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ڕاستييهکان ،پ کهاتنی ت ئۆری و هه کهوت له زيندەوەرناسيدا
ئ مه دەمانهوێ ئهو تهوەرە ئهبستراکته بههۆی ڕووداو کی ڕاستهقينهی
ژيان و نا بکهين .ئ وار يهکهی درەنگ تيشکی ڕۆژ که زۆر نهزم بوو،
له چاوی ژن کی  ٨٠سا هی ئا مانی دابوو که به سهيارەکهی له ناو
شار کی گهورەدا به خ راييهکی ڕادەيی خۆی به کاميۆن کی ڕاوەستاو
لهسهر شهقامهکهدا دا :دەنگ کی گهورە لهو ل كکهوتنهە له دەور و بهر
ب و بۆوە – کۆترەکان له ترسانه هه ﻔڕين ،دوو سهگ دەست دەکهن به
وەڕين ،منا نی قوتابخانه که له پهنا شهقامهکه ڕاوەستاون ،به ترسهوە
هاوار دەکهن؛ تاقم ك مرۆڤی با غی ڕ بوار شۆکه بوون و به پهله دەچنه
ﻻی سهيارەکه .دوای هاتنی پۆليس و ئامبوﻻنس ڕوون دەب تهوە که تهنيا
سهيارەکه خراپ بووە و کهس لهو ل ك کهوتنهدا به ش وەی جيددی بريندار
نهبووە .ژنه پيرەکه خۆی به کهمهربهندی سهيارەکهوە بهستبۆوە و تهنيا
چهند ج ی لهشی شيين هه گهڕابوون ،چاويلکهکهی شکابوو و بڕ ك
شۆکه ببوو.
ڕۆژ ك دواتر له پرۆتۆکۆ ی ئيدارەی پۆليسدا هاتووە :وورتسبوورگ،
مهيدانی زاند ،بهرزايی زانستگه٢٥ ،ی جوﻻی  – ٢٠٠١نيزيکهی
کاتژم ری  ١٦:٢٢ژن کی خانهنشين )مامۆستای قوتابخانه"خانهنشين"
تهمهن  ٨٠سا ه(به گورجايی  ٢٥کيلۆميتر له کاتژم ردا خۆی به
کاميۆن کی پارك کراو لهسهر شهقامهکهدا داوە .تايبهتمهنديی سهيارەی
ژنهکه ) VW Poloمود لی سا ی  (١٩٩٤يه و بههۆی خراپبوونی
سهيارەکهی دەبوو بههۆی ماش نی يهدەکی لهسهر شهقامهکه ﻻبردرێ .لهو
ل ککهوتنهدا کهس بريندار نهبووە .پ نج کهس وەك شاهيد ئاگاداری
ليکدانهکه بوون و گوێ دراوەته قسهکانی ههرکام لهوان و ههموويان به
ش وەيهکی وەك يهك ڕووداوەکهيان گ ڕاوەتهوە.
ئهو چيرۆکه که له ژيانی ڕاستهقينهی ڕۆژانهدا ڕوويداوە ،چ
پهيوەندييهکی لهگهڵ تهوەری "گهشهسهندن" ههيه؟ باوەکوو له ڕ کهوتی
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٢٥ی جوﻻی  ٢٠٠١ماوەيهكی زۆر ت پهڕ بووە ،به گه و پرۆتۆکۆلی
ههواڵ له ﻻيهن شههيدەکانهوە وەك دوکومينت لهسهر ئهو ڕووداوە که له
ڕاستيدا پ کهاتووە ،ههر ڕاگيراوە .سهيارەکه ماوەيهکی زۆرە چاك
کراوەتهوە و چاويلکهکهش تازە کراوەتهوە ،ج ی شينهه گهڕاوەکانی
پير ژنيش چاك بوونهتهوە .سهرەڕای ئهوانهش هيچ کهس گومان ناکا که
ئهو ڕووداوە پ ك نههاتب  :کاميۆنهکه له ر کهوتی ٢٥ی جوﻻی ٢٠٠١
وەك ڕووداو کی ڕاستهقينهيه )واته فاکتۆر که( .هۆکاری ئهو "ڕووداوە
م ژوييه" )ليکدانهکه( له بهرابهريدا تهنيا به گهيهکه که لهسهر قسهکانی
پينج شاهيد دەکرێ دوبارەسازی بکرێ :ههر پ نج پرۆتۆکۆ هکه پشتيوانی
لهو ت ئۆرييه دەکهن که ژنه پيرەکه به گورجييهکی ڕادەيی بههۆی ئهويکه
تيشکی تاو کارتيکری لهسهر چاوەکانی کردووە و نهيتوانيوە به باشی
ببين سهيارەکهی خۆی به کاميۆنيکی پارك کراو لهسهر شهقامهکه
داداوە .ئهو "تيشکی تاو – ت ئۆريی"يه که بۆته هۆی پ دادانهکه ت ئۆريی
– سيستهم که و هۆکاری ڕووداو ك له داهاتوودا ڕوون دەکاتهوە .بههۆی
دوکۆمينت و به گهکان ڕووداو کی ڕاستهقينه و نا دەکرێ )قسهی
شاهيدەکان( ،ڕوونکردنهوەيهکی تهفسيری پ ك د ن )ت ئۆرييهکه( ،که
هاوکات له پهيوەندی بهشهکانيتری ئهو ڕووداوە ت ئۆرييهکی پتهو پ کد ن
که دەب ته هۆی ڕوونکردنهوەی ڕووداو کی ڕاستهقينه .ڕووداوەکه به
هۆی ئهو ت ئۆرييهوە بۆ پۆليسی شاری وورتسبوورگ ڕوونکراوەتهوە.
لهم بهشهی کت بهکهدا دەمانههوێ به هۆی م تۆدی زانستی سرووشتی
زانياری کۆکهينهوە ،ﻻيهنی م ژووييهکهيان لهگهڵ تاقيکارييه زانستييهکان
هه سهنگ نين و لهسهر مانای ڕووداوە بههه کهوتهکانی ،باس و
ل کۆ ينهوە بکهين .له سهرەتاوە به نيشاندانی نموونهيهك له م ژووی
مۆسيقادا ،ههو ی دوبارەی ڕوونکردنهوەی پهيوەندايهتی ن وان ئهو تهوەرە
دەدرێ.
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داروين ،مۆتزارت و به گهنامهی بيۆگ افی
چارلز داروينی بيست سا ه ،قوتابی ئايينی و زانستی سروشتی
ﻻيهنگر کی مهزنی مۆسيقای کﻼسيکی بووە .بهتايبهت سيمﻔۆنيای
وۆلﻔگانگ ئامادئۆس موتزارت) ١٧٥٦تا ) (١٧٩١و نهی  ،(٨به
ڕادەيهك کاری ت کردووە ،که بهردەوام له شاری کمبريج " "Cambridgeله
کۆنس رتهکانيدا بهشداری کردووە.

و نهی  - ٨وۆلﻔگانگ ئامادئۆس موتزارت ،ئهو و نهيه له ڕۆژی شهشی نوامبری
سا ی  ١٧٩٠ک شراوەتهوە و بهبۆنهی سا وەگهڕی ڕۆژی لهدايکبوونی موتزارتهوە،
ڕۆژی  ٢٧ژانويهی سا ی  ٢٠٠٥له شاری برلين له پيشانگای و نه دانراوە .ئهو و نهيه
ئاههنگسازی ناودار  ١٣مانگ پ ش مردنی پيشان دەدات ) .(Aڕەسمی گو ی نائاسايی
موتزارت هی سهدەی (B) ١٩يه.

دەيان ساڵ دواتر داروين دانی بهوە داناوە که دوای خهريکبوونی
بهردەوام و دوور ودر ژ به پرسياری زانستی لهسهر پيکهاتنی چهشنهکهن
تامهزرۆيی بۆ موسيقای کﻼسيك ت دا پ ك هاتووە ) .(١٩٥٨لهو
پهيوەنديهدا دەب باس لهوە بکهين که داروين کارت کهری دەنگی مۆسيقای
لهسهر ئاژەڵ بهتايبهت کرم و گياو گو هکان – به ئهزموون کی نهر نی
تاقی کردۆتهوە.
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له دەقی کۆتايی کت بی چهشنهکاندا داروين ڕوو به مۆسيقادانهرانی
شاری ويهن ،دە  :له جياتی ل دانی پيانۆ له تهمهنی س سا ندا و به

ش وەيهکی سهرسووڕه نهر به تهمرين کی کهمهوە "،ئهگهر موتزارت
ههوا )لهحن( کی به ب هيچ تهمرين ک ل بدايه ،واههبوو به ڕاستی بکرێ
ب ی به غهريزە و له نههاد و دەروونی خۆيهوە کارەکهی کردووە".
که موتزارت بههۆی تايبهتمهندييه
داروين ل رەدا دەيههوێ ب
ژ ن تيکهکانيهوە ل هاتوويی و تواناييهکی مهزنی ههبووە" :موتزارت
ب مهت کی لهدايکبووی موسيقا بووە".
زانای ئوتريشی )نهمساوی( بواری موسيقا ئۆتۆ ئ ريش""Otto Erich
وەك پ کهينهری دۆکوم نت – بيوگڕافی ناسراوە و باوکی پرەنسيپی
"نو ژەنکردنهوەی م ژوويی" له بواری زانستيی موسيقا له ئهژمار دێ.
ئهو بههۆی کۆکردنهوەی ژياننامه و دوکۆم نتهکانی مۆسيقازانان
)کۆمپۆنيست( و ڕووداوی ژيانيانهوە و ميزانکردنيان به ش وەی
کرۆنۆلۆژی بهدوای يهکتردا ،دەتوان و نهيهك له ژيانی ئهو مرۆڤانه
دروست بکا که پيشاندەری ژيانی ڕاستهقينهی ڕابردوويان ب .
ژياننامهی وۆلﻔگانگ ئامادئۆس موتزارت کومپۆنيست ،پيانۆژەن و
مامۆستای کاپل توانراوە بههۆی دۆکوم نت کی يهکجار زۆر و بهرب و به
وردی نو ژەن بکر تهوە .موتزارت ل هاتوويی ئهندامی گو ی به ڕادەيهك
باش بووە که مرۆڤ لهمڕۆدا ناوی "ل هاتوويی گو دانی ب سنوور"ی
لهسهر داناوە .ئهو مرۆڤه ب يمهته ل هاتوويی ئهوەی بووە دوای گوێ
ڕاگرتن له دەنگ ك ههست به بهشه بچوکهکانی دەنگهکهش بکا ،بۆ
و نه)دەنگی کام ری  aبهرانبهر به  ٤٤٠هرتزە (.دەب شکڵ و ش وە و
گو کوڕەکهشی وەك هی خۆی بووب  .داروين له پهيوەندايهتی لهگهڵ
فۆڕمی گو ی مرۆڤ چۆنيهتيی باريکبوونهوەی قوژبنی سهرەوەی گو ی
موتزارتی شرۆڤه کردووە که دواتر به "گو ی کهمانی داروين" ن وی دەر
کردووە .و نهی  ٨گو ی کۆمپونيست موتزارت پيشان دەدا که داروين
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وەبير ستروکتوری گو ی ئاژە ی شيردەر دەخاتهوە که ئهو مرۆڤه زانايه
سرووشتييه ناوی گو ی مهيموونی ل ناوە.
لهسهر چ هۆکار ك موتزارتی  ٣٥سا ه ڕۆژی ٥ی دسامبری ١٧٩١
مردووە؟ ئهو سهردەمه هۆی مردنيان به نۆبهت ناساندووە .زانايانی
دواتر مردنی موتزاتيان به چهندين چهشن ڕوون کردۆتهوە که ل رەدا س
لهوان دەخهمه بهر چاوی خو نهر:
به پ ی ت ئۆری دەرمانداوکردنی ) ،(١که بۆ يهکهم جار ڕۆژی ١٢ی
دسامبری  ١٧٩١له حهوتهنامهی ﻻپهڕەی موسيقا له شاری برلين
فورمووله کراوە ،گۆيا موتزات له ﻻيهن کهس کی حهسوودەوە بههۆی
جيوە يا ماکهيهکی پ کهاتوو له ئارسنيك کووژراوە .وەك بکوژ گومان له
ئانتۆنيۆ سال ری " ١٧٥٠) "Antonio Salieriتا  (١٨٢٥و سهرۆکی دادگا،
فرانتس هافدمل " "Franz Hofdemelدەکرێ )ه .لهندن .(١٩٩٢
ت ئۆری خۆکوژی ) ،(٢له سا هکانی  ١٩٦٠هاتۆته گۆڕێ و له ﻻيهن
ل .کۆپن " (٢٠٠٤) "L. Köppenبه ش وەيهکی جيددی به گهی بۆ
ه نراوەتهوە .به پ ی ئهو ت ئۆرييه موتزارت دەب هاوينی سا ی ١٧٩١
نهخۆشيی سيﻔليس ""Syphilisی گرتبی و ويستب تی بۆخۆی چارەی
نهخۆشييهکهی بکا .بههۆی که ك ل وەرگرتنی لهڕادەبهدەر له جيوە دەب
گورچيلهکانی بهڕادەيهك بريندار کردب که ماوەيهکی کورت دواتر
بههۆی لهکارکهوتنی گورچيلهکانی مردب .
ت ئوری ههو کردن ) ،(٣که کهمتر سهرنجڕاک ش بووە له ﻻيهن ه.
لهندەن " (١٩٩٢) "H. Landonدراوەته دەرێ و به چهندين دۆکۆم نتيوەو
لک نراوە .بههۆی بهشداری کردنی ڕۆژی ١٨ی نوامبری سا ی ١٧٩١
له شاری وين و دانيشتن له لۆژی ديواری ئازادەوە ""Freimaurer-Loge
موتزارت تووشی نهخۆشييهکی باکتری بووە و بههۆی ههوکردنهوە
مردب  ،که لهو سهردەمهدا دەب مرۆڤ کی زۆری شارەکه تووشی ههمان
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نهخۆشی هاتب تن .ئهو نهخۆشييه دەب ته هۆی لهکارکهوتنی گورچيلهکانی
مرۆڤ.
کام لهو س ت ئۆرييه دەتوانن مردنی کۆمپۆنيستهکه ڕوون بکهنهوە؟
ت ئۆری ) (١لهمڕۆدا له ﻻيهن " (١٩٩٢) "H. Landonبه ت ئۆرييهکی
هه وەشاو و ڕەدکراوە دادەنرێ .بۆ ت ئۆری ) (٢چهند به گهيهك
پشتڕاستی دەکهنهوە به م ئهو به گانه ناڕاستهوخۆن .ت ئۆری ههوکردن
واته ) (٣بههۆی ئهو به گانهی لهبهر دەستی مرۆڤدا ههن به بۆچوونی من
له ههموو ئهوانيتر باشتر مردنی موتزارت ڕوون دەکاتهوە.
چ پهيوەندايهتييهك له ن وان پشکنينی مردنی موتزارت و تهوەری
"گهشهسهندنی چهشنهکان" دا ههيه؟ ئهو پرسيارە بههۆی شهش ئاکام
وەرگرتنهوە وە م دەدر تهوە.
 .１ههر وەك گ ربهر " (١٨٩٨) "Gerberڕوونی کردۆتهوە ،شكڵ و
دەموچاو و گو ی س کۆمپۆنيست لئۆپۆلد "،"Leopold
وو ﻔگانگ ئامادئۆس " "Wolfgang Amadeusو فرانس زاوەر
موتزات " "Franz Xaver Mozartزۆر وەك يهكتر دەچوون .ئهوە
نيشانی دەدا تايبهتمهنديی سهير و سهمهڕەی ئاناتۆمی وەك
فۆڕمی نائاسايی گوێ ،دەتوانن وەك ميرات بۆ وەچهکانی
داهاتوو ڕاگو زر ن .ل هاتوويی مۆسيقايی ياخود "ب يمهتی" به
ههمان ش وە له باوکهوە بۆ کوڕەکهی گۆزراوەتهوە ،به م به
کاردانهوەی جياواز :لئۆپۆلد کۆمپۆنيست کی ئاسايی ،وو ﻔگانگ
ئامادئۆس کۆمپۆنيست کی مهزن و فرانس زاوەر موتزارت له
سهرووی کۆمپۆنيست کی مامناوەنديی ج ی گرتبوو.
تايبهتمهندييهکان له ڕ گای ژ ن تيکييهوە به وەچهکانی داهاتوو
بهميرات گهيشتوە) .و نهی (٩
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و نهی ٩

 .２لهو سهردەمهدا له  ٦تا  ٧منداڵ ڕەنگه تهنيا دوويان بههوۆ
نهخۆشيی مندا ييهوە گيانيان ڕزگار بوايه و زوربهيان پ ش
ئهوەی بگهنه تهمهنی م رمندا ی ،زۆر جار بهتايبهت بههۆی
نهخۆشيی ههوکردنی ئهندامانی لهشهوە دەمردن .ئهگهر له
ڕوانگهی بيۆلۆژيکييهوە فۆرمۆلهی بکهين :هه بژاردەی
سرووشتی ،مرۆڤی ﻻوازی ناو کۆمه ی هۆمۆساپ ينس لهناو
دەبات )پرەنسيپی خۆسازگارکردن لهگهڵ ژينگه و ئهو ميکرۆب
و باکترييانهی ت يدايه بۆ در ژەدان به ژيان(.
 .３دايك و باوك کاتی لهدايكبوونی يهکهم منداڵ تهمهنيان  ٢٥سا ن
بووە و له تهمهنی  ٣٠تا  ٣٦دوايين مندا يان له دايک بووە.
در ژەی کاتيی ههر وەچه بۆ مرۆڤ له سهدەی  ١٨دا نيزيکهی
 ٣٠ساڵ بووە :به ش وەی مامناوەندی ههر س دەيه مندا کی
نوێ ياخود نهوە يهك له دايك بووە و دوای مردنی پ شينيانی،
ج ی ئهوانی گرتۆتهوە.
 .４ڕيز و زنجيرەی ڕەچه هك )وەچهی بهردەوام( دەتوانن نزم
بنهوە و دواتر به تهواويی ل ك هه بڕ ن ،ئهگهر ب ت و ژمارەی
مندا ن به ڕادەی کهمترينی خوارەوەی خۆی بگات)،ڕووداوی
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لهناوچوونی پله به پله( .بهوهۆيهی له س ههم وەچهدا ئيتر مناڵ
نههاتوونهته سهر دنيا ياخود له دايك نهبوون ،بنهما هی
"موتزارت" به هۆی مردنی ههر دووك کوڕەکانی وەچهيان
لهناو چووە.
 .５دوکۆمينتهکردنی ڕووداوی م ژويی لهسهر ڕابردووی دوور،
دەبنه هۆی دۆزينهوەی ئهزموونی گه ك ڕوون .بۆ و نه به
دوکۆمنت کردنی ڕووداوەکانی ژيانی ئامادئۆس موتزارت له
ڕاستيدا ئهمرۆ دەزانين که ئهو مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە و له
ڕۆژی ٥ی مانگی دوازدەی سا ی  ١٧٩١دا مردووە .سهرەڕای
ئهوەی ئهمڕۆ ئ سکه پهيکهر )ئيسکل ت( و قهبرەکهی ناديارە،
دەتوانين به ڕاشکاوييهوە ب ين ئهو مرۆڤه لهو سهردەمهدا ژياوە
و بوونی بووە.
 .６وەك ئهزموونبهندييهکی گشتی ،دەکرێ بهو ش وەيه فورموولهی
بکهين :ت ئۆری زانستی ههو ی شيکردنهوەی ڕووداوی
ڕاستهقينه دەدەن .ل رە ت ئۆری مردنی موتزات بههۆی
دوکۆم نتی کۆکراوە ،چۆنيهتی ژيانی ڕوون دەکاتهوە .به م
ئهگهر له داهاتوودا به گهيهکی نوێ ب تهگۆڕێ و دژ بهو
ڕوونکراوەيه ڕاوەست  ،ديارە به پ به گه نو يهکه هه س و
کهوت کی نو ی لهگه دا دەکر ت.
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