؤى خؤىء نؤفؤ

 دواى ئةوةى دةضي�تة زانكؤ لة (لةندةن) رؤذي�ك لة كاتى

 ثشوودا دي�تة مال"ةوة واتة مال"ى باثيةى هةل"بةتة باثيةى

 خاوةنى مال"ي�كى طةورةء باخضةيةكى طةورةية، بةل"م

 هةرضةند دةطةري�ت باثيةى نادؤزي�تةوة، ثاشان بةرةو

 باخةكة دةضي�ت لة ني�و باخةكةشدا خانوويةكى دوو

 نهؤمى هةية، لةوي�ش هةموو ذوورةكانى هةردوو

 نهؤمةكة دةطةر)ي�ت، ئةطةضى ئؤتؤمبي�لي�كى زؤر لةدةرطاى

 باخةكة  وةستاون، بةلم باثيةى ديار نيية، دواجار نؤفؤ

 كة هةستى خؤى رادةطري�ت دةنطآ لة شي�وةى شينطي�ر)ان

 دي�تة طوي�ى بةلم نازانآ سةرضاوةى ئةو دةنطة لة كوآ

 دي�ت، ثاشان بةرة بةرة لي�ينزيك دةكةوي�تةوةء بة دوايدا

 دةضي�ت بةرةو دةرطايةك دةبي�تةوة ئةو دةرطاية دةضي�تة ذي�ر

 خانةكةوة كة تاكو ئةو كات نؤفؤ نةيزانيبوو ئةو خانووة

 ذي�ر خانيشى هةية، كة نزيك دةرطاى ذي�ر خانةكة دةبيتةوة

 دةرطاكة دةكاتةوة كؤمةل"ي�ك كةس دةبينني�ت كة خةريكى

 نواندنى سروتي�كنء سروود دةخوي�نن-تةقس (هةل"بةتة
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 تةقس رةفتاري�كى ئاهةنطسازانةية، يان رةمزييانةية

 بةهاكةى لة دووبارةكردنةوداية، سروتةكان بةزؤرى

 ثةيوةندييان بة بؤنة ئايينةكانةوة هةيةء ثشت بة

 سيستمى باوةر)دارى دةبةستي�ت) كاتي�ك نؤفؤ دةضي�تة

 نهؤمى خوارةوة كؤمةل"ي�ك كةسى دةمامكدار دةبيني�ت بة

 رةنطى رةشء سثى، ئةوانةى دةمامكى سثييان ثؤشيووة

 لة رةشةكان نةرمء نيانت ديارن، لي�رة سؤفيا دووضارى

 حةثةسان دةبي�ت نةك لة بةر ئةوةى كة باثيةى ئةو

 نهي�نييةى لي�شاردؤتةوة، بةل"كو دواجار وةك لنغدون لة

 كاتى قسة كردن لةسةر كردنةوةى كؤدةكان كةشفى

 دةكات بى� ئةوةى سؤفيا ئةو نهي�نيية ئاشكرا بكات،

 لنغدون دةل"ى� ئةو توور)ة بوونةى تؤ لة باثيةت لةو حال"ةتة

 ناشايستةوة هةل"قولوة كة تؤ لة باثيةت ديووة، كة

 ئةسل"ةن رؤذي�ك لة رؤذان بيت بؤ ئةوة نةضووبوو، ئةويش

 ئةوةية كة لة ناوةر)استى دةمامكدارةكان باثيى خؤت بة

 رووتى بينيووة كة راكشاوةء ذني�ك بة رووتى راكشاوةء

 بةثي�ى ريتمى سروودء تةقسةكة مارةسةى سي�كسى
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 دةكةن. سؤفيا كة ئةو حال"ةتة دةبيني�ت خؤى ثي�ر)اناطيي�تء

 شي�تطي دةبي�تء راستةخؤ وي�ر)اى نووسينى نامةيةك بؤ

 باثيةى ئيت ئةو شوي�نة بة جي�دةهي�لي�تء ضيت ثةيوةندى

 ثي�وة ناكاتةوة. وةك لنغدونى رةمزناسى ئايينى

 لي�كيدةداتةوة ئةو تةقسة راستةخؤ ثةيوةندى بة كؤمةل"ةى

 سيونى نهي�نييةوة هةيةء تةعبي لة بةيةكةوةلكانى

 رةطةزى ني�رء مآ دةكات كة دافنشى لة تابلؤى مؤناليزا

 شي شDDDيفرة324تةعبيى لي�كردووة-(ل 
دافنشى).

 لي�رة لة ري�طةى تةقسى ناوبراودا دان براون دةيةوي�ت

 ئاماذة بة ثةيوةندى ني�وان مةسيحء مريةمى مةجدةل

 بكات، ضونكة راستةخؤ تةعبية لة ثيؤزى مي�ينة كة

 دواجار ثاش ئيمثراتؤرى رؤمانى قوستةنتي ئةو رةطةزة

 وةك شةيتانء لة خشتةبةر بةرجةستة دةكات، بةمؤرة دان

 براون بةرةو مي�ذووى قوستةنتينى رؤمانيمان دةبات،

 قوستةنتينى رؤمانى لةسةردةمى رؤمانياى بتثةرستدا

 ز) واتة327-285حوكمى بة دةستةوة بووة، لة ني�وان (
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 )300دواى كؤضكردنى عيساى مةسيح بة نزيكةى (

.�سال
 بي�طومان قوستةنتينى ميكافيلى هةميشة ويستى ئةوةى

 هةبووة كة زؤرترين زةوى دنيا باتة ذي�ر ركي�فى خؤيةوة،

 بؤية بةردةوام هةول"ى داوة رةمزةكانى مةسيحى لةطةل

 ئايينى بتثةرستيدا لةيةك نزيك بكاتةوةء بةيةكةوةيان

 بلكي�ني�ت، بؤ ئةوةى طةل رؤمان لةو ماوةيةدا لةطةل

 مةسيحييةتدا دووضارى دذبوونةوة نةبي�تء ثي�كةوة

هةل"بكةن.
 بةلم وةك برايانى سيونى نهي�نى ثي�يانواية قوستةنتي ئةو

 ئيثراتؤرة بووة كة لة ري�طةى كؤمةل"ي�ك هؤكارى

 جؤراجؤرء ترسناك كة نزيكةى سآ سةدةى خاياندووة

 توانيوويةتى بنةضةى مي�ينةى ثيؤز بؤ ني�ريينة بطؤر)ي�ت،

 بةمؤرة وي�نةى مي�ينةى لة ثيؤزييةوة بؤ شةيتان طؤر)يووة،

 هةروةها توانيوويةتى كردةى ثيؤزى ني�وان ني�رء مآ بة

كردةى ناثةسةند دابني�ت.
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 بةو ماناية دةتواني بل"ي�ن كوشتنى (سوني�ر)ء هةر سآ

 كةسةكةى ديكة لة شةوي�كدا بؤ مي�ذوويةك دةطةر)ي�تةوة

 كة قوستةنتينى ئيثراتؤر دةخاتةوة بيمان، ئةو

 قوستةنتينةى لة ري�طةى كوشتء بر)ينةوة توانيوويةتى

 دةسكارى (ئينجيل) بكات. بةمؤرة توانيوويةتى لة ني�وان

 بتثةرستى كة ئايينى ئةوساى ئيثراتؤرى رؤمانى بوو ء

 لة ني�وان مةسيحيةت، ئايني�كى هةجي دروست بكات،

 هةروةها توانيوويةتى دةسكاري طةلي�ك ليةنى ئينجلى

 كؤن بكاتء بة شي�وةيةكى ديكة دايب)ذي�تةوة، ثاشان

 هةموو ئةو ئينجيلنةش بسووتي�ني�تء ئةو ئينجلةى كة

 لة بةرذةوةندى خؤيةتىء خؤى دةسكارى كردووة باتة

بةردةست.
 )ى ديسةمبةر كة جةذنى لة دايكبوونى25بؤ نوونة (

 خواوةندي�كى فارسييةء بةر لة مةسيح هةبووة، هةروةها

 ئةو ثر)شنطانةى كة ئينجيل بة دةورى ثيؤزى داوة، ئةوانة

 خةثل"ةكانى خؤرن كة لة ميسريية كؤنةكانةوة ماوةتةوة،

 جطة لةوة سةرةتا بةر لةوةى قوستةنتي دةسكارى ئينجيل
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 بكات مةسيحيةكان رؤذى (شةبت، يان سةبت) واتة

 شةمةيان ل ثيؤز بوو، بةلم قوستةنتي ئةو رؤذةى طؤر)ى

 تاكو لةطةل رؤذة ثيؤزةكةى خؤياندا بي�تةوةء كرديية رؤذى

 ) يان (رؤذى خؤر)sun dayيةكشةمة بة لتينى واتة (

 ئةوةش لة بةر ئةوةية كة رؤمانةكان خؤريان ل ثيؤز بووة،

 هةروةك هةر لةسةر دةستى رؤمانيية بتثةرستةكانيش

 خواوةندى ثيؤز كة خؤرى ثيؤزة، لى مةسيحيةكان بووة

 بة رؤذى ثيؤز، بةثي�ى ثي�وانةى ئةو بتثةرستنةش وي�نةى

 مريةمى ثاكيزة كة شي بة عيساى مةسيح دةدات وةك

 كؤثى وي�نةى خواوةندى رؤمانى (ئييس) تةماشا دةكرا

كة شي بة (حورس) ى كور)ى دةدات.
 لة ليةكى ديكةش لة شارى (نيقية) لة ري�طةى

 دةنطدانةوة كة كةشيشة طةورةكانى مةسيحى تيا بةشدار

 بوون فيكرةى لة دايكبوونى خواوةندي�تى مةسيحيان

 ضةسثاند، ضونكة ثي�شت وةك كؤمةل"ةى سيونى نهي�نى

 بر)وايان ثي�ي هةية مةسيح مرؤظي�ك بووة لة خوي�نء

طؤشت.
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بةمؤرة قوستةنتي بة ثي�ويستى زانى كة لة سال"ى (
 ) ئيثراتؤرةكةى لة ذي�ر ئاييني�ك ري�كبخات كة325

 ئةويش ئايينى مةسيحيية بةلم بة مةرجي�ك كة ئةو

 ئايينة لةليةن هةردوو لوة، واتة رؤمانيية

 بتثةرستةكانء مةسيحيةكاندا ثةسةند بكري�تء تقوسى

 هةردوو ل تي�كةل بةيةك بكري�ت، ئينجا مارةسة بكري�ت،

 ) رؤمانةكةدا لة ري�طةى طفتوطؤى55وةك لة بةشى (

 ني�وان هةر يةك لة (تبينغ)ى مي�ذوونووسى بةريتانىء

 (لنغدون)ء (سؤفيا) كاراكتةرة سةرةكييةكاندا هاتووة

 كة ئينجل بة فاكس لة ئاسانةوة نةهاتؤتة خوارةوة

 هةروةها وشةى خوا نيية بةل"كو كتي�بي�كة ئيمثراتؤرى

 بتثةرستى قوستةنتي لةطةل كؤمةل"ي�ك طةورة كةشيشى

 مةسيحيان فؤرمةلةيان كردؤتةوة، بة مانايةكى ديكة

 قوستةنتي فةرمانى داوة كة هةموو ئةو ئينجيلنة

 بسووتي�نري�ت كة وةك (تبينغ) دةل"ى� قسةى لة بة

 )325مرؤظبوونى مةسيح دةكةن، واتة دواى سال"ى (

 فيكرةى بة خواوةند بوونى مةسيحى لةطةل� كؤميسيونى
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 نيكاية خستؤتة روو هةر لةوي�شةوة ئيت وةك ثي�غةمبةرء

 خاوةن موعجيزة سةيرى مةسيح كراوة ثاشان هةر يةكي�ك

 لة ثةير)ةوكردنى ئةو ئينجيلة هةجينة دةرضووباية بة

 هةرتةقة، يان لة ئايي دةضووى ئةسل"ى مةسيح كة بة

 لتينى ثي�يدةل"ي�ن (هييتيكؤس) تاوانبار دةكرا، هةروةها

 (تبينغ) دةل"ي�ت لة خؤشبةختى مي�ذوونووسان هةندي�ك لةو

 ئينجيلنةى كة قوستةنتي دةيويست لةناويان بةري�ت

رزطار كران، لة ني�وان ئةو ئينجيلنةش لة سال"ى (
 ) بةل"طةنامةى (دةرياى مردوو) كة لة نزيك1950

 كي�وى (قمران) بيابانى (نةقب) شاردرابؤوة دةستى بة

سةرطيا، هةروةها بةرل"طةنامةى (قبتى) سال"ى (
 ) لة مي�رطى (حادى) دؤزرايةوة، ئةو1945

 بةل"طةنامةية قسة لة بةمرؤظبوونى مةسيح دةكات،

 سةرةر)اى ثيال"ةى ثيؤزى حةقيقى كة (فاتيكان) هةروةك

 ئةوانيت بةردةوام دةيةوي�ت ئةو حةقيقةتة بشاري�تةوةء

 خةل"ك لة خشتة بةري�ت، بؤية ري�طا نادات ئةو

 بةل"طةنامةية بلوبي�تةوة، ضونكة لةوي�وة ناودذييةكانى ئةو
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 ئينجيلة نوي�ية دةردةكةوي�ت ئةوةش دةللةت لةوة دةكات

 كة ئةو ئينجيلة نوي�ية كؤمةل"ي�ك كةس دةستيان لة

 هةل"بذاردنء هةمواركردنيدا هةبووة كة ئامانى سياسيان

 لة ثشت بووة، كةواتة ئي�ستا ئةو ئينجيلة كارى

 ثي�دةكري�ت كة قوستةنتيء طةورة كةشيشةكان لةسةرى

ري�ك كةوتوون.
تابلؤى دواين ذةمى ئي�وارةى دافنشىء ثيال"ةى ثيؤز

 هةل"بةتة بةر لةوةى كة (سؤفيا) لةطةل باثيةى ثةيوةندى

 بثضر�ي�ت لة ضةندان سةرداندا بؤ مؤزةخانةى لؤظةر

 (سوني�ر) هةميشة هةول"يداوة سةرنى (سؤفيا) بؤ تابلؤى

 دواين ذةمى ئي�وارةى دافنشى رابكي�شي�ت، دواجار خودى

 ئةو نهي�نييةش ئةو شةوة دةردةكةوي�ت كة لشةى (سوني�ر)

 لة مؤزةخانةى لؤظةر لة ذي�ر ثشكنيندا دةمي�ني�تةوةء

 (نؤفؤ) لة ديتنى تابلؤى دواين ذةمى ئي�وارةى دافنشى

 يادى ئةو رؤذانةى دةكةوي�تةوةء لةوي�وة هةستدةكات

 نهي�نيةك لةو تابلؤيةدا هةية، هةروةها بةشي�كى ئةو

 بةبيهاتنةوةيةش لةوة سةرضاوة دةطري�ت كة لشةى سوني�ر
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 دةكةوي�Dتة سةر ري�طاى ئةو تابلؤيةوة ئةوةش وةك نؤفؤ

 بيى لي�دةكاتةوة تةنها بؤ ئةوةية كة دووبارة ئةو تابلؤية

سةرنى نؤفؤ رابكي�شي�ت.
 ئي�مة بةر لةوةى قسة لة نهي�نى ئةو تابلؤية بكةين طوتان

 دواى ئةوةى كة لة بانكى زيوريخ بؤ سثاردةكان بة هؤى

 كليلى بةردينء ئةو كؤدة حيسابيةى كة لةثال� سآ

 رستةكةدا نووسيبووى سندوقةكة بة يارمةتى (في�رين)

 بةري�وةبةرى بانكةكة دةردةهي�نن، دواى ئةوةش لة ني�و ئةو

 هةموو ثؤليسء فةزا قةدةغةئامي�زةدا بة ئؤتؤمبي�لي�كى

 بانكةكة سندوقةكة بةرةو دةرةوةى شار دةرفي�نن ئينجا

 (في�رين) لة ري�طا دةيةوي�ت ئةو سندوقة لة دةست

 (نؤفؤ)ء (لنغدون) دةربهي�ن�ء ببي�تة خاوةنى نهي�نى ئةو

 سامانة طةورةية، دواى ئةوةى دةمانضةكة دةردةهي�ني�تء

 طوللةيةك بؤ ترساندنى لنغدون  دةتةقي�ني�Dت، كةضى

 سةركةوتوو نابي�تء لةو ل ري�طايةدا بة جي�ىدةهي�ل"ن، ئيت

 دواى ئةوةى بة هةمان ئؤتؤمبيل لةو رزطار دةبن لنغدون

 بي لةوة دةكاتةوة كة بؤ كردنةوةء راظةكردنى نةخشةى
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 سةر سندوقةكة، دةبي�ت هانا بؤ يةكي�ك ببدري�ت كة

 شارةزايةكى زؤرى لة بارةى ثيال"ةى ثيؤزء برايانى

 سيونةوة هةية بؤ ئةوةش بةرةو باخضةكةى (تيبنغ)ى

 ثيؤزء مي�ذوونووسى بةريتانى دةكةونة ري�طا تاكو لى ئةو

 كؤدى ئةو نةخشةية بكةنةوة كة لةسةر سندوقةكة

دةستيان كةوتووة.
 هةل"بةتة وةك لنغدون ئاطادارة (تيبنغ) يةكي�ك لةوانة كة

 زانيارييةكى زؤرى لة بارةى  ثيال"ةى ثيؤزةوة هةية، بؤية

 هةر ئةو شةوة بي لةوة دةكةنةوة كة هاناى بؤ بةرن،

 لةليةكى ديكةش (سيلس) بة هؤى فرمانى

 (ئةرينغاروزا) بة دواى هةمان كليلدا دةطةر)ي�ت، بةلم كة

 لة جي�بةجي�كردنى ئةو ئةركةى كة (ئةرينغارؤزا) لة ني�و

 كةنيسةى (سان سؤليس) ثي�ى دةسثي�ري�ت، ناطاتة كليلى

 نةخشةكةشي�تطي دةبي�تء لة ني�و كةنيسةكةدا هي�رش

 دةكاتة سةر راهيبةكةء ثي�واية ئةو دةستى لة شاردنةوةى

 داية بؤية هةر لةوي�دا دةيكوذي�ت، ثاشان هةر بةو شةوة

 بةخؤىء دةمانةكةى دةستى بةرةو مال"ى (تبينغ)
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 دةكةوي�تة ري�طاوةء بةر لةوةى بطات شوي�نى مةبةست

 (لنغدون)ء (نؤفؤ) دةطةنة ئةوآء لة باسكردنى ثيال"ةى

 ثيؤزء كردنةوةى كؤدةكانى نامةكةدا دةبن (سيلس)

 دةطاتة ثشت ثةنةرةكةوة هةندي�ك لةو طفتوطؤيانة

 دةبيسي�ت كة لة بارةى ثيال"ةى ثيؤز لة ني�وان لنغدونء

 تبينغ دامةزراوة، هةل"بةتة ئةو طفتوطؤيانة ضةندان

 زانيارى تياية سةرةر)اى ئةوةش تبينغ كؤمةل"ي�ك كتي�بء

 تابلؤ ثي�شانى نؤفؤ دةدات، يةكي�ك لةو تابلؤيانة دواين

 ذةمى ئي�وارةي دافنشييةء ثي�ى دةل"ي�ت: كوا مةسيح لة

 كوآ دانيشتووة ئةويش دةل"ي�ت لة ناوةراستداية، دةل"ي�ت

 ضى دةخؤن ئةويش دةل"ي�ت نانء شةراب، يةك دانة

 ثيال"ةيان بؤ خواردنةوة ثي�ية كة بة ثيال"ةى ثيؤز

 ناودةبري�ت، لةو كاتةدا تبينغ بة نؤفؤ دةل"ي�ت كة ضاوى

 جوان بكاتةوة كة نؤفؤ بة جوانى سةير دةكات هةر يةك

 )سي�نزة كةسة13ثيال"ةى خؤىلة ثي�شةء ذمارةشيان(

 كةواتة ثيال"ةى ثيؤز ونة، وةك ئةوةى دافنشى لة بيى

ضووبي�ت ثيال"ةى ثيؤز وي�نة بكات.
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 لي�رةدا تبينغ دةيةوي�ت بل"ي�ت ئةو تابلؤية كليلى كردنةوةى

 نةخشةكةى لةخؤدا هةل"طرتووة، ثي�يان دةل"ي�ت كة ثيال"ةى

 ثيؤو ئةسل"ةن شتي�كى مادى نيية، بةل"كو مةعنةوييةء

 كةسي�كى دياريكراوة كاتي�ك روونتيشى دةكاتةوة دةل"ي�ت

 ثةيوةندى بة ذني�ك داية هةردووكيان سةريان

 سوور)�دةمي�ني�Dت، ئينجا روو لة لنغدون دةكات ثي�ى دةل"ي�ت

 رةمزى ني�رء مآ بكي�شة، لنغدون روونى دةكاتةوة كة مآ

 رةمزى ئةستي�رةى خواوةندى فينؤس بووةء ني�ريش رةمزى

 ئةستي�رةى خواوةندى مةريخ، ثاشان لةسةر كاغةز بة مؤرة

 ) عةرةبى دةكاتء8رةمزى ني�ر لة شي�وةى ذمارة هةشتى (

 دةل"ي�ت ئةوةش بؤخؤى شي�وةى بةراييانةى كي�رى مرؤظةء

 هةروةها ثي�شت بة (شي)ييان ضواندووة كة تةعبي لة

 تووندء تيذىء ني�رايةتى دةكات، رةمزى (كي�ر) هةتاكو

 ئي�ستاش لة جلوبةرطى سةربازى وةك دةللةتي�ك بؤ ثلةو

ثاية بةكار دي�ت.
 هةروةها رةمزى مآ كة ثي�ضةوانةى رةمزى ني�ر وي�نةكةى

 ) عةرةبى دةكي�شري�ت، بة7لة شي�وةى ذمارة حةوتى (
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 رةمزى شاليس يان ثيال"ةى ثيؤز ناودةبري�ت، لي�رةوة

 لنغدون دةل"ي�ت ئةفسانة ثي�مان دةل"ي�ت كة ثيال"ةى ثيؤز

 ثيال"ةية بةلم لة راستيدا ئةوة زاراوةيةكى مةجازيية بؤ

 ثاراستنى نهي�نى سروشتى حةقيقيانةى ثيال"ة ثيؤز بةكار

 هاتووة، واتة ئةفسانة ئةوةى وةك خوازة بؤ تةعبيكردن لة

 267-261رةمزى مآ بةكار هي�ناوة(بر)وانة ل 

شيفرةى دافنشى).
 ئينجا تبينغ لة ئاماذةكردنى تابلؤى دواين ذةم كة وا باو

 ) ثياو دانيشتوونة، كةضى وا نيية، لي�رةوة نؤفؤ13بوو (

 زؤر لة تابلؤكة ورد دةبي�تةوة دةبيني�ت ئةوةى لة نزيك

 مةسيح دانيشتووة نةرمء نيانى لة ئافرةت دةضي�تء

 دةكةوي�تة دةستة راستى مةسيحء قذى سوورة، بؤية زؤر بة

 سةرسورمانى دةثرسي�ت ئاى ئةو ذنة كي�ية، تبينغ دةل"ي�ت

 ئةوة مريةمى مةجدةليية، نؤفؤ دةل"ي�ت لةشفرؤشةكة؟

 ). ئينجا تبينغ ئةو شي�وة يان ئةو وي�نةي273(بر)وانة ل 

 نيشان دةدا كة لة ني�وان مةسيحء مريةمى مةجدةل

 دروست بووة ضونكة لة ذي�رةوة بةيةكةوة نووساون، بةل"ام
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 لةسةرةوة لةيةك دوورنء شي�وةى ذمارة حةوت يان

 ثيال"ةيان ثي�كهي�ناوة، ثاشان لنغدون دةل"ي�ت ئةو شي�وةية

تةعبي لة رةحى مي�ينة دةكات.
 هةر لةو بةشةدا تبينغ دةيسةلي�ني�ت كة مريةمى

 مةجدةل هةل"طرى خوي�نى ثاشايانةء بنةضةكةى بؤ

 (سلي�مان) ثاشا دةطةر)ي�تةوة وةك ضؤن دةزاني كة مةسيح

 بؤ بنةمال"ةى (داود) دةطةر)ي�تةوة، كةواتة ضيؤكى ثيال"ةى

 ثيؤز ضيؤكى خوي�نى شاهانةية، كاتي�كيش كة قسة لةو

 ثيال"ةية دةكري�ت بةو مانايةية كة قسة لة خوي�نى ثيؤز

دةكري�ت.
 هةر لة بارةى دواين ذةمى دافنشى باسى ئةوة دةكري�ت كة

 (بتس) كة يةكي�كة لة هاور)ي�يانى مةسيح ضةند دذى

 ئةوةية كة رةطةزى ئافرةت رؤل سةرةكى بطي�ري�ت وةك لة

 تابلؤكةشدا دةردةكةوي�ت كة ضةند بة شي�وةيةكى ترسناك

 خؤى بةلى مريةمى مةجدةل خوار كردؤتةوةء دةستى

 وةك شي لة بةرانبةرى دري�ذ كردووة، وةك ئةوةى بيةوي�ت

 سةرى بب)ي�ت، ئةوةش هةمان ئةو جولة سامناكةية كة لة
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 تابلؤى (خانى تاوي�رةكان)ى دافنشيدا دةبينري�ت، دةشآ

 ئةو بيكردنةوةية لة ئينجيلى (تؤما) وةرطيابي�ت كة

 بتؤس دةل"ي�ت: دةبي�ت مريةم جي�مانبهي�لي�ت ضونكة مي�ينة

 ئةهليى ذيان نينة، بةلم مةسيح وةلمدةداتةوةو دةل"ي�ت

 تةماشاكة من رابةرايةتى دةكةم و واى لي�دةكةم وةك ني�رى

)114لي�بي�ت....( ئينجيلى تؤما/

 طوتان (سيلس) لةو دةمةدا لة ثشت ثةنةرةكةيةء لة

 ثر) خؤى دةكات بة ذووردا، ئةوةء لةليةكى ديكةش

 (فاش) زؤر بة تووندى سةرى خستؤتة سةر بانكى

 زيوريخ، بةردةوام لة ري�طةى تليفؤنةوة ثةيوةندى بة

بةري�وةبةرى بانكةكة دةكات.
 (سيلس) هي�رش دةكاتة ذوورآء ثي�ياندةل"ي�ت كة

 كليلةكةى ثي�بدةن، هةر لةو كاتةش طوللةيةك دةتةقي�نآ،

 لة بةر ئةوةى ثوليس دةورى مال"ةكةى (تبينغ) يان داوة

 كة طوللةكةيان طوآ لي�دةبي�ت هةل"دةكوتنة سةر مال"ةكةء

 ئةوانيش لة ذوورةوة بةسةر سيلسدا زال"دةبن قؤل"بةستى

دةكةن لةطةل خؤيان دةير)في�نن.
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 هةل"بةتة وةك دةزاني سيلس بؤ (ئؤبؤس داى) كار

 دةكاتء راستةوخؤ ثةيوةندى بة (ئةرينغارؤزا)داية، ئةو

 كؤمةل"ةيةى كة ئازارى خودى خؤيان دةدةن لة ثي�ناو

 ثاكبوونةوة لة طوناهةكانيان. دةبي�ت بزاني لةو كاتةى

 سيلس بة كوشتنى سوني�رء راهيبةكة هةل"دةسي�ت

 ئةرينغاروزا لة (فاتيكان)ة بؤ ئةوةى لة برى جيابوونةى

كؤمةل"ةى (ئؤبؤس داى) بة فةرمى لة قاتيكان، بر)ى (
 ) مليؤن يؤرؤ وةك ضةكآ كة خةرجكردنى سةر بة200

 فاتيكانة وةربطري�ت، بة ديوةكةى ديكةش لة ري�طةى

 تةليفؤنةوة ثةيوةندى بة ثياوي�ك دةكات بة ناوى

 (مامؤستا)، هةر كة لة كةنيسةى (سان سوليس) بة

 مةبةست ناطات بة نائومي�دى ثةيوةندى بة مامؤستا

 دةكات ئةويش ثي�ى دةل"ي�ت كة ئةو نهي�نيية نامري�ت، بةلم

 ديارة (جاك سوني�ر) بةر لة كوشتنى هةندي�ك لة

.220زانيارييةكانى طواستؤتةوة-بر)وانة ل
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تابلؤى خانى تاوي�رةكانء سوارضاكى ثةيكةر
 كةواتة خوي�نى ثيؤز، ثيال"ةى ثيؤز، ساليش، بنةمال"ةى

 ثيؤز، هةر هةموويان بة يةكةوة بةندن، ثيال"ةى ثيؤز

 مريةمى مةجدةليية، يان بنةمال"ةى شايانةى مةسيحة،

 هةروةها (تبينغ) دةل"ي�ت رةمزى ئةو طول"ة بة ئةستي�رةي

 فينؤسى ثي�نج ثةر)ةوة بةندة، ثاشان (لنغدون)

 روونيدةكاتةوة كة طول، يان (رؤز) بة زمانى ئينطليزىء

 فةرةنسىء ئةل"مانى....هتد وشةى ئيؤس ثي�كدةهي�ني�نن،

كة خواوةندى خؤشةويستىء سي�كسء ضالكى سي�كسيية.
 كاتي�ك سؤفيا لة ذي�ر جاكةتةكةى كليلةكة دةردي�ني�ت كة

 لة شي�وةى (خاضة)، تبينغ سةرسام دةبي�تء دةل"ي�ت ئةوة

 دروشى برايانى سيونة ء لة كوي�ت دةست كةوتووة،

 ئةويش دةل"ي�ت كة باثيةم ثي�يداومء ثي�ى دةل"ي�ت كة كليلى

 بةردينيشيان ثي�ية، لةو كاتةدا (سيلس) وةك طوتان بة

خؤى دةمانضةكةى دي�تة ذوورةوة.
 دواى قؤل"بةستكردنى سيلس تبينغ دةل"ي�ت ئةو كليلة

 بةرةو ثيال"ةى ثيؤومان دةبات، كة لة ذي�ر نيشانةى
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 طول"ةكة شاردراوةتةوة، لة هةمانكاتدا سةيرى رةمزى

 طول"ة هةل"كؤل"راوةكةى سةر سندوقةكة دةكات، دووبارة

 دةل"ي�ت لة ذي�ر ئةو طول"ة شاراوةتةوة، ئيت لةوي�وة تبينغ

 دةل"ي�ت ثيال"ةى ثيؤز لة ول"تة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا

 شاردراوةتةوة، ثاشان كة بة فرؤكة خؤيان دةرباز دةكةن لة

 ني�و فرؤكة بة نووكى ضةقؤ طول"ةكة لدةبةن دةبينن لة

 ذي�رةوة نةخشةيةك هةية دةقي�كى تياية هيض يةكي�ك بؤى

 ناخوي�نري�تةوة، دواتر دةردةكةوي�ت كة بة ثي�ضةوانة

 نووسراوة، تبينغ دةل"ي�ت ئةوة ئاماذة بة ثيال"ةى ثيؤز

 ناكات بةل"كو بة سوارضاكانى ثةيكةرء بنةمال"ةى

 مريةمى مةجدةل دةكات، ئةوانيش وةك لة قةسيدةكةدا

 هاتووة لة لةندةن لة ذي�ر لشةى سوارضاكي�ك داية كة لة

 مةراسيمى ناشتنى (ثاثا) خؤى بةشدارى تيا كردووةء

 تؤثى شاهانةش لةسةر طؤر)ةكةيةتى، وةك ضؤن لة

 قةسيدةكة ئاماذة بة مريةمى مةجدةلء ئةو طول"ة دةكات

كة تؤى مةسيحى هةل"طرتووة.
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 ئةوةى كة مي�ذوو ئاماذةى بؤ دةكات ئةوةية كة كؤنةل"ةى

 سيون هةل"طرى نهي�نى بنةمال"ةى مةسيحنء ئامانى ئةو

 كؤمةل"ةش ئةوةية كة ئةو بةل"طةنامانةى لةذي�ر

 ثةرستطاى (هيؤدين)ى بة سةريةكدا رووخاودا بثاري�زن،

 ئةو ثةرستطاية ثةيكةرى (سلي�مان)ى تياية بؤ جي�بةجآ

 كردنى ئةو ئامانةش (كؤمةل"ةى سيونى نهي�نى) تيثي�كى

 سةربازى بة ناوى (سوارضاكانى ثةيكةر) دامةزراند بوو،

 ) سالن سوارضاكان ئةو طةنينةية بةرةو9بةلم دواى (

 ئةوروثا دةطوازنةوة، ئينجا دواى ئةوة ئةو سوارضاكانة لة

 ) ثاثا1300دةسةل"تدا بال دةست دةبن، واتة لة سال"ى (

 (كليمنت)ى ثي�نجةم لةطةل ثادشاى فرةنسا (فيليب)ى

 )1307)ى ئؤكتؤبةرى (13ضوارةم لة رؤذى هةينى (

 زؤربةي ئةو سوارضاكانة لة ناودةبةن، بةلم بةل"طة نامة

 نهي�نييةكة كة بة ثيال"ةى ثيؤز ناسراوة هةر بة نهي�نى لة

 لى هةندي�كيان دةمي�ني�تةوة ئةو نهي�نيية لة تابلؤى

 (خانى تاوي�رةكان)ء (دواين ذةمى ئي�وارة)ى دافنشى

ئاماذةى بؤ كراوة.
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 دواجار (ريى) نؤكةرى (تبينغ) كة يةكةمار دةضي�ت

 دةرطا لة لنغدونء نؤفؤ دةكاتةوة، لةطةل� (سيلس)ى

 قؤل"بةستكراو ري�كدةكةونء هي�رش دةكةنة سةريانء كليلة

 بةردينةكةيان لي�دةسي�ننء (تبينغ) لةطةل خؤيان دةبةنء

 (لنغدون)ء (سؤفيا)ش جي�دةهي�ل"ن، هةر بةو ئؤتؤمبي�لةى

 ثي�ى هاتوون بةرةو سةيرانطاى (سانت جيمس) كة

 دةكةوي�تة ناوةر)استى دارستاني�كى سةوز دةكةونة ري�طا،

 هةر ئة كاتيش (ئةرينغاروزا) بة هؤى تةليفؤنةوة

 ثةيوةندى بة  (ريى) دةكاتء دةل"ي�ت (سيلس) لة نزيك

 مال"ى (ئؤبؤس داى) دابةزي�ني�تء لةوآ بي�ني�تةوة تؤش

 لةطةل (تبينغ)ى قؤل"بةستاو بةرةو سةيرانطاكة بكةوة

 ري�طا، لة ني�و ئةو دارستانة ضر)ء ثر)ةدا دواى ئةوةى سيلس

 دادةبةزي�ت (تبينغ)ى مامؤستا دي�تة ثي�شةوةى

 ئؤتؤمبيلةكة كليلة بةردينةكة بةرز دةكةنةوة، ثاشان

 مامؤستا ثيال"ةيةك كؤنياك هةل"دةداء لة دوايدا ئةوةى كة

 ماوة لة ثيال"ةكة دةداتة ريى بؤ ئةوةى ثي�كى سةركةوتن
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 نؤش بكات، بةلم كة دةخواتةوة هةستدةكات تامى خوي�ى

لي�دي�ت بؤية هةر بةو ثي�كة دةكةوي�تء دةمري�ت.
 لة ليةكى ديكة لنغدونء نؤفؤ هةر بة دواى نهي�نى

 قةسيدةكةدا دةضن، بةلم سيلس ثؤليس لة (ئؤبؤس داى)

 راوةدووى دةني�تء لةو كاتةش هةر لة نزيك سةيرانطاكة

 (ئةرينغاروزا) دةطاتء لةوآ لةو كي�شمة كي�شة

 طوللةيةكى بةردةكةوي�Dت، ثاشان سيلس كة خؤى لة

 دةستى ثؤليس ونكردووة (ئةرينغاروزا) بة بريندارى بةرةو

 نةخؤشخانة دةطوازي�تةوة، لة هةمان كاتدا (لنغدون)ء

 (نؤفؤ) دةطةنة ئةوآء ثؤليس (تبينغ) دةطري�تء كليلة

 بةردينةكة دةكةوي�تةوة دةست (لنغدون)ء (نؤفؤ) دواجار

 ثيال"ةى ثيؤز وةك لة قةسيدةكةى (سوني�ر) ئاماذةى بؤ

كراوة لة (رؤزلي) بةدوايدا دةطةر)ي�ن.
 دواى ئةوةى كة لنغدونء نؤفؤ دةطةنة كةنيسةى رؤزلي

 لةسةر زةوييةكة ضاوييان بة ئةستي�رةى داود دةكةوي�ت، كة

 ئةستي�رةيةكى شةش ثةر)ةء رةمزى دروشى (سلي�مان)ة،
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 ثاشان دةبي�تة رةمزى داودء سلي�مانء دروشى ثادشاى

ئيسرائيل.
 دواجار سؤفيا هةر لةوي�دا دايكى واتة (ماريا)ء

 (براكةى) دةدؤزي�تةوة (ماريا) بؤى رووندةكاتةوة كة ئةو

 هةوال"ةى كة باثيةى بة سؤفياى طةياندبوو هةر لة بةر

 ئةوة بوو كة لة كوشت دووريان باتةوة، ضونكة ئةوان بة

 رةضةلةك بؤ خوي�نى ثيؤو دةطةر)ي�نةوة، لي�رةدا دواى

 دؤزينةوةى يةكي�ك لة بنةمال"ةكانى مةسيح كة بنةمال"ةى

 نؤفياية، رؤمانةكة ثي�ماندةل"ي�ت ثيال"ةى ثيؤز لة خوارووي

 قوضةكي لؤظةر حةشار دراوة بةتةواوى دةكةوي�تة ذي�ر ئةو

 قوضةكة سةرةوذي�ركراوةي كة مي�وانةكان لة هةموو

 طؤشةكاني مؤزةخانة لةبةرانبةري رادةوةست، هيض

 كةسي�كي ناطاتي�، ضونكة وةك بةدواداضووني ثيال"ةي ثيؤز

 تةنها خةيال"ة، لةوآ سؤفياء لنغدون بة بييان دي�تةوة كة

 طةر)ان بة دواى ثيال"ةى ثيؤز سوجدة بردنة بؤ ئي�سكء

ثروسكى مريةمى مةجدةل.        
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  *ئةكرةم ئةنتاكي لة سايت (معDDابر) لDDة بابDDةتي�ك بDDة

prieureناوي (حول شيفرة دافنشDDي) لDDة بDDارةى(  de 
sionايDDاتووة واتDDةي هDDة عةرةبييةكDDت وةك لDD� ) دةل"ي

 كؤمةل"ةي سيؤن ناطةيةني�ت، بةل"كو دةكاتة شوي�ن نوي�DDذي

زايؤنييةكان.

سةرضاوةو ثةراوي�زةكان:
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iان وDDو زم � - ئةو كتي�بة هةول"دةدات راظةى هةندى� لة خةسDDل"ةتةكانى بونيDDادى عDDةقل

 واقيعى كؤمةل"يةتى بكات، دووبارة بةسةر راظةكردنDDةكان و ثةيوةنDDدى و هاوطونDDان و

 لؤذيكى ني�وانياندا دي�تةوة، دووبارة ئةو تي�طةيشتنة دواليزمييDDةى عDDةقل� و مDDاددة كDDة

 (كارل� ثؤثةر) لة ذي�ر جياكردنةوةى سى� دنيا (عةقل"ى و فيزيDDاوى و رؤشDDنبييى) جيDDاى

 كردؤتةوة، (جؤن سي�رل) بةدواداضوونيان بؤ دةكات و هةول"دةدات هةنDDدى� لDDة خةسDDل"ةتة

 بونيادطةرييةكانى عةقل� و زمان و كؤمةل"طة راظة بكاتةوة، هةرلةوي�شةوة بDDةرطرى لDDة

 واقيعي�ك دةكات كة خؤى دايهي�ناوة، ثي�يواية هةموو واقيعي�ك بةشي�ك لةو خDDؤوةى تي�DDدا

 بةجي�دةمي�نى�.. كؤى رةتكردنةوةكانى واقيعيش بة ويستى هي�زةوة بةند دةكات و ثي�يوايDDة

 ويستى هي�ز راظةكردني�كى تيؤرييانةية بؤ بوارى طرفتةكان و دياردة جؤراوجؤرةكان، وةك

 ضؤن بةديوةكةى ديكةش قسDDة لDDة ثةيوةسDDتبوونيان دةكDDات و هةول"DDدةدات لةري�طDDةى

 راظةكردنةكانييةوة دةست بؤ ثي�كهاتةكانى هةست و نياز و كDDردةى طDDوتن و دامDDةزراوة

 كؤمةل"يةتييةكان بةري�ت، كؤى ئةوانةش لة ثةيوةسDDتبوون بDDة مةعريفDDةو بDDايؤلؤذى و

 ئابورى و ثةيوةندى عةقل� بة فيزياو ضةمكى دواليزمييةتى كؤن دري�ذ دةكاتةوة. دواجDDار

 ثي�يواية ثايةى زانست لة تةنيشت ثايةى مرؤظايةتى طرنطى بDDة بنDDةماى كؤمةل"يDDةتى

 دةدةن، نةك واقيعي�كى سةربةخؤ. لةسةر ئةو بنةمايةش دةشى� طةشة بة مDDةيلى ثؤسDDت

مؤدي�رنةو هةل"وةشانةوةطةرى و ئةوانيديكة بدةين..
 كةواتة با لة دنياى واقيعى دةرضي و دنيايةك دروست بكةين كة بؤخؤمان دةمانDDةوي�ت..
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