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 بريكردنةوةى رِةخنةطرانة
 
 

  رياز ئةلزوعيبرياز ئةلزوعيب
  لة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآللة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآل

 
 

 

 دةستثيَك
مرؤظى ئيمِرؤ ذيانَيكى ثِر شَلةذان بةسةردةبات، 
طةلَيك كَيشةى كةَلةكةبوو هةن كة ِرووبةِروويان 
بؤتةوة، جا لة كؤمةَلطةكةى خؤيدا بَيت ياخود 

ة سنووردارةى لةسةر ئةم ئةستَيرة خاوةن سةرضاو
هةِرةشةى ىَل دةكات. بؤية ناضارة بةرةنطارى ئةو 
كَيشانة ببَيتةوةو بةدواى ئةو ئةقَلة ِرةخنةطرو 
داهَينةرانةدا بطةرَيت كة دةتوانن ضارةسةرى نوآء 
 منوونةيى بدؤزنةوة، هةتا شَلةذانةكةى ئارام
بكةنةوةء ِرادةى ئةو ملمالنَييانة كةمبكةنةوة كة 

ناَلَينآء يارمةتيدةرى بن بؤ بةدةستيانةوة دة
طةشةثَيدانء ثَيشخستنى كؤمةَلطةكةى. بةوجؤرة 
لَيكؤَلينةوة سةبارةت بة بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةء 
داهَينرانة، بة ثَيكهاتة جؤربةجؤرةكانيانةوة، 
يةكَيكة لةو مةسةالنةى ِرووبةِرووى توَيذةرةكان 

 بةطشتىء ثةروةردةكارةكان بةتايبةتى بؤتةوة.
ى زايينى 1962نبى( ساَلى )تؤي

جةختيكردؤتةوة لةسةر طرنطيى ثةرةثَيدانى 
          تواناكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةء داهَينةرانة

بؤ هةر كؤمةَلطةيةكء دةَلَيت: "ِرةخساندنى 
دةرفةتى طوجناو بؤ ثَيطةيشتنى توانا 
بريكةرةوةكان، مةسةلةى ذيان يان مردنة بؤ هةر 

 .(1)كؤمةَلطةيةك"
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بة زطماكى لة مرؤظدا 
نيية، لةبةرئةوةى شارةزايى شتَيكة مرؤظ 
فَيريدةبَيتء ثَيويستى بة مةشقكردنء ِراهاتن 
هةية. هةروةها بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة طرَيدراوى 
تةمةنَيكى دياريكراو نيية، ضونكة هةر تاكَيك 

تةكى، دةتوانَيت بةثَيى ئاستى توانا ئةقَلى، هةس
وَيناكارىء ِرووتكارييةكانى خؤى بةكاريبهَينآ. 
بةوثَييةى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ئةجنامى 
شارةزاييةكانى ديكةى وةك لؤذيكى بةَلطاندنء 
سؤراخكارىء شيكارى بةدةستدَيتء سةختة 
 مَيشك بآ ثشتطرييكردنى ثِرؤسةكانى 
بريكردنةوةى ديكة سةرقاَلى ثِرؤسةى بريكردنةوةى 

 ةطرانة بَيت.ِرةخن
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة كليلى 
ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةية كة ِرؤذانة 
ِرووبةِرووى مامؤستاكان دةبنةوة، ضونكة ئةطةر 
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ئةوانة بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بةكارنةبةن، ئةوا 
دةبنة بةشَيك لة كَيشةكة. هةميشة مامؤستايان 

ة ناضارن ِرووبةِرووى هةَلوَيستطةىل وةها دةبنةوة ك
تياياندا بِريارى يةكالييكةرةوة بدةن. لَيرةشدا 
سازان لةطةأل ئةو هةَلوَيستة نوَييانةو نوَيكردنةوةى 
بةردةوامى زانيارييةكان، بةهانة بؤ بريكردنةوةى 

 ِرةخنةطرانة دَيننةوة.
لةسايةى ئةو بايةخدانانةدا بة بريكردنةوةى 

يست بؤ ِرةخنةطرانة، وةك خةسَلةتَيكى ئةقَليى ثَيو
مرؤظ، ئةم لَيكؤَلينةوةية تاوتوَيى ئةجمؤرة 
بريكردنةوةيةى مرؤظ دةكاتء دةطةِرَيت بةدواى ئةو 

 خةسَلةتةدا لة ثؤلةكانى قوتاخبانةدا.
 

 ثةروةردةكردنى رِةخنةطرانة
ئاماجنى ثةروةردةكردنى ِرةخنةطرانة، 
ثَيكهَينانى ئةقَلة بةشَيوةيةك كة بتوانَيت حوكمبدات 

اكان، وَيناكردنةكانء داوةرييةكانى بةسةر بريوِر
ديكةيةدا، بؤ زانينى ِرادةى تةبايىء طوجناويان لة 
ِرووى عةقَلييةوة، ثَيش ثشت ثآ بةستنيان. ضونكة 
ئةقَليةتى ِرةخنةطرانة قبوَلى مةسةلةو ِرووداوةكان 
ناكات، بةو شَيوةيةيةى بؤى دةطَيِرنةوةء خَيرا 

تة ذَير كاريطةريى بِروايان ثآ ناكات، بةَلكو دةياخنا
تةرازووى ئةقألء سةنطى مةحةكى ئةزموونةوة، بؤ 
دَلنيابوون لة ِرادةى ِراستى يان ضةوتيان. بؤية 
)ديكارت( لة ِرَيسا بةناوبانطةكةيدا: "بآ 
لَيكدانةوة" سوورة لةسةر ئةوةى نابَيت مرؤظ دان بة 
حةقانيةتى مةسةلةيةكدا بنَيت، ئةطةر خؤى لَيى 

 دَلنيانةبَيت.
ةروةردةى ِرةخنةطرانة ثَيضةوانةى ث

تةلقيندادانة، ضونكة ئةمةى دوايى مرؤظ دةكاتة 
قاثَيكى وةرطرء هةموو جؤرة كارلَيككردنَيكى 
داهَينةرانةى تَيدا دةكوذَيتء تاقةِرَيطةيةكيش بؤ 
تَيوةضوون لةطةأل كؤمةَلدا، سةرشِؤركردنى 
تةواوةتية بؤ وَيناكردنةكانء ملكةضكردنة بؤ ئةو 

سايانةى ترية، خَيزان يان هاوةَلى دةيانسةثَينآ، ِرَي
ئةمةش بة لةدةستدانى تواناى ثَيداضوونةوة بة 
بريوِرا ثَيشوةختةكاندا يان بةرهةمهَينانى بريوِراى 
نوآ. بؤ ئةوةى ثةروةردة بتوانَيت بةهرةى 
ِرةخنةطرتن ثةرةَثيبدات، ثَيويستة ضةند دةتوانَيت 

بةوثَييةى ئةوة  لة تةلقيندادان دووركةوَيتةوة،
ئاستةنطَيكى سةرةكيء تطةرةدروستكةرة بؤ هةر 
خرؤشاندنَيكى دةروونىء ئةقَلىء هةنةزاى يةكةمى 

 طوَيدَيرىء ملكةضيية.
مامؤستا هةميشة دةتوانَيت هانى 
خوَيندكارةكانى بدات بؤ خوَيندنةوةى ثشكنَيرانةء 
ثةرةبدات بةتواناى وردبينينيان بؤ تابلؤو 

           خؤى ثةلةنةكات لة خستنةدةرهاويشتةكانء 
ِرووى ِرَيسا ِراستء ضةوتةكان، كاتَيك هَيشتا 
لةاليةن خوَيندكارانةوة دةخرَينةِروو، بؤ ئةوةى 
ئةوانى ديكة بةشداربكاتء هانيانبدات بؤ 
خستةكارى ئةقأل. لةكؤتاييدا مامؤستا بة 
ثوختةكردنةوةى هةَلوَيستةكةو كؤتاييهَينانى 

ةكة جَلةودةكاتء ئةوة دةخاتةِروو بِرواهَين مةسةل
كة بِريارى ِراست بةرهةمى بريكردنةوةو 
بةشداريكردنى بةكؤمةَلة، ئةطةرضى هةوَلدانى 

 ضةوتيشى تَيدابَيت.
 

 واتاى بريكردنةوةى رِةخنةطرانة
كاتَيك بةو ثَيناسة جؤربةجؤرانةدا دةضينةوة كة 
لة بةرهةمة بآلوكراوةكاندا سةبارةت بة 

ةخنةطرانة خراونةتةِروو، ِرةضاوى بريكردنةوةى ِر
ئةوة دةكةين توَيذةرةكان بؤ دياريكردنى واتاى 
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة جياوازن. ئةمةش دةشَيت 
بطةِرَيتةوة بؤ ئاِراستةى توَيذةرةكانء بايةخدانة 
زانستييةكانيان لةاليةكةوة، لةاليةكى ديكةوة 

 ة.بطةِرَيتةوة بؤ اليةنةكانء ئاَلؤزيى دياردةك
كردارى "ِرةخنة" لة زمانى عةرةبيدا  لة زماندا:

بةماناى لَيوردبوونةوة بؤ جياكردنةوةى ضاكء 
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خراث دَيت، واتة دؤزينةوةى ساختة. لة فةرهةنطى 
)الوسيت(دا "ِرةخنةى شيعر" بةماناى خستنةِرووى 
ضاك يان خراث هاتوة. ئةمةش ماناى دةرخستنى 

انى ضاكةء خراثةكانء ثاككردنةوةو طةمارؤد
 ئةوانةية كة لة ِراستى اليانداوة.

ِرةخنة ماناى بةكارهَينانى  لة رِووى فةلسةفيةوة:
مةرجء ثَيوةرةكانى ئةقَلة كة وَيناكردنة ِراستةكان 
دةستةبةردةكةنء بةهايةكى ِراست دةدةنة خودى 

 بريوِراو ِرَيساكان.
: ضةند ثَيناسةيةك بؤ بريكردنةوةى لة ثةروةردةدا
 يدةكرَيت:ِرةخنةطرانة بةد

ضةمكى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة لة بنةِرةتدا 
دةطةِرَيتةوة بؤ ِرؤذطارى )سوكرات( كة ئاشنابوو بة 
ماناى ضةسثاندنى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بؤ 
ئاِراستةكردنى ِرةفتارةكان. لةسةردةمى نوَيدا 
بزووتنةوةى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة لةطةأل 

ستيثَيكردوة، كاتَيك بةرهةمةكانى )جؤن ديوى( دة
ئةو بريؤكةى بريكردنةوةى ِرةتكراوةء شوَين 
هةَلطرتنى بةكارهَيناوة. لةهةشتاكانى سةدةى 
بيستةميشدا فةيلةسووفةكانى زانكؤكان هةستيان 
بةوة كردوة دةبَيت فةلسةفة شتَيك بكات بؤ 
بةشداربوون لة بزووتنةوةى ضاكسازيى 

ونزانة قوتاخبانةكانء ثةروةردةدا. ئينجا دةرو
مةعريفةخوازةكانء ثةروةردةكارةكان 
دةستيانكردوة بة بنياتنانى تَيِروانينة 
فةلسةفيةكانى تايبةت بة بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانةء خستويانةتة ناو ضوارضَيوةى 
مةعريفىء ثةروةردةكارانةوة، بؤ بةكاربردنى توانا 

 (2)ئةقَلىء مرؤييةكان.
ردنةوةى وَيراى بوونى ضةندين ثَيناسة بؤ بريك

ِرةخنةطرانة، دةشَيت ئةو ثَيناسانة بة دوو شَيوة 
 ِرَيكخرَين:

يةكةم/ مةبةستى جةختكردنةوةية لةسةر 
ئاماجنى تاكةكةسى، وةك ئةوةى لة ثَيناسةكةى 

(دا هاتوةو دةَلَيت: بريكردنةوةى Ennis)ئينيس 
ِرةخنةطرانة، بريكردنةوةيةكى وَيناكارانةى ماقوَلة 

تاك بريى ىَل دةكاتةوة يان بؤ ئةو بِرياردانةى 
جَيبةجَييدةكات، لةثَيناو طةشةدان بة بريكردنةوةو 
جَلةوكردنيدا.. بريكردنةوةى تاكة دةربارةى ئةو 
شَيوازةى بريى ثَيدةكاتةوة، هةتا بريكردنةوةكةى 

 ِراسترتو ِروونرتبَيتء بةرطريى ىَل بكات.
دوةم/ئةوةية كة جةخت لةسةر اليةنى 

ة. بةثَيى ئةمة بريكردنةوةى كؤمةآليةتى دةكاتةو
ِرةخنةطرانة ثِرؤسةيةكى مَيشكة مرؤظ 
ئةجناميدةدات كاتَيك داواى لَيدةكرَيت حوكمبدات 
بةسةر مةسةلةيةكدا يان طفتوطؤ دةربارةى بابةتَيك 
بكات ياخود هةَلسةنطاندنَيك ئةجنامبدات. هةروةها 
حوكمدانة بةسةر ِراستيى بريوِرايةك يان باوةِرَيكء 

ةرييدا، ئةمةش لة ِرَيطةى شيكردنةوةو لَيك كاريط
جياكردنةوةو تاقيكردنةوةى زانيارييةكانةوة، 
بةمةبةستى جياوازيكردن لةنَيوان بريوِرا ثؤزةتيظء 

 نَيطةتيظةكاندا.
 

( لة ثَيناسةكةيدا ثشت بة دوو Ennis)ئينيس 
 :(3)طرميانة دةبةستآ

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ضاالكييةكى مَيشكيى 
تيكييةء بريكردنةوةيةكى داهَينةرانة ثراك

لةخؤدةطرَيت. هةروةها بريتيية لة داِرشتنةوةى 
طرميانةكان، ثرسيارةكان، تاقيكردنةوةكان، 

 ثالندانان بؤ تاقيكردنةوةكان.
( خةسَلةتة ثراكتيكيية Ennis)ئينيس 

كارِراييةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةى بةم 
 :(4)شَيوةية دياريكردوة

 نةوةى طفتوطؤكان.ِراستكرد -1
 لَيكدانةوة. -2

 ناسينى طرميانةكان. -3

 هةَلسةنطاندن. -4

 ئةجنامطريى. -5
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( ئاماجنةكانى ئةو Ennisوَيِراى ئةوة، )ئينيس 
ميتؤدانةى داناوة كة سةر بة بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانةنء كردونى بة دوو جؤرةوة: 

 توانستةكانء تواناكان.
ثَيناسةكةى )واتسؤن طالسةر(: بريكردنةوةى 

ةخنةطرانة كؤَلينةوةية لة بِرواكانء ثَيشنيارةكان ِر
لةبةر ِرؤشنايى ئةو بةَلطانةى اليةنطرييدةكةنء 
ِراستييةكانى ثةيوةنديان ثَيوةى هةية، لةبرى 

 بازدان ِروةو سةرةجنامةكان.
)واتسؤن( طرميانةى ئةوة دةكات كة بريكردنةوة 

 سآ اليةن لةخؤدةطرَيت:
هيانةى ثَيداويستى بةو بةَلطةو طةوا -1

داكؤكى لة بريوِراو سةرةجنامةكان دةكةن، ثَيش 
 داننان بةبِرواثَيكراويياندا.

دةستنيشانكردنى شَيوازةكانى  -2
توَيذينةوةى لؤذيكيانة كة بةشداريدةكات لة 
دياريكردنى بةهاكانداء هةَلسةنطاندنى جؤرة 
جياوازةكانى بةَلطةء خستنةِرووى ئةوةى كاميان 

 سةرةجنامطةىل قبوَلكراو.بةشداريدةكات لةطةيشتنة 

شارةزايى لة بةكارهَينانى طشت  -3
 ئاقارةكانء بةهرةكانى ثَيشوودا.

لة وتارةكةى خؤيدا دوانزة دانة لة  (5))نيدلةر( 
شارةزاييةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 
دةخاتةِروو و طرميانةى ئةوة دةكات ناسينى ئةو 
شارةزاييانة دةشَيت ببَيتة هؤى طؤِرينى ئةو 

ؤطرامانةى دةبنة هؤى ثةرةثَيدانى شَيوازةكانى ثِر
 بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة:

تواناى دةستنيشانكردنى كَيشةو مةسةلة  -1
ناوةندييةكان كة دةبنة هؤى دياريكردنى بةشة 

 سةرةكييةكانى سةملاندن ياخود بةَلطةهَينانةوة.

لَيك جياكردنةوةى اليةنى لَيكضوونء  -2
ستنيشانكردنى جياوازي كة بةشداريدةكات لة دة

خةسَلةتة جياكارةكانء ثؤلَينكردنى زانيارييةكان 
 بؤ مةبةستى جؤربةجؤر.

بَياليةنكردنى زانيارييةكانى تايبةت بة  -3
بابةتةكةو كؤَلينةوة لةبارةيانةوةء جياكردنةوةى 
زانياريية سةرةكييةكان لةو زانياريية 
ثةراوَيزييانةى ثةيوةنديى كةميان بة بابةتةكةوة 

 هةية.

شتنى ئةو ثرسيارانةى بةشداريدةكةن لة داِر -4
 تَيطةيشتنى قوَلرتى كَيشةكةدا.

تواناى ثَيشكةشكردنى ثَيوةرَيك بؤ  -5
 حوكمدان بةسةر جؤرى تَيبينىء سةرةجنامةكاندا.

تواناى دةستنيشانكردنى ئةوةى داخؤ  -6
دةستةواذةكان يان مسبولةكان ثةيوةندييان 

 ثَيكةوةو بة ِرةوتى طشتييةوة هةية.

دياريكردنى مةسةلة تواناى  -7
بةَلطةنةويستةكانء ئةو بريؤكانةى ِراشكاوانة لة 

 سةملاندنء بةَلطةهَينانةوةكةدا دةرنةكةوتوون.

 جياكردنةوةى شَيوازة )فؤِرمة( دووبارةكان. -8

تواناى دةستنيشانكردنى ِراستيى  -9
 سةرضاوةكان.

جياكارةكردنى ئاقارء وَيناكردنة  -11
 اريكراو.جؤراوجؤرةكان سةبارةت بة دؤخَيكى دي

دةستنيشانكردنى توانست، بةسايةتىء  -11
 جؤرةكانى داتاكان لة ضارةسةركردنى بابةتةكةدا.

ثَيشبينيكردنى سةرةجنامة شياوو  -12
شيمانةكراوةكان لة ِرووداوَيك يان كؤمةَلة 

 ِرووداوَيكدا.

ثَييواية دةبَيت خوَيندكاران بزانن  (6))ثؤأل(
مةيلَيكى سروشتى الى خةَلكى هةية بؤ 

ندوةرطرتنى تَيِروانينمان بةرامبةر بةوانى بةهَي
ديكةء دةبَيت بةردةوام هةوَلبدرَيت بةسةر ئةو 
مةيلةدا زاَلبني. هةروةها جياوازيدةكات لةنَيوان 
"ماناى الواز"ء ماناى بةهَيزى بيكردنةوةى 
ِرةخنةطرانةدا، ضونكة ئةو تاكانةى شارةزايى 
خؤيان دةخةنةكار بؤ شيكردنةوةو طفتوطؤكردن، 
بةمةبةستى هَيرشكردنة سةر ئةوانةى لةطةَلياندا 



 7  

SARDAM  No. 45    2006 

             جياوازنء كةمبايةخكردنى بريوِراكانيان، 
"ماناى الواز"ى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 
               ثراكتيزةدةكةن، بةآلم بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانة بةواتا بةهَيزةكةى ئةوةية كة تاك 

وبوون بةرامبةر ِرزطاردةكات لة دؤخى دةستةوستا
بة دةرككردن بة تَيِروانينى ئةوانى ديكةء واى 
لَيدةكات دةرك بة طرنطيى تاقيكردنةوةو 
تاوتوَيكردنى ئةو بريوِرايانة بكات كة دذى 

 بريوِراكانى ئةون.
هةروةها )ثؤأل( بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بةم 
شَيوةية ثَيناسةدةكات: "تواناى داِرشتنى 

ثطةىل نوَيدا، بؤ هَينانةديى بريوِراكانة لة طروو
ئاماجنَيكى دياريكراو". لةكاتَيكدا )مؤر( 
 بريكردنةوةى داهَينةرانة بةم شَيوةية ثَيناسة

دةكات: "داِرشتنى شياوى كَيشةيةك يان 
ِروونكردنةوةى دياردةيةكة"، بةآلم بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانة بةم جؤرة ثَيناسةدةكات:"ثشكننيء 

رةسةر يان هةَلسةنطاندنى ئةو ضا
            ِروونكردنةوانةية". بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 
            بةو ثِرؤسة مَيشكيية دةضَيت كة تاك 
دةخياتةِرَيوة، كاتَيك داواى ىَل دةكرَيت حوكم بةسةر 
مةسةلةيةكدا بدات يان طفتوطؤ دةربارةى بابةتَيك 
بكات ياخود ضارةسةرو ِروونكردنةوةكان 

ء دةشَيت ئةو هةنطاوانة دياريبكرَين هةَلسةنطَينآ
كة تاك هةَلياندَينآ كاتَيك داواى لَيدةكرَيت 
حوكمبدات بةسةر مةسةلةيةكدا يان طفتوطؤ لةسةر 
بابةتَيك بكات ياخود هةَلسةنطاندنَيك ئةجنامبداتء 
دةكرَيت ئةو هةنطاوانة دياريبكرَين كة فَيرخواز 

ةى ئةوةى شارةزايى بريكردنةوهةَلياندةنآ بؤ 
ء بةم شَيوةيةى رِةخنةطرانةى تيَدا بيَتةئاراوة

 خوارةوة:
كؤكردنةوةى زجنرية لَيكؤَلينةوةو  -1

توَيذينةوةو زانيارىء ِرووداوَيك كة ثةيوةنديان بة 
 بابةتى لَيكؤَلينةوةكةوة هةية.

خستنةِرووى بريوِرا جؤربةجؤرةكانى  -2
 ثةيوةنديان بة بابةتةكةوة هةية.

ِرا طفتوطؤكردن دةربارةى بريو -3
 جياوازةكان، بؤ دياريكردنى ِراستىء ناِراستيان.

جياكردنةوةى النى بةهَيزىء الواز لة  -4
 بريوِرا ناكؤكةكاندا.

هةَلسةنطاندنى بريوِراكان بةشَيوازَيكى  -5
 بابةتيانةى دوور لة اليةندارَيتىء خودخوازى.

سةملاندنء ثَيشكةشكردنى بةَلطة  -6
مدانةى دةربارةى ِراستيى بريوِرايةك يان ئةو حوك

 بِريارى لةسةر دةدرَيت.

طةِرانةوة بؤ زانياريى زياتر، ئةطةر  -7
 سةملاندنء بةَلطةهَينانةوة ثَيويستيان ثَيى هةبوو.

 

 :(7)ثيَناسةكانى ديكة
)بريال( ثَييواية بريكردنةوةى وَيناكردخنواز 
بةشَيكة لة بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة يان 

ياَلكردنةوةى ِرواَلةتَيكيةتى، ضونكة بة كؤمةَلَيك خة
دوور لة شتة هةستييةكانى دادةنآء بة كؤمةَلَيك 
بريوِراى لؤذيكيى دادةنآ كة بةثَيى شَيوازو ِرَيطةى 
تةقليدى دةضَيتةِرَيوة )ِرؤيشنت لة سةرةتاوة بؤ 
طةيشنت بة طشتطريى(. هةروةها ثَييواية زؤربةى 
تيؤرة زانستيية بةناوبانطةكان وةك بريؤكةيةكى 

دوور لة واقيعء لؤذيك  وَيناكردخنوازى
دةستثَيكردوة، بؤية بِرواى واية دةكرَيت ثةرة بة 
داهَينان الى خوَيندكاران بدرَيتء دةرفةتيان بؤ 
بِرةخسَينرآ ئازادانة بري لة شتة باوةكان بكةنةوةو 
ئةَلتةرناتيظةكانء شيمانةكان بؤ شتة مةحاَلةكان 

 دابنَين.
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ثشكننيء 

  ةنطاندنى ئةو ضارةسةرانةية كةهةَلس
 خراونةتةِروو.

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ضارةسةركردنى 
كَيشةكانة يان ساخكردنةوةى شتَيكء 
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هةَلسةنطاندنيةتى، ثشتئةستوور بةو ثَيوةرانةى 
 ثَيشوةخت ِرَيكةوتن لةسةريان هةبووة.

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة، ئةو بريكردنةوةية كة 
هَينانى ئاستة مةعريفية ثَيويستى بة بةكار

بةرزةكانى ثؤلَينكردنةكةى )بلؤم( هةية، واتة 
 شيكردنةوةو ثَيكهَينانء هةَلسةنطاندن.

)مسيس( دةَلَيت: بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 
ضةمكَيكى طشتيةء طرَيدراوى شارةزايى 
هةمةِرةنطى خوازراوة بؤ حوكمدان بةسةر ِراستىء 

 اتوون.وردكاريى ئةو زانياريانةى تيايدا ه
)جؤن ديوى( لة كتَيبى "ضؤن بريدةكةينةوة"دا 
دةَلَيت: بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة لةسةرخؤبوونة لة 
حوكمدانداء دواخستنيةتى تاكو كاتى ثَيضينةوة لة 

 مةسةلةكة.
لةبةر رِؤشنايى ئةو ثيَناسانةدا كة بؤ بريكردنةوةى 

، ئةو دوو توَيذةرة رِةخنةطرانة خراونةتةرِوو
)واتسؤن طالسةر( ثَيِرةويدةكةن كة لة  ثَيناسةكةى

ئينسكلؤثيدياى دةروونناسيى ثةروةردةكارانةدا 
لةسةرى ِرَيكةوتوون. هةروةها دةشَيت بطةينة ئةم 

 سةرةجنامانةى الى خوارةوة:
سةختيى دانانى ثَيناسةيةكى دياريكراو بؤ 
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة، ضونكة هةندَيك بة 

       داناوة، هةندَيكى  ميتؤدَيكى بريكردنةوةيان
ديكة بة كؤمةَلَيك شارةزايى ثَيناسةيانكردوة، 
كةضى طروثَيكى ديكة بة ثِرؤسةطةىل ئةقَليان 

 ناوزةدكردوة.
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ئاكارَيكى 
تاكةكةسيية، زانستيبوونى بريكردنةوة تيايدا 

 هةنطاوةكانى ضارةسةركردنى كَيشةكةية.
ةكان بؤ بريكردنةوةى وَيِراى زؤريى ثَيناس

ِرةخنةطرانة، كةضى هةموويان لة ضةند خاَلَيكى 
 هاوبةشدا ثَيكدةطةنةوة:

هةَلسةنطاندنى بةَلطة بةدةستةوةكانء  -1
 سةرضاوةكانى زانيارى.

دووركةوتنةوة لة بازدان بةرةو  -2
 سةرةجنامةكان.

دةرفةت ِرةخسان بؤ مةشقكردن لةسةر  -3
 بِريارسازى.

ةيةكى زؤر بةكارهَينانى ئةقأل بةشَيو -4
 ضاالكانة.

 

 (8)شتى نوآ لة بريكردنةوةى رِةخنةطرانةدا ضيية؟
سةرةجنامةكانى لَيكؤَلينةوة نوَيكان  -

دةرياخنستوة كة ئةجنامةكانى تاقيكردنةوةكانى 
زيرةكى دةربِرى ِراستةقينةى ئاستى زيرةكى نني، 
ضونكة طةلَيك ِرواَلةتى زيرةكى هةن كة كاريطةريان 

ِرةخنةطرانة هةيةء لةسةر بريكردنةوةى 
 تاقيكردنةوةكانى زيرةكى ناياخنوَيننةوة.

فَيركردنى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بؤتة  -
ثَيداويستييةكى زؤر ثَيويستء كارثَيكردنى 
شارةزاييةكانى بريكردنةوة يارمةتيمان دةدات باشرت 

 ببينة برييار.

زانيارييةكان كة لة دةمارزانىء توَيكاريى  -
ما بؤ ئةوة دةكةن مَيشك وةك مَيشكدا هاتوون هَي

ماسولكة واية، هةتا زياتر بةكاريبهَينني 
 ضاالكرتدةبَيت.

شَيوازة نوَيكانى كارلَيككردن لةطةأل  -
زانيارييةكان لة ِرَيطةى موحازةرةكان، 
خوَيندنةوةكانء طفتوطؤ بةكؤمةَلةكانةوة، بؤ 
ضةسثاندنى فَيربوونء تَيطةيشنت، جةخت لةسةر 

ريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ئةوة دةكةنةوة كة ب
 ثؤزةتيظانةية نةك نَيطةتيظانة.

بايةخدانء مةيلة تاكةكةسييةكان، وةك  -
هؤكارى جوانكارىء ضَيذبةخشني، ِرؤَلى 
كاريطةريان هةية لةسةر ئاقارة ثَيويستةكانى 

 بريكردنةوة.

بايةخدانى زياتر بةثِرؤسةكانى بريكردنةوةى  -
ى ضؤنَيتى لؤذيكى، دةبَيتة هؤى بايةخدان بة زانين
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بةدةستهَينانى بِريارةكانء سةرةجنامةكانء 
 ِروونكردنةوةى سروشتى ئةو بِريارو سةرةجنامانة.

جةختكردنةوة لةسةر تَيطةيشتنى  -
تَيِروانينةكانى ديكةء بةكارهَينانى تَيِروانينى 
جياواز بؤ ثةرةدان بة تواناى بريكردنةوةى 

ست لؤذيكيانة، ضونكة ئةقَلة بريكةرةوةكان بةثَيوي
 لَيك ناضن.

بِرواهَينانى زياتر بة بريؤكةى "تاقة ِرَيطةيةك  -
بؤ ضارةسةر نيية"ء "تاقة وةآلمَيكى ِراست نيية". 
بة دةربِرينَيكى ديكة، هةر وةآلمَيك لة سياقى 

 طوجناوى خؤيدا ِراستة.

داننانى زياتر بة بريؤكةى هةَلة  -
سوودبةخشةكانء شكستخواردنة كاتيةكاندا، 

نء ثةرةسةندنةء بِرواهَينان بة هؤكارى سةركةوت
ثِرؤسةكانى بةشداريكردن لة هةَلةكردندا كة 
يارمةتى ئةوانى ديكة دةدات خؤ لة هةمان ئةو 

 هةآلنة بثارَيزن.

يارمةتى ثةرةدان بة سرتاتيذطةىل نوآ كة  -
ئةوة دةدةن سوود لة ميكانيزمى كاركردنى مَيشك 
وةربطريَيت، ئةمةش برييت دةبَيت لة: ضؤنَيتى 

اراستنى زانيارييةكان لة يادى درَيذخايانداء ث
 ثَيكهاتنى نةريتى نوآ بؤ بةدواداضوون.

 

 توانستة ثيَويستةكان 
 بؤ بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

وردبينى لة ِرةضاوكردنى ِرووداو و  -
 ثَيشهاتةكاندا.

هةَلسةنطاندنى بابةتيانةى بابةتء  -
 مةسةلةكان.

تواناى هةَلهَينجانى سةرةجنامةكان  -
 َيوازطةىل لؤذيكيى دروست.بةش

بوونى بابةتَيتى الى تاكةكةسء  -
 دووركةوتنةوة لة هؤكارة تاكةكةسييةكان.

 
 (9)ثةرةدان بة بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

بؤ ئةوةى بكرَيت ثةرة بة بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانة بدرَيت، ِرةضاوكردنى طةلَيك هؤكارى 

 ثةيوةنديدار طرنطة، لةوانة:
 ثَي تيانةء شوَينِرةخنةطرتنى زانس -

باوانةى خةَلكى  هةَلنةطرتنى ئةو بريوِرا
 دةيانطوَيزنةوة.

دووركةوتنةوة لة ِروانينة مةسةلةكان لة  -
طؤشةنيطاى تاكةكةسىء دووركةوتنةوة لة 

 دةمارطرييي بؤ ئةو طؤشةنيطاية.

دووركةوتنةوة لة ثَيِرةوكردنى تَيِروانينى  -
 توندِرةوانة.

كانةوةء خؤبةستنةوة بة واتا بابةتية -
 دووركةوتنةوة لة واتا سؤزدارييةكان.

 
 :(11)ثيَوةرةكانى بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

ئةطةر دةستةواذةكة ِروون نةبَيت، ئةوا  رِونى: /1
ناتوانني لَيى تَيبطةينء نازانني مةبةستةكانى 
قسةكةر ضني، سةرةجناميش ناتوانني بةهيض 

ستا شَيوةيةك حوكبدةين بةسةرياندا. بؤئةوةى مامؤ
خوَيندكارةكانى لةسةر ثابةندبوون بة ِروونيةوة 

 ِرابهَينآ، ئةم جؤرة ثرسيارانةيان ىَل دةكات:
ث: دةتوانيت بةشَيوةيةكى ديكة بريؤكةكة 

 دةربِريت؟
 ث: دةتوانيت ئةو خاَلة بةدرَيذتر ِروونكةيتةوة؟

 ث:مةبةستت ضيية لةوةى دةَلَييت...؟
َينيتةوة ث: دةتوانيت منوونةيةك لةسةر ئةوة به

 كة باسيدةكةيت؟
مةبةست لة ثَيوةرى ِراستى ئةوةية  رِاستى:/2

دةستةواذةكة ِراستء باوةِرثَيكراو بَيت، وةك ئةوةى 
ساأل  61بَلَييت: زؤربةى ذنانى الى ئَيمة زياتر لة 

دةذين، بةبآ ئةوةى دةربِرينةكة ثشتبةستووبَيت بة 
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ئامارى ِرةمسى يان زانياريى باوةِرثَيكراو. بؤ 
ئةوةى مامؤستا خوَيندكارةكانى خؤى لةسةر 
ِرةضاوكردنى ئةم ثَيوةرة ِرابهَينآ، دةتوانَيت ئةم 

 جؤرة ثرسيارانةيان ىَل بكات:
 ث: ئةم زانيارييةت لةكوَيوة هَيناوة؟

 ث: ئةمة بةكردةوة ِراستة؟
 ث: ضؤن دةتوانني ِراستيى ئةوة بزانني؟

 ث: ضؤن دةتوانني لةوة بكؤَلينةوة؟
مةبةست لة وردبينى لة  :وردبينى/3

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةدا ئةوةية بآ زيادوكةم 
بابةتةكة ضارةسةربكرَيت يان دةربرِبرَيت. مامؤستا 
دةتوانَيت لة ِرَيطةى ئةم دوو ثرسيارةوة 

 خوَيندكاران ِروةو ئةم ثَيوةرة ئاِراستةبكات:
 ث: دةتوانيت وردبني تر بيت؟ كاتى درَيذدادِرى

ياتر ِروونيكةيتةوة؟ كاتى ث: دةتوانيت ز
 كورتبَيذى

ثَيكةوةبةسنت ماناى ِرادةى  ثيَكةوةبةسنت:/4
ثةيوةنديى نَيوان ثرسيار، بةدواداضوون، بةهانةء 
دةستةواذةكانة لةطةأل بابةتى طفتوطؤكة يان كَيشة 

 دةربِراوةكةدا. ثرسيارى ياريدةدةر لَيرةدا:
ث: ئايا ئةم بريؤكة يان ثرسيارانة وردةكارىء 

 وونكردنةوة سةبارةت بة كَيشةكة دةدةنةدةستةوة؟ِر
ث: ئايا ئةم بريؤكةو ثرسيارانة بةَلطةى 
اليةنطرانة ياخود ِرةتكةرةوانة دةربارةى كَيشةكة 

 لةخؤدةطرن؟
مةبةست قووَليى خواسرتاوة بؤ  قوولَى:/5

ضارةسةركردنى كَيشةكة يان بابةتةكة كة تةباية 
لقوثؤثى لةطةأل ئاَلؤزيى كَيشةكة يان فرة 

 بابةتةكةدا.
مةبةست ِرةضاوكردنى هةموو  فراوانى:/ 6

اليةنةكانى كَيشةكة يان بابةتةكةية. لةو 
 ثرسيارانةى دةشَيت بوروذَينرَين:

ث: ئايا ثَيويستة ِرةضاوى تَيِروانينَيكى ديكة 
 بكرَيت؟

ث: ئايا اليةنَيك يان ضةند اليةنَيك هةية دؤخةكة 
 لةطةَليدا نةطوجنَيت؟

ا ِرَيطةيةكى ديكة هةية بؤ ث : ئاي
 ضارةسةركردنى كَيشةكة يان ثرسيارةكة؟

يةكَيك لة خةسَلةتة طرنطةكانى  لؤذيك:/ 7
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ئةوةية لؤذيك هةبَيت لة 
ِرَيكخسنتء بةدواى يةكهاتنء ثةيوةنديى نَيوان 
بريوِراكاندا، بةشَيوازَيك كة ببَيتة هؤى خستنةِرووى 

ن يان ئةجنامَيكى ثشتبةستوو بة مانايةكى ِروو
بةَلطةطةىل ماقوأل. دةشَيت ئةم ثرسيارانة 
بوروذَينرَين بؤ حوكمدان بةسةر لؤذيكيبوونى 

 بريكردنةوةدا:
 ث: ئايا ئةوة ماقوَلة؟

ث: ناكؤكى لةنَيوان بريوِرا يان دةستةواذةكاندا 
 هةية؟

ث: ئايا بةهانةكان يان دةستثَيكةكان 
 ة ئةو ئةجنامة؟بةثَيويست دةمانطةيةنن

 
 :(11)ثيَكهاتةكانى بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

ثِرؤسةى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ثَينج 
ثَيكهاتةى هةية، ئةطةر يةكَيك لةو ثَيكهاتانة ونبوو، 
ئةوا ثِرؤسةكة هةرطيز ِروونادات، ضونكة هةر 
ثَيكهاتةيةك ثةيوةندييةكى توندوتؤَلى لةطةأل 

 . ثَيكهاتةكانيش ثَيكهاتةكانى ديكةدا هةية
 ئةمانةن:
ئةوةية كة تاكةكةس  بناغةى مةعريفى: -1

دةيزانآء بِرواى ثَييةتىء بؤ هةستكردن بةناكؤكى 
 طرنطة.
ئةو كارتَيكةرانةى  رِووداوة دةرةكيةكان: -2

 هةستكردن بة ناكؤكى دةوروذَينن.

ئةو ِرةنطة كةسييةية كة  تيؤرى كةسيَتى: -3
تيدَينآ، تاكةكةس لة بناغةى مةعريفييةوة بةدةس

هةتا سروشتَيكى جياكارةى هةبَيت )تَيِروانينى 
تاكةكةسى(. ئينجا تيؤرى كةسَيتى ئةو 
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ضوارضَيوةيةية كة لة سايةيدا ِرووداوة دةرةكييةكان 
لَيكدةدرَينةوةء هةستكردن بة دووركةوتنةوة يان 

 ناكؤكى بةهؤى نةبوونييةوة دةبَيت.

 هةستكردن بة دووركةوتنةوة يان ناكؤكى: -4
ا هةستكردن بةوة هؤكارَيكى هاندةرةو هةموو تةني

هةنطاوةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بةدواى 
 خؤيدا دَينآ.

قؤناغَيكة هةموو  ضارةسةركردنى ناكؤكى: -5
اليةنة ثَيكهَينةرةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 
لةخؤدةطرَيت، ضونكة مرؤظ كؤششدةكات بؤ 
ضارةسةركردنى ناكؤكىء ضةند هةنطاوَيك 

طرَيتةوة. بةو جؤرة ئةمة بنضينةيية لة بنةماى دة
 بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةدا.

 
 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

زانايانى دةروونناسيى ثةروةردةكارانةء 
ثةروةردةكاران جياوازن دةربارةى شارةزايية 
مةعريفييةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةء 

ن دانةداية، ئةمةش ذمارةيان لةنَيوان دةيانء سةدا
ثشتئةستوور بةو شَيوازةى ثَيناسةى هةر 
شاةزاييةكى ثآ دةكرَيت. ئةمانةى خوارةوة هةندَيك 
شَيوازى ثؤلَينكردنى شارةزاييةكانى بريكردنةوةى 

 ِرةخنةطرانةن:
شارةزاييةكانى بريكردنةوةى  شيَوازى يةكةم:

 (12)ِرةخنةطرانة ثؤلَينكراوة بؤ ئةوةى
 ة بكؤَلَيتةوة.لة هؤكانى كَيشةك -1
بةدواى دةستنيشانكردنى ِروونى  -2

 كَيشةكةدا بطةرَيت.

 ثشت بةسةرضاوةى باوةِرثَيكراو ببةستآ. -3

 هةوَلبدات زانيارى ِراست بةدةستبهَينآ. -4

هةوَلبدات ثةيوةنديى لةطةأل خاَلى  -5
 سةرةكيدا بثارَيزآ.

 ِرةضاوى تَيكِراى هةَلوَيستةكة بكات. -6

 مَيشك كراوة بَيت. -7

 ةرناتيظدا بطةِرَيت.بةدواى ئةَلت -8

 ضةند دةكرَيت هةوَلبدات وردبني بَيت. -9

 هةَلوَيستَيكى دياريكراو وةربطرَيت. -11

هةستياربَيت بةرامبةر بةهةستى ئةوانى  -11
 ديكةء ِراستيى زانيارييةكان.

بةشَيوةيةكى ِرَيكوثَيك مامةَلة لةطةأل  -12
 هةر بةشَيكى هةَلوَيستةكةدا بكات.

 لء دانيالز(:ثؤلَينكردنى )ئؤد شيَوازى دوةم:
توَيذةران )ئؤدلء دانيالز( شارةزاييةكانى 
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة دابةشدةكةن بةسةر سآ 

 توَيذداء بةم شَيوةية:
 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى سؤراخكارى. -
 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى ئةجنامطريانة. -

 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى هةَلسةنطاندخنواز. -

 
 ريكردنةوةى سؤراخكارى:شارةزاييةكانى ب

بريكردنةوةى سؤراخكارى ثِرؤسةيةكى 
بةَلطاندنى ئةقَليية، ئاماجنى طةيشتنة بةو 
سةرةجنام يان طشتطرييانةى سنوورى بةَلطة 
              بةدةستةوةكان ياخود ئةو زانيارييانة 
           دةبةزَينن كة بينينة ثَيشوةختةكان دةياخنةنة

 َيطة دوو تاكسيى بضووكت ِروو. ئةطةر لةسةر ِر
بينى ترافيك اليتى سوور دةبِرنء دواتر بؤ 
هاوِرَييةكت باسكردو وتت: "طشت شؤفَيرةكانى 
تاكسية بضووكةكان سةرثَيضيكةرنء ِرةضاوى 
ترافيك اليتى سوور ناكةن"، ئةوا سنوورى ئةو 
 زانياريية دةبِريت كة لةِراستيدا تةنيا بؤ دوو 

          شت شؤفَيرةكانى شؤفَير ِراستةء بةسةر ط
تاكسيية بضووكةكاندا بةطشتيتكردوة. ئةوةى 
 ثَييطةيشتويت سةرةجنامَيكى سؤراخكارةء 
           ناكرَيت ثشتئةستوور بةو بةَلطانةى لةبةر
دةستدان ِراستيى مسؤطةربكرَيت. ئةوثةِرى سنوور 
كة ئةم سةرةجنامة ثَيى بطات، ئةطةرى ئةوةية كة 

 ِراست بَيت.
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كردنةوةى سؤراخكارى بةسروشتى خؤى بري
ئاِراستةى دؤزينةوةى ِرَيساو ياساكان كراوة، 
هةروةها ئامِرازَيكى طرنطة بؤ ضارةسةركردنى كَيشة 
              نوَيكان يان دؤزينةوةى ضارةسةرى نوآ بؤ 
 كَيشة كؤنةكان ياخود طةشةدان بة طرميانة 
نوَيكان. لةبرى خؤدوورطرتن لة سؤراخكارى، 
           ثَيويستة سةرةجنامطريييةكامنان تا ئةوثةِرى 
           ثلةى شياو بِرواثَيكراوبكةين، ئةوةش بة 
وريابوون بةرامبةر بة خستنةوةى طشتطريييةكان 
            يان بارطاويكردنى زانياريية بةدةستةوةكان 

ى دَين، ئةوةش لةترسى زياتر لةوةى دةرةقةت
 كةوتنة هةَلةوة.

 ثَيكهاتةكانى ثِرؤسةى سؤراخكارى ئةمانةن:
 شيكردنةوةى كَيشة كراوةكان. -1
دياريكردنى ثةيوةنديى هؤكارانة ياخود  -2

 بةستنةوةى هؤ بة هؤكارة.

 طةيشتنة سةرةجنامةكان. -3

 بةَلطاندنى نوَينةرايةتيخواز. -4

دةستنيشانكردنى ئةو زانياريانةى  -5
بةبابةتةكةوة هةية. ئةمةش ثَيويستى  ثةيوةنديان

ذةو بةوةية: نَيوان دَيِرةكان بثشكنني، دةستةوا
دذةكانء خةسَلةتء هؤكانء بةَلطة اليةنطريخوازو 

 ثةيوةندىء منوونةكان لَيكبدةينةوة.

سةرلةنوآ ثَيكهَينانةوة يان داِرشنتء  -6
ضارةسةركردني ثةيوةندييةكان، ئةم ثِرؤسةيةش 

 ةطرَيت، لةوانة:ضةند شَيوةيةك لةخؤد

ناسينى ثةيوةندييةكان لة ِرَيطةى  -
 دةاللةختوازيى مامتاتيكى ياخود ذمارةييةوة.

ناسينى ثةيوةندييةكان لة ِرَيطةى  -
 دةاللةختوازيى زارةكيةوة.

ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى ثَيويستيان  -
 بة بريتيذىء ذيريى هةية.

ناسينى ثةيوةندييةكان لة ِرَيطةى  -
 َينييةوة.دةاللةختوازيى شو

 

 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى ئةجنامطريانة:
ثِرؤسةى بةَلطاندنى  بريكردنةوةى ئةجنامطريى:

لؤذيكيية، ئاماجنى طةيشتنة سةرةجنامَيكى 
دياريكراو يان مةعريفةيةكى نوَيية، ثشتئةستوور 
بة طرميانةكان يان دةستثَيكة بابةتيةكانء زانياريية 

امطريانة شَيوةى بةدةستةوةكان. سةملاندنى ئةجن
ثَيكهاتنَيكى مسبوىل يان زمانةوانى وةردةطرَيت، 
بةشى يةكةمى طرميانةيةك يان زياتر لةخؤدةطرَيت 
كة زةمينة بؤ طةيشتنة سةرةجنامَيكى حةمتى 
خؤشدةكات. واتة ئةطةر طرميانةكان يان 
زانيارييةكان كة لة بةشى يةكةمى ثَيكهاتةكةدا 

امةكانى لة بةشى هاتوون ِراست بوون، ئةوا سةرةجن
دوةمدا دَين ِراستطؤيانة دةبن. بؤ ِروونكردنةوةى 

 ئةوة ئةم منوونةية دَينينةوة:
 طرميانةكان/ دةستثَيكةكان:

طشت ياريزانةكانى تَينسى سةر زةوى  -
 وةرزشوانَيكى ثيشةكارن.

طشت وةرزشوانةكان خةَلكى خاوةن  -
 ماسولكةى بةهَيزن.

 سةرةجنام:
نى تَينسى سةر طشت ياريزانة ثيشةكارةكا

 زةوى  خةَلكى خاوةن ماسولكةى بةهَيزن.
ئامانج لة سةملاندنى ئةجنامطريانة، 
ثَيشكةشكردنى ِرَينيشاندةرَيكة كة شوَينثَيى 
هةَلدةطرَيتء بةثَيويست دةبَيتة هؤى خستنةوةى 
سةرةجنامَيكى دياريكراو، بةآلم ِراستطؤيى يان 
درؤيى سةملاندنةكة دةكرَيت بةشَيوةيةكى 

ضينةيى لة ِرَيطةى ثشكنينى بيناكةى يان بن
ثَيكهاتةكانيةوة دياريبكرَيت، ضونكة ئةو بينايةى 
سةرةجنام ناهَينَيتةدى، سةملاندنةكة 
ساختةدةكات، تةنانةت ئةطةر طرميانة يان 

 دةستثَيكةكانيشى ِراستطؤيانة بن.
 منوونة:
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 طرميانةكان/ دةستثَيكةكان:
 طشت ثشيلةكان ئاذةَلن. -

 ن ئاذةَلن.طشت سةطةكا -

 سةرةجنام:
 طشت سةطةكان ثشيلةن.

سادةترين شَيوةى سةملاندنى ئةجنامطريانة 
ئةوةية كة بةشَيوةى ثَيوانةكاريى لؤذيكيى 
طرميانةخوازانة دَيتء ثَيكدَيت لة طرميانةيةكى 
سةرةكى يان دةستثَيكَيكى مةزنء طرميانةيةكى 
الوةكى يان دةستثَيكَيكى بضووكء ئةجنامَيكى 

نجراو لَييةوة. شَيوة ِراستةكانى ثَيوانةكاريى هةَلهَي
 لؤذيكيى طرميانةخوازانة ئةمانةن:

/ طرميانةى الوةكى جةخت لةسةر دةستثَيكى 1
 طرميانةى سةرةكى بكاتةوة:

 منوونة:
 طرميانةى سةرةكى/ دةستثَيكى مةزن:

ئةطةر باران بارى، ئةوا هةور بةئامسانةوة 
 دةبَيت.

ةسةر دةستثَيكى طرميانةى الوةكى كة جةخت ل
 مةزن دةكاتةوة: ئامسان باران دةبارَينآ.

 سةرةجنام: كةواتة هةور بةئامسانةوةية.
/طرميانةكة ناكؤك بَيت لةطةأل بِرطةى دوةمى 2

 طرميانةى سةرةكيدا.
 منوونة:

طرميانةى سةرةكى: ئةطةر خاليد دةرمانى  -
 خبوارداية ئيستا ضاكببوةوة.

: خاليد طرميانةى الوةكى دذى بِرطةى دوةم -
 ضاك نةبوةوة.

سةرةجنام: كةواتة خاليد دةرمانى  -
نةخواردوة.بةكارهَينامنان بؤ شَيوازى بةَلطاندنى 
ئةجنامطريانة زؤر لةوة طرنطرتة كة بةمَيشكدا دَيت، 
ضونكة زؤربةى ئةوانةى هةريةكَيكمان دةيزانني لة 
 ِرَيطةى شَيوازى ئةجنامطرييي لة شتى ديكةوة 

اين ثَييان، جا ئةطةر فَيرى بووين كة ئاشن

ئاشنابوومنان تةنيا بؤ ئةو شتانة بواية كة 
ِراستةوخؤء ِراشكاوانة فَيريان بووين، ئةوا بَيطومان 
لة ِرووى ضؤنايةتىء ضةندايةتيةوة 
سنوورداردةبوو. بةَلطاندن لةِرَيطةى شَيوازى 
ئةجنامطرييى لؤذيكيةوة، ثِرؤسةيةكى بريكردنةوةى 

يانةى بريكردنةوة ئاوَيتةيةء ئةم شارةزاي
 لةخؤدةطرَيت:

 ناسينى ناكؤكييةكان لةناو هةَلوَيستةكةدا. -

 بةكارهَينانى لؤذيك. -

ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى ثشتبةستوون  -
 بة دةرككردن بة ثةيوةنديية شوَينييةكان.

 شيكردنةوةى ثَيوانةكاريى لؤذيكى. -

 
 شارةزاييةكانى بريكردنةوةى هةلَسةنطاندخنواز:

مةبةست ئةو   هةلَسةنطاندخنواز:بريكردنةوةى 
ضاالكيية ئةقَلييةية كة ئاماجنى دةركردنى 
حوكمَيكة لةبارةى بةهاو سةالمةتىء ضؤنايةتى 
بريوِرا يان شتةكانةوةو توانستى طةيشتنة 
دةركردنى بِريارو خستنةِرووى داوةرييةكان 

 سةبارةت بة ضاكرتين ئةَلتةرناتيظء هةَلبذاردن.
اندخنواز لة سآ بريكردنةوةى هةَلسةنط
 شارةزايى بنضينةيى ثَيكدَيت:

/دؤزينةوةى ئةو ثَيوةرانةى ثِرؤسةى 1
خستنةِرووى داوةرييةكان ثشتيان ثآ دةبةستَيت، 

 وةك:
 ناسينى طرميانة بنضينةييةكان. -

 ناسينى مةسةلةو كَيشة ناوةندييةكان. -

ثَيشبينيكردنى سةرةجنامةكانى كارَيكى  -
 دياريكراو.

 انةكان.هةَلسةنطاندنى طرمي -

 ثالندانان بؤ سرتاتيذة ئةَلتةرناتيظةكان. -

 بةدواى يةكهاتنى زانيارييةكان. -

/سةملاندنى ِرادةى وردبينيى بانطةشةكان، 2
 لةوانة:
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حوكمدان بةسةر ِراستبَيذيى سةرضاوةكانى  -
زانياريدا بةهؤى طةِران بة دواى ِراستبَيذيى 
سةرضاوةى نووسراوةوة، وةك ناوبانطيى نووسةر 

بةكةء وردبينىء بوارى ثسثؤِرييةكةىء يان كتَي
             ثلةى تةبايى لةنَيوان ئةوو سةرضاوةكانى 
ديكةى زانياريداء ثَيضينةوة لة نةبوونى 
بةرذةوةندى يان مةبةستة كةسَيتيةكان لةدواى 

 نووسينةكانيةوة.
بيننيء حوكمدان بةسةر ِراثؤرتةكانى  -

 بينينةكاندا.

دارَيتىء شَيوازو ثشكنني بؤ اليةنةكانى اليةن -
 بريوِرا بَيزراوةكان.

 ناسينى زمانى بارطاوى. -

 ثؤلَينكردنى زانيارييةكان. -

دةستنيشانكردنى هؤ باسكراوو باسنةكراوةكان  -
 لة هةَلوَيستةكةدا.

 بةراوردكردنى اليةنةكانى لَيكضوونء جياوازى. -

هةَلسةنطاندنى بةهانة يان سةملاندنء  -
 مونازةرةكان.

هةَلةكان يان ئةو  /ناسنيء دياريكردنى3
 بريوِرايانةى لةِرووى لؤذيكييةوة ضةوتن،  وةك:

 لَيك جياكردنةوةى ِراستييةكانء بريوِراكان. -
ناسينى ئةو زانياريانةى ثةيوةنديان بة  -

 بابةتةكةوة هةية.

ناسينى بةَلطاندنى ئةقَليى ضةوت يان  -
 سةرةجنامة هةَلةكان.

 

 (13)خةسلَةتةكانى برييارى رِةخنةطر
ئةو خةسَلةتء ِرةفتارانة  دةكرَيت

ثوختةبكةينةوة كة توَيذةرة ثسثؤِرةكان بؤ 
وةسفكردنى كةسَيك بةكاريانربدوة كة ِرةخنةطرانة 

 بريدةكاتةوة، ئةويش ئةوةية كةسةكة:
 جياوازى لةنَيوان بريوِراو حةقيقةتدا دةكات. -

 كراوةية بةِرووى بريوِراى نوَيدا. -

وَيية دةزانَيت كةى ثَيويستى بة زانياريى ن -
 سةبارةت بة شتَيكى دياريكراو.

جياوازيى دةكات لةنَيوان ئةجنامَيكدا كة  -
"لةوانةية ِراست بَيت"ء ئةجنامَيك كة "بَيطومان 

 ِراستة".

سةرضاوةى زانستيى باوةِرثَيكراو بةكاردَينآء  -
 هَيمايان بؤ دةكات.

شَيوازَيكى ِرَيكوثَيك بةكاردَينآ بؤ مامةَلةكردن  -
 .لةطةأل طرفتةكاندا

دةزانَيت خةَلكى بريوِراى جياوازيان هةية  -
 دةربارةى ماناى وشةكان.

بةهةمان بايةخةوة سةيرى اليةنةكانى  -
 هةَلوَيستةكة دةكات.

نةرمونيانةو خؤشةويستى هةية بؤ  -
 ئةزموونكردن.

ثرسيار دةربارةى هةرشتَيك دةكات  -
 قبوَلكراونةبَيت.

بةدواى هؤكانء بةَلطةكانء ئةَلتةرناتيظةكاندا  -
 طةِرَيتدة

هةَلوَيستَيك وةردةطرَيتء كاتَيك بةَلطةى  -
 بةدةستةوة دةبَيت دةيطؤِرَيت.

 كَيشةكة بة ِروونى دةناسآ. -

 ثةلةناكات لة خستنةِرووى داوةرييةكاندا. -

بابةتيبوون دةثارَيزآء لة هؤكارة خودييةكان  -
 دووردةكةوَيتةوة.

هةوَلدةدات بريكردنةوةى لؤذيكىء بريكردنةوةى  -
 ك جيابكاتةوة.سوزدارانة لَي

 
بؤضى خويَندكار فيَرى بريكردنةوةى 

 رِةخنةطرانة دةكةين؟

 خوَيندكاران وةرطرَيكى خراثى زانيارييةكانن، -
لةسايةى تةكنؤلؤذياى نوَيشدا ذمارةى زانيارييةكان 
زؤر زؤرةء هةميشةش لة زؤربوونداية، بؤية 
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خوَيندكاران ثَيويستيان بةوةية فَيرى ضؤنيةتى 
زانياريية ثَيويستء سودبةخشةكان  هةَلبذاردنى

بن، نةك وةرطرَيكى خراث بن. لةبةرئةوة طرنطة 
خوَيندكار شارةزاييةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة 

لَيكؤَلينةوة  طةشةثَيبداتء ضاالكانة لة
ئةكادمييةكانداء بؤ ضارةسةركردنى طرفتة 

 ِرؤذانةكان بةكاريانبهَينآ.
رو بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة ثرسيا-

ثرسياركردنةوة دةوروذَينآ، ئةمةش بؤ فَيرخواز 
طرنطة، ضونكة فَيرى وروذاندنى ثرسيارى ضاك 
دةبَيتء دةزانآ ضؤن ِرةخنةطرانة بريبكاتةوة، 
ئةمةش لةثَيناو ثَيشكةوتن لة بوارى فَيربوونء 
خوَيندنء بوارى مةعريفةدا، بةوثَييةى بوارى 
مةعريفى ئةجنامى وروذاندنى ثرسيارةكانء 

ارةسةركردنة جيدييةكان زيندودةبَيتء ض
 نوَيدةبَيتةوة.

فَيركردنى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة بؤ -
                    تَيطةيشتنى ثةيوةنديى نَيوان زمانء 
لؤذيكة، ئةمةش دةبَيتة هؤى جَلةوكردنى 
شارةزاييةكانى شيكردنةوةء ِرةخنةطرتنء 
بةرطريكردن لة مةسةلةكانء بريكردنةوةى 

اخكارانةء ئةجنامطريانةء طةيشتنة سةرةجنامة سؤر
ِراستةقينةء واقعييةكان لةِرَيطةى ئةو 
دةستةواذانةوة كة ِروونن بةالى مةعريفةء 

 بِرواكانةوة.
 

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة لة كاية مةعريفيةكاندا 
 ئةم خةسَلةتة هاوبةشانةى هةية:

بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة توانايةكة  -1
وانن وةك سةرضاوةيةكى فَيربوون مامؤستاكان دةت

 فَيرى بن.
كَيشةكانء ثرسيارةكانء بابةتةكان وةك  -2

سةرضاوةكانى وروذاندنى هاندةرةكانى فَيركردن 
 بةكاردةبرَين.

ضةقةمةسةلة دةربارةى دامةزراندنةكانء  -3
كارنامةية نةك دةربارةى كتَيبى خوَيندنء 

 وانةوتنةوة تةلقينكارةكان.

ازييةكان جةخت ئامانجء شَيوازة فَيرخو -4
لةسةر ناوةِرؤكى مةعريفى دةكةنةوة نةك تةنيا 

 بةدةستهَينانى مةعريفة.

             ثَيويستة خوَيندكارةكان بريوِراى  -5
 خؤيان ثَيكبهَينء بةنووسني بةهانةيان بؤ 

 بهَيننةوة.

ثَيويستة خوَيندكارةكان هاريكاري بكةن  -6
لةثَيناو فَيربوونء ضةسثاندنى شَيوازى 

 نةوةى خؤياندا.بريكرد

 
 

 بريكردنةوةى رِةخنةطرانةو 
 فيَربوونى ناو ثؤل

دوو  ابةلَطةنةويستة ثرِؤسةى فيَربوون لة ثؤلد
 ثيَكهاتةى سةرةكيى هةية: 

. ِرةفتارى رِةفتارى مامؤستاء رِةفتارى فيَرخواز
مامؤستا ِرؤَلَيكى بنضينةيى دةبينَيت لة 

ى بةرهةمهَينانى فيكرو ئاكارى داهَينةرانة ال
فَيرخواز. )رؤجرز( لة كتَيبى "ضؤن دةبيتة مرؤظ"دا 
جةخت لةسةر دوواليةنى طرنطى ِرةفتارى مامؤستا 
دةكاتةوة كة دةبنة هؤى بنياتنانى واتةيةكى 
ثؤزةتيظانة الى فَيرخواز: تةندروستيى دةروونى 
خود، سةربةستيى دةروونى، كة دوو مةسةلةى 

فَيربووندا.             ثَيويسنت لة هةر ثِرؤسةيةكى 
وةك خؤيانء   ضونكة كاتَيك مامؤستا خوَيندكاران

كةشَيك          بآ هيض مةرجَيك قبوَلدةكاتء 
دةخوَلقَينآ كة تيايدا هةستوسؤزى ئةوانى ديكة 
قبوَلدةكاتء لة خوديان تَيدةطاتء لة 
         هةَلسةنطاندنيدا بؤيان ثشت بة ثَيوةرة 

نى بريكردنةوةى دةرةكيةكان نابةستآ، ئةوكاتة ها
 ِرةخنةطرانة دةدات.
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رِؤلَى مامؤستا لة فيَركردنى بريكردنةوةى 
 رِةخنةطرانةدا

كاتى طفتوطؤكردن سةبارةت بة طرنطيى ِرؤَلى 
مامؤستا لة كاراكردنى ثِرؤسةكانى بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانةدا الى خوَيندكاران، ثَيويستة دةرك بة 

، ئةوةش لة ِرؤَلى مامؤستا بكةين وةك ثَيشةنطَيك
ِرَيطةى ئةو ِرؤآلنةى دةيانطَيِرآ بؤ ئةوةى 
ئاسانكارى بكات بؤ ثِرؤسةى بريكردنةوةى 

 ِرةخنةطرانة الى خوَيندكاران. لةو ِرؤآلنة:
 مامؤستا نةخشةسازى ثرِؤسةى فيَركردنة: -1

             مامؤستا لة ثالنةكانى وانة ِرؤذانةء 
وونةى فةسَليةكاندا ئاماجنةكانى وانةوتنةوةو من

 ثرسيارةكانء بابةتة فَيرخوازييةكانء ئةو 
ضاالكيانة ِرَيكدةخات كة دةبنة هؤى 
دةستنيشانكردنى ئاماجنةكانى خوَيندنء 

 ئامِرازةكانى هَينانةديان.

كةشى  مامؤستا ثيَكهيَنةرى كةشى ثؤلةكةية: -2
ناو ثؤل طرَيدراوى ضاالكيى طروثةء بةشداريكردنى 

ةَلى توندوتؤأل دميوكراتيانةش كةشَيكى بةكؤم
دةخؤَلقَينآ كة تيايدا ِرَيزى ِرادةربِرين، دؤزينةوةى 
ئازادانة، هاريكارى، ثشتطرييكردن، بِروابةخؤبوونء 

 هاندان دةطريَيت.

            ئةوةش لة  مامؤستا دةستثيَشكةرة: -3
ِرَيطةى بةكارهَينانى كؤكتَيلَيك لة بابةتء 

بةو ضاالكييةكانةوةو ئاشناكردنى خوَيندكاران 
هةَلوَيستانةى جةخت لةسةر كَيشة ذيانيية 
ِراستةقينةكانى خوَيندكاران دةكةنةوةو شَيوازى 
دةربِرينى ثرسيار بةكاردَينآ بؤ بةشداريثَيكردنى 

 ضاالكانةى خوَيندكاران.

ئاسانرتين  مامؤستا بةردةوامى دةثاريَزآ: -4
ئةركَيك مامؤستا جَيبةجَييبكات ئةوةية بايةخدانى 

بة مةسةلةطةىل ضَيذبةخشء ِراستةقينة خوَيندكاران 
بوروذَينآ، سةختييةكة لةوةداية كة ضؤن 

سةرجندانيان ِرابطرَيت، ئةمةش دةيسةثَينآ بةسةر 
مامؤستادا ئةو بابةتء ضاالكىء ثرسيارانة 

 بةكاربهَينآ كة خوَيندكاران هاندةدةن.

مامؤستا  مامؤستا سةرضاوةى مةعريفةية: -5
ريفة دةبينآ، ضونكة زؤرجار ِرؤَلى سةرضاوةى مةع

 زانيارييةكان ئامادةدةكات، ئامَيرةكان دةستةبةر
وثةلة ثَيويستةكان بؤ خوَيندكاران لدةكاتء كة

مسؤطةردةكات هةتا بةكاريانبهَينن، بةآلم خؤ لةوة 
بةدووردةطرَيت ئةو وةآلمانة بداتة خوَيندكاران كة 

استةنط لة كؤششكردني بةردةوامياندا بؤ ئ دةبنة
ةو سةرةجنامانةى يارمةتياندةدات بؤ طةيشتنة ئ

 خؤيان ثَييان بطةنء ثَيكيان بهَينن.

ئةوةش لة  مامؤستا رِؤلَى ثشكنةر دةبينآ: -6
ِرَيطةى دةربِرينى ثرسيارطةىل قوَلى ثشكنةرةوة، كة 
ثَيويستيان بة بةهانةهَينانةوةو داكؤكى هةية، 
سةبارةت بة بريوِراو طرميانةكانء ئةو 

 ةيشتوون.سةرةجنامانةى ثَيى ط

مامؤستا مامؤستا رِؤلَى ثيَشةنط دةبينآ:  -7
وةك منوونةيةك ئةو ِرةفتارانة دةنوَينآ كة 
دةريدةخةن كةسَيكى بةبايةخء ئةزموونكارء 
ِرةخنةطرة لة بريكردنةوةو خوَيندنةوةيدا، هةروةها 
سةرقاَلَيكى كارامة، داهَينةر، هاوسؤزةو لة 

 بريكردنةوةيدا وَيَلة بةدواى بةَلطةدا.

 

مامؤستا وةك منوونةيةكى بريكردنةوةى 
 رِةخنةطرانة

 ئةم جؤرة مامؤستاية ئةم خةسَلةتانةى هةية:
بةجؤرَيك مَيشك كراوةية كة هانى  -

خوَيندكارةكان دةدات بؤ ثَيِرةويكردنى بريوِرا 
تايبةتيةكانى خؤيانء خؤنةبةستنةوةيان تةنيا 

 بةوةى مامؤستاكان دةيَلَين.
ستةكانى خؤى، سوورنيية لةسةر هةَلوَي -

بةتايبةتى كاتَيك بةَلطةكان ِرووندةبنء دذى 
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هةَلوَيستةكانى دةبن. هةروةها كاتى ثَيويست دان 
 بةهةَلةكانى خؤيدا دةنَيت.

بايةخ بة فَيربوون دةداتء دةروةست دةبَيت  -
 ثَيوةى.

دةستدةكات بةئامادةكارىء ِرَيكخستنى  -
 ثَيويست بؤ هَينانةديى ئاماجنةكانى فَيربوون.

ستيارة بةرامبةر بة هةستوسؤزو ئاستى هة -
 مةعريفةء ثلةى ِرؤشنبرييى ئةوانى ديكة.

            ِرَيطةدةدات بة خوَيندكاران بةشداري -
          بكةن لة دانانى ياساكانء دةركردنى ئةو 
بِريارانةى ثةيوةنديان بةهةموو اليةنةكانى 
فَيربوونةوة هةيةو تاقيكردنةوةو 

 دةطرَيتةوة. هةَلسةنطاندنةكانيش

داواى ثشكنينى بريوِرا دةربِراوةكانء  -
 ِرَيكردن بةثَيى سرتاتيذة سؤراخكارييةكان دةكات.

 داواى ئةَلتةرناتيظ لة خوَيندكاران دةكات. -

 دةربِرينى ثرسيارطةىل كراوة. -

بةِرَيوةبردنى طفتوطؤو ديالؤطى تيؤرى  -
دةربارةى بابةتة طشتيةكان، كة تيايدا خوَيندكاران 

وِرايانة دةردةبِرن كة طؤشةنيطاى جياوازيان ئةو بري
تَيدايةء هةر طرووثَيك تَيِروانينَيكى دياريكراوى 
دةبَيتء لةبةرامبةر بريوِراى ئةوانى ديكة بةرطريان 

 ىَل دةكات.

بةكارهَينانى طةمةى ِرؤَلبينني لةو  -
 مةسةالنةدا كة ناكؤكى لةخؤدةطرن.

هاندانى خوَيندكاران بؤ ئامادةبوونى  -
نةوةكانء بينينى ئةو تةلةفزيؤنانةى بريوِراى كؤبوو

 جياواز ثَيشكةشدةكةن.

هاندانى خوَيندكاران بؤ نووسني دةربارةى  -
شتَيكى طرنطى ذيانيانء طفتوطؤكردن دةربارةى 

 ئةوةى نووسيويانة.

هاندانى خوَيندكاران بؤ شيكردنةوةى  -
وتارةكانى ِرؤذنامةكانء دؤزينةوةى منوونة 

 يكردن يان دةمارطريى.سةبارةت بة اليةنطري

هاندانى خوَيندكاران بؤ دةربِرينى ئةو  -
 ثرسيارانةى زياتر لة وةآلمَيكيان هةية.

هاندانى خوَيندكاران بؤ خوَيندنةوةى ئةو  -
ئةدةبةى تاودةرةوةى بةهاو دابونةريتة 

 جياوازةكانةء طفتوطؤكردن دةربارةيان.

بانطهَيشتكردنى ئةوانةى بايةخ بة مةسةلة  -
ةدةنء "هةر يةكَيكيان تَيِروانى طشتيةكان د

 جياوازى هةية"ء طفتوطؤكردن لةطةَلياندا.
 

 

سرتاتيذةكانى فيَركردنى بريكردنةوةى 
 رِةخنةطرانة

سرتاتيذةكانى بريكردنةوةى  (14))ثاول(
 ِرةخنةطرانة دةكاتة سآ جؤرةوة:

مةبةست ئةو  سرتاتيذى شارةزايية بضووكةكان:/ 1
ة كة ثةيوةنديان بة شارةزايية سةرةتايية سادانةي

تواناى طشتيى مناألء هةست بةخؤكردنيةوة هةية، 
وةك ناساندنى ماناى وشةكان بةوردىء زانينى 

 شارةزايية ذمارةيية سادةكان.
ئاماجنى ثةرةثَيدانى  سرتاتيذى سؤزدارانة:/ 2

بريكردنةوةى سةربةخؤية، واتة ثةرةثَيدان ِروةو 
 ة ئاقارى "دةتوامن ئةم كارة يةكطرتنخواز

          ِراثةِرَينم". بؤ ئةوةى منداآلن فَيرى ئةم نةريتة 
بن، ثَيويستيان بة منوونةيةكى زيندووى طةورةكان 
)وةك مامؤستا( هةية، واتة "ثَيشةنطى ضاك". 
هةروةها ئةطةر مبانةوآ ثةرة بة بريكردنةوةى 
سةربةخؤيانةى منداَلةكان بدةين، ئةوا ثَيويستيان 

ة كة سةربةخؤيانة بةبينينى ئةوانة هةي
بريدةكةنةوة. ضونكة ئةو خوَيندكارةى ثراكتيزةى 
ياساكانى وةرزش دةكات لةثَيناو خودى 
ياساكانداء بآ زانينى هاندةرة لؤذيكييةكانى ثاش 
ئةو ياسايانة، ناتوانَيت بةشداربَيت لة ثةرةثَيدانى 
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةدا. لةو ثرسيارانةى ضاكة 

مةشقكردنةكان لةسةر دواى تةواوكردنى 



 18  

SARDAM  No. 45   2006 
 

بةكارهَينانى ياساكان بكرَين ئةمانةى الى 
 خوارةوةن:

ئايا ئةوة تاقة شَيوازى ضارةسةركردنى  -
 كَيشةكةية؟

ئايا ئةوة ضاكرتين شَيوازى ضارةسةركردنى  -
 كَيشةكة؟

 ئايا ناتوانيت بري لة شَيوازى ديكة بكةيتةوة؟ -

 ض شَيوازَيك باشرتينة؟ بؤضى؟ -

ةسةركردنى كَيشةكان دةكرَيت سرتاتيذى ضار
بةكاربهَينرَيت بؤ فَيربوونء فَيركردنى بريكردنةوةى 
ِرةخنةطرانة. )ئال ياسني( شَيوازى ضارةسةركردنى 
كَيشةكان بةجمؤرة ثَيناسةدةكات: شَيوازَيكى 
بريكردنةوةى زانستيي ثشتبةستووة بة 
تَيبينيكردنى هؤمشةندانةو ئةزموونكردنء 

يةكان بؤ طةيشتنة كؤكردنةوةى داتاكانء زانياري
 .(15)ضارةسةرَيكى ماقوأل 

دةكرَيت هةنطاوةكانى ضارةسةركردنى 
 كَيشةكان بةجمؤرةى خوارةوة ثوختةبكةينةوة:

 بريكردنةوةى زانستى  هةستكردن بة كيَشةكة:/1
بةبوونى هاندةرَيك الى خوَيندكاران دةستثَيدةكات، 
ئةويش هةستكردنة بة بوونى كَيشةيةك، ضونكة 

ة ثاأل بة كةسةكةوة دةنَيت بةدواى ئةو هةست
 ضارةسةرى كَيشةكةدا بطةِرَيت.

ئةم هةنطاوة  دةستنيشانكردنى كيَشةكة:/2
تَيكهةَلكَيشة لةطةأل هةنطاوةكةى ثَيشوودا، ضونكة 
كاتى هةستكردنى خوَيندكاران بةبوونى كَيشةيةكء 
خواستى بةدةستهَينانى زانيارى دةربارةى، 

بؤ دةستنيشانكردنى  مامؤستا ئاِراستةياندةكات
كَيشةكة بةجؤرَيك كة ِرووندةبَيت لةبةردةميانداء 
ئةم هةنطاوة لةخؤدةطرَيت: شيكردنةوةى كَيشةكة 
لة هةموو ِرووة جؤربةجؤرةكانيةوة كة وةك كَيشةى 

 الوةكى وةهان.
طرميانةكان ضارةسةرطةىل  دانانى طرميانةكان:/3

ونء ثَيشنياركراوةو دةبَيت بةجؤرَيك بَيت كة ِرو

واقعنيء دةكرَيت لة ِراستيان بثَيضرَيتةوة، هةروةها 
نابَيت زؤربنء ثرشوبآلوى بريكردنةوةء ثشَيوى 

 كؤششكردنى خوَيندكاران بَينَيتةئاراوة.
كؤكردنةوةى ئةو داتاو زانياريانةى ثةيوةنديان /4

مةبةست كؤكردنةوةى ئةو داتاو  بة كيَشةكةوة هةية:
يوةنديان بةاليةنَيكى زانياريية ثَيويستانةية كة ثة

كَيشةي دةستنيشانكراوةوة هةية. ئةم هةنطاوة 
لةذَير ضاودَيريىء بة ئاِراستةكردنى مامؤستا 
دةبَيت كة ضؤنيةتى بةدةستهَينانى داتاو 
زانيارييةكانء هةَلبذاردنيانء شوَينةكانى بوونيان 

 ِرووندةكاتةوة.
لةم هةنطاوةدا ئةم  تاقيكردنةوةى طرميانةكان:/5

شتة ِروودةدات: يةكةم/ دَلنيابوون لةو دوو 
زانيارىء داتايانةى خوَيندكارةكان دةربارةى 
كَيشةى توَيذينةوةكة كؤيانكردؤتةوةء 
خؤِرزطاركردن لةوانةى ثةيوةنديان بة كَيشةكةوة 
نيية. دوةم/تاقيكردنةوةى هةر طرميانةيةك يان 
ضارةسةرَيكى ثَيشنياركراو لةِرَيطةى ئةو بةَلطانةوة 

ة داتاء زانياريية كؤكراوةكانةوة كة ل
 بةدةستهاتوون.

ئةمةش  طةيشتنة سةرةجنامةكانء طشتاندنيان:/6
بةقبوَلكردنى ئةو طرميانةيةى بةهؤى بةَلطةكانةوة 
ِراستيان سةملاوة. بةوجؤرة مامؤستا 
خوَيندكارةكانى خؤى ئاِراستةدةكاتء 
يارمةتياندةدات بؤ داِرشتنى سةرةجنامة 

ؤَلينةوةكة دةربارةى كَيشةكة كة كؤتاييةكانى لَيك
وةك ضارةسةر واية بة شَيوةى طشتاندن يان ِرَيساى 
طشتيى وةها كة طوجناوبَيت بؤ ضارةسةركردنى 

 كَيشة هاوشَيوةكانى ديكة.
 

ضؤنيةتى ئامادةكارى بؤ ضاالكيى ثةرةثيَدةرى 
 بريكردنةوةى رِةخنةطرانة

            بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة توانستى تاكة
كةسة بؤ دةربِرينى بريوِراى اليةنطريخواز ياخود 
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دذى هةَلوَيستة جؤربةجؤرةكان، لةطةأل 
خستنةِرووى هؤية بِرواثَيهَينةرةكانى هةر 
بريوِرايةك. لةم ثَيناسة كارِرايية سادةيةوة، 
هةرتاكَيك دةتوانَيت بةشَيوةيةكى خودخوازانة يان 
 كاتى كالَيككردن لةطةأل ئةوانى ديكةدا ئةم

شَيوازةى بريكردنةوة بةكاربهَينآ. لَيرةدا بؤ ئةوةى 
كاسانَيك بةشَيوةيةكى ِرةخنةطرانة بريبكةنةوة، ئةوة 
بةسة يةكَيك خاوةن ِرابَيت بةرامبةر بة مةسةلة 
دةربِراوةكانء بةَلطةى بِرواهَينةر بؤ بريوِراكةى خؤى 

 بهَينَيتةوة.
بؤئةوةى بةشَيوةيةكى باشرت ئةم توانستة 

لَيرةدا  -خوَيندكارانء مامؤستايان –هَينني بةدةستب
طرنطة بزانني بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة دةكةوَيتة 

 كوَيى ثةيذةى مةعريفى )بلؤم(وة؟
)بلؤم( ئاستةكانى بريكردنةوةى مرؤظانةى 
ثؤلَينكردوة بؤ ضةند ئاستَيك، ئةوانة: مةعريفة، 
جَيبةجَيكردن، شيكردنةوة، ثَيكهَينانء 

ةوةى سةرجنِراكَيشة، ناكرَيت هةَلسةنطاندن. ئ
بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة هةنطاوهةَلهَينآ، ئةطةر 
ثَيش ئةوة شيكردنةوةيةكى وردبينانة بؤ ئةو 

بطريَيت،  هةَلوَيستة نةكرابآ كة مةبةستة ِرةخنةى ىَل
هةروةها دةربِرينى بريوِراى اليةنطريخواز يان دذى 

ن. هةَلوَيستى شيكراوة جؤرَيكة لة هةَلسةنطاند
لَيرةوة دةبينني بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة يةكَيكة لة 
ئاستةكانى بريكردنةوةى باآلء ئاستى ضوارةمء 

 شةشةمى ئاستةكانى )بلؤم( داطريدةكات.
كةواتة وةك دةستثَيكَيك بؤ ِراهَينانى 
خوَيندكاران لةسةر بريكردنةوةى ِرةخنةطرانة، 
ثَيويستة خؤمان لةسةر دوو شارةزايى نيمضة 

كى ِرابهَينني، ئةوانةش شارةزايى سةرة
 شيكردنةوةو  هةَلسةنطاندنة.

 يةكةم/ شارةزايى شيكردنةوة:
ئةم شارةزايية لة بوارى شيكردنةوةى 
مةترياليستانةدا بةم شَيوةية ثَيناسةدةكرَيت: 

بةشبةشكردنى طشت بؤ ثَيكهاتةكانى. كةضى 
لةبوارى شيكردنةوةى ضؤنايةتيدا ماناى ئةمةية: 

نىء ثةيوةنديى هةر ثَيكهاتةيةك بة بةهاى فرما
ثَيكهاتةكانى ديكةوة ياخود بةو طشتةوة كة 
ئينتيماى بؤى هةية، هةروةها النى لَيكضوونء 
جياوازيى نَيوان هةموويان. منوونةى ئةوة 

 شيكردنةوةى "ماتؤِر"ة:
لة ِرووى مادييةوة ثَيكهاتةكانى ماتؤر بريتني 

 ...لة: سوكان، كورسى، تايةكانء دةبَلةكان
ِرووى ضؤنايةتيةوة: بةكارهَينانى               لة 

ماتؤِر دةبَيتة هؤى دةستةبةركردنى وزةء ثاراستنى 
ذينطة لة ثيسىء دةستةبةركردنى سةربةخؤيى 

 تاكةكةس.
 دوةم/ شارةزايى هةلَسةنطاندن:

بريتيية لة توانستى خستنةِرووى دادوةرييةكان 
ود دياردةيةك سةبارةت بة تاكَيك يان ِرووداوَيك ياخ

ثشتئةستوور بةو ثَيوةرانةى لةسةر بناغةى 
 ثَيوانةكردنء وةسفكردن بنيات نةنراون.

منوونةى ئةوة: هةَلسةنطاندنى جَيبةجَيكردنى 
ماتؤِرسوارةكة، ئةطةر ماوةكةى بة كاتَيك بِرى كة 
طوجناوبَيت لةطةأل ئاماجنةكةدا، ئةوا دةوترَيت 

هةَلسةنطاندنةكة ماتؤِرسوارةكة لَيهاتووة، لَيرةدا 
ثشت بة ثَيوةرة ثَيوانةييةكان دةبةستآ. هةروةها 
               ئةطةر ماتؤِرسوارةكة لةسةر كورسيى 
ماتؤِرةكة دانيشتء بةهَيَلَيكى ئاسؤيى لَييخوِرىء 
 ِرةضاوى ِرَيساكانى هاتوضؤى طرت، ئةوا هةر 
دةَلَيني ماتِؤرسوارةكة لَيهاتووة، بةآلم 

لَيرةدا ثشت بة ثَيوةرة هةَلسةنطاندنةكة 
 وةسفكارةكان دةبةستآ.

ئاشنابوون بة هةردوو شارةزايى شيكردنةوةو 
هةَلسةنطاندن يارمةتيمان دةدات حوكم بدةين 
بةسةر ِرادةى بَيخةوشيبوونى خؤمانء 
مامؤستاكامنانة لةم بريكردنةوةيةدا، ضونكة 
وردبينى لة شيكردنةوةى ضةندايةتىء 
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ثَيوةرةكانى  ضؤنايةتيداء ثشتبةسنت بة
هةَلسةنطاندنى ثشتئةستوور بة ثَيوانةكارى يان 
وةسفكردن مةسةلةطةىل طرنطن بؤ حوكمدان بةسةر 

 ضاالكيي بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةدا.
 

 ثةراويَزةكان:
سائيب ئةمحةد ئةلئالوسى: شَيوازةكانى  -1

ثةروةردةكردنى قوتاخبانةيى لة ثةرةثَيدانى 
ثةيامى  -نةرانةداتوانستةكانى بريكردنةوةى داهَي

 .75كةنداوى عةرةب ل

وةسفى عسفور و حمةمةد تةرخان: بريكردنةوةى  -2
ِرةخنةطرانةء فَيركردنى قوتاخبانةيىء ناو ثؤل، طؤظارى 

 ى زاينى.1999مامؤستا 

 -يوسف قوتامى: بريكردنةوةى منداآلن -3
طةشةكردنء شَيوةى فَيركردنى، ضاثء بآلوكردنةوةى 

 .699، ل1991االهلية، عةمان 

 .717هةمان سةرضاوة ل -4

 .717هةمان سةرضاوة ل -5

 هةمان سةرضاوةى ثَيشوو. -6

فةحتى عةبدولرةمحان جةروان: فَيركردنى  -7
ضةمكةكانء ثراكتيكةكان، دار الكتاب  -بريكردنةوة

 ى زاينى.1999اجلامعى، ئيماراتى يةكطرتووى عةرةب، 

8- Alfaro- Lefevre, Rosalinda: Critical Thinking in 

Nursing, Saunders Co, 1995, pp13 

ئيرباهيم مةمحود وةجيه: فَيربوون، قوتاخبانةى  -9
 .371، ل1976ميسرى، قاهرية  -ئةنطلؤ

فةحتى عةبدولرةمحان جةروان: فَيركردنى  -11
ضةمكةكانء ثراكتيكةكان، دار الكتاب  -بريكردنةوة

 ى زاينى.1999اجلامعى، ئيماراتى يةكطرتووى عةرةب، 

 -ى ِرةخنةطرانةعةزيزة ئةلسةيد: بريكردنةوة -11
لَيكؤَلينةوةيةك لةبارةى دةروونزانىء مةعريفةزانى، دار 

 .1995املغرفة اجلامعية، ميسر 

عةبدولرةمحان عةدةس: دةروونزانيى  -12
تَيِروانينَيكى هاوضةرخ، دار الفكر،  -ثةروةردةكارانة

 .1999عةمان 

فةحتى عةبدولرةمحان جةروان: فَيركردنى  -13
يكةكان، دار الكتاب ضةمكةكانء ثراكت -بريكردنةوة

ى زاينى 1999اجلامعى، ئيماراتى يةكطرتووى عةرةب، 
 .64-63ل

ئةوةى الى ئةحلارسى هَيماى ثَيكراوة   -14
1999. 

 .1996مةمحودء ئةوانى ديكة  -15

  
 سةرضاوةكان:

 ئةوانةى لة ثةراوَيزةكاندا هَيمايان بؤ كراوة. -1
ئيرباهيم عاسى سةليم ئةملساد: ئاشنابوونى  -2

ندنة كؤمةآليةتيةكان دةربارةى مامؤستايانى خوَي
شارةزاييةكانى بريكردنةوةى ِرةخنةطرانةو ِرادةى 

زانكؤى ئةليةرموك،  -ثراكتيزةكردنيان، ماستةرنامة
 .1997ئؤردون 

يوسف قوتامى: دةروونناسى فَيربوونى ناو  -3
 .2111ء النشر، عةمان للطباعةثؤل، دار الشروق 

شيت مايرز: فَيركردنى خوَيندكاران بة  -4
كردنةوةى ِرةخنةطرانة: مركز الكتب االردنى، بري

 .1993وةرطَيِرانى عةزمى جةرار 

تؤفيق مةرعىء ئيرباهيم خةريشة ئةلقاعود:  -5
ثِرؤطرامةكانى ثةروةردةى كؤمةآليةتىء شَيوازى 
وتنةوةيان، وةزارةتى ثةروةردةو فَيركردن، عةمان 

1993. 

 
 

 

 سةرضاوةى بابةتةكة:
 "ثقافيةمنتديات العز الماَلثةِرى "
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 رؤذيَك لة ئةسيناى ديَرين
 
 

  وليةم داظيسوليةم داظيس
  لة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةدلة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةد

 
 

 

 خويَندنى شيعر
بؤ ثةرةثَيدانى ئاكارى ضاكء توانستى هزريي 
ناياب لة منداآلندا، ثَيويستة ثةرةطرافى 
دوورودرَيذى شاعرية مةزنةكانى هَيالس لةبةربكةن. 

كة بؤ منونة سيؤطانى )رةضةَلةكى خواوةندان( 
شَيوازَيكى تةذمء ثةندئامَيزى هةيةو بةرهةمى 
دانايية نَيودارةكةى هيسيؤدة، لةطةأل ئةويشدا 
خوَيندنى فؤكيالدَيس دةخوَينن لة هةموو 

. بةآلم مةزنرتين 1قوتاخبانةيةكى ئاتيكادا باوة
تَيكست كة باَلي بةسةر هةموو تَيكستةكانى ديكةدا 

دواتر  كَيشاوة، هؤمريؤسة، ئةوةى سةردةمةكانى
ثَيي دةَلَين"ئينجيلي يؤنانييةكان". تةنانةت لةو 
قوتاخبانة بضووكةشدا كة ضووين بؤ سةردانى، 
ضةندين قوتابي دةبينني كة دةتوانن ثَينج لةسةر 
شةشى داستانة درَيذةكةى ئةليادةو ئؤدَيسة لةبةر 
بَلَينةوة. لةوآ كوِرَيكى تؤزَيك لةوان طةورةترى لَيية 

كى تايبةتى بليمةتانةية( دةتوانَيت )ئةمةيان حاَلةتَي
. 2وشة بة وشة هةموو داستانةكة لةبةر بَلَيتةوة

كةواتة نةبوونى كتَيبةكانى دى بة هؤمريؤس 
قةرةبووكراوةتةوة. منداَلي ئةسينايي 

 يادةوةرييةكى دةوَلةمةندى هةية.

تَيكستةكانى هؤمريو "خوَينةرةكانيشى" ضةند 
نرخيان تَيدا هةية دَلطرين! ئاى نيهادو طةوهةرى بة

بؤ ئةوةى ضاويان لَيبكرَيت: ئةشيل، ثياوَيكى 
داناى رةشبينى شارثةروةرى لةدآل شريين، 
لةبةردةرطاى ترؤي )تةروادة( دا دةجةنطَيت 
)هةَلمةتربدنةكةي مةرطَيكى راشكاوانةى تَيداية( 
لةضاو ذيانى ناكةسانةى بَيِرةجنكَيشاندا لة ماَلى 

ةر دةضَيت. يان خؤيان لة ثيسيا، وةلَي ه
ئؤديسيؤس "ثاَلةوانى فرةاليةن" كة جؤرةها 
نةخؤشىء ناِرةحةتى دةضَيذَيت، رَيطة نادات 
تةنانةت كاليثسؤى خوداوةنديش فريوى بداتء لة 
خؤشةويستى "ثَينلؤثي دانا" ثةشيمانى بكاتةوة، 
هةميشة بةخؤىء ضريؤكَيكى زرنطانةوة ئامادةية، 

تَيكيش ثَيويست درؤيةكى قايلكةرانةى ثَيية، كا
بكات، تواناو وزةيةكى دلَيرانةى تَيداية. ئةمشةو 
كوِران دةِرؤنةوة بؤ ماَلى خؤيانء لة مَيشكى 
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  بِرياريانداوة بةرطةى هةموو مكومانةخؤياندا 
             شتَيك بطرن، بةآلم هةرطيز هاوِرَييةكى
لَيقةوماوى خؤيان جَينةهَيَلن، ئةوانيش وةكو 

، هةر كة ئةركى جوامَيرانة جبةنطن    ئةشيل بكةنء 
بانطى كردن، ئيرت وةكو ضؤن سةرشان 

ئؤديسيؤسء هاوِرَيكانى وازيان لة خؤشىء 
رابواردن هَينا، ئةوانيش ئاوا ضواريان بةرامبةرى 
 ضل كةس بوةستنةوة. فةيلةسوفانى وةكو 

             "هؤمريؤس  ئةفالتون، ناِرةزايي دةردةبِرن:
                َيويقارو ناشايستة طةلَيك بريؤكةى ب

دةربارةى خوداكان دةخاتة مَيشكى منداآلنةوة"، 
 ثياوى سةردةمَيكى دواتريش ثَيدادةطرَيت:

"هؤمريؤس دةربارةى نيكيية رةسةنةكانء 
               راستطؤييء شةرةفمةندى، هَيشتا كةمى 

 . وةلَي هَيشتاكة ئيليياد و 3ثَيبووة بيَلَيت"
دوو مةزنرتين كتَينب جيهان بة خؤيةوة ئؤدَيسَي 

بينيبنى. بة دَلنيايي ئةو دوو كتَيبة باشرتين شنت 
 بؤ منداَلةكان.

بةبؤضوونى ئةفالتون، ثَيش ئةوةى منداآلن 
شيعر خبوَينن سَي ساَليان ثَيويستة بؤ فَيربوونى 
سةرةتاكانى خوَيندنةوةو نوسني. منداَلةكان 

اندا زؤربةى ضةندين ساأل بةسةردةبةن كة تَيي
دا لةبةردةمى مامؤستاكةيان بةيانيانيان بةِرَيزةوة

دةوةسنتء ئةويش لةسةر كورسييةكةيةوةو لة 
تؤمارةكةى بةردةستييةوة بؤيان دةخونَيتةوةو لة 
نوسةرَيكةوة دةضَيتة سةر نوسةرَيكى دى، 
قوتابييةكانيش جار لةدواى جار لةدوايةوة 

 ة بةريان دةيَلَينةوة، تا ئةوكاتةى بةتةواوى ل
دةكةن، مامؤستاش جارجارة ثَيياندةبِرَيت تا بة 
باسكردنى مَيذوويةكى ئةندَيشةيي، يان 
ثرسيارَيكى ئَيتيكى، خاَلَيكى جوانى ميتؤلؤجيايان 

 بؤ روونبكاتةوة.

 
 طريكةكان زمانى بيانى ناخويَنن

لةطةأل طةورةبوونى منداَلةكاندا، مةوداى 
وةلَي يةك بابةت لة  خوَيندنيشيان بةرينرت دةبَيتةوة،

خوَيندنةكةياندا بةشَيوةيةكى نامؤ سنوردار 
دةمَينَيتةوة. لة كؤرسةكانى خوَيندنى منداآلنى 
طريكدا، جَيطايةك نية بؤ خوَيندنى زمانى بيانى. 
طةرضى ئةطةر ثياوَيك خؤى تةرخانبكات بؤ 
سةفةرى دوور، ثَيويستى بة فارسي يان ميسرى 

ودةية كة لة تةمةنَيكى دةبَيت، ئةمةش شتَيكى بَيه
طةورةتردا خوَيندنى زمانى ثاتؤكؤنى يان ثاثيوايي 

 .4سةرهةَلدةدات
لة دامَينى ثَيراوسدا، ضةند خاوةن مةِرو ماآلتَيك 
هةن كة دةتوانن بة زمانى ميسري، فؤنيكى، بابلي 
بدوَين. ئةوان ثَيويستيان بة زمان هةية بؤ 

هيض  بازرطانييةكةيان. بةآلم تةنانةت ئةوانيش
شانازييةك بةوةوة ناكةن كة دةيزانن. زارى 
ئاخاوتنى ثِرجؤشء مانادارو سةرجنِراكَيشةرى 
هيالس بؤ ئةسيناييةكان بووةتة مايةى ئةوةى 
ذيانَيكى زؤر دةوَلةمةندى ئةدةبيء هزرييان هةبَيت. 
دةرةكى )بةربةرى( ضى هةية تا بيبةخشَيت بةو؟ 

ضةزَيِرَيك زؤركةس دةَلَين، هيض، جطة لة ضةند ثار
دةبنةهؤى طةنةَلبوونى سياسةمتةدارةكانيان. 
هةروةها ضةند شتَيكى ديكةشيان هةية، قاَلي، 
كةلوثةلي جوان، كة بآ ئةوانةش هَيلينييةكان 
            دةتوانن بة باشي بةِرَيوةبضن. كوِريذطةى 
         ئةسينايي ثَيويستى بةوة نية وةك هى ئةمِرؤ

نةكانى التني، فةرةنسي، داخى دَلي خؤى بة زما
ئةَلمانى يان هةر هاوتايةكى ديكةى زمانى يؤنانى 
                 بِرَيذَيت، ضونكة زمانةكةى خؤيان ئةوةندة 
ثَيضء ثةناو طرآء طؤألء ئاَلؤزيي تَيداية كة بة 
        دةستييةوة داماوةء دةشبَيت فَيرى ببَيت، 
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بووة لة  ضونكة زانينى زمان بة باشي لةوآ بةشَيك
 خةسَلةتةكانى ذيانى ضاك.

 
 خويَندنى مؤزيك

ئةسيناييةكان شتَيكيان هةية جَيطةى 
دةسبةرداربوونى زمانةكانى ديكةيان بؤ بطرَيتةوة، 
ئةويش خوَيندنى مؤزيكة. زؤرجار لةوة زياتر 
  دةخوَينن كة بة تةنها بريتى بَيت لة زاخاودانى 
           طوآ بة تؤنة خؤشةكان. بةَلكو بريتية لة 
             خوَيندنى ئةوةى كامانةن ئةو هَيزة 
خانةدانانةى لة هةستوسؤزةكامناندا هةنء لة 

 . 5هةموويان باآلترن
لة راستيدا هةموو ئةو شتانة دةطرَيتةوة كة 
ناوضةى بةرينى نؤ موسَيسةكةوة دَين، تةنانةت 
رةنطة بةهرةى مَيذوونوسينةوةش لةطةأل ئةواندا 

هةرضؤنَيك بَيت خوَيندنى مؤزيك بؤ ضةند دابنرَيت. 
مةبةستَيكى تايبةتى، لةوانةية مؤزيك وةها دابنرَيت 
كة بريتية لة خِربوونةوة لة دةورى ئامَيرةكان بؤ 
ذةننيء طؤراني وتن. مامؤستاى مؤزيك لة ماَلَيكى 
جيا لة مامؤستاى ثيتةكان دةذى. ئةريسؤفان باس 

ة بؤ فَيركردنى لةو نةريتة دَيرينة جوانة دةكات ك
مؤزيك باو بووة "كوِرانى هةمان طةِرةكى شار بةناو 
قوِرو ليتةدا دةِرؤن، بةناو بةفرو باوبؤراندا دةطةنة 
ماَلي مامؤستاى هارثذةنني. لةوآ مامؤستا ضةند 
ئاوازَيكى نَيوداريان فَيردةكات، ميلؤدييان ثآ 
لةبةردةكات. ئةطةر يةكَيك لة منداَلةكان خراث 

يان لة وتنةوةى ميلؤدييةكةدا دةنطى جوآليةوة 
لةرزىء ساز نةبوو، رووبةِرووى ترسي ئةوة 

  .6دةبَيتةوة كة لة مؤزيك بَيبةشبكرَيت
               بؤ هةموو منداَلَيكء طةورةيةكيش 
              فَيربوونى طؤراني وتن بةشَيوةيةكى باشء 
                   لةبار زؤر طرنطة بؤ ئةوةى بتوانَيت لة 

كؤراَلة مةزنةكاندا بةشداريي بكات، كة 
   ثَيكهَينةرَيكى بةرضاوى فَيستيظاَلة ئاينييةكان 
بووة، وَيِراى ئةوةش زانينى طؤراني وتن 
           يارمةتييةكى طةورةية بؤ ضَيذوةرطرتن لة 
هؤنراوة لرييكييةكان يان كؤرسةكانى ناو 

انثاراوييدا. تراذيدياكان، هةروةها لة فَيربوونى زم
بؤ فَيربوونى طؤرانيوتن ئاوازى تةنها بة دةطمةن 
سوودى هةية، شتَيكى زؤر خانةدانانة نية لة 
طةشةثَيدانى كةسةكاندا، ضونكة شتَيكى زؤر كةمى 
تَيداية بةكةَلكى لَيزانء شارةزايان بَيت. هةروةها 

 لةطةأل ئامَيرى لةبارى مؤزيكدا. 
زياتر ئامَيرى  يؤنانةكان، ثيانؤء ئؤرطيان نية،

مؤزيكى مسينيان هةبوو، فلوتء ضةنطيان هةبوو، 
طةرضى دةنطيشيان زؤر خؤش بوو، بةآلم 
لةبةردةمى رةخنةى سةدةى بيستةمدا زؤر الوازن. 
ذمارةيةكى زؤرى ئامَيرة مؤزيكييةكان لة ئةسينا 
هةبوو، وةكو نةريتَيك نزيكةى هةموو كةسَيكى 

             وترين ئةسينايي ضةنطَيكى هةبوو، ضةنط با
            جؤرى هارث بوو، ضةنط زؤر لةباربوو بؤ 
كوِرَيكى تةمةن مامناوةندى. بةآلم قةشةنطرتينء 
رةنطينرتين ئامَيرى مؤزيك كيسارا بوو كة 
تةرخانبوو بؤ شارةزايان. الوَيكى ئةسينايي 
ضاوةِرَيي ئةوةى لَيدةكرا بتوانَيت ضةنط بذةنَيتء 

ى بَلَيت، هةروةها بشتوانَيت بة دةميةوة طؤران
 هاوشانى هاوِرَيكانى ضةنطةكةى بذةنَيت

يةكَيكى ديكة لة ئامَيرة باوةكان فلوت بوو. 
فلوت لة سادةترين شَيوةيدا دووزةلةى دةستى 
شوانَيك بوو، هةموو كةسَيك دةيتوانى بة ثارضة 
قاميشَيكء ضةقؤيةك دانةيةك بؤخؤى دروست 

طيين دَيت، دوو ثايث بكات. ثاشان نؤرةى دةسرِتةن
ثَيكةوة دةلكَينرَينء سةردةمةكانيان بة تةختة 
دروست دةكةن، ئةمة ئامَيرَيكة زؤر شتى 
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            ثَيدةكرَيت، بةالم لة قوتاخبانةكان بةقةدةر 
             ضةنط ثةسةند نية. كآ هةية رؤذانة بةردةوام 
                دةم بنَيت بة فلوتَيكةوةو خةريكى فووكردن 
بَيت تا ضةناطةى خواردةبَيت. ثاشان كوِرى 
خانةدانةكان نةياندةويست شارةزايي تةواو 
ثةيدابكةن، طةلَيك فلوتذةنى ميللي طةِرؤك لة 
 كؤمةَلطادا هةبوونء ئةوان كارةكةيان دةكرد، 
         ئاوازة خةمِرةوَينةكان ئةوةى دةهَينا بةكرآ 

 بطريَين بؤ ذةنني.
 

 كارييانةى مؤزيكى يؤنانىخةسلَةتى ئا
طؤرانىء ذةنينى هارث يان فلوت ثَيويستييان 
بة ئاطادارييةكى باشى كاراكتةرى كوِريذطةكان 
هةية. ئةو مامؤستايةى قوتابييةكانى فَيرى ذةنينى 
ئاوازى هةذَينةرى سؤزو ئةندَيشة دةكات )شَيوازى 
ليديايي(، رووبةِرووى تووِرةيي دايكوباوكى 

َيتةوةو لةوانةية بَيبةريشي بكةن لة منداَلةكان دةب
سايةو سَيبةرى خؤيان. ضونكة مؤزيكى نةرمء 
نيانء ثِر نازو ميهر ذنانةيةو زياتر لة بةشى ذنان 
دةذةنرَيتء سوودَيكى ئةوتؤى بؤ كوِران نية. 
هةروةها مؤزيكى ثِر هةراو زةناو ئاشوبيش 
)شَيوازى ئايؤنيايي( تةنها بةكةَلكى طؤرانييةكانى 

شةرابنؤشني دَينء لة ساتةكانى ديكةدا  كاتى
. ئةوةى زياتر ثةسةندةو 7ذةنينيان رَيثَيدراو نية

حةزى لَيدةكةن، مؤزيكى خةمبارى هَيمنة، كة 
شَيوازَيكى دَلطريى دةرون مةستكةرى دؤريية، ئةم 
شَيوازة وا لة كوِران دةكات بةهَيزو تؤكمةو جوامَير 

ا بة كةَلكى بن. مؤزيكى ئوستادانةى ثِر لةرةو سةد
الوانى ئةوان نايةت. بة سادةيي طوَيضكةيةكى 
              مةشقثَيدراو لةو ئاوازة نةرمانة ضَيذ
وةردةطرَيت، بةآلم هيض كاريطةرييةكيان لةسةر 
كاراكتةرى مرؤظ نية، جا مؤزيك سوودى ضية ئةطةر 

وا لة ثياوةكان نةكات ضاكرت بنء باشرت 
هةَلبسوِرَين؟ ئةسيناييةكى مةشقكردوو لةسةر 
مؤزيك، بةشَيكى زؤرى مؤزيكى ميلليء كالسيكى 

 .8سةردةمةكانى دواترى بةدأل نية
 

 ستيكفيَركردنى جيمنا
سةردانى قوتاخبانةء بؤ الى مامؤستاى 
هارثذةنني، بةشَيكى زؤرى رؤذةكةمانى سةرفكرد، 
لة دةوروبةرى ثاشنيوةِرؤدا، بةشى سَيهةمى 
بةرنامةى خوَيندنيان دةستثَيدةكات: مامؤستاى 
جيمناستيك، بة خؤىء زةبرو زةنطييةوة دَيتة 
اليان. الى داياك و باوكى منداَلةكان، ئةم بةشةى 

وَيندن لة بةشةكانى ديكة كةمرت نية. ئةطةر خ
دةستةواذةيةكى ئةسيناييانة خبوازينةوة، دةَلَيني 
)ثَيويستة منداَلةكانيان لة رووى جةستةييةوة جوان 
بن(، هةروةها رؤذَيكيش لة رؤذان بنب بة هاوشارى 
ضاك، لة شةِرةكاندا جوامَيريي خؤيان بنوَينن. 

( دةكةونة كةنارى ثاالسرتاس )جَيطاكانى زؤرانطرتن
شارةوة، لةوآ زةوى هةرزانةو هةواى ثاكء 
سازطاريش هةية. لةوآ مامؤستايةكى ثسثؤِر 
سةرثةرشتى منداَلةكان دةكاتء رَينماييان دةكاتء 
فَيريان دةكات وةرزشةكانى راكردن، مستبازَين، 
زؤرانطرتن، هةَلدانى ديسك، رم هاويشنت بكةن. ئةم 

ةكان ببنة ثاَلةوانى مةشقانة بؤ ئةوة نني منداَل
لَيهاتوو، بةَلكو دَلي دايكوباوكيان دةِرةجنَيت ئةطةر 
جةستةيةكى تةندروست لة منداَلةكانياندا ثةروةردة 

، ئةطةر النيكةم تا ئاستَيكى مامناوةند 9نةكرَيت
فَيرى وةرزشء ضةند مةشقء مانؤِرَيكى سةربازيي 
باو نةكرَين. بَيطومان ئةو كوِرانةى تواناى 

ةيي دياريان هةية، ئةوانة بري لةوة دةكةنةوة جةست
لةسةر طةمةو ياريية جياجياكان مةشقبكةن، 
ئةوانةى لة ئؤَلؤمثيا منايش دةكرَين، ئةمة وَيِراى 
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ئةوةى كة بؤضوونى باو لةطةأل ئةوةدا نية كة لة 
مةشقة وةرزشييةكاندا زَيدةِرؤيي بكرَيتء زؤر 

نء بضنةثَيش، بةَلكو زياتر بة ثةروةردةكرد
ثَيشخستنى هزرةوة خةريكن، هةموويان دةَلَين 
"ئةى مَيشكى مرؤظ شايستةى ئةوة نية كة 

 .10ثَيشبخرَيت؟"
الى ئَيوارة مامؤستا منداَلةكان ماندوو و 

 شةكةتء برسي رةوانةى ماَلةكانيان دةكاتةوة.
منداَلةكان هةتا طةورةتر بنب، دايكوباوكيان 

جؤرتر، دةياخنةنة بةر خوَيندنى زياترء هةمة
هةندَيكيان رةوانةى الى مامؤستاى رةوانبَيذىء 
وتاربَيذى دةكرَين، سؤكراتى نَيودار شَيوازى 
ئاخاوتن فَيرى الوان دةكاتء ياريدةيان دةدات لة 
رةفتارء كردارى سياسيدا بضنة ثَيشةوة. هةندَيكى 
ديكةشيان دةضن بؤ الى ئةفالتون، كة لةناو 

ةكةى خؤى رةزوباخةكةى ئةكادمييادا فةلسةف
دةووتةوة، يان لةطةأل هةندَيك لة كَيبارةكانيدا 
دةكةوتنة مشتومِر دةربارةى دانايي تيوريي. بةآلم 
ئَيمة ناتوانني شوَينى هةر هةموويان بكةوينء 

 بزانني ضى دةكةن.
 

 سةربلَندىء خوو و نةريتى كورِانى قوتاخبانة
ئةوة راستييةكى روونة، كة لة دةوروبةرى 

ساَليدا، ثةروةردةى ئةسينايي تةمةنى سيانزة
كاريطةريي خؤى لةسةر قوتابييةكان داناوة. لةبرى 
ئةوةى ئةو منداآلنة "طيانةوةرى كَيوى بن" وةك 
ئةفالتون بة كةسي نةخوَيندةوارو مةشقنةكردوو 
دةَلَيت، ئَيستا بووة بة "بونةوةرَيكى يةزدانييانةى 
لةدآل شريين". كوِرة قوتابي باش مةشقكردوو 

تا بة سةربةرزى بةرةو قوتاخبانةكةى دةِروات، ئَيس
قؤألء بازووى لة ضيتؤنةكةيةوة ئاآلندووة، السايي 
طةورةكان دةكاتةوة. ئةطةر كةسَيكى لةخؤى 

طةورةتر قسةى بؤ بكات، بةشَيوةيةكى ميانِرؤيانة 
رادةوةستَيتء وةكو كضؤَلةيةك شةرم دايدةطرَيتء 

خؤى لة  سةرى دادةخات. لة قوتاخبانة فَيركراوة
ئاطؤرا بةدووربطرَيت، خؤ ئةطةر ناضاريش بوو 
ثَييدا بِروات، ئةوا زؤر نةمَينَيتةوة. جيهان ثِرة لة 
خراثةو شتى دزَيو، بةآلم ئةو فَيرى ئةوة كراوة كة 
ضةند دةتوانَيت كةم لةوانة ببيستَيتء ببينَيت. 
كاتَيك ثياوان باس لة رةنطى تةندروستى ثَيستى 

ةدةن لة جوانبوونى جةستةىء ئةو دةكةن، سةرجند
لة قوتاخبانةى زؤرانبازى سةرسامى خؤيان بة 
قةدوباآلى دةردةبِرن، ثَيويستة لةخؤى بايي نةبَيت. 
فَيرى ئةوةش كراوة كة شتَيكى كةم لة كتَيبةكانةوة 
فَير ببَيت، بةآلم زؤربةى ئةو شتانةى فَيريان دةبَيت، 

انى لة طوَيطرتن لة ئاخاوتنء دةمةتةقَيي خةَلك
زرنطء خاوةن زانيارييةوة بةدةستيان دةهَينَيت. 
لةطةَل طةورةبوونيدا، باوكى دةيبات بؤ شوَينة 
طشتييةكانى كؤبوونةوةو فَيري دةكات كة 
"حكومةتى دميوكراتى" ئةسينا ضؤن كاردةكات. 
ئيرت ئةويش واى لَيدَيت شانازى بة شارةكةيةوة 

و لة بكات. ئيرت ئةمة تةواوى خوَيندنى كوِرةكةية
سةراثاى ذيانيدا بةكاريدةهَينَيت. بةشى زؤرى ئةو 
دَلسؤزييةى كة لة ثياوَيكى طةورةى سةردةمانى 
دواتردا هةية، لة نَيوان ماَلي خؤيانء كةنيسةكةى، 
كؤلَيجةكةى، شارةكةى، وآلتةكةيدا دابةشبووة، 
بةآلم كةسَيكى ئةسينايي تةنها باس لة "ثؤَلسى 

ا. ماَلى ئةوان خؤم" دةكات، وةك شارى ئةسين
شوَينَيكة بؤ خواردنء نوسنت، قوتاخبانةكةى 
دةزطايةكى مةزن نية، ئةوثةِرةكةى دووكانَيكة بؤ 
فَيربوون، كةنيسةى ئةو ئاينى بابءباثريانَيتى، 
ئاينَيكة دةستى لةكاروبارى ئيدارةكةياندا دةِروات، 
هؤَلي دادطاييكردنى ئةوانةية كة لة شةِرطة هةَلدَين، 

طةلةكةى ثَيكةوة شارى سةربةخؤى شارةكةىء 
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ئةسينا ثَيكدةهَينن. ثةرؤشةوة هةست بة وةفادارى 
دةكات بةرامبةر هيالس، رقي لة ثادشاى مةزنى 
فارس دةبَيتةوة، بةوثَييةش داكؤكى لة خاكى خؤى 
دةكات. لة قةيرانة راستةقينةكانى وةك ساالميسدا 
خؤى رادةطرَيت، لة حاَلةتى ئاسايشدا، 

 زؤرى لةطةأل سثارتةدا هةية.ناحةزييةكى 
 
 ئيفيَيب

كةواتة ثةروةردةى ئةسينايي بةشَيوةيةكى 
سةرجنِراكَيش بؤ ئةوة داِرَيذراوة كة منداأل بكات بة 
هاوشارى سودمةندو شايستة، تا واى لَيبكات 
ميانِرؤ بَيت، زيتء وريا بَيت، جةستةى بةهَيزو 

ة ثياوانة بَيت، جوانيي خؤشبوَيت، ض لة كردارو ض ل
هونةردا. خوَيندن ناِرَيكيية تايبةتييةكانى بة 
تةواوى راست ناكاتةوة، بةآلم بة دَلنيايي 
طؤشةنيطايةكى ثَيدةبةخشَيت بةرامبةر بة 
شكؤداريي كاركردن. ئيرت منداَلةكة يان ثياوَيكى 
ضاكى خانةدانى لَيدةردةضَيت، لةوانةى كة لة 
شةِروشؤِرء سياسةتدا يان لة فةلسةفةدا خؤيان 
دةسةملَينن، يان ئةطةر لة خَيزانَيكى هةذارةوة 
هاتبَيت، ئةوا النيكةم ئريةيي بة ضينى دةوَلةمةند 

 دةباتء هةوَلدةدات الساييان بكاتةوة.
لة دةوروبةرى تةمةنى هةذدةساَليدا، رؤذانى 
خوَيندنى منداآلنى ئةسينا دةطاتة كؤتايي. لةو 

ووكى تةمةنةدا لة اليةنى باوكييةوة ئاهةنطَيكى بض
بؤ ساز دةكرَيتء بةشَيوةيةكى فةرمى لةناو 

. قذى 11ئةندامانى دميةكةى خؤياندا تؤماردةكرَيت
سةرى كة بةرةو ناوشانى درَيذبؤتةوة، 
كورتدةكرَيتةوة. ردَينى درَيذدةكاتةوة. لة 
ثةرستطاى ئةطالوروس لةطةأل هاوتةمةنةكانيدا، 
سوَيندى دَلسؤزىء وةفادارى بؤ ئةسيناو ياساكانى 
دةخؤن. بؤ ماوةى ساَلي داهاتووش وةك سةربازَيك 

لة ثرياوس خزمةت دةكاتء مةشقَيكى سةربازيي 
ضاكى دادةدرَيت. ساَلي داهاتوو شارةكة نَيزةو 
قةَلغانَيكى نوَيي دةداتآء ئينجا لة خَيوةتطايةكى 
سةنترتدا ئَيشك دةطرَيت رووبةِروى ثؤيتيا يان 

رةبةدواوة ضيرت . ثاشان ئازاد دةكرَيت لَي12مَيطارا
ئَيفَيبوس نية، بةَلكو هاوشارييةكى تةيارو سازةو 
هةموو دةروازةكانى ذيانى ئةسينايي لةبةردةميدا 

 دةكرَيتةوة.
 
 

 ثةراويَزةكان
فؤسيليدَيس كة ضةند بِرطةيةكى ثةرتءباَلو لة  .1

هؤنراوة ئاكارييةكانى بةدةستى ئَيمة طةيشتوون، 
ى ثَيش زاييندا 560خةَلكى ئايؤنيا بوو، لة دةوروبةرى 

لةدايكبووة. هؤنراوةكانى ئةو لة قوتاخبانةكاندا زؤر 
 ثةسةند بوون.

وانة سيمثؤزيةمةكةى زينؤفؤن لةمبارةيةوة بِر .2
3:5. 

طومان لةوةدا نية كة النيكةم نيكيي ثايةدارى  .3
شكؤمةندى لة ثةروةردةى ئةسيناييدا خوَيندراوة. 

بةآلم وةك لة  درؤكردنء ناثاكى زؤر دزَيو و قَيزةون بووة،
ءردَيسَيدا هاتووة هةندَيجار ثَيويستة. بؤية ئةوة 
شتَيكى دروستة ئةطةر بَلَيني بةطشتى كوِرانى 
بةرخوَيندن لة ئةسينا جَيطاى متمانةن. ضريؤكةكةى 
"جؤرج واشينطتؤنء درةختى طَيالس" الى 
ئةسيناييةكان هةر طوَيشى لَيناطريَيت. ظَيرجينياى 

شى طازاندة دةبوو بةوةى مةزنيش الى ئةوان توو
 نةيانتوانيوة درؤيةكى لَيهاتووانة بدؤزنةوة.

ئةم راستيية رَيطةى لة يؤنانييةكان نةطرتووة كة  .4
رَيزَيكى بةرضاو دابنَين بؤ فةرهةنطء دابونةريتى طةالنى 
دى، بؤ هي منونة ميسرييةكان، لة اليةكى ديكةشةوة 

كانى طةلَيك شتيى دةرةوةيان خواستؤتةوةء داهَينانة
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ئةوانيان بةكارهَيناوة، كةضى هةموو ئةمانة واى 
 لَينةكردوون بري لة فَيربوونى زمانة بيانييةكان بكةنةوة.

ئةرةستؤ لة سياسةت بةرطى ثَينجةم يان  .5
هةشتةمدا دةَلَيت خوَيندنى ئةدةب مةشقكردنة بة 
مَيشك، بةآلم مؤزيك طةرضى بؤ هيض شتَيكى ثراكتيكى 

ئاسودةطييةكى خؤشء نايامبان  بةكارناهَينرَيت، بةآلم
 ثَيدةبةخشَيت.

6. Aristophanes's "The Clouds". The 

whole passage is cited in Davis's 

"Readings in Ancient History," vol. I, pp. 

252-255. 

و مؤدة فريطييانةى لَيوةى مؤدى ئايؤنى ئة  .7
وةرطرياوة، ئةوساش هةر دَلطري نةبووةء بة مؤزيكى 
خةمبار ناسراوةو بة تةنها بؤ ضةند بؤنةيةكى ئاينى 

 تايبةت بةكارهاتووة.

ضةند ميلؤدييةكى زؤركةمى يؤنانيمان  .8
ثَيطةيشتووة، ئةوانيش بةنيسبةتى طوَيضكةى مرؤظى 

ا شتَيك كة دةتوانني بيَلَيني مؤدَيرنةوة خؤش نني. تةنه

ئةوةية هَيلينييةكان خاوةنى هزرَيكى زؤر جوانناسء 
هارمؤنى بوون، بؤية مةحاَلة مؤزيكةكةيان نوشوستى 
هَينابَيت لة خانةدانىء جوانيداو ميلؤدى راستةقينةيان 

 نةبووبَيت.

وردةكارييةكانى وةرزشى منداآلن هةر بةو  .9
جيمنازيؤم شَيوةيةية كة دواتر طةورةكان لة 

نةِرؤيشتووينء رياندةهَينن، لَيرةدا زؤر لةسةرى بةكا
 هةَلمانطرتووة بؤ ئةو نةسكةى باسي جيمنازيا دةكةين.

يةكَيكة لةو ناوضة بضووكانةى كة ئاتيكا  .10
 بؤيان دابةشكراوة.

ئةو دوو ساَلةى ئَيفَييب كة دةبَيت  .11
ئةسيناييةكان بضنة بةر خزمةت، لة رووى لياقةتةوة لة 

سةربازيي دةضَيت كة ئَيستا الوانى ئةوروثايي  خزمةتى
 لةسةرشانيانة بيكةن.

 

 سةرضاوة
WILLIAM DAVIS: 

A Day in Old Athens 
 

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/greek-word.asp#ARISTOPHANES
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 رِؤمان وةكو ليَكؤلَينةوة
 
 

  ميشيَل بوتؤرميشيَل بوتؤر
  لة فارسييةوة: حمةمةد كةريملة فارسييةوة: حمةمةد كةريم

 
 

 
(1) 

 (.Recitرؤمان شيَوةيةكي تايبةتيية لة طيَرِانةوة )
طَيِرانةوة دياردةيةكة كة بةشَيوةيةكي بةرضاو لة 
قةَلةمِرةوي ئةدةب زياتر بِر دةكات و يةكَيكة لة 

مة لةطةَل بةديهَينةرة سةرةكيةكاني مامةَلةي ئَي
واقيعدا. هةتا كاتي مردمنان و لة كاتَيكةوة كة 
هةستمان بة قسةكردن كردووة، بةشَيوةيةكي 
هةميشةيي بة طَيِرانةوة طةمارؤ دراوين، يةكةجمار 
لةناو خَيزاندا، ثاشان لة قوتاخبانة و دواتر لة 

 ِرَيطةي بيسنت و خوَيندنةوةكامنانةوة.
ئةو شتانة نني كةساني دي بةالي ئَيمةوة، تةنها 

كة لةوانةوة بةضاو ديومانة، بةَلكو ئةو شتانةشة كة 
ئةوان لة بارةي خؤيانةوة بؤيان باسكردووين، يان 
كةساني دي لة بارةي ئةوانةوة بؤيان باسكردووين. 
"واتة كةساني دي" تةنها ئةوانة نني كة بينيومانن، 
بةَلكو هةموو ئةوانةشن كة لة بارةي ئةوانةوة 

 كردووين.قسةيان بؤ 
ئةمة تةنها سةبارةت بة مرؤظ ِراست نيية، بةَلكو 
دةربارةي شت و بؤ منوونة دةربارةي شوَينيش 

ِراستة كة من نةضووم، بةالم كةساني تر بؤيان 
 باسكردووم.

ئةم طَيِرانةوةيةي كة ئَيمة تيايدا نقومبووين، 
ضةند شَيوةيةكي جؤراو جؤر بة خؤيةوة دةبينَيت: 

ناو خَيزانةوة، بيطرة واتة لةو لة طَيِرانةوةي 
زانياريانةوة كة ئةنداماني خَيزان لةسةر مَيزي 
ناخنواردن دةربارةي ئةوةي كة ئةو رؤذة كردوويانة 
بةيةكرتي دةدةن، تا هةواَلي رؤذنامة يان كتَيبة 
مَيذووييةكان، هةريةكة لةم شَيوانة بةيةكَي لة بوارة 

 تايبةتييةكاني واقيعةوة طرَيمان دةدةن.
هةموو ئةم طَيِرانةوة واقيعيانة خةسَلةتَيكي 
هاوبةشيان هةية، ئةويش ئةوةية كة، بةشَيوةيةكي 
طشيت، قابيلي بةديهاتنن. دةبَيت من بتوامن ئةوةي 
كة فاَلن كةس ثَيي وتووم لةطةَل ئةو زانياريانةدا كة 
لة كةسَيكي ترم وةرطرتووة بسةملَينم و ئةم كارة 

ت. ئةطةر وا نةبَيت ماناي هةتا سةر درَيذة بكَيشَي
واية من لةطةَل هةَلةيةك يان لةطةَل مةسةلةيةكي 

 خةياَليدا مامةَلة دةكةم.
لةناو هةموو ئةو طَيِرانةوانةدا كة بةشي زؤري 
ذياني رؤذانةي ئَيمة لة سايةياندا فؤرمةَلة دةبَيت، 
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ضةند طَيِرانةوةيةك هةن كة بَيطومان دروستكراون. 
لة هةر جؤرة طومانَيك، ضةند ئةطةر بؤ خؤدزينةوة 

تايبةمتةنديةك بةو رووداوانة بدةن كة باسي دةكةن 
بؤ ئةوةي ئةم ِرووداوانة لةوانة جيابكةنةوة كة ئَيمة 
خووي بينينمان ثَيوة طرتوون، ماناي واية ئَيمة لة 
بةرامبةر ئةدةبي خةياَليي و ئةفسانة و ضريؤكي 
 ثةريان و شيت لةو بابةتةدا وةستاوين. 

ماننووس ضةند رووداوَيكمان بؤ دةخاتة ِروو، ؤر
دةيةوَيت وةكو ِرووداوي ِرؤذانة ضةند بتوانَيت 
ِروخسارَيكي واقيعيان ثَيببةخشَيت. دةتوانَيت لة 
ئةجنامداني ئةم كارةدا تا ِرادةي هةَلخةَلةتاندن 

 بِروات )دانيل دفر(.
بةالم ئةوةي ِرؤماننووس بؤمان دةطَيِرَيتةوة 

هاتن نيية و لة ئةجنامدا، ئةوةندة بةسة قابيلي بةدي
كة ئةوةي ئةو وتوويةتي بتوانَيت ِروخساري 
واقيعي بةوة ببةخشَيت كة باسي دةكات. ئةطةر من 
تووشي هاوِرَييةك ببم و ئةو هةواَلَيكي 
سةرسووِرهَينةرم ثَيبَلَي، بؤ ئةوةي وام لَيبكات كة 
باوةِري ثَيبكةم، بةردةوام ئةو دةسكةاليةي بة 

ةستةوةية كة بَلَيت فاَلن و فاَلنيش شايةت بوون و د
بؤ خؤشم دةتوامن بِرؤم لة ِراسيت مةسةلةكة 
بكؤَلمةوة. بة ثَيضةوانةي ئةمةوة، كاتَي نووسةرَي 
لةسةر بةرطي كتَيبةكةي وشةي )ِرؤمان( 
دةنووسَيت، بة كردةوة ئةوة ِرادةطةيةنَي كة 
بةدواداضووني لَيكؤَلينةوةيةكي لةو جؤرة 

هوودةية. تةنها بة ثشت بةسنت بة قسةي بَي
ِرؤماننوسةكة دةبَيت كارةكتةرةكاني ِرؤمانةكة قبوَل 
بكرَين و بذين، ئةطةرضي لة واقيعيشدا بوونيان 

 هةبَيت.
طرميان ئَيمة نامةي كةسَيكمان دةستبكةوَي كة 
جَيطةي باوةِرةو لة سةدةي نؤزدةدا ذياوة لة 

ئةو زؤر ضاك  نامةكةدا بؤ بةرامبةرةكةي نووسيوة
"بابة طؤريؤ"ي ناسيووةو ئةو كةسَيتية بة هيض 
جؤرَي وانةبووة كة بةلزاك بؤي وةسفكردووين و بؤ 

منوونة لة فاَلن و فاَلن الثةِرةدا ضةند هةَلةيةكي 
طةورة هةن. بَيطومان ئةم بانطةشةية بةالي ئَيمةوة 
بضووكرتين بايةخي نية، بابة طؤريؤ هةر ئةو 

بؤمان وةسفدةكات و )هةر ئةو  كةسةية كة بةلزاك
كةسةية كة دةتوانني لة ِرَيي بةرهةمةكةي بةلزاكةوة 
لة بارةيةوة بنووسني و قسةي لةسةر بكةين(. من 
دةتوامن ئيديعاي ئةوة بكةم كة بةلزاك لة 
هةَلسةنطاندنةكانيدا دةربارةي كةسَيك كة خؤي 
دروسيت كردووة، كةوتؤتة هةَلةوةو فاَلن و فاَلن 

لةبةرضاو نةطرتووة، بةالم بؤ باشرت اليةني 
روونكردنةوةي بانطةشةكةم دةبَي ثشت بة 
ِرستةكاني خودي دةقةكةي بةلزاك ببةستم، ناتوامن 

 بةَلطةيةكي تر بهَينمةوة.
لة كاتَيكدا كة طَيِرانةوةي واقيعي ثشيت بة 
سةرضاوةيةكي دةرةكي دةبةستَيت، دةبَيت خودي 

بني بةو شتانةي كة رؤمان بةس بَيت بؤ ئةوةي قايل 
ثَيمان دةَلَيت. بةم شَيوةية رؤمان قةَلةمِرةوي 
دياردةطةرايي "فينؤمينؤلؤجيا"يةكي زؤر باالية، 
جَيطايةكي زؤر طوجناوة بؤ لَيكؤَلينةوة لةوةي كة 
واقيع ضؤن الي ئَيمة دةردةكةوَي يان ضؤن دةتوانَي 
 دةربكةوَي. لةم ِرووةوة ِرؤمان تاقيطةي طَيِرانةوةية.

 
(2) 

بةمثَيية، لة ِرؤماندا ئيشكردن لةسةر فؤرم لة 
ِرووي بايةخثَيدانةوة لة ثلةي يةكةمداية. لة 
ِراستيدا، طَيِرانةوة واقيعيةكان، كة بةرةبةرة دةبن بة 
طَيِرانةوةي طشتيي و مَيذوويي، بة نةطؤِري 
دةمَيننةوةو دةبن بة شتَيكي دؤطما و بةثَيي ضةند 

بايةخي خؤيان لة دةست ثرةنسيثَيكي دياريكراو 
دةدةن. )ئةم مةسةلةية ئةمِرؤ سةبارةت بة رؤمانة 
كالسيكيةكانيش ِراستة، واتة ئةو رؤمانانةي كة 
مةسةلةيةك تةرح ناكةن(. بةرئةجنامَيكي تر شوَيين 
دةرككردني يةكةجمار دةطرَيتةوة كة كةمرت 
دةوَلةمةندة و بةرةبةرة ضةند اليةنَيكي لةدةستداوة. 
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بةرئةجنامة وردة وردة ئةزمووني واقيعي ئةم جؤرة 
دةخاتة ذَير ِرؤشنايي خؤيةوة و خؤي شوَيين 
دةطرَيتةوةو سةرةجنام دةبَيت بة هةَلخةَلةتاندنَيكي 
بة طشيت كراو. لَيكؤَلينةوة لة فؤرمة 
جؤراوجؤرةكاني ضريؤك دةتوانَيت لةو فؤرمةدا 
كةبةالي ئَيمةوة بووة بةشتَيكي ئاسايي، ئةوة 

بكات كة دووبارة و بَيبايةخة، دةتوانَيت ئاشكرا 
دةمامكي لةِروو داماَلَيت و لةو دةمامكة ِرزطارمان 
بكات و ئةو توانايةمان ثَي ببةخشَيت كة لة ثشت 
ئةو طَيِرانةوة نةطؤِرةوة، سةراثاي ئةوة بةدةست 
بهَينينةوة كة ثةردةثؤشي كردووة يان لة بارةيةوة 

طَيِرانةوة قووَلةي كة بَيدةنط بووة، واتة تةواوي ئةو 
 هةموو ذياني ئَيمةي تَيدا دةطوزةرَي.

لةاليةكي ديكةوة، ئاشكراية كة فؤرم، 
ثرةنسيثَيكي هةَلبذَيردراوة و )ستايل "شَيواز" لةم 
نَيوانةدا يةكَيكة لة اليةنةكاني فؤرم و بريتية لة 
شَيوةي ثةيوةندي وردةكارييةكاني زمان لةطةَل 

ردني فاَلن وشة يان فاَلن يةكرتيدا، واتة هةَلبذا
شَيوةي دةربِرين لة جياتي وشة و شَيوة 
دةربِرينَيكي تر(. لة ِراستيدا فؤرمة تازةكان، ضةند 
شتَيكي تازة كةشفدةكةن هةتا ئةو شوَينةي كة 
طوجناني ناوةكييان بةنيسيةت فؤرمةكاني ترةوة 
قابيلي ثةسةندكردن بَيت و بةهةمان شَيوةش فؤرمة 

 ة جديرت بَيت.بةدةستهاتووةك
               بة ثَيضةوانةي ئةمةوة، بؤ واقيعة 
             جياوازةكان، فؤرمي طَيِرانةوةي جياواز 
طوجناوة. بةَلَي، ئاشكراية ئةم دنيايةي كة ئَيمة 
تيايدا دةذين بة خَيراييةكي زؤر لة طؤِرانداية. 
تةكنيكة كالسيكيةكاني طَيِرانةوة لةوةي كة ناتوانن 

وو ئةو ِراثؤرتانةي كة بةو خَيرايية دةطةن لة هةم
خؤبطرن. ئةجنامةكةي ناكامَليي بةردةوامة. بؤ ئَيمة 
مةحاَلة هةموو ئةو زانياريانة لة دةرومناندا 
رَيكبخةين كة هَيرمشان بؤ دَينن لةبةرئةوةي 

 ئامرازي ثَيويستمان كةمة.

طةِران بةدواي فؤرمة تازةكاني ضريؤكدا كة 
طرَيدانيان زياترة، سةبارةت بةو  هَيزي ثَيكةوة

هؤشيارييةي كة ئَيمة دةربارةي واقيع هةمانة، ِرؤَلي 
سَي اليةنةي باَلوكردنةوة و كةَلك لَيوةرطرتن و 
خوَلقاندنةوة دةبينَيت. ِرؤماننوسَيك كة دذي ئةم 

كناشكَييَن، ضاوةِرَيي كارةية، لةبةرئةوةي تةقليد تَي
هيض هةوَلَيكي تايبةتي لة خوَينةرةكةي ناكات، 
ناضاري ناكات كة بطةِرَيتةوة بؤ الي خؤي و طومان 
لةو بؤضوونانة بكات كة لة مَيذة قبوَلي كردووة، 
بَيطومان بة ئاساني سةركةوتن بةدةست دةهَينَيت، 

ة بةالم دةبَيتة شةريكة تاواني ئةو كاَليي و ناكامَلي
قووَلة و ئةو شةوة تاريكةي كة ثةلةكوتَي تيايدا 
دةكةين. كاردانةوةكاني ويذدان ديسان خاوتر و 
بَيداريشي سةخترت دةكات، ناخ بة جؤرَيك دةتاسَيت 
كة تةنانةت ئةطةر مةبةسيت ضاكةخوازانةشي 

 هةبَيت، كاريطةرييةكةي لة ذةهرَيك زياتر نابَيت.
َيضةوانةي داهَيناني فؤرم لة ِرؤماندا، بة ث

ئةوةوة كة زؤربةي ِرةخنةطرة كورتبينةكان 
وَينايدةكةن، بة هيض شَيوةيةك دذي واقعطةرايي 
"ِرياليزم" نيية، بةَلكو مةرجي ثَيويسيت 

 واقيعطةرايي ثَيشكةوتووة.
 

(3) 
بةالم ثةيوةنديي ِرؤمان لةطةَل ئةو واقيعةدا كة 
دةوري داوين، تةنها ثةيوةندي بةوةوة نيية كة 

ي ِرؤمان بؤمان باسدةكات، بةشَيكي خةياَليي ئةوة
بَيت لةو واقيعة، بةشَيكي جياو شاياني بةدةست 
هاتن كة دةشَيت لة نزيكةوة لَيي بكؤَليتةوة. 
جياوازيي لة نَيوان ِرووداوةكاني ِرؤمان و 
ِرووداوةكاني ذياندا تةنها لةوةدا نيية كة 

اتنن، ِرووداوةكاني ذيان قابيلي لَيكؤَلينةوة و بةديه
لة كاتَيكدا ِرووداوةكاني ِرؤمان تةنها لة ِرَيطةي 
دةقَيكةوة كة خوَلقاندووني قابيلي بةدةست هَينانن، 
بةَلكو ِرووداوةكاني ِرؤمان، بة قسةي هةمووان، زؤر 
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سةرنج ِراكَيشرتن لة ِرووداوة واقيعييةكان. 
ثةيدابووني ئةو ِرووداوة خةياَلييانة، وةاَلمي 

ةوةو كاريطةرييةكي هةية. ثَيويستيةك دةدات
كارةكتةرة خةياَلييةكان بؤشاييةكاني واقيع ثِر 
دةكةنةوة و لة بارةي ئةو بؤشاييانةوة هؤشيارميان 

نةك تةنها داهَيناني ِرؤمان، بةَلكو  ثَيدةبةخشن.
خوَيندنةوةشي جؤرَيكة لة خةون بينني لة بَيداريدا، 
لةم ِرووةوة بةردةوام ثَيويسيت بة جؤرَيك لة 

ةروونشيكاريي هةية بة ماناي فراواني وشةكة. د
لةاليةكي ترةوة، ئةطةر من مبةوَي تيؤرَيكي 
دةروونزانيي و كؤمةَلناسيي و ئاكاريي و هتد باس 
بكةم، زؤر جار بؤ من ئاسانرتة كة منوونةيةكي 
دروستكراو بهَينمةوة. كارةكتةرةكاني ِرؤمان بة 

وامن ئةم باشرتين شَيوة ئةم رؤَلة دةبينن و من دةت
كارةكتةرانة لة نَيوان هاوِرَي و ئاشناكامندا بناسم و 
ِرةفتاري ئةو كةسانة بة حسابكردن بؤ بةسةرهاتي 

 كارةكتةرةكان روونبكةمةوة، هتد..
ئةم هاتنةوةيةي "هاوئاهةنطيةي" ِرؤمان لةطةَل 
واقيعدا، لة ِرادةبةدةر ئاَلؤزة و "ِرياليزمي" ئةوةو 

وةكو بةشَيكي خةياَليي  ئةو مةسةلةيةي كة ِرؤمان
ذياني ِرؤذانة خؤي دةنوَييَن، تةنها اليةنَيكي 
تايبةتيية لة ِرؤمان، اليةنَيك كة بواري ئةوةمان 
دةداتَي كة ِرؤمان وةكو ذانرَيك، لة واقيع 

 جيابكةينةوة.
من ئةو ثةيوةنديانةي هةية لة نَيوان ئةوةي كة 

دا ِرؤمان بؤمان باسدةكات و ئةو واقيعةي كة تياي
 دةذين ناودةنَيم "سةمبؤليزمي ِرؤمان".

ئةم ثةيوةنديانة لة هةموو ِرؤمانةكاندا وةكو 
يةك نني و ثَيمواية ئةركي سةرةكي ِرةخنةطر ئةوةية 
كةلةيةكيان جيابكاتةوة و وةها ِروونيان بكاتةوة كة 
بتوانرَي هةموو ئةو فَيركردنةي كة لة بةرهةمَيكي 

 تايبةتيدا هةية دةربهَينرَيت.
بةالم لةبةرئةوةي لة خوَلقاندني ِرؤمان و لةو 
خوَلقاندنةوةيةي كة لة بة وردي خوَيندنةوةيداية، 

سستمَيكي ئاَلؤز لة ثةيوةندي دال و مةدلوولي زؤر 
هةمةجؤر تةجروبة دةكةين، ئةطةر ِرؤماننووس 
بةسووربوونةوة بيةوَيت ئَيمة لة ئةزموونةكةيدا 

ؤماننوس زؤر بةشدار بكات، ئةطةر واقيعبيين ِر
قووَل بَيت، ئةطةر ئةو فؤرمةي بةكاريدةهَينَيت وةك 
ثَيويست سةرتاثاطري بَيت، بةناضاريي، ئةم 
ثةيوةنديية هةمة جؤرة دةخاتة ناو بةرهةمةكةيةوة. 
سةمبؤليزمي دةرةوةي رؤمان دةيةوَيت لة جؤرَيك 
سةمبوليزمي ناوةوةدا ِرةنطبداتةوة. لةم ِرووةوة 

ان لة ثةيوةندي لةطةَل كؤي ضةند بةشَيك لة رؤم
رؤمانةكةدا هةمان رؤَل دةبينَيت كة ئةو كؤية لةطةَل 

 واقيعدا هةيةتي.
ئةو ثةيوةنديية طشتييةي )ئةو واقيعةي( كة 
رؤمان باسيدةكات لةطةَل ئةو واقيعةي كة دةوري 
داوين، خؤي لة خؤيدا دةستنيشانكةري ئةو شتةية 

ودةبرَي و ئةو كة بة ناوةرؤك يان بابةتي رؤمانةكة نا
بابةتة وةكو وةالمَيك واية بؤ باري تايبةتي 
هؤشياريي. بةالم بينيمان كة ئةو ناوةِرؤك يان ئةو 
بابةتة، لة شَيوةي خستنة ِروويدا، لةو فؤرمةدا كة 
بؤ دةربِرين بةكارهاتووة، قابيلي جيابوونةوة نيية. 
لة ثَيطةيةكي نوَيدا، لةطةَل هؤشيارييةكي نوَيدا 

ت بة وةزعي ِرؤمان و ئةو ثةيوةندييةي سةبارة
لةطةَل واقيعدا هةيةتي، ضةند بابةتَيكي تازة 
طوجناون و لة ئةجنامي ضةند فؤرمَيكي تازة لة 
ئاستة جياوازةكاني، زمان، شَيواز، تةكنيك، تةرح و 
بينادا، بة ثَيضةوانةوة، طةِران بة دواي فؤرمي تازةدا 

يوةندييةكي كة بابةتي نوَي دةهَيننة ئاراوة، ثة
 تازةش دةهَينَيتة ئاراوة.

بةثَيي بنةماي ثلةيةكي تايبةتي بريكردنةوة، 
ِرياليزم و فؤرماليزم و سةمبؤليزم لة رؤماندا وةها 
خؤيان دةنوَينن كة يةكَيتيةكي لة جيابوونةوة 

 نةهاتوو ثَيكدةهَينن.
ِرؤمان بة سروشيت خؤي حةز دةكات و دةبَي 

وة. بةالم ضاك حةز بكات كة خؤي ِروونبكاتة
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دةزانني، كة ضةند هةَلوَيستَيك هةن كة ناتوانن 
ِرةنطبدةنةوة و تةنها لة ئةجنامي وَيناكردنَيك كة لة 
دواي خؤيان بةجَيي دةهَيَلن دةمَيننةوة. ئةو 
بةرهةمانةي كة ئةو يةكَيتيية ناتوانَيت لة 
ناوةِرؤكياندا دةربكةوَيت طريؤدةي ئةو 

اننوسانةش كة نايانةوَيت هةَلوَيستانةن و ئةو ِرؤم
دةربارةي سروشيت كارةكةيان و ئةو متمانةيةي 
ئةو فؤرمانةي كة بةكاري دةهَينن بري بكةنةوة. ضةند 
فؤرمَيك كة لةطةَل ِرةنطدانةوةي تاوتوَي نةكردنيان 
و درؤينة بوونيان دةردةكةون، ئةو فؤرمانةي كة 
وَيناكردنَيكي واقيعمان دةدةنَي، لة ناكؤكيةكي 

كرادان لةطةَل ئةو واقيعةدا كة خوَلقاندويانةو ئاش
دةربارةي ئةو واقيعة بة بَيدةنطي ماونةتةوة. لةم 
كارةدا ضةند ساختةكارييةك هةية كة رةخنةطر 
دةبَيت ئاشكرايان بكات، ضونكة ئةو بةرهةمانة، 
وَيِراي ِراكَيشان و توانايان، تاريكي دةهَيَلنةوة و 

يي لةناو تؤخرتي دةكةن، هؤشياري بةنغرؤ
ناكؤكيةكانيدا دةهَيَلنةوة و ترسةكةش لةوةداية كة 
ئةم رةفتارة كوَيرانةية مةسةلةكة بة شوومرتين بَي 

 سةروبةريي بطةيةنَي.
لة هةموو ئةوةي كة ومتان بةو ئةجنامة دةطةين 
كة هةر طؤِرانَيكي ِراستةقينةي فؤرمي ضريؤك، هةر 

ة ذَير بار، جؤرة لَيكؤَلينةوةيةك لةم بوارةدا بهَينَيت

تةنها لة كاتَيكدا دةتوانَيت ئةجنام بدرَيت كة لةناو 
طؤِراني ضةمكي ِرؤماندا بَيت كة ئاسايي زؤر 
بةخاوي، بةالم لة ِرووي ثَيويستييةوة، بةرةو 
جؤرَيك لة شيعري تازة و لة هةمان كاتدا حةماسي 
و فَيركاري دةطؤِرَيت )هةموو ِرؤمانة طرنطةكاني 

ةتي ئةم قسةيةن( هةروةها سةدةي بيستةم شاي
لةناو مةحاَليي ضةمكي خودي ئةدةبدا )نةك تةنها 
وةكو كات بةسةربردن يان موجامةلة، بةَلكوو وةكو 
ِرؤَلي سةرةكي رؤمان( و لة ناخي كاريطةريي 

 كؤمةاليةتيدا و وةكو ئةزموونَيكي ميتؤديانة.
 

 

 :سةرضاوة
 ،ارغنون

 فصلنامة فلسفي، ادبي، فرهنطي
 1375/ بهار و تابستان 10و  9مشارة سال سوم/ 

 320-315ص 
 

 :سةرضاوةي ئةسلَي
ئةم وتارة بريتيية لة وةرطَيِراني يةكةم وتاري كتَييب 

Essais sur le Roman( ي ميشَيل بوتؤرMichel Butor كة )
لة دةزطاي ضاث و ثةخشي طاليمار لة  TELلة كؤمةَلةي 

 باَلوكراوةتةوة. 1992ساَلي 
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 رِاي طشيت و ميدياكان
 
 

  عةبدولرةمحان عاملعةبدولرةمحان عامل
  لة فارسييةوة: دالوةر عةبدوَلاَللة فارسييةوة: دالوةر عةبدوَلاَل

 
 

( وتويةتي، Jose Ortega –)خؤسَي ئؤرتَيطا 
هةرطيز كةس نةبوة لة جيهاندا حوكمِرانَييت 
كردبَيت )ئةطةر ئةو حوكمِرانيةي ثشيت بةشتَيكي 
وةك ِراي طشيت نةبةستبَيت(، بةالم ِريشة و 

هزري  –دةستةواذةي )ِراي طشيت سةرضاوةي 
طشيت( بة نهَيين ماوةتةوة. رؤميةكان زياتر 

 Consensus –دةستةواذةي )هاوِرايي طشيت 

populi يان بؤ ضةمكي قةزايي بةكارهَيناوة تا)
ناوةِرؤكة سياسيةكةي خؤي. يؤنانيةكانيش بؤ هاو 
واتايةكي لةو جؤرةيان بةكارهَيناوة. )مكياظيلي( لة 

طؤرةكاندا( بة ثشتبةسنت بة  - )تَيزةكاندا
 ,Vox populiدرومشةكاني سةدةكاني ناوةِراست )

vox dei .( دةنطي خةَلك بة )دةنطي خوا( ناو دةبات
دواتر ئةم دةستةواذةية )ِراي طشيت( لةاليةن 
سياسةمتةداراني ئةوروثاييةوة وةك فاكتةري 
سنورداركردني سياسةتي طشيت ثةسةندكراوةو 

ِرؤسؤ( لةسةروبةندي شؤِرشي بةكارهَينراوة. )
فةرةنسادا بؤ يةكةجمار ئةم دةستةواذةيةي 
بةكارهَيناوة. لةو قؤناغةي طةشةكردني 

دميوكراسيدا ِرةفتاري سياسي لة ذَير رؤشنايي 
بريوِراو هزري طشتيدا ثيادة كراوة. )مادريايظةر( 
نوسيوَييت: )ضاالكي بَيكؤتاي ِراي طشيت ديناميكي 

وي بريوِراي طشتيةوة لة دميوكراسيية(. لة ِر
هةلومةرجي ئَيستاي حكومةتة دميوكراسي و 
حكومةتة نادميوكراسيةكاندا جياوازي فراوان 
هةية. لة حكومةتي نادميوكراسيدا هةموو ئةو 
شتةي حكومةت دةيةوَيت تةسليم بوون يان 
ِرةزامةندي ثؤزةتيظانةي خةَلكة، بةالم حكومةتي 

دةكرَيت بةثَيي دميوكراسي ضاوةِرواني ئةوةي لَي
 ِراي طشيت جبوَلَيتةوة.

 

 رِاي طشيت ضيية؟-1
بريوِراي خةَلكي لة تيؤر يان ِروداوة جؤراوجؤرة 
هةستيارةكانةوة سةرهةَلدةدات )بريس( وتويةتي، 
كة هةندَيك لة ِروداوةكان )لة ِروداوةكاني دي 
                 خَيراتر ِروودةدةن، ضونكة لة كرؤكيدا 

اتر يان بةهَيزتر هةية، هةر كاتَيك بريوِراي زي
              بريوِرايةك بة ئاشكرا بة هَيزترين بريوباوةِر 
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بَيت بة ِراي طشيت ناو دةبرَيت..(. كةواتة ِراي 
طشيت ئةو ديدةية كة خةَلكي بةطشيت لة كاتَيكي 
دياريكراودا بةرامبةر بة ثرسَيكي وابةستةي 

 بةرذةوةندي طشيت هةيانة.
م دةربِرينة ثرسةكة ضارةسةر ناكات، بةالم ئة

ضونكة دةكرَيت ثرسيار بكرَيت: خةَلكي كَين؟ بة 
بِرواي )سايت( هةموو ئةو كةسانةي لة كؤمةَلطةدا 
هةن ناتوانن كاريطةرييان لةسةر ثَيكهَيناني ِراي 
طشيت هةبَيت. دةبَيت كةمايةتي بةالوةبنرَيت و 

ةكان، جطة لةضةند ئاوارتةييةكي دي، وةك ثةناهةند
هةموو كؤي ثَيطةيشتوان، بةدةر لةوةي مايف 
دةنطدانيان هةية يان بة هاواَلتي دادةنرَين دةبَيت لة 

 .(1)ثَيكهَيناني ِراي طشتيدا بةشدار بن
)فاينةر( لةو بِروايةدا بوة ثَيناسةكردنةكاني ِراي 

 طشيت ئاماذة بؤ يةكَيك لةم سَي شتة دةكات:
 ثَيشبينيكردني ِروداوَيك-1
 وةِربا-2
 خواست.-3

ِراي طشيت وةك ثَيشبينيكردني ِروداوَيك 
ئاماذةية بؤ ِراطةياندنَيكي سادة، وةك: )فاَلنة والت 
بؤمبَيكي تؤقَينةري ئةزمونكردوة(. ِراي طشيت وةك 
باوةِرَيك، ئاماذةيةكي ِروت نيية وةك خاَلي يةكةم، 
بةَلكو هةَلسةنطاندن و ثَيشبينيكردني ِروداوةكاني 

، وةك )لةو والتةدا جةنطي ناوخؤ ئايندةية
ِرونادات(. ِراي طشيت وةك خواستَيك جةخت لةسةر 
               ِرةوتي كارَيك دةكاتةوة، بؤ منونة كاتَيك 
ثرسيار دةكرَيت كة )ئايا فاَلنة والت بؤ 
ثارَيزطاريكردن لة بةرذةوةندييةكاني دةبَيت لةطةَل 

نا؟( ئةو واتاية  فيسارة واَلتدا بكةوَيتة جةنطةوة يان
بةدواداضوني ِرةوشي كارَيك  لةخؤ دةطرَيت، كة

 بةهاي هةية.
 سةرجني طشيت  يةكَيك لة ثرسة طرنطةكاني جَي

ئةمةية كة زؤر ئايديؤلؤذياو تيؤري جياواز هةية و 
هةندَيكيان ئاَلؤز، دذبةيةك و ناِرَيكخراون. 
لَيكؤَلينةوة و روناكبرييةكان ئاَلؤزي و 

كةم كردؤتةوة، بةجؤرَيك كة تيؤرة جياوازيةكاني 
ثةيوةنديدارةكان فؤرمَيكي دياريكراو ثةيدا دةكةن 

لة نَيو ئةو تيؤرانةدا، ئةو تيورةيةي كة الي  –
زؤربةي هاوالتيان هةية بة ِراي طشيت ناودةبرَيت. 
بة بِرواي )الول( هةموو هزرَيك هةَلبذاردةي نَيوان 

كي ديدي جؤراوجؤرة كة دةكرَيت بةشَيوةية
لؤجيكانة وةربطريَيت. بةالم هةندَيك لةو بِروايةدان 
كة ِراي طشيت دةكرَيت ئةقاَلني بَيت يان ثشيت بة 
باوةِرَيك بةستبَيت يان لة هةست و ئةنطَيزةيةكةوة 

 سةرضاوة بطرَيت.
لة نَيو فاكتةرة جؤربةجؤرةكاني ثَيكهَينةري ِراي 

لة طشتيدا، خةَلكي بة يةكةمني فاكتةر دادةنرَيت. 
نَيو خةَلكيدا هةندَيك ِرؤَلي طرنطرت لةواني دي 
دةطَيِرن كة دةكرَيت بة داِرَيذةراني ِراي طشيت 
دابنرَين. ئةو كةسانةش وةك نوَينةراني خةَلك لة 
دةسةاَلتي ياسادانان، ِرؤذنامةنوسان، بةِرَيوةبةران 
يان سياسةمتةداراني ثرؤفيشناَل، بةشَيوةيةكي 

اندا ثةجنة نةرم دةكةن. جدي لةطةَل ثرسة طشتيةك
دةتوانرَيت بريياران و توَيذةرةوانيش خبرَيتة سةر 
ئةو ليستة كة لة ِروانطةي تايبةتةوة سةروكاريان 
لةطةَل ثرسة طشتيةكاندا هةية. بةشَيوةيةكي طشيت 
ئةجمؤرة كةسانة بة ثيشانداني كاردانةوة بةرامبةر 
سياسةتةكان و ِروداوةكاني ِرودةدةن، ِراي طشيت 

ةسازَينن و ضوارضَيوةي ثَيدةبةخشن. ئةم جؤرة د
تاكانة كةسانَيكن مةيل و ئارةزوو يان هةسيت 
ئةركي سياسي و مةدةني ئامادةي كردون تا 
دةستوثةجنة لةطةَل ثرسي طشيت نةرم بكةن و 
هةَلبةتة بةثَيي بةرذةوةنديةكان رةنطة جياوازي لة 
 نَيوان هزرةكاندا بكةن: هةروةها رةنطة كؤمةك بة
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طةشةكردني هزرَيك بكةن كة جَيخواستيانة و 
دةيانةوَيت. بةالم زؤرينةي هةرة زؤري خةَلك 
بةرامبةر بة ثرسة طشتييةكان بَيباكن! كةمرت 
دةخوَيننةوة تةنانةت كةمرت لةوةش بريدةكةنةوة. 
ثَيداويستيةكاني ذياني رؤذانة لةناو كؤمةَلطايةكي 

او ثشتئةستور بة ملمالنَي )رقايت( يان لةن
سيستةمي سةرمايةداريدا، كاتَيكي ئةوتؤيان بؤ 
ناهَيَلَيتةوة تا سةرنج لة مةسةلة طشتييةكان بدةن 
يا بةشَيوةيةكي طشيت بريوِرايةكي طشيت ئامادة، لة 
كةساني ديةوة وةردةطرن كة رةنطة ئةو كةسة رابةر 
يان دراوسَي يان كةسَيكي دي بَيت كة جَيي 

 سةرجني ئةون.
ك )بريياراني سازَينةري هزر، ئةم طروثةي خةَل

ِريفؤرخمواز يان بةرزكردنةوةي ئةو بريو هزرانةبَيت، 
بةَلكو تةنها قةبارةي طةورة دةكةن(. بةمثَيية هزري 
لةجمؤرة، لة ضةند كةسَيكةوة سةرضاوة دةطرَيت و 
هةندَيكي زؤريش ثةسةندي دةكةن و دةيكةن بة 

           ي ِراي طشيت. بةالم دةكرَيت ثرسيار بكرَيت بؤض
لة جياتي ئةم ِراية ِرايةكي دي ثةسةند دةكرَيت؟ 
                ئةم ثرسيارة طرنطة، ضونكة هةموو بريوِراكان
لة كؤمةَلطةدا ثةرش و باَلون، بة جؤرَيك كة هةر 
كةسة و زؤرترين ليسيت فراواني هةَلبذاردني 
              لةبةردةستداية. وةالمي )سايت( بؤ ئةم 

سيارة زؤر واقيع بينانةية. ئةو لةو بِروايةدا بوة ثر
كة هةموو كةسَيك ئةوة وةردةطرَيت بؤ خؤي 
دةطوجنَيت، ئةو شتةش ئةوةية كة ئةنطَيزة و 
بةرذةوةنديية ئابورييةكاني بة باشرتين شَيوة تَير 

 (.Ibidبكات )
 

 ثرِوثاطةندة-2
هةميشة ئةو بريوِرا ئامادةو سازكراوة 

كة خةَلك دةخيوازَيت، بةَلكو  لةبةردةستدا نيية

هزرةكان لة ِرَيطاي ثِروثاطةندةيةكي لَيزانانةوة 
دةخرَيتة ِروو. طروثي زؤري جؤراوجؤر هةن، كة بؤ 
سودي ئةم يان ئةو بابةت ثِروثاطةندة دةكةن و 
ِرةوشةكانيان هةندَيكجار ئاشكراو ِراستةوخؤية و 
 هةندَيكجارييش شاراوةو طومانلَيكراوة. بةبِرواي
زؤرَيك ئاماجني سةرةكي ثِروثاطةندةكان ملمالنَيي 
سياسي نَيوان طروث و ضينة كؤمةاليةتيةكان نيية، 
بةَلكو بؤ دامةزراندني يةكثارضةيية. )دوظرذة( 
وتويةتي: )ئاماجني ثِروثاطةندة ملمالنَيي نَيوان 
ضني و طروثة كؤمةاليةتية ثَيكهَينةرةكاني نةتةوة 

كةمةوة بة ِرةواَلةتيش بَيت نيية، بةَلكو بةاليةني 
باس لة يةكَييت طةل دةكات. ثِروثاطةندة ضةكَيك 
نيية بؤ جةنطي سياسي يان بةاليةني كةمةوة 
دةوَلةت بةو جؤرة بانطةشةي بؤ دةكات.. ِراطةياندن 
ئامِرازَيكة بؤ هةماهةنطي يان نيمضة هةماهةنطي 

. بةالم هةر بةو جؤرةشي كة خؤي (2)كؤمةاليةتي(
َيدادةنَيت لة ِراستيدا حكومةت بةشَيوةيةكي دانيث

ئاسايي لة دةسيت ضينَيكي كؤمةاليةتيدايةو سود 
لة ثِروثاطةندة بؤ لَيداني دةسةاَلتي ضينةكاني دي 
وةردةطرَيت. بة بِرواي )ظاَلتةر ليثمن(، طرنطرتين 
شؤِرش لة سةردةمي ئَيستادا ئةو شؤِرشةية كة لة 

وان حكومةت ئةفراندني رةزامةنديدا لة نَي
كراوةكاندا روودةدات. لة ذياني ئةو نةوة نوَييةي 
ئةمِرؤ لة زؤر ِروةوة كؤنرتؤَل كراوة، هاندان و 
بزواندني هةست و سؤزةكاني بووة بة هونةرَيكي 
هؤشيارانةو ِرةوشَيكي باو يان بوةبة حكومةتي 
طشيت. ثِروثاطةندة ئامِرازَيكي كاراي طةيشتنة بة 

فريد( وتويةتي: )وةسوةسةكان خةَلك. )ئةندرَي سيط
زؤر زؤرن و ضةكةكان زؤر كاران(، سةبارةت بة 
ئةطةري مةترسيةكاني ثِروثاطةندة لة ئةمريكا 
وتويةتي: ِراي طشيت ضةكَيكي مةترسيدارة:  
)شَيوازةكاني رَيكخستين، فؤرمةلةكردني و 
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هةَلئاوساني تا خاَلي خرؤشان و هيسرتيايي هَيندة 
ةكاني بةِرادةيةك كامَل بوة، باش ناسراوة و هونةر

كة وا دةردةكةوَيت بةهؤي نةرمونياني و طوجناوي 
خةَلكةوة هيض ئاستةنطَيك بؤ ئاِراستةكردنيان لة 

 ئارادا نةبَيت(.
بةالم دةكرَيت لةطةَل )سايت(دا هاوِرابني كة 
سنورداريي هةية و ناكرَيت خةَلكي بةرةو سةرو ئةو 

)ثِروثاطةندة تةنها بؤ سنوردارَيتية ئاِراستة بكرَين: 
ماوةيةكي كورت كاريطةرة، مةطةر لةطةَل جؤرَيك لة 
ثاشينةي ِراي طشيت يان خولياي كؤمةاليةتي 
هؤمؤجني و ئاوَيتة بَيت، ئةطةر دذ بة ثاشينة و 

.  (3)خولياي كؤمةاليةتي بَيت سةركةوتوو نابَيت(
لَيرةوة رةنطة بةهاي ئاذيتاسيؤن بؤ ماوةيةكي 

بة طوتةي )سايت(: )هةر كاتَيك كورت بَيت. 
ئاذيتاسيؤنَيك لةطةَل ئةو خولياي كة هةية ثَيضةوانة 
نةبَيت بؤ ماوةيةك لة رووداوة تازةكاندا رةنطة 
هؤكاري رةزامةندي خةَلك بَيت،.. بةالم بةهةمان 
شَيوةي كة ئةفاَلتون و ئةرستؤ بِروايان وابوو 
 ثَيدةضَيت مَيذوش طةواهي دةربَيت "توندِرةوي

. ئايا )لينكؤَلن( (4)تؤوي كاردانةوة دةضَينَيت"
دروسيت نةوتوة كة ناتوانرَيت تاسةر هةموو خةَلك 
فريو بدرَيت، درةنط يان زوو حةقيقةت 
دةردةكةوَيت: )كاتَيك هيض دةنطَيك بؤ نةياريي 
نوزةي نةيةت و كاتَيك نةتوانرَيت حةقيقةت 
جيابكرَيتةوة، درؤكردن ئاسان دةبَيت. لة 

كيشدا درؤكردن بة طران تةواودةبَيت كة دةنطي كاتَي
 .(5)دي بطةنة طوَي و وتةكاني دي ِراست بكةنةوة(

ثِروثاطةندة لة مةيداني جيهاني سياسةتيشدا 
بة فراواني بةكاردَيت و هةموو دةوَلةتةكان بؤ 
كارتَيكردن لة طروثة تايبةتةكاني جَيمةبةسنت لة 

ِروةوة لة نَيوان دةوَلةتاني ديدا، ثةناي بؤ دةبةن. لةم
بةرذةوةندي نيشتمانيي والتة نةيارةكاندا سازش 

ناكرَيت، بةَلكو ئاماجنةكة دةسةبةركردني 
 .(6)بةرذةوةندي ئةو والتةية ثِروثاطةندة دةكات

 أ(ضاثةمةني
رؤذنامة بة تايبةتي و ضاثةمةني بة طشيت لة 
ثَيكهَيناني ِراي طشتيدا زؤر كاريطةرن. بؤ 

ياسيانةي ضاثةمةني ناوي دةرخستين طرنطي س
. (7)دميوكراسي( يان لَيناوة –)دةسةاَلتي ضوارةم 

)ليثمن( رؤذنامةي بة )كتَييب ثريؤزي دميوكراسي( 
ناوبردووة. رؤذنامة سةرضاوةيةكة خةَلكي بةهؤيةوة 
بةِراستيةكان دةطةن. رؤذنامةكان بةشَيوازي 
ِرةنطدانةوةي هةواَلةكان، يان ئةو دةستكاريةي كة 

ا دةكةن، و بة وتوَيذ لة بارةي روداو و تيايد
سياسةتي طروثة سياسية جياوازةكان، لة هةوَلي 
ئةوةدان كار لة ِراي طشيت بكةن. خوَينةري ئاسايي 
رؤذنامة، كة زانياري ثسثؤِرانةي زانستيانة نيية و 
لة كاتي بةتاَليدا بةردةوام رؤذنامة دةخوَينَيتةوة 

ئةو مةيلي بةالي ثةسةندكردني تيؤر و 
(، كة بؤ 369ثةردةثؤشكردنانةدا دةضَيت )ال 

مةبةستَيك سازكراون. شَيوازي هونةريانةي ثَيداني 
هةواَليش باَلوبونةوةي جؤرَيك لة رؤشنبرييي 
واقيعي لة نَيو خةَلكدا فةراهةم دةكات. هةندَيك 
سيستمي هةواَلدةري هةوَلدةدةن خةَلك لة 

زؤر نزم جيهانَيكي داخراوو لةسةر ئاستَيكي هزري 
بهَيَلنةوة. ئاماجني ئةو سيستمانة ئةوةية خةَلك بة 
)نةزاني( بهَيَلنةوة. لةو جؤرة سيستمانةدا بةهؤي 
ِراطةياندني طشتييةوة، هةوَلدةدرَيت خةَلكي لة 
ذينطةيةكي ناواقيعي، دروستكراو، سةرجنِراكَيش و 
ثوضدا مبَيننةوة و لةو رَيطايةوة لة ثرسة واقيعية 

ي كؤمةَلطة بةدوربن. بةالم ئةطةر ِراستةقينةكان
سيستمي هةواَلدةري لة قةيدو بةندي ِراطةياندن و 
بةرذةوةند ثةرسيت ئازاد بَيت، دةتوانَيت ضاالكي 
ثةروةردةيي و رؤشنبريييةكي مرؤظدؤستانة وازي 
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بكات و شوَينةواري بة )نةزانكردن(ي هةندَيك 
 سيستمي هةواَلدةري بسِرَيتةوة.

ةتي دميوكراسي نوَيدا هَيزَيكي رؤذنامة لة دةوَل
سةرشؤِرهَينةرة. بة وتةي )دظورذة(: )سةرهةَلداني 

و( –ضاثةمةني لة سةدةي ِرابردودا )سةدةي نؤزدة 
بةشدارييةكي طةورةي لة طةشةكردني دميوكراسيدا 
هةبوة(. رؤذنامةكان ئةو تواناية بة دةوَلةت 
دةبةخشَيت درَيذة بة ثةيوةنديكردني بة خةَلكةوة 

ات و ثَيشنياز و ِرةخنةكان بؤ ضاككردني بد
كاروبارةكان خباتة ِروو. رؤذنامةكان تةنها سكااَلكان 
تَيناثةِرَينن، بةَلكو هةوَلدةدةن ببنة ِرةنطدةرةوةي 
هةست و ديدةكاني خةَلك بةو جؤرةي تَييدةطةن. بة 
لةبةرضاوطرتين ِرؤَلي طرنطيان لة فؤرمؤلةبوني ِراي 

ت ئةو ئامِرازي ِراطةياندن و طشيت دةبَيت هةوَلبدرَي
ميديايانة نةكةونة ذَير ضنطي خةَلكي خاوةن 
بةرذةوةندي بة طشيت ئةو ديدة كؤدةنطي لةسةرة 
كة ضاثةمةني ئازاد و بَياليةن بؤ سةركةوتين 
حكومةتي دميوكراسي ثَيويستة. لة هةمووي 
طرنطرت دةبَيت هةواَلةكان دروست خبرَينة ِروو تا 

اوالتيان ببةخشَيت دادوةرييةكي ئةو تواناية بة ه
دروست و تةندروست بكةن. بةالم بؤ طةيشنت بةم 

 ئاماجنة هيض ِرَيطةيةك ثَيناسة نةكراوة. 
ضاثةمةنيةكان لةبةرئةوةي وابةستةي تيؤر و 
بةرذةوةندي هةواَلنَيرانن، دوضاري ِرةخنة لَيطرتن 
بون. هةروةها بةهؤي ثةنابردني بؤ ئاسان 

ةرةكاني، بة لةبةرضاوطرتين خرؤشاندني خوَين
ذمارة زؤري ئةو خوَينةرانة، لةوانةية بكةونة 
سةرزةنشت كردن. بةالم لة ِروانطةي )سايت(ةوة ئةم 
رةخنةلَيطرتنة ِرةوا نيية: )خاوةني ِرؤذنامة دةبَيت 
وةك كانديدي ثلةيةكي سياسي هونةرةكاني 
شةيداكردني كؤمةَل بةكاربهَينَيت. رؤذنامةنوسي و 

ت ِرةنطدةرةوةي ميزاجي طشتية. رؤذنامة سياسة

ئةو شتة بة خوَينةران دةبةخشَيت كة خواستيانة و 
. خةَلكي ئاسايي (8)مايف ئةوةيان هةية بيزانن(

تواناي تَيوةطالنيان لةطةَل ثرسة ئاَلؤزةكاني 
حكومةتدا نيية. )ليمثن( و )نؤرمان ئةجنل(يش لةو 

انن و باوةِرةدابون هةموو ئةو شتةي خةَلكي دةتو
دةبَيت ئةجنامي بدةن ئةوةية كة تةنها دةرئةجنامي 
كؤتايي ثةسةند بكةن. لةاليةكي ديةوة بةشَيوةيةكي 
طشيت ضيين سةرمايةدار خاوةني ضاثةمةنية و 
رَينوَيين دةكات و هةر لةبةر ئةمةش وتوَيذطةلَيكي 
زؤر لة بارةي قازاجني سةرمايةداران و لة راستيدا 

ة ضاثةمةني بةشَيوةيةكي سيستةمي سةرمايةداري ل
 طشيت و سيستةمي هةواَلدةريية تايبةتي دةكرَيت.

بؤ منونة )مؤريس دظورذة( لةو بارةيةوة 
وتويةتي: )سيستمي هةواَلدةري سةرمايةداري 
دةيةوَيت هاوالتيان لة باري ئاساييدا كة ثَيويستة 
بَيدار و وريابن، سست و خةواَلوو بكات و 

ؤكاون و ثَيويستة كاتَيكيش، كة خرؤشاو ثةش
. )كوري( لةو (9)ئاراميان بكاتةوة، دةيانبزوَينَيت..(

باوةِرةدابوة: )ثةيوةندي بازرطاني و دميوكراسي 
لةاليةن ضاثةمةنيةوة هةِرةشةيةكي جديية بؤ 
دميوكراسيةت( )فاينةر( نوسيوَييت: )ِرادةي 
كؤنكرَييت هةواَلي دروست و هزري يةكسان 

زياتر بةهؤي بةطشيت كةمة و ضاثةمةني 
طةورةكردن و كةمرت بةهؤي ِريفؤرمي 
كةموكوِرييةكانيةوة دةسةاَلتَيكي نائاساييان 

، بةالم ئةطةر خةَلكي باش (10)بةدةستهَيناوة(
ثةروةردة بكرَين و رؤشنبري بن باشيان لة خراث 

 ثَيباشرتة.
 ب( كؤبونةوةي طشيت

كؤبونةوة طشتيةكان بؤ ِرابةرةكان هةلَيكي 
ثةيوةندي ِراستةوخؤ لةطةَل خةَلك طوجناون تا 

ببةسنت. سازداني ئةجمؤرة كؤبونةوانة بؤ ئةو 
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واَلتانةي كة بةشي زؤري دانيشتوانةكةي 
نةخوَيندةوارن يان هَيشتا خوَيندةوارةكاني 
خوَيندنةوةي رؤذنامة نةبؤتة نةريت لةاليان و 
هَيشتا ئاماذة بؤ طؤظار و نوسراو ناكرَيت، ئةجمؤرة 

رنطن. ئةجمؤرة طردبونةوانة كؤبونةوانة ط
ياريدةدةرَيكي طةورةية بؤ دةسِراطةيشنت بة خةَلك و 
ئةركي ثةروةردةكردني سياسيانةيانة. بؤ 
كاريطةريي دانان لةسةر ِراي طشيت سود لة 
شَيوازي زمان وةردةطريَيت. ِرابةراني وتاربَيذ 
سةبارةت بة ثرسة سياسيية ذيانيةكان ِراي طشيت 

م بؤ ئةوةي ئةجمؤرة كؤبونةوة دةبزوَينن. بةال
طشتيانة بينة فاكتةري ثَيكهَيناني ِراي طشيت 
كاريطةر، دةبَيت ئازاديية مةدةنييةكاني وةك ئازادي 
كؤِر و كؤبونةوةو ِراطةياندن بؤ خةَلكي دةسةبةر 

 بكرَيت.
 ث( ثارتي سياسي:

ثَيشرت بةشَيوةيةكي دوورو درَيذ باسي رؤَلي 
سي و ثَيكهَيناني ِراي ثارتي سياسي لة ذياني سيا

طشتيدا كرد. ثارتةكان لة ثَيناوي ثاراستين هزر و 
سياسةتة تايبةتةكاندا ثَيكهاتون. بةشَيك لة 
ئةركةكانيان بريتيية لةوةي سةبارةت بة ثرسة 
جؤراوجؤرةكان، بريوِرا دةربِرن و اليةنطران بؤ 
ديدةكانيان دروست بكةن. دةبَيت اليةنطرانيش 

يت هةَلوَيسيت حيزبي لة بارةي بِروايان بة دروس
 ثرسة جؤراو جؤرةكان هةبَيت.

 ثارلةمان: –ت(دةسةالَتي ياسادانان 
دةسةاَلتي ياسادانان بة ئاوَينة و قاَليب ِراي 
طشيت وةسفكراوة. لَيكؤَلينةوةي طةرموطوِر 
دةربارةي سياسةتة ناوخؤيي و دةرةكيةكاني والت، 

ةنطدان لةسةر توَيذينةوة لة كاتي دانيشتنةكان بؤ د
بودجة، هةَلثةساردني كاتيانةي دانيشتنةكاني 

ِرَيطا مانة لةنةبةخشيين مت ءئةجنومةن، ِرةخنةطرتن

بةرضاوةكانن بؤ كاريطةري دانان لةسةر ِراي طشيت 
خةَلك و ئةو توانستةيان ثَيدةدةن تا لة بارةي 

 ثرسةطرنطة زيندوةكانةوة فؤرمةلةي بريوِرا بكةن.
 ةردةيي:ج(دامةزراوةي ثةرو

دامةزراوة ثةروةردةييةكاني وةك قوتاخبانة، 
زانكؤ، دامةزراوةي لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةش 
كاريطةري ِراستةوخؤيان بةسةر ِراي طشتيةوة 
هةية. لة ِراستيدا ئةم دامةزراوة ثةروةردةيي و 
توَيذينةوانة ئامادةكاري هاوالتياني ئايندةن. لة 

مةدةنيةكانيان  قؤناغي فؤرمطرييشدا هؤشياريية
تَيدا طةشة ثَيدةدرَيت. لة ماوةي ئةو قؤناغةدا 
جيهانبيين تايبةتيان تَيدا ثةروةردة دةكرَيت و 

و خاوةن ديدي  دواجار وةك هاواَلتي هؤشيار
            و هزري ثةيوةست بةخودةوة، سةربةخؤ

 طةورة دةبن.
 ض(رِاديؤ، تةلةفزيؤن و سينةما:

ا ميدياي ِراديؤ، تةلةفزيؤن و سينةم
كؤثةيوةندين و بةهؤيانةوة كاريطةري زؤر دةخرَيتة 
سةر خةَلك. ئةوةي رؤذنامة دةينوسَيت ئامِرازة 
بَيسيمةكان بةشَيوةيةكي زارةكي بةخةَلكي 
دةطةيةنن. لة ِرَيطةي ثةخشكردني هةواَل و 
تيؤرةكانةوة خةَلكي نةخوَيندةواريش ئاطادار 

يهاندا دةكرَينةوة و لةوةي لة ناو والت و ج
ِروودةدات بة ئاطا دةبن. لة ِراستيدا تةلةفزيؤن و 
ِراديؤ ثةيوةندييةكي ذياو لة نَيوان خةَلك و 
حكومةتدا دروست دةكةن. )كوري( نوسيوَييت: 
)هةندَيك لة ضاودَيران تا ئةو ِرادةية دور ِرؤشتون كة 
ِرايانطةياندووة، ِراديؤ دوبارة ئةو ثةيوةنديية 

ان ِرابةراني سياسي و ِراستةوخؤيةي لة نَيو
اليةنطرانيان بةرقةراركردووة، كة ئاماذةي دياري 
دميوكراسي يؤنان بوو(. )دظورذة(ش نوسيوَييت: 
)ئةمِرؤ ميديا بيسرتاوةكان )ِراديؤ( و بينراوةكان 
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)تةلةفزيؤن، سينةما و هةفتانةي وَينةدار( بة هةمان 
ئةندازةي ضاثةمةني نوسراو كاريطةرن: ئةوانةش 

ن لة دةسةاَلتي ضوارةم. وا باَلوة كة بةشَيك
ِرَيطاكاني طةياندني هةواَل و بريوِراكان، كة 
دةرئةجنامي شَيوةي هونةريي نوَيية، بة )ئامِرازي 
هةواَلي طشتطري( ناوزةدكراوة، ضةكَيكي سياسي 

 . (12)زؤر كاريطةر ثَيكدةهَينن(
بةالم طوتراوة كة نابَيت ِراديؤ ضةكي 

ت بَيت: )ئاسايية لة حكومةتة ثِروثاطةندةي حكومة
ستةمكارةكاندا ئامِرازةكاني هةواَلي طشتطرييي( لة 
ذَير ضنطي دةوَلةتداية. ئةم ئامِرازانة 
ِراطةيةنراوةكاني دةوَلةت ثةخش دةكةن، 
ِراطةياندنَيكي لةطةَل ثؤليسدا بة بنةماي بنضينةيي 
دةسةالت دادةنرَيت. ئاماجني ئةو ثِروثاطةندانةش 

بؤ  هاواَلتيانة دةنطي ةي كؤطردكردنةو
 .(13)حكومةت(

 ح(كارةكاني دي:
ئةجنومةنة جؤربةجؤرةكان و طروثة 
دةسةاَلتدارةكانيش هةوَلدةدةن كاريطةربن و ِراي 

 طشيت بةثَيي خواسيت خؤيان لة قاَلب بدةن.
 خ(ئاستةنطةكاني بةردةم دروستبوني رِاي تةندروست:

دنَيكي ئةو شتةي دةبَيتة ِرَيطري بةردةم كاركر
سةركةوتوانةي دميوكراسي دةشبَيتة ئاستةنطي 
بةردةم دروستبوني ِراي طشيت تةندروست، بةالم 
دةكرَيت ئاماذةش بؤ هةندَيك فاكتةري طرنط 
بكرَيت: ئةو باَلوكراوانةي هيض ثةرواي ضاكة و 
 خراثة نني يان دةغةَلكارن، ئةو بةرثرسانةي 
            زانياري درؤ دةدةن، حمافيزةكاري وةهم
ثةرسيت و مةزهةبي، جيهانبيين دةستةطةر و 
طروثضي و نةبوني ئازادي مةدةني، نةبوني 
ثةروةردة، ثَينةطةيشتويي سياسي و جيهانبيين 
 هاوسةنط و بَيهودةيي سياسي. ِرَيطةي 

 دروستبوني ِراي طشيت تةندروست ئةوةية هةوَل 
بؤ لةناوبردني فاكتةرةكاني زيانطةياندن بة ِراي 

  بدرَيت.طشيت
 د( ضؤنيةتي دياريكردني رِاي طشيت:

بة بِرواي )بريس( بؤ ناسيين ِراي طشيت 
ضاثةمةنيةكان ِرَينيشاندةري باش نني، ضونكة 
هةَلسوِراني كارةكةي وةك ثَيويست ئاماذة نيية بؤ 
ثةسةندكردني ديدةكاني. كؤبونةوة طشتيةكانيش 
ئاماذةي باش نني، ضونكة لة سةنتةرة 
قةرةباَلغةكاندا هةموو طروثَيكي ثِر وزة دةتوانَيت 

ري زؤر كؤ بكاتةوة. بة بِرواي ئةو باشرتين طوَيط
ِرَيطةضارةي ئازادانة لة نَيو خةَلكدا وةرطرتين ديد و 
بؤضونيانة سةبارةت بة ثرسة طشتيةكان. بة بِرواي 
)بريس( بريوِراي زؤرينة ِراي طشيت نيية، هةروةها 
بريوِراي طروثَيك يان ناوضةيةكيش بة هةمان شَيوة 

وبربَيت. بؤ ئةوةي ببَيتة ناكرَيت بة ِراي طشيت نا
ِراي طشيت ثَيويستة ثةي بة ئةقَل و لؤذيكي 
ئاماجني خؤشطوزةراني كؤمةَلطة بربَيت. لَيرةوة 
)بريس( وةك ئريادةي طشيت، )ِرؤسؤ( ِراي طشيت بة 
لَيَل و ئاَلؤز دةكات و دواجار بؤ هةموو مةبةستَيكي 

 ثراكتيكي بة بَيسودي دادةنَيت.
وازي ئامار لة ئةندازةطريي بةهؤي برةودان بةشَي

ِراطشتيدا ِرةوشي منونة هَينانةوةي سةرتاسةري 
برةوي ثةيداكرد. ئاشكراية بةهاي ِريفراندؤمي لةو 
جؤرة وابةستةي ِرةوشي منونة طريي، فؤرمي 
ثرسيار، هةلومةرج و بارودؤخ و هةروةها ِرةوتي 
ئةجنامي ضاوثَيكةوتنةكةية. ناكامبوني هةندَيك 

ةورةي ِريفراندؤم لة ثَيشبيين كردني دامةزراوةي ط
( بؤ 1948ئةجنامي هةَلبذاردني )ترومن( لة )

سةرؤكايةتي كؤماري ئةمريكا، خستنية بةر 
ِرةخنةي توند و بوة هؤي الوازي و دواكةوتنيان. 
ئةم ِرةوشانة لة باري ضاكبون و كامَلبوندا تا 
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زانياري متمانةدارتر سةبارةت بة ِراي طشيت 
 بةدةسبهَينن.

ثَيشئةوةي بتوانرَيت ِراي طشيت لة ِروي 
سياسييةوة حسابي بؤ بكرَيت دةبَيت 
  دةسرِتؤيشتويي خؤي ئاشكرا بكات. ئةوةي
زانراوة ئةوةية كة ِراي طشيت لة هةمبةر زؤر ثرسي 
سياسي طشتيدا دابةش و ثةرشوباَلوة، بريوِراي 

دةبَيت لةبةرضاو بطريَيت.  جياواز ئةو واقيعةية كة
بونةوةي هزري يان مشتومِر، و وِرووبةِر

مةيدانةكاني هاوِرابون يان نةبون و فةرامؤشي 
ئاشكرا دةكات، ئةوةش بةرثرسيارَييت بونيادي 

دةنطي يان  دميوكراسيية كة بؤ بةدةستهَيناني كؤ
دروستكردني هاوسةنطي لة نَيوان بريوِرا 
جياوازةكان و بةرذةوةنديةكاندا بةشَيوازَيكي وا 

يةني زؤريي ِرةزامةندي خةَلك كاربكةن، كةال
 دةستةبةر بكةن.

 
 

 دةولَةتي خؤشطوزةران
ضةمكي دةوَلةت وةك كارطوزارَيكي 
خؤشطوزةرانيي مرؤظ يادطارَيكي دَيرينة. )ئةرستؤ( 
وتويةتي: )دةوَلةت لة ثَيناوي ذياندا دَيتة ئاراوةو 
لة ثَيناوي ذيانَيكي باشرتدا درَيذةي دةبَيت(. لة 

بريياراني ئةخالقيشةوة دةبَيت  ديدي هةندَيك لة
دةوَلةت بة بَيوةستان درَيذة بة رةفتاري باش بدات، 
كؤنرتؤَل و ريفؤرمي ئةخالقيانةي مرؤظ بكات و خاك 
و ئاو بؤ مرؤظ ساز بكات و بؤ ذيان بيطوجنَينَيت. 
هةر لة كؤنةوة دةوَلةت وةك بونيادَيك و رَينماييةكي 

قي تاك سةير ئةخالقي و لة قاَلبدةري ذياني ئةخال
كراوةو لة ثَيناوي بةرز ِراطرتين جؤري مرؤظ لة 
داِرماني جةستةيي و ئازاري رؤحي ِرؤَلي طرنط و 
سةرةكي طَيِراوة. دةوَلةت بةهؤي ثةرةثَيداني بة 

ثةروةردة لة ِروي ثةروةردةكردني هَيزي زهين 
رؤَلَيكي زيندووي طَيِراوة، عةداَلةتي كؤمةاليةتي 

بةختياريي لة نَيوان هاواَلتياندا دةسةبةركردووة و 
 زياتر كردووة.

ئةركةكاني دةوَلةت يان حكومةت ثلة بة ثلة 
زؤرتر بوة. لة سةدةكاني هةذدة و نؤزدةدا حكومةت 
ثؤليسَيك بوو. تاكطةرايي تاِرادةي  كامَلبون هةبوة 
و رَيطر بوة حكومةت يان دةوَلةت كةمرتين بةشداري 

توارت ميل( لة كارةكاندا بكات. )جان ئيس
نوسيوَييت: )ثَيويستة رَيطة لة خراثي زيادبووني 
دةسةاَلتي دةوَلةت بطريَيت. هةر كارَيكي نوَيش بؤ 
كارةكاني دةوَلةت زياد بكةين دةبَيتة هؤي زيادبوني 
كؤنرتؤَلي دةوَلةت بةسةر خواست و ئومَيدةكاني 
خةَلك و بة تَيثةِربوني كات تاكي ضاالك و بةهيمةت 

ك دةطؤِرَيت كة ثشت بة دةوَلةت ببةسنت بؤ كةسانَي
و ببنة ناخنؤري يان ثشت بة ثارتَيك ببةسنت، كة 
ئةطةري ئةوةي لَيدةكرَيت دةسةاَلتي دةوَلةت 

. بةالم زؤر درَيذةي نةكَيشا (14)بةدةستةوة بطرَيت(
كة ديدةكان بؤ دةوَلةت يان حكومةت طؤِراني 
بةسةردا هات. لة سةدةي بيستةمدا حكومةت بؤ 
جؤرَيك هاوكاري خزمةتطوزاري كؤمةاليةتي طؤِراو 
ئيدي تةنها وةك ثؤليسَيك ئةذمار نةدةكرا. ِرؤَلي 
مامؤستا، ثةرستار بةِرَيوةبةر و طةورة ثيشةكاراني 
لة خؤ طرت. لة ئةستؤطرتين ئةم ئةركانة بوة هؤي 
هةالتين سةردةمي سؤشياليزم. ئةو دةوَلةتانةي كة 

د بوو، بريؤكةي سؤشياليزميان هةَلنةبذار
خؤشطوزةرانيان طةاَلَلة دةكرد. لةم ِرَيطةيةوة 
ضةمكي دةوَلةتي خؤشطوزةران هاتة ئاراوة و 
ضةمكي دةوَلةتي تاكطةراي مةحكوم كرد، كة 
ئاماجني ثاراسنت بوو، نةك ثَيشكةوتن. هةروةها 
ضةمكي دةوَلةتي كؤمؤنيستيشي ِرةتكردةوة كة 

هةموو  تيايدا خؤشطوزةراني بة لةدةستداني
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ئازاديية بنةِرةتيةكاني مرؤظ دةهاتة دي. ضةمكي 
دةوَلةتي خؤشطوزةران دةسيت لة ناسايستةيية 
سةرةكيةكاني هةردوكيان داشؤري و لة هةمان 
كاتيشدا بوة خاوةني ضاكة و باشةكانيان. بةجمؤرة 
منونةيةكي باال لة دةوَلةتي نوَي خراية ِروو، كة 

سؤشياليزمي ضاكة و باشيةكاني دميوكراسي و 
لةخؤ دةطرت. )هامبن( دةوَلةتي خؤشطوزةران بة 
دةرئةجنامي: )ثَيطةيشتين تاكطةرايي سةدةي 
نؤزدة بة سؤشياليزمي سةدةي بيستةم( وةسف 
كردووة. )طوثتا(ي توَيذةرةوةي هندستان 
نوسيوَييت: )ضريؤكي ثةرةسةندني ئةركةكاني 
دةوَلةت لة كارطوزارَيكي ياسا و سيستمةوة بؤ 

طوزارَيكي خؤشطوزةراني كؤمةاليةتي ضريؤكي كار
. بريياراني (15)بة واقيعي بوني كةسَييت مرؤظة(

ئينطليزي لةو باوةِرةدان كة بريؤكةي دةوَلةتي 
خؤشطوزةران سةرةتا لة ئينطلتةراوة سةري 
هةَلداوة. )هامبن( وتويةتي: )ئةوة هةَلةية طةر وا 

ن وةك وَينا بكرَيت كة ضةمكي دةوَلةتي خؤشطوزةرا
خوانَيكي ئامادة لة ئامسانةوة بؤ هزري خةَلكي 
ضاو لة ِرَيطا دابةزيبَيت. دةوَلةتي خؤشطوزةران 
بةري ِرةجني ثةيوةندي ئارةزوي سياسي بةريتانيا 
و طةشةكردني ثلة بة ثلةي ئةو درةختةبوة كة ضوار 
سةدة و نيو لةوةو بةر )شؤِرشي شكؤمةندي 

 .(16)( نَيذرابوو(1688
 
 تي خؤشطوزةران ضيية؟دةولَة-1

بريؤكةي دةوَلةتي خؤشطوزةران ئةمةية كة 
قورسايي ثايةي سةرةكي دةوَلةتي خؤشطوزةران 
تاكة و دةوَلةتي خؤشطوزةران لة ثَيناوي 
طةشةثَيداني هارمؤني ئةودا طةاَلَلةكراوة. بةمثَيية 
ئاماجني دةوَلةتي خؤشطوزةران دةسةبةركردني 

يي تاكة. هةموو ِرادةي بةرزي ثَيشكةوتن و خؤش

ضاالكيةكاني بة خؤشطوزةراني طشتييةوة بةندة. 
)كول( نوسيوَييت: )دةوَلةتي خؤشطوزةران 
كؤمةَلطةيةكة بةاليةني كةمةوة ئاسيت ذيان و هةل 
تيايدا ِرةخساوة و لة ثشكي هةموو هاوالتيانداية(. 
)ئارتؤر شلزنيط( بةجمؤرة ثَيناسةي دةوَلةتي 

ستمَيكة حكومةت خؤشطوزةراني كردووة: )سي
بةَلَين دةدات ئاسيت دياريكراوي كار، دةرامةت، 
ثةروةردة، كؤمةكي تةندروسيت و دابينكردني 
كؤمةاليةتي و نيشتةجَيبون بؤ هةموو هاواَلتياني 

. بة بِرواي )هَيربرت لةهمةن(: (17)دةسةبةر بكات(
)دةوَلةتي خؤشطوزةران دةوَلةتَيكة خةَلكي ئازادن 

كاني خؤيان ثةروةردة بكةن و لة توانا تاكايةتية
بةرامبةر ِرةجنةكانياندا ثاداشتَيكي ِرةوا وةرطرن و 
بةدوي خؤشبةخيت و بةختيارييةوة بن بَيئةوةي 
ترس لة برسَييت، بَيالنةيي يان ستةمكاريي بةهؤي 

. بة (18)نةذاد و بريوباوةِرو ِرةنطةوة رَيطريان بَيت(
و طوتةي )كانت(: دةوَلةتي خؤشطوزةران ئة

دةوَلةتةية ِرشتةيةكي بةرفراواني خزمةتطوزاري 
ثَيشكةش بة هاوالتياني بكات(. بة بِرواي 
)ئابراهام(: )دةوَلةتي خؤشطوزةران كؤمةَلطةيةكة 
دةسةاَلتي دةوَلةت بؤ هاوسةنط كردني كاركردني 
ئاساييانةي هَيزي ئابوريي بةشَيوةيةكي 

كي هةَلسةنطَينراو بةركار دةخرَيت تا دابةشكردنَي
باشرتي دةرامةت، الني كةمي بنضينةيي، بة 
ضاوثؤشي لة بةهاي بازاِري كار و دارايي بؤ هةموو 

 .(19)هاوالتيان بةدةست بَيت(
)مارشاَل( تاكطةرايي زؤر و طشتطةرايي بة 
تايبةمتةندي بنةِرةتيانةي دةوَلةتي خؤشطوزةران 
دادةنَيت. تاكطةريي ئاماذة بؤ مايف رةهاي تاك بؤ 

بة خؤشطوزةراني دةكات ئاماذة بؤ  طةيشنت
 تاكطةرايي دةكات و طشتطةرايش دةهاويذَيتة
ئةستؤي دةوَلةت تا هةموو كؤمةَلطة، كة مومكينة لة 
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كؤي خواستةكاني تاك باالتر بَيت، بةرةو ثَيش 
 .(20)ببات و بيثارَيزَيت
 اوةِرةدا بوة ـــ( لةو بPiet thoenes –)ثيت تيؤنس 

فؤرمَيكي نوَيي كؤمةَلطةيةكة  دةوَلةتي خؤشطوزةران
جياوازي لةطةَل دةوَلةتي ليربالي، كة ثَيش ئةوبوةو 
دةوَلةتي سؤشياليسيت، كة نةياري بوة، هةية. 
دةتوانرَيت تا ِرادةيةك بةهؤي تايبةمتةندَييت 
دميوكراسي و تاِرادةيةك بةهؤي ئةو كةمة 
جةختكردنةي بؤ طشتطةرايي هةيةتي لة 

ةتي فؤرمةكاني كؤمؤنيسيت خؤشطوزةراني كؤمةالي
و فاشيزم جودا بكرَيتةوة. بة واتايةكي دي )تيؤس( 
 وةك )مارشاَل( دةوَلةتي خؤشطوزةراني بة تَيكةَلة

 نيوة ليرباليزم داناوة. ءيةك لةنيوة سؤشياليسيت
ِراظةكردني ئةو ثَيناسانةي سةرةوة ئةوة 
ثيشاندةدات كة دةوَلةتي خؤشطوزةران ئةم 

 خوارةوةي هةية:تايبةمتةنديانةي 
لة دةوَلةتي خؤشطوزةراندا تاك -1

 شوَينطةيةكي حموةري هةية، 

اليةنيكةم ذيان و دةرفةت بؤ هاوالتيان -2
دةسةبةر دةكات، بةبَي طوَيدان بة نةذاد، بريوباوةِر 

 يان ِرةنط.
دةسةبةري خزمةتطوزاري بةرفراوان و -3

 هةمةضةشنة بؤ هاوالتيان دةكات.
ردنَيكي عادالنةي دةسةبةري دابةشك-4

 دةرامةت بؤ هاوالتيان دةكات.
لةم سةدةيةدا دةوَلةتي خؤشطوزةران 
اليةنطرييةكي زؤري هةية. هةندَيك لة دميوكراسيية 
دواكةوتوةكان و ئةوانةشي لة باري طةشةكردندا 
دةستيان داوةتة بريؤكةي دةوَلةتي خؤشطوزةران. 
لةبةرئةوةية )ئارنؤَلد توينيب( مَيذوونوسي 

وضةرخ ثَيشبيين كردووة: )لة ئَيستاوة بؤ سَي ها
سةدةي داهاتوو سةدةي بيستةم لة يادا 

دةمَينَيتةوة، ئةوةش نةك بة هؤي جةنطةكان، تؤقَين 
و تاوانةكانيةوة، بةَلكو بةهؤي ئةو واقيعةي كة 
يةكةمني خولي مَيذوة مرؤظ بوَيريي ئةوةيان كردوة 

دةكاني بري لةوة بكةنةوة ئةطةر هةية هةموو نةذا
 مرؤظ لةو شارستانيةتةي كة هةية، سودمةندبنب(.

 
 ئةركةكاني دةولَةتي خؤشطوزةران.-2

دةوَلةتي خؤشطوزةران تةنها كارو ئةركي 
ثاراستين يان ثؤليسيانة هةَلناسوِرَينَيت، بةَلكو 
جةخت لةسةر كارو ئةركي خؤشطوزةرانيانةش 
دةكاتةوة. دةوَلةت يان حكومةتي خؤشطوزةران 

ةك ثؤليس ناجوَلَيتةوة،ـ بةَلكو وةك تةنها و
فيزيكزان، ئةندازيارو مامؤستاش خزمةتطوزاري 

كرا  ثَيشكةش دةكات. هةروةك ئاماذةي بؤ
لَيكؤَلينةوةكان دةوَلةتي خؤشطوزةرانيان بة 
           ثَيطةيشتين بنةِرةتيانةي نَيوان تاكطةرايي
سةدةي نؤزدةو سؤشياليزمي سةدةي بيستةم 

 وةسف كردوة.
 :ئةركةكاني دةولَةتي خؤشطوزةران-أ
 ئةركي ثاراسنت:-1
ثاراستين حوكمِرانيي لة بةرامبةر ئاذاوة -أ

 ناوخؤيي و دةرةكيةكان،
داِرشتين ياسايةك لة ثَيناوي ثاراستين -ب

دةسةالت و ثةرةدان بة ملكةضي و فةراهةمكردني 
 هةلومةرجي ئاسايشي تةواو،

 ثاراستين بونيادةكاني وةك خَيزان و-ث
 خاوةندارَييت،

 ءباركردن ءِرَيكخستين ثةيوةندي-ت
ِرَيطاكان،  و دروستكردني بينا طواستنةوة،

 ثؤستةوطةياندن بةباشرتين شَيوة.ئةجنامداني كارى
رَيكخستين كاروباري بازاِرةكان و -ح

 بةدواداضون لة باري كَيش و ئةندازةكان،
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ثاراستين ثةيوةنديية ديثلؤماسيةكان لةطةَل -ج
 دي، واَلتاني

طردكردنةوةي دارايي و سزاداني ئةوانةي -ض
 خؤيان لة باجدان دةدزنةوة.

 ئةركةكاني خؤشطوزةراني.-2
دةوَلةتي نوَيي خؤشطوزةران خؤي تةنها بة 
طردكةرةوةي باج يان ثؤليس نابينَيت، بةَلكو برةو 
بة خؤشطوزةرانيش دةدات. )رايسؤن( سةبارةت بة 

)لة نَيو  ئةركةكاني خؤشطوزةراني نوسيوَييت:
هةموو خزمةتطوزاريية كؤمةاليةتيةكاندا 
خزمةتطوزاري خؤشطوزةراني فراوانرتين ثانتايي 
داطري كردووة، ضونكة تاِرادةيةك هةموو تاكةكان، 
هةر لةبَيوةذنانةوة بطرة تا مناالني مةحروم، 
بةتةمةناني بَيتوانا، ذناني تةاَلقدراوي خاوةن مناَل، 

ر، كةساني نةخؤشي زيندانياني ثَيشوي بَيكا
جةستةيي و سايكؤلؤذي، كؤجبةراني بَينيشتمان و 

 . (21)خَيزاني طرفتاوي، لةخؤدةطرَيت(
لة هةلومةرجي لةو بابةتةدا دةوَلةتي 

 خؤشطوزةران ئةم ئةركانة ِرادةثةِرَينَيت:
طةشةثَيداني كةسَييت تاك. هةروةك وترا -أ

دةوَلةتي خؤشطوزةران هةوَل دةدات طةشةيةكي 
ؤني بة كةسَييت تاك بدات. ئةم دةوَلةتة يان هارم

حكومةتة هةموو تاكةكان بةيةكضاو سةير دةكات و 
دةرفةتي طوجناو بؤ خةَلك دةسةبةر دةكات. هيض 
ئاستةنطَيكي دروستكراو لةبةردةم طةشةكردنيان 
بةِرةوا دانانرَيت و ئاوِرَيكي تايبةت لة بةشة 

 هةذارةكةي خةَلكي دةدرَيتةوة.
هةموو ئةوانةش هةموان خاوةني  سةرةِراي-ب

ئازادي بنةِرةتني، واتة ئازادي بريكردنةوة، ئازادي 
ِراطةياندن، ئازادي بريوِرا و هاوشَيوةكانيان و 
ئازادي كؤمةاليةتيان هةبَيت بؤ طةيشتنة ئامانج و 
مةبةستة هاوبةشةكانيان. ئةم سودمةندبونة لة 

ئازاديية بنةِرةتيةكان ئةو توانستة بة مرؤظ 
دةبةخشَيت هَيزي داوةريكردني خؤي لة ثَيناوي 

 ضاكةي طشتيدا خباتة كار.
دةكرَيت بة كورتي ئةركةكاني خؤشطوزةراني 

 دةوَلةت بةجمؤرة ِرون بكرَيتةوة:
ضاككردني باري تةندروسيت. دةوَلةت لة -1

ثَيناوي دةسةبةركردني تةندروسيت بؤ خةَلك 
بة  هةنطاوي ثَيشوةختانة و خؤثارَيزيي دةنَيت.

ئاشكرا ئةوة ديارة كة تاكي بةهَيز و تةندروست 
دةتوانن والت طةورة و بةهَيز بكةن. لةبةرئةوة 
وةزيراني تةندروسيت هةوَلي ضِروثِر دةبَيت بدةن تا 
رَيطري لة نةخؤشيية ثةتاييةكان و باَلوبونةوةي 
بكةن يان لة باري هةبوندا ِرووبةِروي ببنةوة. لة 

ضةوساندنةوةي كرَيكاران و  ثَيناوي كؤتايهَينان بة
ضاكرتكردني هةلومةرجي طشيت شوَينطةي كاريان 
ياساي سةعاتي كاركرد و هةمواركردن دابِرَيذرَيت. 
بؤ منوونة، كاركردني مَيردمناالني خوار 
ضواردةساَل لة كارخانة و مانيفاكتؤرة 

 مةترسيدارةكاندا قةدةغة بكرَيت.
دةوَلةتي  ثةرةثَيداني ثةروةردة و فَيركاريي.-2

خؤشطوزةران هةوَلدةدات ثةروةردة و فَيركردن بؤ 
هةموان فةراهةم بكات. لة دةوَلةتي لةجمؤرةدا 
فَيركاري تايبةت بة خَيزاني دةوَلةمةند نيية، 
بةاليةني كةمةوة هةموان لة خوَيندني سةرةتايي 
سودمةندن و خوَيندني باالش بؤ ئةو كةسانة 

بةرنامةي ثَيداني  دةبَيت كة تواناي هزريان هةية.
كؤمةك بؤ خوَيندن ثيادة دةكرَيت تا تاكة 
                  شايستةكان درَيذة بة خوَيندن بدةن. ئةوة 
تةواو سةملَينراوة كة بةبَي ثةروةردة و فَيركاري 
تاكةكان بةدواكةوتويي و نةزاني دةمَيننةوة و 
كةسايةتي تاك طةشة ناكات. لةمِروةوة دةوَلةتي 

ان بِريار بؤ سيستمي ثةروةردة و خؤشطوزةر
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فَيركاريي دةدات، سةرةتايي و بااَل، طشيت و 
تا هةموو ئةو كةسانةي ئارةزويانة  –هونةري 

 خبوَينن بة خواستةكانيان شاد بنب.
ئاسايشي ئابوريي. ئةطةر وةزعي خةَلكي لة -3

ِروي ئابورييةوة باش نةبَيت ئةوا دةوَلةتي 
نابَيت. دةبَيت خؤشطوزةران لةوةهمَيك زياتر 

جياوازي طةورةي نَيوان هةذار و دةوَلةمةندان 
كؤتايي ثَيبهَينرَيت و بؤ هةموان مادةي خؤراكي 
           طوجناو، جلوبةرط و شوَيين نيشتةجَي بؤ 
طوزةران و ثشودان فةراهةم بكرَيت. دةبَيت هةذاريي 
لةناوبربَيت بةبِرواي )ِرايسن(: )لةنَيوبردني بنضينةي 

يي ئاماجني سةرةكي دةوَلةتي خؤشطوزةرانةو هةذار
هةر دةوَلةتَيك ئةو توانايةي هةبَيت و جَيبةجَيي 
نةكات ناتوانَيت وةك دةوَلةتَيكي خؤشطوزةران ِرَيز 
بةدةست بهَينَيت(. تا ئةوثةِري توانا هةوَل بؤ 
لةناوبردني بَيكاريي بدرَيت و هةلومةرجي 

اركردن كرَيكارانيش ضاك بكرَيت. سةعاتةكاني ك
كةم و دةسكةوتةكان طوجناو بن. دةبَيت ثانتايي 
شوَيين كارةكان تةندروست بن بؤ بَيتوانايي و 
بةتةمةن بون بِرياري طوجناو دةربكرَيت. دةبَيت 
كؤتايي بة ضةوساندنةوةي كرَيكاران لةاليةن خاوةن 
          كارطة و بازرطانة طةورةكانةوة بهَينرَيت. 

 بؤ طروثَيكي بضوك و جوانكاري و خؤ دةرخسنت
بةدبةخيت و ضارة ِرةشيش بؤ باقياتي كؤمةَلطة 

( سةبارةت Hackers –كؤتايي ثَيبهَينرَيت. )هاكرس 
بة ئةركةكاني دةوَلةتي خؤشطوزةران وتويةتي: 
)دةوَلةتي خؤشطوزةران قؤناغي بةرايي 
سؤشياليزمي كامَلة و لة ئةمِرؤدا ئةَلتةرناتيظي 

 شياليزمة(.نَيوان كاثيتاليزم و سؤ
خزمةتطوزاريي كؤمةاليةتي. مةرجي -4

خزمةتطوزاريي كؤمةاليةتي شياو ئةركَيكي دي 
دةوَلةتي خؤشطوزةرانة. والتة خؤرئاواييةكان لةو 

بوارةدا منونةي بااليان هةية. فةِرةنسا و ئةَلمانيا لة 
والتة طةورةكان بون كة سيستمي ثةروةردة و 

كرد. بةريتانيا بيمةي فَيركاريي دةوَلةتيان تةبةنا
بَيكاري نيشتمانيي بة زؤري بةرقةرار كرد. 

( سةبارةت Lord Beveridge –ِراثؤرتةكةي )بَيظريج 
دا باَلوكرايةوة، 1942بة بيمةي كؤمةاليةتي كة لة 

يةكَيكة لة بةَلطةنامة هةرة طرنطةكاني هاضةرخ 
)بَيظريج( ئةو ِراثؤرتةي لة بةريتانيا ئامادةكردبوو 

خزمةتطوزاري و كؤمةكي لةخؤ طرتبوو، كة  كة زؤر
دةبوو دةوَلةت بؤ طروثة مةحروم و بَيتوانا و 

 بَيكارةكاني خةَلكي دةسةبةر بكات.
ي 1946ثَيشةكي ياساي بنةِرةتي ساَلي 

فةِرةنسا جةخت دةكاتةوة كة: )بؤ هةموو خةَلك و 
بةتايبةتي بؤ مناالن، دايكان و كرَيكاراني بةتةمةن 

ريي تةندروسيت، ئاسايشي ماديي، دةبَيت ضاودَي
 ثشوو كاتي بةتاَليي فةراهةم بكرَيت(.

تَيزي نوَي(، كة  –ئاماجني ياساي )نيوديل 
)ِروزفَلت( بة دةنطي طةياند برييت بوة لة ضاككردني 

 خؤشطوزةراني لةسةرانسةري ئةمريكادا.
هةروةها واَلتة ئةسكةندةناظيةكانيش تَيزي 

ن بة ئاماجني خؤشطوزةرانيي كؤمةاليةتيا
ضاكرتكردني هةلومةرجي كؤمةاليةتي خةَلك ثيادة 
كردووة. سةرةِراي ئةوانةش دةوَلةتي خؤشطوزةران 
شكؤفة بة هونةرةكان دةكات و ئاسانكاريي نظاري 
هونةريي دةئافرَينَيت. هةرضةندة طةلةريي 
هونةريي، مؤزةخانة و كتَيبخانةكان لة دَيرينةوة 

َلةتي خؤشطوزةراني نوَي لة هةبون. بةالم ئةمِرؤ دةو
فةراهةمكردني ئةو توانستانةي دةبنة هؤي الداني 
نيطةراني و توندوتيذيةكان زؤر ثَيشكةوتوة. 
دةوَلةتي خؤشطوزةران نةك تةنها ئةركي 
ثارَيزطاريكردني لةئةستؤية، بةَلكو لة ثَيناوي 
              ضاكرتكردني تةندروسيت، شكؤفةكردني



 45  

SARDAM  No. 45    2006 

             ريي، دةسةبةركردني ثةروةردة و فَيركا
ئاسايشي مادي لة ِرَيطاي ِرَيكخستين ضاالكية 
ئابورييةكانةوة و لةناوبردني دذواريية 
كؤمةاليةتيةكان هةوَلدةدات. ئةركي واقيعيانةي 
دةوَلةتي خؤشطوزةران ِرايي كردني سودمةندبوني 

 هاواَلتيانة لة ئازاديي واقيعانة.
طيش لةسةر ِرَيطاي هةروةها ِرَيطر و ئاستةن

ضاالكي دةوَلةتي خؤشطوزةرانيش هةية. ئاسيت 
نزمي بةرهةمهَيناني نيشتماني، زيادبوني 
دانيشتوان، نةداني باج و نيطةراني لة باجي زؤر و 
وةفاداريي تةسكبينانة، مومكينة ببنة ئاستةنطي 

 بةردةم دةوَلةتي خؤشطوزةران.
 هةندَيك ِرةخنةيان لة دةوَلةتي خؤشطوزةران
طرتوةو طوتويانة كة دةوَلةتي خؤشطوزةران بؤ والتة 
هةذارةكان شياو نيية، ضونكة دةبَيتة هؤي 
تَيضونَيكي زؤر بةسةر دةوَلةت يان حكومةتةوة، 
سةربةخؤيي تاك لةناو دةبات و هزرَيكي 
بَيناوةِرؤكي بؤ دةئافرَينَيت. بةجؤرَيكي ناِرةوا 

مةت بريوكراسي لة والتدا تةشةنة دةكات و حكو
بةبَي تَيبينيكردن دراو بة خةرج دةدات، كة زيان بة 
جَيطرييي ئابوريي دةطةيةنَيت. ماركسيستةكانيش 
ِرةخنة لة دةوَلةتي خؤشطوزةران دةطرن و بة 
دةوَلةتَيكي سةرمايةداريي دادةنَين كة ئاماجني 
ضةوساندنةوةي ضينة زةمحةتكَيشةكانةو دةيةوَيت 

مانةوة دةوَلةتي كؤنرِتؤَليان بكات. لة ديدي ئة
خؤشطوزةران جطة لة كؤميتةيةكي ِراثةِراندني 

 بورذوازيي شتَيكي دي نيية.
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 هةلَة خؤرئاواييةكانء 
 خؤخةلَةتاندنة خؤرهةآلتييةكان

 
 

  ئةلعةزم(ى فةيلةسوفى رِةخنةطردائةلعةزم(ى فةيلةسوفى رِةخنةطردا  جةاللجةالل  ديالؤط لةطةأل )سادقديالؤط لةطةأل )سادق
  : كارزان حمةمةد: كارزان حمةمةدلة عةرةبييةوةلة عةرةبييةوة

 
 

زم، تةةةع ف ةةة عَز  ي*بةةةيَز ثر فيسؤر ةةةعَ  ي  ةةة
ؤي  ةةيؤي  رعَ ايت ةةة، بيَ يوةةيكايتن سا   ةةا      

تةةع فرث ةةي    ف ةة عَز   ةةي ؤي  ةةيؤي  َسدةة  يَ  ت    
َسد  يَي  ي سعكيَ  ةي  ر ةيكرريسا ئ  ةيكيزسضت  ةعن     

 ضةبر رة 
ماةاىذذه ر  مَيذذوىىم مذذرنَىعةر بذذهيض ر  ذذي    -

 ه آ ثهىوضةدىر لهطهأل ئهىيىثانا ةييه. يؤشنطهيم، 
ئاىذذذذذدىا اه،  ذذذذذه ا اهش ثذذذذذعؤنض يؤشذذذذذذنطهيىيه اه    
 هتاىبهتر لهِيَىطوزضيم شرِيشذر ةهيضةاذاى  َيعشذر    

(  ذذذر مياذذذعى  1780لهسذذذال)ر    سذذذهي ازم ةذذذاثي يره 
ةهلهسذذذذذذذطي، طعةطيذذذذذذذاه ثهىذذذذذذذدا  ذذذذذذذعن. لهمياذذذذذذذع   
 زىىتنهىضىذذهه  ذذه وى  ذذه  ذذه  زىىتنذذهىضم   َيذذدايىر 
بذذهيض ( ةذذاىزضن  ذذعا. مذذرنَىعةيزمر بذذهيض ر  ذذه وى،   
ِيَىنااةاذذذذذر بذذذذذهيض ر لذذذذذه  ذذذذذزي، لذذذذذه تيرلذذذذذر ر،     
يىفذذذذذذذذريمنعنةر ئهةياذذذذذذذذطيطر اهش نا ش ةهيىطذذذذذذذذه 

ربال)يذذذذذزو، نضىل)ذذذذذهتر  رمهآلىهتييه اةذذذذذدا  ذذذذذه وى. لي
نضسذذذذذذطوي، ماةذذذذذذه اةر  ذذذذذذاىآلتَيطر، نا هشذذذذذذنعنةر 

نضسذذذذهآلته اه،  ذذذذهموى ئذذذذهو ئاىدىاىاةذذذذه نىاتذذذذع لذذذذه  
تَينرشذذذذذذذذذاه نن  هنضسذذذذذذذذذهآلتر ئهىيىثاىيه اةذذذذذذذذذدا   

( نن  ذذذذذه نضسذذذذذهآلتر  1919 اتنذذذذذهئايا. شرِيشذذذذذر   
ئياطيعمايم ئينط يز لهمياع، ئذهزموىةَينر ليرِبال)ذر   

  وى له  رمهل)طام بهيض يدا.
*بيآلم  يم بريسيض يية ي  ي رث  اضت ض فرث ي يسئ 

 وي ي 
نىى ةا ينذذذذذذذذذذذذاىر نضي ذذذذذذذذذذذذذايضم ئاىذذذذذذذذذذذذذدىا  -

يؤشذذذذذذذنطهيىيه اه  اتذذذذذذذهئايا. ىذذذذذذذه َينياه لذذذذذذذهنَىع  
 ايىطهيم  رمرةيزوش ماي ايزمدا لهنَىعساىهم ئذهو  
ىض مهنا نضي هىت  ه نض آ  هسهي يؤشذنطهيىدا زاأل  

وضم  ذه   َيت تا  طهةذه شذطَينر  اشذبش  ه ذهماه شذيَ     
 نضزاةيت، ئهمه شناطر خواين. 

سطهمر نىاتع ِيضتنعنةهىضى ةنذرل)   ذعنه  ذوى    
    يىفذذذذذذذريمَينر  -لهيؤشذذذذذذذنطهيىر،  ذذذذذذذريض ئذذذذذذذهةطر  

سعىشذذذطر لذذذه نضسذذذطهم ئيسذذذواه ئه وسذذذ ميندا  ذذذه 
خوازىايم  نياتناةهىضم سياطهمر  رةر خهالةذهتر  
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ئياذذذذبم   ذذذذوىه. ئهمذذذذه تذذذذا ئذذذذهمعؤ  لذذذذهةريمَينر  
 هينضىامذذذذذهى ئهلةابيذذذذذدض تذذذذذهة ا    توةدىتيذذذذذوئامَيزنا
 منوةهىه ييهتر.

َسدة  يَ     ئ* ا ا تع  ةي وةرش دةا ث رث  ت  ةي      
  ابر رة 
ئذذذذذذذذذذهمِعؤ نىام  هل)وضشذذذذذذذذذذاةهىضم ىآلتذذذذذذذذذذه -

 رمرةياذذذذطييه اه، شذذذذاىهنال)ر زىندىى وىةذذذذهىضم   
 ذذذذه ا يؤشذذذذنطهيىيه اةي. ئذذذذهمِعؤ ئاىذذذذدىا اةر ىضه  
ماةذذذذذذذذذه اةر مذذذذذذذذذعؤي، ن و عاسذذذذذذذذذر، ئازانىيذذذذذذذذذه    

ه اه، حنومذذذذهتر مذذذذهنضةر، نا هشذذذذنعنةر  مهنضةييذذذذ
نضسهآلته اه،  هل)بواينه، ضذاىنَىعىر نىواةاذااليىر   
لهالم ضينَينر  هيةعاىاةر  رمهل)طا بهيض ييذه اه  ذه   
 ذذذذه ا   ي ييذذذذه اه ةذذذذاىنض عَىوش ِيَىطذذذذام ضذذذذوىةهىض   
نضيضىضىذذذذه لذذذذهى  ايىنؤخذذذذه شذذذذَيواىضم  ذذذذه ىآلتذذذذه      
يذذا بهيض ييذذه اه نىىضذذايم  ذذوىه. لهمبايضىذذهىض توي  

زؤي شذذذذذياىم طعةطذذذذذ  ثَيداةذذذذذه. ئذذذذذهو ىا يعييهتذذذذذه     
طعةطييذذه ر  ايىطذذهيم  هىذذه  ذذه ئياذذبمر سياسذذر  
لذذذذهتوي يا تذذذذواةر  بَيطذذذذذه  هشذذذذَي  لذذذذه سياذذذذذطهمر     
ن و عاسذذذر  ذذذه آ ئذذذهىضم  ايضسذذذاتَي  ِيىى  ذذذدات.  
لهمياذذذذذع تذذذذذازض ِيَىنسذذذذذعاىم ئيسذذذذذواه ئه وسذذذذذ مي 
 هيةامهىذذذذذذه ر سذذذذذذذباتيوىاةهم ناِيشذذذذذذذطوىض. ئذذذذذذذهو  

ه  هةزىنذذذذذهىر  اىشذذذذذَيوضم ئاىذذذذذدىا اةر     هيةامهىذذذذذ
نىديؤىه! ئذهىاه ضاىثرشذياه لذه خواسذطر  ذه وىةر      
ر َيخهليفذذذذذذهى  هئهلطذذذذذذهيةاتيننعنةر  ويئذذذذذذاه لذذذذذذه 

نضسذذذذذطوي  ذذذذذعنىىض. منوةذذذذذهم توي يذذذذذا لذذذذذه ي اةر   
ماىذذهم  اخشخواسذذَينر  ذذهيةعاىاه     بهيض يذذدا  رتذذه  

 نضي ايضم  هموى ئهو  ه اىاةه.
ي رثاتن جرهةةةا ئ *يتض ث يبيَ ةةاي  رث رث ي  ةةة   ةةة 

كيسةةةر ئ  جرهةةةا ئ  ر ةةةيكر ت ورث ةةة ة    -ض رةةةا ئ
فرث ظي اي ئ  يبرثة. طييَةتي ن بيضحاَ رباين، بايتي ن  
بيويَ يترث ي  ة  يسان ضةَبةةاَة  جرهةةا ئ  ر ةةيكئ سةةي  

  يرعَ ايت َزييبيَزيي  تع  ضةب يية  ري 

ىه همي  هل)ه طوزايشطه له طع اةهم   رمر -
ياذذبمر(  ذذه  اىشذذَيوضم   معؤيذذر ئ -ئياذذبمينرخ

معؤيذذذذذذذ  ئذذذذذذذا ويم(م   -  رمذذذذذذذر ئينرةرمينذذذذذذذرخ 
ر ئهو طع اةهىه ئاياسطهم يضةطايم َيخريئاىاىه.  هث

معؤيذذذه موسذذذ )ماةه اه تذذذهة اى تذذذهة ا لهسذذذهي نهمام    
ةَيع وىةذذذذذه ئاىنييه اةذذذذذه. له اتَينذذذذذدا  ذذذذذه معؤيذذذذذر    
موسذذذذذ )ماه معؤيَينذذذذذه خذذذذذاىضةر  ريض ذذذذذا ثال)نذذذذذهيى  

هنىاةر ثعا طينياةهىاةذذذدا ضذذذاىضِيىاةَيطر  يذذذاىازض! لذذذ
زؤي ذذهىاه لذذه ئياذذبو ثاشذذطهز نض نذذهىض،  ذذهآلو تذذر لذذه  
خريئذذذاىا ثَيطواىذذذه  ذذذه موسذذذ )ماةاه  َينذذذدض م نهضذذذر 
ئيابوش ىضةانايه  رم  ه  ي   اتَي   ايَىنر نن  ه 
نضسطويض ئاىنييذه اه ئذهماو ةذانضه. ئذهو طع اةهىذه      

هةاى مو   ر منوةه لهو شوَىنهنا لهزاةنرم ئذهةطري  لذ  
 خوَىند اياةدا نضىبينم.

نىىضمذذي طع اةذذه ئذذهو  هل)هىهىذذه  ذذه ئياذذبو      
ىضه تا ه ئاىيش ةهيىطَينر  ذاآل،  هتذهىاىضتر لهطذهأل    

تذذذذذذذع  هتاىبذذذذذذذهتر لهمهسذذذذذذذي ييهتش    ئاىينذذذذذذذه اة 
ىه ونىيذذهت  يذذاىازض.  ذذهآلو ئياذذبميَ ئذذاىينَينر     
           مَيوىىىيذذذذذذذذهى سذذذذذذذذبا طويض همش  ايناةذذذذذذذذهىض اةر  

َيذذذذذوىى ةريمهل)ذذذذذه وىض. شذذذذذطَينر  ه َييذذذذذه  ذذذذذهثآم م
 ئياذذبميَ ىضه  ذذهي ئذذاىينَينر  ي ذذاةيب له هيضذذاى

  طرينيَىت.
سذذذذذَييهو، ئهىيىثاىيذذذذذه اه نضىاةذذذذذهىَىت ئذذذذذهىض 

 ذذر منوةذذه لهمرذذطومِع نضي ذذايضم     –ةذذهيامر   نذذهه  
 ذذذذذذه  -نضسذذذذذذطوي لهطذذذذذذهأل  ذذذذذذه ا مهسذذذذذذي ييه اةدا   

مهسذذي ييهت ئذذاىينَينر ئذذهىيىثاىر ةييذذه  ذذهل)نو لذذه     
ي ذذذذذذهآلتر ةاىضِياسذذذذذذطهىض سذذذذذذهيى هل)داىض. ئذذذذذذهو    خر

ةهيامرشذذذذنايىيه ىايىذذذذدضم  ذذذذه َيز عنةر طع اةذذذذه    
ِيضطوِيىرذذذذذهنايض اه نض ذذذذذات،  ه هماةرذذذذذَيوضم  ذذذذذه  
ئذهىيىثام خريئذذاىا له همبذذهي  رمرةيزمذذدا ىام  ذذعن  
 ذذه طواىذذا  رمذذرةيزو  ذذه ةذذهيىطر ئذذهىيىثاىر ةامرىذذه.  

  ه هيحاأل ةازةاىم  خري هآلتر(ىاه ثَيبهخرر.
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رث ا ئ عيملا ررةةةي ، *تةةةع ن ةةةي  ي ث ئ بةةةيض ه 
جراسيض ةةةةيية  ضةيَ ةةةةي    ا  رةةةةة. سةةةةيَة ام  
يتض ث يبيَ اي سي طات ا ترث ي    ئ عيملا رري   ةيجرها ئ  
 ر يكر ت  رث ة ا سةيكل  ةي يتدر ة ت دبةار ضةسي ثةة        
بع ةةئ  ا ةة  ا  ضةيَ ةةيتئ عةةيملا ئ بيي يدةة ي  ةةي      

 َزتز  يض ئ سعكيَ  ا  ر يكرريسا ئ  يكيسضت نيتزة   
لَيعضنا ثَيوىاطه  ايَىنيب  طهِيَىمذهىض  ذر    مو-

منوةه ذذذهم توي يذذذا.  ه ذذذهيحاأل سهيمِعا َيرذذذه  ذذذه  
تا ذذذذه  رمذذذذهل)طام ئياذذذذبمر حيز َينذذذذر ئياذذذذبمر    

 هل)بواينةيرذذذذدا  ن و عاسذذذذ    َينَيطذذذذهئايا  ذذذذه لذذذذه  
 يباتهىضى نضست  هسهي ةهزام ىآلتَينذدا  طعَىذت  ذه    

ىذذذذذه. تذذذذذا نىاث ذذذذذه ئاىدؤلرنىاىذذذذذه ر سذذذذذاىنراليم  ه
 همثَييذذه نضتذذواةعم  ذذهو ضهشذذنه َوَىنديَىطذذهىض  ذذه     
 رمهل)طاىذذذذه ر بذذذذه اةر مذذذذهي َينر ثَيوىاذذذذطه  ذذذذر   
 زىىتنهىضىذذذذذذذه ر ئياذذذذذذذبمر سياسذذذذذذذر. لهىآلتذذذذذذذه 
بهيض ييذذذذه اه، ىاتذذذذا لذذذذه زانطذذذذام ئياذذذذبمدا،  ذذذذي   
ئاىذذذذدؤلرنم ىذذذذا حيز َينذذذذر الىذذذذهةطعم به اةييذذذذهت  
  ذذذوىةر ةييذذذه،  ذذذهآلو ئاسذذذطَينر  ذذذاآلم به اةييذذذهت   
 هخرذذذنهىر لذذذه ئذذذا ويم، سياذذذطهمر ىاسذذذاىر، لذذذه    
نىذذذذذاةر  رمهآلىهتيذذذذذدا  هىذذذذذه  ذذذذذه آ ئذذذذذهىضم  ذذذذذه      
 هضهشذذذذذنَينر  ينذذذذذعاى  يا عنةذذذذذهىضم مزطذذذذذهىتش   
نضىل)ذذهت ِياطهىهةذذديا َيت،  ه هماةرذذَيوضم لذذه توي يذذا  
 ذذذعا.  همثَييذذذه ةهةدضمَينطالياذذذطه اه  ذذذر منوةذذذه لذذذه    
مياذذذذذذذذعنا ة  رمهل)ذذذذذذذذه ناىا ايىيذذذذذذذذه ياه  هىذذذذذذذذه    

نعنةر خَيذذذعام ىاسذذذام شذذذهيس ىاتذذذا ىاسذذذا   َيبذذذه َي
ئياذذبمييه اه.  ذذهآلو ئهمذذه  ذذهو ماةاىهىذذه  ذذه ئذذهىاه    
سياذذطهمه ىاسذذاىيه هم ئَياذذطا  ذذه بذذه اة  ةذذاىزضن   
نض ذذهه. ئذذهىاه نضىاةذذهىَىت سياذذطهمر ةَيع ذذعنه لذذه    
سويىاى لهمياع  نهةه ئيابمر. ئهمه  ذهو ماةاىهىذه   

هآلو ةذهه   ه سياطهمر ةَيع عنه  هىا يع به اةييه  
 ذذذذذذذه ريَىنر  ينذذذذذذذعاى.  هىاتذذذذذذذه ئياذذذذذذذبمطهيا اه   
نىىضذذذايم ننىذذذه ر  وىةهتذذذهىض، ئذذذهىاه نضىاةذذذهىَ      

 رمهل)طا  ئياذبمر(ىه اه ئياذبميزض  نهةذهىض، ئذهى     
 رمهل)طاىاةذذهم ىضه  رمذذهل)طا موسذذ )ماةه اه  ذذهنماي    

 نض عَىو.
*  يكةةةي بةةةيم كا ا ي ةةةي سةةةي ضييَ اسةةةا ئ   

 ي    ا ني  اَزسد ي جراسيض يية  بر يتيت ي  ضةيَ 
لهىآلتذذذذذه  رياى ذذذذذريض بهيض ييه اةذذذذذدا  لذذذذذه -

بهيض اذذذذذذطاةر سعونىيهشذذذذذذدا( ئذذذذذذهو به اةييهتذذذذذذه  
خرر ه ِيؤل)َينذر زؤيم  هىذهش ةهةدضمَينطالياذطه اه    
له همبهي ئهىنا  ايناةهىض ةيراه نضنضه. لهمِعىىضىض 
ئذذذهىاه نضىاةذذذهىَىت مو ذذذايضه لذذذه مياذذذع لهةاى ذذذهيه.    

مزطذذذذذذذهىتش نضىل)ذذذذذذذهت  ئاىذذذذذذذدىام  يا عنةذذذذذذذهىضم  
ِيىى ذذذذذذذذذهِيىىم  هيطعىيذذذذذذذذذذه ر توةذذذذذذذذذد  رتذذذذذذذذذذهىض.   
 هبه اةييذذذهتنعنه ىضه  رمذذذرةيزو،  ذذذوىض  هبهىبذذذه. 
ئهى خهل)نهم خوازىذايم  َيبذه َينعنةر  ينعاىاةذهم    
به اةييذذهتو، له هيئذذهو  رىذذه لذذه حنومذذهتر مذذهنضةر  

 نضنىَىو ةهه له  هبه اةييهتنعنه. 
ي *بع ةةةئ يتض ث يبيَ ةةةاي  ر ةةةيم سةةةيكل  ةةة  

 ا ر ةةةيسا رل  اكاضة ةةةي َزييبةةةيَزيي   اسةةة ي  يسا ئ  
 كعض ثي رث ي ببرث يية .

مذذو  هِياسذذطر لذذهو  ِعىاىذذهناو  ذذه ثَينذذداناةر    -
مرنَىعةَيطهى ةهيىططهياىر مرنى َينر ةنعىر  اشه تذا  
 هلومذذذذذذهي ر ئَياذذذذذذطا لذذذذذذه خري ذذذذذذهآلتر ةزىذذذذذذ ش     
ةاىضِياسذذذذذذذذذذذذذطدا ِيىىه  ناتذذذذذذذذذذذذذهىض. مرنَىعةَيطذذذذذذذذذذذذذه  

لهسذذذذذهي نىذذذذذاةر ِيؤناةذذذذذهم     ايىطهيىيذذذذذه ر  ذذذذذاآلم 
معؤيذذذذذه اه  هىذذذذذذه،  هشذذذذذذَيوضم  ينذذذذذذعاى  ذذذذذذه ريم  
 همهضهشذذنه  بذذوأل نض عَىذذت. لذذهمِعىىضىض ةهيىططذذهيا   
خذذذذذاىضه ةفوزض ذذذذذاه لذذذذذه ىآلتذذذذذاةر ئياذذذذذبميدا لذذذذذهى 

. ئهطذذهي ئذذهىاه ئذذهو   زؤياةبازىيذذه ِعىاىذذهناه ئهمذذه نىا 
 ذذذذذذذذدؤِيَىنو، ئهى اتذذذذذذذذه مرنَىعةَيطذذذذذذذذه زؤياةبازىيذذذذذذذذه 

 اةيَ نؤِياىه.سهينض هىَىتش  هيئهى
*كعض ثي رث ي  ين   ر يم يةك ضةسيآلترث ئ  اكع 
 يطةةير  ر ةة ر  اَي  ر  ي ا رركةة ت  ةةيضةَةية وةةاتاية. 
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 ي ةةةةييَيفاب ريبات ةةةةي رثا  ةةةةيفرث اي بةةةةيض هرث ا ئ  
كعض ثي رث يضت َزيي  ضتية، ورث  ة بيسي ب عَز  ي ترث عدا ئ 

 يضت َزيي اسبري  ب  اَك، بةيآلم كعض ثي رث ةي  ةيم دةا ث    
 ساكَلباي رث ئ  ايرع را ي باي  يك ضةَةسئ...

 َيرطا ىَىنا ةهيىطييه اةر ئَيمذه  ذر خونمذاه    -
لذذذذهِيَىر مرنَىعةَيطذذذذهنا ِياىضسذذذذطاىض. ئَيمذذذذهم بذذذذهيض   
 هميرذذذذذه نضماةذذذذذهىَىت ثياىطذذذذذهلَينر مذذذذذهزه  ذذذذذي،    
ئاشذذذذذذطيسوازض طذذذذذذهىيض اه، نى نذذذذذذهيض طذذذذذذهىيض اه،    

ر زؤي طذذذهىيضىر له ذذذهموى شذذذطَيندا.  ذذذهيطعىنعنةَين 
زؤي  هىه  ر ئهىضم ئذهو ىَىنذا سذاىنرلرنىيه  ذر خذون      
له همبذذذذذهي ىا يعييذذذذذهتر ئذذذذذهمعؤنا  هل)باذذذذذهةطَينو.  
خذذذرالناه لذذذه تهةاذذذريض ةوَىيذذذه اه  ذذذر ةاىضيؤ ذذذه اةر 
 ويئذذاه،  ذذهو ِيَىطاىذذه  رمهل)ذذه  َيرذذهىهه نَىنَيطذذهئايا.   
منوةهىهه نض َينمهىض، ئهمِعؤ  رىبىذهتر لذه نضىل)هتذه    

ا لهةاىضذوىض،  ذهآلو لهىا يعذدا  اسذَي      ئيابمييه اةد
لهمبايضىهىض ةا عَىت  هىاته ئَياطا نض آ ضر  نذهىو  
لذذذهى  ذذذهموى نضسذذذطوياةهم له ويئاةذذذدا سذذذه ايضت  ذذذه 
 رىبىذذهتر  هىذذه. ىذذا مهسذذهلهم مذذاةر  همينذذه اه،      
مهسذذي  ش  وله ذذه اه لهئياذذبمدا له هيضذذاى طعض.   

ئذهىاه  ئهىاةه ثَيرب  ذاىآلتر ث ذه نىى  ذوىه، ئَياذطا     
 اىآلتر ث هىه و. ئهمذه لَيعضشذدا  ذاخ لذهو ننىه يذه      

ةذذذذه عاىض  ذذذذه مهسذذذذي ييه اه لذذذذه سذذذذوثانا خزمذذذذهت 
نض ذذذذذذذذهه، له اتَينذذذذذذذذدا ئذذذذذذذذهىاه لذذذذذذذذه  ذذذذذذذذهةطر نن  
 هئياعائي يرذذذدا طياةيذذذاه  ذذذهخت  عنىىضذذذذ  ذذذهثآم  
ِيؤحذذر  ويئذذاه ئهمذذه  ذذهيطيز شذذياىم  بذذوَ   ذذعنه        
ةييذذه. ىذذاخون  ي اةناسذذر  ويئذذاه له هيضذذاى  طذذعض،    
 ي ذذذذاه  ذذذذهي لذذذذهتيريم  رثذذذذهيةينرخ، الثهِيضىه ذذذذه 
خذذذذذريم لَي هل)ذذذذذدَىتش ئذذذذذاىا نض َيذذذذذت.  هشذذذذذَيوضىه ر 
سهيسذذذوِي َينهيىَ مذذذوةطر طذذذهىيضم بهيض اذذذطاةر    

(نا له طَيبَيندا ئهى  ذهموى  1985سعونىيه لهسال)ر  
ئذذذهو شذذذطاةه  ذذذه نيىسذذذت ةاىنض ذذذات،  هثَي ذذذهىاةهم    

هةاى سهيسوِيماةه هم منهىض  ي  نضةطداةهىضىه ر ل
زاةاىذذاةر موسذذ )ماةدا ةذذه وى  ذذه لهطذذهأل ئذذهىنا ةذذا ره   
             ذذذذذوىه. ئاطاناي ذذذذذه! ئهمذذذذذه ئه ه اةهىذذذذذه! لذذذذذه عم     
ئذذذذهىضم  ذذذذه ضذذذذاىىاه  نرِيةذذذذه ضذذذذاىم  َيرذذذذه هىاه   
ةهيامر   عن. ئهماةه  ذهموى ىايىذدضم تَيطهىرذطنر    
ئذذذهى  هسذذذاةه نضنات  ذذذذه ئياذذذبو  هننضمرنَىعةَيطذذذذه    

 نض ينو.
 
 

 :سةرضاوة
 (imrooz.net-www.iranىطر  سا

 

http://www.iran-imrooz.net/
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 ميواني كؤشك
 

 "ئةندريَ مؤروا" ضاوةرِوان نةكراو هةميشة ديَ..
 
 

  ئةندرية مؤروائةندرية مؤروا
  لة عةرةبييةوة: عيسا ضياييلة عةرةبييةوة: عيسا ضيايي

 
 

ووتي: ضةند ساَلَيكة نةخؤشيةكي خراثم 
طرتووة، تَيبينيم كردووة هةموو شةوَي هةمان 
خةون دةبينم. لة الدَييةكدا ثياسة دةكةم و لة 

ماَلَيكي نزم و  دوورةوة كؤشكَيكي سثي دةبينم
فراوان ضواردةوري بة كؤمةَلةدار زةيزةفونَيك طرياوة 
لةالي ضةثيةوة لةوةِرطايةكة بةداركاليثتؤز 
دةوردراوة كة لووتكةي دارةكان لة دوورةوة بةسةر 
دار زةيزةفونةكاندا سةمايان دةكرد، منيش لةو 
خةونةمدا بةشَيوةيةك كة بة دةسيت خؤم نةبوو 

ش دةبووم و بةرةو ئةوَي بةرةو ئةو ماَلة كَي
 دةكةومتة ِرَي..

لةبةردةم دةروازةكةيدا دةرطايةك هةبوو بة 
ِرةنطي سثي بؤية كرابوو. دواي ئةوةش بة 
ثَيضكردنةوةيةكي كةمدا ِراِرةوَيك دةهات، ِراِرةوةكة 
دةوروبةري طريابوو بةدار و لة ذَير دارةكانيشدا 

قارو طوَلي بةهاري هةبوون لة جؤري: )عةناقية و ش
زةعدة( ئةو طواَلنة لة خةومندا هةر كة دةستم بة 
لَيكردنةوةيان دةكرد، سيس دةبوون. لة كؤتايي 
ِراِرةوةكةشدا كة ضةند هةنطاوَيك لة خانووةكةوة 
دوور بوو. الكَيشةيةكي بةفريز داثؤشراو بةجيا 
ِراخرابوو وةكو زةوي بةطيا داثؤشراوي ئينطليزي، 

وزايية كراوةي تَيك هيض شيَت بَي طةرديي ئةم سة
نةدابوو جطة لة ِراِرةوَيكي تةسك كة بة طوَلة 

 وةنةوشةي بضووك ِراخرابوو.
بةالم كؤشكةكة لة بةردي سثي دروست كرابوو 
سةربانيشي لة لةوحي ئةردواز بوو دةرطاكةش لة 
داربةِروو دروست كرابوو، بة دوو لةوحي لةسةر 

ي ثةيذةي هةَلكؤَلراو دةور درابوو دةكةوتة الي خوار
دةروازةكةوة. منيش حةزم دةكرد سةرداني ماَلةكة 
بكةم، بةالم كةسَيك لةوَي نةبوو وةاَلمي 



 51  

SARDAM  No. 45    2006 

بانطةوازةكامن بداتةوة. ئيرت بة تةواوي بَي هيوا 
بووم.. زةنطم لَيداو هاوارم كرد.. تا لة كؤتاييدا 
خةبةرم دةبوويةوة. ئةمة ئةو خةونةية كة مانطَي 

اري و بة ئةمانةتةوة لَيم زياترة بة هةمان ووردةك
دووبارة دةبَيتةوة.. تا ئةو بِروايةم ال دروستبوو كة 
ِرةنطة لة دةمي مناَليمدا شتَيكي وةكو ئةم كؤشك و 
باخضةيةم بينييَب. تا ئةو بريةم ال دروست بوو كة 
بؤي بطةِرَيم تةنانةت بِرياريشمدا ماوةي ثشووةكةم 

ربةرم، ثاش بةسةر ئةو ِرَيطا زؤرانةي فةرةنسا بةسة
ئةوةي فَيري سايةقي بووم سةيارةيةكي بضكؤَلةم 
كِري تا ئةو طةشتانةم بؤ مسؤطةر بكا كة بةدواي 
ئةو خانووةدا دةطةِرام كة لة خةوندا بينيبووم. ئةو 
طةشتة زؤرانةتان بؤ ناطَيِرمةوة. سةرداني 
هةرَيمةكاني )نورماندي و تؤرين و ثواتؤ(م كرد، 

نةكةوت لةطةَل ئةوةشدا  بةالم هيض شتَيكم دةست
شتةكةم ال سةير نةبوو. و لة مانطي تشريين 
يةكةمدا طةِرامةوة بؤ ثاريس. بةالم بة درَيذايي 
وةرزي زستان بة بةردةوامي خةونةكةم لَي دووبارة 
دةبوويةوة و لةطةَل هاتين وةرزي بةهاردا 
طةشتةكامن دةست ثَي كردةوة بة طةِرةكةكاني 

يان كة لة دؤَلة نزيكةكةي )ئايل فةرةنسادا، و ِرؤذَيك
دي ئادةم( دةثةِرميةوة لة ثِر هةستم بةشتَيكي لةثِر 
كرد بةالم هةستَيكي خؤش و بةلةززةت بوو. ئةو 
هةستة نامؤية بوو كة لة بينني و ناسينةوةي هةندَي 
كةس يان شوَيندا توومشان دَي كة ثَيشرت ثَييانةوة 

ووبارة ثَييان ثابةندبووين و ثاش دابِرانَيكي زؤر د
شادبينةوة، ئةطةرضي من لة ذيامندا ثَيشرت 
نةهاتبووم بؤ ئةم ناوضةية، بةالم بة تةواوي ئةم 
دميةنةم بينيوة كة بة دةستةِراستمدا ِراكشاوة، 
هةمان لووتكةي داركاليثتؤزةكان بوو كة 
دةيانِرواني بةسةر دار زةيزةفونةكاندا دةمشتوواني 

 ثشت طةالسةوزةكانةوة بوو.ئةو ماَلة بدؤزمةوة كةلة

ئيرت ئةو كاتة زانيم كؤشكة وون بووةكةم 
دؤزيوةتةوة. ئةو كؤشكةي كة لة هزرمدا ئامادةية. 
ئةوةشم دةزاني كة ِرَيطايةكي تةسك هةية دواي 
نزيكةي سةد مةترَيك رَيطا سةرةكيةكة دةبِرَي. و 
ِرَيطاكةش هةبوو. ثاشان ئةو ِرَيطايةم طرت و 

دةرطايةي كة بؤيةيةكي سثي طةياندمية ئةو 
كرابوو. لةوَيشةوة سةرةتاي ئةو ِراِرةوةبوو كة 
ضةندين جار ثيا ِرؤيشتووم. و لة ذَير دارةكاندا 
بةسةر سووِرمانةوة لةو ِرةنطة ناسكانة ِرادةمام كة 
طوَلةكاني )زةعدةو عةناقيد و شقار( بةرجةستةيان 

َلة كردبوو. كاتَيكيش ئةو طومةزةم تَيثةِراند كة طو
زةيزةفونةكان بةرجةستةيان كردبوو. زةمينَيكي 
سةوزي بة طذوطيا داثؤشراوم بيين. و ئةو 
ثةيذةيةش كة لة كؤتاييةكةيدا ئةو دةرطايةية كة لة 
دار بةِروو دروست كراوة. لة سةيارةكةم دابةزيم و 
بة ثةيذةكةدا سةركةومت خَيرا لة زةنطي دةرطاكةمدا. 

مم نةداتةوة. بةالم وة دةترسام لةوةي كة كةس وةال
خَيرا خزمةتكارَي دةركةوت، ثياوَيكي بةتةمةن و 
ِروومةتي دَلتةنط دياربوو جلَيكي ِرةشي 
لةبةردابوو، زؤري بةالوةسةير بوو كة بينيمي بةبَي 
ئةوةي تةنانةت ووشةيةكيشي لَيوةبَي زؤر بة 
طرنطي ثَيدانةوة سةيري دةكردم. وومت: شتَيكت لَي 

طة بةالتةوة نامؤبَيت، من خاوةني داوا دةكةم ِرةن
 ة ناناسم، بةالم زؤر سوثاسطوزارءئةم كؤشك

دَلخؤش دةمب طةر ِرَيطايان بدابايةم سةردانَيكي ئةم 
 كؤشكةم بكرداية.

خزمةتكارةكة وةكو ثةشيمان بَيتةوة وةاَلمي 
دايةوة: خاتوونةكةم، ئةم كؤشكةدانراوة بؤ كرَي، 

 منيش بؤ ئةو مةبةستة لَيرةم.
 مت: بؤ كرَي..؟ ئاي ض ِرَيككةوتنَيكي وو

           دةطمةنة. ئةي خاوةنةكاني بؤ لةم كؤشكة 
 جوانةدا ناذين.؟ 
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ووتي: خامن خاوةنةكاني لَيرة دةذيان ، و 
لةوةتي تارمايية ِرؤح لةبةركاني تيا دةذين، ئةوان 

 جَييان هَياَلوة.
وومت: تيا دةذين.؟ ئةمة ِرَيم لَي ناطرَي. 

كة هَيشتا الدَي نشيناني فةرةنسا  نةمدةزاني
 بِروايان بة تارمايية رؤح لةبةركان ماوة.

بةدَلنياييةوة ووتي: خامنةكةم منيش بِروام 
نةدةكرد تا ضةند جارَيك، بةشةو ئةو تارماييةم لة 
باخضةكةدا بيين.. تا واي لة نيشتةجَيياني ئةم 

 كؤشكة كرد كة لَيي هةَلبَين.!
وومت: ئاي ض  هةوَلم دةدا ثَيبكةمن و

 حيكايةتَيكة!!

ثريةمَيردة خزمةتكارةكة بة دةنطَيك كةنربةيةكي 
لؤمةكردنيشي تَيدابوو وةالمي دايةوة: دةَلَيي 
حيكايةت، ِرةنطة واش بَيت، بةالم بةتايبةتي تؤ 
نةئةبوو طاَلتةت بةوة بكردايةو ثَيي ثَيبكةنيتاية، 
 ضونكة خامن، ئةو تارمايية جطة لة تارمايي تؤ..

 تارمايي هيض كةسَيكي تر نةبوو!!
 

 :سةرضاوة
 1991ي ساَلي 4/3االجنبية( ذمارة  الثقافةطؤظاري )

 .117-116الثةِرة 
ناوي طوَلةكان هةروةكو لة وةرطَيِرانة  تيَبيين:

 عةرةبيةكةدا هاتووة دانراوة.
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 بووليَلَة
 
 

  مةنسوري ياقوتيمةنسوري ياقوتي
  لة فارسييةوة: حةمة رةسووَل حةسةن ثوورلة فارسييةوة: حةمة رةسووَل حةسةن ثوور

 
 

 بؤ خةَلكي كة نادي سريوان!
لة بوولَيَلةي بةيانيدا ئةسثةكة بة ئيحتياتةوة 
مسي لةسةر شووشةي بريقةداري سةهؤَلةكة، لة 
كةناري ضؤمةكة، لة بوارةكةدا دانا. ئةو هةَلمةي لة 

ةك مذَيكي خةست لة كونة تفنكاني دةهاتةدةر و
 ثَيش ضاوةطةشوو رةشةكاني رادةوةستا.

مام سةليم دةمووضاوي بة جامةدانةكةيدا 
ثؤشيبوون و كةالشينكؤفَيكي لةسةر شاني راسيت 
لةسةر قةمسةَلةكةي قوورسايي دةكرد و لةسةر 
كةواني زينةكةي خوارببؤوة، بة ميهرةبانييةوة 

 ي:دةسيت بةسةروياَلي ئةسثةكةيدا هَيناو وت
 مةترسة بِرؤ!-

شووشة سةهؤَلةكة بة قرضة قرض لة ذَير ثَيي 
ئةسثةكةدا شكاو ئةسث تةزووي بة لة شيدا هات، 
لةوبةري ضؤمةكة رَيطةيةكي بةفرطرتوو بةدي دةكرا 
كة بةرةو سةرووي ضيايةكي خامؤش هةَلدةكشاو 
لةوالترةوة دةضووة نَيو دةربةندَيكي ثَيضاوثَيض و 

اَلي راوةشاند و بة ضةند سامناكةوة. ئةسثةكة ي
تةكانَيك لة ضؤمةكة ثةرييةوة و سةهؤَلة 
شكاوةكاني بة نَيو ضؤمةكةدا ثةرشوو باَلوكردن. نة 

دةنطي باَلندةيةك و نة خشثةي طيانةوةرَيكي 
 وةحشي دةهاتة بةرطؤي.

ضؤلطةيةكي خامؤش و بَيدةنطو ترسناك، ئةطةر 
ضاو لة بنارة ثِر لة بةفرةكاني ضياكان خةتطةلي ثَي

ثَيض و تَيكةَلووثَيكةَلي ئةو طيانلةبةرة دِرندانةي 
شةوانة بةدواي نَيضريَيكةوة وَيَلن، لة هةوراز و 
نشَيوةكان بةدي نةكردبان، مرؤظ دةهاتة سةر ئةم 
بِرواية كة جيهان هةياهوو دةنطة دةنطي لَيرِباوةو 
تةنيا ثرية ثياوَيك بة ئةسثَيكي خةنةيي 

 يَن.بَيدةنطييةكة تَيكدةشكَي
ساَل زياتر نةبوو، بةالم  50مام سةليم تةمةني 

نيشانةي بةد خؤراكي و ذيانَيكي سةخت و تاقةت 
ثِرووكَين بة دةمووضاوييةوة دياربوو، الواز و باال 
نَيوةند، ضاوي زيت و وشيار، مسَيَلي زل و تةواو 
سثي بوون، ئَيستا سواري ئةسثَيكة كةشةو بة 

ئاليك خواردووة، باشي ثشووي داوةو تَيري لة 
تةنيا ضاوة زةردةكاني لة مذؤَلي ضلوورة طرتووي 

 دادةجووالن.
با بةفرةكةي هةَلدةطرتوو رةنوة تيذةكاني 
بةدةمووضاوي ثياو و ئةسثةكةيدا دةدا. هَيشتا 
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بوو بوو بؤ ئةوةي لة دورةوة هةوا رووناك نة
دوذمن لَيك دياري بكرَيت. ئةسثةكة لة  دؤستء

لَيذةوة هةَلوَيستةيةكي كردو تةثؤَلكةيةكي سةرو
طوَيي قيت كردن و سةري بةرز كردةوة. مام سةليم 
سةري بةرز كرد و بة ضوار دةوري خؤيدا رواني. لة 
خوارةوة جةنطةَلي سثيداري ضِرو ثِر سةريان 
بةيةكةوة نابوو كة دوايييةكةيان بةرةو طوندي 
"تووة سثي" دةضوو، ئاواييةكة نةدةبيندراو دوور 

ييةكةي دؤَلي "هةزار كةو" بوو، بوو، دوا
سةرةوةكةي طوندَيكي سةوزاوسةوز بوو. مام سةليم 
زاني ئةسثةكةي هةسيت بة طورطَيك كردووة، ضاوي 
لة دةورووبةري خؤيكرد بة ديتين جَيي ثَيي 
خوَيناوي، جَلةوي ئةسثةكةي ِراكَيشا، لة 
ئةسثةكةي دابةزي و تفةنطةكةي لةسةر بةفرةكة 

كردةوة، برينَيكي قووَل و درَيذ  رؤناو ثشتَينةكةي
بوو، تةزوويةكي مةرط هَينةري بةلةشيدا هات، 
طؤرةوييةكاني خةَلتاني خوَين بووبوون و 
ثَياَلوةكاني ثِربوون لة خوَين. ضةند جارَيك سووِرا 
تاكوو ثشتَينةكةي بة تةواوي بؤوة. بة لةثي دةسيت 
بةفري سةربةردَيكي راماَلي، ضةرخة نةوتييةكةي لة 
طريفاني دةرهَيناو هةَليكرد و لة ذَير ثشتَينةكة 
رايطرت، ثشتَين طِري طرت، ضةرخةكةي دةطريفاني 
رؤكردةوة و قةَلةمرِبة تيذةكةي دةرهَيناو نيوةي 
ثشتَينةكةي بِري. ئةسثةكة لة سووضَيك وَيستا بوو 
سةيري ئاطرةكةي دةكرد كة بةرةبةرة ثشتَينة 

خؤَلةمَيش، هةوا  درَيذةكةي هةَلدةلووشي تا كرديية
بةرةو رووناكبوون دةضوو لةسةر سينطي بَيطةردي 
ئامساندا، ئةستَيرةكان خامؤشبوون، قاسثةي 
خاسة كةوَيك لة ضياكان دةنطيدةدايةوة، مام سةليم 
بَي راوةستان جوَيين دةدان و هةِرةشةي تؤَلة 

 ئةستاندنةوةي لة هَيرشبةران دةكرد:
ؤِر من نامرم.. دةذيم، باوكتان لة ط-

دةردَينمةوة.. خةياَلي ضيتان كردووة؟ لة ضنطي 

سةليم دةرناضن، فيشةكم بةزاية ناضَيت، لةعنةت لة 
 ئَيوة كة دؤست و دوذمن لَيك ناكةنةوة.

ئاطرةكة طشت قوماشةكةي كردة خؤَلةمَيش، 
سةليم ئةو اليةي ثانتؤَلةكةي كة فيشةكي 
بةركةوتبوو، دِراندي و خؤَلةمَيشي ثشتَينةكةي 

رخؤ و بة تةواوي كؤكردةوة و لة زاري لةسة
برينةكةي كرد و بة باقي ثشتَينةكةي برينةكةي 
توند ثَيضا، تفةنطةكةي هةَلطرت و ئةسثةكةي 

 دةنطدا:
وةرة ثَيشةوة )سريوان( ثَيويستة هةتاو -

نةكةوَي بطةينة ئاوايي.. ئةسثةكة ضؤ ثَيشةوةو مام 
 سةليم بة دذواري سوار بوو.

 بِرؤ!-
لة طردَيكي ضياكةي ئةوالترةوة دَيَلة طورطَيك 
داخزيية خوارةوة، جووتَيك خاالو لةسةر 
سثيدارةكان فِرين، هَيَلَيكي زةعفةراني و ئاَلتووني 
بةالي ئاسؤدا كَيشرا، بوولَيَلة رةنطي دةبزِركا، ثَيي 

 ضةثي دةالكةلةكةي ئةسثةكةي كوتا:
 بفِرة سريوان!-

ثةِربوو، دؤَلي لةسةراو لَيذَيكي سةخت تَي
هةزاركةو وةك ديوارَيكي بةرز دةركةوت، مام سةليم 
دَلي داخورثا و هةستيدةكرد جةستةي 
ضووكدةبَيتةوة، ئازارَيكي تاقةت بِر ئةزيةتي دةدا، 
دداني دةضرِيةوة بردن، خوَين رذان كةمرت ببؤوة، بة 
مةوداي كةم، تؤثةَلة بةفري خوَيناوي لةسةر 

ن دةكَيشا، بة ثاذنةي ثَيي سثيايي بةفرةكة وَينةيا
 دةكةلةكةي ئةسثةكةي كوتا:

 مةترسة، بِرؤ، ضةكم ثَيية!-
ئةسثةكة مسي دةنَيو بةفرةكة نا، مام سةليم 

 بةخؤيوت:
 "نةدؤست دةناسَيت نة دوذمن!"

ئةو، دوو جووت طؤرةوي خوري لة ثَيدابوون و 
دةستيشي دةنَيو دةستةوانةي خوريدا هةستيان 
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ةرثَييةكي طةرم و نةرميشي لة بةسةرما نةدةكرد. د
 ثَيدا بوو )بة كورتي باش بة خؤي ِراطةيشتبوو!(

جطة لة مام سةليم رَيويي كوَيستان كةي 
 دةيتواني نامةي تايبةتي بطةيةنَيتة برادةران؟

لةاليةكي بةفرةكة وةك مةرجاني سووريان 
وةشاندبَيت، جَيي ثَيي خوَيناوييةكة بةرةو ذووري 

 ةرةبةرة باريكرت دةبؤوة.تةثؤَلكةكة دةضوو ب
بؤني خوَين ئةسثةكةي ثةرَيشانكردبوو ضاوي 

 لةسةر هةَلنةدةطرت:
)بِرؤ شةوَيكيش خوَيين من و تؤ كارةباكة ئاطر 

 دةدات(.
ئةستَيرةيةكي طةشوو ثرشنطدار لةسةر 
لووتكةي ضيا دورةكة دةدرةوشايةوة و با لة 
دؤَلةكاندا ناَلة ناَليبوو، تةمَيكي خةست ضيا 

بةرووةكةي لة نَيو خؤيدا طومكردبوو، مام روو
 سةليم طؤرانييةكي لةبن لَيوانييةوة دةضِري:

"ئةو كَيوةت ديوة، تةم دايطرتووة، هةموو ئةو 
 تةمة، خةمة و بةسةرمندا باريوة.."

لة نزيك سثيدارةكانةوة كة با دةيشةكاندنةوة، 
ئةسثةكةي سةري بةرزكردةوة، طوَيي تيذكردن و 

ةليم بريي كردةوة: "خؤ دوذمن حيالندي، مام س
لَيرة نية، طيانلةبةرَيكيش بةدي ناكرَي دز و 
جةردةش بةم سؤز و سةرماية لة ماَلدةرناكةون 

 مةطةر ئةوةي.؟"
تةقةي تفةنطَيك ئةسثةكةي خستة سةر ثاشوان، 
بة ثاذنةي ثَيي ضةثي دةكةلةكةي ئةسثةكةي 
 وةذاند، تفةنطةكةي لة شاني داماَلي و سووِرا و بَي
نيشانة طرتن تةقةي كرد، ئةسثةكة وةغاردان 

 كةوت، مام سةليم جوَيين دةدان و تةقةيدةكرد.
ريزَيكي لَي كراو سينطي تةثؤلكة بةرانبةرةكةي 
ئاذن ئاذن كرد، لة ثاشان ضةند دانة تةقةي ديكة و 

 هيضياني وَينةكةوتن.

بةالبةاليةكي تةثؤلكةكةدا ئةسثةكةي بايدايةوة. 
طا ثَييةكي خوَيناوي بةديدةكرا، لةسةر بةفرةكة جَي

بَيدةنطييةكي سامناك لة ضياكاندا جَيطةي خؤي دا 
بة نائارامييةكة، سوارةكة سةري لةسةر كةواني 
زينةكة رؤنابوو، بؤ يةك ضركة "رَيواس"ي كضي 
هاتةوة بةرضاو كة ثَيي ثَيدةكةني، مام سةليم 
سةري لةسةر كةَلثؤسي زينةكة هةَلرِبي، كة 

 ةيشتة بةر طوَي:دةنطَيكي ط
 "دةورةت طرياوة نةبزووي!"-

دةستربدن بؤ ضةكةكةي بَيسوود بوو، دابَيذ دا 
 بَيذ دةكرا!.

بةخؤي وت: "ثَيوةبووم"، لة طشت اليةكةوة 
لوولةي تفةنطةكانيان تَيطرتبوو، يةكَيك بة 

 دةمانضةي لةسةرثَي ضؤ ثَيشةوة و ئةمري ثَيكرد:
 دابةزة!-

ة، جوَيين دةدان و ضار نةبوو كةوتبؤ كةمينةو
 بة دذواري دابةزي.

برينداريش بووي، كَي و لة كوَي تةقةيان -
 لَيكردي؟

 كةس تةقةي لَينةكردم، لة تفةنطةكةم دةرضوو.-
 بةَلَي بةسةري باوكت، دةضووةية كوَي؟-
 بؤ الي خوشكةكةم لة ئاوايي سةروو..-

 جوَيين دةدان.
 تؤ وتت و ئَيمةش بِروامانكرد!-

َيشةوة و ضةكةكةي لة شاني يةكَيك ضووة ث
داماَلي. بذؤَلكة ضلوورة طرتووةكاني لةسةر ضاوة 
زةرد و خامؤشةكاني تَيك ئاَلقان، ئَيستا ئيرت دونيا 

 رووناك بوو بوو و دوست و دوذمن لَيكدةكرايةوة.
 

 سةرضاوة:
ي سةرماوةزي 8 252حةوتوونامةي سريوان "ذمارة 

 ي هةتاوي".1382
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 تاوي غارغاريَن
 
 

  كريستينا ثيَري رؤسيكريستينا ثيَري رؤسي
  لة سويدييةوة: عةبدواَل قادر دانسازلة سويدييةوة: عةبدواَل قادر دانساز

 
 

جةلالدةكان رؤذَيك لة ِرؤذاني هةفتة سواري ملي 
قوربانييةكانيان دةبن. ئةوان هةردةم لة هةمان رؤذي 
هةفتةشدا ئةو كارة ناكةن ضونكة ئةو كاتة تاوي 

دات و غارغارَينةكة تومخي غافَلطريانةي لةدةستدة
ئةوةشيان يةكَيكة لة طةورةترين سةرجنِراكَيشةري 
ئةو كارة. رَيكةوتي رؤذةكةش بة هةمان شَيوةي 

 هةَلبذاردني ئةسثةكان. بة طؤترة هةَلدةبذَيردرَيت.
مةشقي غارغارَينةكة بة ئاراستةي ضوونة 
سةرةوة بةو قادرمانةي نهؤمي يةكةم دةطةيةنَيت بة 

َيبةجَيدةكرَيت. نهؤمي دووةمي بةندخيانةكةوة ج
لةو رؤذة تايبةتييةدا جةالدةكان تةكاندةدةنة نَيو 
خانةي بةندخيانةكانةوة و بةندييةكان غافَلطري 

 ءدةكةن، ئةوانةي كة دةبن بة ئةسث هةَلدةبذَيردرَين
يةكسةريش ئةو كاَلوة رةشةي دوراوة بة 
جلةكانيانةوة لةسةريان دةكةن بؤ ئةوةي ئةوان نة 

اسنةوة و نة بتوانن بةربةستةكاني بتوانن جَيطاكة بن
 تاقيكردنةوة بزانن.

بةندكراوةكان لةاليةن سوارةكانيانةوة بؤ بةر 
قادرمةكة ثاَليان ثَيوة دةنرَيت و لة ذَير ئةو 

كاَلوانةي دوراوة بة جلةكانيانةوة تةكان دةدةن و 
وةكو ئةسثَيك لة نَيو مةيداني غارغارَيندا ملي 

 ةَلدةدةن.درَيذكراويان بؤ ثَيشةوة ه
مرؤ دةبَيت دان بةوةدا بنَيت كة جَيطاي 
تاقيكردنةوةكة زؤر بة طوجناوي بؤ كارةكة 
هةَلبذَيردراوة. قادرمةكة لة ضيمةنتؤ دروستكراوة، 
باريك و تاريكة و ماوةي نَيوان ثَيثيلكةكان طةلَيك 
زؤرة، ثَيثليكانةَيلَيك كة بةشَيوةيةك ثِراو ثِر بؤ ئةو 

كو ئةو كاتةي ئةسثةكة ثَيي كارة داخوراوة تاوة
 لةسةردا دادةنَيت ثَيي لَي هةَلبكةوَيت.

سوارةكة سواري قةاَلدؤشكاني قوربانييةكة 
دةبَيت و ئةطةر بَيتو ئةسثَيكيان هةَلبخليسكَيت ئةوا 
بة طراني سزا دةدرَيت: مرؤ دةبَيت هاوسةنطي ِراطري 
بكات، بة تةواوي ضةكمةي سوارةكان لةبن هةنطَلي 
خؤيان قاميبكةن و بةوردي خؤي دورخباتةوة لة 

 سَي و دوو كردن.
ئةسثةكان بة باشي بةِريزَيك  ئيرت ئةو كاتةي

راطريان ئةوا كاتي ئةوة هاتووة طةشت بةرةو 
 سةرةوة دةستثَيبكات.
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سوارةكان بة قامضييةك، بة هاواري 
هةِرةشةلَيكردنةوة قوربانييةكانيان دنة دةدةن و 
خةبات بؤ ثلةي يةكةم دةكةن، بةالم لةوَيدا طةلَيك 

ت بةربةسيت نةناسراو هةية و رَيطاكةش تا دَي
 سةخترت دةبَيت.

طةلَيك ئةسث دةكةون، ئةواني تر سةريان بةيةكا 
دةتةقَيتةوة، مرؤ طوَي بيسيت هاوار و 
هةناسةبِركَيية. ئةوانةي توانيان بةيةكةم ثَيثيلكةدا 
سةركةون نازانن ضةند ثَيثليكةي ديكة ماوةتةوة، نة 
هيض شارةزاييةكيان بةرامبةر ثَيضكردنةوةي رَيطاي 

هةية و نة دةشزانن ض شَيوة غارغارَينةكة 
بةربةستَيك لة ثَيشيانةوةية. ئةسثةكان ثيس و 
ثاتاَل، خوَيناوي و بةدةمودداني تَيكشكَينراوةوة 

دةتوانن بة زطةخشَي بة قادرمةكةدا سةركةون و 
 هيض شتَيك دةربارةي هةنطاوي دواتر نازانن.

ئةو بةنديانةي لة بؤ ئةم تاقيكردنةوةية 
ةوا ناضارن و لةسةر داواي ئةو هةَلنةبذَيردراون ئ

ئةفسةرة رةفتار رةقانةي ئامادةي مةشقكردنةكةن 
 ئةسثةكان بةرنةوة سةر ِرضةِرَي ِراستةكة.

سوارة براوةكة لةاليةن ئةفسةرةكةوة خةالتَيكي 
ثَي دةدرَيت و ئةسثةكةش وةكو خةالت 

 كَلؤشةكرَيكي ثَي دةدرَيت.
 

 سةرضاوة:
Christina Peri Rossi 

Kosmoagonier, 1990 Pieksa maki 
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 شةوي كةروانةكان
 
 

  طابريَل طارسيا ماركيزطابريَل طارسيا ماركيز
  : سابري شاكر مةلوول: سابري شاكر مةلوولعةرةبييةوةعةرةبييةوةلة لة 

 
 

هةرسَيكمان لة دةوري مَيزةكة دانيشتبووين كة 
يةكَيك ثارضة دراوَيكي خستة كوني 
دةزطانةواكةوةو هةمان ئةو ئيستيوانة سووِراو 
ضريكاندي كة بة درَيذايي شةو كاري كردبوو و 

ئةوةي قةوما قةوما و  طرمةي دةهات. ئيدي
ثامشاوةي كارةسات و ماجةراكة بة خَيراييةكي 
ئةوتؤ روويدا كة سةرمان لَيشَيواو هؤمشان ثةِري و 
هيض دةرفةتَيكي بريكردنةوةي بؤ ئَيمة نةهَيشتةوة، 
        ياني قةوما ثَيش ئةوةي بة خؤمان بزانني لة 
كوَيني و ثَيش ئةوةي هةسيت شوَيندؤزميان بَيدار 

تةوة و هةِرَي لة بِرَي بكةينةوة. ئةوجار يةكَيك لة بَي
ئَيمة قؤَلي كَيشاو بة تةثو كوت و كوَيرة كوَيرة 

 –دةسيت بؤ سةر ثَيشخوانةكة درَيذ كرد 
بةر  –دةستةكةمان نةديت طوَيبيسيت بووين 

              طاَلسَيك كةوت و جوولةي نةماو لةسةر ِرووي
سايةوة. ئةو كات ساغ و روختةي ثَيشخوانةكة طري

ئَيمة هةرسَيكمان لةناوجةرطةي تاريكيدا بؤ يةكرت 
طةِراين و لةوَيدا لةسةر ثَيشخوانةكة لة تَيكبةزيين 
سي ثةجنةدا يةكمان بينييةوة. يةكَيكمان طوتي: با 
بِرؤين. وةك ئةوةي هيض ِرووي نةدابَي، هةستاينة 

سةرثَي. هَيشتان وةختمان نةبوو بؤ نيطةراني و 
كاتي ئةوة دانةهاتبوو كة وةِرز و هةراسان  هَيشتا

بني. كاتَيك بةِراِرةوةكةدا ِرادةبردين نةواي 
مؤسيقاكةمان ئةوةندة نزيك، لة ثةناي خؤماندا 
دةبيست كة دةتطوت بانطي ئَيمة دةكات، بؤني 
ذنطةلَيكي غةمطينمان بةطذدا دةهات كة 
دانيشتبوون و ضاوةِروانييان دةكَيشا، كاتَيك بةرةو 

رطا دةرؤيشتني لة بةردةمماندا هةستمان بة دة
بؤشايي ِراكشاوي ِراِرةوي سةرسةرا دةكرد، 
ثَيشئةوةي بؤنَيكي تر ثَيشوازميان لَيبكات، بؤني 
ناخؤش و هةرناهووتي ئةو ذنةي لةبةردةرطا 
دادةنيشت. طومتان: بة دوعا ئَيمة دةرؤين 
مةرةخةس دةبني. ذنة هيضي نةطوت، ئةمما كاتَيك 

جرِيةي كورسيية بزؤكةكةمان بيست، هةستا، 
هةروةتر ترثةي ثَيطةلَيك لةسةر تةختةي لةق و 
هةسيت ثَيي طةِرانةوةي ذنةكة كاتَيك الوانةكان 
 زيِرةيان لَيهةستاو دةرطاكة لةوديومانةوة خِر داخرا.
سةرمان وةرسووِراند، دروست لة هةمان جَيدا، 
لة ثشت سةرمانةوة كزةيةكي تيذ و وشكي دةهات، 
سؤزةي بةيانييةكي نةبينراو و دةنطَيك كة دةيطوت: 
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رَيطاكة بةردةن، بةم شتةوة دَيمة ذوورَي" 
كشاينةدواوة دةنطةكة دووبارة طوتي: بةوالوة 
بةوالوة هَيشتان نَيودةرانةتان تةنيوة". ئيدي تةنيا 
ئةو كاتة بوو بةَلَي ئةو كاتة كة ِروومان بؤ هةر اليةك 

ان دةبيست، تةقي لة دةسووِراند و هةمان دةنطم
جةرطمان كرد و طومتان: ئَيمة ناتوانني لَيرة دوور 
بكةوينةوة ئاخر مةلة كةروانةكان ضاويان 

خوارديان كوَيرين كوَير. ئةوجار طوَيمان  ينءدةرَينا
لة ضةندين دةرطا بوو كرانةوة، يةكَيكمان دةسيت 
بةرداين، هةستمان كرد بة كوَيرة كوَير و طؤدةطؤد، 

ت لة شتةكاني دةوروبةر دةطريَي، ئةجمار زرم و كو
لة شوَينَيكدا لة دَلي تاريكيدا هةراي كرد: دةبَي 
نزيك بووبينةوة ئاخر بؤني سندوقي كةلوثةل دَي" 
جارَيكي تر هةستمان كرد دةستمان دةالوَينَيتةوة. 
ِروومان لة ديوار كرد ئالَيرةدا دةنطَيكي تر ِراست بة 

ةك دايقةالشت يةكَيكمان ِرووماندا تةقي و بةرةو الي
 طوتي: "رةنطة تابووت بَي"

بةالم ئةوةي لة تاريكيدا بةشةق و شةثِرَيوي 
دةرؤيشت و سةرمسي دةدا و ئَيستا لة تةكمانةوة 
كةوتبووة هةناسةبِركَي و هانكة هانك طوتي: 
دَلنيابن سندووقي كةلوثةلة، لة منداَليمةوة بؤني 

امسةوة، لةطةَل كةلوثةلي تةقةتكراو و دةقكراو دةن
 هيض بؤنَيك لَيمتَيكناضَي".

زةوييةكي  –ئةجمارة بةرةو ئةوالية رؤيشتني 
ساف و هةموار بوو، خاكَيكي نةرم و بَي طرَي و 
طؤَل ئةوةندة خةَلك بةسةريا رؤيشتبوو. كةسَيك 
دةسيت كَيشا، هةستمان بة ثةجنةي ضون مششاَل، 

تاوَيك  بة ثَيسيت زيندوو و نةرم و طةرم كرد ئيرت بؤ
وامان خةياَل كرد هةرضي ديوارة ثَيوارةو 
ِرةويونةتةوة بةالم هةيهات لة ثِر لوومتان بة ديواردا 
تةقي، ومتان: ئةمة ذنَيكة! ئةوةي باسي سندووقي 
جالني دةكرد طوتي: ثَيموابَي نووستووة. جةستةكة 
لة ذَير دةستماندا مضوِركي ثَيداهات و لةرزي و 

يةوة، هةستمان كرد ون دةبَي نةك ِراتَلةكا و هةَلبةزي

ئةوةي دوور بكةوَيتةوة لة الوانةوةي دةستمان نانا 
 بةَلكو دةتطوت لة راستيدا هةر نةبووة! 

ئةوجار دواي تاوَيك لة خامؤشي كةشان 
بةشاني يةك ضةقيبووين و وشك هةالتبووين سةداي 
ذنةمان بيست كة دةيطوت: ئةوة كَيية؟" بةبَي 

انني. جرِيةي ضوارثاية و جوولة طومتان: خؤم
تةخيت خةو و خشثةي ثَييمان بيست كة لة 
تاريكيدا لة قاثقاث دةطةِرا دواجار وَيناو خةياَلي 
ذنةمان كرد كة بةضاوي ثِر لة خةوةوة دانيشتووةو 

 لَيمان دةِروانَي.
 ثرسي: ئَيوة لَيرة ضيدةكةن؟

كةروانةكان  –وةاَلممان دايةوة: "نازانني 
دةنطةكة طوتي شتَيكي  ضاويان خواردين"

وايبيستووة، طوتي ِرؤذنامةكان نووسيويانة كةسَي 
ثياو لة طؤِرةثانَي حةوشةيةك مةيان دةنؤشي و 
دةياخنواردةوة كة ثَينج شةش كةرواني تَيدابووة 
يان حةوت كةروان ئةوجار يةكَيك لة ثياوةكان وةك 
كةروان بة ئاوازَيكي خؤش خوَيندوويةتي و السايي 

وة، ذنة ثَيداضوو طوتي: )مةرطةسات و كردوونةتة
بةدبةخيت لةوةدابووة هةر كة سةعاتَيك لة ئاواز 
خوَيندني كةروانةكان رابردووة خؤيان هةَلداوةتة 
سةر مَيزةكة و ئةو سَي كةسةيان بة دةندووك كوَير 
كردووة و ضاويان ِرذاندوون و لة كاالنة 
دةريانهَيناون و خواردوويانة(، طوتي: رؤذنامة 

ةمةي طوتووة و بةالم هيض كةسَيك بِرواي نةكرد بة ئ
 وتةي رؤذنامةكان.

ئَيمة طومتان: طةر خةَلكي بؤ ئةوَي رؤيشتبان، 
 كةروانةكانيان بة ضاوي خؤيان دةبيين.

ذنة طوتي: رؤيشنت. رؤذي دواتر طؤِرةثانةكة 
مجةي دةهات لة خةَلك بةالم ذنة مةلة كةروانةكاني 

". كاتَي ئاوِري دايةوة ذنةكة بردبوو بؤ شوَينَيكي تر
بَيدةنطةي لَيكرد و قسةكةي بِري. جارَيكي تر ديوار 
لةوَي بوو. بؤ هةر اليةك وةردة سووِراين ديوار بة 

و لوومتاندا دةتةقي، هةميشة هةر ديوار بوو و ديوار
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ديوار. يةكَيكمان ديسانةوة دةسيت بةرداين 
هةستمان كرد قاضي دةخشكَييَن و لةسةر ضنطان 
دةخزَي و دةَلَي: ئَيستا نازامن سندووقي جلةكان لة 

 كوَين. ثَيمواية لة شوَينَيكي ترداين. 
دةنطمان هةَلَينا: وةرة بؤ ئَيرة، كةسَيك بة 

ت، تةكمانةوةية، طوَيمان لَيبوو بةرةو المان ها
           هةستمان كرد بة تةنيشتمانةوة وةستاو 
هةناسةي طةرمي لة ِرووي دةداين، ثَيمانطوت: لة 
رَيطاكة بطةرَي، كةسَيك لةوَيية كة دةيناسني، بة 
يةقني طةِراوةو دَلنيابووين كة بةرةو ئةو شوَينة 
رؤيشتووة كة ئاماذةمان ثَيداو بؤمان دياري كرد 

ايةوة كة بَلَي: ثَيمواية ضونكة تاوَيك دواتر طةِر
 كوِرَيذطةيةكة.

بثرسة بزانن دةمانناسَي  ثَيمانوت: ضاكة لَيي
 يان نا.

ثرسي: دةنطَيكي بَي ثةروا هاتة بةرطوَي، 
دةنطي ئاسايي مَيردمنداَلَيك كة دةيطوت: بةَلَي، 
دةتانناسم. ئَيوة ئةو سَي ثياوةن كة مةلي كةروان 

 ضاوي خواردوون.
ةكي طةورةهات، دةنطي ئةجمار دةنطي مرؤي

ذنَيك كة ثَيدةضوو لةوديو دةرطايةكي داخراوةوة 
بَي، دةيطوت: ئةوة جارَيكي تر لةطةَل خؤتانا قسة 

 دةكةن و دةبزِركَينن!"
دةنطي منداَلةكة بَيثةروا طوتي: نانا ئةو 
ثياوانةي ضاويان ِرذَينراوة جارَيكي تر لَيرةن و 

 سةرو سةمةنةيان ثةيدا بؤتةوة!
الوانةكان و دواتر دةنطي ذنةكة نزيكرت  جرِيةي

 لة يةكةجمار طوتي:
 بيانبة بؤ ماَل"

 كوِرَيذطةكة طوتي: نازامن لة كوَي دةذين .
  دةنطة طةورةكة طوتي: قسةي هيض. لةو
شةوةوة كة كةروان ضاوي دةرهَيناون هةموو 
كةسَيك دةزانَي لة كوَي دةذين و هةموو كةسَيك 

 .دةزانَي ماَليان لة كوَيية

ئةجمار بة ِراوَيذَيكي جيا كة دةتوت لةطةَل 
ئَيمةدا دةدوَي ثَيداضوو: "مةسةلة ئةوةية هيض 
          كةسَيك نايةوَي بِروا بةم بةدبةختيية بكات و 
دةَلَين ئةمة فِر و فيشاَلَيكة كة رؤذنامة سازي 
كردووة تا ثِر فرؤشرت بَي و هيض يةكَيك مةلي 

 كةرواني نةبينيوة"
طوتي: "ئاخر ئةطةر لةسةر جادة و كوِرةكة 

               شةقام ببمة كوَيركَيشي ئةمانةش كةس 
 بِروام ثَي ناكا!"

بَي سرتة هَيشتان ثشتمان بة ديوارةوة دابوو و 
 طوَيمان دةطرت. 

ذنة طوتي: "طةر ئةم هةتيوة بتانباتةوة جياية. 
هةرضؤنَيك بَي كةس طوَي بة قسةي مَيردمنداَلَيك 

 نادات.."
دةنطي منداَلةكة قسةكةي ثَيرِبي: "طةر وَيراي 
ئةمانة بضمة سةر شةقام و بَلَيم ئةم زاتانة ئةو 
ثياوانةن كة كةروان ضاوي ِرذاندوون و كوَيري 
كردوون، مناَل و تواَل دةمدةنة بةر بةرد هةر بة ثةَل 
ضاوم دةردَينن ئاخر هةركةسَيك لةسةر شةقام و 

ةمة ِرووبدا، شيت وا خةيابان بطري دةَلَي ناكرَي ئ
قةت نابَي" تاوَيك بَيدةنطي وةشاو ئةجمار 
ديسانةوة دةرطا زرم داخراو مناَلةكة هاتة قسة: 
)سةرباري ئةوة من هةر ئَيستا خةريكي 

 م(-تَيري و ضةتةكاني دةريا-خوَيندنةوةي 
كةسَيك بة طوَيماندا ضثاندي:  ِرازي دةكةم، 

طةكة بزووت ئةوجار ئارام ئارام بةرةو شوَيين دةن
طوتي: )منيش ئةم كتَيبةم ثَيخؤشة دةي بؤم 

 بطَيِرةوة كة ئةم هةفتةية ضي بةسةر تَيري هات(
بريمان كردةوة بةم شَيوةية دةيةوَي دَلي 
منداَلةكة بةدةست بَييَن بةالم منداَلةكة طوتي: 
حيكايةتةكة ناموروذَييَن تةنيا شتَيك كة حةزي 

ةنطةكان و وَينةكاني ثَيدةكةم ِرةنطةكانة، مةبةستم ر
 كتَيبةكةية.

 ومتان: "تَيري لة تووناوتوون و ونستانداية"
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بة دةنطَيكي سارد و بَي باك، ِراوَيذَيكي خاَلي لة 
هةر سؤزَيك طوتي: "ئةوة كارةساتي هةيين بوو، 
ئةمِرؤ يةكشةممةية و حةز دةكةم تةماشاي 

 ِرةنطةكان بكةم"
ؤذة كة ئةوةي تر طةِرايةوة ومتان: )سَي ِر

 سةرطةردان و ثةشَيو و بَي قةرار ون بووين(
كةسَيك طوتي: ضاكة با تاوَيك حبةسَيينةوة و 
ضاوَيك طةرم بكةين بةبَي ئةوةي دةسيت يةكرت 

 بةربدةين.
دانيشتني و تيين خؤرَيكي ناديدة وردة وردة 
ناوشاني طةرم دادةهَيناين بةالم تةنانةت حزوري 

مان هةست هةتاويش ئؤخذني نةدةخستة دَل وا
دةكرد بريي مةودا و زةمةن و ئاراستةكامنان لة 

 دةستداوة زؤر دةنط بةالماندا ِرؤيشنت.
 ومتان: كةروانةكان ضاويان دةركردووين

طومتان: كةروان طلَينةي ضاوي لة قاثَيلك 
هَيناوينةتة دةر يةكَيك لة دةنطةكان طوتي: تةماشا 

ةي تةماشا ئةم بةدبةختانةش بِروايان بة قسة و وت
 رؤذنامة و مؤذنامة هةية..

وةرة سةيرَي هةَليت و ثةَلييت رؤذنامةيان بة 
 جدي طرتووة!

دةنطةكان ِرةوينةوة ئَيمةش هةروا شانبةشاني 
يةك لة طوزةرطاي دةنطةكان داو لة طوزةرطاي 
وَينةكان و ِرةنطةكاندا لة ضاوةِروانيدا دانيشتبووين 

ئؤطر كة ضاوةِروانيي بؤنَيك يان دةنطَيكي ئاشناو 
 بةالماندا تَيثةر بَي. 

هَيشتان هةستمان بة طةرماي هةتاوةكة دةكرد 
لةسةر تةوقي سةرمان. ثاشان يةكَيك طوتي: ضاكة 
با بضينةوة ثةناي ديوارةكة ئةواني تر كة ئارام و بَي 
دةنط سةريان بؤ الي تيشكة نةبينراوةكة 

 وةرسووِراندبوو طوتيان:

             ة ثرشنطي "جارَيك زووة، لَيطةِرَي با ب-
             هةتاو هةَلقرضَيني و تاوةسووت و خؤرانطاز 

 ببني ئةوجا.."
1953 

 
 

 :فةرهةنطؤك
1-Curien  مةلَيكي خؤشئاوازة كة قاضَيكي درَيذي

هةية و رةنطي بازةو بةقةد كؤترَيكة بة زؤري لة طوَيي 
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 باخضةكةي عةلي
 
 

  رِوشدي ئةلعاملرِوشدي ئةلعامل
  لة عةرةبييةوة: ئازاد بةرزجنيلة عةرةبييةوة: ئازاد بةرزجني

 

 
 

 كوِرةكةم
 كؤض ئةكةي؟

 ئةوةتانَي دووريت،
 ثةجنةكانتم دي ثَيكةكةيان لةخؤطرتبوو،

 ضاوة ِرةشةكانيشت
 هةور تةنيبوونيء ئةلةرزين،

 دةنطي نةرميشت،
 لة داآلنةكاني بَيدةنطيا ِرايئةكرد،

 ردزاريشت جلَيكي ماض ئةك
 خوَين ضين بووي.

 بينيمي ئةطرياي
 نكووَلي مةكة... تةنيا بووي.

 دةرطاكةت كَلؤم داو
 ثةردةكانت دادايةوةو

 طوَيت بؤ دوا هةواَلةكاني شةو ِرادَيرا
 ثَينووسةكةشت كة خوَيين لَي ئةتكا 

 دات نا،
 ثةِراوةكةت داخست،
 مؤمةكةت كوذانةوة،

 خةونة درؤزنةكة ثآي وتي
 ئةمشةو دَيم،

 بِروات كردتؤ 
 ئةو خةونانة.. نووستنت بتةننةوة؟

 كوِرةكةم..
 كؤض ئةكةين؟

 لة هةنطاوةكاني غوربةتا مردين،
 شؤستةكاني جيهامنان ماندووكرد،

 لة ِرَيء بانةكاني زةويا
 هةنطاوةكامنان ون بوونء

 لةنَيو خودي خؤمانا كؤض ئةكةين
 لة خوَيين خؤمان ِرائةكةين

 وةولة ضاوي خؤمان دوور ئةكةوينة
 ضاوامنان لَيمان دوور ئةكةونةوة

 لة دةماري مردووةكانا
 بة شوَين دوا بةندةرا ئةطةِرَيني

 لة سةرماو سؤَلةدا
 ثةنا بؤ بةفري بَيدةنطي ئةبةين،

 لة هاوينيشا
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 درةختةكان ِرووت ئةكةينةوة،
 لة خامؤشيي شةويشا

 كة ثاسةوانةكة ثَيَلووةكاني لَيكنا
 طةرممان ئةبَيتةوة

 ثَيم بَلَي
 كام ئةستَيرانة

 بة كةناري خةمةكانتا ثةِرينةوةو
 لةطةَل خؤيان

 تؤيان بؤ ئةو ِرؤخةي دي نةبرد؟
* * * 

 كوِرةكةم
 ئةم جيهانة دوو دةستة
 دةسيَت نان ئةبةخشَي،

 دةستَيكي ديش
 ناني خةَلكي ئةدزَي

 من ئةزامن.. زةوي هي ئةوةية ئةيكَيَلَي،
 خاك هي ئةوانةية كة تؤوي ئةكةن،

 ةمنء درةختةكاني باخةكةوبةآلم ط
 ضي هَيشووي دارخورماكانة

 ياساوَلةكان ئةيانبةن.
 منيش وةك تؤ،
 ِرووم ثاكذ بوو،

 خوَينم ذةهري نةضةشتبوو
 كَيَلطةم هةر طةمني تيا ئةِروا
 هةر هَيشووة خورماي ئةطرت

 جؤطةيةكيش لة باخةكة
 طؤرانىى بؤ شلَير ئةوت

 ئةوسا سثَيدة جوانرت بوو،
 ةرمرت بوو،خؤري شريين ط

 شةوي نةرم ناسكرت بوو
 دنياكةي من،

 كؤمةَلة كيذؤَلةية بوون
 ثرشنطي مانطي ِرةنط زةرديان ئةضين

 بة تةنوور نانيان ئةبرذاند

 بادةيان لة ترَي ئةوشي.. تا كؤن بيَب
 جيهانةكةي من..

 جيهان بوو.
* * * 

 ضاوةكانت
 بة خوَينما هاتوضؤ ئةكةن

 مناَل بووي.. لة النكا بووي
 طي داية.. بة خؤيةوة ئةينووسانيسن

 دةسرازة سثييةكانيش
 لة ئامَيزيان ئةطرتي

 ثرشنطدار بووي،
 لة مانطة شةوَيكي هاوين

 الي من طةلَي قةشةنطرت بووي،
 لةطةَل ضاوتا ياريم ئةكرد
 ثَيئةكةنني طشت شتةكان،

 كة لة كؤآلنيشا.. ِرات ئةكرد
 ناوت ئةبووة طشت ناوةكان

* * * 
 ةكةمضةند خؤشة كوِر

 ِرووت دوو ضاوي لة ضاوةكاني بةسرةي
 لةيادابَي،

 يان ئافرةتَي، لة شةقامي بيستا
 كة بةالتا طوزةر ئةكاتء ئةتبييَن

 ئاخ هةَلكَيشَيء
 عومري تؤش هةر لة بيستابَي

* * * 
 ضي لةوة بة بةهاترة

 ئةشكةكانت
 بة خؤري حةسرةت هةَلنةيةن

 ضاوانت ئةوين ببةخشن
 رداسينةت نهَينيي خؤي حةشا

 كوِرةكةم تةنانةت بؤ مةرطيش
 ضؤك دامةدة

 ئةَلَين دووانن فةرمانِرةواياني جيهان
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 زَيِري زةردو،
 قامضي ِرةشي،

 ناو لةثي دةسيت بةنديةوان
 درؤية كوِرم

 جيهان بةندخيانة نىية
 برذانطةكاني ئةم دنياية بَيستانة

 طوَلةكاني
 طةمنزارةكاني،
 خةوني شاعري،

 ي ئةَلَيطِروطاَلي مناَلَي طؤران
 سنطي دايكَي لةطةَل لَيوةكانيا ئةدوَي:

 بَيستانة
 كوِرةكةم، ئةم جيهانة

 ئينسانة
* * * 

 ضةند خؤشة كوِرم
 هَيشتا مناَل بيء

 لة لَيِرةواري شيعردا هةنطاو بنآي،
 لة باخي شاعريةكانا
 طوَلي سوور بضينء

 وةكو ضةثكَي خؤشةويسيت
 بيكةيتة ديارىى هةذاران

 دةستء دَلتئةي ضةند جوانة.. 
 سةوقاتي كَلؤَلء نةدار بَي

 كة مةرطيش دةستةو يةخةت بوو، طةورة بي
 تا ناوةكةت

 لة كارواني شةهيدانا
 ثرشنطدار بَي

* * * 
 كوِرةكةم

 ئةوةتانَي تةنياي،
 منيش وةكو تؤ هةر خؤمم،

 شووراكان
 ناهَيَلن ضاوم بة  ضاوت بكةوَي

 وةلَي شيعرةكان
 سةرضاوةيان

 مدانلة طؤشةي ضةثي دَل
* * * 

 كوِرم مةِرؤ
 ضارؤكةي غوربةت

 لة شةوي بَي بةشةكان ِرةشرتة
 خةم مةخؤ كوِرم

 شةوطار كورتةو خؤر لة ذوانيدا ئةمةكدارة
 ئاطردانيش

 ضاوةِرآى نانء
 ضةثكَي طوَلي ئادارة

 كوِرةكةم
 لة خؤم ثرت خؤشم ويسيت

 لة تةك شوَين ثَيكانتا دوام،
 ِرَيت تةي ئةكرد

 ايان ئةدادةستةكانت لة دةرط
 ضاوةكانتم لة ميحرابا بةدي كرد

 دةستم لة زامةكةوةدا،
 طوَيم لَي بوو بة ضرثة
 )باوكي بةر لة كوشنت

 طؤراني ئةضِرَي(
 دة كوِرةكةم.. تؤ لة من طةورةتربة

* * * 
 كوِرةكةم

 هةموو شتةكامن ثَي وتي
 فَيرم كردي

 ناوت لةسةر ئاو نةنووسي
 ِرووي خؤت

 وةكو بةفر بَيطةرد
 ةك بةيانثاك و

 هةَلي بكؤَلي لةسةر بةرد
 نةشهَيَلي ناوةكان

 كؤض كةن لة الت
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 فَيريش بة لةناو دَلتا هةَليان طري، شةهيدةكان
* * * 
 كوِرم خةم مةخؤ

 مؤم لة نَيوان تاريكيء ئاطردا ئةتوَيتةوة
 بةآلم شةو ئةِروا

 ضاواني خؤريش بؤ مناَلةكان ثَي ئةكةنَي
 يكاييء بةربةياناِرؤذي ِرووناكيش لة نَيوان تار

 سةما ئةكا
 خةم مةخؤ

 ذَييةكان
 تةنانةت طةر

 بة زةبري ضةقؤي جةلالديش لةتء ثةت بن
 لةناو دَلي طيتارةكا

 سرتاني خؤيان هةر ئةضِرن
 ئةكةنء ثَيئةكةننئةبينن.. ئةطرينء سةما خةون

 شةوي زيندان درَيذة كوِرم
 وةلَي شةوي بةنديةوان درَيذترة

 كورتة كوِرمبةربةياني جةلالدةكان 
 وةلَي بةربةياني خةَلكي طةلَي قةشةنطرتة

* * * 
 من.. كوِرةكةم

 هةموو ذيين خؤم ِرةهن ئةكةن
 ئايا ئةم كؤتء ثَيوةندة

 هةر ديلي دةستةكامن ئةبَي؟
 يان دةسيت مةرط بة ديل ئةطرَي؟

* * * 
 كوِرةكةم

 ضَيذي خؤشةويسيتء
 تامي نانت كردووة،

 ئةي ثةيت بة ئازاري ضزانةوةي
 امي ناو لةثَيكي ئارةقاوي بردووة؟ز

 ئةي تامي خؤشةويستيت
 لةسةر لَيوي ئافرةتَيكي عاشق ديوة؟

 ئةي ضَيذت لة طةمنء

 دةركردني ناني ناو ئاطر بينيوة
 ئةي سرتانت بؤ تةوَيَلي

 مرؤظَيكي لة سَيدارة دراو ضِريوة؟
 كوِرةكةم.. جةلالد

 نازانَي هةويري نان
 بشَيلَي بؤ مناآلن

 . عيشقي بَيدةنطكوِرةكةم.
 كةس نايناسَي

 هةر ِرووباري هَيمن نةبَي
 كة شريينىى هَيشووةكان

 بة طةآليةكان ئةبةخشَي
* * * 
 كوِرةكةم جةلالد

 بةغا ناناسَي
 لة نَيوان ضَيذي عةشقيداو

 بؤني سوبَيرةكةي.
 ثَيم بَلَي

 لة نَيوان ئافرةتَيكا
 كة لةطةَل طزنطا سةردانت بكاو

 ئافرةتَيك
 ثةردةشةو بكاتة 

 تؤ كامةيان ثةسةند ئةكةي؟
* * * 
 ئاماذةي بؤم كرد

 لَيوةكاني ئةلةرزينء
 لة ثشت ثاردةكانةوة ون بوو

 ثَيكةنينةكةي بة ِرووما هةر ثَيئةكةني
 ضرثةكةشي الم مايةوة

 "طةر طشت نهَينىيةكانت ئةزاني"
 كوِرةكةم

 طةر ثَيت بَلَيم
 هَيشتا زامي يةكةم ِراي نةكردووة

 ناو سنطتا ئةكةمةوة؟زامَيكي دي لة
 طةر ثَيت بَلَيم
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 بَيستانةكة وشك بووة
 جؤطةلةكاني بَي ئاونء

 هةموو طةروويان تينووة
 طوَلي وةريو

 سكاآل لةدةستت ئةكا.. دووركةوتووة
 لقةكان هةواَلت ئةثرسن
 دار هةنارو طةمنةكةش

 هةر لةو كَيَلطةية ئةثرسن
 ى هَيشتووةكةوا مرؤظ جَي

* * * 
 ؤِرَين؟ئايا شتةكان ئةط

 زةوي ئةبَيتة ئامسان
 دِرك ئةبَيتة طوَلةطةمنء

 ثِر بكا ملي بيابان؟
 ئةي درةخيت وشك هةَلهاتوو

 ئةبَيتة طوَلَيكي سووري هاوينةيي
 طشت ناوةكان ئةطؤِرَينء

 ناوم ئةبَيتة ناوَيكي دي..؟
* * * 

 كوِرةكةم
 ئةوةي ِرووت، زامت، سَيبةرت

 دةستةكانت ثَيمي ئةدةن
 ينرتةتةمةنَيكي شري

 ضاوانيشت
 كة لةسةرماو سؤَلةي غوربةتا..

 ى جيهانا،dكة لة بَيدةنط
 لة شةوي بةندخيانةدا،

 ثَي ئةكةنن
 لة هةموو شيَت بةنرخرتة

* * * 
 كوِرةكةم

 كةس ثرت لة جارَي
 لةدايك نابَي

 كةسيش زيندوو نابَيتةوة،

 ئةوة نةبَي
 دوا تةماشاي خؤي كردبَي

* * * 
 كوِرةكةم ئةطةر مردم

 طة لة تؤ كَي بؤم ئةطريبَيج
 "باوكم بووة قوربانىى دةست وةهمَي:

 خوا لَيمانةوة نزيكة
 دايكم طؤِرستاني خَيزانةكةي ِرةهن كرد

 تا نان بكِرَي،
 خوشكم بازنةكاني بووكَينىى خؤي فرؤشت،

 ضاواني منيش ضاوةِرآى
 ساَلي بيستء سآيان ئةكرد،

 ئاخ كوِرة بةسزمانةكةم
 دم، دةثوَيمةوة..ِرَيكةم تةفرو توناي كر
 لة قوِرةوة هاتوومء وا

 بؤ قوِريش ئةطةِرَيمةوة
* * * 

 طوَيم بؤ دةنطي تؤ ِرادَيرا،
 دةنطت دوور بوو،

 خؤشت دوور بووي،
 منيش لةطةَل غوربةتء شيعرةكان

 خةومن ئةبيين دةريا برِبم،
 خةومن ئةبيين كؤض كةم بةآلم..

 بازرطانةكان..
 ئاخ كوِرم بازرطانةكان..

* * * 
 ِروومت لةبري بضَيتةوة؟

 جؤطة سةماي ئاوي بري ئةضَيتةوة؟
 ئةي شةو

 كازيوةي لةبري ئةضَيتةوة؟
 زامتم لةبري بضَيتةوة؟

 ئايا ضةقؤ ِرَيي نَيوان ئاطاييء مةرطء
 ِرَيي نَيوان بووكَيينء كفين

 لةبري ئةضَيتةوة؟
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 سايةمت لةبري ضَيتةوة؟
 كةشتيةوان ئةستَيرةي ثؤَل لة ياد ئةكا؟

 ةرياوانءئةي د
 ثاسةواني نيوةشةوو

 ِرَيبواري شؤستةكاني بةندةرةكة
 ِرةنطي ئاطر لة ياد ئةكةن؟

 لَيم نزيك ئةبيتةوة،
 دةستم بةردةستت ناكةوَي،

 دةنطت نادؤزمةوة
 لةنَيو مةوداكاني خةمء
 كتَيبة ثةرشوبآلوةكانء

 ثَينووسي سةرسامي نَيو كاغةزةكانا
 هةَلئةسم

 و ناتبينمةوةلةبةربةياندا بة ئاطادَيمةوة
 دةسم بةر هيض ناكةوَي بَيجطة لة

 تاسةي ناو طلَينةكان
 كوِرةكةم باشرت واية

 لة ِرؤذطاري قاتوقِريدا ضاوانت بنوقَيينء
 لة سةدةي بيستء يةكا بة ئاطا بَييتةوة

* * * 
 ئَيستاكة من ضؤن بتبينم

 لة كاتَيكا ثَيم كؤتء ثَيوةند كراوة 
 ضؤن بانطت كةم

 لة كاتَيكا
 لة لَيوم دراوةقفَل 

 بَلآى ثَيش كؤضم بتبينم.. يان شووراكان!!
 ئَيستاكة تؤ شةبةنطَيكي

 بة نَيوان ضاوانء دَلما
 بة نَيوان ثَيَلوو يادما

 طوزةر ئةكةي
 دةنطت بةرةو

 ئةوديو دةرياكاني زةويء
 لَيِرةكاني بريضوونةوةو

 شؤستةي شارة ثِر تيشكء طوَلةكان ئةِروا..

 ئةكا.. ِرووي تؤية ِرَيطا تةى
 يان دنياية واز لة من دَييَنء كؤض ئةكا؟

* * * 
 كوِرةكةم

 ِرووبارةكان ِرَيطا ئةبِرن
 طوآلن ضاويان هةَلدةهَينن

 درةختةكان بةري مَيوو
 هَيشووي دارخورما ئةطرن

 شؤِرشطَيِرةكانيش
 لة دَلي مَيوا 

 لة قووآليي ِرووبارا
 لة هَيشووي دارخورمادا

 لة ئاطرا
 شيعرن هةموو ضاوةِرواني

لة شؤستةكاني ئةو بةندةرةي ترا لةنطةر ئةطري 
 تؤ.. يان لة

 شؤستةكاني شةقامةكةدا،
 ضاوم ئةضَيتة خةو

 خةون ئةبينم دةستةكانت
 طةرمي بةسةرينم ئةدةن
 ضاوانيشت نيطا ئةكةن

 ناوضةوانيشت بة ِرووما ثَي ئةكةنَي
 ئاخ كوِرةكةم

 بَيدةنطي شةكةتي كردووم
 ووريتؤش لة ثةجنةرةكةمةوة د

 تؤ تةنيايتء
 منيش لة ثةِرةوازيا هةنطاو ئةنَيم

 كوِرةكةم كؤض ئةكةي
 دةنطت لة ذوورةكةدا بةجَي دَيَلي،

 ِرووت لةسةر ثةجنةرةي ماَلةوة،
 دةسةكانيشت

 لةسةر دوا ئاسةواري ضاوةكان..
 كوِرةكةم ِرووت
 شةوم ئةتةنَي
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 لَيت نزيك ئةمبةوةو دَيمة ثَيشَي
 دةموضاوت بَيستانَيكة

 جؤطةلة ثَيئةكةنَيبؤ 
 ضارؤكةيةكة

 كؤض ئةكةم كةي كؤض بكا
 تؤ كؤتاييتء سةرةتا

 تؤ خةميت
 تؤ شادمانىى ئةبةديت

 تؤ قةشةنطييت
 طةر تةوَيَلت
 بةر لة مةرطم

 لة ِرووم نزيك ئةبَيتةوة
 هةنطييَن

 با غوربةتيش
 شاآلوي خؤيم بؤ بَييَن

* * * 
 كوِرةكةم طةر مردم

 جطة لة تؤ كَي
 ئةنووسَي سةبارةت دنيام

 جطة لة تؤ كَي ئةزانَي
 وَينةي شاديء ثَيكةننيء

 ِرةنطي خةم لةسةر
 ِرووبكَيشَي؟
 كَي ئةزانَي

 زارم ثَيئةكةنَي
 ضاوامن هةَلدَين،

 دَلي كراوةم بؤ دَلي خةَلك
 لة سينةيدا

 بريين ئةوانة حةشار ئةدا
 كة دَليان بة مةرطي مرؤظ

 ختوورة ئةكا؟
* * * 

 َلم،سةرلةنوَي بانط ِرابهَي
 شةو تَيثةِري،

 ساَل تَيثةِريء،
 ضي كةشتىى

 غةريبانة هاتنةوة كةضي
 تؤ هةر نةهاتي

 بةياني تا ئَيوارة
 لة بَيدةنطىى

 دةرياكة ِرائةمَينم
 طوَلَيكي سووري خؤشةويسيت

 لةطةَل خؤما هةَلئةطرمء
 لةتةك بَيدةنطييةكةي خؤما

 طةمة ئةكةم
 نة دةسَي ديارة ئاماذةكا

 نة دةسِرَي
 ستووني كةشتىى غةريبةكانةوةبةسةر 

 بةدي ئةكةم
 طوَلةكان بةدةم

 شةثؤلةكةوة ئةدةم
 دةنطيشم كؤئةكةمةوةو

 بةرةو ماَل ِرَيطا تةي ئةكةم
* * * 

 لة يادت كةم؟
 ئاخر طيتارةكةم الية

 لة يادت كةم؟
 لة كاتَيكا ئاطردانَي

 لةنَيو ثةراسوةكامناية
 كةي شؤِرشطَيِران

 كرد ئاآلكةي خؤيان زيندة بة ضاَل
 كةنطَي ِرةنطي سةرطوَلةكان

 وشكيان كرد
 كةي تَيكِرا هةموو شيعرةكان كؤضيان كرد

 هةنطييَن من لة يادت ئةكةم
 خؤشرتين شت لة تةمةنتدا كوِرةكةم

 خةندةي دِركةو ئةشكي طوآلن
 جوانرتين شتيش لة ِرووتا.. ئةوةية
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 ثَيكةني لة ئاست ثياوكوذان
* * * 

 م،بهَيَلة ئةم ساتة هةناسة بة
 دةنطي دةريا لة دةسم بطرةو

 بهَيَلة با ضاوةكامن
 لة نَيوان ئاسؤي هةورينء ِرووناكيا

 شاطةشكةبن،
 خةونةكامن دَينمة سةما،

 ِرووم بةرز ئةكةمةوة،
 قذي سةر تةوَيَلم ئةسِرمء

 تَير بة ضاوامن
 لة ثشت شووراكةوة ثَيئةكةمن

 بةآلم ئاخ كوِرةكةم من ديلم
 وَيءئاشةكة ثةراسووةكاني ئةجو

 تةنوورةكةش ئةمربذَييَن
* * * 

 كوِرةكةم تؤ تةنياي،
 ئةزامن لة بَيدةنطيدا نووقم بووي

 شةوانيش هةر تةنيا ئةنووي
 طوآلني زةوي باسكيان بؤ خؤر واآل ئةكةن

 الي كةنارت.. عةوداَلي ضيت؟
 هي كةشتىى دةرياوانَي

 كةوا دوَييَن بةجآى هَيشتيت؟
* * * 

 دةنطت ئةضثَييَن؟
 ،ناضرثَييَن

 وةكو تيشك تَي ئةثةِرَيء
 ثةردة بةسةر ثةجنةرةكا ئةداتةوة

 ِرووخسارت بة خةم تةنراوة
 ئاماذةيةكيش

 لة نَيواني ضاوانتاية
 ئاي لةم شةوة ضةند درَيذةو

 ئةو سثَيدةيةش ضةند كورتةو
 ئةو تيشكةش كة تيين خؤميان ثَي ئةبةخشَي

 ضةندَي دوورة
* * * 

 كوِرم ئةزاني ضي ئةطةيةنَي
 رةتَي دي لة ضاوانتا ثَي بكةنَي؟ئاف

 يان لة سةرماي ناو شةقاما
 ِرووت بكِرَيتةوةو

 لة نَيوان ثةراسووةكانتا
 زامَي كة هةَلئةكؤَلرَي.. خبةنَي،

 ئةزاني ضي ئةطةيةنَي
 جيهان بة الي خؤيا ِراتكَيشَي

 بةآلم تؤ ِراناكَيشرآى
 فرؤشان بؤ دةستةكانت درَيذبن يان دةسيت بةندة

 ناكِررآىبةآلم تؤ 
 كوِرةكةم ئةوةي ِرةنطي

 خؤر نةناسَي
 طشت شتةكان لة سَيبةرا

 بة تؤخء ِرةش بةدي ئةكا:
 طةآلكاني بَيستانةكة،

 دار طوَلةكان،
 ضاوي مناآلن،
 ثاكذىى ئاو،

 ئةوةي ماوةيةكي زؤر
 لة ئةشكةوتا لَىى درَيذ بوو

 طشت ناوةكان لة ياد ئةكا
* * * 

 جطة لة خةم،
 نتا،ضىى تر هةية لة ضاوا

 ئةي لة برسَييت بةوالوة
 ضىى دي لةسةر لَيوامنة

 بآ لة ئازار
 ضىى تر هةية لة ِرووتا وا

 طيامن ئةخوا..
 ئَيستاكة من ضؤن بتبينم

 لة كاتَيكا ثَيم كؤتء ثَيوةند كراوة



 70  

SARDAM  No. 45   2006 
 
 ضؤن بانطت كةم

 لة كاتَيكا
 قفَل لة لَيوم دراوة

 بَلآى ثَيش كؤضم بتبينم
 يان شووراكان..
 نطَيكيئَيستا تؤ شةبة

 بة نَيوان ضاوانء دَلما
 بة نَيوان ثَيَلوو و يادما

 طوزةر ئةكةي
 دةنطت بةرةو

 ئةوديو دةرياكاني زةويء
 لَيِرةكاني بريضوونةوةو

 شؤستةي شارة ثِر تيشكء طوَلةكان ئةِروا
 ِروي تؤية كؤض ئةكا

 يان دنياية واز لة من دَييَنء كؤض ئةكا؟
* * * 

 كوِرم ئةوةي
 ماض بكاناولةثي دةستَيك 

 ناولةثي دةستَيكي تريش هةر ماض ئةكا
 ئةوةي دوو ناو لةث ماض بكا
 تةنانةت دوو ثَيش ماض ئةكا

* * * 

 كوِرةكةم ئةزامن
 هةردوو دةستم

 دوو ناو لةثيان طرتؤتة خؤ.. ئةتوَينةوة
 ضاوانيشم لة ضاوانت ئةتةكَينةوة،

 ضارؤكةشم ِرووةو كةنارَي مل ئةنَي
 كةشتيةوانيش نايزانَي،

 ةزامن كآية كؤض ئةكائ
 لة نَيوان ساتي بَيدةنطىى ِروو و

 ضرثةي ئاوةكانا
 ئةزامن كة ِرةنط زةرديء

 خةمطينيى دَل

 نانَيكة لة نَيوان دووانا
 كؤض كةم لة الت

 دوور بكةومةوة لة ِرَيطات
 لة شؤستةكاني لة ياد كردنا

 سووسةي ِروويةك كةم
 لة باخي ضاوةكامندا

 خةم؟هيض نةِروَييَن.. جطة لة 
 كوِرةكةم

 خةوو ضاوةكامن
 دوو هاوةَلي ِرَيطايةكن
 لة لَيِرَيكدا تَي ئةثةِرن

 تارماييةكن بة شةو نائاشنا
 بةنديةوانيش ثةييان ثَي نابا،
 كة ضاوي ضووة خةو سوَلتان

 خةوو ضاوة نووقاوةكان
 سوَلتانن بةسةر

 ِرةنطي خةوني سةماكةري نَيو
  ثَيَلووةكان.

................... 
 
 وشدى ئةلعامل شاعريَيكى عةرةبى عرياقى بوو كة لة ر

كؤتاييةكانى ذيانيدا ئيفليج بوو و لة ناوةِراستى 
نةوةدةكاندا كؤضى دوايى كرد و طةرضى بارودؤخى 
ذيانى لة ساى رذَيمى بةعسدا زؤر سةخت بوو ، بةآلم تا 
مرد نة سةرى بؤ ئةو رذَيمة دانةواند و نة وةكو زؤر لة 

 نى تر شيعر  يا وتارى بؤ نووسني شاعرية عةرةبةكا
  ئةم قةسيدةيةى شاعري قةسيدةى سةرةكيى

( ةوة كة لة هةشتاكاندا حديقة عليديوانَيكَيتى بةناوى )
ضاث كراوةو منيش كاتى خؤى كردوومة بة كوردى و بة 
شاعري خؤشيم وتبوو كة ئةو قةسيدةيةيم بؤ كوردى 

كةم تةرجةمة كردووة و زؤرى ثَى خؤش بوو، ئةمةش ية
 جارة قةسيدةكة هةمووى بآلوبَيتةوة 

 وةرطَيِر
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 ئةدةبي نامة
 
 

 دلَدارة هةرة ئازيزةكةم
 
 

  نامةكاني ضيخؤفء ئؤلَطاكنيثةرنامةكاني ضيخؤفء ئؤلَطاكنيثةر
  لة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةردلة فارسيةوة: ِرةووف بَيطةرد

 
 

 ضيخؤفضيخؤف

 ديسامبةر 11
 ي دواي نيوةرِؤ4"برست" 

طةيشتوومةتة "برست" هةموو شتَيك ضاكة، 
خؤر لة هيض جَيطايةكةوة ديارنية، هيوادارم 

 تةندروستء بةختةوةربيت.
 ئا. ضيخؤف

** * **** 
  

  ضيخؤفضيخؤف
 ديسامبةر 12

 "ظيةنا"
ئازيزم، تةواو هةست بة طةمذةيي دةكةم، هةركة 
طةيشتمة ئَيرة بينيم هةموو ثيشانطاكان بة بؤنةي 

لة ثشوودان،  (1)جةذني كريسمسي ئةَلمانياوة
لةبةرئةوة بَيكار لة ذوورةكةمدا دانيشتوومء نازامن 

ضي بكةم، سةد جار نةفرةت لة خؤم دةكةم)...( 
ةندَيك لة ِرستوورانةكان كراونةتةوةو ثِرن لة ه

كةساني كةشخة كة من لة نَيوانياندا وةكوو داهؤَل 
 دةنوَينم. كةواتة ضي بكةم؟

سبةي بةرةو نيس دةضم، زؤر بة حةسرةتةوة لة 
قةرةوَيَلة دوو كةسيةكةي ناو ذوورةكةم دةِروامن، 
دةبَيت بنوومء خةون ببينم! تاقة خةمم ئةوةية كة 

رة نيت خؤشةويستم، تووتكة سةطةكةم، طيانة تؤ لَي
شريينةكةم. ِرؤذاني "مؤسكؤ"ت ضؤن دةطوزةرَيت؟ 
ثرؤظة دةكةيت؟ ثرؤظةكانتان ضووةتة ثَيشَي؟ هةرة 
ئازيزم، بة دوورو درَيذي لةسةر ِرؤذاني خؤمت بؤ 
بنووسة. ئةطينا خوا خؤي دةزانَيت ضيم 

 بةسةردَيت!
بةفر نية، لة "برست"ةوة تا "ظيةنا" هةواَلي 

ئةمِرؤ زةوي وةك ِرؤذاني بةهار تةِر بوو، هةر لة 
زستان ناضَيت، هةموو هاوسةفةرةكامن جاِرزن، بؤ 
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ناني نيوةِرؤو شَيوكردن دةضمة خوارَي، تياماوم ض 
ناوَيكي لَيبنَيم، ديسانةوة دةمةوَيت بِرؤم خبةوم، 
ماضي هةراو، دةستةكانت دةطوشم، خامنة 

تمة "نيس" دةِرؤمة ضكؤَلةكةي خؤم، كة طةيش
دايةرةي ثؤست بةَلكو تا ئةوكاتة نامةيةكتان 

 طةيشتبَيت.
 نامةم بؤ بنووسة، ضكؤَلةكةم.

 ئانتةكةت
** * **** 

  
  كنيثةركنيثةر

 ديسامبةر 12
 "مؤسكؤ"

ئازيزةكةم تؤ ئَيستا لة ظيةناي )...( ثَيش 
لة شانؤوة طةِرامةوة، نامن خوارد،  12سةعات 

ؤبةكةم لةبةركردو جلةكامن داكةند، خؤم شؤرد، ِر
دانيشتم تا نامةت بؤ بنووسم. ئةطةر طةلَيك شةكةت 
نةمب هةموو شةوَيك ئةم كارة دةكةم، سبةي يان دوو 
سبةي حةمتةن ياداشتَيكي تؤم بةدةست دةطات 
)...( بةبَي تؤ هةموو شتةكان بةتاَلن، زؤر بةتاَلن، 
ئَيستايش زؤر بة ِرووني دةمء ضاوت بة طةشي 

ها دةنطيشت زؤر بة ِرووني دَيتة دةبينم، هةروة
 طوَيم )...(.

** * **** 
  

  كنيبةركنيبةر
 ديسامبةر 12

 "مؤسكؤ"
 

رؤذباش ئانتون. هَيشتا بةِرَيوةيت؟ سبةييَن 
دةطةيتة "نيس" خؤرو دةرياو سةوزةآلني دةبينيت، 

خؤزطةم بة خؤت، دواي "مةلي دةريا" كة لة شانؤ 
طةِرامةوة ثؤست كارتةكةمت كة لة "برست"ةوة 

اردبووت بيين، نوقمي شادماني بووم )...( ئازيزم، ن
ئةمِرؤ ثرؤظةيةكي شكؤدارانةي "سَي 
خوشكةكة"مان كرد، وردة وردة دةكةوينة ناو 

و  (2)طةرماي هةسيت "سوليوني" "ضيبورتي كني"
شَيوازي  (3)"ناتاشا" و "ئريينا" و خؤمةوة

بةِرَيداِرؤيشنت فَيربووم، بة دةنطَيكي هَيورو لة 
قسة دةكةم، وةك خؤت دةيزانيت بةو دةنطة  سينةوة

زبرو بة هةوايانةي ذنة خانةدانةكان هةيانة، وةلَي 
نيطةران مةبة زؤر ثَيي لَيداناطرم. دوَييَن "مةلي 
دةريا"مان منايش كرد، قازاجنةكةي بؤ يارمةتيداني 

 طةِراونةتةوة. (4)ئةو سةربازانة بوو كة لة شةِر
َيكي تةمةن ضوار خةَلكةكة زؤر ثَيكةنني. منداَل

ساآلن لةناو بينةراندا بوو، بةردةوام قسةي خؤشي 
دةكرد، كة ديكؤري ثةردةي يةكةمي بيين بة دةنطي 
بةرز وتي: "دايكة هةستة با بضينة ناو ئةو باخةوة 
كةمَيك ِراكةِراكة بكةين" ديارة هةموو بينةران دايانة 

 ثَيكةنني.
"لةوَي سةماوةر دانراوة" "ئةو ذنة 

واتةوة" )بة ئَيمةي دةوت لة ثةردةي ئاودةخ
سَييةمدا( ئَيمة لةسةر شانؤكة بة زؤر خؤمان 

 ثَيدةطريا )...(.
** * **** 

  
  ضيخؤفضيخؤف

 ديسامبةر 14
 "نيس"

ئةكتةري ناوازةو طضكةي خؤم، فريشتةكةم، 
جوةكةم، ِرؤذباش، كة طةيشتمة "نيس" نامن 

 خوارد، ثاشان يةكةم كارم نامةنووسني بوو بؤ تؤ..
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لة شةكةتي سةفةر طَيذدةخوات، ئةمِرؤ  سةرم
نةمتوانيوة هيض بنووسم، بةياني دةست ثَيدةكةم، 
وةلَي بؤ ئةمِرؤ دة هةزار جار ماضت دةكةم 
كيذؤَلةكةم، لة دةرةوة منةمنة بارانة، وةلَي هةوا 
طةرمء دَلطرية، طوَلةكان ضرؤيان كردووةو هةموو 

يةك ثِرة لة اليةك ثِر لة طوَلة، باوةِرناكةيت، هةموو ال
طةنج، بةرطي ِرةنطاوِرةنطيان لةبةرداية، تةنانةت 

 كآلوبةسةر كةسيانةوة نية )...(.
"ظيةنا" وةِرز كةرة، دةرطاي ثيشانطاكان هةموو 
داخرابوونء من لةسةر قسةي تؤ لة ئوتَيل 

مامةوة،  -كة ضاكرتين ئوتَيلي ئَيرةية–"بريستول" 
لة هؤَلي ئةمانة زؤر مؤنء نةطريسن، ِرَيطةنادةن 

ناخنواردندا ِرؤذنامة خبوَينيتةوة، هةموويان بةرطي 
ِرةمسيان لةبةردايةو من لة نَيوانياندا لة الدَييي 
دةضم، بة شةمةندةفةري خَيراي ثلة يةك لة 
"ظيةنا"وة كةومتةِرَي )...(، واطؤنَيكي تايبةتيم بؤ 

 خؤم طرت.
دَلدارة ئازيزةكةم، تةندروست بيت، خوداو 

امسان ئاطادارت بن، تةنانةت بؤ فريشتةكاني ئ
ضركة ساتَيكيش ئَيمةت لةبري نةضَيت. بؤم بنووسةو 
ثَيم بَلَي ثرؤظة ضؤن دةِرواتة ثَيشَي )...( ئةمةت 

 لَيدةخوازم.
 ئانتةكةت

** * **** 
  

  كنيثةركنيثةر
 ديسامبةر 24

 "نيس"
دوَييَن نةمتواني نامةت بؤ بنووسم ئازيزةكةم، 

ةيويست بتةقَيت درةنط ضوومة ناو جَيطاو سةرم د
 )...( ئةمِرؤ حاَلم ضاكرتة.

 14ئازيزم، لة كاتَيكي باشدا ِرؤيشتيت، ئةمِرؤ 
ثلة لةذَير سفرةوةيةو هةوا زؤر ساردة! لةم سةرما 
سةختة بَيزارم، ثةكم دةخات، تؤ لة "نيس"يت، 
سةرمات نية، خؤشي لة خؤت، بؤم بنووسةو ثَيم 

وورةكةت بَلَي ضؤنيت، ئايا لة جَيدا كةوتوويت، ذ
ضاكة، ِرووناكء طةرمة؟ ضونكة لة باشووردا ئاسايي 

 لة زستاندا ذوورةكان ساردن )...(.
هةميشة بريم التة، باشرتي بَلَيم تؤ هةميشة 
لةطةَلمايت بؤ هةر كوَييةك بضم. ئاخ بؤ بةهار، 

 بةهار.
** * **** 

  
  ضيخؤفضيخؤف

 ديسامبةر 15
 "نيس"

 ئازيزم، بة التةوة سةيرة، بةآلم من هةست 
             دةكةم ثَيم ناوةتة سةرمانط، هةوا طةرمةو 
هةتاو هةموو اليةكي داطريكردووة، ناتوانيت ثاَلتاو 
لةبةر بكةيت، خةَلكي وةك هاوين بة هةموو 
شوَينَيكدا دةطةِرَين، ثةجنةرةي ذوورةكةم وةك دَلم 

 كراوةتةوة.
خةريكم شانؤنامةكةم دةنوومسةوة، ثَيم سةيرة 

هؤكارَيك دةتوامن ئةم دراماية كة ضؤنء بة ض 
 بنووسم.

ئاي دَلدارةكةم بؤ لَيرة نيت؟ دةبوو لَيرة بيتء 
حبةسَييتةوة، طوَي لة طؤراني بَيذو موسيقارةكانت 
بطريت كة جارجارة لة دةرةوة دةردةكةون، لة 
هةموو ئةمانة ضاكرت ئةوةية كة دةت تواني لةبةر 

ة خؤري ئَيرةدا خؤت طةرم بكةيتةوة. ثَيم خؤش
ئَيستا بِرؤمة رؤخي دةرياو ِرؤذنامة خبوَينمةوة، 
ثاشان بطةِرَيمةوة ذوورةكةمء بنووسم، سبةي 
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ثةردةي سَييةمء دوو سبةي ثةردةي ضوارةم بؤ 
"منريوظيض" دةنَيرم. ِرةنطة هةردووكيان ثَيكةوة 
بنَيرم، طؤِرانَيكم بةسةر ثةردةي سَييةمدا هَيناوة، بة 

 زيادكردووة. كورتي هةندَيك  شيت ترم لَي
ئازيزم، وَينةم بؤ بنَيرة، طةورةيي بنوَينةو 

 بينَيرة، هةموو اليةك ثِرة لة مَيش )...(.
لة ئامَيزت دةطرم، هةزار جار ماضت دةكةم، 
شثرزةي نامةيةكي تؤم، نامةيةكي دوورو درَيذ، 
سةرم لة بةرانبةرتدا دادةنةوَينمء بؤت دةكةومة 

 سةرضؤك.
 ئانتةكةت

** * **** 
  

  ثةرثةركنيكني
 ديسامبةر 16

 "مؤسكؤ"
هةر ئَيستا لة ثرؤظة طةِراومةتةوة، سةرما 
بةستووميء بَي تاقةمت، لة ئاوو هةواي وادا طةلَيك 

ثلة لةذَير سفرةوة، وَيناي  27سست دةمب، 
دةكةيت؟ مرؤظ شَيت دةكات. لةسةر شةقامةكة 
كةومتة طريان. ضاوم داية ئَيش، طؤنام، لَيوم، 

لةوة دةضَيت توانام تيا هةموو لةشم دةيةشَيت. 
 نةمَينَيت.

نامةكةي ظيةنات كة ضاوةِروانيم دةكرد طةيشتة 
دةستم )...( بؤ ئةوةندة ناِرةحةتيت؟ دةتوانيت 
ِرَيطاي خؤت لةناو ئاثوورةي ئاهةنط طَيِراندا 
بدؤزيتةوة، دةت تواني ئةو شتانة بكِرَيت كة لة 
شتةكاني "نيس" باشرتو هةرزانرتن. ئايا ناضار 

يت لة ذوورةكةتدا خؤت زينداني بكةيت؟ بوو
ثياسة   دا(5)نةضوويت لة شةقامي "ِرينط سرتاسة"

بكةيت؟ نةضوويت بؤ شانؤ؟ لة ِراستيدا 

تؤسالظيةكي بةنازو نوكيت. نةدةبوو بهَيَلم بضيت بؤ 
دةرةوةي وآلت. بةآلم بَي طاَلتة. لة خؤراوادا مرؤظ 

ستم هةست بةبَي كاري دةكات. من لة "ظيةنا"دا هة
بة تةمةَليء تةوةزةلي دةكرد، خةَلكي ئةوَي زؤر 
شيكن، خَيراو بة جواني بةالتدا تَيدةثةِرن. 
ِرووسةكان لة هةندةران طةلَيك ثةِرثووت دَينة 

 بةرضاو )...(.
ئاخري تؤلستؤي بؤ بينيين "شةوي ضيخؤف" 
هات، دةَلَين ئةمةندة ثَيكةنيوة خةريك بووة لة هؤش 

 شبووة.خؤي بضَيت. زؤري ثَيخؤ
** * **** 

  
  ضيخؤفضيخؤف

 ديسامبةر 17
 "نيس"
 يةك شةممة. لة بريم نية ضةندي مانطة

سَي شةوة لة )نيس(مء تا ئَيستا دَيِرَيك 
نووسيين تؤم ثَينةطةيشتووة )...( ئولياي ئازيزم، 
ئةوةندة تةمةَل مةبة، فريشتةكةم، نامةيةك بؤ ئةم 

وو هةوا ثريةمَيردة بنووسة، ئَيرة طةلَيك دَلفِرَينة. ئا
زؤر زؤر خؤشة. لة دواي "ياَلتا"وة ئةم دميةني 
دةشتء دةرة لة بةهةشت دةضَيت. ضاكةتَيكي 
هاوينةم كِريوةو ثؤزي ثَيوة لَيدةدةم. دوَييَن 
ثةردةي سَييةمم بؤ مؤسكؤ ناردو سبةينَيش 
ضوارةم ثةردة دةنَيرم. طؤِرانَيكم بةسةر ثةردةي 

ياتر كردووة ضوارةمدا هَيناوةو ديالؤذةكاني تؤم ز
)دةست خؤشيم لَي بكة( ثاشان بؤم بنووسةو بيَلَي 
ثرؤظةكان ضؤنن، لة بارةي هةموو شتَيكةوة ثَيم 
بَلَي. لةبةر ئةوةي تؤ بؤم نانووسَيت منيش دةستم 
ناضَيتة هيض كة بؤتي بنووسم. ئيرت ئةمة دوانامةي 

 منة )...(.
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ئةطةر "ظيشنيظسكي" داواي ئادرةسي كردم 
 بيدةرَي.
انة لَيرة هةر دةرخواردت دةدةن، دواي ناني ئةم

نيوةِرؤ دةبَيت ضاوَيك طةرم بكةيتء هيض كارَيك 
نةكةيت. هةرطيز ئةمة باش نية، دةبَيت كةم خبؤمء 

 بةرنامةي ِرؤذانةم بطؤِرم.؟
دانيشتواني ثانسيؤنةكة روسنيء تةواو 

 وةِرسكةرن. زؤربةيشيان ذنن.
لة ئامَيزت دةطرمء ماضي طةورةت دةكةم، 
فةرامؤشم مةكة، هةفتةي جارَيك يادم بكة. جارَيكي 

 ترو جارَيكي تريش لة ئامَيزت دةطرم.
 ئانتونيوكةت

** * **** 
  

  كنيثةركنيثةر
 ديسمبةر 18

 "مؤسكؤ"
            مببوورة كة نامةكةم بة قةَلةم نووسيوة. 

                 باتئازيزةكةم. من ئةمِرؤ لةتاو نةخؤشي قةسة
             هةر لةناو جَيطادا بووم، ثزيشكي شانؤ هات، 
                    وردبيين لَيكردم، وتي طةرووم هاتؤتةوةيةك 
             بةآلم تووشي قةسةبات نةهاتووم، كةمَيك تايشم 
                 بةرزة، نازامن دةتوامن بةياني دةور لة "مرؤظة 

               كان" و دووبةياني لة "مردووةكان"دا ببينم تةنيا
                    يان نا، بِريارة جارَيكي تر ثزيشكةكة بَيتةوة 
المء هةواَلةكةيش بة شانؤ بطةيةنَيت. ئةوان نيطةرانن 
"منريوظيض" لة ثرتوزبورط طةِرايةوةو هات بؤ هةوالَ 

مة، هةَلبةتة و كؤكةِرةشة 37.5ثرسينم. ثلةي تايةكةم 
دةتوامن دةورةكة ببينم بةآلم دواي ئةوة ضي؟ ماوةيةكة 
باش نيم. سَي جار طرتوومي بةآلم بة خواردني 
                   جؤراوجؤر تَيم ثةرِاندووة، دوَييَن زؤر خراث 

بووم. بة حاَلة حاَل لة شانؤ طةرِامةوة ماَلةوة، تةنانةت 
          ةزاني ضؤن نةمتواني نامةيةكت بؤ بنووسم، نةمد

دةتوامن شةو لة "خاَل ظيانيادا" دةور ببينم، دةنطم 
طريابوو، بةآلم ثةردةي دووةمم باشء دةوري جياجيام 
بيين. دوَييَن كؤمثرَيسةرتةرثةنتينم خستة سةر سنطم، 
ضام لةطةَل ِرومدا خواردةوة، ئةمِرؤ هةر لةناو جَيطادام، 

 طةلَيك بَيزارو ماندووم )...(.
امةيةكت بؤ نةناردووم؟ نة دوَييَنء نة ئةمِرؤ هيض بؤ ن

ديارنية، دةتواني ضةند دَيِرَيك بنووسيت. سةرلةبةياني 
ئةمِرؤ هةر بة هةوةس نامةم بؤ نةنووست ضونكة 
ضاوةِرَيي نامةي تؤ بووم، وا خةريكة خؤرئاوا دةبَيتء 
هَيشتا هيض نةهاتووة. دةزانيت ئازيزم فِروفَيَل كردن بؤ 

 ية.تؤ ضاك ن
تا ئَيستا لة نيسةوة هيض نامةيةكي تؤم 
ثَينةطةيشتوة، ضؤنيت؟ تةندروستيت ضؤنة؟ باري 
دةروونيت لة ضيداية؟ ئايا ثياسة دةكةيت؟ كاتي خؤت 
ضؤن دابةش كردووة؟ ئايا بةم زوانة دةست بة نووسني 
دةكةيتةوة؟ بؤ ضةند دَيِرَيك بؤ دايكت نانووسيت؟ من 

م لةتؤوة بؤ هاتووةو لة تاوا طةوجانة دركاندم كة نامةيةك
زوو لَيي بَيدةنط بووم. هةستم كرد ثَيي ناخؤشبوو. تؤ 
هةميشة يةكةجمار نامةت بؤ ئةو دةنووسي. بؤ ئَيستا 
ئةو شتانةت لةبريكردووة؟ ئةو وا دةزانَيت لةبةر منة كة 
تؤ ِرةفتارت لةطةَليدا طؤرِاوة. تكاية لةطةَليدا ميهرةبانرت 

وَيت. ثةيوةندي ئَيوة هةميشة بة. ئةو تؤي خؤش دة
لةطةَل يةكرتدا ضاك بووة، ئةي بؤ وا طؤرِاويت؟ كةواتة 
ئازيزةكةم نامةي بؤ دةنووسيت؟ نووسني بة ثاَلكةوتنةوة 
طةلَيك ناخؤشة، لةبةرئةوةية دةبَيت تةواوي بكةم. 
"درسدن"ت لةبرية؟ خةون بة هاوينةوة دةبينيت؟ ماضت 

نووسةو ئةم كيذة دةكةم، تاقة ئازيزم، بنووسةو ب
 تووتكةي خؤتت خؤش بوَيت.

** * **** 
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  كنيثةركنيثةر

 ي ديسامبةر19
 ي دواي نيوةرِؤ8مؤسكؤ 

                  ئَي، ئانتونيوي ئازيزم، دواجار نامةي 
              تؤم لة "نيس"ةوة ثَيطةيشت. لة نامةكةتدا 
                ديارة كة طوَلةكان ثشكوتوون، ئاووهةوا 

                    مء خؤشة، نامةكانت بة شةوقن، طةر
                ئةطةرضي دةبواية وةك شةيتان زؤر ماندوو 
بيت لةدةست سةفةرو ئةو ِروسية تةمبةآلنةي 
             تةنانةت لة شةمةندةفةري دةرةوةيشدا لَيت 
بوون بة مووي لووت. بةآلم من عاشقي ئةو 

 ِرووسانةم! 
              لةناو جَيطادام، ثزيشكةكة من ئةمِرؤيش 

 دوو جار هاتء هةموو جارَيك ِراضَييت نووسي 
             )...( كؤكةيةكي زؤر خراثم هةيةو بةَلغةمم 
               خةستة، شةو مشةما لة سنطم دةطرم، 
 ثزيشكةكة دةيوت سثَلت ثةرَيشانة منيش 

              ي ثَيكةنينم ثَيدةهات. "منريوظيض" هاتء قذ
شانة كردم، ئةمِرؤ لة باتي "مرؤظي تةنيا". 
"فيودور" منايش دةكةن، سبةي "مردووةكان" لة 
                باتي "ترسناك" منايش دةكةن. ئةم كارة

هةزار ِرؤبل زياني هةيةو  8-7بؤيان نزيكةي 
هةموويشي لةبةر من، بةم ثَيية من تا بيستؤ شةشي 

 مانط دةور نابينم.
ةبةر ثرؤظةكاني "سَي خوشكةكة" طةلَيك ل

ناِرةحةمت، تا دوو ِرؤذي دي بة ضاكي خؤم 
دةثَيضمةوةو دةضم بؤ شانؤ. من هةر كةوتووم، 
دةخوَينمةوة، دةحةسَيمةوة، ئاسوودةمء ض 

 ناِرةحةتيةكم نية )...(.
** * **** 

  
  كنيثةركنيثةر

 ديسامبةر 20
 "مؤسكؤ"

زيزم، هَيشتا هةر بة قةَلةم دةنووسم ئانتوني ئا
هَيشتا هةر لةناو جَيدام، ئةم سةرماية لة كؤَلم 
نابَيتةوة، دوَي شةو ضاوم نةناوةتة سةريةك، كتَيبم 

–خوَيندةوة، سةرمايةكي زؤر سةختء طةمذانةية 

كؤكةم  -نازامن بؤضي سةرم وةك قوِرقوشم قورسة
باشرتةو خوراني طةرووم كةمرتة. لة ذوورةوة ناضمة 

ةوةو "ئاثومورفني" دةرَي، خؤم باش ثَيضاوةت
دةخؤم، ئاطام لة شانؤ نةماوة "ترسناك" خرابووة 
شوَيين "مردووةكان" وةلَي سكرتَيري شانؤ هاتء 
وتي "مايرهؤَلد" طةرووي هاتؤتةوة يةكء ناتوانَيت 
دةور ببينَيت. ئيرت ضي بةمة دةَلَييت؟ طرميانةي 
ئةوة هةية كة منايشةكة دواخبةن، لةوة ناضَيت 

 دة سةخت بَيت.سةرمايش ئةوةن
دةمةوَيت بتبينم ئانتون، لةطةَلتا بدوَيم، لة ثاَلتا 
دابنيشم، ضاو لة ضاوت برِبم، تؤ كاتت ضؤن 
بةسةردةبةيت؟ حةزم لة خوَيندنةوةي شيعري زؤر 
جوانء قووَلة، "هاينة" بة دةستةوة دةطرمء كتَييب 

زؤرم   ي ئةو دةخوَينمةوة، ضونكة(6)"طؤرانيةكان"
 (.خؤش دةوَيت )...

** * **** 
  

  ضيخؤفضيخؤف
 ديسامبةر 21

 "نيس"
نامةكةمت بةدةست طةيشت ئةكتةرة ضكؤَلةكةم 
)...( منايشنامةكة تةواو بووةو بؤم ناردوون. بؤ 
ِرؤَلي تؤ لة ثةردةي ضوارةمدا طةلَيك شتم لَي 
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زيادكردووة. لة ِراستيدا كة دةطةمة سةر ِرؤَلي تؤ 
وانام، ئيدي ئةوةندة توانا بةكارناهَينم، هةموو ت

دةربارةي ثرؤظةكان بؤم بنووسةو بَلَي بزامن ئايا 
شوَيين واي تَيداية كة تَيي نةطةين، ئايا 
"منريوظيض" دَيت بؤ "نيس"؟ ئةطةر وا بوو كةي 
دَيت؟ من لةناو خةَلكَيكي طةلَيك ئاثوورةدا نان 
دةخؤم، تا ِرادةيةك هةموويان ذننء زؤريشن. 

 هَيشتا نةضووم بؤ مونت كارلو.
 لينة ضكؤَلةكةم ذيان بةبَي تؤ وةرسية )...(.بار

  ئَيستا دوو ذوورم هةية، يةكَيكيان طةورةو
              ئةوي دي بضووكرتة. هةرضةندة دةضمة 
ذوورةوة قةرةوَيَلةكةم دةمهَينَيتة ثَيكةنني. زؤر 
طةورةو نةرمء ثانة، كةمَيك بة فةرةنسي قسة 

كة ضةندة  دةكةم، بةآلم هةميشة لةبريم دةضَيتةوة
كةمي لَيدةزامن. زؤرجار خةوت ثَيوة دةبينم، كة ضاو 
دةنووقَينم، تؤ زؤر ِروونرت دةبينم. تؤ ئةو ذنةي كة 

 ثَيويستم ثَييةتي.
تةندروست بيت، خؤشةويستةكةم، خوداي 
ئافةريدةمان ئاطاي لَيت بَيت. شادو كارامة بيت. 
بةهار وةرة بؤ ئَيرة، شتَيكم بؤ طوَيضكةت هةية. 

 َيكي طةورة. ئامَيزَيكء ماضَيكي دي.ماض
 ئانتو نيوي تؤ

بؤم بنووسةو لة بارةي طشت ثرؤظةكانةوة شتم 
 ثَي بَلَي.

ساَلي نوَيت ثريؤز، لَيرة ساَلي نوَيية، سَييةم 
 ِرؤذي ذانؤية. بةم زوانة بةهار دةطات.

** * **** 
  

  كنيثةركنيثةر
 ي ديسامبةر "ذانوية"23

 "مؤسكؤ"

            وسةري ئازيزم، دوَييَن منت ضةواشةكرد نو
               ديسامبةر نامةي منت ثَينةطةيشتووة  17تا 

                كة بة اليةني كةمةوة دةبَيت دوو نامةت 
              بةدةست طةيشتبَيت لة كؤي هةشت نامة كة

                بؤم ناردوويت. سةيرة! لة وةآلمي ئةم 
بؤ بنووسة. ِرةنطة وا  نامةيةدا ثؤست كارتَيكم

ضاكرت بواية كة نامةكامن بة ثؤسيت "رستانت"دا بؤ 
بنارديتاية. نةدةبوو بة قسةم بكرديتاية، هةرضةندة 
طوم بووني نامة لة هةندةران خؤي بؤ خؤي قسة 

 هةَلدةطرَيت.
                 ئةمة  يةكةم ِرؤذمة كة ضةند هةنطاوَيك

           ستيم باشرتة، لة ذوورةكةمدا دةطةِرَيم. تةندرو
             بةآلم زؤر بَيهَيزم، دوَييَن ضاك نةبووم بؤية 
نامةم بؤ نةنووسيت. دةبَيت لة بيستء شةشي 
مانطدا لةسةر شانؤ مب. لةم كةوتين ناو جَيطاية 

 وةِرز بووم )...(.
دةتهَينمة بةرضاوم بة ضاكةتي هاوينةوة 

ر دةرياي ثياسةي سةرشةقامةكان دةكةيت، لة كةنا
درةخشاندا دادةنيشيت، لة ثانسيوندا ئةو ذنة 
وةِرزكةرانة كؤدةكةيتةوة. هةوَلي خواردني زؤرو 
حةسانةوةيةكي درَيذي دواي ناني نيوةِرؤ بدة، 
زياني نية، وةك خووت ثَيوةطرتووة خؤت بة 
برسيةتيةوة ماندوو مةكة، حةزدةكةم تؤ بة ضاكيء 

بة ِراست  خؤشي ببينم، تَيطةيشيت دَلدارةكةم؟
 ثَيويست دةكات خةَلكي زؤر لةوَي ببينيت؟

هةموو شتَيكم بؤ بنووسة. لة بارةي 
ثرؤظةكانةوة ناتوامن شتَيكي وا بنووسم. شةش 
ِرؤذة نةضووم بؤ شانؤ، ثزيشكةكةمان دةيوت 
دوَييَن ئةكتةرةكان ثةردةي دووةميان بة شةوقء 
توانايةكي زؤرةوة تا سةعات يةكي شةو ثرؤظة 

 ...(كردوة )
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وَينةيةكي خؤت بطرةو بؤم بنَيرة. هةموو 
شتَيكي خؤشةويستانةي لةسةر بنووسة. دوور لة 

 ضاوي هةموو دةيثارَيزم )...(
** * **** 

 
 

 ثةراويَزةكان:
بةةةةة هةةةةؤي جيةةةةاوازي ِرؤذذمَيةةةةري ِروسةةةةيا لةطةةةةةَل -1

ي ديسةةامبةر الي ضةةيخؤف  12وآلتةةةكاني تةةري خةةؤراوا،   
 ي ديسامبةري نةمساية.25

2-cheburtykin 

نةةةةاوي كةسةةةةايةتيةكي نةةةةاو شةةةةانؤنامةي "سةةةةَي     -3
خوشةةةةك" ئؤَلطايةةةةة. مةبةسةةةةيت لةةةةة خةةةةؤم ئؤَلطةةةةاي نةةةةاو    

 منايشنامةكةية.
 مةبةست شةِري ِرووسء ذاثؤنة.-4

5-Ringstrass 

6-Buchder leider 

 
 سةرضاوة: 

 .99-89كتَييب )دلبند عزيزترينم( ل 
 



 

 

 فايلي ذمارة

 
 ئةدؤنيس: شاعري، برييار و تيؤريست

 
 

 ذيانَيكي ثِر بةرهةم 

 يةكةمني ديدارم لةطةَل "ئةدؤنيس"دا لة ستؤكهؤَلم 

 ضةند سةرجنَيك سةبارةت بة ئةزمووني شيعريم 
 ئةدؤنيس(ى رةخنةطر( 
 هةَلنانى سةربةستىء ئارةزووةكان بةبآ هيض ثابةندييةك 
 لة بازنةوة بؤ ئاسؤ 
 ريي، شوناس، مؤرك...  وة يادة 
 دوو طفتوطؤ لةطةَل "ئةدؤنيس" دا 
 !لةضاوي دَلةوة بؤ نائاطايي 
 شيعر و فةلسةفة 

 ئةدؤنيس وةك نيطاركَيش 
 ئةدؤنيس و نوَيكردنةوةي ئةقَلي عةرةبي 
 ئايا "ئةدؤنيس" شايةني خةاَلتي نؤبَلة؟ 
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 ذيانيَكي ثرِ بةرهةم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةدؤنيس

 

 
 
 
 

 ئةدؤنيس و دايكي
 
 
 
 
 

 
 

 

 ئةدؤنيس لةطةلَ خيَزانةكةيدا

لة طوندى )قةسابني(ى سوريا  1930عةىل ئةمحةد سةعيد ساَلى 
لةدايكبووة. نازناوى )ئةدؤنيس(ى داوةتة خؤىء بةوجؤرة لة نةريتةكانى 

بةشى  -س لةسةر خوَيندنى زانكؤناونانى عةرةبى ضؤتة دةرةوة. ئةدؤني
ِروويكردؤتة  1956فةلسةفةى زانكؤى دميةشق بةردةوامبووة. ساَلى 

بةيروتء دةستيكردوة بة ذيانى شيعرىء ِرؤشنبرييى جيدىء 
بِرياردةرانة، ئةوةش لةِرَيطةى بةشداريكردنى بةردةوامةوة لة طؤظارى 

)مواقف(ى طؤظارى  1968شيعرداو لةطةأل )يوسف ئةخلال(دا. ساَلى 
دامةزراندوة كة ِرؤشنبريانء شاعريانى خؤرهةآلتء خؤرئاواى لة 

بةهؤى هةلومةرجى جةنطةوة  1985ضواردةورى خؤى كؤكردةوة. ساَلى 
خةآلتى طةورةى  1986بةيروتى جَيهَيشتوةء ِروويكردؤتة ثاريس. ساَلى 
دا خةآلتى تاجى 1997لة بِرؤكسل وةرطرتوةء دواتر لة ئؤكتؤبةرى 

 ى شيعرى مةكةدؤنياى وةرطرتوة.ئاَلتون
 

 .1957بريوت،  جملة الشعرقةسيدةكانى سةرةتا، ضاثى يةكةم، دار -
 .1970، بريوت، دار العودةضاثى سَييةم، 
 .1971، بريوت، دار العودةضاثى ضوارةم، 
 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 

 .1958وت، بري جملة الشعرطةآلكان لة ِرةشةبادا، ضاثى يةكةم، دار -
 .1963بريوت،  جملة الشعرضاثى دووةم، دار 

 .1970، بريوت، دار العودةضاثى سَييةم، 
 .1971، بريوت دار العودةضاثى ضوارةم، 
 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 

طؤرانيةكانى مهيارى دميةشقى، ضاثى يةكةم، دار جملة الشعر -
 .1961بريوت، 

 .1970بريوت،  ،دار العودةضاثى دووةم، 
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 .1971، بريوت، دار العودةضاثى سَييةم، 
 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 

كتَيبى وةطؤِرانةكانء كؤضكردن لة هةرَيمةكانى ِرؤذو شةودا، ضاثى -
 .1965، بريوت، املكتبة العصريةيةكةم، 

 .1970، بريوت دار العودةضاثى دوةم، 
 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 

 .1968، بريوت دار اآلدابشانؤو ئاوَينةكان، ضاثى يةكةم، -
 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 

، بريوت، دار العودةكاتَيك لةنَيوان خؤَلةمَيشء طؤَلدا، ضاثى يةكةم، -
1970. 

 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 
 .1980، بريوت، دار اآلدابةكةمة، ئةوة ناو-
 .1977، بريوت، دار العودةتاك بةشَيوازى كؤ، ضاثى ضوارةم، -

 .1988، بريوت، دار اآلدابضاثَيكى نوآ، 
 .1979، بريوت دار العودةكتَيبى ثَينج قةسيدةكة، ضاثى يةكةم، -
 .1985، بريوت، دار اآلدابكتَيبى طةمارؤدان، -
دةكةوَيت، دار توبقال  اددةدا ثَيشئارةزوويةك لةنةخشةكانى م-

 .1987 الدار البيضاءللنشر، 
 .1988، بريوت، دار اآلدابثَيشوازيكردن لة شتة ِروونة ئاَلؤزةكان، -
 .1994، الدار البيضاءئةلفوبايةكى ديكة، دار توبقال للنشر، -
لندن،  -، بريوتدار الساقي -كتَيبةكة دوَينآء شوَينةكة ئيمِرؤ-
1995. 
، بريوت، دار جملة شعراردةيةك لة شيعرى يوسف ئةخلال، هةَلبذ-
1962. 
، بريوت، املكتبة العصريةكتَيبى يةكةم،  -ديوانى شيعرى عةرةبى-
1964. 
، بريوت، املكتبة العصريةكتَيبى دووةم،  -ديوانى شيعرى عةرةبى-
1964. 
، بريوت، املكتبة العصريةكتَيبى سَييةم،  -ديوانى شيعرى عةرةبى-
1968. 
 .1967، بريوت، دار اآلدابهةَلبذاردةيةك لة شيعرى ئةلسةياب، -
هةَلبذاردةيةك لة شيعرى شةوقى )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم -

 .1982للماليني، بريوت 
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هةَلبذاردةيةك لة شيعرى ئةلرسافى )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم -
 .1982للماليني، بريوت 

هةَلبذاردةيةك لة ئةلكةواكبى )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم للماليني، -
 .1982بريوت 
هةَلبذاردةيةك لة حمةمةد عةبدة )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم -

 .1983للماليني، بريوت 
اردةيةك لة حممةد ِرةشيد ِرةزا )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم هةَلبذ-

 .1983للماليني، بريوت 
هةَلبذاردةيةك لة شيعرى ئةلزةهاوى )لةطةأل ثَيشةكيةك(، دار العلم -

 .1982للماليني، بريوت 
 )ئةو شةش كتَيبةى دوايى بةهاوكاريى خاليدة سةعيد ئةجنامدراوة(

 شانؤى جؤرج شةحادة:-
 .1972فاسكؤ، وةزارةتى ِراطةياندنى كوةيت،  حيكايةتى

 .1972بوبل، وةزارةتى ِراطةياندنى كوةيت،  مستةر
 .1973فَيستيظاَلى بريسبان، وةزارةتى ِراطةياندنى كوةيت، 

 .1973وةنةوشة، وةزارةتى ِراطةياندنى كوةيت، 
 .1975سةفةركردن، وةزارةتى ِراطةياندنى كوةيت، 

 .1975زارةتى ِراطةياندنى كوةيت، ئاهةنطةشةوى منوونةكان، وة
 .1976كؤكارى شيعرى سان جؤن ثَيرس، دمشق 

، دمشق وةزراة الثقافةء االرشاد القومىتاراوطةو قةسيدةكانى تر، 
1978. 

 شانؤى ِراسني.
فيدةرو تراذيديايةكى باش يان دوو برا دوذمنةكة، وةزارةتى 

 .1979        ِراطةياندنى كوةيت،
 .1986بونفوا، وةزارةتى ِرؤشنبرييى دمشق  كؤكارى شيعريى ئيف

 
 كؤكارةكانى ئةدؤنيس:-

 .1971، بريوت دار العودةكؤكارى شيعريى ئةدؤنيس، ضاثى يةكةم، 
 .1975، بريوت دار العودةضاثى دووةم، 
 .1985، بريوت دار العودةضاثى سَييةم، 
 .1988ء 1985، بريوت دار العودةضاثى ثَينجةم، 

، بريوت دار العودةى عةرةبى، ضاثى يةكةم، ثَيشةكيةك بؤ شيعر-
1971. 

 .1986ضاثى ثَينجةم، دار الفكر، بريوت 
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 .1972، بريوت دار العودة كاتى شيعر، ضاثى يةكةم،-
 .1979ضاثى سَييةم، دار الفكر، بريوت 

نانةوة نةطؤرو بطِؤِر: توَيذينةوةيةك لةبارةى الساييكردنةوةو داهَي-
 الى عةرةب.

 ضاثى حةوتةم )ضاثَيكى نوَيى ثاككراوو فراوانكراو لة ضوار بةرطدا(.
 

 بنةضةكان:
 ِرةسةنكردنى بنةضةكان.-

 ِراضَلةكينى نوَيكارىء دةسةآلتى مرياتى ئايينى.
 .لساقىدةسةآلتى نوَيكارىء دةسةآلتى مرياتى شيعرى، دار ا

، بريوت دار العودة، دةروازيةك بؤ كؤتايى سةدةكة، ضاثى يةكةم-
1980. 
 .1985، بريوت دار اآلدابسياسةتى شيعر، -
 .1985، بريوت دار اآلداب شيعرييةتى عةرةبى،-
 .1990، بريوت دار اآلدابئاخاوتنى سةرةتاكان، -
 .1992، بريوت دار الساقيسوفيزمء سورياليزم، -
 .1993، بريوت دار اآلداب دةقى قورئانىء ئاسؤكانى نووسني،-
 .1993بريوت ،دار اآلدابستةمء ئاخاوتن، سي-
 .1993، بريوت دار اآلدابئةوة تويت ئةى كات، -
 

 خةآلتةكان:
ديدارى شيعرى نيودةوَلةتى لة  -خةآلتى شيعرى لوبنانى سورى-

 .1971ئةمريكا -بيتسبؤرط
 .1993فةِرةنسا  -خةآلتى ذان مارليو بؤ ئةدةبةكانى بيانى-
 .1994ئيتاَليا  -و ِرؤماخةآلتى ظريونيا سيتا دى فيام-
 .1995-خةآلتى نازم حيكمةت، ئةستةنبوأل-
 ثاريس. -خةآلتى دةرياى ناوةِراست بؤ ئةدةبى بيانى-
 .1997ثاريس  -خةآلتى ديدارى ِرؤشنبرييى لوبنانى-
 .1998خةآلتى تاجى ئاَلتونى شيعر، مةكةدؤنيا -
 .2000خةآلتى لرييسى بيا، ئيتاَليا-
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 يةكةمني ديدارم لةطةلَ "ئةدؤنيس"دا 
 لة ستؤكهؤلَم

 
 

  شريكؤ بيَكةسشريكؤ بيَكةس
 
 
 
 
 
 
 

بؤ يةكةجمار لةِرَيي طؤظاري "شعر"ي لوبنانيةوة 
شيعري "ئةدؤنيس"م ناسي. دوابةدواي 
خوَيندنةوةي هةر قةسيدةيةكي، ئةو هةستةم تَيدا 
دروست ئةبوو: كة ئةم زمانة شيعريية، نوَيرتة و لة 

ي قةبباني و تةنانةت "بدر شاكر زماني شيعر
السياب" ناضَيت و لةمةودايةكي ئَيجطار بةرين و 
سيحراويرتدا باوةش بة ذيان و داهاتوودا ئةكات. 
من ئةو كاتة لة بةغدا ئةذيام و بةغداي ئةو 
سةردةمةيش لة ضاو سلةميانيةكي بضووكدا 
بةدةيان ئاسؤي رووناكبريي و ئةدةبي تازةي لة 

مةوة، هةر لة كتَيبخانة بةردةمدا كردبوو
زؤرةكانيةوة بؤ تازةترين طؤظاري ئةدةبي، 

بزووتنةوةي شانؤ، كؤِرو كؤبوونةوةي هةفتانةي 
يةكَييت ئةديبان و نووسةراني عَيراق، ثَيشانطاكاني 
بزووتنةوةي هونةري شَيوةكاري، تَيكةالوبوون و 
دانيشنت لةطةَل ئةديبة نوَيخوازةكاني ئةو 

وةكوو فازل العزاوي و خاليد  سةردةمةي بةغدادا،
عةلي مستةفا و عبدالستار ناصر و هةروةها 
سةعدي يوسف و حسب الشيخ جةعفةر و ياسني 

و موسا كرَيدي و زؤري تريشدا.  ثامرنةسري و فازل 
ئةطةرضي من بؤ خؤم تا ئةم ساتةوةختةيش 
سةرجةمي شيعرةكاني ئةدؤنيس يان مةمحود 

ئةوةندةي لَيم  دةروَيشم نةخوَيندؤتةوة، بةالم
خوَيندونةتةوة بةس بوون بؤ ئةوةي لة شَيوازي 
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شيعر و ضؤنيةتي بيناكردني قةسيدةيان تَيبطةم. 
بةالي منةوة جوانرتين ديواني "ئةدؤنيس" "أغاني 

"ية، ئةطةر بشَي هذا هو امسيمهيار الدمشقي" و "
بَلَيم: ترؤثكي داهَيناني ئةون. ديارة جطة لة شيعر، 

بريَيكي طةورةيشة و كتَيبة ئةدؤنيس رووناك
ِرةخنةييةكاني لة بارةي تيورةكردن بؤ شيعر و 
هونةري شيعرةوة ديار و بةناوبانطن بة تايبةتي 

"ي وةرضةرخانَيكي مةزن بوون الثابت و املتحول"
لة خوَيندنةوةيةكي تازةدا بؤ شيعري هاوضةرخ و 
هةروةها لَيكؤَلينةوةيةكي نوَي بوو بؤ دنياي 

بة طشيت كة تا ئةوكاتة بةو ميتؤدة  شيعري عةرةبي
فراوان و تازةطةريية نةخوَينرابؤوة، هةَلبةت نابَي 
ئةوةمان لة بري بضَي رووناكبرييي ئةدؤنيس و 
تةنانةت شاعرييةتيشي ثةيوةنديةكي ديناميكيان بة 
ِرووناكبريي فةرةنسي و شيعري فةرةنسييةوة 
هةيةو "ئةدؤنيس"يش سوودَيكي زؤري لة 

ةوَلةمةندةكاني وةرطرتووة و توانيوَييت ئةزموونة د
ئاوَيتةي ناو ئةزمووني خؤي و تَيِروانينةكاني بؤ 
دنياي شيعر و داهَينان بكات. بَيطومان بةبَي ئةم 
كاريطةريانة يان ئةو ثاشخانة ِرووناكبرييانة 
شاعريي طةورةي لةوَينةي ئةدؤنيس دروست 

مي نابَيت، هةروةك ضؤن رووبارَيكي طةورة لة ئةجنا
تَيِرذاني ضةندين جؤطة و رووباري ترةوة دروست 
ئةبَيت. بةالم ئةبَي ئةوةيشمان لة برينةضَي ئةم 
كاريطةريانة ضةند بةهَيزيش بووبن نةيانتوانيوة 
ئةدؤنيس بكةن بة سَيبةري كةسيدي، ضونكة ئةو 
هةميشة هةَلشَيالنةوةي خؤي هةبووة. لة 

بشَي بَلَيم: شيعرةكاني ئةو ساالنةي دواييدا، ئةطةر 
جؤرَيك لة تةسةويف شيعري بوونةتة فةزاي زاَلي 
بةرهةمةكاني، ئةزامن قوَلبوونةوةكاني ئةدؤنيس لة 
تةمومذي دةستكردةوة دوورن. بةالم شيعر 
ثَيكهاتةيةكي كيميايي خؤي هةية لة زماندا و ئةطةر 

زياد لة ثَيويست مةسةلة فيكري و مةعريفي و 
رةوة زيان بة فةلسةفيةكان ضوونة ناو شيع

"شيعريةت" ئةطةيَينن، خوَينةر يان وةرطر ضةند 
زيرةكيش بن تووشي جؤرَيك لة بَيزاربوون و 
دووركةوتنةوة ئةبن. هةر لةبةر ئةوةي شيعر بةالي 
منةوة لة ديوانَيكي جواني وةك "أغاني مهيار 
الدمشقي"دا خوَينةر لة بةردةم سةرسامبوون و 

راوي و لة هةمان وَينةي شيعري لةِرادةبةدةر سيح
كاتدا لةبةردةم زمانَيكداية كة لةيةك كاتدا قوَلة و 
ِروونيشة، كراوةو داخراويشة، ئاسانة و طرانيشة. 
هةَلسةنطاندني دنياي شيعرو ِرووناكبريي ئةدؤنيس 
لةم ضةند دَيِرةدا نةشياوة. بةالم ئةبوو بةر لةوةي 

م بَيمة سةر طَيِرانةوةي يادطارَيك لةطةَل ئةودا، لة
سةرةتايةوة دةست ثَيبكةم و ئةطةر بة خَيراييش 
بووة باري سةرجنَيكم هةبَيت. ديارة كردنةوةي ئةم 
دؤسيةية بؤ ئةدؤنيس تةواو لة جَيطةي 
خؤيدايةتي. ئومَيد ئةكةم ستايف طؤظاري "سةردةم" 
لة ئايندةدا هةوَلبدةن فايلي لةم جؤرة بؤ شاعرياني 

بكةنةوة  طةورةي لةوَينةي"سةياب"و "شاملو"يش
بؤ ئةوةي نةخشةيةكي ِرووناكرت بة ذيان و بةرهةمي 
شاعرية مةزنةكاني دةوروبةر خبةينة ثَيش ضاوي 
خوَينةري كورد. لةم سةرنامةيةداو بةر لةوةي باس 
لة بينيين ئةدؤنيس بكةم لة ستؤكهؤَلم، ئةمةوَي 
ئةو طرَي بضووكةيش بكةمةوة كة لة دةمَيكةوة 

بؤ ئةوةي قسةيةكي ضاوةِرَيي دةرفةتَي بووم 
نييةو دةربارة بكةم: ئةدؤنيس شاعريَيكي ئينسا

قسةي خؤي هةية.  زؤريش ئاطاي لة هةَلوَيستء
بةالم لة بارةي تراذيديةكاني وةك ئةنفالو هةَلةجبةو 
ئةو كارةساتانةي كة بةسةر ميللةتةكةماندا هاتوون 

و هيض قسةيةكي "بة دةنطي بةرزوبَيثةردة
"دةنطدانةوةيةك" كة بة  نةكردووةئاشكرا"ي واي

 قةبارةي ناوبانطي طةورةي ئةدؤنيس خؤي بَي. 
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لة ِراستيدا نةك هةر لة ئاست كوَيرةوةريةكاني 
كوردداو بةس، بةَلكوو لة ئاست بنةبِركردني 
ئةمازيغيةكاني جةزائري و باكووري ئةفريقايشدا 
            هةمان تَيبيين لة ئاراداية. بؤضي؟! نازامن و 

              ةالمي ِراستةقينة هةر لةالي شاعري مةطةر و
 خؤي بَيت!

دا طةيشتمة سويد و لة ِرَيي 1987لة هاويين 
رووناكبريي ناسراو كاك "عومةر شَيخ موس"ةوة 
          ِرؤمان نووس كاك "حمةمةد ئوزون"م ناسي. 
ئؤزون لة دةمَي ساَلةوة لة سويد ئةذيا، "يةكَيكيش 

و ضاالكةكاني يةكَييت بوو لة ئةندامة كارا
نووسةراني سويد و لة دةستةي بااَلي ئةو 
يةكَيتيةدابوو، بةشي زؤري ئةو كارانةي 
ثةيوةندييان بةنووسةران و ئةديباني توركياو 
           ِرؤذهةاَلتي ناوةِراستةوة هةبوو بةرةو ِرووي 

دا بيستم 1988ئةو كرابوونةوة. لة كؤتايي 
ؤكهؤَلمةوة. ئةدؤنيس لةاليةن زانكؤي ست

                   بانطهَيشت كراوة بؤ ئةوةي ضةند كؤِرَي 
ساز بكات. من بؤ خؤم لة يةكةم كؤِردا ئامادةبووم. 
           يةكةجماربوو لة نزيكةوة ئةدؤنيس ببينم. 
كؤِرةكة لة هؤَلَيكي بضووكدا بوو ذمارةي 
ئامادةبووان ثةجنا كةسَيك ئةبوون، عةرةب و 

ةنها دوو كورديشي لَيبوو، هونةرمةند سويدي، بة ت
فازل جاف و من. لةم كؤِرةدا ئةدؤنيس باسي لة 
شيعر و بةشَيك لة ئةزمووني خؤيكرد و، هةروةها 
دوو سَي شيعري عاتيفي و غةزةلي خؤي بة 
ئيلقايةكي جوانةوة خوَيندةوة. لة ثاشدا دةرطاي 
ثرسياركرايةوة، ضةند ثرسيارَيكي لَيكرا، يةكَيك 

سيارانة كاك فازل جاف لَييكرد دةربارةي لةو ثر
شانؤي "جؤرج شةحاتة" ئةويش بة تَيرو تةسةلي 
وةالمي دايةوة. كؤِرةكة تةواو بوو. ئةوانةي لةوَي 
بوون لَيي كؤبوونةوة. بةالم لة ِراستيدا من حةزم 

نةكردو مزاجي ئةوةم نةبوو فزوليانة بضمة ثَيشةوة 
ةكةم بةجَيهَيشت و خؤمي ثَيبناسَينم، لةبةرئةوة هؤَل

ضوومةوة بؤ ماَلةوة. ديارة بةشَيكي باش لة 
س كراون بة سويدي و لة شيعرةكاني ئةدؤني

زانكؤي ستؤكهؤَلميشدا جَي و شوَين و ثلةو 
ثايةيةكي دياري خؤي هةية و ضةند مامؤستايةكي 
تايبةت بة شيعر و ئةدةبي ئةدؤنيس و ثسثؤِر لة 
ئةزمووني ئةودا هةن كة يةكَيكيان ذنَيكة و خؤي بؤ 

 كارةكاني ئةدؤنيس تةرخانكردووة.
ون تةلةفونَيكي دواي دوو ِرؤذ كاك حمةمةد ئوز

بؤ كردم و ثَي ومت ئةمانةوَي لةطةَل ئةدؤنيسدا 
بتبينني. زؤرم ثَيخؤش بوو. بؤية داوام لَيكرد كة 
ئَيوارة بَين بؤ ماَلةوةو ئَيجطاري ثَيكيشةوة 
خواردنَيكي كوردةواريانةي خؤمان خبؤين. 
ئوزونيش ئةمةي ثَيباش بوو. دةمةوئَيوارة لة كاتي 

س بوون. ئةدؤنيس و ئةو خؤيدا طةيشنت. سَي كة
ذنة مامؤستايةي ثَيشرت ئاماذةم بؤ كردبوو ئةطةر 
لةسةر زةين مب ثَيمواية ناوي "ماريا" بوو. 
بةهةرحاَل ئةوة يةكةجمار بوو كة ئةدؤنيس 
رووبةِروو لة نزيكةوة ببينم. دنيا شتَيك ساردي 
كردبوو. ئةويش ثاَلتؤيةكي درَيذي لةبةردابوو. 

وينة سةر مَيزي موبةقةكة و بةدةم قسةكردنةوة ضو
دانيشتني. هةرضةند داواملَيكردن بضينة ذووري 
ميوان بةالم ئةدؤنيس وتي "من ئَيرةم ثَيخؤشة!" 
بؤية ئيرت تا شةو درةنطانَي هةر لة وَي ماينةوة. ذنة 
مامؤستاكة بة فةرةنسي قسةي لةطةَل ئةدؤنيسدا 

 ضوار زماني كورديء عةرةبيءئةكرد. ئيرت هةرسَي 
رةنسي بةيةكدا ئةهاتن. ئةو شةوة من زياتر فة

طوَيطر بووم هةرضةندة ثرسيارَيكم كرد و هيضي تر. 
باسةكاني سةر مَيزيش لة دنياي شيعرةوة دوور 
بوون. بةشي زؤري قسةكان ثةيوةندييان بة دنياي 
ثِر لة شةِر و شؤِر و ناسةقامطريي دنياوة هةبوو 
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 بريمة ئةدؤنيس وتي "مةطةر هةر خؤشةويسيت
بتوانَي ئةم دنياية ضاكبكات بةبَي خؤشةويسيت 
مرؤظ و مرؤظ جيهان هةر ثِر لة ِرق و كينة ئةبَيت!" 
يةكَيك لةو ثرسيارانةي لة ئةدؤنيسم كرد "ئايا 
ئاطاي لة كارةساتي هةَلةجبةية؟" وةالمي دايةوة كة 
ئاطاي لَييةتي و ئيرت لَيرةدا هاوسؤزي و هاوخةمي 

ي. منيش بة دةرفةمت خؤي بؤ طةلي كورد دةربِر
زاني و تازةيش شرييت كارةساتةكةي هةَلةجبةم 
دةستكةوتبوو. بؤية داواملَيكردن كة بضينة ئةو 
ذوورةي ئةوديو تا بة ضاوي خؤيان ئةو كارةساتة 
ببينن. ضووين و شريتةكةمان خستة سةر ظيديؤو 
كةوتينة تةماشاكردن. لة ثاش ضةند دةقيقةيةك، 

َي و وتي: من داواي ئةدؤنيس هةستاية سةر ث
لَيبوردن ئةكةم و ناتوامن بةردةوام مب لةسةر 
تةماشاكردني ئةم دميةنة تراذيديانة!. ضووينةوة 
سةر مَيزي موبةقةكة. بؤ خواردنةوةيش ثَيمواية تا 
وةخيت هةستانيش لة دوو برية زياتري 
نةخواردةوة. ئةو شةوة زؤرترين قسة ذنة 

ردن هات و سويديةكة كردي. كة وةخيت نان خوا
نةسرين خواردنة خؤشةكاني خؤي هَيناية سةر 
مَيز. دواي ضةند كةوضكَيك ئةدؤنيس ِروويكردة 
نةسرين و ثَييوت "زؤر سوثاس مادام بؤ ئةم 
خواردنة كوردية خؤشانة" بةر لةوةي بِرؤن و 
خواحافيزي بكةن، ئةدؤنيس لَيي ثرسيم "ئَيوة لة 

تان ستؤكهؤَلم هونةرمةندي شَيوةكاري ناسراو
هةية؟" ومت: ئةي ضؤن و هاوِرَيشمة وتي: كةواتة 
سبةييَن يةكرتي ئةبينينةوة بؤ ئةوةي بضني سةيري 
تابلؤكاني بكةين. ئيرت سةعات دةي سبةينَيمان دانا 
بؤ ئةوةي لةطةَل ئوزون دا هةرسَيكمان لة سةنتةري 
ستؤكهؤَلم يةكرت بطرينةوة. من لةو ساتةدا 

اكةيم" لة خةياَلدا هونةرمةندي ناسراو "مدحةت ك
بوو. لةو ِرؤذطارانةدا ئةويش هةر لة ستؤكهؤَلم 

ئةذيا و خانوويةكيشي وةرطرتبوو تايبةت بة 
هونةرمةندة تةشكيليةكان كة شوَيين تةرخانكراوي 
بؤ وَينةكَيشان تَيدابوو. بؤ سبةييَن لة وةخت و 

و يةوةشوَيين دياريكراودا يةكرتمان بين
اَلةكةي كاكةيي تاكسيةكمان طرت و بةرةو م

كةوتينة ِرَي. من دةفتةرَيكم بة دةستةوة بوو كة 
هةندَي كورتة شيعري تةرجةمةكراومي بؤ عةرةبي 
تَيدا بوو، بةبَي ئةوةي قسة بكةم، دةفتةرةكةم داية 
دةست ئةدؤنيس، بريمة ضةند ثارضةيةكي 
خوَيندةوةو دواتر لةسةر شيعرَيكيان زؤر وةستاو 

بةالم جوانرتينيان بةالي  وتي: ئةم شيعرانة جوانن.
منةوة ئةمةيانة.. شيعرةكة "شةوخنووني" بوو كة 

 ئةمة دةقةكةيةتي بة كوردي:
 لةو شةوةدا
 لةو دؤَلةدا

 ضراكان كوذابوونةوة.
 تاقة ضرايةك ئةسووتا

 ئةويش ضراي شاعريَي بوو
 بةديار بريين نةنووستووي 

 شيعرَيكةوة دانيشتبوو!.
 

اَلةكةي كاكةيي وةخيَت طةيشتينة بةردةمي م
ضاوةِرواني ئةكردين ثشوويةكمان داو دوايي 
يةكسةر ضووينة بةشي سةرةوةي خانوةكة كة 
شوَيين وَينةكَيشانةكةي لَيبوو. كاكةيي ضل ثةجنا 
تابلؤي خؤي ئامادة كردبوو. يةكة يةكة كةوتينة 
تةماشاكردنيان هةستمكرد "ئةدؤنيس" هةر 

ئةم  ئَيجطار سةرسامة بة كارةكاني كاكةيي.
سةرسامبوونةي خؤي نةئةشاردةوة. كاكةييش 
بسكةي مسَيَلة زلةكةي ئةهات. ئةدؤنيس ئةيوت 
"ئةمة هونةرة هونةر" ئينجا كةوتة ثرسيار كردن لة 
كاكةيي. ئةويش باسي ثِرؤذةكاني خؤي بؤ كرد، 
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ئةدؤنيس ثَيي وت "حةز ئةكةم ثَيكةوة ثِرؤذةيةكي 
وردةوة لة هاوبةش بكةين". ئةدؤنيس بةزانياريةكي 

بارةي وَينةكَيشة جيهانيةكانةوة دووا. هةردوكيان 
ذمارةي تةلةفؤن و ناونيشاني خؤيان طؤِريةوة. لةو 
ِرؤذةوة و هةتا ئَيستا ثةيوةندي نَيوانيان طةرم و 
بةردةوامة. لةم ساالنةي دواتريشدا و لة 
سةردانَيكدا بؤ سويد، كاكةيي ثَيشانطايةكي 

بؤ دةليلي ثَيشانطةكةي كردبؤوة ضووم بؤ بينيين، 
 "ئةدؤنيس" بة تايبةتي شيعرَيكي بؤ نوسيبوو.

دواي ئةوةي لة ماَلي كاكةيي ضووينة دةرةوة و 
طةِراينةوة بؤ سةنتةري ستؤكهؤَلم. ثياسةيةكي 
دوورو درَيذمان بة "طةمَلستان"دا واتة بة كؤنة 
شاري ستؤكهؤَلمدا كردوو لة كافرتيايةكي خؤش 

ئةدؤنيس لة ثاريس طؤظاري دانيشتني. ئةو كاتة 
"مواقف"ي دةرئةكرد. لةو دانيشتنةدا، داواي 
لَيكردم كة كؤمةَلة شيعرَيكي خؤمي بؤ بنَيرم تا لة 
)مواقف(دا باَلوي بكاتةوة وتيشي: خؤم بة 
تةرجةمةي عةرةبيةكةدا ئةضمةوة. ئةو ِرؤذةيش تا 
عةسر ثَيكةوةبووين و دوايي ماَلئاواييمان لةيةك 

 ينةوة.كرد و جيابوو

لةو دوو ِرؤذةدا من "ئةدؤنيس"م بةجمؤرة 
بيين: ثياوَيكي هَيمن و لةسةرخؤ. كةم دوو. 
ئينساني و هةست ناسك. هةرضي دةمارطرذي و 
توندِرةوي عةرةبايةتي هةية تيايدا نةبوو. زؤر 
سادةو بَي غورور. لة ِرؤيشتندا هَيواش. 
وردبوونةوة لة هةموو شيَت. ثَيزانيين بة هةموو 

. يةك وشةم لَينةبيست كة ثامشلة و بة خراثة شيَت
باسي هيض كةسَي بكا. دواي طةِرانةوةيشي بؤ 
ثاريس، دوو جار تةلةفؤني لةطةَلدا كردين. 
يةكةجمار تةلةفؤنةكةي بؤ ئةوةبوو كة لة زمان 
ئةوةوة بة مادام بَلَيم جارَيكي تريش سوثاسي ئةكا 

 ن.بؤ ئةو خواردنة كوردية خؤشانةي كة لَيينابوو
دووةم جاريش دواي ئةوةي حةظدة كورتة 
شيعرمي لة "مواقف"دا باَلوكردبؤوة، لةسةر 
تةلةفؤنةكة ثَيي ومت "ئةزانيت دواي باَلوبوونةوةي 
شيعرةكانت تةلةفؤنَيكي زؤرم بؤ كراوة و هةموو 
ئةَلَين لةو جؤرة شيعرانة باَلو بكةرةوة!" لةو 

م ساالنةي دواييشدا وةخيَت سةرداني ستؤكهؤَل
ئةكاتةوة، هةواَلم ئةثرسَي. بةالم من ئةو كاتة 

 طةِرابوومةوة كوردستان.
 



 89  

SARDAM  No. 45    2006 

 
 
 

 ضةند سةرجنيَك سةبارةت بة ئةزمووني شيعريم
 
 

  ئةدؤنيسئةدؤنيس
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 
ضؤن ضؤني شاعريَيك سةرقاَلي طةِران و 
تَيثةِراندن بَيت، دةتوانَيت دةربارةي ئةزموني 
شيعري خؤي بنوسَيت؟ ضؤن دةتوانيت لةيةك كاتدا 

بَيت  بةم ئةزموونةدا تَيثةِرَيت و شايةتيش
بةسةريةوة؟ داخؤ بؤي دةلوَيت وةسفي كؤضَيكي 
هةميشةيي لةجمؤرة بكات، ِرووةو ثانتايية 
ناديارةكان؟ يان شياوة شاعريَيك سةبارةت بة 
ئةزمووني شيعري خؤي بثةيظَيت، بةرلةوةي وةاَلمي 
ثرسيارَيك بداتةوة كة ضاك دةزانَيت وةاَلمي 

 نادرَيتةوة، ئةويش ئةوةية )شيعر ضيية؟(.

-2- 
هيض بونَيكي نةطؤِر لة ئارادا نيية. كرؤكَيكي 
نةبزؤك و ِرةهامان نيية، ثَيي بَلَيني شيعر و ثَيوةر و 
ئةرزشي شيعريي تةواو ِرةهاي لَيدةربَينني. وةك 
ضؤن خةسَلةت و ِرَيسايةكي نةطؤِر و ِرةهامان نيية 
كة بة شَيوةيةكي هةمةاليةن لة ِرووي ضييةتي و 

شيعر بكات. هةبووي ِراستةقينة فؤرمةوة، ثَيناسةي 
بريتيية لة: شاعري، بريتيية لة: قةسيدة و لة ِرَيي 
بةدوايةكدا هاتين قةسيدةكان و تةواو كردني 
يةكرتييةوة، سةيركردني شيعر و تَيطةيشنت لَيي 
طؤِراني بةسةردا دَيت. لةبةرئةوةي شيعر بؤ خؤي 
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ئاسؤيةكي كراوةية و هةموو شاعريَيكي 
وانرتكردني ئةم ئاسؤيةو ةركي فراداهَينةريش، ئ

ثانتاييةكي نوَيية لة بةردةم شيعردا. كردنةوةي 
هةموو ئةفراندنَيك لة يةككاتدا، دةسثَيك و 
ثَيداضوونةوةية. ثَيداضوونةوة بةِرابردوودا و 

 دةسثَيكَيكيش بؤ سةرةتايةكي نوَي.
ئةطةر ئَيمة مةبةستمان لة شيعر شاعريان و 

ثةيربدن بة ماناي قةسيدة، ضامةكانيان بَيت، ئةوا 
يةكةمني هةنطاوة بؤ تَيطةيشنت لة ماناي شيعر. 
قةسيدةش بؤ خؤي هةَلطري يةك فؤرمي ئيقاعي 
ياخود فرة ئيقاعة لة نَيو يةك بونياددا، بةالم دةبَيت 
          ئةوة بَلَيني كة فؤرمَيكي ئيقاع ئامَيز شيعر 

ديكة دروست ناكات، بةَلكو ثَيويستمان بة شتَيكي 
          هةية، من ئةو شتةش ناو دةنَيم )جيهانبيين(. 
ئةو جيهانبينيةي لة رَيي ثَيكهاتةي طشيت 
قةسيدةكةوة، ياخود لة ِرَيي ناوةِرؤك و فؤرمي 
ئيقاعي قةسيدةكةوة ثَيمان دةطات. قةسيدة، وةك 
فؤرمَيكي ئيقاع ئامَيزي ثةتي، ناضَيتة خانةي 

لة شيعري داتاشراو. شيعرةوة، بةَلكو ئةمة جؤرَيكة 
ضونكة شيعر زانستَيك نيية زاناو لَيكؤَلياران، طاف 
طاف ثةرةي ثَيبدةن.. شيعر برييت نيية لة ِرستَيك 

 ياسا و فؤرم و سستةم.
)شعر دةربِرينَيكي كَيش و سةروادارة(. 
دةستةواذةيةكي لةجمؤرة، هةسيت شيعري 

ذيان و جيهانبينيش، لةكةدار و دزَيو  ءعةرةبي
. ضونكة ئةمة بؤ خؤي ئاماذةيةكة بؤ دةكات

سنوربةندي و داخران، وةك ضؤن بِريارَيكيشة، 
تةواو ثَيضةوانةي سروشيت شيعري عةرةبيية. 
          لةبةرئةوةي شيعر حاَلةتَيكي ويذداني و 
خؤبةخؤ و سروشتيةو بِريارَيكي واش، ئةقاَلني و 
دروستكراوو لؤذيكيانةية. ئةو بةرهةمةشي لة ذَير 

و بِرياري سةرةوةدا نوسرابَيت يان بة نياز بَيت ئة
بنوسرَيت، ناضَيتة قاَليب شيعرةوة. بة ثَيي ئةو 

مافةش كة شيعر بةسةرمانةوة هةيةتي، ئةوا 
ثَيويستة ئةم جؤرة شيعرانة لة )ديواني عةرةب(دا 
بسِرينةوة. ئةمةش ئةو ئةركةية كة لة )ديواني 

هةوَلَيك بؤ شيعري عةرةبي(دا ثَيي هةَلدةستم. وةك 
خستنة ِرووي ِرةهةندي ِرةسةنايةتي شيعري 
           عةرةبي، ئةو ِرةهةندةي ِرةخنة فةرامؤشي 
كردبوو. هةروةها بؤ ئةوةي هةسيت شيعريةتي 
عةرةبي بطَيِرمةوة سةر شوَينة ناوازة و كةم 
         وَينةكةي خؤي، لة ِرووي طوزارشتكردني لة 

 مرؤظ و لة طةردون.
ةخنةطرة كؤنةكامنان لةو باوةِرةدا بوون زؤر لة ر

كة فؤرمي شيعري، بونَيكي جَيطري و سةربةخؤي 
هةية. بةجمؤرةش شيعريان طؤِري بؤ ثيشة.. دال و 
مةدلوليان لَيك جيا كردةوة، فؤرم بة جيا و بابةتيش 
بة جيا. كاري شاعرييش ئةوة بوو، ئةم دوو 
جةمسةرة يةكبخاو هاوسةنطيةك لة نَيوانياندا 

روست بكات.. ئةو كةسةشي شارةزايانة ئةم د
كارةي ئةجنام بداية، وةك شاعريَيك حسابي بؤ 
دةكرا. ئةوان لَيرةدا، تيؤرةي ئايدياليانةي 
"ئةفالتؤن" و "سوكرات" يان ثراكتيزة دةكرد، كة 
دةَلَين: )مةدلول واتة بريؤكة، يان منونةي بةرز و 

ة هيض بااَل، بونَيكي سةربةخؤي هةية و ثَيويسيت ب
دالَيك نيية. واتة ئةو لة دةرةوةي فؤرمي دالة و 
لةوةش زةنطينرتة تا ثَيوييسيت بة دالَيك هةبَيت(. 
بةشَيوةيةكي طشيت ئةم جياكردنةوةية لة شيعر و 
هونةردا، ثرؤسةيةكي دروستكراوة. لةبةرئةوةي لة 

، -ئاماذة و ئاماذة بؤ كراو –شيعردا )دال و مةدلول 
 ثَيكةوة دةِرسكَين و دَينة ئارا. شَيوة و ناوةِرؤك(،

بة مانايةكي تر، لة شيعردا بابةت نيية، بةَلكو 
تةعبري و شَيوازي تةعبري كردن هةية. هاوكات هيض 
حةقيقةتَيكي ِرةها لة طؤِرَيدا نيية، ئةوةي هةية 
جيهانبيين و ديد و بؤضوني جياجياية. لَيرةشدا 

رة جَيي خؤيةتي بَلَيني، ئةم بؤضوونةي ِرةخنةط
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كؤنةكامنان بؤ هةموو سةردةمَيك دةست نادات. 
لةبةرئةوةي شيعر وةك زانست ناضار نيية ملكةضي 
رَيسايةكي جَيطري و نةطؤِر بَيت و كاري بة تةنها 
ِرَيكخستين وزةكان بَيت، بةَلكو تايبةمتةندي شيعر 
لةوةداية كة سةرو ِرَيسا و بونيادةكان دةكةوَيت و 

ات و دةيان تةقَينَيتةوة و وزة و تواناكان قوتار دةك
رَيطاكاني ثَيِرؤشن دةكاتةوة. ئةمةش ماناي ئةوة 
ناطةيةنَيت كة شيعري ئةمِرؤ لة شيعري دوَييَن 
ضاكرتة، بةالم كارَيكي سروشيت و مايف خؤمانة، 
كاتَيك ئَيمة لة قؤناغَيكي شارستاني وادا دةذين، 
جياواز لة سةردةمي باب و باثريامنان، ئةوا 

ة شَيوازي دةربِريين تايبةتي و فؤرمي ثَيويست
شيعريي تايبةتي خؤمامنان هةبَيت. ئةمةش كاتَيك 
مةيسةر دةبَيت، طةر ئَيمة بةِراسيت بوونةوةرَيكي 

 زيندوو بووين..
ئاشكراية هونةري مةسيحي تواني هونةري 
ِرؤماني تَيثةِرَينَيت، هةروةها سةردةمي ِرَينيسانس 

الوةنا، هةروةك ستايلي هونةري غوتييةكاني وة
ضؤن هونةري سةردةمي نوَي، شَيوازي كاركردني 
سةردةمي ِرَينيسانسي بة جَيهَيشت. ئةم ثرؤسةية 
لة شيعري عةرةبيشدا ِرويدا: "عومةر بن ئةبي 
رةبيعة" بة هةمان تةرزي "ئيمروئةلقةيس" 
نةينوسي. وةك ضؤن "ئةبوتةمام" شوَين ثَيي 
"نابغة"ي هةَلنةطرت. "موتةنةبي"يش 

سايي"زوهري بن ئةبي سةاما"ي نةكردةوة. ضونكة ال
شاعري طةر ثَيويسيت بة السايكردنةوةش هةبَيت، 
ناضَيت السايي باب و باثرياني بكاتةوة، بةَلكو 
كؤثي ئةو هَيزة زيندووة دةكات كة جيهان 
دةطَيِرَيت. ئةمةش ئةو ثرؤسةية كة باوامنان 

ة ثَييهةستان و هةموو داهَينةرَيكيش هةمان ثرؤس
 دووبارة دةكاتةوة..

لَيرةدا ئةوانةي بة كَيش و سةرواكاني "خةليل" 
دةكةونة بةرثةرضدانةوة، هيض شتَيك لة مانا و 

دةاللةتةكاني ئةو سةلةفية مةزنة نةطةيشتوون. 
ضونكة "خةليلي كوِري ئةمحةدي فةراهيدي" كاتَيك 
ئةو كَيش و سةروايانةي داناوة، مةبةسيت ئةوة 

بناغةيةك بؤ داهاتوو، بةَلكو ئةو  نةبووة ئةوة بكاتة
دةيويست لةو رَيطايةوة مَيذووي ئةو ئيقاعة 
شيعريية ناسراوانة بنوسَيتةوة، كة تا ساتةوةخيت 
خؤي لة ئارةدابوون. ئةمةش كارَيكي طةورة و طرنط 
بوو، ضونكة تواني بةم كارةي كؤي ئةو كَيش و 
 ئيقاعانةمان لة فةوتان بؤ بثارَيزَيت. بةالم وةكي
ئاشكراية، ئيقاعيش بؤ خؤي وةكي وشة، وةكي 
مرؤظ، تازة دةبَيتةوة. لَيرةشدا هيض كؤسث و 
بةربةستَيكي شيعري يان كةلةثووري بةدي ناكةين، 
تاِرَي لة سةرهةَلدان و دروستبووني ئيقاعي نوَي لة 
شيعري عةرةبيدا بطرَيت. دواجار دةبَيت ئةوةش 

مي شيعري بَلَيني كة كَيشي "خةليل"، تةواوي فؤر
عةرةبي ناطرَيتةوة، بةَلكو تةنها بةشَيكي ئةو شيعرة 

 ثَيكدَينَيت.
شيعر دؤزينةوةيةكي زانسيت نيية و بة 
ثَيويست سةرباري دؤزينةوةكاني تر خبرَيت و 
ثَيكةوة يةكةيةكي طشيت و سةراثاطري دروست 
بكةن. وةك ضؤن ئامَيرَيكي ثةتيش نيية ياخود 

واناي طواستنةوةميان فؤرمَيكي دةستكردبَيت، تا ت
 هةبَيت و نةوة دواي نةوة بؤ يةكرتي جَيبهَيَلني.

فؤرمي شيعري وةك ناوةِرؤكي شيعريي واية، 
دةِرسكَيت و ناخواسرتَيت. بةردةوام لة 
نوَيبونةوةداية و كةس بؤ كةسي جَيناهَيَلَيت.. ئةو 
دةمةي شاعريَيك فؤرمي ِرؤذطارَيكي بةسةرضوو 

ةست و سؤزي قؤناغَيكي تر دووبارة دةكاتةوة يان ه
دةطوازَيتةوة، ئةوة شاعري نيية، بةَلكو ثيشةوةرَيكةو 
هيضي تر نا.. ضونكة فؤرمي شيعري بريتيية لة 
جوَلة و سةيرورة، بريتيية لة دروستبونَيكي 
بةردةوام. فؤرمي شيعري زيندوش ئةوةية كة 

 بةردةوام لة نوَيبوونةوةدا بَيت.
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ي نوَي ناوزةدي ئةوةي لةمِرؤدا بة شيعر
دةكةين، هةمووي نوَي نيية، ضونكة مةرج نيية 
فؤرمي نوَي، ماناي نوَي بطةيةنَيت. ِرةنطة فؤرمَيكي 
بةِرواَلةت نوَي هةبَيت، بةالم هةناسةيةكي كؤني تَيدا 
بَيت. وةك ضؤن دةشَيت فؤرمَيكي كؤن هةبَيت، 
هةناسةيةكي نوَيي تَيدا بَيت. لةبةرئةوةي جياوازي 

كؤن و نوَي، تةنها لة فؤرمدا نيية، بةَلكو لة  نَيوان
رؤح و ئامادةطي شيعريانةي كارةكتةري نوَيي 
ِرةسةنداية كة لةسةر ئاسيت تةعبري و دنيا بينيدا 

 ئاشكرا دةبَيت.
شيعريةتي نوَي دووكاري ثَيكةوة طرَيدراو بة 
           ئةجنام دةطةيةنَيت، شتَيكي نوَي دةَلَيت و 

 ردنَيكي تازةش دَينَيتة ئارا، فؤرمي تةعبري ك
ضونكة هةموو ئةفراندنَيك ِرةخنة طرتنة لةو 

ك ضؤن رةخنة ِرابردووةي جَيمان هَيشتووة، وة
دةكات، بة مةبةسيت طؤِرين و ئاِراستةي ئةمَيستاش 

بونيادنانةوةي. هَيماي نوَيطةري لة هةر بةرهةمَيكي 
شيعريدا، بريتيية لةو وزةي طؤِرانةي لة 

 ني ِرابردووي جيادةكاتةوة. هةروةها لةبةرهةمةكا
ِرَيي زةنطينكردني ئَيستاو داهاتووشةوة، بِرياري 

 لةسةر دةدرَيت.
هةموو ئةفراندنَيك لة خؤيدا بريتية لة 
خوَلقاندني جيهانَيكي تازة و شاعريي ِراستةقينةش 
ئةوةية كة جيهاني تايبةتي خؤميان ثَيشكةش 

زةخرةفة دةكات، نةك ِرستَيك ديد و بؤضون و 
سازميان بةردةست خبات.. واتة هةموو ئةفراندنَيك 
              لة خؤيدا تَيثةِراندن و طؤِران بوونة. لةبةر 
ِرؤشنايي ئةم ِراستيانةشدا، دةتوانني بة ئاساني 

وةهمي نوَيطةري،  -و–جياكاري لة نَيوان نوَيطةري 
تازة و مؤد، هةروةها لة نَيوان داهَينان و بيدعةدا 

ين. مؤد بة ماناي ثابةندبوون بة ئَيستاوة دَيت، بكة

خؤ هةَلواسينة بة نوَيدا، هةر لةبةرئةوةي نوَيية، 
ئةمةش كارَيكة هيض جؤرة ِرةسةنايةتي و هونةرَيكي 
تَيدا نيية. زؤر جار مؤد و ئةفراندن ثَيكدا دةضن، 
ئةويش لةبةرئةوةي هةميشة مؤد هاوشاني 

ي و تَيثةِرة، ئةوا نوَيطةريية. لة كاتَيكدا مؤد كات
ئةفراندن ِروبارَيكي قوَلة و دةمَينَيتةوة. طةر مؤد 
شةثؤلَيك بَيت، ئةوا داهَينان بزوتن و ِرؤضوونة. مؤد 
ِروكارةو ئةفراندن ثَيشبيين و ثةيامة. ِروكار 
ِرةنطدانةوةي شةثؤلي ذيانة، بةالم ثَيشبيين 

ي ِرةنطدانةوةي ناخ و قواليي ذيانة. لةمِرؤدا شاالو
مؤد دةيةوَيت لةطةَل خؤيدا ِراثَيضمان كات. 
دةرةجنامي هةوَلَيكي واش زؤر كوشندةية، 
بةتايبةت لة كؤمةَلطايةكدا كة خوونةرييت كؤن 
تيايدا باال دةستة. ئةم هةوَلةش ذياني ِروحي 
ئيفليج دةكا و لةاليةكي تريشةوة بة فؤرمي جؤرة 

ئةم ذيانَيك فريوي دةدات و كةيف سازي دةكات، كة 
هيض بةشدارييةكي لة هَينانة ئارايدا نةكردووة. 

وَينةكاني  ي ذيانءلَيرةوة لَيكرتازانَيك لة نَيوان مانا
تريدا دروست دةبَيت و ناكؤكيةكانيش زياتر قوَل 

 دةبنةوة.
ثَيدةضَيت ئةم كةلَينةي نَيوان جيهاني نوَي، ئةو 
جيهانةي كردومانةتة ِرَيضكةي ذيان و نَيوان ئةو 

كرية كؤنانةي لة ِرَييانةوة بري دةكةينةوة، بةها ف
طةورةترين نيشانةي تراذيدياي شارستاني عةرةبي 
بَيت لة ساتةوةخيت ئَيستاماندا. ئَيمة جةستةمان لة 
جيهانَيكي مؤدَيرندا دةذي و بريكردنةوةمشان سةر 
بة جيهانَيكي كؤنة. ئةطةر جةماوةر ئةم واقيعة 

شاعري ِرةتي  ناِرةسةنةي ثَيثةسةند بَيت، ئةوا
دةكاتةوة. ئةويش بة مةبةسيت كؤتايي هَينان بةو 
دادِران و ثةرت ثةرت بوونة، بؤ ئةوةي بةسةر ئةو 
ناكؤكيانةدا زاَل بني و شَيوازي ذيانيشمان لة ِرووي 
بريكردنةوةو هةَلسوكةوتةوة بكةينةيةك. ضونكة مؤد 
هةر بة تةنها دوذمين ئةفراندن و نوَيطةري نيية، 
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ستةنطيشيان بؤ دروست دةكات، بةوةي بةَلكو ئا
بةسةرضووةكان دةستبةرداري نةريت و بةها 

وامان لَيدةكات خوو بة سانايي و  نابَيتء
ة كؤنةكان و السايكردنةوة و جوينةوةي شت

 تةمبةَليةوة بطرين. سسيتء
لة بةرامبةريشدا هوشيارميان بثوكَيتةوةو 
بةدةطمةن توشي حاَلةتي سةرسام بوون ببني.. 

وةها بة دووبارةبوونةوةي شتةكان ِراماندَييَن، هةر
دووبارةبوونةوةيةك كة ئافةرؤزي كات و طؤِران 
بوونيش دةكات. لَيرةدا دةتوانني جياوازي لة نَيوان 
كؤمةَلطاو كلتورةكاندا بدؤزينةوة. ئةو ذينطانةي 
ِرؤشنبريي زيندوويان تَيداية، لة شاعري دةخوازَيت، 

ؤي هةبَيت و دةنطي جياواز و تايبةتي خ
ِرةسةنايةتي خؤي بثارَيزَيت، بةالم لةو 
كؤمةَلطايانةي ِرؤشنبريي مردووي تَيداية، 
ئافةرؤزي هةموو جؤرة رةسةنايةتيةك دةكات و 
بووني هةر شاعريَيكيش كة خاوةني زمانَيكي 
تايبةت و نوَي بَيت، ِرةتدةكاتةوة و وةالوةي 

َيت دةنَيت. لةبةرئةوةي كؤمةَلطايةكي وا دةخواز
ثرؤسةي نوسني بكاتة ثيشةيةك، هةمووان بيزانن و 
لَيي حاَلي بن و ضَيذيشي لَي وةربطرن. ئةم 
كؤمةَلطايانة ئةطةرضي ئامَيزيان بؤ دياردة 
مؤدَيرنةكاني ذيان واالية، بةالم لةوةدا بةد طومانن 
بريي خؤيان نوَي بكةنةوة، تةنانةت بةطذ هةوَلَيكي 

رؤزيشي دةكةن. ذياني ئافةلةو جؤرةدا دةضنةوة و 
نةتةوةكةمان، خؤشةويستيةكة ئةمِرؤي 

بانطهَيشتمان دةكات تا سةر لة نوَي بونيادي 
 بنَيينةوة، شيعريشمان بة هةمان شَيوة.
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طةر قةسيدةيةك بنووسم، ماناي ئةوة ناطةيةنَي 
كة من مومارةسةي جؤرَيك لة نوسني دةكةم، بةَلكو 

م بة شيعر و ئةمة ماناي واية من جيهان دةكة

وَينةيةكي نوَيي بؤ دةخوَلقَينم.. شيعر 
دروستكردني جيهانة لة ِرَيي زمان و جيهانبينيةوة، 
ئاراستةيةكي نوَيية كة لةوةوبةر بَيئاطابووين لَيي.. 
قةسيدة بريتية لة كةشفكردن و كرانةوة. هةموو 
ئةفراندنَيك تَيثةِراندنة، ئةوا هاني شاعري دةدات تا 

يَن. كةواتة شيعر وزيةك نيية بة تةنها خؤي تَيثةِرَي
ذيان بطؤِرَيت، بةَلكو ِرووةو بَلندةطيش هامنان 

 دةدات.
لَيرةوة شيعر قوَلرتين ِرؤضوونةكاني مرؤظةو لة 
هةموو ثرؤسةكاني ديش ِرةسةنرتة، ضونكة شيعر 
لة هةموو ضاالكيةكاني دي بَيطةردتر و خؤِرسكرتة و 

ةوة ثةيوةستة. لة هةمووشيان زياتر بة ناخي مرؤظ
شيعر يةكةمني ئامرازي طفتوطؤية. وةك ضؤن 
يةكةمني ئامرازي ثةيوةندي داريشة لة نَيوان من و 
ئةوي ديدا. ئةفراندن و ِروخاندن و بونيادنانة، 
لةبةرئةوةي داهَينةر ثشت لة شتَيك دةكات، بة 
مةبةسيت بونيادناني شتَيكي نوَي، لَيرةدا ناياندن و 

ة ثةيوةسنت و هةردووكيان دوو ثةسةندكردن، ثَيكةو
ِروون بؤ يةك ِراسيت. بؤية دةكرَيت بَلَيني طةِران لة 
ئةطةرَيكي نوَي و هةنطاوَيكي تازة، لة ديارترين 
خةسَلةتة سةرةكيةكاني بزاوتي شيعري نوَيي 
عةرةبية. واتة شيعرَيكي نوَيي عةرةبي نايةتة ئارا، 

ردني بةبَي طةِران و دابِران ياخود بةبَي دروستك
 طؤِرانكارييةك لة هةناوي مرؤظ و ذيان و واقيعدا.

لَيرةشةوة تَيدةطةين كة دةبَيت ضؤن ضؤني كؤن 
لة خزمةتي نوَيدا بَيت. طةر لةم ِراستيةش غافَل بني، 
ئةوا دووضاري حاَلةتي نوضدان و هةَلنطوتن دةبني، 
ئةمةش وامان لَيدةكات بَلَيني شيعري نوَي لة ِرَيي 

ةطةَل كؤندا هةَلناسةنطَينرَيت، بةَلكو بةراوردكردني ل
ثَيويستة تةنها لة ِرَيي سةيركردني خؤيةوة 
هةَليسةنطَينني و تاوتوَيي بكةين. واتة ثشت بة 
ثَيكهاتةي تايبةتي قةسيدةكة خؤي و سستمة 
ناوةكيةكةي ببةستني. ضونكة هةر داهَينانَيك بؤ 
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خؤي، ثرؤسةيةكي دةطمةنة و دووبارة نابَيتةوة 
تَيكي لة ناكاوة، بؤية تةنها لة ضوارضَيوةي حاَلة

خؤي و سنوورةكاني خؤيدا سةير دةكرَيت. ئةمةشة 
هامناندةدات بَلَيني شيعر سةرضاوةيةو ثرؤسةيةكي 
سةربةخؤ، نةوةك رةطةزَيك يان دياردةيةكي 
رؤشنبريي بَيت، وةك لقةكاني ديكةي ئةدةب. شيعر 

لة. بؤ خؤي رؤحي مرؤظة، رؤحي طةل و مَيذووي طة
لَيرةدا مةبةستم لة مَيذوو، ِرووداوو بةسةرهاتةكان 
نيية، بةَلكو مةبةستم لةوةية كة ناوي دةنَيني 
 ثةيامي طةل يان نةتةوة. لةبةرئةوة، شيعر بةرزترين

ء منونةيةكي بةرزي طوزارشيت مرؤظانةيةشَيوازى 
فَيرمان دةكات، ضؤن ضؤني  شيعريشة )بوون(ة.

ي يةكدي دةبن و لة زةمةن و ئةبةدييةت ئاوَيزان
 ساتةوةخيت ئةفراندندا دةبن بةيةك.
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و خؤشنودي لة من لةوانة نيم كة بةهةشت 
ِرابردوودا دةبيننةوة، بةَلكو لةو كةسانةم لة شكؤ 
ِرابردوودا ئةوة دةدؤزنةوة كة ئايندة زؤر شكؤدارتر 
دةبَيت. ئةمةش ماناي ثةيوةنديداري شاعريي بة 
كةلةثوورةوة بؤ دةرخستم، وةك ضؤن واتاي 
كةلةثوريشم لة ِرووي ئةفراندنةوة بؤ ئاشكرابوو. 

نوسراوةكاني كةلةثوورةوة  شاعري نابَيت بةمادة
ثةيوةست بَيت و خؤي بةوانةوة ببةستَيتةوة، 
هَيندةي ثةيوةندي ئةو بةو كةرةسانةوةية كة لة 
ثشت ئةو دةقة نوسراوانةوةن، واتة ئةو بة قواليي و 
هةناوي ئةو تَيكستانةوة ثةيوةستة، ضونكة ئةو 
شاعريةي بة زماني كتَيب و سستم و رَيساي دةقة 

ةوة بدوَيت، هيض شتَيكمان بؤ نوسراوةكان
ناطوازَيتةوة، جطة لةوةي دةبَيتة دةنطدانةوةي 
نةسازي ئةو دةنطانةي كةساني بةر لة خؤي جَييان 
هَيشتووة. بةالم ئةوةي بة زماني ضاوطة 
ِرةسةنةكاني ميللةتةكةي بَيتةطؤ، ئةوا مليؤنان 

دةنطمان بؤ دةطوَيزَيتةوةو ضارةنووسي مرؤظايةتي 
وة. بةجمؤرة شيعر وةك جؤرَيك لة بةرزدةكاتة

جؤرةكاني ثَيشبيين كردن، بةرةو جيهانَيكمان 
دةبات كة لة دةرةوةي سنوري جوطرافيداية و 
ئةوديوي ختوبةكان دةكةوَيت. شكؤداري 
تايبةمتةندَييت شيعريش لةمةداية. بةمةش شاعري 
دةبَيتة زماحناَلي نةتةوةو سةردةمةكةي خؤي. ئيرت 

او، ضةندَي بةبِرشت و كةلةثووري تؤماركر
دةوَلةمةنديش بَيت، جطة لة بنةمايةكي رؤشنبريي 
بؤ داهَينةر، بري شتَيكي تر ناكةوَيت. ئةويش تةنها 
بؤ ئةوةي بيكاتة خاَلي دابِران و دةسثَيكَيكي نوَي، 
نةك بؤ تةبابوون لةطةَليداو ملكةضبوون لة ئاستيدا. 

و  ضونكة كاري شاعري ئةوة نيية بة تةنها، نةريت
بةهاكان هةرضؤنَيك بن تةواويان بكات، بةَلكو كاري 

 ئةو تَيثةِراندن و جَيهَيشتنيانة.
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لَيرةوة ئيرت ماناي شيعر الي من دةطؤِرَيت. 
شيعر وةك ثرؤسةيةكي زهين ِرووت و هةَلضونَيكي 
ويذداني نامَينَيتةوة، يان لقَيك بَيت لة لقةكاني 

ياهةَلدان بَيت، ث ءِرةوانبَيذي ياخود ستايش ءبةيان
 ء كاتبةسةربردنءيان ئارةزوويةك بَيت بؤ ضَيذبينني

دةنطدانةوةي خؤشي و ناخؤشيةكاني نامخان بَيت، 
فةلسةيف بَيت، بةَلكو  ءياخود تَيِراماني فيكري

ئةفراندني شيعري بؤ من بؤتة ئامرازَيك بؤ 
 بؤ كةشفكردني مرؤظ و جيهان. ءئاشنابوون بة خؤم

ِروئيا و قوَلبوونةوةي شيعر الي من لةسةر 
ئيشراق ِراوةستاوة. ثَيويستة شيعر تا ئةوثةِري، بة 
ذياني مرؤظ و ئايندةو ضارةنووسيةوة ثةيوةست 
بَيت. شيعر بؤتة حاَلةتَيك مرؤظ بة هةموو كياني 
خؤي مومارةسةي دةكات، بؤتة ئةفراندنَيك وةك 
ئةفراندني يةزدان.. بؤتة سةفةرَيكي بَيسنوور و 

ِرووةو ئايندة، ِرووةو ناخي  كؤضَيك ناكؤتايي. 
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دورترين ِرةهةندةكاني، لة دةرةوةي ِرةوتي  مرؤظ ء
زةمةني ئاسايي. شيعر بؤ من ِرؤشنايية، لة شةوي 
تارو ئةنطوستة ضاوي جيهاندا. ذيان بَي شيعر، 
ذيانَيكة دادثةروةري و ِراستطؤيي و ئازادي تَيدا 

ن و نوَي نيية. شيعر شؤِرشَيكة، بةردةوام لة طؤِرا
بوونةوةداية. ثةهلاويشتنة بؤ ئةوديوي سنور و 
سستم و قاَلبةكان. شيعر بؤ خؤي بريتيية لة 

 ئاماذةكردن بؤ داهاتوو..
لة بري ضامةي داخراوو كلؤمدراو، ئةو 
ضامةيةي لة ِرَيي يةك بؤضون و خوَيندنةوةوة 
ِراظةدةكرَيت، لة بري ئةوة مذدةي ضامةي ئاوةالتان 

سةر طشت مةوداكاندا دةِروانَيت.. دةدةمَي كة بة
ضامةي كراوة لة باريداية بةردةوام ديدطاي 

ستاتيكيمان بطؤِرَيت. شيعر ئَيستا  ءشيعري
سنوورة كؤنةكاني جَيهَيشتووة و لةوديو ِرَيساو 
نةريتة سواوةكانةوة، بؤتة جيهانَيكي كراوةو 
بةروااَل. من داخراوي كؤتاطي ِرةتدةكةمةوة، ئةو 

عريةش وةالوة دةنَيم كة لة فيكردا بؤ ِرَيبازة شي
يدة بؤ بونيادةكاني ضارةسةر دةطةِرَيت، يان قةس

و ثَيداويستية لؤذيكيةكاني ملكةض ئةقَل و ياسا
شيعري ات. ئةوةي هةوَلي بؤ دةدةم تا لة دةك

عةرةبيدا بيضةسثَينم: هةستةكي و ئيشراقي و 
ذيان و كةش و هةواي  اويثَيشبينكارانةية و لة هةن

طةر و هةمةِرةنطيةكاني ذياندا، بؤ مانا و ئة
ضارةسةر دةطةِرَيت. هةوَلَيكي لةجمؤرةش، مرؤظ 
بةاليةني دؤزةخي و بةهةشتيةوة، بة شةيتاني و 
فريشتةييةوة، بةالوازي و بةهَيزييةوة، بونياد 

 دةنَيت، نةك بريو ئايديؤلؤذيا و واقيع و ذيوار.
ئةو شيعرةي من لة سؤراخيدام، مرؤظ 

قَييَن نةك تيؤرة، ذيان دروست دةكات نةك دةخوَل
لة نَيو   ضةمك و وتةزاكاني ذيان.. لةبةرئةوةي نازامن

ئةوا دة ديار و زانراوةكاندا بووةستم، ِرةهةن
 دةخوَلقَينم. بةردةوام ثانتايي و نَيوةندي نوَي

قةسيدةكامن بة شةهوةتي مةودا دوورةكان لَيوان 
يي و بَلندةطي، لَيودةكةم، شةهوةتي طةيشنت بة قوال

طةيشنت بة مانا زيندووةكان، من وةها كار دةكةم. 
سةركةوتوومب يان نا، طرنط نيية. بَي سنوري، 
ناكؤتابوون، ئةوة ثانتايي منة و ماَلي منة. لَيرةشدا 
شيعر دةبَيتة ذانَيكي سةرسوِرهَينةري سةرمةدي. 
فؤرمة شيعريةكانيش، بَينمونة دةبن و خؤيان دةبنة 

يان.. تَيكِرا سةرجةم بوونةوةرةكانيش منونةي خؤ
لة ِرةوتَيكي كةم وَينةدا، ِرووةو ناديار، بةرةو 

 ِرووبةرة نةدؤزراوةكان هروذم دةبةن.
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سةرةتا لة واقيع خؤيةوة، شيعري 
بةسةرئةطةرةكاندا دةكرَيتةوة. مرؤظ بةو شتانة 
دةوَلةمةند دةكةم كة شايستةيةتي و دةشَيت ثَييان 

ةك ئةوةي خؤم ثَيشبيين دةكةم، نةك بطات. ئةوة و
ئةوةي لة ضوارضَيوةي واقعدا هةية. مرؤظ بؤ خؤي 
واقعَيكة زياد لة واقيع. واقعي ِرؤذانةي دةروازةيةكة 
بؤضوونة نَيو واقعَيكي تر. من بِروايةكي بَيسنورم بة 
مرؤظ هةية. بؤية هةندَيجار كة بووني لةو واقيعة 

َيسنورةكاني سنوردارةدا، بةهَيز و توانستة ب
بةراورد دةكةم، جطة لة خليسكان و بَيزاري و 
دةستةوستاني هيضي دي نابينم. ئةمةش هامن 
دةدات ذيانَيك خبوَلقَينم، لة دةرةوةي ذياني 
ِرؤذانةي ئاسايي خةَلكيدا بَيت. من زؤر جار وةك 
دوذمنَيك لة ذياني ئاسايي رؤذانة دةِروامن، بؤية لة 

ساز و تةيار دةكةم. بةرامبةريدا خؤم بة شيعر 
لَيرةشدا، ناسكي تَيكةَل بةسةرسةخيت و 
ثاشةكشَي تَيكةَل بة هَيرش و ثةالماردان دةبَيت. 
خؤم بة زمان و ئيقاع و نيطار و خةون و خؤزطة، بة 
واقيع و ميتافيزيكاش ثِر ضةك دةكةم، ئةمةش بؤ 
تةنها مةبةستَيك كة خوَلقاندني واقعَيكي شيا و لة 

دؤخَيك بهَينمة ئاراوة، ناكؤكيةكاني  بارة. دةمةوَيت
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تَيدا تَيثةِرَينم، واتة وزةكاني مرؤظ ئامادةبَيت، 
تَيكةَل بة هَيز و تواناكاني ديكة بَيت، لة ثَيناو 
بونيادناني جيهانَيكي نوَيدا، جيهانَيك سةر لةبةر 
مرؤظانة. دؤخَيكي واش بة توِرةييةوة دةخوَلقَينم، 

ؤطريم بة هؤي ه َيتي ديم دادةبِربة جؤرَيك لةو
لوودةبوومن و بةهؤي ئاثَييةوة، يان ئافةرؤزكردني 

ةجمؤرة وَينةي واقيع بة دووي. ب سؤراخ و طةِرامن لة
زةنطينرت دةكةم، وَينةي ئَيستا و ئةو بِرشرتو 

 وَينةيةشي لة ئايندةدا دَيت.
لَيرةوة شاعري بة جيهانبيين خؤي دةثةِرَيتةوة 

ةند بة ناخي ئةوديو سنورةكاني جيهان و ض
جيهاندا ِرؤبضَيت، ئةوةندة ِرةهةندي مرؤظانة و 
هونةريانةي نوَي دةخوَلقَييَن. سةفةري شاعري، 
هةنطاونانة بةرةو ئايندة، بؤ ئةوةي ِرووبةِروو 
ثانتايي ئةفراندني خؤي بةرفراوانرت بكات، بؤ 
ئةوةي لة مومكيين بَيسنوري ناكؤتايي بطةِرَيت. 

زيكا، ماناي هةَلهاتن نيية ئةم كؤضةش بةرةو ميتافي
لة واقيع، بةَلكو هةَلكشانَيكي لةجمؤرة هةَلطري 
حةنينَيكة بؤ زياتر ِرؤضوون و ِرةط داكوتان لة 
واقيعدا. لَيرةدا سةفةر دةروازةي دووةمة بؤ 
طةِرانةوةو ِرؤيشنت هاتنةوةيةكي ترة.. من لة 
واقعَيكي تر ناطةِرَيم، تا لة خةون و خةياَلدا نوقم 

بةَلكو بؤ ئةوة وا دةكةم تا باوةش بة واقعةكةي  ببم،
ترمدا بكةم. ئةم ئاوَيزان بوونةش، تةنها بة 
مةبةسيت طؤِريين ذيان و واقيعةو هيضي تر نا. 
ضونكة ئةو واقيعةي من لة خةمي دام و خةوني 
ثَيوة دةبينم، شتَيكي دابِراوو ئةبسرتاكت نيية، 

ناكؤتايي بةلًََكو مومكينَيكة كة لة هةناوي خؤيدا 
 واقعي حةشارداوة.
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واقعَيكي  جَيهَيشتين هةرواقعَيك، دةمانطةيةنَيتة
بةرز و بةرفراوانرت. ئةم طةِرانةش لة واقعَيكي دي، 

خةسَلةتَيكي ئةفراندني بااَل، بةطةِرانةوة شيعريةكان 
دةبةخشَيت. لةم ثرؤسةيةشدا ديار لةطةَل ناديار و 

و واقيع، ئاوَيزاني  زانراو لة تةك نةزانراودا و خةون
يةكرت دةبن و تَيكةَل بة يةكدي دةبن. لَيرةشدا 
جيهانبيين شاعري، لة ِرووي ديالةكتيكي من و 
بةرامبةر، كةس و مَيذوو، خود و بابةت، واقيع و 

 ميتافيزيكا، بة كامَل بووني خؤي دةطات.
هةنطاونان بةرةو ناديار، شؤِرشَيكي بةردةوامة 

ن، دذ بة نةبزؤكي و دذ بة تةقليد و نةطؤِرا
سةقامطريبوون. ئةمةش بة طِروتينَيكي تر و بة 
عةشقَيكي دي مةيسةر دةبَيت. مرؤظ لة جَيي خؤي 
هةَلدةكةمن و دةخيةمة سةر ِرَيضكةي طؤِران بوون، بؤ 
ئةوةي جطة لة مرؤظ و طةردون، يةقني و بِرواي بة 
شتَيكي دي نةبَيت. ئةطةرةكان دةكةونة زةمةني 

َيرةوةية كة من عةوداَلي داهاتووم. ئايندةوة، ل
خةمي ئايندة، خةمي بونطؤِرين و نوَي بوونةوة، 
خةوني طؤِران، طؤِرانيش ترؤثك و قؤواليي 
دةخوازَيت. هةموو ترؤثكَيك بةشَيكة لة قواليي و 
درَيذبوونةوةي ئةوة، وةك ضؤن هةموو قوالييةك 
بةشَيكة لة لوتكة و هةمان ثةهلاويشتين ئةوة.. 

ثك و قواليي، ئاوو ئاطر، ِرةتكردنةوة و ترؤ
ثةسةندكردن، دوو ِرووي يةك جوَلةن. مرؤظيش 
جةدةلَيكي بةردةوام و هةميشةيي نَيوان ذيان و 
مردن، نَيوان سةرةتاو كؤتايي، نَيوان ئةوةي كة 
هةية و ئةوةشي دةشَيت ببَيت.. من بة شيعر لة 

َيم، ئامَيزي ئةم ديالةكتيكي طؤِران بوونةدا نيشتةج
بوونَيك  وةك سةيركةر و ثشكنةر و عةرافَيك. ئاوَيتة

لة نَيوان خود و مَيذوودا دَينمة ئاراوة، كة ناتوامن 
بيطةمَي. خةمي طةورةش لَيرةداية. حةسرةتي 
داهَينةر لةوةداية، ئاماذة بؤ ئايندة دةكات و 
دةشزانَيت كة هةرطيز نايطاتَي. لة ضاوةِرواني 

تدةكةم لة دةرةوةي هاتين داهاتوودا، وا هةس
زةمةندام، لة دؤخَيكدام نة زةمانية و نة ئةبةديش. 
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لَيرةوة مومكينة من ناكؤك و تةمومذاوي مب.. لة 
هةست و وشةكامندا، ئاطر و ئاو ئاوَيزاني يةكدي 
دةبن. بؤية هةندَيك ثَييان واية قةسيدةكامن وةك 

 شةثؤلي دةريا وةهان، يةك ئةوي دي دةسِرَيتةوة.
 

-9- 
منان لة بةردةم دياردةكاني سروشت و باوا

ِرواَلةتة دةرةكيةكاندا هةَلوَيستةيان دةكرد، ئةمةش 
            مايف خؤيان بوو، بةالم ئةمِرؤ دَلي وةضةكانيان 
 زؤر بة حةنينةوة، بؤ قواليي و ِرةطوِريشةي 
شتةكان و بؤ سةرضاوة لَيدةدات، ئةمةش مايف 

عرةكانيان، لَيزانانة خؤيانة. باب و باثريامنان بة شي
السايي شتة ديارةكانيان دةكردةوة و 
دةيانطواستنةوة، ئَيمةش ئةمِرؤ خوازيارين 
تةواوكةريان بني، بؤية دةمانةوَيت بة شيعرةكامنان 
شتة ناديارةكان بطوازينةوة و ئاشكرايان بكةين. 
ئةفراندن الي باوامنان، هةَلبذاردني ئةو بابةتانة 

ضوارضَيوةي هوشياري باوي نةبوو كة لة سنوور و 
مرؤظايةتيدا بوون، بةَلكو ئةو بابةتانةيان هةَلدةبذارد 
كة لة بايةخ و طرفت و خؤشي و ناخؤشيةكاني 
خةَلكيةوة سةرضاوةيان دةطرت. بةالم بة بِرواي من، 
بابةتي ئةفراندني ئةمِرؤ شتَيكة ثَيي ئاشنانني. بؤية 

بة  ناوةِرؤكي كارةكامن بة هةندَيكيان و بطرة
زؤربةيان نامؤية، وةك ئةوةي من دةينووسم لة 
هةناوي سةدةكاني ِرابردووةوة هاتبَيت، ياخود لة 
ئةستَيرةيةكي طوم ناوةوة دابةزيبَيتة خوارةوة. 

ينوسم، ئةزموونَيكة توشي ئةوةي من دة
بةدحاَل بونيان دةكات. ئةفراندن  سةرساميء

طةرالي باب و باثريامنان ثرؤسةيةك بووبَيت 
رةكاني واقعي نةبةزاندبَيت، ئةوا لة مِرؤدا سنو

ِرووةو دنيايةكي دي ثةلكَيشمان دةكات و بةرةو 
دةرةوةي ذياني ئاسايي رؤذانةمان دةبات. ئةم 
حاَلةتةش وا دةكات زؤر جاران باس لة ثةيوةندي 

واقيع دَيت و  من بة تةسةوفةوة بكرَيت: )الفاوَيك
نَيت. َيمادةدا دةضدةشواتةوة. ذيان و خةون لة 

دةبنة دؤست و كةسي هةموو شتةكان دَينة طؤ و 
يةكدي، بةرديش بؤ خؤي دةبَيتة باليفي عاشقان(. 
لةم طةِرانةوةيةشدا مرؤظ هةست بة دابِران و 
جيابوونةوة ناكات. لَيرةدا سنوورةكاني نَيوان من و 
ئةوي دي، نَيوان خود و بابةت دةسِرَيتةوة و 

ؤلةكة بة درةخت و جيهاني بةرد دةبَيت بة ئاوو، ض
درةختيش بة ِرووبار. هةمووئةمانةش لة ِرَيي 
تةسةوفةوة كارَيكي مةحاَل نيية و ثرؤسةيةكي 
واش، لة ذيان و كةلةثووري ِرؤحيمان بة دوور نيية، 
بةَلكو هَيند ئاشناية ثَيمان، لةطةَل هةناسةماندا 
تَيكةَلة. دؤخَيكي واش لة هةموو ِرَيضكاطةرييةكي 

ايةك، دوورمان دةخاتةوةو دةمانداتة داخراوو دؤطم
 ءكامةراني دةست ئاسؤيةكي كراوةو بة

بةختةوةرميان دةسثَيرَيت. ئةم ثَيوانةكاريةش 
سةبارةت بة تَيطةيشنت لة شيعر و لة مرؤظ، جياواز 

شيعري خؤرئاوا اري لةو هةَلسةنطاندنانةي ذيو
ئةوةي خؤرئاوا، ثَيهةَلدةسةنطَييَن. ضونكة 

لة كاتَيكدا ةحليلي و لؤذيكيانةية. كاطةري و تِرَيض
 ِرَيساكاني ئَيمة، ئيشراقي و حسي و خؤِرسكانةية.
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لريكايةتي بوونطؤِرين و نوَيطةري لةمةداية كةمن 
مذدةي ثَيدةدةم و خوازياريشم، ببَيتة ِرةهةند و 
جيهانبينيةكي سةراثاطري و يؤنيظريسالي، تا 

تة ثَيشةنطَيك ناكؤكيةكان بة خؤيةوة ِرامباَلَي و بَي
بؤ ِروناككردنةوةي ئايندةي مرؤظايةتي. ِرَيبةرَيك 
بَيت طوزارشت لة وزة و توانستةكاني مرؤظي ئَيستا 
بكات و جوَلة و كردةطيةكاني وَينا بكَيشَيت، 
ثَيشبيين ئايندةيةك بكات كة سةرتاثا جيهان 
دةبَيتة شيعر. ئةم لريكايةتية بؤ خؤي جيهان 

لة تيشك و رؤشنايي و هَيزي  دةطؤِرَيت بؤ تؤِرَيك
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ئةفراندن. هةر قةسيدةيةكيش لةجمؤرة و بةم ئاستة 
بوو، ئةوا دةتوانني ضَيذي ئايندة بكةين و ثةي بة 
شكؤمةندي مرؤظ بةرين. لَيرةشدا شيعر دةطات بة 
عريفان و دةبَيتة ثةرجوويةك، جيهان دةطؤِرَيت و 

وني مَيذوو دةهةذَييَن. بةجمؤرة شيعر لة قاَليب متبو
خؤي دَيتة دةرةوة و ثاوانةكاني ِرابردووي 
بةجَيدَيَلَي و دةبَيتة كَلثة و طؤِرانَيك، بة هةشتة لة 
دةست ضووةكانيش شوَيين خؤيان، بؤ ئايندة و 

 فريدةوسةكاني داهاتوو ضؤَل دةكةن.
 

-11- 
 من دذ بةو ِراستةوخؤييةم كةوا لة قةسيدة

اليي. هةروةك دةكات، ببَيتة ِروكارَيكي بَيناخ و بَيقو
ضؤن دذ بةو تةمومذةشم كة قةسيدة دةكاتة 
ئةشكةوتَيكي كَلؤمدراو.. من خؤم لة بريؤكةيةكي 
ِروون و ئاشكراوة دةست ثَيناكةم، بةَلكو بةشتَيك 
دةست ثَيدةكةم كة نةدةيناسم و نةدةشزامن ضيية، 
لةبةرئةوةي من لة ئةزمووني شيعرميدا ملكةضي 

يديؤلؤذياو ئةقَل و لؤذيك بابةت يان بريؤكة ياخود ئا
و  نيم، بةَلكو وةك جيهانبيين و كردةطي و جوَلة

دةطرَيت و بزوتن، تةنها هةسيت خؤم دةستم 
ئاِراستةم دةكات. لةم ئةزموونةشدا من سةرطةرمي 
طةِران و ثشكنينم، نةك جوانكاري و كَلَيشةسازي. 
هةر ئةمةشة واملَيدةكات جؤري ثةيوةنديم بة 

نابَيتة ئامرازَيك بؤ  ئيرت زمان زمانةوة بطؤِرم.
رؤذانة لة نَيوان من و  دروستكردني ثةيوةندي

ئةواندا، بةَلكو دةبَيتة دةسوَيذَيك بؤ دامةزراندني 
            ثةيوةندي لة نَيوان ثانتاييةكاني ناخ و 
  دةرومندا، ياخود دةبَيتة ضاوساغَيك بؤ طةيشنت
            ن بةو ِرووبةر و رةهةندة دوورانةي خةونيا

 ثَيوة دةبينم.
 

-12- 
ري نوَيي عةرةبي    من بِروام بةوةية، شيع

ِرووةو جيهانَيكي تازةمان دةبات، ِرووةو 
مرؤطةريةكي نوَيمان دةبات، بة ئاسؤو ئةرزشي 
تازةوة. بؤية ثَيويستة ذياني ئةمِرؤمان لة ئاسيت 
           ئةم شيعرةدا بَيت. ئةمةش وا دةخوازَيت 

ك دذ بة سسيت و تةمبةَلي و الوازي و ترس جةنطَي
و خؤبةدةستةوةدان بةرثا بكةين و ِرَيطاش لة 
بةردةم هَيزي خةياَل و خةون و سةركَيشي و 

 ئةفراندندا بكةينةوة.
 

-13- 
داخؤ بَلَيي ئةم بؤ ضوونانةم طوزارشيت لة 
  هةندَي اليةني ئةزموني شيعريم كردبَيت؟

لة ساتةكاني  طوزارشت لة ضركةكاني ِرابردوو،
ئَيستا و لةو ساتانةش كة بةِرَيوةن و نةهاتوون؟ 
ياخود ئةوةي نوسيومة تةنها حةنينَيكة و ضاوةِرَيم 
دةكات، ضاوةِرَيي ئةو "ئةدؤنيس"ة دةكات كة 
بةِرَيوةية؟ من بؤ خؤم خةون و خؤزطةم، بريؤكةش 
دةستكورترةلة خؤزطة و تيؤرةش بةرتةسكرتة لة 

ش لة ئةزموني خةون، حةقيقةتي شاعريي
شيعرةكانيداية، زياد لةوةي لةو قسة و باسانةدا 
بَيت كة دةربارةي شيعرةكاني دةيانكات و 

 دةياننوسَيت.
 
 

 سةرضاوة:
ئةم نووسينة دةقي تةواوي ئةو لَيكضةرةية كة 
شاعريي ناسراو "ئةدؤنيس" لة والتي ئوردون، 
ثَيشكةشي خوَيندكاراني زانكؤي عةمماني كردووة و 

 لة طؤظاري )ئاداب(ي لوبناني باَلوكراوةتةوة.دواتر 

 



 99  

SARDAM  No. 45    2006 

 
 
 

 )ئةدؤنيس(ى رةخنةطر
 
 

  نةوزاد ئةمحةد ئةسوةدنةوزاد ئةمحةد ئةسوةد
 
 
 
 
 
 
 
 

كورتة نوسينةدا هةوَلدةدةين ضةند ئَيمة لةم 
اليةنَيكي فيكري ئةدؤنيس دةرخبةينء ِروانينة 

ئامَيزةكةي بؤ شيعرو فيكرو  قووَلء ِرةخنة
كةلةثوورو ئايديؤلؤذيا نيشان بدةين، بة تايبةتي لة 

ء ديناميك" كة تَيزة سةرةكييةكةيدا "ستاتيك
           سةرجةمي فيكرو ديدطا ِرةخنةييةكاني 
ئةدؤنيس لةو تَيزةدا بة ضِري كؤكراونةتةوةو 
دواتريش هةر لةسةر ئةم بنضينةية درَيذة بة 

 نووسينةكاني دةدات.
توَيذينةوةيةك لة  -كتَييب "ستاتيكء ديناميك

بريتيية  (1)داهَينانء الساييكردنةوة لةالي عةرةب"
زي دكتؤراكةي ئةدؤنيس لة ئةدةبي عةرةبي كة لة تَي

دا ثَيشكةش بة زانكؤي قةديس 1973لة ساَلي 
يوسف كراوة لة بةيروت بة سةرثةرشتيي دكتؤر 

ثؤَلس نوييا، لة دواي طفتوطؤي كارنامةكة، 
بِروانامةي دكتؤرا بة ثلةي يةكةمي شةرةف بة 
ئةدؤنيس بةخشرا. دواتر ئةدؤنيس ئةم تَيزةى لة 

 1974طدا ضاثكرد: بةرطي يةكةم لة ساَلي سَى بةر
بةرطى دووةم بةناوى "بنةماكان" )االصول(، 

كردنى  "بةرةسةنايةتيبةناوى  1977لةساَلى 
بنةماكان" )تأصيل االصول(، بةرطى سَيهةم لةساَلى 

)صدمة بةناوى "شؤكى مؤدَيرنيزم"  1978
و تائَيستاش ضةندين جار ضاث  احلداثة(

 جار ضاثى هةشتةمى ساَلى كراونةتةوة كة دوايني
 (ة كة لة دار الساقى لة لةندةن دةرضووة.2002)

هةر بابةتَيكى  1990ئةدؤنيس تا ساَلى 
لةبارةى ستاتيك و ديناميك لة ثةيوةستيدا بةو تَيزة 
نوسيبَيت، لةضاثى هةشتةمدا خستونيةتة سةر 



 100  

SARDAM  No. 45   2006 
 

ضوار كتَيبةكةى و بةجمؤرة ضاثى هةشتةم بووة بة
 بةرط.

 

 "ديناميك" لة تيَرِوانيين ئةدؤنيس"ستاتيك" ء 
سةرجةمي ئةم تَيزة يان ئةم دانراوةي ئةدؤنيس 
طةِرانء توَيذينةوةية بة دواي هؤكارةكاني داهَينانء 
الساييكردنةوة لة فيكرو ئةدةبي عةرةبيدا كة بةنَيو 
بونيادة مَيذوويية قووَلةكاني ئةو كولتوورةدا 

دةطاتة سةفةرَيكي دوورو درَيذ دةكاتء دوا جار 
كؤمةَلَي دةرةجنامي طرنطي زانسيت لة بارةي 
هؤيةكاني ثاشكةوتوويي فيكرو ئةدةبء كؤمةَلطاي 
عةرةبي، يان ِراسترت دةستنيشانكردني اليةنة 
ثؤزةتيظء نَيطةتيظةكاني ئةو بزاوتة مَيذوويية 
طةورةو دوورو درَيذةي كة ثرت اليةني تةقليدي 

دؤنيس لةم زاَلبووة بةسةر اليةني ئيبداعيدا، ئة
طةشتةدا بة وردي بة دواي سةرضاوةكاني هةردوو 
بزاوتي )داهَينان( و )الساييكردنةوة(دا طةِراوةو 
لةوَيشةوة ثاشكةوتوويي بزووتنةوة فيكريء 
ئةدةبيء سياسيء كؤمةآليةتييةكاني طةِراندؤتةوة 
بؤ مَيذوويةكي دوورو درَيذ كة تا ئةمِرؤ كاريطةريي 

ية، دواجار دةطاتة بةسةر ذياني عةرةبيدا هة
دةرةجنامَيك يان خاَلَيك كة وايدةبييَن بنةماي 
هةموو ِراوةستانء هةموو بَيبزاوتييةكي فيكرو 
ئةدةبي عةرةبي دةطةِرَيتةوة بؤ دةسةآلتء بؤ 
ِرَينماييكردني كةلةثوورو نةرييت ئاييين بؤ 
سةرانسةري ذيانء بريكردنةوةي ئينساني عةرةبيء 

 كؤمةَلطا عةرةبيةكان.
ئةدؤنيس لةم كتَيبة طرنطةدا )كة ثاش سي  

ساَل لة بآلوكردنةوةي هَيشتاكة طفتوطؤو 
مشتومِرَيكي زؤري لة بارةوة دةكرَي( هةموو اليةنة 
كولتووريء فيكرييةكاني ثَيكةوة طرَيداوةو لة 
ضةندين ِروو و لة ضةندين ِرةهةندةوة لة ستاتيكء 
ديناميكيةتي بريكردنةوةي ئينساني عةرةبي 

َلَيتةوة، واتة بة تةنها اليةني شيعريي يان دةكؤ

اليةني فيكري يان اليةني ئايين يان كؤمةآليةتي 
يان شؤِرشة كؤمةآليةتييةكاني نةطرتووة، بةَلكو 
هةموو ئةمانة لة لَيكؤَلينةوةكةيدا كؤدةكاتةوةو، بةم 
جؤرة لة قووآلييةوةو لة بونيادةكانةوةو لةناو 

دةردةهَينَيت. بؤ  مَيذووةوة هؤكارو دةرةجنامةكان
منوونة لة بةشي يةكةمي ئةم تَيزةدا لة ِرذَيمة 
سياسييةكاني سةرةتاكاني ئيسالمء لة خةالفةتء 
بريي فيقهيء بزاوتة شؤِرشطَيِريء فيكريء 
شيعريء ِرةخنةييةكانةوة بة دواي بنةماكاندا 
دةطةِرَي، لة )ئيمامي شافعي(ء بنةما ئاينيية 

يةكانء بزووتنةوةي سياسييةكانء لة شؤِرشي زجني
)قرمتييةكان(ء ئيدي لة بةشةكاني دواتريشدا لة 
تةك بزووتنةوة شيعرييةكاندا لة )خةواريج(ء 
)موعتةزيلة(و )ئيمامي غةزالي(ء بزووتنةوةي 
زمانةوانيء تةفسريةكان دةكؤَلَيتةوة، شانبةشاني 

اجلاحظ( و بزووتنةوة ِرةخنةييةكاني )االصمعي(ء )
 اطبا(و )ابن املعتز(.)اجلرجانى( و )ابن طب

ثاشان لة ئاسيت ئةزموونة طةورةو 
ئيبداعيةكاني )ئةبونةواس(ء )ئةبوتةمام(ء 
)ئةبوعةالي مةعةِري(دا دةوةسيَتء كةشفي داهَينانة 
شيعريء زمانةواني و ِروئيا جياوازةكاني ئةوان 

 دةكات.
ئةدؤنيس بةجمؤرة ثَيناسي ستاتيكء ديناميك 

ستاتيك" لة واملتحول( دةكات: " الثابت)
ضوارضَيوةي ِرؤشنبرييي عةرةبيدا ئةو بريةية كة 
لةسةر دةق )دةقي ئاييين( ِرادةوةسيَت، جَيطرييء 
بَيبزاوتيي ئةو بريةش، لة ِرووي تَيطةيشنتء 
بريكردنةوةوة، لة جَيطرييي دةقةوةية، دةقَيك وةكو 
تاكماناي كؤتاييء وةك دةسةآلتَيكي مةعريفي 

ديناميك" ئةو بريةية كة خؤي دةسةثَييَن، بةآلم "
هةمديس لةسةر دةق ِرادةوةسيَت، بةآلم بة 
خوَيندنةوةيةكي جياوازو بة ِراظةكردنَيكي زانسيت 
كةوا لة دةق دةكات لةطةَل واقيعء نوَيبوونةوةي 
واقيعدا خؤي بطوجنَينَيت، ئةم برية هيض 
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مةرجةعييةتَيك لة دةقدا نابييَنء لة بنةِرةتدا ثشت 
  نةك بة طواستنةوةو نةقَلكردن.بة عةقَل دةبةسيَت

لة ِرووي مَيذووييشةوة ستاتيك هةر بة 
ستاتيكي نةماوةتةوةو ديناميكيش هةميشة 
ديناميك نةبووة، بةَلكو بةردةوام طؤِرانكاري لة 
ِرةوتي جووآلنةوةياندا هةبووةو بة ثَيي ئةو 
جووآلنةوةيةش كاريطةريي لةسةر داهَينان يان 

ة. طةورةترين ئيشكالي الساييكردنةوةدا هةبوو
مةعريفةي عةرةبيش ثشت بةستين بووة بة دةق لة 
ئاسيت ئاينيدا، لةوَيشةوة بة طشيت ئةدةبء 
شيعرو فيكري بة ئايني ثَيواوةو ئايني تاكة ثَيوةرو 
دوا ثَيوةري هةموو شتةكاني دي بوون، جا 

لةبةر كؤمةَلَي هؤي –لةبةرئةوةي ئةو فيكرةية 
ي بؤضووني دةسةآلتي نوَينةرايةتي -مَيذوويي

كردووة، ئةوا ِرؤشنبرييي باويش ِرؤشنبريييةكي 
ستاتيكي بووة، بةجمؤرة لة سةرجةمي 
ثرؤسيسةكاندا هاوجومطةييةكي ثتةو لة نَيوان 

ة سياسي( لة سةرَيكء )ِرؤشنبريي( ل -)ئاييين
مةعريفةي سةرَيكي ديكة دروست بووةو ئيدي 

 ي طشيت.ئاييين بووة بةتاكة ثَيوةرَيكي مةعريفي
ستاتيك هاوشاني سةلةفييةتةو لة يةك 
سةرضاوةوة هَيز وةردةطرنء ثَييان واية كةماَلي 
مةعريفي لة دةقء لة طواستنةوةي دةقداية، 
لَيرةشةوة داهَينان يان تازةطةري يان تةئويلي 
جياواز شتَيكي بَيماناو بيدعةويية. ئةوةي كؤمةَلطا 

لةوةي كة  لةم ديدةدا ثَيويستيي ثَي هةية بريتيية
)ِرابردوو( بة بةردوامي ئامادة بَيت. بةآلم ديناميك 
هاوشاني تازةطةرييةو ئةم ديدطاية وايدةبييَن كة 
هةميشة ناتةواويء كةموكورتييةكي مةعريفي لة 
)دةق( و لة )ِرابردوو(دا هةيةو ئةم دةقة ناتوانَي 
لةطةَل زيندةطيء ثَيدراوة جياوازةكاني سةردةمة 

ندةطيء كاريطةريي هةبَيت مةطةر جياوازةكاندا زي
كؤمةَلطا بةردةوام لةناو وَيناكردنةكاني سةدة 
كؤنةكاندا بذي، كةواتة تازةطةريء ديناميك هَينانة 

ئاراي شتطةلَيكة ثَيشرت لة كةلةثووردا نةبووةو 
نةيناسيوة، واتة داهَيناني فيكرَيك لة ناديارةوة 
مةجهولةوة، هةروةها قبووَلكردني )ناكؤتايي 

 ةعريفة( و )فرةيي حةقيقةتةكان(.م
ئةدؤنيس لةم كتَيبةدا بة وردي ثةيوةندييةكاني 
نَيوان ستاتيكء ديناميك لة شيعري عةرةبيدا 
شيدةكاتةوةو ثاشان دةريدةخات بؤضي دواجار 
ستاتيك بةسةر ديناميكدا زاَلبووةو بؤضي ِرَيسا 
جَيطريو باوةكاني شيعري كؤن يان شيعري جاهيلي 

ةمةكاندا دةبَيـتة شيعري منوونةييء لة طشت سةرد
 (2)دةبَيتة ثَيوةر بؤ سةرجةمي شيعري عةرةبي

ئةدؤنيس لة دواييدا دةطاتة ئةو باوةِرةي كة: 
ِروانيين ئاييين هؤكاري سةرةكيي زاَلبووني ِرةوتي 
ستاتيكيية بةسةر ِرةوتي ديناميكي لة شيعردا 
)لَيرةدا ئةبو نةواسء ئةبو تةمام جيادةكاتةوة كة 
وةكو دوو شاعريي داهَينةرو هةميشة تازةطةر 
دةركةوتوون(، بة مانايةكي تر ئةو سيستمة 
سةرجةمطريةي ئايني خوَلقاندوويةتي فاكتةرَيكي 
بنضيةيي بووة بؤ باوةِرهَينان بةوةي شيعري كؤن لة 
 شيعري تازة ِرةسةنرتةو هةر الدانَيك لة ِرَيساكاني

شيعري كؤن )جاهيلي( دةرضوونة لة منوونةي 
 كامَلء باآل.

بةآلم ثةيوةنديي نَيوان ستاتيكء ديناميك 
ثةيوةندييةكي ديالَيكتيكيء ثِر لة ملمالنَي نةبووة 
تا دواجار داهَيناني شيعري ثلة بة ثلة هةَلكشابَيت، 
بةَلكو زياتر ثةيوةندييةكي دذايةتيانة بووةو بووةتة 

ي ضةندين شَيوازي ِرةتكردنةوةو مايةي ثرؤسةكردن
توندوتيذي كة تةنها بةم ِرَيطةية تةقليد )يان 
ستاتيك( بةسةر داهَينان )يان ديناميك(دا زاَلبووةو 
دةرةجنامي ئةمةش برييت بووة لة ِراطةياندني 
يةكَييت ئؤرطانيء ثتةوي نَيوان زمانء ئايني، 
شيعرو ئةخالق، كةلةثووري ئةدةبيء كةلةثووري 

. هتد، واتة كةلةثووري ئاييين بةسةر ئايين.
كةلةثووري ئةدةبيدا تةعميم كراوةو لَيرةدا عةرةب 
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ئةو هةستةي لةالدا قووَلرت بؤتةوة كة زمانء ئاينء 
قةوارةي نةتةوةييان يةكةيةكي ئؤرطانيي ثتةوةو 
لَيكدي ناترازَين، لةم يةكبوونةشدا، بَيطومان، 

 كاركردي ئاييين بةهَيزترو زاَلرت بووة.
 

 ئةبونةواسء ئةبو تةمام
لةطةَل سةرةتاكان و فراوانبوونى فتوحاتي 
ئيسالميدا كة ئيرت شاعرياني عةرةب لة سنووري 
دوورطةي عةرةبء لةناو ضوارضَيوةكاني خَيَل 
دةرضوونء ثَييان خستة هةرَيمة تازةكانةوة، دةبوو 

دةرفةتَيكي  -وةك ئةدؤنيس دةَلَى–ئةو ثرؤسةية 
ون لة سنوري بابةتة شيعريية باش بواية بؤ دةرضو

تةقليدييةكان، واتة لةئةجنامي تَيكةَلبوون بة طةالني 
ترو كولتوورةكاني ترو بة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيء 
بازرطانيء ئابوورييةكاني تر، دةبواية شاعرياني 
سةردةمي ئيسالميء ئومةويش بة زةينَيكي 
كراوةتر بابةتي نوَييان بَيهناباية نَيو شيعرو لة 

َيطةي شَيوازي هونةريء تةكنيكي شيعريي ِر
ديكةوة طوزارشتيان لة ذياني تازةيان بكردباية، 
بةآلم تا سةرةتاكاني سةردةمي عةباسي، شيعري 
عةرةبي بة شَيوةيةكي طشيت لة ئاستَيكي زؤر نزمدا 
بوو، ئةمةش بَيطومان ضةندين هؤكاري لة ثشتة كة 

رَيذي ئةدؤنيس لة بةشي دووةمي كتَيبةكةيدا بة د
بةنَيو مَيذووي ئةو سةردةمةدا دةطةِرَيتء ئةو 
هؤكارانة دةردةهَينَيتء شيياندةكاتةوة، بةو ثَييةي 
كة "زؤر طرنطة لةو هةلومةرجة بكؤَلينةوة كة تيايدا 
دياردةيةكي ِرؤشنبريي يان كؤمةآليةتي يان 
سياسي.. هتد سةريهةَلداوة، بةآلم لةوةش طرنطرت 

ردةية بزانني، بة تةنها لة ئةوةية ماناكاني ئةو ديا
زانيين مةرجةكانيشةوة ناتوانني لة ماناكان 
تَيبطةين، بةَلكو ئةو كاتة بة تةواوي تَييدةطةين كة 
ئةو هَيزة دةناسينةوة كة دياردةكة هةَلدةسوِرَييَنء 
ِرَينوَينيي دةكاتء لة مياني ئةويشةوة تةعبري لة 

 .(3)خؤي دةكات"

خوَيندنةوةي لة –ئةبو نةواسء ئةبو تةمام 
تَيِروانينَيكي جياوازيان بؤ شيعرو بؤ  -ئةدؤنيسدا

زمانء بؤ ئةخالقء بؤ ِروئيا هةبووة، ئةدؤنيس لة 
شيعري ئةبو نةواسدا ضوار خاَلي طرنطء ثَيكةوة 
بةسرتاو دةبييَن: يةكةم: هةستء بينينَيكي نوَي، 
واتة ضةشنَيكي تايبةتي لة بينيين شتةكان. دووةم: 

، واتة ضةشنَيكي دياريكراو لة ِرووداوي نوَي
وةقايعةكان. سَييةم: ئةزمووني نوَي، واتة 
ضةشنَيكي دياريكراو لة ذيان. ضوارةم: زمانَيكي 
شيعريي نوَي، واتة ضةشنَيكي دياريكراو لة 

بةم جؤرة ئةبو نةواس الساييكردنةوةو  (4)تةعبري
ِرةطةزو هَيماكاني الساييكردنةوة جَيدةهَيَلَيء بة 

ي تر تةماشاي دنياو شتةكان دةكاتء بة ديدطايةك
 كةرةستةي تر تةعبري لة ذيان دةكات.

شيعر لة الي ئةبو نةواس تةنها هةوَلدان نيية بؤ 
طةورةشة بؤ ؤريين ذيان، بةَلكو هةوَلدانَيكي ط

طؤِريين ئينسان، لَيرةوة ئةم شاعرية بة تةنها 
تةقليديةتي شيعري ِرابردوو ِرةت ناكاتةوة، بةَلكو 

 وانيين تةقليدييانةي ئاينيش ِرةت دةكاتةوة.تَيِر
ئةطةر ئةبو نةواس لة ئةزموونةكانيدا  

دةوَلةمةند بووبَيء ِروانيين ئةويان طؤِريبَيت، ئةوا 
ئةبو تةمام لة زماني شيعريدا شؤِرشَيكي طةورةي 
بةرثاكردووةو ثَيي واية داهَيناني شيعري بريتيية 

ر، كةواتة وشة لة خةَلقكردني دونيا بة شَيوةيةكي ت
لةالي ئةبو تةمام شتةكاني دنيا ثَيضةوانة ناكاتةوة، 

 بةَلكو سةرلةنوَي دروستيان دةكاتةوة.
دةرضووني ئةم دوو شاعرية داهَينةرة لة زماني 
تةقليدي، دةرضوون بووة لة تةعبريي سروشتييةوة 
بؤ تةعبريي هونةري، واتة دةرضوون لة حةقيقةتي 

بةرفراواني مةجازي. مانا واقيعييةوة بؤ خةياَلَيكي 
لة مةجازدا مانايةكي شيمانةيي)ئيحتيماىل(ية، 
كةواتة هةموو شيَت ذمارةيةكي بَيشومار ماناي 
هةية. لةم ئاراستةيةوة ئةم دوو شاعرية بنضينةيةكي 
نوَييان بؤ شيعرو ِروانني دامةزراند بةو ثَييةي شيعر 
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برييت نيية لة هةمةِرةنطيي كؤن يان وةرطرتين 
ةزة كؤنةكانء داِرشتنيان بة فؤرمَيكي نوَي ِرةط

بةَلكو شيعري نوَي نةفيكردني شيعري كؤنة لة 
وةك –ِرووي هونةرييةوة، بةو ثَييةي داهَينان 

نةفيكردنَيكة بةردةوام بةرةو  -ئةدؤنيس دةَلَى
فةرقي نَيوان ئةبو نةواسء  ثَيشةوة دةضَيت.

شاعريَيكي تةقليدي، شيعري ئةمةي دواييان لة 
ِرامانَيكي زةينييةوة بةرهةم دَيت، واتة تةماشاي تَي

شتةكان دةكاتء وةسفيان دةكات، بةآلم ئةبو 
نةواس ئةم حاَلةتة ِرةت دةكاتةوةو لة خةياَلَيكي 
جياوازةوة شيعر دةخوَلقَييَن، هةر مةعريفةيةك 
موعاناتَيكي خودي نةبَيتء هةستكردني 
ئاوَيزانبوونَيكي خؤشنوودي نةبَيت لةطةَل 

دووندا، ناتوانَيت شيعرَيكي مةزن خبوَلقَييَن، طةر
دةشَيت ئةمة نهَينيي هةوَلداني ئةبو نةواس بووبَي 
بؤ ئةوةي بة زمان بةختةوةرييةكي لةدةستضوو 
دروست بكات. ئةو وَينانةي لة دةوروبةرةكةيةوة 
دةرياندةكَيشَي برييت نيية لة وةسفكردنَيكي 

شيعرييةكان ِرووتي شتةكان، بةَلكو ئاماجني وَينة 
بريتيية لة بةردةوامبووني جووآلنةوة ناوةكييةكاني 

 ئةو شتانةي خةياَلي شاعري دةوروذَينن.
هةموو وَينةيةك هَيماية، وشةكانيش بةشَيكن لة 
جوآلنةوةي دةروونء جووآلنةوةي شتةكان، بةم 
جؤرة شاعري دنيايةكي سيحري دةخوَلقَييَن كة 

نةريتة باوةكان تيايدا كؤنرتؤَلي شتةكانء ئةخالقء 
دةكات، بَيطومان هةموو ئةمانة لة دةرةوةي طشت 
جؤرة ضةثاندنء داثَلؤسينَيك ئةجنام دةدرَين، سا 
ضةثاندني كؤمةآليةتي بَيت يان ئاييين، لةوانةشة 
هةر ئةم بريكردنةوةية تةفسريي ئةوة بكات ضؤن 
ئةبو نةواس بة شاعريي طوناهةكان )يان شاعريي 

ئةو لة بةرامبةر  طوناهكار( ناوبراوة،
ناشريينييةكاني ذياندا دةيةوَيت لة ناوةوةي خؤيدا 
ئةو جوانيانةش ئاشكرا بكات كة هةستيان 

ثَيدةكات، ئيرت دةبَي لة سنورةكاني ئةمرو نةهي 
دةربضَيت، واتة دةبَي طوناهَيك ئةجنام بدات، ِرةنطة 
هةر ئةمةش نهَينيي داهَيناني ئةبو نةواس ئاشكرا 

ةي هةموو داهَينةرَيك "طوناهكارة" و بكات، بةوثَيي
دةست بؤ "حةرامكراوةكان" دةبات، شةرابء 
سَيكس لةو حةرامكراوانةن كة ئةم شاعرية بة 

 ِراشكاوي دةيانهَينَيتة نَيو قةسيدةكانيةوة.
وشة لة الي ئةبو تةمام هةر تةنها وشة نييةو 
مةودايةكي ترة، وشة هةر تةنها ماوةيةكي دةنطي 

فِرَي بدات، بةَلكو هةر وشةيةك نيية مانايةك 
فؤرمَيكي تايبةتي لة بوون ئاشكرا دةكات هةروةكو 
فؤرمَيكي تايبةتي لة ئيقاعيش دةردةخات، هةروةها 
وشة بونيادَيكي ئؤرطانيكييةو خودي شاعريو 

 شتةكاني جيهان بة يةكدي دةطةيةنَيت.
ئةبو تةمام لة شيعرةكانيدا نايةوَي جةستةي 

وةو ِرةنطينيية واقيعييةكانيمان سروشت بِرازَينَيتة
ثيشان بدات، بةَلكو دةيةوَي وامان لَيبكات 
شتةكاني سروشت لة جووآلنةوةو لة تةقينةوة 
ئةسَلييةكاني خؤياندا ببينني، بةم جؤرة 
ثةيوةندييةكي تر لة نَيوان مرؤظ ء سروشت، مرؤظ ء 

 مرؤظ، مرؤظ ء ديدطا، دروست دةكات.
 
 
 

 ثةراويَزةكان:
الثابت واملتحول، حبث يف االبداع  ادونيس،-1

لندن، الطبعة الثامنة،  -واالتباع عند العرب، دار الساقي
2002. 
ص  -اجلزء االول -ادونيس، الثابت واملتحول-2
111-115. 
 .34ل  -سةرضاوةي ثَيشوو-3
-117ص  -اجلزء الثاني -الثابت واملتحول-4
133. 
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 هةلَنانى سةربةستىء ئارةزووةكان 
 بةبآ هيض ثابةندييةك

 خويَندنةوةى "سةرةتاى جةستة كؤتايى دةريا"ى ئةدؤنيس
 
 

  نووسينى: جان نعوم تةنوسنووسينى: جان نعوم تةنوس
  لة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآللة عةرةبييةوة: هةَلكةوت عةبدوَلآل

 
 
 
 
 
 
 
 

"ذَيراوذووركردنى بةهاكان"، ئةم دةستةواذةية 
 وَيناكردنى ئةدؤنيس كورتدةكاتةوة، ئةطةر
كورتكردنةوة شياوبَيت. شاعري ثِرؤذةيةكى فيكريى 
هةيةء ثَيدةضَيت هاوشَيوةى ئةو مذدةية بَيت كة 
نَيضة لة فةلسةفةى خؤرئاوادا داى، كاتَيك 
بانطةشةى بؤ هةَلنانى ِرةمةك )غةريزة(ء طاَلتةكردن 
بة ئةقألء هةَلدان بة ئارةزوو و ذيانى سةرزةمينىء 

رد. هاوشَيوةى ِريسواكردنى دابونةريتةكان ك
زؤرنزيكى فةلسةفةى بووخنوازيشة كة باوةِرى بة 

ئازادبوون هةبوو لة ضييةتى حازربةدةستء 
طرنطيى دؤزينةوةى خؤيى حةقيقةت، هةروةها 
بِرواى بةوة هةبوو كة زةوتكردن ِرَيطةيةكى 
ثاشايانةية بؤ ضاكةبوون، بةوثَييةى لة مَيشكدا 

رى حةقيقةتة، ئةوة جَيطريبوة كة ئةقأل ِرَينيشاندة
جةستة لةعنةتكراوة، دنيا ثيسةء دةبَيت لَيى 
هةَلبَينيء دةسةآلت لة توندوتيذى جيانابَيتةوة، 
ضونكة ئةوة دنيايةى طؤشةنيطاى تةقليدى باسى 
لَيوة دةكات، ضةسثاوو جَيطريةو ثَيويستى بة 
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سةرلةنوآ لَيكدانةوة نيية، هةروةها لةاليةن ئةو 
ةودةكرَيت كة طؤِران يان بريوِرا ثَيشوةختانةوة جَل

وةطؤِران ناناسَيت. لَيرةوة ئةدؤنيس خوازيارى 
ذَيراوذوركردنى بةهاكان بوةو جةختى لةسةر ئةوة 
كردؤتةوة، ئةوةى بةالى خةَلكةوة نَيطةتيظ يان 
ثةراوَيزكراو ياخود ضةثَينراوةو بةهايةكى نيية، 
ئةوة مةرجى ِراستةقينةى طشت ئازادىء 

ِرؤسةى ذَيراوذووركردنة داهَينانَيكة.ئةم ث
ئةدؤنيسى بةرةو بريؤكةيةكى ثايةدار برد، ئةويش 
دؤزينةوة بةبآ بريوِراى ثَيشوةخت يان ضييةتيةكى 
ثَيشوةخت ِرَيكخراو، ثِرؤسةكة ئةدؤنيسيشى بةرةو 
بريؤكةى دةست لةمالنبوونى ناكؤكةكان برد كة 
هةندَيك لة بووخنوازةكان بة نيشانةى 

ئةزموونَيكى دةوَلةمةندى  لةدايكبوونَيكى نوآء
بةثيتيان بينى. بَيطومان ئةدؤنيس بوَيرترين 
شاعريو برييارى ئةم سةردةمةيةء لة ديوانى 
"سةرةتاى جةستةو كؤتايي دةريا"دا ثاش 
دابِرانَيكى دةيان ساَلة، بةِروونى لة ساتى نووسينى 
قةسيدةى بةناوبانطى "وةطؤِرانةكانى عاشقَيك"دا 

ات. وةك ئةوةى ئةو مرؤظة باسى خؤشةويستى دةك
ذيانى بةسةربردبآ بةبآ ئةوةى خؤشةويستى دَلى 
داطريكردبآء كتوثِرو ثاش ئةوةى تةمةنى حةفتا 

 ساَلى تَيدةثةِرَينآ دةبَيتة ديلى ذن. 
ئةطةرضى ئةدؤنيس دةبَيتة منداَلى 
لةدايكبوونةكانء ِرابردوو جَيدةهَيَلآء لة ِرؤذطارى 

ةذى كة هيض سنوورَيك بؤ بةَلَينء ئةو كرانةوةيةدا د
تواناكانى نيية، ِرؤذطارَيك كة ثَيشوةخت ثَيك 
نةهاتوة، ضونكة سةرةتايةكى نوآء ئازاديى 
بريوباوةِرةكانيةتى، ئةوا سروشتيية ئةوة توِردات 
كة ثَيى دةَلَين "دانايى"، ضونكة ئةم وشةية بةالى 
ئةوةوة تةنيا هَيما نيية بؤ وَيناكردنة 

كو هَيماكردنيشة بؤ ئةزموونة ثَيشوةختةكان، بةَل

ِرؤتينية ئاوةذوةكان. ئةدؤنيس دةَلَيت: "بة 
مةرةكةبى دَلشكاوييةكامنان ئارةزووةكامنان 
نووسييةوة، بةبآ دانايى ذياينء لة قةسيدةدا 
نيشتةجَيبووين". وةك ئةوةى دانايى ماناى 
ئةوةبَيت مرؤظ لة هةموو داناييةك داماَلرَيت، نةك بؤ 

َيت، بةَلكو بؤ ئةوةى زياتر ئةوةى طةمذةب
بدؤزَيتةوةو لةناخدا ئةزموون بكات. دانايى لَيرةدا 
ثابةندييةكةء ماناى تَيِروانينى ئةوانةى ثَيشووة، 
لةكاتَيكدا شاعري مةبةستَيتى بةخودى خؤىء تاَليى 
ئارةزووةكانيةوة ذيان بةسةربةرَيتء شوَينثَيى 

يدةدا ئةوانةى ثَيش خؤى هةَلنةطرَيت. بؤية لة قةس
جَيطريدةبيت، بةواتاى ئةوةى داهَينان بكاتء ذيانى 
ثِر ئةزموون بةسةربةرَيت، لةبةرئةوة دةبينني لة 
شوَينَيكى ديكةدا دةَلَيت، دةروةستىء نزيكايةتىء 
ناسنامة ناخوازَيت. مةبةست لَيرةدا ئةوةية 
ئةدؤنيس هةموو شتَيكى ئامادة ِرةتدةكاتةوة كة 

تدةكةن. كاتَيكيش مرؤظ ئاستةنط بؤ داهَينان دروس
دةست بة ثشكنني دةكات )هةموو ثشكنينَيك طةِرانة 
بةدواى ِرؤحء مرؤظدا(ء دةستبةردارى 
ِرَينيشاندةرَيك دةبَيت كة سنوورى ثشكنينةكةى بؤ 
دياريدةكات، ئةوا زمانةكةى بؤنءبةرامى سةركَيش 
وةردةطرَيت. لَيرةوة شاعري دةضَيتة ناو شةوى 

خؤيةوة، هةتا دةرضوون خؤشةويستيى ِرؤشةنى 
لةم شةوة دةبَيتة تاريكييةكى ئةنطووستةضاو. 
لةِراستيدا ئاشكرابوونى ِرؤشةن، واتة لَيكدانةوةى 
ثَيشوةختى ِرَيطةِرَيذكراو بةواتاى شةوى مةعريفة 
دَيت، ضونكة ئازادىء سةرمةستيى خؤشةويستى 
ئةوةية خؤ خبزَينيتة ناو شةوَيكى نؤبةرةوة كة 

ة شوَينةكانى نابةيت، بةوثَييةى ثَيشوةخت ثةى ب
ئةطةر ثةيت ثآ برد، ئةوا دةستبةردارى مةعريفةء 
سةرضَليى دؤزينةوةيةكى ديكة دةبيت. ئةم شةوة 
ِرؤشنة نةك تةنيا لةبةر ئةوةى بةرةو ثَيشِرةويت 
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دةبات، بةَلكو لةبةرئةوةش كة زياتر هانتدةدات بؤ 
كؤششكردنء دووركةوتنةوة لة باوو دةستةمؤكراو. 
ضونكة هيض سنوورَيكى دياريكراو نيية بؤ ئةزموونة 
مةزنةكان، لةوانة ئةزموونى عيشق. لةبةرئةوةى 
دةشَيت ئةو ئةزموونانة لة باَلةوة بطؤِرَين بؤ ثابةند، 
لة زةويى سةرضَلىء شَلةذانى بةتاموّضذةوة بطؤِرَين 
بؤ بةهةشتَيكى مَيشكيى بَيزاركارى دوور لة 

شومناكردنةى بؤخؤى جيهانى شيانةكانء ئةو نة
سةرمةستيى ناياب دةبةخشَيتة ذيانء واى 
لَيدةكات شايانى تَيدا ذيان بَيت. كةواتة 
خؤشةويستى دةرضوونة لة باو، دةرضوونة لةوةى 
مرؤظ ثَيى ِراهاتوةو وةك شتَيكى قبوَلكراو لة 
مَيشكيدا ضةسثيوة كة شايانى طفتوطؤكردنء 

ياخيبوونة  طؤِرين نيية. لَيرةشدا طةجنَيتى وةضةى
لة باوو هاوِرَييةتيكردنى ناديارو نوآء كتوثِرة. 
بؤية شاعري دةَلَيت: "جةستةى تؤ فَيرى ئةوةى 
كردم دذى باو مب/ جةستة تؤم ناسىء لةِرَيطةيةوة 
خؤم ناسى". ئةمةش خةسَلةتى كةسايةتية 
مةزنةكانة كة ِرَيِرةوى مَيذوو ياخود مَيذووى ذيانى 

ةكان، شاعريةكان، خؤيان طؤِريوة، وةك عاشق
ضاكسازةكانء تةنانةت سةركردةى سوثاكان. 
كةواتة ثَيويستة خؤت ذيان ئةزموون بكةيت، نةك لة 
ِرَيطةى ئةقَلء دَلى ئةوانى ديكةوة ئةزموونى 
بكةيت. ئةمةش ماناى ئةوةية باو تيخ بكةيتء 
ِرَيطةيةكى نوآ بطريتةبةر. لةوانةية بةهةنطاوةكانى 

ِرؤشنبَيتةوة، بةمةرجَيك  ئةوانى ديكة ِرَيطةكةت
خؤت وَيناكردنةكانء شَلةذانةكانى دَليان 
تاقيبكةيتةوة. ئازادى هاوشانى ذيانة، ذيان بةبآ 
ئازادى بوونى نيية، هةروةها خؤشةويستى بةبآ 

 ئازادى بوونى نابَيت.
زيادةِرؤيى نيية ئةطةر بَلَيم شيعرى ئةدؤنيس 

طة بةرجةستةكارانة بووخنوازانةية، تةنانةت ئة

هةندَيك جار ئيلهامى لة فةلسةفةى نَيضةوة 
وةرطرتبآ، ضونكة نَيضة بؤخؤى بةرجةستةكارانة 
بووخنوازبووة. بؤية دةبينني شاعريةكةمان بةها 
تةقليدييةكان ذَيراوذووردةكات، لةكاتَيكدا خةَلكى 
هةَلكشان بةرةو سةرةوة شكؤداردةكةنء ثَييانواية 

وتكةيةكى فيكريية منوونةى باآل خاَلَيكى نةطؤِرةء ل
دةبَيت مرؤظ بوونى خؤى بكاتة قوربانى بؤ سازان 
لةطةَليدا، دةبينني ئةدؤنيس مةسةلةكة 
ذَيراوذووردةكاتء هاتنةخوارةوة بة هةَلكشانَيكى 

دؤزينةوةى خودى خؤت لة  سةركةوتوو دةبينَيت.
ِرَيطةى ضةثَينراوو لةعنةتيكراو تياتدا ِرَيطةى ئةو 

بووخنوازى بةرطريى لَي ناكات، ئازادييةية كة تةنيا 
بةَلكو دةروونشيكاريش، بةتايبةتى ئاقارى 
بووخنوازانةى، بةرطرى ىَل دةكات. كةسَيك لةسةر 
زارى ئورفيوسةوة، كة ضووة ناو دؤزةخةوة بؤ 
ئةوةى خؤشةويستةكةى بدؤزَيتةوة، دةَلَيت: "ئايا 
نهَينى هةَلكشان/داخزان لةسةر ئاستةكانى دؤزةخ 

؟ دةزانى ئةوة خواردنةوةى طةردوونة دةزانى ضيية
هةتاكو سةرخؤش بوون". كاتَيك ِرؤدةضيتة 
خوارةوة بؤ ناو دؤزةخى ضةثَينراو، كاتَيك دةتةوآ 
تَيكِراى طةردوون خبؤيتةوة، واتا ذيانَيكى 
بايؤلؤذيانة يان ميكانيكيانة بذيت ياخود ذيانَيك 
بةسةربةريت تةبابَيت لةطةأل ئةو ِرؤألء دةمامكانةى 
ثَيشوةخت دابونةريت يان ثَيوانةكان بِرياريان لَي 
داوة، ماناى ئةوةية ئةو مةيالنة بةرةآلبكةيت كة بة 
نَيطةتيظيان دةزانىء ناضاريت ئةشكةجنة خبؤيت، 
وةك ئةوةى دؤزةخ مةرجى بةختةوةرى )بةهةشت( 
بَيتء هةَلكشان بةبآ داخزان بؤ ناو ناخةكان 

ةَلكى دةتوانن ِروونةدات. فةيلةسووفَيك وتةنى، خ
ضاكةو خراثة، سودبةخشء زيانبةخش 
دةستنيشان بكةن، بةآلم ئةطةر يةكَيك وتى ضاكة 
دةشَيت خراثة بَيت، ياخود خراثة دةشَيت ضاكة 
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بَيت، بةَلكو ئةطةر مرؤظَيك زاتى ئةوةى هةبوو بَلَيت 
ناخى مرؤظايةتى شوَينى ثَيطةيشتنى ناكؤكةكانة، 

رَيتة ضوارضَيوةى ئةوا لةوانةية ئاخاوتنةكةى خب
طةمذةيى يان الوازيى بريوِراوة. طةلَيك جار هةستى 
جؤراوجؤر لة ذيريى ناوةكيدا هاوسَيى يةك دةبن، 
ضونكة مرؤظ تةنيا ئةقأل نيية، بةَلكو نائةقَليشة. 

شاعري جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة:  بؤية
"ناكؤكييةكان تةنيا لة كيانَيكدا كؤدةبنةوةو 
ثَيكةوة دةذين كة سروشتَيكى خواوةندانةى هةية". 
خواوةندانة لَيرةدا بة ماناى ثايةبَلندء باآلدةست 
دَيت. بةو جؤرة ِرَيطةى خؤشةويستى دةبَيتة 
 ِرَيطةيةك بؤ  تاَلى ضَيشنت، ضونكة هةندَيك جار
ناكرَيت ئازاربةخش لة ضَيذبةخش جيابكرَيتةوة، 
بةتايبةتى لة ئةزموونى خؤشةويستيدا. وةك 
ِرؤمانسيةت مذدةى بؤ دةدات، لةوانةية هةندَيك 
جؤرى تاَلى جوانرتين شريينييةكان بَيت، لَيرةشدا 
منوونةكان لة ذماردن نايةن. دةشَيت شاعري لة 

تةى ساتةوةختَيكى وردكارانةدا بطاتة ئةو ئاس
نةتوانَيت سرودى خؤشىء طريان لَيك جيابكاتةوة: 
"سرودَيك نيية ئةطةر منوونةكةى هاوسنوورى 
طريان نةبَيت". هةروةها جياوازى ناكات لةنَيوان 
خؤشةويستىء ِرقدا، ضونكة ئةوثةِرى ئةزموون 
دةروون ِرادةوةشَينآ، بةو جؤرةش هةستةكانء 

ةى سنوورةكانيان تَيكةأل بةيةك دةبن: "ئاه ئ
قوَلرتين ئةوينى ِرق لَيبوونةوة، ئاه ِرق لَيبوونةوةى 
ئةوين ضةندة قووَلة". هةروةها دةستةثاضةية 
لةئاست جياكردنةوةى مردنء ذياندا: "ئايا 
نووسينى خؤشةويستى ئاوو ذيانء مردنة لة 

. دةشَيت لَيرةدا هَيما بؤ ئةوة بكات ثةرداخَيكدا؟"
بضووكرتةكة".  كة فةِرةنسيةكان ثَييدةَلَين "مردنة

ئةمةش دؤخَيكى ئاراميى تةواوة كة بة مردن 
دةضَيتء دواى تةواوبوون لة ثِرؤسةى سَيكسى 

دَيتةئاراوة. سةختة لَيرةدا حوكم بةسةر ئةم 
بابةتةدا بدةين، ضونكة نازانني شاعري لَيرةدا وةك 
مازؤشيةكان ضَيذ لة ئازار وةردةطرَيت، ياخود 

دةطمةندا وَيَلة كة  بةدواى ئةزموونَيكى بَيوَينةى
ضَيذو ئازار ثَيكةوة كؤدةكاتةوة، وةك بةِروونى الى 
ئةو كةسة بةديدةكةين كة كارَيكى سةخت بةآلم 
خؤش ئةجنامدةدات. لةوانةية خولياى مردن كة الى 
ئةدؤنيس زؤر دووبارةدةبَيتةوة، هَيماكردن بَيت بؤ 

 خواستى ثاكبوونةوة لة هةَلضوونة نَيطةتيظةكان.
ذَيراوذووركردنى بةهاكان لة  مةسةلةى

ديالةكتيكى خةياألء واقيع جياناكرَيتةوة. هةندَيك 
كةس بِروايان واية كة واقيع تاكة حةقيقةتة، 
ئةطةرضى يةكَيكة لةاليةنةكانى حةقيقةت، ضونكة 
واقيع دَلشكنيء ئازاردةرة، كؤتايى سةربةستيية، 
لةكاتَيكدا خةياأل سةرةتاكةيةتىء جيهانَيكة 

ةند بة شيانة بَيسنوورةكان. ئةدؤنيس دةوَلةم
دةَلَيت: "سةردةكةوم بؤ سةر ئةوثةِرى 
خةياَلثآلويتء ضَيذ لة بةرزييةكانى واقيع 
وةردةطرم". بةوثَييةى مةملةكةتى خةياأل كؤتايى 
 نايةت، بةآلم واقيع داخراوو ثَيشوةخت دياريكراوة.

شاعري بكةوَيتة ذَير كاريطةريى خةياَلى  سةيرنيية
وة، بةتايبةتى كاتَيك ئةو ئةو ئارةزووانة دوورة

 دةخاتةِروو كة بةرةنطارى ئةمرى واقيع دةبنةوة.
ذن الى ئةدؤنيس بة ئازار دةضَيت، 
خؤشةويستى بةالى ئةوةوة شريخؤرييةكى 
بةردةوام ياخود منداَلييةكى بةردةوامة. ئةم مةيلة 
دةمةكيية كة بة مةمكى بةلةزةتى شريدةرةدا خؤى 

وةك يةكَيك لة بليمةتةكانى هةَلواسيوة، 
دةروونشيكارى دةَلَيت، طرَيدراوى ثةرؤشى 
طةِرانةوةية بؤ منداَلدانى دايك، كاتَيك شاعري 
دةضَيتة ناو ثَيضوثةنا تاريكةكانيةوةو وةك 
منداَلَيكى نوآ دَيتة دةرةوة. لةِراستيدا 
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شاعريةكةمان خولياى لةدايكبوونى نوَييةء 
ى ثَيشوةختة، دةستبةردارى هةموو وَينةيةك

خواوةندى ِراستةقينة بةالى ئةوةوة مرؤظ بةثَيى 
دميةنَيكى ثَيشوةخت بِرياردراو ناخوَلقَينآ، بةَلكو 
لَيدةطةِرَيت خؤى خؤى خبوَلقَينآ، ئةمةش دوور لة 
هةر بريؤكة يان سؤزَيكى حازبةدةست. بؤية شاعري 
ثَيى خؤشة لة منداَلدانى مَيينةدا مةلةبكات، 

داأل لةناو ئاوى ئةظينؤسيدا هةروةك ضؤن من
مةلةدةكاتء هةست بة طةرمىء جيهانَيكى خؤشى 
ثَيضةوانةى واقيعى دَلِرةق دةكات: "بؤضى ئةوكاتة 
جةستةت دةطؤِرَيت بؤ دةريايةكء شةثؤلدةدات بة 

ء هيض كةنارَيكى نيية؟". لةوانةية داكؤئةندامةكامن
ئةو نهَينييةى ئةدؤنيس لة ثةشيمانيى نَيطةتيظانة 

تاردةكات ئةوةبَيت ئةو كة يةكطرتن لةطةأل قو
ذن/دايك دا بة دؤزينةوةيةكى نوآ دةزانَيت كة 
كةنارى نيية، واتة سنوورى ثَيشوةخت بِريار ىَل 
دراوى نيية. بَيطومان ئةو لةبرى جةختكردنةوة 
تةنيا لةسةر ِرؤح، بايةخ بؤ جةستةش دةطَيِرَيتةوة: 

وةها بةثَيى "جةستة نةك ِرؤح وةبريى دَيتةوة". هةر
نَيضة بايةخ دةطَيِرَيتةوة بؤ خؤِرسكء سروشت 
ياخود خؤماك، بةو جؤرةش لة دوائةجنامدا 
دابِرانَيك لةنَيوان جةستةو ِرؤح، ئةقألء خؤِرسكدا 
ِروونادات، ضونكة ئةوة مةسةلةيةكة ئةوانةى ثَيشرت 
بليمةت بوون لة شيكردنةوةيداء نَيضةء 

لَيرةوة نووسةر دةروونشيكارةكان تِرؤيانكردوة. 
سَيكس دووثاتدةكاتةوةء سةرنج بؤ ئةفسانة 
كؤنةكانء ئايينة بتثةرستيةكان ِرادةكَيشَيت كة 
جةستة بة سةرضاوةى خواوةنديبوونى ماتى خؤيان 

"وةك ئةوةى سروشت قوز بَيتء دةزانن:
خواوةندبوونيش تؤؤى ثياو بَيت". واتة 
خواوةندبوونى ِراستةقينة بةالى ئةوةوة لة 

تبوون جيانابَيتةوة، جطة لةوة هةموو رةحة

شتةكانى ديكة نامؤبوونة بة سروشتى مرؤظ. 
لةوةش زياتر، ثَييواية ئارةزووى سَيكسى 
شارستانيبوون دَينَيتة ئاراوة، واتة ئةوةية كة 
شةِرانطَيزى خاودةكاتةوةو وا لة مرؤظ دةكات تؤوى 

 خؤشةويستىء هاريكارى قبوَل بكات.
يس وةك فينيق لة تَيدةطةين بؤضى ئةدؤن

ثةيوةنديى لةطةأل ئافرةتدا، بةهؤى خؤيةوة سكى 
ثِردةبَيتء  لةِرَيطةى ذنةوة لةدايكدةبَيت. ضونكة 
ئةقأل تةنيا قيبلةمنا نيية، بةَلكو ئارةزووةكانيش 
زانينَيكى تايبةتيان ثَيويستة: "ئارةزووةكانى 
جةستةى ئةوةية كة دةبَيت خؤِرسك بَيت، 

كخسنتء كؤتءبةندة". ئارةزووةكانى بآ ِرَي
بةوثَييةى هيض ثابةندييةكى ئايينى يان كؤمةآليةتى 
ياخود ئةخالقى لة خؤشةويستيدا نيية، ضونكة 
نَيضة وتةنى مةرجى هاتنةديى سةربةستى ئةوةية 
ئارةزووةكان ئازادبكرَين، لةبةرئةوةى زياتر ئةقألء 
ئاقَلبوون مرؤظ فَيردةكةن. بةواتايةكى ديكة، مرؤظ لة 

تيى هةستوسؤزو ئارةزووةكانى دَلنيادةبَيت، ِراس
بةآلم بةرامبةر بة ِراستيى بِروا فةلسةفىء 
سياسييةكانء ئةوانى ديكة دَلنيانابَيت. ئينجا مرؤظ 
ئارةزووى طةورةء ضةندين ثةرؤشى يةك لةدواى 
يةكى هةية، لَيرةدا طرفتةكة لة بةِرةآلكردنى 

نداية. ئارةزووةكاندا نيية، بةَلكو لة ِرَيكخستنيا
وَيِراى ئةوة، وردوخاشكردنى ئةقأل بةكؤ ماناى 
وَيرانكردنى ئةقألء طةندةَلبوونى ئارةزووةكانة 
بةيةكةوة. ئةمةش بريؤكةيةكة ئةدؤنيس، كة 
بانطةشة بؤ ئارةزووى بآ سيستةمء بآ كؤتوبةند 
دةكات، ئاطادارى نيية، هؤى ئةوةش برةوسةندنى 

كاردانةوةى  ئةو ضةثاندنةية كة ثَيويستى بةجؤرَيك
ناكامة، واتة سةربةستيى بآ سةروبةر. بةكورتى ذن 
الى ئةدؤنيس دؤزينةوةية، وةك سةردانى 
دارستانَيك كة ئاسانء دَلنيا نيية. شاعري، ئةو 
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منداَلة هةميشة واقوِرماوو دؤزةرة هةميشةييةيةء 
وةك منداأل حةزى سةركَيشى  هةية بةرامبةر بة 

 دايكى بةخشندة.
نني ئةدؤنيس هةموو بةهاكان بةو جؤرة دةبي

ذَيراوذووردةكات: دانايى داماَلرانة لة دانايى، 
ناسنامة ماناى بآ ناسنامة بوونة، داخزان 
هةَلكشانة، خةم ِرَيطةية بؤ بةختةوةرى، جةستة 
قيبلةمناى ئةبةديبوونة، ذن منداَلدانء مردنة... لة 
هةموو ئةوانةشدا ناكؤكةكان ثَيكدةطةنء لة 

شَلةذانى بووخنوازيى بةثيتدا  ساتةوةختَيكى
دةست لة مالنى يةكدى دةبن. سةرنج بؤ ئةوة 
ِرادةكَيشم كة لة ديوانةكةدا شتَيكى نوآ 
بةديناكةين، ئةطةر مةبةست ِريزثةِربوون بَيت لة 
هَيَلى طشتى ئةدؤنيسيةت، جؤرَيك هةمةِرةنطى 
دراوةتة كؤن، لقء ثؤث بؤ بنةضةكان 

انة بة قاَلبَيك داِرَيذراون هَينراوةتةئاراوة، بةآلم ئةو
كة دةكةوَيتة نَيوان قسةخؤشىء واقوِرمانء 
مَيشكَيكى ساردةوة كة لة ماناكانء دميةنةكان 

بةجوانى دةيِرَيذَيت. تاوَيك    ِرادةمَينآء ئينجا
طةرمةو تاوَيكى ديكةش سارد. لةِراستيدا 
"سةرةتاى جةستة كؤتايى دةريا"، ئةو 

دانيية كة لة طةرموطوِريى سوزدارييةى تَي
"طؤرانيةكانى مهيارى دميةشقى"، "كتَيبى 
وةطؤِرانةكان"، "شانؤو ئاوَينةكان"ء "كاتَيك 
لةنَيوان خؤَلةمَيشء طؤَلدا" دَلةكانء ئةقَلةكان 
دةهةذَينن. بؤية هةندَيك جار ئيقاعةكة لةسةرخؤو 
بَيزاركارة، بةَلكو لة هةندَيك جومطةدا هةست بةوة 

رةى خؤشةويستييةوة ناكةيت كتَيبَيك لةبا
 -وةك بؤدلَير دةَلَيت –دةخوَينيتةوة. ثَيدةضَيت 

ئاوَيتةكردنى وَيناكردنى فيكرىء ِراوةشاندنى 
هةستةكى ئةركَيكى ثايةبةرزء خواسرتاوة، بةآلم 
ئةمة كارَيكى ئاسان نيية، بةتايبةتى الى شاعريَيكى 
ئارةزوواويى وةك )ئةبو تةمام( لة بةرهةمهَينانى 

ةجؤرَيك كة "شَيتى"ى ئةدؤنيس وةك مانادا، ب
جؤرَيك لة دانايى ساردوسِر خؤ بنوَينآ، تةنانةت 

 ئةطةر داناييةكى جوانيش بَيت.
 
 
 

 :سةرضاوةى بابةت
    www.jehat.comسايدى 

 2004ى تشرينى دوةمى 18ثَينج شةممةى 
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 لة بازنةوة بؤ ئاسؤ
 
 

  ئةدؤنيسئةدؤنيس
  لة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةردلة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةرد

 
 

 
 
 
 
 
 
 

جؤرة باَلندةيةك هةية، زؤر دةطمةنة، ناسينيان 
ئةستةمة، ئةو باَلندانة هةرطيز نانيشنةوة، 
مَييةكانيان لة ضينة هةرة بةرزةكاني ئامساندا 
هَيلكة دةكةن، ثَيش ئةوةي هَيلكةكان بكةونة سةر 

وكَين و بَيضوةكان دَينة دةرَي. ئةو مةالنة زةوي دةتر
نازانن حةوانةوة ضية. باَلة جَي بةخؤ ناطرن، 

كةيان هةر لة ترثةي دَلي ئَيمة دةضَيت: وةستان فِر
واتا مردن.من هيض شتَيك وةك ئةو "ئةفسانة"يةي 
فرنسيس بيكابيا "دايهَيناوة" بة قووَلي نابينم بة 

َينان و مةبةسيت روونكردنةوةي بزاوتي داه
بةردةوام بووني لة نَيوان نوَينةرةكانيدا، نة لة 
رابوردوو نة لة ئَيستا و داهاتوويشدا. قووَلرتين 

نوختةي ئةم داهَينانةي بيكابيا لةوةداية، لةسةر 
ئاسيت داهَينان وةك سةرةتايةكي بةردةوام بوون. 

االئتالف و ثَي لةسةر يةكطرتن و هاوةشَيوةيي "
 " دادةطرَيت.التماثل

بةالم لةسةر ئاسيت ئةو سرتاكتؤرةي 
داهَينانةكةي تيا بةدي دَيت، جةخت لةسةر 
جياوازي و وَيكنةضوون "الفرق و االختالف" 

 دةكات.
كةواتة، سةبارةت بة داهَينان، رَيبازَيكي 
دياريكراو نية كة ثَيشرت نةخشةي بؤ كَيشرابَيت. بة 
 ثَيضةوانةوة، ئةوةي داهَينان دروست دةكات، وَيَل
بوونة، وةلَي وَيَل بوونَيك نا كة بةدةوري خؤيدا 
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خبولَيتةوة و لة بازنةيةكي داخراودا ثَيض و ثةنا 
بطرَيت، بةَلكوو وَيَل بوون لة ثَيناو دةربازبوون 
بةرةو دوورتر و كامَلرت، وَيَل بوون مةستية لة 
جةذني بَي كؤتاييدا، جةذني بزاظ، بزاظي مرؤظ و 

 دنيا و شتةكان.
بة ناوي ض شتَيكةوة دةيانةوَيت دَلي كةواتة، 

نةوةي شيعري نوَي لة لَيدان خبةن؟ بة ناوي 
ثابةندبوون بة منوونةي ثَيش وةختةوة/ بازنة، 
ئةمةيش لة بزاوتَيكي ميكانيكي سواودا كة بَيجطة 

 لة مردن هيضي تر بةرهةم ناهَينَيت.
 ئةي منوونةي ثَيش وةخت/ بازنة ضية؟

 وون، سةقامطريبوون، مةبةست جَيطرتن، جَيطريب
السايي كردنةوة و وَيك ضوونة، مةبةست سيستمة، 
دةوَلةتة: وتةي دةستنيشان كراوة، رةفتارَيكي 
دةستنيشانكراوة كة دةبَيت بكرَيت، ئةطةر يةكَيك 
ئةو رةفتارةي نةكرد بة "الدةر" ناو دةبرَيت. ئةو 
بِريارة دةَلَيت: ئةو كةسة جَيي نابَيتةوة كة 

و كةسة جَيي نابَيتةوة كة "خةون"ي "جياوازة" ئة
هةية، تةنيا ئةو كةسة جَيي دةبَيتةوة كة ثَيي دةَلَين 
"سيستم" وةلَي داهَينان، يان وَيَل بوونة يان هيضي 
تر. بؤية ثَيويستة لةسةرمان، بةِرةهايي، نةك هةر بة 
تةنيا جياوازيةكاني نَيوان منوونة و دذة منوونة بة 

بةَلكوو ضةشن و شَيوة و تةواوي قووَل بكةينةوة، 
جؤر و تةرزةكانيش رةت بكةينةوة، لة باتي ئةوانة 
بنةماي بزوتن و رَيطا و تَيثةِراندن دابنَيني، بنةماي 

 جياوازي و خؤبوون.
وَيَلبوون ثَيمان دةَلَيت: من نة ِرَيسام نة قاَلبم، 
بةَلكوو بريتيم لة ئةزموون و توانا. ئةطةر تؤي 

ت، السايم مةكةرةوة، بةَلكوو نةوةي نوَي لةطةَلمداي
سوودم لَي ببينة، ثاشان رَيطاي خؤت بطرة. وَيَل 
بوون دةَلَيت: ئةي نةوةي نوَي، ببة بة ئازادي، ببة 
بة جةذن، با هةميشة داهَينانت لة طةشةسةندندا 

بَيت، وةك طةشةسةندني ئةو طوَلةي "نة لة خولياي 
ي خؤيداية و نة لة خولياي ئةوةدا كة كَي تةماشا

 دةكات، ئةو طوَل دةردةكات ضونكة طوَل دةردةكات"
وَيَل بوون دةَلَيت: داهَينان دةست ثَيكردني 
بةردةوام و رؤيشتين بةردةوامة، طةِراني بةردةوام و 
هاِريين ئةو كؤسثانةية كة ِرَي لةو طةِرانة دةطرَيت، 

 بة بةردةوامي.
وَيَل بوون دةَلَيت: نووسيين قةسيدةيةك 

نةيةك نية. بةَلكوو بة ماناي سةثاندني منوو
طةشاندنةوةي ئاطرَيكة، كردنةوةي ِرَيطايةكة. بؤية 
ئةطةر ِرةخنةيةكم لةسةر نةوةي شيعري هةبَيت، 
تةنيا ئةوةية، كة ترثةي دَليان/ باَليان كةمة: 
مةبةستم ئةوةية لة خؤبةستنةوة، خؤضواندن، 
خؤدانةثاَل، خؤبةدةستةوةداني ثَيش وةختة لة 

 سانةوةدا.ثَيناوي حة
ئةطةر داهَينان دةربِري ناوازةي وزةي مرؤظ 
بَيت، ئةوا نووسيين شيعري عةرةبي، بةتايبةتي لةم 

 قؤناغةدا، دةبَيت ثشت بةم ثَيوانانة ببةستَيت: 
بةكاربردني زماني تازة كة بة تةواوي بةسةر -1

 دةربِرين و فؤرمدا زاَل بَيت.
 ئةفراندني بونيادَيكي نوَيي دةربِرين.-2

ئةزموون يان خةون لة دنيايةكي كامَلدا جَي -3
 بكرَيتةوة.

 خولياي ثروميسوسي.-4
رؤناني ثرسياري بةردةوام. دةربارةي ئةوةي -5

ضي بةدي هَينراوة، بؤ ئةوةي هةميشة ئاطري ناو 
 خؤَلةمَيشة كةَلةكةبوةكة لة هةَلطريساندا بَيت.

هةندَيك تا ئَيستا بةاليانةوة واية كة ِرابوردو 
وةية، سةرضاوةيش سيستمَيكي ثَيكةوة سةرضا

طرَيدراوي تؤكمةية كة لة ئينتيماي هاوبةش و بريي 
هاوبةشدا بةرجةستة دةبَيت. هةروةها لة هةَلوَيسيت 
هاوبةشدا بةرانبةر بة جيهان و مرؤظ، لة يادوةرية 
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مَيذووييةكاندا، لةيةكطرتين سياسي/ ثةمياني 
جناو ئاينيدا. لة ئيستاتيكاي يةكطرتوو يان طو

 لةطةَل ئاكارة طشتيةكاندا.
هةندَيكي تر واي دةبينن كة ئيدي سةرضاوة 
نةماوة، يةقيين رابوردوو كؤتايي ثَيهاتوة، ئةوان 
دةَلَين: تاقة شتَيكي راستةقينة كة مبانةوَيت لةوَيوة 
دةست ثَي بكةين، تةنيا هةرةسة. لةو هةرةسةدا، 

ة لة نووسةر/ شاعري ض كةرةسة و ثاَلثشيت نية بَيجط
وَيَل بوون. مةبةسيت لة رووي ئةزموونطةريةوة، 

 دةست ثَيكردنة بة نووسني لة دةرةوةي زةمان.
لَيرةوة دةبينني كة نووسيين نوَيي راستةقينة، 
ضؤن دابِران و ثارضة ثارضة بوون وةردةطَيِرَيت بؤ 
زماني شيعر، تةنيا لةم ثرؤسةيةشدا سةرةتا 

 َيين سةرةتايةك.دةبينني، يان بةاليةني كةمةوة بةَل
نووسني يان شيعري ئةمِرؤ كردةيةكي ميتافؤري 
وةرضةرخَينةرة )حتويلي(: واتا بزاظي هةرةسةكةية. 
لةيةك كاتدا، لة واقيع رةت دةكات و سؤزدارانة لة 
زاتي خؤيشي تَيدةثةِرَينَيت. بةالم بؤ ئاسؤيةكي تر. 
ئةم دذايةتي/ ملمالنَيية لة نَيوان نوَي خوازي/ بوون 

( و ئةوةي دةيةوَيت وةك خؤي صريورةركَي )طؤ
مبَينَيتةوة، دةطاتة لووتكة، كةواتة لةم اليةنةوة 
ثةرت خوازة )بةبةراورد لةطةَل دةستة جةمعيةكاني 
سياسةت و كؤمةاليةتيدا. ِرةت كةرةوةيشة 
)بةبةراورد لةطةَل سوَلتة طةراييدا بة هةموو شَيوة و 

ةت، تاك خوازة، ئاستةكانيةوة( كةواتة، هةر بةزةرور
شةيتانية. بةبَي ئةمة، نووسني/ شيعر دةبَيتة 
ثاَلثشتَيكي ثتةو بؤ طشت كةلةثوري رابووردوو، 
يان ئَيستايةكي بَي جووَلة. بَي ئةمة دةضَيتة ناو 
سيستمي كارَيكي راستةوخؤوة بة ئاستة 
سياسيةكةيدا، هةموو ثةرت خوازيةك، لةسةر 

رتكردني ئاسيت سياسي، ئةطةر بة ئاماجني ثة
بونيات/ ِرةطةكة نةبَيت، ئةطةر بؤ شكؤمةندي و 

تةواوكردني نةبَيت، ئةوا زؤر زوو بونياتة كؤنة 
 باوةكة بةسةريدا زاَل دةبَيت و قووتي دةدات.

لةم روانطةيةوة لةوة تَيدةطةين كة ضؤن 
سةركردني كَيشة جةوهةريةكان، يان كَيشة ضارة

نَيت، تَيدةثةِرَيرؤذانةييةكان مةوداي سياسي 
 هةرضةندة ئةميان كايةي راستةقينةي ملمالنَيكانة.

ئةمِرؤ، زماني شيعري عةرةبي، بةرانبةر بة 
زماني شيعري نةريت خوازي، رووبةرووي سَي 

 ضركةساتي نووسيين بةيةكداضوو دةبَيتةوة.
ضركةساتي زمان: بةو ثَييةي كة ئةم زمانة -

 كيميا )سيما(ية
ثَييةي سروشيت  ضركةساتي زمان: بةو-

 دووةمة.
ضركةساتي زمان: بةو ثَييةي كة فؤرمَيكة/ -

 واقيعَيكي ترة.
ضركةساتي يةكةم: ئةو كاتةي كة زمان لة 
شَيوازي بةكارهَينانة كؤنةكة رزطاري دةبَيت، 
وةرضةرخانَيك بةسةر شتة باوةكاندا دَينَيت و 
واقيعةكة دةطؤِرَيت. لةم حاَلةتةدا، نووسيين 

ناضارة، لةطةَل ئةزمووني شيعري  شيعري عةرةبي
جيهانيدا، ثرؤسةي ضوونة ناويةك و كارلَيكردن 
ئةجنام بدات، هةر لة بؤدلَيرةوة تا جؤيس. )وةك 
ضؤن خودي ئةزموونةكة ضوونة ناويةكي لةطةَل 
سؤفيطةري و ئيشراق و نائةقاَلنيةتي عةرةبيدا( 

 سازداوة.
ضركةساتي دووةم: نووسني/ شيعر سروشيت 

ة ئاست سروشيت كؤمةاليةتي/ دوةمة ل
دامةزراوةييدا، لَيرةيشدا ضارنية دةبَيت نووسيين 
عةرةبي بِرواتة ناو ئةزمووني نووسيين جيهانيةوة: 

 هَيماطةري سورياليزم، ئيمثريشيزم، ئايندةطةري.
ضركةساتي سَييةم: نووسني دةبَيتة بونيات/ 
دؤخَيكي ثةتي. لَيرةدا دةبَيت بةناضاري نووسيين 
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بي بضَيتة ناو نووسيين جيهانيةوة: رؤماني عةرة
  نوَي، دةق طةري. نووسني! واتا شَيواندني
نةخشةي جؤرة ئةدةبيةكان، نةك هةر ئةوة، بةَلكوو 

  ..ان و دةربازبوون لةو جؤرة ئةدةبةدِراندني
ضونكة ئةوةي نووسةري خؤراوايي يان عةرةب 
دايدةهَينَيت، موَلكي تايبةتي خؤي نية. تا ئةو 

دةية هي خؤيةتي كة بووبَيت بة موَلكي ئةزموونة ِرا
مرؤظايةتيةكان لة قؤناغة مَيذوييةكاندا. بؤ منوونة 
نة سؤفيةت و نة ئيشراقيةت بة تةنيا موَلكي عةرةب 
نني، بةَلكوو موَلكي هةموو دنيان، هةروةها نة 

 ءماركسيةت، موَلكي ئةفالتوون نة ءئةفالتونيةت
كي ماركس بة تةنيا، يونان نني بة تةنيا، يان موَل

تةنيا، بةَلكوو هةردووكيان موَلكي  يان خؤراوا بة
 هةموو دنيان.

كةواتة دةست لةو كوَيرة ئاخاوتنة بةربدةن كة 
دةَلَيت ئةمة هاوردة "استرياد"ي بريةكانة، مةسةلةي 
               نووسني مةسةلةي "هاوةردة" نية، بةَلكوو

          ؤظايةتيةكان بِروابوونة بةوةي كة ئةفراندنة مر
" لة األواني املستطرقةوةك دةفرة هاويةكةكان "

 كات و شوَيين خؤياندا لة جووَلة و بزاوتندان. 
           ئةمة وةك خؤر و هةوا مايف رةواي هةموو 
كةسَيكة، مةسةلةكة ئةوة نية داهَينةر لة خؤر و 
              هةوا جيا بكرَيتةوة، يان هاوردة نةكات، 
         بةَلكوو مةسةلةكة ئةوةية: ضؤن دةتوانَيت لة 
رَيطاي كار و خوَيندنةوةي ئةو داهَينراوانةوة، 
        نةبرةو تايبةمتةندي بداتة داهَينانةكةي خؤي. 
بةو مانايةي ضؤن دةبَيتة شةثؤلَيك بةو 
تايبةمتةنديةوة لة دةرياي داهَيناني طةردووني و 

 مرؤظايةتيدا.
نةوةي نووسةراني نوَي ئازادبن لة  لَيطةِرَين با

دةستاو دةستكردن و دووبارة بوونةوةي كوَيرانة، 
ئةو كاتةي بةناوي روون نووسينةوة طةِران و سؤراخ 

كردن رةت دةكةنةوةو، بة ناوي يادةوةريةكاني 
 مَيذوةوة، ئايندة ناهَيَلن.

لَيطةِرَين با ئةو نةوةية رَيطاي تايبةتي و دنياي 
نَيت، ئةطةر هةَلةيش بكات، يان تايبةتي دابهَي

شكست بهَينَيت، ضاكرتة بؤ خؤي و بؤ ئةو 
ِرابووردوةي دةيانةوَيت بةناوي ئةوةوة كؤتي بكةن، 
وةك ئةوةي السايي شَيوازَيك بكاتةوة كة رةنطي بؤ 
كَيشراوة، تةنانةت ئةطةر لةو السايي كردنةوةيةدا 

 "ئامانج بثَيكَيت" يان "سةربكةوَيت"
با لة ثشتريةكة بضَيتة دةرةوة، لة لَيطةِرَين 

ميكانيزمي شوان و مَيطةل، سةلةف و خةلةف، 
 مريات طر و خاوةن مريات، رةسةن و ثاشكؤ.

لَيطةِرَين با ئازاد بَيت، هيض ئازاديةك لة دةرةوةِرا 
نايةتةدي ئةطةر لة ناوةوةدا ئازاد نةبَيت. ئةم دوانة 
رووي واقيعَيكن، هيض كاميان لةوي دي 

َيتةوة، يةك ئةوي دي تةواو دةكات. هةموو جياناب
كؤياليةتيةكي ناوةوة كؤياليةتي دةرةوةي بةدوادا 
دَيت. ثَيضةوانةكةي راست نية: طةلَيك كة لة 
ناوةوةي خؤيدا ئازادبَيت، هةرطيز قبووَلي 
كؤياليةتي دةرةوة ناكات. هةموو ئازاديةك كة لة 
ناوةوةدا دادةمةزرابَيت، حةمتةن بةسةر هةموو 

 اطريكردنَيكي دةرةوةدا سةردةكةوَيت. لة د
           سياسةت و ئابووريدا، لة كؤمةاليةتي و 

 كلتووردا.
 لَيطةِرَين با نةوةي نوَي ثشتريةكة وَيران بكةن.

ثرسياري: شيعر ضية؟ هةر لةو ثرسيارة 
دةضَيت كة دةَلَيت واقيع ضية؟ شيعر تةنيا 

يدا بةرجةستةكردني زمان نية، بةَلكوو لةطةَل
بةرجةستة كردنة بؤ ئازادكردني واقيع و مرؤظ. ئةو 
        فاكتةرةي طؤِران دروست دةكات، خؤي لة 
خؤيدا و بةثلةي يةكةم فاكتةري طؤِراوة. يان 

 فاكتةر/ طؤِرانة.
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بؤ ئةوةي شاعري قةسيدةي ناوازة بنووسَيت، 
دةبَيت رووبةِرووي ذيان بَيتةوة، هةموو ذيان. بةالم 

 ونةوةيةكي داهَينةرانةي مةزن.رووبةرووبو
شيعر لةم ئاستةدا، دةقَيك نية لة ثاَل ضةند 
دةقَيكي تردا بضَيتة تؤماري مَيذوةوة. ئيرت 
دةقطةلَيكي ئابووري بَيت يان سياسي يان 
كؤمةاليةتي، شيعر بةسةرهاتَيك نية، ضوارضَيوةي 
تري تَي بطريَيت. بةَلكوو خؤي رووداوَيكة: ناضَيتة 

ي ئةو "مانا"يانةوة كة ناسراون، نَيو سيستم
بةَلكوو خؤي "مانا"يةكي تازة دروست دةكات. 
مانايةكي تازة دةبةخشَيتة ذيان و مَيذوو، روويةكي 

 تريشيان دةداتَي.
بةم جؤرة نووسيين نوَيي عةرةب، هةر لة 
سةرةتاي هةست كردنيةوة، رابوردوو رَيك دةخات، 

ووناكيةدا، تواناكاني ئايندة دةكاتةوة، لةبةر ئةم ر
دةتوانني بَلَيني، ئةمِرؤ خوَيندنةوةي شيعري كؤن لة 
توانادا نية، تةنيا لة بةرايي ئةو هةستانةوة نةبَيت. 
بؤ منوونة، خوَيندنةوةي سةياب لةبةر رؤشنايي 
ئومروئولقةيسا، سةياب دةكةوَيتة ذَيرةوة، يان هةر 
دةيكوذَيت. وةلَي بة ثَيضةوانةوة، خوَيندنةوةي 

قةيس لةبةر رؤشنايي سةيابدا، ئومروئول
هةردووكيان دةدؤزَيتةوةو رةهةندي نوَي بة 

 شيعرةكانيان دةدات.
 ثشَيوية؟ با ثشَيوي بَيت.

بةالم "ثشَيوية" بة بةراورد لةطةَل ئةو رَيطايةي 
كة ثَيشرت نةخشةي بؤ كَيشراوة. جا ئةطةر لة نَيو 
 ئةوانةدا كة بةو رَيطا نةخشة بؤ كَيشراوةدا دةِرؤن،
مةحاَل بَيت داهَينةر دروست بَيت. )ئةمة لة هةموو 
سةردةمةكاندا هةروا بوةو سةقامطرية( ئةطةر وا 
بَيت، ئةوا طوماني تيا نية، كة لة هةموو قؤناغَيكدا، 
لةناو ئةو كؤمةَلةدا كة لة دةرةوةي ئةو ِرةوتةدان، 

 زياد لة داهَينةرَيك دةردةكةوَيت.
ي ثشتريةكة لَيطةِرَين با نةوةي نوَي ديوار

بِروخَينن، بؤ ئةوةي بِرؤنة بةر خؤر و هةوا. ِراستة 
ئةوان بةرةو وَيَل بوون و لةو بابةتانةتان دةبةن. 
بةالم ئةوةيش ِراستة كة دةتان طةيةننة فةزاي 

 ئازادي و داهَينان.
 

 سةرضاوة:
 كتَييب زمن الشعر، ادونيس.
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ريي،شوناس،مؤرك...وةيادة
 
 

ئةدؤنيسئةدؤنيس
  مبار مبار   مال غةمال غة  : جة: جةعةرةبييةوةعةرةبييةوةلة لة 

 
 
 

رفةسة-1

 
-1- 

 كات، ر زؤر دة فة و، سة ئة
 ثرسَيت:  رَيكيشدا دة فة هةر سة  لة
 كات،  ر دة فة تي سة خودي خؤية  وة ئة

 ي؟  كة يان ناوة
- 2 -  

 نووسَيت،  ذي و دة و دة ئة
 ك كاتدا  ية ، لة واية  وة ك ئة وة  مة ئة

 هةم نَيضري و هةم ِراوضييش بَيت. 
- 3 - 

 ندَي جوانة  ضة
 وَيت.  ركة ي شيعرا سة يذة ثة  خشان بة ثة

- 4 -  
 ِروانت بَيت؟  رط ضاوة مة  خوازيت كة ضيي دة  هيوا بة

 خوازة.  تؤ بذي و،  هيوا مة

- 5 -  
 وَيت، ركة دة  و ثَيي خؤشة زؤر جاران، ئة

  فة تا بَي، زياتر خة كات هة ست دة واهة  نكةضو
 بَيت.  دة

- 6 - 
 خدا،  دؤزة  خيرتين شيَت لة دؤزة

   ية خبوونة و بةدؤزة ئة
 وة.  تة شت نووسراوة بي بةهة كة رة مة  بة  كة

 
ذن-2

-1- 
 فِرَيت،  كات، دة ما دة سة  وة م عيشقية ذن، بةدة

 :  يثرسيوة ضي بؤ جارَيكيش نة كة
 كام؟  ما دة سة  وة ندة كؤتوثَيوة  منم بة  وة ئة
 فِرم؟  سدا دة فة قة  منم لة  وة ئة

- 2 -  
   ية كاني ذن، جوتَيك ضاويان هة مة خة
 يانبينن..  نها فرمَيسك دة تة
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شوناس-3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 1 -  
ب،  رة ي عة وانبَيذيي المان، الي ئَيمة بَلَييت ِرة

مان  وة ي ناوة ية شاراوة  يةرموطوِري و طة بووي ئة رة قة
عبريي  ك بَيت ناتوانني تة ر هةر هؤية بة  لة  بَيت كة نة

 ين؟  لَيبكة
  خودي"شوناس" ة  ش بَيت كة وة ر ئة بة هةر لة

 شوناسَيكي زمانئامَيز بَيت؟   كة بيية رة عة
- 2 -  

  ب و لة رة وَلاتاني عة  نووسني لة  وِرؤكة ئة
ريي و  هونة  شوناسة  لة  ريكة جيهانيشدا، خة

و  رة ضَيت و، بة ردة ي خؤي دة كة ئيستاتيكيية
 ضَيت.  "شوناس" ي بازاِر دة

ها "ي نووسني نزمرت  تاكو "بة ش، هة م ثَيية بة
 بَيت.  رمرت دة ي" طة كة بَيت، "بازاِرة

- 3 -  
ي ثرسَيكي  كة ثوورة لة ريي و كة وة يادة  ِرَيزنان لة

م  ها لة ي وة رجة و مة ةآلم بة، ب طرنط و ثَيويستيشة
 بؤ ئينتيما.   رَيكة ثَيوة  ِروانرَيت كة نة  ريية وة يادة

ِراستيي   تيايدا شوناس بة  شي كة و داهَينانة ئة
و  ئة  ريي نية وة يادة  وة نوَينَيت، ئة خؤي تَيدا دة

  ياَلكردنة هَيزي خة  وة َلكو ئة بزوَينَيت، بة دة  داهَينانة
 خوَلقَينَيت. دة  كة انةداهَين  كة

ي  روازة دة  كة  ياَلكردنة َيزي خةه  وة ئة
ي  رانة َينةهرهةمي دا ئينتيماكردن بؤ كؤي بة

  كاندا ئاواَلة و كلتوورة  وة تة م نة ردة بة تيي لة مرؤظاية
 كات. دة

بؤ هَيزي   ش بؤ خؤي مةدارَيكة ئاييندة
 ياَلكردن.  خة

ي ئينتيماكردن بؤ وهةر هةر شتَيكيش، طة  ر لة بة
و هَيزي  يدا، خؤي لة رانة بزاوتي داهَينة  خود لة

 .  وة بينَيتة ياَلكردنةدا دة خة
- 4 -  

 َلَي.  كان؟  بة دايالؤطي نَيوان ئايينة
  َلدا بَيت، لة طة لَي ئَيستايشي لة وة

يبينني  ي دة وة م دايالؤطةدا، ئة كردني ئة ثراكتيزة
كي" دوور  ية ر "لوتكة سة لةنَيك  ، هةر الية ية وة ئة
و  بتوانَيت ئة  تة محة زة  جؤرَيك كة  ستَيت، بة وة دة

ي تري  كة نة الية  ي تر بةديي بكات كة "لوتكة"ية
 .  ستاوة ر وة سة لة

 –ك  ية َلبذاردة كارَيت )هة ، ضؤن دة بؤ منوونة
  كي تر، كة ية َلبذاردة َل هة طة خمتار(َيكي خودا لة

َلبذَيردرابَيت،  هة  ن خوداوة الية  ةويش هةر ل ئة
 دايالؤط بكات؟ 

وي  َل ئة طة م دايالؤطة لة ر لة بة   بَي و ثَيويستة دة
( دا الذات –َل )خود  طة دي )االخر( دايالؤطَيكي تر لة

ي تر  كة ري دايالؤطة خؤشكة  ي ِرَيطة وة بكرَيت بؤ ئة
  لة  مانة بَيت ئة َل خود دة طة ش لة م دايالؤطة بَيت. ئة

 خؤ بطرَيت:
خؤي و   بة  م خودة نديي ئة يوة ثة-1

 "  وة ية كة "شوناسة  بة
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  بة  م خودة نديي ئة يوة ثة-2
  وة تة قيقة ت و حة عريفة مة

 –بؤ"جياوازي   ضيية  م خودة ِروانيين ئة-3
م  َلة قة  ي ئةداتة – باطل -  اإلختالف" و ئايا بة

؟ -ت  قيقة حة -  لة  كةشَي بة  نَيت كة ياخود واي دادة
ك  كان نة دايالؤطي نَيوان ئايينة  نطة ش، ِرة مة بَي ئة  بة

ئاسيت "   َلكو لة ئاسيت "نيشتمانييدا" بة  هةر لة
زراندني سيستمَيكي  هؤي دامة  جيهانييشدا" ببَيتة

بري   بَيت لة ويش سيستمَيكي خاَليي دة ، ئة تازة
 (. نظام الالفكر)

و  لةز ثرسيارَيك  ئة
  لة  م كة كة دة  سانة كة
م  روكاري ئة مِرؤكةدا سة ئة

 ن:  كة دة  دايالؤطة
مان  شة +بؤضي بانطة

  ِرهَينان بة ن بؤ باوة كة دة
تا  ت" هة ئايينَيكي "تايبة

  نكوَليي لة  ي كة ية و ِرادة ئة
و  ين بة ت بكة قيقة حة

ت  قيقة حة  ي كة تة سيفة
 م رجة خاَلَيكي "ناوكؤيي" سة

 ؟  تيية مرؤظاية
 
تسياسة–4

- 1 - 
بدا،  رة وَلاتاني عة  تي بيانيي لة سياسة

َلدا بَيت،  طة خيت خؤي و ئَيستاشي لة روة سة لة
  " كردني جؤرَيكي تر لة ردة روة "ثة  لة  جؤرَيكي ترة

كان و  شدا سروشيت ِرذَيمة وة لة  "مريشك".. ديارة
بار و  تي، لة سروشيت " بونياتي "كؤمةآلية

بن بؤ  ريش دة تيدة ر بون و هةر يارمة تيدة يارمة
ش  م بونياتة ي ئة كة . كؤَلة تة و حاَلة خوَلقاندني ئة

ت( و  ( و )ئوممة بيلة (، يان )قة فة )تاية –)طروث( 
وة  ِرذَيمَيكة  ندن بة مانيش ثابة ئة  (...هتدن و وة تة )نة
َلياندا  طة كات، ياخود لة تييان دة راية نوَينة  كة

 (. يتطابق معها)  وة وَيكدَيتة
هؤي   شبَيتة هؤ و هةر دة  بؤتة  شة مة هةر ئة

دميؤكراسيي و   ب لة رة ي" ذياني عة وة "دورخستنة
 .  وة ة –تاك  –كاني مرؤظ  كان و مافة ئازاديية
ِرووي سياسيي و   كيي لة رة ركي سة ئة

ئيشكردن بؤ   لة  مِرؤكةدا بريتيية لة  وة كلتووريية
ي  َلطة كؤمة  ب لة رة طؤِريين عة

ت( و  )طروث( و )ئوممة
بؤ   وة فة( و..هتدة )تاية
كان،  ي تاكة َلطة كؤمة
ك تيايدا تاك خؤي  ية ةَلط كؤمة

ي خؤي و فيكر و ذيان  ورة طة
نووسي خؤي بَيت.  و ضارة

ك  ية شة بَيت بانطة نة وة  مة ئة
( الفرديةرايي ) بَيت بؤ تاكطة

–َلَيتيي كة ياخود )نَيرة

َلكو  خري، بة (، نةالفحولة
بؤ بنياتناني   كة ية شة بانطة
ماي  ر بنة سة  لة  َلطة كؤمة

 كان و بووني تاكة
،  بيلة و قة  فة ماي تاية ك بنة كانيان، نة مافة
تاك   خ بدرَيتة م باية كة ي ية ثلة  ك تيايدا بة ية َلطة كؤمة

تي  شداية دينامية م ثَيودانطة ناو ئة  ك كؤ. هةر لة نة
ش بؤ  خوَلقَين و، بناغة تيي دة فيكريي و كؤمةآلية

كان  بنياتناني دَيمؤكراسي و ئازادي و مافة
 زرَيت.  ةم دادة

ردة"  روة "ثة  و جؤرة ش، ئة مة بَي ئة  بة
وام  ردة رطَيِر( بة وة –ي مريشك ئاسا  ردة روة )ثة
ش هةر  َلطة ي كؤمة وة كاني ناوة نديية يوة بَيت و، ثة دة
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وة.  مَيننة ماي توندوتيذيي دة ر بنة سة لة
  وة وَيتة كة نها توندوتيذيي لَيدة تة  توندوتيذييش، بة

  َلطة ي ِراثَيضكردني زياتري كؤمة ماية  بَيتة و، دة
 و داِرمان.  رة بة

- 2 -  
نَيواني  لة   ية ِراستييدا ض دايالؤطَيك هة  ئايا  لة

ت و  ي سياسة وة رة ب و ِرؤذئاوادا لةدة رة عة
يَلَين،  ندَيك دة هة  ي كة ية و شَيوة بازرطانييدا  بة

 ضن؟  ندَيكي تر واي بؤ دة ياخود هة
نَي  تة  تدا، بة سياسة  لة  لَي دايالؤطي ئَيمة وة

بواري بازرطانييشدا، دايالؤطي   "طوَيطرتنة "، لة
 –اإلنقياد" )خيدان  -  نَي " خيدانة تة  بة  ئَيمة

 رطَيِر(.  وة-  ية بووني ئريادة نة  ست لة بة مة
 ،  و دوو شتة ريش لة ئيدي بةدة

يالؤطمان دا  وة "ئاييندة" ي خؤية  ِرؤذئاوا بة-
 كات و،  َلدا دة طة لة

دايالؤطيان   وة "ِرابوردوو"ي خؤمانة  ش بة ئَيمة-
 ين.  كة َلدة طة لة

    
مةدماغوتحمة–5

تاي  رة َلَيت: )سة ماني نؤظاليس دة َلة شاعريي ئة
سروشت و، كؤتاييش  –شيعر   لة  ن بريتيية سة ِرة

 ر(.  هونة –م: شيعر  تاي دووة رة سة لة  بريتيية
، سروشيت  وة رة ي سة ية و قسة ثَيي ئة  بة

شوَين،   لة  برييت نيية  وة ي ماغوتة بارة كردن لة قسة
 (. الطبعمؤرك )  لة  َلكو بريتيية بة

مني نووسيين  كة شين ية ضة  نوسيين ماغوت، بة
ش،  و ثَيية مؤرك. بة –سروشت   لة  بيي بريتيية رة عة

ثَيخؤري   بكاتة كَيشي شيعر  مايف خؤي بوو كة
خشان و  خشان و، ختوبي جياوازيي نَيوان ثة ثة

و  جؤرَيك، هةآلوَيركردني ئة  . بة وة شيعر بسِرَيتة
 م.  ستة شتَيكي ئة  م، بؤتة كرت، الني كة ية   لة  دووانة

شَيت بثرسني، ئايا ضيدي كَيش  ميستا، دة ئة
 بؤ شيعر؟  متيية )الوزن( شتَيكي حة

خشان  كرَيت ثة بثرسني، ئايا دة شَيت وَيِراش، دة
 شيعر؟   جؤرَيكي تر لة  ببَيتة
  ية و شَيوة نووسيين ماغوت بة  ئَيمة 

 تي:  مي خؤية ذياني دووة  ين كة كة سفدة وة
كي  ضة  بَيت بة وَي، دة و لة لَيرة-
 كؤست بربَيت،   ر بة فة جاِريي زة طاَلتة
، زمان  وة هؤي زامة  بَيت بة دة-

   وة،  تةتاقيبكرَي

بَيت  تيشدا دة يي عيبارة سادة  لة-
 طاذؤ بَيت.     ي ذيان ِرة ضة بنة

 
:رضاوةسة
( ي احلياةي ) ي )مدارات(ي ئةدؤنيس، ِرؤذنامة طؤشة

ي  4ي  13ي  ممة ي ِرؤذي ثَينجشة ذمارة –نيي  ندة لة
2006 . 

  alhayat.netwww.darساييت نَييت: 
 

 
رفةليليَكبؤسةدة
نيماناداكادارستانةلة

 
 ؟  ياني ضيي  ئاوَينة

 م و  ِروخساري دووة
 .  مة ضاوي سَيية

 
 ياني ضيي؟   زَيِرينة لكة ثة

 ور و ةهي  ستة جة
 ي خؤر  ستة جة
 ِراكشانَيكدا  ي لة مة و دة ئة

http://www.daralhayat.net/
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 مني،  ي زة ستة ر جة سة لة
 بن.  كرت دة ئاوَيزاني ية

 
 نار ياني ضيي؟ ي كة ئة

 ثؤل. تيي شة كة رينَيك بؤ شة سة
 

 ياني ضيي؟  سيدة قة
 منداَلَيك 
 .  وة مَينَيتة يي دة خؤرة  شرية  بة  هةميشة

 
 ي خؤرئاوابوون ياني ضيي؟  ئة

 تكَي.  ي خؤر دة ستة جة  لة  كة ية قة ئارة
 

 ؟ ون ضيية خة
 ك  برسيية

 تَير نابَيت. رطاي واقيع  كوتاني دة  لة
 

 ؟  ضيية )*(ناووك
 ي ِرَيطاي نيوة

 .  شتة ةه نَيوان دوو بة
 

 ي ماض ياني ضيي؟ ئة
 كي ئاشكراي  ية وة ضنينة

 .  كانة بينراوة نة  روبوومة بة
 

 ئاسؤ ياني ضيي؟

 كي، بَي حةد، جوَلاو.  زاية فة
 

 ي مانا ياني ضيي؟  ئة
 تاي بَيمانايي و  رة سة

 شَييت. كة كؤتايية
 

نَيوان سنط و   وَيتة كة دة  ناووك: ناووكي مرؤظ كة )*(
 ( السرة. ) وة رموسَلدانة بة
 

:رضاوةسة
 ساييت نَييت

 www.geocities.com/matrxist_Ib /Adonis.htm 
 .2006ي  4ي  11ِرؤذي 

 

http://www.geocities.com/matrxist_Ib%20/Adonis.htm
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 " دائةدؤنيس"لةطةلَ  طفتوطؤدوو 
  
  

  لة عةرةبييةوة: عةبدوملوتةليب عةبدوَلاَللة عةرةبييةوة: عةبدوملوتةليب عةبدوَلاَل
 

 ئةدؤنيس: 

 شيعر: طوزةركردنة لة بينراوةوة بؤ نةبينراو.-
 هةموو شاعرييَكي طةورة ثةيامبةريَكة بؤ خؤي.-
شيعر، لة ترؤثكي هيَزي تةعبريكردندا جطةة لةة شةشةةت شةييَكي ديكةة نييةة،       -

 سةرسورِميَن لةوة طةورترة  بة سةركةوتن ثيَوانة بكريَت!بةالَم شةشةلي 
 لة وآلتى ئيَمة رؤشنبرييى دؤزةخيَكة لة وشة-

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 ئةدؤنيس كيَية؟

ضؤن ئةو ثيَشةنطة لة طوندة دوورةكةي خؤي 
لةباكور زاتي ئةوةي كرد، ئةو هةموو بةربةستة باوانة 

 ( بنووسيَت؟بربِيَت، ماناكان تيَكبشكيَنيَت، )ئةلكتاب
 ئةدؤنيس كيَية؟

ئايا يةكيَكة لة بازنةكاني شيعر، يان دامةزريَنةري 
دةنطة بةرزةكاني )املواقف(ة، يان دواي ئةوةي 
سةرةتاكان دةرطاكاني خؤيان داخست، بووة شاعريي 

 كؤتاييةكان؟
 ئةدؤنيس كيَية؟

 ةني ــان طؤرِهةلَكــاني بةرايية، يـــشاعريي قةسيدةك
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وةكان، يان كورِي نكؤلَيكردنة، زيندو -مردووة
نكؤلَيكردنيَك كة تةواو نابيَت، يان سؤفييةكة خؤي لة 

 كراسي تيَكؤشةردا حةشارداوة؟
 عةلي ئةمحةد سةعيد ئةسرب كيَية؟

لة سةرةتا بة شيعر دريَذةي ثيَداو تيَكةلَةيةك بوو لة 
رؤمانسييةت و رةمزييةت، ثاشان بةرةو دارستاني وشة 

تا  لةويَ دةسيت بةبينني و طوزةري كرد، سةرة
كةشفكردن كرد، ئيَمةش لةطةلَي بة ثيَضةكاندا طةشتمان 
بةرةو غةزالي و نفيَري و سان ضؤن ثيَرس كرد، دواي 
ئةزموونةكاني،  لة دواي بريكردنةوةكاني، دواي ئةوةي 
بةو وةسفةي كة برينيَكة ناوي خؤي نووسي، لة ثالَ شاي 

ياد نا، بةرةو تاك بة هؤزةكامنان، طؤرِي نيويؤركي بون
شيَوةي كؤ طوزةري كرد، ئةمرِؤش بة ناوي موتةنةبي بؤ 

 المان طةرِايةوة.
 دةثرسني بؤ موتةنةبي؟

 شاية؟-ثةيامبةر-ئايا لة بةر ئةوةية كة شاعري
 ئايا موتةنةبي ويَنةيةكي نويَي ئةمروئةلقةيسة؟

ئايا ئةدؤنيس لة )ئةلكيتاب( دةيةويَت ثيَمان بلَيَت كة 
يَنةي سيَيةمة لة تيَكةلَبووني دووان بة ثةيامبةر خؤي  و
 جربان ؟

ثرسيار لةدواي ثرسيار.. نازانيَ ضؤن بثرسيَت، بةالَم 
ئةو لة وةالَم ناترسيَت، وةك ئةوةي كة ذوواني لةطةلَ 
ليَكدابرِاني نويَدا هةبيَت، وةك ئةوةي لة هةموو جاريَكدا 

 وة. بؤ ئةوةي كؤتايي رابطةيةنيَت، دةست ثيَبكاتة
بةرةو كتيَب و شاعري طوزةرمان كرد، تاكو لةطةلَياندا 
طةشتيَك بؤ الي ناديار بكةين. ئةو ليَرةدا  لةو دةوروبةرة 
ضاوةرِيَمانة، بؤ ئةوةي بانطمان بكات، كة زيَرت بضينةوة 

 ناوةوةي خؤمان.
 )ئةلياس خوري(

 
*دوا كتيَبت )ئةلكيتاب( ناونيشانيَكي زؤر طةورةي 

وةك كتيَبةكةي سيَبةوةيهي، وةك  -تووة لةخؤدا هةلَطر

كتيَيب ئاييين. سةرةرِاي ئةوةش )ئةلكيتاب( كؤمةلَيَك 
خويَندنةوة لةخؤ دةطريَت: خويَندنةوةي ميَذوو، خويَندنةوة 
بؤ شاعرياني عةرةب، خويَندنةوة بؤ موتةنةبي، هةروةها لة 
سريةي زاتي دةكات، تؤ بؤ لةم ئاستةدا طةشت بة نيَو 

دةكةيت؟. ثيَوانةكانت،  ئةو ئاستة نزيكانةي كة ميَذوودا 
 ثشتت ثيَ بةستوون كامانةن؟

ئةو ثرسيارة وام لَيدةكات باسي خؤم و -
شيعري خؤم بكةم، منيش رقم لةوة دةبَيتةوة، بةالم 
هةوَلدةدةم لة نَيوان خؤم و شيعر و كارةكامن 

 مةسافةيةك دامبةزرَينم.
فيكرةيةكي  )ئةلكيتاب( وةك فيكرة، لة بنةِرةتدا

عةرةبيية، بةالم يةكةم كةس كة وةك تيؤر لة 
خؤرئاوا لةو فيكرةيةي رواني  ماالرمَي بوو.  بةالم 
بةر لة تيؤرةكةش فيكرةكة الي عةرةب هةر هةبوو، 
فيكرةي ئةوةي كة لَيرةدا )كتيَبَيك( هةية، بة 
شَيوةيةكي بَي كةموكورتي و تةواو قسة لة دنيا 

ي ئةو فيكرةيةش لة كتَييب دةكات، منوونةي ئةسَل
ئايينييةوة دَيت، كتَيبةكةي سَيبةوةيهي كة 
بةشَيكي لة بارةي زانسيت زماني عةرةبيية، ئةوة 
هةرطيز ئاواتي من نةبووة، بةَلكو من هةوَلمداوة لة 
بارةي ئةو ذياريية مةكؤيةك بؤطوتين ديدةكةم 
دامبةزرَينم، نةك بؤ طوتين شتةكاني كؤتاي. 

ة بة شَيوةي بةش بةش نةبَي خؤشبةختانة وش
هةموو شتةكان ناَلَيت،  وةك ناشَي مرؤظ تةواو 
ببَيت. بؤ ئةوةي ئةو سيفةتة لة طوتن و كتَيب نةيف 

"م بؤ امس املكان االنبكةم ئةو ناونيشانة بضووكة "
دانا.  لةو بارةيةوةو  بةو ضةمكةي كة تؤ خستتة 
روو، من لة سةر ئاسيت نزيكايةتي لة   كؤميدياي 

 خواوةندي دانتييةوة نزيكم نةك لة كيتاب. 
ثَيداني ئةو شَيوةيةي ئَيستا بة )ئةلكيتاب( بؤ 
من طران وةدةست هات، سةرةتا طراناييةكة ئةوة 
بوو كة دةبا لة رَيطةي ئةو ئةزموونةي تياية ذياوم 
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تواناي ئةوةم هةبَيت خوَيندنةوةي خؤم بؤ  ذياري 
كارم لة سةر  عةرةبيي دةرخبةم، بؤية ماوةيةكي زؤر

شَيوةي ئةو كتَيبة كرد، زياد لة ضةند جارَيك طؤِريم، 
دواجار لة يةك رووي الثةِرةدا لة سةر ئةو سَي 

داهاتوو، -ئَيستا-زةمةنة طريسامةوة: رابردوو
هةروةها هةَلطري ئةو سَي زةمةنةش دوو كةس 
بوون، هةندَيكجار ئةو دوو كةسة دةبوون بة يةك 

يةك دةبوونةوة، رابةري كةس، هةندَيجاريش دذبة 
خوَيندنةوةم موتةنةبي بوو، هةروةها ذيان و 

 ئةزموونيشم دوو فيكرةكة بوو.
واتة وةك دةزانن هةر الثةِرةيةك ثَيكهاتبوو لة 
ثةراوَيز كة خؤي  وةك يادةوةري موتةنةبيي 
دةسةثَينَيت، هةروةها باكطراوةندي مَيذوويي و 

وَي لة بةشي الي سةرةوةي ناوةِرؤك كة دنيا لة
رَيطةي ذياني موتةنةبي و شَيوةي ذيانيي 
موتةنةبييةوة قسة دةكات، لة نيوةكةي ديكةي 
ناوةِرؤكيش شاعري لة رَيطةي بريكردنةوةيةكي 
ئازادةوة قسة دةكات، طوتين شاعري  دةكةوَيتة 
دةرةوةي كات و شوَينةوة، وةك ضؤن دةكةوَيتة 

                 دةرةوةي بةشي الي سةرةوةي ناوةِرؤكيش.       
 *بؤ بةو خويَندنةوةية هةلَساويت؟

وةك سةرجنتان دا خوَيندنةوةكة خؤي لة -
مةسةلةي ئاييين بة دوور دةطرَيت، تةئكيد لة 
مةسةلةي هونةري لةاليةك و الي دووةم  سياسي 
دةكاتةوة، لة ئايني خؤم بة دوور طرتووة، تةنها ئةو 

وة، واتة كاتة نةبَيت كة سياسةت جةخيت لَيدةكاتة
 بة شَيوةيةكي زؤر بازنةيي.

لة خوَيندنةوةكةمدا دةبيين ميكانيزمي  
سياسي لة سةر تووندو تيذي وةستاوة، من 
دةمةوَيت بةرةنطاري ئةو تووندو تيذيية ببمةوة. لة 
بةرامبةر ئةو تووندوتيذييةشدا شاعرية بة 
ثةراوَيزكراوةكان هةن، كة ناسنامةي مَيذووي 

. خوَيندنةوةم بؤ سياسةت عةرةبيان داهَيناوة
خوَيندنةوةية بؤ ئةو تووندوتيذيية، بؤ ئةو خوَينة 
بة ثيتة، هةروةها خوَيندنةوةية بؤ ئةو طوتةزايةي 

 كة مرؤظي ال بَي بةهاية.
بةالم نامةوَيت  -سوورم لةسةر ئةو سادةكردنة

 لة ثرسيارةكان  دوورتر بضم.
 

 ناوةرِؤك و ثةراويَز لة يةك كاتدا
ويَنةي كةمالي شيعري عةرةبية، وةك  *موتةنةبي

دةزانن ئةو ترؤثكي شيعري عةرةبيية، تؤ وةك بنةمايةك بؤ 
ئةو ثةيامبةرة، يان بؤ  -كارةكةي خؤت بةكارت هيَناوة

بةردةواميية، بؤضي ئةوت   -ثاشا-ثةيامبةر-فيكرةي شاعري
هةلَبذاردووة؟ ئايا لةبةر ئةوةية كة ئةو ناوةي تؤ بة 

وشياري  هةلَتبذاردووة، دووبارة هوشياريي يان ناه
بةردةوامي ئةو ريَبازة ثةيامبةريية بؤ شيعري عةرةبي 

 دةهيَنيَتةوة؟
لَيرةدا لة هةَلبذاردني موتةنةبي اليةنَيكي -

ناهوشيارانة هةية بؤ تايف منداَلي دةطةِرَيتةوة. بةالم 
لة ئاسيت هوشياريدا لةبةر ئةوة هةَلمبذاردووة 

ةبيدا نوَينةرايةتي ضونكة لة مَيذووي عةر
موفارةقةيةكي طةورة دةكات. موتةنةبي لة يةك 
كاتدا ناوةِرؤك و ثةراوَيزة: لة ناخي هةموو رووداوة 
سياسي و شيعرييةكانداية، لةطةَل ئةوةشدا لة 
ثةراوَيزداية، دةباية لة لَيواريش بَيت، ئةو 
موفارةقةية حاَلي هةموو شاعرية طةورةكان بووة، كة 

برييدا دةيانبيين و لة اليةكي ديكةش لة نَيو رؤشن
دةيانبيين، ئةو دوا كةس بوو كة بة بةشَيك لةو 
ناوةِرؤكة دادةنرَيت، ئةو اليةنة شاراوةو قوَلةش لة 
سريةي موتةنةبي قسةي لَينةكراوة، سةرةِراي 
اليةنةكاني ذياني كةسَييت، هةموو ئةو شتانةي كة 

ي طشيت لةبارةي ئةوةوة دةيَلَين جطة لة مةسةلةيةك
شتَيكي ديكة نني، بةالم من وةك سةربزَيوترين 
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بوونةوةري سةردةمةكةي خؤي وَينةم طرتووة، 
سةربزَيوترين بوونةوةري مَيذوويي! ئةو موفارةقةية 

 واي لَيكردم موتةنةبي هةَلبذَيرم.
هةروةها هؤيةكي ديكةش هةية ئةويش ئةوةية، 
كة هةموو شاعرياني عةرةب جطة لة )مةعةري( لة 

ةرةوةي ثرؤذةي دنيابينييةوة شيعريان نووسيووة د
)واتة لة نووسيين شيعردا ثرؤذةيةكي دنيابينيان 

و:ك(. شيعريان وةك ئةزموونَيكي سؤزاوي -نةبووة
نووسيووة، دنيايان لة رَيطةي ثةيوةندي شاعري بةو 
دنياية سةير كردووة. بةالم موتةنةبي شيعري وةك 

يادا غةرق ئةوة نووسيووة  وةك ئةوةي لة دن
بووبَيت، وةك ئةوةي كة لة ثرؤذةيةكي سياسي و 
فيكرييةوة هةَلقوالبَيت، بة برواي من طرنطي 
)مةعةري(و )موتةنةبي( لةوةوة دَيت كة شيعريان ال 

 لة ئةزمووني كةسَييت ثَي طةورةتر بووة.
 

 ميَذووي شيعر و ميَذووي دةسةالَت
*تؤ ئةلكيتاب بة كؤميدياي خواوةندي بةراورد 
دةكةيت، من )رسالة الغفران(ي )ئةبو عةلالي مةعةري(م 
بري خستييةوة، بةالَم ثيَم سةير بوو تؤ جياتكردةوةو ثشتت بة 

 موتةنةبي بةست.
( لة ضوارضَيوةيةكي خةياَلي رسالة الغفران)-

نيمضة ئايينييةوة نووسراوة، من ويستوومة ئةوة 
تةجاوز بكةم، من ويستوومة لة نَيو مَيذوودا لة 

 رةي ذن و ثياوةوة بنووسم.با
وابزامن هؤيةكي مَيذووي رووتة ضونكة 
)موتةنةبي( دواي نزيكةي سةدةيةك لة ثاش )ئةبو 
تةمام(ةوةية، ئةو بة خؤي دةَلَيت كة بووة بة قوتابي 
ئةبو تةمام. سةرةتاكامن )ثَيشةكي(ةكةم لة سةر دوو 
دامةزرَينةر كورتكردؤتةوة، لة بةر ئةوةي 

ر هاتووة بؤية ناشَي لةو )موتةنةبي( دوات
قسةكردنانةي كة بة دامةزرَينةري تازةطةرييةوة 

بةندة قسة لةو بكةين، بةالم موتةنةبي وةك  كة 
دوَييَن دةمدي ئةمرؤ دةيبينم بؤ خؤي بةرهةمي 
ثَيطةيووي خودي ئةو دامةزراندنةية. بؤية ناشَيت 
لة سةر ئاسيت ميتؤد و ئاسيت زانسيت فةرامؤشي 

م كة من )موتةنةبي(م وةك بكةين. بةال
دامةزرَينةرَيكي تازةطةري نةخستة روو، لة بةر 
ئةوةية كة دامةزرَينةر ئةوة نيية، لة هةمووان 
طرنطرت بَيت، دةشَي طرنطي لةواني ديكة كةمرت 
نةبَيت. موتةنةبي  تةواوترين ثرؤذةي تازةطةري 
عةرةبيية لة ثرؤذةش طةورةترة، موتةنةبي لة 

نها منوونة نيية، بةَلكو ئةلكيتاب هةر تة
 نوَينةرايةتي موفارةقةكان دةكات.

*لة ئةلكيتاب ميَذوو دةخويَنينةوة، وةك ئةوةي ميَذووي 
دةسةالَت و ملمالنيَيكردن بيَت لة سةر دةسةالَت، ميَذوو 

 وةك ئاويَنةي تاوانةكان خؤي دةنويَنيَت، ئايا ئةوة واية؟.
لة ئةوةي لة ئةلكيتاب دةخيوَينيتةوة، جطة -

مَيذووي ملمالنَيي دةسةالََت نةبَيت، شتَيكي ديكة 
نيية، ئةوةش مَيذوو ناطرَيتةوة، مَيذوو لةوة زؤر 
بةرفرةوانرتة. لة ئةلكيتاب من ناضار نيم هةموو 
اليةنةكاني مَيذوو ضارةسةر بكةم، ناوكؤييي لة 
ئةلكيتاب ناوكؤيي قسةكردنة لةسةر مَيذوويةك كة 

، نةك مَيذووي دةسةالت نووسيوويةتييةوة
 رؤشنبرييي، يان كؤمةاليةتي.

*هةلَبذاردني ميَذووي دةسةالَت ض ثةيوةنديةكي بة 
هةلَبذاردني موتةنةبي داية؟ ميَذووي دةسةالَت و ميَذووي 
شيعر لة ئةلكيتاب هاوسةنطي دةبن و روو بةرووي يةكرت 
دةبنةوة، واثيَدةضيَت ئةو هةلَبذاردنة بؤ تؤ وةك هةلَبذاردني 

نةبي بكةويَتةوة، بةو سيفةتةي كة ثياوي نيَو سياسةت موتة
 بووةو هةولَيداوة بو دةسةالَت بطات.

مَيذووي دةسةالمت هةَلبذاردووة، ضونكة -
ثةيكةري كؤمةَلطةي عةرةبي دةسةاَلتة، هةموو 
ئةوةي لة مَيذووي عةرةبيدا هةية بة دةوري 
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دةسةاَلتدا دةخولَيتةوة، موتةنةبي لة نَيو 
كي دةوَلةمةند و ثةِروثؤدار لةطةَل ثةيوةندية

دةسةالت ذياوة، لَيرةدا ناشَي بؤ هةَلبذاردني 
 نةخشةيةكي ثَيشينة لة ئارادا هةبَيت.

 ريَكةوتيَكة؟. *كةواتة هةلَبذاردني دةرئةجنامي زياد لة
رةنطة، بةالم ناشَي لة كؤمةَلطةي عةرةبي -

 بطةين، تةنها بةهةَلوةشانةوةي ميكانيزمي دةسةالت
 نةبَيت.

*هةموو ئةوةي لة ئةلكيتاب كردووتة، وةك  كؤتايي 
 سةردةمي ريَنيسانس بيَت واية؟.

لةطةَل ثارَيزيم بؤ بنةماكان، بةالم ئةلكيتاب -
هةوَلدةدات دةسةالت وةك ئةوةي  كة عةرةب 
ثرؤسيسةي دةكات ريسوا بكات. مَيذووي عةرةب 
بة دياريكراوي ثَيش هةموو شتَيك مَيذووي 

ت بووة، هةتا زانياري و فةلسةفة و ئةدةب، دةسةال
يان ئةوةتا  رؤشنبريي  دةسةالت بوو، يان دذ بة 
دةسةالت، هيضي ديكةي دانةهَيناوة، ئةوة دةسةاَلتة 
كة خؤي لةو وَينانةدا دةخاتة روو، منيش وةك ضؤن 
دةمةوَيت ئاوا دةخيةمة روو. دةكرَيت مَيذوو وةك 

وي كوشنت و بِرين زجنريةيةكي بةدوا يةكدا هاتو
( ساَل 1500بةدوايدا بضني، كة بة درَيذاي )

 دابِرانَيكي تَينةكةوتووة.
*لة ئةلكيتاب كؤمةلَيَك اليةني بة نرخي ذياني كةسي 
موتةنةبي تياية، بةالَم هيض اليةنيَكي بة نرخي ذياني 

 كفتوطؤكةري تيا نيية كة خؤتي.
ئةوة بةشي يةكةمة، كة لة بنةِرةتدا جةخت لة -

سةر موتةنةبي كراوة، دةبَيت ضاوةِرَيي هةر دوو 
بةشةكةي ديكة بكةيت تاكو ثرسيارةكةت راست 

 بكةوَيتةوة.
 *مةبةستت ضيية؟.

بؤ ئةوةي لة قسةكردندا نةكةومة -
تَيهةَلقورتاني خودي خؤم هةوَلمداوة مةسافةيةكي 

نيمضة زانستيانة يان بابةتيانة لة نَيوان خؤم و 
ةم دامبةزرَينم، هةروةها ئةوةي كة قسةي لَيدةك

هةوَلمداوة زؤر بة وردي و زؤر بابةتيانة بيانَلَيم، 
دةشَي لة بةشةكاني داهاتوو مةسةلةكان طؤِرانيان 

 بةسةردا بَيت.
 

 شيعر كةموكورِي دنيا تةواو دةكات
*يةكيَك لة خويَندنةوةكان شيعر وةك ئاويَنةي ذيان 

ويَنةي وةسف دةكات، كةضي تؤ واتكردووة شيعر وةك ئا
شيعر بيَت، وةك ئةوةي ئةلكيتاب طةمةي ئاويَنة 

 جؤراوجؤرةكان بيَت.
من بِروا ناكةم شيعر ئاوَينةي واقيع بَيت. -

شيعر دووبارة بةرهةمهَينانةوةي ئةوة نيية كة تياية 
ذياوين. شيعر بة نيسبةت من ئاوَينةيةكي 
رةنطدةرةوة نيية، واقيعيش نيية، نة دووبارة 

ي خودة، نة تةعبريكردنة لة خود، بةرهةمهَينانةوة
ئةطةر وشة نةتوانَيت شتَيك ئاشكرا بكات، ضؤن 

 خودي خؤي ئاشكرا دةكات؟!.
شيعر بة نيسبةت من تةواوكةري ئةو 
كةموكوِرييانةية كة لة دنياو مرؤظدا هةية، ئةوةي لة 
ثةراوَيزي ئةلكيتاب مةبةستمة دووبارة 

ازة، كؤمةَلَيك بةرهةمهَينانةوةية، بةالم ناوةِرؤك جياو
دةنطي جؤراو جؤرو جياواز لة نَيوان ثةراوَيز و 
نَيوةي الي سةرةوةي ناوةِرؤك و نَيوةي الي 

 خوارةوة هةية.
 

 هةموو شاعرييَك ثةيامبةرة
*ئةطةر شيعر تةعبري نةبيَت، يان بةرجةستةكردني 
شتةكان نةبيَت، كةواتة دةبيَتة ئايني، يان ئةوةي لة ئايني 

ةو طرميانةش رازي بيت، كةواتة تؤ شيعر لة دةضيَ. ئةطةر ب
 بةرامبةر ئايني دادةنيَيت، الي عةرةب ئةو ملمالنيَية 

 نةناسراو نيية.
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لة شَيوةي ثرسيارةكةت رازيم، ئةطةر بؤ -
دياريكردني ئايني بطةِرَيينةوة و ئايني دامةزراوَيك 

راستةوخؤ بةكاروباري ذياني كؤمةاليةتييةوة  ءبَيت
و بِروايةدام كة ئةو لةيةكرت نزيك بةند بَيت، لة

كردنةوةية هةَلة بكةوَيتةوة، هةروةها ئةو 
دياريكردنة بة سةر ئاييين ئيسالميدا ثراكتيزة 
نابَيت، ضونكة خؤي وةك بؤضوونَيكي دنيايي 
دةخاتة روو، بؤضوونَيك كة لة بؤضووني ئاييين جيا 
نابَيتةوة، وةك مَيذووش ناتوانني دووةم لة يةكةم 

كةينةوة )واتة ناتوانني بؤضووني دنيايي لة جيا ب
بؤضووني ئاييين جيا بكةينةوة. و:ك( ئَيمة لة نَيو 
مَيذوودا لة ذَير ئةو دوو بؤضوونة بةيةكةوة 
نووساوين، بؤية بةثَيي بؤضووني باو نةبَيت 
ناتوانني لة ئاييين ئيسالمي بطةين، ئةطينا ئَيمة 

ةو سنوورة ناتوانني هيض مةعريفةيةك لة دووتوَيي ئ
 دامبةزرَيين، كة دياريكردن تياية طران دةكةوَيتةوة.

بةالم ئةطةر ئايني سيستةمَيك بَيت لة ثةيوةندي 
نَيوان بينراو نةبينراو، مرؤظ وغةيب، وابزامن شيعر 

 -خودي ئايني–لَيي نزيك دةبَيتةوة، ئايينيش 
دةبَيـتة جؤرَيك لة شيعر، بةو مانايةش هةموو 

ثةيامبةر. درَيذةي ثَيدةدةم و دةَلَيم  شاعريَيك دةبَيتة
هيض شاعريَيكي طةورة نيية كة بينراو بؤ ئةو نةبَيتة 
دةريضةيةك بة رووي نةبينراودا. بةو مانايةش 
هةموو شاعريَيكي طةورة دةبَيتة ثةيامبةر. هةروةها 
من ناَلَيم موتةنةبي ثةيامبةر نةبووة. بةَلكو من 

 ثَيمواية ئةو ئاواية.
بةو ماناية نيية كة ملمالنيَيةك لة نيَوان   *ئايا ئةوة

 شاعري و ثةيامبةردا هةية؟.
كاتَيك كة ثةيامبةر بة تايبةتي هةوَلدةدات  -

ثَيشبينيةكةي  بكات بة دامةزراو، ئيرت كؤتايي 
دَيت، بةالم كاتَيك كة شاعريَيك ثَيشبينيةكةي ناكات 

 بة دامةزراو، داواي لَيناكرَيت.

كة لة ميَذووي عةرةبيدا موتةنةبي *لةو برِوايةدانيت 
 ئةوةي نةكردبيَت؟.

موتةنةبي شاعريَيكة تَيطةيشتين بةد -
 دةكةوَيتةوة.

 *بةالَم ئةو دامةزراوةي دامةزراندووة.
 دةشَي، بةالم ئةوة تاواني ئةو نةبووة.-

 *بةو ماناية كةواتة ئةوةي ئايني دايدةمةزريَنيَت هةلَةية.
ةَلَيك ياسا و بة تةواوي نا، لَيرةدا كؤم-

ئةحكامي رَيطا ثَيدراو هةن، كة شاعري ناتوانَيت 
 رَيزيان لَيبطرَيت.

 
 تازةطةري كوا؟

             *ئايا ثيَتوا نيية ئةو قسةكردنانةي كة دةيكةيت، 
 هيض ثةيوةندييةكي بة طوتاري تازةطةرييةوة نةبيَت، 
 طوتاري تازةطةري ثشت بة رؤمانسيةت دةبةستيَت، بة 

و فشؤلَي زةمةن و بةدواداضووني تةعبريكردن  طؤرِان
       دةبةستيَت، بةالَم تؤ قسة لة شيعري نازةمةني و نا 

 تةعبريي دةكةيت.
تؤ بؤ تازةطةري وةك شؤِرشَيك وةرناطريت، كة  -

بة سةر سَينتةري طةردووندا دةكرَيت، ئةويش 
خواية، تا مرؤظ شوَيين بطرَيتةوة. هةَلةي تازةطةري 

وةية كة سوود لةو مةسةلة وةرناطرَيت، عةرةبي ئة
بةَلكو بة ضوارضَيوةي باوي دةبةستَيتةوة، 
شؤِرشيش بةس لة تةبةني كردني  شَيوةطةلَيكي 
تةعبريي نوَيدا كورت دةكاتةوة، بةالم ئةو بؤضوونة 
تةقليديية. ئةطةر سةرنج لة دةقةكان بدةين ئةو 
بؤضوونة تةقليديية دانةبِراوة دةدؤزينةوة، 

وةش دةبينني رةط و ريشةي رؤشنبرييي بة لةوَي
هيض شَيوةيةك بةر تازةطةري نةكةوتووة، ئةوةية 

 كارةساتي ذياني فيكري عةرةبيي.
*ئةو شاعريةي كة ئيَستا قسة دةكات شاعريي 

 قةسيدةكاني سةرةتاو )اوراق يف الريح(ة؟.
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هةموو قةسيدةيةك كة دةينووسم، هةتا -
وَينمةوة )ئةلكيتاب( كاتَيك دووبارة دةخي

هةستدةكةم كة من ئةو كةسة نيم نووسيوومة، 
ضونكة تةواوم ناكات و بؤشاييةكامن ثِر ناكاتةوة، 
دةذيم دةنووسم و ثِر بة هةبووني خؤم هةستدةكةم 
من من نيم. بؤية لةو بِروايةدام كة شيعر لة ترؤثكي 
هَيزي تةعبريكردندا جطة لة فةشةل شتَيكي ديكة 

م بَيت: هيض وةالمَيك لة نيية، ضونكة ناشَي وةال
ئارادا نيية كة مرؤظ لة دنيادا وةالمي ثَيبداتةوة، 
بةَلكو فةشةلي سةرسوِرمَين طةورةترةو بة خودي 

 سةركةوتن ثَيوانة ناكرَيت.
كاتَيك ئةوةي نووسيوومة دةخيوَينمةوة 
هةستدةكةم كة من شيعرم نووسيووة، لة هةمان 

رم، لة كاتيشدا هةستدةكةم زؤر لة شيعر دوو
قةسيدةدا شتَيك دةَلَيم ئَيستا دةمةوَيت رووني 

 بكةمةوة، ئةو منداَلةي كة من بووم ئةوة منم.
( وةك شيعر تةبةني دةكةم، بةالم اغاني مهيار)

قصائد اولي يف واوراق يف الريح و املسرح و )
(  ئةزموون بوون. بةشَيك لة كتَييب املرايا

ر، )دةمةوَيت )التحوالت( ئةزموون بوو بةشَيكي شيع
بَلَيم بةشَيكي زؤري بةرهةمةكامن  ض وةك زمان، ض 
وةك دارشنت و  ثةيوةنديم لةطةَل زمان وةك 
سةركَيشي ئةزموونطةريانة مامةَلة كردووة، زؤر لة 

 شيعرةكامن بة شَيوةي ئةزمووني نووسيووة.(
     )وقت بني الرماد و الورد(م وةك ئةزموون و 

             ةو سَي شيعر خؤش دةوَيت، ضونكة ئ
          قةسيدةية تاجي تةواوي ئةزموونةكاني ثَيشووم

لة سةر دةكةن، بؤية  شَيوةيةكي تةواويان 
وةرطرتووة، بؤ شيعري عةرةبي نوَيش وةك 

( مفرد بصيغة اجلمعدامةزراوَيك دةكةونةوة،  )
يةكةمني نووسينة كة ثةيوةندي بة ذياني 

 كةسَيتيمةوة هةية.

 
 ضةمكي شيعر

*شيعري نويَ وةك سةركيَشييةكي ئةزمووني 
 توانيوويةتي ض بطؤرِيَت ض بطوازيَتةوة؟.

لة سةرةتا دةمةوَيت بَلَيم كة ئةزمووني -
طؤظاري شيعر بةدحاَليبوونَيكي تةواوي نايةوة، ئةو 
دةمةتةقَييةي كة بة دذي نووسيين تةقليدي و كؤن 
نامانةوة، مةبةست تيايدا رةتكردنةوةي كةلةثور 

بوو، ضونكة هةر تةنها نووسني بة هةمان زمان نة
واتلَيدةكات ببيتة بةشَيك لةو كةلةثورة، خؤ زمان 
بةرد نيية، هةروةها  شاعري ناتوانَيت خؤي لة زمان 
ئةو زمانةي كة بة مَيذووي داثؤشراوة، رووت 
بكاتةوة. مةسةلةكة ئةوة نيية كة بةشَيوةيةك 

وامان كرد  بنووسي كة دذي كؤن دةكةوَيتةوة، ئَيمة
كة )قةسيدةي ثةخشان( شَيوةيةك وةرطرَيت كة دذ 

 بة كؤن بَيت، ئةوةش هةَلة بوو.
طرنطي شيعر لة طؤِريين ضةمكي شيعردا خؤي 

(ةوة بؤ تةفعيلةهةَلدةطرَيتةوة، نةك طواستنةوة لة )
)شيعري ثةخشان(. بة هؤي خراث تَيطةيشتين ئةو 

ية كة لة ئةزموونةوة ئةمِرؤ شيعري نوَي وةك ئةوة وا
بازنةيةكي داخراو خبولَيتةوة، دةيةوَيت لةو 
ضوارضَيوة تةقليديية نزيك بَيتةوة، كة ئَيمة 
هةوَلماندا لَيي رابكةين، بؤية هةستدةكةم كة 
نووسيين نوَي جطة لة هةندَيكي كةم نةبَيت هيض 
رؤشنبريييةك يان ئةزموونَيكي لة ثشتةوة نيية، 

ت، بةَلكو لة هيض زاتكردنَيكي تيا بةدي ناكرَي
زمانَيكي بَي بةرامبةرو ثةيوةندييةكي بَي بةرامبةر 

 هةَلدةقوَلَيت.
*كوا ئةزمووني ثيَشةنطةكان ئةوانةي كة ئةمرِؤ 

 دةنووسن لة كويَية؟.
بة بِرواي من ئةوانةي كة ئةمِرؤ دةنووسن -

ثةيوةندييان بة ضةمكي طؤظاري شيعر بؤ شيعر 
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و باَلو، نيية، ئةوان جؤرَيكن لة شيعري ثةرش 
نووسيين ئةمِرؤ هةتا ئَيستا وةك داوة دةزوو واية، 
وةك قةسيدةي ستووني، نة تيشكؤيةك و نة 
بناغةيةكي سَينرتالي هةية، نة توانيوويةتي 
ثةيوةندييةكي نوَي لة نَيوان زمان و شتةكان، زمان 
و دنيا دامبةزرَينَيت، ئةو زمانة وايلَيكردووين لة 

هةست بةمةسافةيةك  نَيوان نووسةرو دةستةواذة
بكةين، بةالم داواكراو ئةوةية كة زمان لة دةرةوةي 

 بووني نووسةرةوة بَيت.
*ئايا ئةو كةلةبةرة دةشيَ لة ئاكامي بةدتيَطةيشتين 

 ئةزموونةكاني سةرةتاوة بيَت؟.
ثَيمواية لة ئاكامي كارلَيكةري شيعري -

وةرطَيِراوةوة بَيت، يان شيعري نووسراو بة 
َيطانة، بةالم ئايا دةشَي شاعريَيك زمانةكاني ب

ئاطايي لة مَيذووي ئيستَيتيكاي زمانَيك نةبَيت و 
ئيستَيتيكا لةو زمانة دابهَينَيت؟! لَيرةدا من 
بؤضوونَيكم هةية و ثَيمواية شاعرياني ئةمِرؤ ئةو 
زمانة نازانن كة ثَيي دةنووسن، شاعريَيكيش تواناي 

لة نهَينييةكاني  بة سةر ئامرازةكانيدا نةبَيت، ئاطاي
زمان و مةعريفةي زمان و ئيستَيتيكاي زمان 
نةبَيـت، ناتوانَيت زؤر شتان بَلَيت، هةَلبةتة ئةوة 
بَيجطة لة بةهرة طةورةكان، ضونكة من قسة لة باو 

 دةكةم.
*بة طةرِانةوةمان بؤ شيعري تؤ، دةبينني هةر لة 
كؤمةلَةي يةكةمتةوة بةدواي شيَوةيةكي نويَي قةسيدةدا 

كةطةليَكي جياوازي دةطةرِيَيت، ئةو بةدواداطةرِانةش ريَض
وةرطرتووة، هةر لة كةوتنة ذيَر كاريطةري رةمزييةكانةوة 
بطرة، وةك لة قةسيدة سةرةتاكانت دةبينريَت، ثاشانيش 
شةثؤلي ئةفسانةيي، ئةو بةدواداطةرِانةي تؤ دةردةكةويَت و 
كةمرت دةردةكةويَت و ثاشان وندةبيَت، لة شيعري تؤدا تا 

ونداية، شاعريي لة تؤدا رادةيةك شيَوةكان لة زياد بو
جاريَك رووبةرووي دنيا دةبيَتةوة، زؤرجاريش دةبيَتة رةمزي 

دنيا، هةنديَجاريش رووبةرووي دنيا جؤراوجؤرةكان 
دةبيَتةوة، لة هةموو ئةو ريَضكانةدا ئايا شاعري وةك تاك 
دةكةويَتة كويَوة؟ تا ض رادةيةك ئةو شاعرية بةرهةمي ذيان 

 يةتي؟.و ئةزمووني رؤشبرييي خؤ
ئةو ثرسيارة واملَيدةكات كة ببمة رةخنةطري -

ئةزموونةكةي خؤم، طرانة كة بتوامن بؤخؤم رةخنة 
لة شيعري خؤم بطرم، زؤر شت هةن كة من تَييان 
ناطةم. وةالمةكامن بؤ ئةو ثرسيارة ورد ناكةونةوة، 

 بؤية داواي لَيبووردن دةكةم.
 

 شيَوة  زمانيَكي ديكةية
شضووني شيَوةكاري نوسينةوة كة *لة بارةي بةرةوثيَ

 دةكريَت مةسةلةيةكي هونةركارييانة بيَت ضي دةلَيَت؟.
شَيوة بة نيسبةت من زمانَيكي ديكةية، وةك -

هةر يةك لة دةستةواذة، رستةي شيعري، وَينة، 
ئيقاع شتطةلَيك روون دةكةنةوة، شَيوة زمانَيكي 
ديكةية دةخرَيتة سةر هةر يةك لةو دةستةواذانةوة. 

اهَيناني شَيوةطةلي زَيرت زمان جؤراوجؤرترو د
دةوَلةمةندتر دةكات، يةكَيك لةو ثَيوانانةي كة بة 
شَينةيي شيعري ثَي دةخوَينمةوة وزةي 
شَيوةكاريية، شَيوة بة قواليي ئةزموونةوة بةندة، 
رؤشنبرييي دةوَلةمةند دةكات، بةرةوثَيشربدني 

لةو شَيوة بةرةوثَيشربدني مةعريفةو ئةزموونة، 
دةريضةية من وا هةستدةكةم  كة ئةزموونةكةم بةرةو 

 ثَيطةيني دةِروات.
 

 بة زجنريةوة سةما دةكةين
*ئايا ثيَتواية ضونكة خاوةني ئازادي شيَوةيت ئيرت لة 

 شاعرياني كؤن سةركةوتووتربيت؟.
هونةر دواجار شَيوةية. ضةند هةست -

بةوةدةكةم كة لة شَيوةدا ئيبداعم كردووة ئةوةندة 
 ةست بة سةركةوتن دةكةم.ه
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 *بةالَم موتةنةبي شيعري ستووني تيَكنةشكاندووة!
بة مانايةك لة ماناكان تَيكيشكاندووة. با -

)بةحري  يةكَيك لةو قةسيدانةي وةرطرين كة بة
)حسان ووسيووية و بة قةسيدةيةكي ديكةي درَيذ( ن

بن سابت( بةراوردي بكةين كة لة هةمان بةحرة، 
ي لة نَيو ستووني )خةليلي( دةبينني: موتةنةب

 ستوونَيكي ديكةي داهَيناوة، وةك دةَلَيت:
 شيم الليالي ان تشكك ناقيت 

 صدري بها افضى ام البيداء
 يان:

 وجبت هجري ا يرتك املاء صاديا
*بةراي تؤ ئةطةر رؤشنبرييي عةرةبي بة شيَوةي ئاييين 

 مباباية، ئايا دةيتواني شيعري ستووني  تيَكبشكيَنيَت؟.
ئايني لةطةَل شيعر نةرم بووة، ئةرزشَيكي بة -

شيعردا، بةالم لة خؤشةويستييةوة نةبووة، ضونكة 
لة ناخةوة ئايني شيعر رةتدةكاتةوة، لة ئاييندا تاكة 
سةرضاوةي مةعريفة سروشة. بةالم لةطةَل ئةوةشدا 
شيعر بةراوةستاوي مايةوة، ضونكة شيعر منوونةي 

تةخوارةوة، ئةو زمانةية كة قورئاني ثَيها
ثارَيزطاريكردني ئايني لة زمان جؤرَيكة لة ثاراستين 
زماني قورئان. لة اليةكي ديكة ئايني ثارَيزطاري لة 
شيعري ستووني نةكردووة، هةروةها تَيكشكاندني 

 مةسةلةيةكي ئاييين نيية.
لة ناخيشةوة قةسيدةي تةفعيلي ستووني 

ةمِرؤ تَيكنةشكاندووة، بةَلكو ثةرةي ثَيداوة، بؤية ئ
ثايةيةكي نيشتيماني هةيةو  وةك رازاندنةوةيةكي 
ئَيسك طران دةكةوَيتةوة، وةك قواليي لة ستوون 
دةربازمان نةبووة، من هيض كةسَيك لةو بارةوة جيا 
ناكةمةوة، ئايا دةرضوومنان لة ستوون وةك 
دةرضووني )ئةبي نةواس(ة لةو بةهايانةي كة ثَيش 

رةوة ئةو لة ئَيمة ئيسالم لة ئارادابوون. )لةو با
تةواوتر بوو، ضونكة بةهايةكي نوَيي شارنشيين 

هَيناية ئاراوة، كة ئَيمة وةك ئةومان ثَينةكراوة( ئَيمة 
هةتا ئَيستا هةر لة نَيوان ضوار ديوارةكةداين، 
سةماكردمنان هةر تةنها وةهمة! ئَيمة بة 
زجنريةكانةوة سةما دةكةين تةنها لةخزمةتي 

مةَلطةي نوَيدا نةبَيت، ناتوانني رؤشنبريي نوَي و كؤ
 ستوون تَيكبشكَينني.

*ئةو قسةية سةربةخؤي رؤشنبريييةكان دةسةثيَنيَت، 
 ئةوةش شتيَكي نادروستة.

دةمةوَيت ئاماذة بةوة بدةم كة سادةترين مايف -
بةوثةِري ئازادي بتواني تةواوي  نووسني ئةوةية كة

، ئةو طريوطرفتانةي كة تياية دةذيت بيخةيتة روو
لةو كؤمةَلطةيةدا ئةو مافةت نيية، من دةمةوَيت وةك 
ضؤن خوا دةبينم ئاوا بيخةمة روو، هةروةها سَيكس 

 وةك ضؤن لةطةَليدا دةذيم.
 ي زاتي ئةو ناكةيت؟!.-ئةدؤنيس–*تؤ 

 دووبارة من بة نائاطايي ثَيوةندكراوم. -
*ئايا زاتي ئةوة ناكةيت كة بة راسيت ضيت دةويَت ئةوة 

 بلَيَيت؟.
كؤمةَلَيك ضةمكي وةك سَيكس، خوا، -

راستةوخؤ نا بةالم بة نؤرة -سياسةت، ئايني، هةن
من لةو بِروايةدام كة لة  -لة بارةيانةوة دةدوَيم

دنياي عةرةبيدا لة زؤربةيان دلَيرترم. بةالم دلَيري 
بة تةنها بةس نيية، هةر بة تةنها ذيانكردن لةو 

انةي ئيبداعي كؤمةَلطة كؤتكراوة، تواناي سةركَيشي
ثووض دةكاتةوة. هةروةها دةسةالت كةس 
ناثارَيزَيت، بةَلكو لَيرةدا دةسةالت اليةنَيكة لةنَيوان 

 اليةنةكاندا.
* لة نيَو زؤربةي رؤشنبريييةكاندا شيعري تؤ وةك هيَز  

بووني خؤي هةية، ريَطرةكان رةتكراونةتةوة هيض 
 تةطةرةيةك لة ثيَش داهيَنان نةماوة.

الي من بة طرنط دةكةوَيتةوة ئةوةية كة ئةوةي -
لة نَيو كؤمةَلطةكةي خؤم مبَينمةوةو كؤمةَلطةكةم 
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ماناكان ئَيمة هةتا  طوَيم بؤ بطرَيت، بة مانايةك لة
ئَيستا لةضةرخي ناوةِراستدا دةذين، راستة كورة بؤ 

 بةالم تووندوسووتاندن لة ئارادا نيية.. تَيب ك
ك لةخوَينةر و تيذييةكي دوانةيي بةسةر هةرية

 نووسةر وجودي هةية.
تؤ يةكَيك لةو سةركَيشية طةورانةم لة 
تَيطةيشتين خوا نيشان بدة، يان لة تَيطةيشتين 
سَيكس لة نَيو ئةدةبي عةرةبي. لَيرةدا زجنريطةلَيكي 
رؤشنبريي هةن كة ئَيمة لة نَيويدا دةجولَيينةوةو بة 
هةمان ئةو زجنريانةش كؤت كراوين. يةكَيك لةو 
شاعري و رؤماننووس و وَينةكَيشة سةركَيشانةم 
نيشان بدة كة لة بونيادناني هونةري سةركَيشي 
طةورةييان نواندبَيت، بؤضي سةركَيشييةكان ونن؟ 
لةبةر ئةوة نيية كة بةهرة نيية، بةَلكو ضونكة 
ثَيشينةو ضواضَيوةي رؤشنبرييي باوو كؤت و 

يية، ثَيوةندي كؤمةَلطة ئامادةية. تاك تيذ رةو ن
 بةَلكو ئةوة كؤمةَلطةية تيذ رةوة.

*يوسف ئةخلال ثيَشبيين نووسيين بة زماني رةمةكي 
دةكرد، ثةخشاني عةرةبي زاراوةطةليَكي رةمةكي بةكار 
دةهيَنا، بةالَم شيعر بةكاري نةدةهيَنا، ئايا تؤ ثيَتوانيية ئةوة 

 يةكيَك بيَت لة تةطةرةكان؟.
ايي نيم، بة هيض شَيوةيةك من دذي زماني ئاس-

بة نيسبةت يوسف ئةخلال زماني ئاسايي ئةو بة بَي  
لَيكدانةوة زماني ثةتي بوو، زؤر كةس لَيرة قسة لةو 
تيؤرة دةكةن، بةالم بةاليةكي ديكة، كة من بةو زمانة 
ئاسايية دةنووسم ئةوة شتَيكي ديكةية، وةك خؤم 
حةز دةكةم شيعر بةو زمانة ئاسايية خبوَينمةوة، 

-ماني ثةتي نةبَيت، ناتوامن بنووسمبةالم بة ز
سةرةِراي ئةو هةستة بةهَيزةي كة زمان بة 
بوونةوةرَيكي زيندوو دةضوَينَيت، زيندةوةرَيك كة 
طةشة دةكات و دةمرَيت، زيندةوةرَيك كة هيض 
ياسايةك نيية رَيطة لة مردني بطرَيت. سةرةِراي ئةو 

درككردنةش من بةالي نووسيين ثةتيدام، ئةو 
 م خؤش دةوَيت كة بةرةو مردن دةضَيت.نووسينة

 *كةواتة ئايا دةشيَ زمان رزطار بكريَت؟
ناكرَيت زمان رزطار بكرَيت، بةالم شاعريَيكي -

دياريكراو زمانةكةي خؤي رزطار دةكات، شاعريَيك 
زمانةكةي خؤي رزطار دةكات كة لة شَيوةي 
تةعبريكردندا بة ترؤثك طةيشت بَيت، نةتوانَيت 

موتةنةبي زماني شيعري رزطار كرد،  هةَلة بكات.
بؤية ئَيمة تةنها بة دذي ئةو نةبَيت ناتوانني 

دةربازي نابَيت.  -وةك زمان-بنووسني. بةالم زمان
ئةوةش واملَيدةكات كة بؤ جياوازي نَيوان زماني 
شيعري و زماني ئاييين بطةِرَيمةوة: شيعرييةت 

ندا دنيا دةكاتةوة، بةالم ئايني بة سةر راستييةكا
دادةخرَيت و دنيا لة نَيوان وشةكان زينداني 

 دةكات.
 

 :سةرضاوة
ئةو طفتوطؤية لة اليةن )ئةلياس خوري( ئةجنام 
دراوةو هةر يةك لة )بيالل خبيز( و )حسَين بن همزة( 

لة ثاشكؤي ئةلنةهاري رؤذي  بةشداريان تيا كردووة.
باَلوكراوةتةوة،  1996ي تشريين يةكةمي 19شةممة 

  يت )معابر( وةرمطرتووة.من لة ساي
 )وةرطَيِر(

 

 

(2) 
*ئةطةر لة كتيَبة نويَيةكةتةوة "ذينطةى رةش"دةستمان 
بة طفتوطؤ كرد، ليَرة ئةوةى طومانى تيدا نيية ئةوةية كة 
ناونان بةكردةى خؤى هةلَساوة، بةآلم ئايا ئةو ناوة هةر 
يةخةى دةوروبةرى عةرةبى دةطرآ، يان دةضيَتة 

رء يةخةطريى هةريَمةكانى ديكةى ذينطةيةكى طةورةت
دنياى ئةمرِؤش دةبيَتةوة؟ ئايا ئةو ناونانة لةو جوطرافياية 
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دةردةضآء دةضيَتة هةريَمةكانى ديكةى تايبةت بة مةسةلة 
 ئايينييةكانء ناسنامةء كةلةثورء.......هتد؟

دةاللةتى ئةو ناونانة لة ذينطةى عةرةبيدا -
مةوداى  دةخولَيتةوة، بةآلم هةَلبةتة بةثَيى

هةذموونى دةرةوة بؤ ذينطةكانى ديكةش 
درَيذبوونةوة، يان طةيشنتء كارلَيكةرى هةية. 
ثرنسيبى ئةو ناونانة رةخنةيية: ثرسكردنء 
كؤشش كردنة لة تةواوى ثانتايية جياوازةكانى 

 رؤشنبرييىء ئايينىء هونةرى بة كؤنء نوَيوة.
ةلَيَك *تيَبينى ئةو كتيَبة خويَنةر دةخاتة بةرامبةر كؤم

بابةتى نوآ كة رةطء ريشةى كؤنى هةية، لةوانةش 
خويَندنةوةى دةقى ئايينى، ثةيوةندى لةطةأل زمان، 
ثةيوةندى لةطةأل ئةويديكة، قةيرانى ناسنامة، خود، تريؤر، 
ثةضة، داطريكردنى عرياق، تةكنيكارى، طلَؤباليزم، 
 ثةيوةندى خؤرهةآلت بة خؤرئاوا، زؤرى ديكة. ئايا ثيَتوانيية
دةستربدن بؤ ئةو مةسةالنة بةرةو ثرسيارطةليَكمان 
دةطةرِيَنيَتةوة كة ثيَشرت هةر لة سةدةى بيستةمةوة دةستى بؤ 
بردراوةء هةتا ئةمرِؤش لة دووبارة خستنةرووى 

 نةبووينةتةوة؟.
ناكرآ لةمةسةلة سةرةكييةكان جياببينةوة،  -

دةبآ بةردةوام بةرجةستةيان بكةين تاكو بة 
ةكجارةكى ضارةسةريان بؤ شَيوةيةكى ي

دةدؤزينةوة، ئةطةرضى ضارةسةرى يةكجارةيةكى 
هةر تةنها لة ئاينيء فيكرى ئايدؤلؤذيء مةزهةبيدا 

 نةبآ دةست ناكةوَيت.
هةموو ئةو شتة كةينونييانةى وةك زمانء 
ثيناسةء تةكنيكء سروشتء خؤشةويستىء 
مردنء هونةر........هتد فيكر ناتوانآ لة 

 رة خستنةروويان واز بهَينآ.خستنةرووء دووبا
راستة وةك ئاماذةت بؤ كرد زؤر لةو مةسةالنة 
ضةندان جار خراونةتة روو، بةآلم مةسةلةكة ئةوةية 
كة بة شَيوةيةكى قووأل نةخراونةتة روو، بةَلكو وةك 

بريءباوةِر قسةى لَيكراوة، مةبةستم ئةوةية كة بة 
سياسى خراونةتة -شَيوةى ئايينى يان ئايديؤلؤذى

فةلسةفى بةرجةستة  -روو، هةرطيز بةشَيوة فيكرى
نةكراون. بؤ منوونة با مةسةلةى ئايني وةرطرين، 

-ئةو مةسةلةية هةر تةنها لةرووى زانستى
سياسييةوة لَيكؤَلينةوةى لةبارة كراوة، بةرزترين 

طةيشت بن خؤى لة  شتَيكيش لةو مةسةلةية كة ثَيي
 طوتةزاى جياكردنةوةى ئايني لة دةوَلةتدا
هةَلدةطرَيتةوة. بةآلم خودى ئايني بةو وةسفةى كة 
شَيوةيةكة لة شَيوةكانى مةعريفة، يان بةرزترين 
شَيوة وةك هةندآ دةَلَين، يان بةو شَيوةيةى كة 
سروشء ثةيامبةريية هةرطيز قسةى لَينةكراوة. 
توَيذينةوةى فيكرى لةبارةى ئايني هةر تةنها لة 

ندا كورت ثراكتيزةكردنء ثرؤسيسةكردنى ئايي
ناكرَيتةوة، بةَلكو دةبآ دةست بؤ ئةسَلةكةى 
بربدرَيت، بؤ ماناء مةبةستةكةى بطةِرَيينةوة، 
هةروةها زةرورةتى ضؤنَيتى ثَيويستبوونى ئَيمة بة 
ئايينةوة، يان ضؤن دةخيةينةروو، ئايا بةراستى 
مةعريفةية، ثاشان ثةيامبةرَيتى ماناى ضيية...هتد 

نةِرةتنيء هةندآ لة هةموو ئةوانةش مةسةلةى ب
ثَيشينامنان لَيكؤَلينةوةيان لةبارةوة كردووة، 
كةضى برييارانى ئةمِرؤ ثشتطوَييان خستوون، يان 
لة وِروذاندنى خؤيان بةدوور دةطرن، هةموو 
ئةوانةى خةريكى ئةو مةسةالنةن بةبآ جياوازى 
هيض ئاكامَيكيان بةدةستةوة نةداوة، تةنها دةكرآ 

ريان بكةينء تواناى وةك فوقةهاى نوآ سةي
فيكرييان خؤى لةوةدا دةبينَيتةوة كة ئايني 
طةورةية، بةآلم ئةو تةئويلة باوةى كة بؤ ئايني 
دةيكةن خراثة، ئةوةتا ئَيمة تةئويلى دروست 
ثَيشكةش بة ئايني دةكةين، بةقةد ئةوةى بضَيتة 
بوارى رةوادان يان فيقهةء هتد دةضَيتة خانةى 

مةعريفى لةسةر -فيكرىفيكرةوة، ئةوةى لة باري 
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ئايني دةطوترآ دةشآ لة بارةى زمان، ناسنامة، 
ثةيوةندى بة ئةويديكةوة بطوترَيت، وةك ضؤن 
دةشآ لة بارةى خودى شيعريشةوة هةمان شت 
بطوترَيت. ئَيستاى فيكرى عةرةبى رةطء ريشةى 
نيية، كةواتة بؤية هيض شتَيكى نوآ ثَيشكةش 

يكرى مرؤيى ناكات، ناضَيتة دووتوَيى بزاظى ف
 داهَينةرانةوة.

*لةو كتيَبة دةلَيَيت: "طرفتى حةقيقى لةخويَندنةوةى 
ئسول( -ئةو زاراوةيةوة دةست ثيَدةكات كة بة )فةندةمينتال

ناو دةبريَت، خويَندنةوةى رةخنةيى نةك خويَندنةوةى ئةو 
خويَندنةوانةى كة لة كؤنةوة بؤ )ئسول( دةكرا". ئةو 

ى دةكةى )ض لة نيَو عةرةبء  ض خويَندنةوةيةى كة تؤ داوا
لة نيَو ئيسالم( بة ترس دةورة دراوة، ئيَمة لةو بارةوة 
منوونةى زؤرمان لةبةر دةستداية نة بة مستةفا عةبدولرةزاق 
دةست ثيَدةكاء نة الى نةسر حامد ئةبوزيَد كؤتايى ديَت، 
ئايا ض وامان ليَدةكات بةردةوام ئيَمة فةندةمينتال 

طرفتةكة لة بةردةواميداية يان لة خودى  خبويَنينةوة، ئايا
 فةندةمينيتال داية يان لة دةسةآلتى خويَندنةوةداية؟.

فيكرء هونةر بة دياريكراوى ترسناكن، ضونكة -
ئةوانة بةهاء بريكردنةوةء بريوباوةِرء دابءنةريتى 
خوَيندنةوة....هتد دةطؤِرن، هةموو فيكرء هونةرَيك 

لَيناكةوَيتةوة كة هاوطوجنانى دروستكرد طرفتى 
هةروةها )هةستى هاوبةش( يان )عةقَلى هاوبةش( 
بة دروست ناوى دةباتء ثةسةندى دةكات، 
ئةطةرضى خؤى ئةوة ترؤثكى نادروستيية يان 
نةخؤشيية. بةهيض جؤرَيك نة فيكرةء نة هونةرة 

حةالَلى( ئةويدية. بؤ زانني -بةَلكو )رةواي
رَيت كة عةبدولرةزاقء ئةبوزَيد بةوة ناويان دةبرد

شتَيكيان خستؤتة روو، بةآلم وةك ضوونة ناخى 
مةسةلةكان بة قةد ئةوانةى ثَيش خؤيان 
جةربةزييان نةنوواندووة، هيض شاعريَيكى 
بريكةرةوةى سةردةم نابينم كة بة زمانى )ئةبو 

عةلالى مةعرى( رةخنةى لة ئاينيء بةها 
ئايينييةكان طرتبآ. فيكرى بآ ترس بوونى نيية. 

كة دةَلَين كؤمةَلطاى عةرةبى بةبآ فيكر  لَيرةوةية
دةذى، كؤمةَلطاى عةرةبى لة رَيطةى دةسةآلتة 

سياسييةكةيةوة دةطوازرَيتةوة، بآ ئةوةى -ئايينيية
بة ئازادى خبوَينَيتةوة، بآ ئةوةى بة ئازادى بري 
بكاتةوةء بنووسآ، بآ ئةوةى بة ئازادى طفتوطؤ 

سةر  بكات، كؤمةَلطاى عةرةبى طؤمةَلطايةكة بة
رؤشنبريييدا دةسةثَينآ كة لة زؤنطاودا بذي. 
بةجمؤرة رؤشنبرييى لة وآلتى عةرةبيدا بة زيندان 

وةك دؤزةخَيكى سيخناخ بة وشةء دةنط، -دةضآ
 يان وةك بيابانَيك كة هيض مَيرطى تيا بةدى نةكرآ.

*تؤ وةك ثرؤذة سةيرى ناسنامة دةكةيت)ثيَتواية لة 
فتوطؤوة بونياد دةنرآ( بة كارء داهيَنانء كارليَكردنء ط

مانايةك لة ماناكان ناسنامة الى تؤ مؤركيَكى طةردوونى 
هةية، ئةوة كورت دةكةيتةوةء دةلَيَى )رةنطة ئاواتى خود 

بآ، بةآلم بة دلَنياييةوة ئةمرِؤ  لة رابردوودا هةر ئةوة بوو
ئاواتى بةرزى خود دةكرآ ئةويديكة بآ(. ئايا ئةو قسةيةت 

مكةكانى سيَنرتالييةت بة هةموو هةريَمء لةطةأل فيكرء ضة
رةنطةكانء تيزةكانى ملمالنآء توونديدا بةريةك ناكةون، 
كة لة دنياى ئةمرِؤدا كار دةكةنء لةئاراستةكردنى 
سياسةتة ئيمثراتؤرةكةدا بةرجةستة دةبآء ثرِؤذة كؤنء 

 نويَيةكانى ثآ جآ بة جآ دةكةن؟. 
مت بدةية سَينرتالييةت؟ منوونةيةكى سَينرتاليية-

كة لة سةرووى هةستى )سَينرتالييةت(ى 
عةرةبييةوة بآ: )بةرَيزةكان(، )مامؤستاكان(...هتد. 
ئَيمة بةردةوام بة هؤى الوازىء ئيفليجى خؤمانةوة 
وةهم دروست دةكةين، ئينجا بةراستيان دةزانني، 
مةسةلةكة لة )سَينرتاليةت(ء )بةيةكداضوونى 

كو مةسةلةكة ذيارييةكان(.......هتد نيية، بةَل
مةسةلةى ئادةميزادة داهَينةرةكانة، ئةوانةى كة 
دنيا بونياد دةنَينةوةء دةيطؤِرنء ثَيشةوايةتى 
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دةكةن، لةطةأل ئةوانةى كة هيض ناكةن، دةضنة 
ناوةوةى خؤيانء ئاخ هةَلدةكَيشن، خؤيان بة 

ئاسؤيان  خؤشطوزةرانييةوة بةستاوةتةوة بآ ئةوةى
كؤكردنةوةى سامان ديار بآ، بآ ئةوةى جطة لة 

ىء هيض ئاماجنَيكيان هةبَيت.لَيرة بة مانا رؤشنبريي
دنيادا لةوة نزمرتء  مرؤظايةتيةكة هيض سامانَيك لة

 دةبةنطرت نيية، لةوةى كة لةبةر دةستى عةرةبداية.
بةر لةوةى قسة لة )بةدرةوشتى ئةويديكة( 
بكةين، ثَيويستة كار بؤ لةريشة هةَلكَيشانى 

بكةين، ضونكة لةبريكردنى  بةدرةوشتى خؤمان
خؤمانء )بةدرةوشتى خؤمان( تةواو لة راذةى 
ئةويديكةداية، )هَيرشةكةيان( بؤ سةرمان بةهَيز 
دةكات، طرفتةكة يةكةمني جارء دواين جار لة 
خؤمانة لة سياسةتى خؤمانء رؤشنبرييى 
خؤمانةوةية، لة خودى بة مرؤظبوونى ئَيمةداية. 

اطريكةر( هةموو دةستةواذةكانى وةك )د
)ئيمثريالييةت(ء )بةيةكداضوونى ذيارييةكان(ء 
)سَينرتاليةتى ئةوروثايى(....هتد  بوونةتة هؤى 
دابةزينء دواكةوتنء نةزاننيء بَيطاريء 
نةخوَيندةوارميان، ئةو دةستةواذانة وايان لَيهاتووة 
عةقَلييةتَيكمان ال بضةسثَيننء دابني بكةن كة 

ا ئةطةر عةقَلييةتى دواكةوتنة، هةروةه
)رؤشنبريييةك( الى ئَيمة بآ توانايىء ثاشكؤيةتى 
برةو ثَيبدات ئةوة بةو ماناية نيية كة )بَيطانة( 
دوذمنى يةكةممان بآ، بةَلكو بةو مانايةية كة 

 عةرةب بؤخؤى دوذمنى يةكةمى عةرةبة.
*لة ليَكؤلَينةوةء هةولَة نويَية رةخنةييةكانى عةرةبى بة 

دنيان بؤ شيعرء بة تايبةتى بؤ شيَوةيةكى طشتى لة دةسترب
شيعرى ئةدؤنيس سآ شيَواز هةلَدةطرينةوة، )حمةمةد 
ميفتاح( لة كتيَبةكةي )ضراى ضةمكةكان: رةخنةى 
مةعريفىء شةرِة شري( لةوةى كة بة رةخنةى مةعريفى 
ناوبراوة دةستى داوةتآ، هةروةها )عادل زاهري( لة 

يةوة بؤى كتيَبةكةي )شيعرء وجود( لة تةئويلى فةلسةفي
ضووة، وةك ضؤن )عةبدولآَل غوزامى( لة كتيَبةكةى 
)رةخنةى رؤشنبرييى( لة رةخنةى رؤشنبرييىء طوتةزاى 

 نةسةقء نيَرايةتييةوة قسةى ليَكردووة.
ئايا ئةو خويَندنةوة رةخنةييانة توانيوويانة رةنطدانةوةى 
ئةو ليَكؤلَينةوة رةخنةييانةى ئةوضارةطةى دوايي سةدةى 

ء لة ضوارضيَوةى قوتاخبانة كةلَةكة بووةكان بيستةم بن
دةرباز بنب، يان نةيانتوانيووةء لة نيَو هةمان شيَوازدا 

 ماونةتةوة؟
زؤر بة داخةوة كة من هةتا ئَيستا كتَيبى -

مامؤستا )حمةمةد ميفتاح(م نةخوَيندؤتةوة، زؤر 
رَيز بؤ نووسينةكانى دادةنَيم، هةَلبةتة ئةو درَيخيية 

نى ثَيدادةنَيم، بةآلم لةو كتَيبانةية كة لة مندايةء دا
 لةو زووانة بةرنامةم بؤ خوَيندنةوةيان داناوة.

بةآلم مامؤستا )عةبدوَلآل غوزامى( كة دووبارة 
رَيزم بؤ بةرهةمةكانى هةية، لةبؤضوونةكانيء 
هةروةها بة تايبةتى لة تَيطةيشتنى بؤ شيعر من بة 

ةى تةواوى لةطةَلى جياواز دةكةومةوة. )رةخن
رؤشنبرييى( ئةو لة جةوهةردا ناونانَيكى ديكةية بؤ 
رةخنةى ماركيسى بة سادةكراوييةوة، واتة 
رةخنةيةكى راستةخؤء بة ئايديؤلؤذيا كراوة، كة 
نايةوآ شيعر لة رَيطةى شيعرةوة تَيبطات، بةَلكو 
دةيةوآ بة هؤى دةوروبةرىء بة هؤى ئةوةى لة 

ى لة دةرةوةيداية تَييبطات، ئةوةش بةتايبةت
ثرؤسيسةكردنى جيدانؤفىء ستالينييةكةيدا 
دةردةكةوآ، ئةوة رةخنةيةكة بة ناوى )دةرةوة( 
واتة:ئَيمة، طةل، جةماوةر، كؤمةأل... قسة دةكات. 
رةخنةيةكة بة ناوى )منى دةرةوة( ثةيوةستبوون، 
ئايني، سياسةت، ناسيوناليزم.....هتد دةدوآ. 

نيية، هةموو ئةوانةش لة ضواضَيوةدانان زَيرت 
رةخنةى شيعريش رةخنةى ضوارضَيوة نيية، بةَلكو 
طةيشتنة بة جولةى هونةرىء مةعريفى ناوةوةى 
شيعرء رةهةندةكانى، مامؤستا غوزامى لة طوَلدا 
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بؤنةكةى نابينآ، بةَلكو هةر تةنها بةبينينى 
طوَلدانء ثةينةكةى بةسةى لَيدةكات. ئةو يةكةجمار 

دةكات، دةستثَيبة كوشتنى شيعرء شيعرييةت 
)بةَلطةنامة(ى كؤمةآليةتى دةقى شيعري بةرةو 

دةطوازَيتةوة. بةجمؤرة خودَيتىء تاكَيتى تَيكةأل بة 
يةكرت دةكات، لة نَيوان نَيرايةتىء ناوكؤيية 

بةدةوييةكة هيض ثةيوةندييةك -هؤزايةتي
نادؤزَيتةوة، هةموو سؤزء خودَيتى ناوةوة، واتة 

تاوة هةموو ئةوانةى كة شيعرى لة سةر وةس
ثشتطوآ دةخات. رةخنةيةكة هةر تةنها بة منى 
دةرةوة، بة منى كؤمةَلطا، بة منى ئينتيما 
ئايديؤلؤذىء ناسيوناليء كؤمةآليةتييةكةوة 
ثةيوةستة، بةآلم منى شيعرى منى ناوةوةية، كةواتة 
ئةو لةاليةكى ديكة وةستاوةء بري دةكاتةوة كة 

ى لةطةأل شيعر ناكؤك دَيتةوة. ئةطةر تازةطةر
شيعرى الى عةرةب لة ماناوة بآ، ئةوة مانا لة 
شؤِرشى خودييةوة خؤى ثةنا داوة، ئةوة تاكَيتىء 
نَيرايةتى نيية بة سةر )ئَيمة(، )نةتةوة(، )كؤمةأل(، 
)حيزب(، )هؤز(، )دةسةآلت(، )بنةماَلة(، ضونكة 
هةموو ئةوانة كةسَيتىء خودَيتى رةتدةكةنةوة، 

ةوة. ئةو شيعرى ثاشان هونةرء شيعريش رةتدةكةن
هةر تةنها لة دووتوَيى )هةستى هاوبةش(دا دةوآ، 
هةروةها ئةو شيعرةى كة بة شيعرى )عةقأل( 
ناونراوة يةكَيكة لة دةردة بآ دةرمانةكامنان، يان بة 
كورتى ئةو هةر تةنها ئةو شيعرةى دةوآ كة 
بةرطرى لة كؤمةَلطاء بةرذةوةندى كؤمةَلطا دةكات 

شيعرى )عاقأل( ناودةبرآ،  واتة ئةو شيعرةى كة بة
ئةو شيعرةى كة هيض طرفتآ ناوِروذَينآ، بةَلكو بة 

ةوةى كؤمةَلى ثَيضةوانةوة )كؤمةأل( ء طردبوون
تايبةتى طردبوونةوةى لَيدةكةوَيتةوة، بة 

 )نيشتيمانى(.
يعرى بآ نرخ بؤ جةماوةرى بآ نرخء ش

مةسةلةى بآ نرخة، لة هةموو ئةوانةدا واثَيناضآ 
ك رةخنةطرى شيعرى بكةوَيتةوة، هةتا )غوزامى( وة

وةك رةخنةطرَيكى رؤشنبرييش ناكةوَيتةوة، بة قةد 
ئةوةى وةك )فةقَييةك(ء )رابةرى مزطةوتآ( 
دةردةكةوآ، زؤر شتى ديكة ماوة كة لة الى 
)غوزامى( لةبارةى رةخنةى شيعريي هةروةها 
رةخنةى رؤشنبريييةوة دةطوتريََـت، كورتييةكةى 

ة بةندة، ئةوةية كة ئةو بة ئامرازء ئةوةى بة شيعرةو
رَيبازى ناشيعرى قسة لةسةر شيعر دةكات، ئةو لة 
دةرةوةى شيعرةوة قسة لةسةر شيعر دةكات، نةك 
لة ناوةوةى شيعر، ئةوةش بةَلطةية بؤ طةندةَلى 
رةخنةكةى. بةآلم قسةكردن لة سةر رةخنةى 
رؤشنبرييى بؤ ئةوانيديكة كة لةو بارةوة لة من 

 هةَلدةطرم.ثسثؤرترن 
بةآلم كتَيبى )شيعرء وجود(ى )عادل زاهر(ى 
مامؤستاى فةلسةفة لة زانكؤى )نيويؤرك( لة قسة لة 
سةر كردنى دوودَلم ضونكة بة دةورى ئةزموونى 
شيعرى مندا دةخولَيتةوة، بؤية داواى لَيبووردن 
دةكةم كة دةَلَيم ئةوة لة رةخنةى شيعرى الى 

ة سةرةِراى ئةوةى عةرةب منوونةيةكى دةطمةنة، ئةو
كة ئةو رةخنةيةى بة بزاوتى رةخنةى شيعرى لة 
دنياى تازة بةستاوةتةوة، بة تايبةتى وةك ضؤن الى 
هايدطةر بةرجةستةية، بة هةمان شَيوةش بة 
مَيذووى خؤى ثةيوةستى دةكات وةك ضؤن لة 
فةلسةفةى عةرةبيش )ئينب سينا، فارابى، ئينب 

ها وةك ضؤن لة روشد( نوَينةرايةتى دةكةن، هةروة
ئةزموونى شيعرى )ئةملعرى( نوَينةرايةتى كردووة، 
ئةو شيعرى لة فيكر جيا نةكردؤتةوة، ثَييواية 

 شيعر جوانرتينء تةواوترين تةعبريكردنة لة مرؤظ .
 

 سةرضاوة: 
ئةو ضاوثَيكةوتنة لة اليةن )عومةر كوش(ى نووسةر 
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 لةضاوي دلَةوة بؤ نائاطايي!
 خويَندنةوةيةك لة كتيَيب )سؤفيطةري و سورياليزم(دا

 
 

  شاهؤ سةعيدشاهؤ سةعيد
 

 تا مةوداى رِوانني بةرفراوانرت ببآ، رووبةرى طوزارشتكردن بةرتةسكرت دةبيَتةوة
 -نيفةرى-

 يكمةتى ئةبةديىدةطةرِيَمةوة بؤ خؤرهةآلت، مةنزلَطاى يةكةمني ح
 -رامبؤ-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ض ثةيوةندييةةةةةةةةةةة  ؤةةةةةةةةةةةني و    ةةةةةةةةةة  ي ة ي و 
 و ياؤيزمد  هةية؟!. يةكةةميا  ةةةومويني  ئ ةةاي     
ي  ةةةةَييي  ئ  ديةةةةةئ  ي َي ةةةةة..  ةةةةةة    ييةميةةةةةا    
 ي ضةة ةيةكئ هونةةة ئ ي ةةةة ة ئ هاي ةةة ةة  كةةة ؤةةة   
 ة ةئ  يسةةة   ةة ي ية ؤةة ة  ةةاي   ةة ياةؤضد . ض      
ثةيوةندييةةة  ؤةةةني و   ثَ ةةيا ئ  ةة   و ثَ ةةيا    

و ياؤيسةةةةةةةةةد  هةيةةةةةةةةة؟. ثَ ةةةةةةةةيا   يةكةةةةةةةةةميا   
ثَ ةةةيا ي  ة ؤةةةةثي  اي يي  ااي ةةةةةية ؤة ةةةة  يةةةةةي يئ    
 وينةية  ند  ياةا يت يةةكووينئ ةةةنة ؤ . .  ةة      
ثَ يا    ييةميا  ثَ يا ي  ة  ةمة ة ةيت هةة ي    
ؤةةةةةة هةةةةةةموي ةي ةيةةةةةاي ثا ةندييةةةةةةكئ هو ةةةةةيا  نةئ 

 ثي شوةةت؟!
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ذ ة   ةةةة  ي ة ئ  ز ييي  ةةةةئ ةاي ييةةةةة كةةةةة مةةةةو  
 و ةةةا  وي  ي ثاكووينةةةةية  ة  يةةةة مةةةَد   هة  ةةةئ     
 ةةو ياؤيزمة  ز ييي  ةةئ ةيييا ييةةة كةةة هةةةؤض َ  هةةي  
موذ ةيةةكئ ةااةان و وةمي ة  نييةة!.  ةة   يي ةَ          
ةةةةةةةة   ذ وينةةةةةةة  ثةيوةنةةةةةةد و ةةوموين    ي ةةةةةةةية    
ؤةني و نياند  هةية   ةيايوةيئ ؤةي ةاؤضة   كة هة  يي 

 ة ة  ية   ةةةةويني  ئ   ةييةكةةةةة  ايةةةةةا  ةةةةة .ياةةةةا   
.ويت ةةة  ا . يةكةةميا  ثي يو يةة .ياةا    يييةةكئ      

(  هةيةةة  كةةة بارن  (ي   يييةةكئ نا يةةا    ظاار   يةا    
 ة آ كة   عا ف هةةيؤض   دوي ةةيةي  َ ي ن َ نة     
 يية نا يا ةكةةةةةةةة   ةةةةةةةد .  ةةةةةةةة   كة ةةةةةةة   يية    
 و ياؤيست   وي   ة ة   يي هة ي يد     ة دةكا  

ي ي  ةا اي و ةةي  يَيا  هةة ي ي   كة يةكي  يا  هة 
ناةا ايية  ةةؤضوةية  ة آ ةةييش هةة ية  عةا ف كةا     
ؤةةةةةة هة ي يةةةةةة نا يا ةكةةةةةة   كا   ةةةةةا  كةةةةةة هةةةةةة ي ي   

 ناةا ايية.
ؤي  ضويني     ي ة  ني و   هةة  يي ةةوموينةكةة   
ؤةيي ةةد   ة  ةكةةةي  كةةة  ي  ثيةةة  نويؤضووينةةةية ؤةةة      

ةيةح ةةندي شةةةةة   ةةةة  ي ة يد   ةةةةة   كانةةةةدن   ةةةة    
ك ياي    .  ي ثية  ةة َ ندن   ةو ياؤيش  َيةيةة   
ؤةةةةةةة ية ةةةةةةيييووي   ةةةةةةة نو ةةةةةةي    ةمةةةةةةةك  يةةةةةةا   
يي  ةكي شةةةةةةان  نةةةةةةاة   ي .  ةةةةةةةيةح ي يةةةةةةة ةةةةةةةةي     
 وو   ةةةةةئ كةةةة  ةةةةومان  ةا ةةةاي  نا ةةةيزة   ةةةة      
ؤةةةةةومان  ع  انةةةةد   ي  ثيةةةةة      ةةةةة  يية ؤة ةةةةة     
 يةو    ي  وينةية  ند . هة      هي  ةان   ةمةةك و  
ناة   ييةةةةةة ي يةةةةةة ةةةةةةةي نو ةةةةةي ة يةةةةةا  ةةةةةةةي يي  ةةةةةة  
ة    ةةةة ة  كةةةةة ة  ةةةةةة   ؤةناي ةةةةة  ةةةةا  يةكان   
ناةا اييةةةةةية   ةةةةآ هةةةةي   ةةةةاي ي َ و  انسةةةة  ي     

 ثي شوةةة  ةا ايئ ي ةةنأل ؤة  يك  ة آ.
هةنةةد  ثَ ةةيا ي كي شةةة هةةة  كةةة مةةَد  نايو نةةآ   
ؤة  ي   ةةنألي ية م  ؤ .ي ييةية  ا ة ة يا    ةا.  

  ة    ةةك هةةان   ةة     ة   هة يةكضةة    هة ةةةي  

هةةةةةةةان   و ياؤيسةةةةةةةت  ة    ةةةةةةة  ياني َ نةةةةةةةةية     
ةةوموين ةؤي ك ؤة ة ةية  ةةوموينة  ايةكةا    ةة ةي   
 ةةةةةوي  ي ك كةةةةةة يةكةةةةةة  ناييةةةةةدةنآ  ةةةةةةي  ي  يية    
ؤةيي  ةةة  يةةةوي    ثةةةناان   ةةةثي  َ ي     ةةة ة  ؤةةة    

  ة ة ي  ةةنألي ةةوموين  و نسة    ةيوي آ.
 دمةةةةة د(  ةةةةةة  ي  ي ك ؤةةةةةةني و      ي ةةةةةآ -  ةةةةة 

( ةةجنامةةةدة  ي البرننيااا  ةةةو ياؤيز  ي ةيزدي يةةةز   
ثةةةةةةنا َ    ةةةةة  يو نةةةةةا ناةةنةنيةةةةةةكان  مةةةةةَد   ةةةةةة     
 ة  ةةةاية  هةةةة  يي  ةةةابكيةكة  ة ي ةةةآ. هةةةة  يي 
 ةةةابكيةكة  ذ   دوي ةةةةية  ناؤضةةة  ي  و   ةةةي وة    
ثي شوةةنت.  و ياؤيز   ذ  ةةي   هي  انة ةة ة ييةة   

 ييةيةةةةةة  كةةةةةة ؤة ة  ةةةةةاي َي    ونةةةةةة     يةةةةةا  هونة
ثي شوةةةةكا   ي ةة ة هة   هة يةكض   ةيزدي يةز   
 ذ  ةو ثة  ةةةةةةةييةكة كةةةةةةة  ةةةةةةة وي َة   ةةةةةةَييية  
 ايةكةةةةةا  ي ؤةةةةةةذي َ  ةةةةةاي ي َ و ؤة ةةةةةةةة  ةةةةةةايَ  

 مَد ةكا   ة  ي وة ة آ.
 ةةةو ياؤيز   هةةةة ية   ةةنةةةد    َيةةةة  (  ةؤضةةةآ  

. ةةؤضوةيةة  ثةيوةندييةك  ثةةي   ة  َي ةةةية هةيةة  
مةةَد   دذ  ةةة  دذ ؤةةة  َي ةةت  يي  ةكةيي ةةةةيةي ؤةةة  
وي ةةةةد     ةةةةةةني ة  ةةةةة    ةيةةةةَ و . مةةةةَد  ةةةةةةي   
كييالنةةةةةة  ين ةةةةةَ يية  كةةةةةة كةةةةةاي  ةةةةةة    ة  ةةةةةا  
ناي  يةكان   َي ة  ثي دةكَ ةية. ؤةي  دذةيشةية  
 ةة  ةةةةي مة ة ةةةةة  كيييةة  يةةةَ يانيدةكايةةةية   ةةةة       

 ي  ي اوي ة .هةموي ياني َ نةيةكان   آ  ة هة  
 ةةةةةة   ة    دمةةةةة د( ةةةةةةةية  ة ةةةةةة ي  آ كةةةةةة  
 ةهةنةةةدي    ني وةةةةو ه  ةيةةةزدي   ؤة ةةةو ياؤيزمد    
هةيةةةةةةةةة  هة يةكضةةةةةةةة    ةهةنةةةةةةةةدي     ةةةةةةةةييَ و  
ةة ةةةةةي َة ة ي  ؤةهةةةةةما   ةييةةةةد  هةيةةةةة  كةةةةة ؤةةةةة     
مانيفي سةةةةة   ييةمةةةة   و ياؤيسةةةةةةكاند  ةامةةةةاذة  
ثي ةةةةةةد  ية. ثةةةةةةةنا َ    ةةةةةة  ةيزدي يةةةةةةز  ي  ةةةةةةييَ   

و ي  نةةةةةةيَ ني    نةةةةةوي   ةةةةةوي كةةةةةة مَد ةةةةة  هةةةةةةؤض 
هاي ةةة ا  ةة د ة   ةةوي  ثةةا   ةةةندي   ةةة ة ؤةةة      
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ةة ةةةكَ ن  ةا ةوييةكةةا  ي  ة ةةةةم كَ ن   ي ةةَي 
 ؤةناؤضود ن  ةةوموينةكان .

 ةةو ياؤيز  .  ي  ةةة ؤةةة  ةة  ي ة     ةةة    ةةةآ      
يةةةةةو   .. هة يةكضةةةة    ةةةة  ي ة   .  ي  ةةةةة ؤةةةةة     

   و ةةةا  وين   ةةةو ياؤيز   ةةةة   ؤة ةةةة   ةةةاية  ي ن  
ياهةياييةةةةةةد . ؤةةةةةةة هةةةةةةة  يي ةةوموينةكةةةةةةة   مةةةةةةَد  
هة ةدةكا كان ا    كَ نةيةي ةة َ ند  يةناا ةةنأل 
نيةةةةةةة   ةةةةةةةؤض و هةنةةةةةةدي را  .ة ةةةةةةةةي هةنةةةةةةد .ا    
 ية س(ةةةةةةة.  ةةةةةون ة ثيةةةةةة   ةةةةةا     كَ نةةةةةةية    
يةك َي    يي   دكة نية   ةؤض و    ةرت يةةك َي    

.ياانة. مَد      يي .ة ةة يا  يةك َي   .ة ةةي
ؤة  ي  ة   ةو ا  ةةنيضةية   دذ  ة  دذ ويايَ ؤة.ياا  
 يي  ةكةيي ةةةةةةية  ةةةةة.  ي ك ؤةةةةة َ  ةةةةةةية  ةةةةةةي     
 ةو ايةةة  ةةة.ياان    ا ةةي    يوي ةة  نةةام  ويني    

  ةي ة  كَ يية ؤةةا ت  ةي ي ة   .
                مةةةةةةةةَد  يي ةةةةةةةةو  يةكووينةةةةةةةةة نةةةةةةةةة     ةةةةةةةةَ     

                       ة   ا  ة ةةةةةةةةةةة . يامةةةةةةةةةةةو د   ة ةةةةةةةةةةد  يية نةةةةةةةةةة
                 ةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةو  نيش و يي ةةةةةةةةةك نةةةةةةةةةة آ ؤةةةةةةةةةةثي  اي     
            يي  ااي ةةةةةةيةي يةكووينةةةةةد   ي يةةةةةة  ةةةةةة  مة ة ةةةةةة   
 يةةةةةةةو    ة .ياكَ نةةةةةةةية  ةةةةةة   ؤة وينةةةةةةةية ةكان  
 ؤةةةةةةثي  اي  ا  ة ةةةةةة  ي مي ة ةةةةة َ نياند .. ةةةةةةةي     

              ك كةةةةة .ياةةةةا  هةةةةي  نيةةةةة . ةةةةة ؤةةةةة  ةةةةة  ي ي وي ةةةة     
 ةةةايةن  ذيةةةا  ي  ةةةوي  نيةةةة.  ةمانايةةةةك  يةةةَ   ةةةة   
" ةةوي " يةةةناا  ةهة ةةت ي  دوةا  ةةآ  ةةةةي   ةمةةةي    
 َةيي  ةةةةةة ؤةةا ةةةةةة  ةةندي شةةةةةة  نةةةةةويؤض  مةةةةةَد  ي  

 ةو ثة  ةيد  نية.
 ةةةةةة  يي   ةةةةةويني    ناك يايةةةةةة. هة ةةةةةةةكان    
مةةةةةةَد يش  ي   يةةةةةةا . مةةةةةةَد  هة ةةةةةةةدةكا يو نةةةةةةاي  

ةي ةيَ  كةةة يةةةةناا ؤة.ة ةةةةة   ةا ةويةكةةان  ؤةية ةةة 
ة يةةةةةد  .ي  ايةةةةةا   وي ةةةةةةةية. ة  ةييسةةةةةة  ةةةةةةةي  
 َكة ايةية كة يو ناكان  مَد   يو  ةكان  .ة ةة 
 ة ةةةةوي   . ذ  ي ثيةةةاي ؤةةةةكاي  ة  ةييسةةةةيد   ةةة     

يةكةةةةةةةمه .ةةةةةةا  هة ةةةةةةةدةكة   َ ي ةةةةةةك ؤةةةةةةة وينيا    
ؤة ة ةية  ة يانة  كايي ك  ةي  ةَ ة   ةوين  ة يةا     

دةكة  ؤةية  ةي ةيَ  كةة هةة ..    ا  ة  ةية  هة ة
ةةي   يةناا ةةاية  .ة ةةةيةك  ي ن ة  نةه   ةةؤض و      
ةاية   ويني     ةهايش   يةةناا  ةة   ةة.يااني       
 َي ةةةة  نةةةه   ةةةةؤض و ؤةةةة.ياان  ميةا يزي يشةةةد     

 ثش ي  يا  هةية.
 ة        مةَد  هي  ةدة يامةةو د  ثةية نةة  ةة      

َد  يةةو ةكا  ناي  يية  ةا  يةكان  .ياةا .    ة  مة    
ؤة  ة  اكةان  ناك يةاي مةةيا   ةد  ؤةكايي  ةد   ةوي        
 ةو نةةةآ كةةةة ية  هةةةةموي عا ةةة ةكان  ثةةةي ش ةةةة      
هيض    ط ناكةةي ؟!  ةن ةة مةَد  ةو ويةا   ةةةية      
 آ ؤة  ي  ا   ة      ة ي   ناي  ة   ةوي  ي ناك يةا       
ناي  ةةةة  ةةةةة   ية   وينةةةةةية ي    ةةةةةاية  ةةةةةةي    

ا  ةةة    كة ةةا   ةةا.  ةا ةة كان  ةةةا ةويي  ناك يةة 
ي ية مَد  ؤة ية  كايد   يي  ة ة   يةكي  يا   ة ةي 
هة ي يةةةةةةة نا يا ةكةةةةةةان   ة ةيةي يةةةةةةةكي  يا    ييةي 
هة ي ية ثةناانةكان  نايةية  ة ت ثي دةكا. هةة  يي  
 ةةةة ة ةكة   ةةةة يي يضوةةةوي  ؤةةةةناك ياي ةة ة يةيةةةد       

 ك ياييا    .
 ةةةةةو ياؤيز   هةةةةةة ية   ةةةةة  ي ة    يةةةةةةكي ة    

ني و   نو ةةه ي ذيانةةد   ة ةةاوي  آ. يةةةناا هي  ةةدة     ؤةةة
 ةس نية  ةي َ   و ةه   ةةؤض و  ة ةآ  ةي َ  ة يه.       
 ي َ ةةومويني    ذيانيية  نةة  ةامَ وي ةك  ة  ذيةا .     
 ةها   ي َ  ية      ؤي َ(ي  ماب مةآ( ثي يةانو  وي    
 ةندة  ةة يةية   ة   ؤة ة  ةم  ةةي ند   ةند  ةوي  

كةةةةة ؤة  ي  ةيةةةةةية  ة ة ةةةةت   ةةةةي  ةةةةوي ة ما ييةةةةة  
 ةهةةةةةات.   هي  ةةةةةة   ة ةةةةةآ ي يةةةةةا  ةةةةةآي ية ةةةةةييي    
ةو  ةةكان  .ةماية ي ك مةؤض ة نة آ  يةناا ؤة ة  
ة      ة    آ.  ة آ .يضةي    ةةياؤض  ةة    ة    
  ةةا نةةة   ةة   ةةةي    يةةَ. هة   يةةة  و ياؤيسةةةةكا    
 ة  ا   وي   ةة  دمانسةيةكا  ي  ةمزيةةكا  ي ةةةي     
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نةةة  كةةة  ةنةة   ةةةيَي نامةةةةيو يا     نو ةةة ة ياةييا
  ةنو  .

كةؤةةةةةةةةةةثو    و ياؤيسةةةةةةةةةةةةكا  مةعَيفةةةةةةةةةةة   
ةيزدي ييةةةةةةة  كةةةةةةة مةعَيفةيةةةةةةةك  يَ نسةةةةةة دنةا ي  
ية  ةةةةةةةةيية  مةعَيفةيةكةةةةةةةةة  ةةةةةةةة    مةو  نةةةةةةةةدن    
ميةةةةا يزي ي     ةةةة  يين   كةةةة ياكةكةةةةس ةةةةاية   
ةةةةوموين   ةةة ةكيية  نةةة  ةةةاي  يةةا  ةييةةاامي ك كةةة    

 ةةيَ  كة ة  ةةاية      ةايةنةكة  كة ي    يةَ  ةآ  
ةةوموي . ةةي    ذ  ةةي .ياكا يية  وي  كة ةةاي    
مة يي  ةسةوويية ني و   .ة ةة ي  دح   ذ  ةةي 
يي  ةيشةةة ة  " ونةةاو"  ةةوي  كةةة  ةيانوة ةةةةية  ةةة   

 ة ديي ا  .ة ةةييةية.
 ة  اية ة  ةاي ييةةكان   ةو ياؤيز   . ةة ؤةة     

كان   دمانسةةيةت ي هي يا ةةة     َيةةة   ةةوي ؤةةةيي زة   
 َديةةةةةد كةةةةةة "ناةا ةةةةةايئ" كةةةةةَ ة ك  ةةةةةاي كان ةةةةةا    
يةني ةةةةةي  مةةةةَد  ي هةةةةة    هي  ةةةةاني     ةةةةي َ و     
هونةةة يئ.  ةةي ة     ؤضوةةة  ي  ي  ةةة  يةهةة. ي ةةةةيا ..    
ةةةةةي  ةةةابكيانة  كةةةة يو ناكةةةان  ناةا ةةةايئ  ةةةةهي زيَ  
 ةكة .  ةة   ؤةةثا  ةةةي  ة  ةاية ة  ةاي ييانةة         

ة ة  هةةةة ت ي  ةةةو ياؤيةكا   ايةةةةة  يايوةةةةييا   ةةة 
 ييَ  ة  هةة ت  ة    كةة ةةؤضوةيةة  ة  ي ة   ي     
  مةةان  ميةةةا يزي    ة ةةي     ةةَنط ؤةةة كةؤةةةثو      

 ة  هة ييةكا  ثي  دي  آ.
 ة   نةةةية     ةةةةني ة  ةة  ة  هةةة ت  َيةيةةة ؤةةة 
 ة   نةةةية  ةة  كةؤةةةثو   كةة ن   ةيية ةةو ان   ةةة  ؤةةة  
 ةةةةوكَ ت. ةةةةةةي   .ياي وييةةةةا  نة ةةسةةةةةة ني ةةةةو    

ي ةةةةَي مةةةةا ة   ا ةةةةةت ي ةةةةةو   .ياةةةةا  ي مةةةةةَد .       
 ةةةةةةةو ياؤيةكا   ةةةةةةةة   ةةةةةةةة   ةييةةةةةةةة  ةؤسةةةةةةةة يية   
ناةةنةنييةةة   كةةة  يسةةا   يةكا  ي ثي َ ةي نةة  ةاي ةةة  

كان ا  ناي  يةكا   َ ي يا  ثي ووي  ؤةثي  اي  دوي ةية 
   ةةني ةي  ة ةنةكان    هي  ةا  ي ةةندي شةة   ةة     

 سة ة  ةةنيض .ؤة  ي ووين  ييةو كان  ؤ .يك ي  ةؤ

ثةيوةنةةةةديئ ني ةةةةو    ةةةة  ي ة  و  ةةةةو ياؤيز      
ثةيوةنديئ ني و    يي كايةة نيةة كةة يةةكي  يا  ؤةةذي َ      
كا ي ة ي  ةةي  يَيةا   ةآ  ثةيوةنةدي  ني ةو    يي     
 ةيي  ك   ي نو  نية كة  ييةميةا    ي   وينةةية    
يةكةةةةةةميا   ةةةةةآ.  ةةةةةةؤض و ثةيوةنةةةةةدي  ني ةةةةةو    يي     

ةاؤض  ني ة  نييةك  نويؤضةد    ةةوموين  مَديية كة ؤة
 ة ةةة   ةيةةة   ؤة ةةةني    ناةةةةنةن    هي  ة  نةةة       

  وي  ؤةيةكرت ية  ة َ  ي ةةوموي   ة    نةية.
 

 مةعريفة:
ثةيوةنةةدي  ني ةةو   مةة  ي  ةةوي   ةةةو ي  ا ةةةت..     
ثةيوةندييةةك  مةعَيفييةة. ي يةة يةا  يي ةة   ني ةةو        

  مةةةةَد  ي .ياةةةةا   ة ية ةةةة رت  وي ةةةةةةية   يي ةةةةةة     
مةعَيفةةة  ةةة  َ ي نرت  ة ةةآ.  ةةة  مانايةةة   ي  ثيةةة      
كةماؤض  مةعَيفة  َيةية ؤة يةكووين  يةةي ي  ني ةو     

 ةو   عا ف ي ةةي  ةة  كة ثي ويسةة   ا َ .
 وي  ؤة يد     يد   ا ةيي     ة ةك  نية  كة 
ؤةةة  ي  ا  ةةةةنأل يةةا  ؤ .ي ةةةية ؤي ةة  نزيةةك  وي ةةةية.    

ةعَيفةيةةةةة   ةةةةة    هة  ةةةةةندة ةةةةةةنأل  ة  ةةةةاية  م 
ةام   ة   مةعَيفةيشة. ةةنأل ية  ةة   ي يةة كةة    
 ة  ةةةةاية    ييناكييةةةةة   ةةةةة    ةةةةة     ةةةةةةةية      
يةما ةةةا    ةةةةي  نةةةة   ييناكييةةةا  ثآنا ةةشةةةآ     
 ةةةؤض و ؤةةة يا ي يةةد   ةماآ  ي  ةةآي كوي َمةةا   ةكةةا.    
  يةةةة ةةةةيب عةةةة ة    ةؤضةةةآؤ " يينةةةاك  .  ي  ةةةة ؤةةةة 

 (.39ثة  ة" ل
يةةة   ةةوي     ةةة   ةكةةاي  ةثا  ةةة  ةةةةي مةعَيفة

ثا  ةةةةةةةي  ؤةةةةةةةة.ياا     ةمي  ةةةةةةةآ مةعَيفةيةةةةةةةةك   
 ةةةةاةةةية. مةعَيفةةةةة   ةةةة    ؤةنا ةةةةي    ةةةةوين   
 ةهاية  ة ةثي دةكا كة يةو  نةي ك كة ةية  هةموي 
 وينةةةةةية ي ةا ةةةةةة .ياي وةكةةةةان  .ياانةةةةة.  ةةةةة      
يةةةو  ن   ةة    يةةةو  ني ك نيةةة ؤةةة ة ةية  .ياةةا      

ز نووين  يةي ي  يةةةةة ؤة ةةةةة   ةةةةةؤض و ؤةةةةة دة  ةةةةةايي 
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 وينةية  ند . مةعَيفة  ةناك ياية   ة ةثي دةكا كةة  
يةو  نةةةةةةةي  ةةةةةةة ناك يايةةةةةةةكيش ك يةةةةةةاي     كةةةةةةة   

 وينةية  نةةةةة. مةعَيفةةةةة     ةةةةةةني ة    ء ةةةةة  يي 
يي يضووينةةةةةة ؤةةةةةة يي يض اكةةةةةان   وينةةةةةد   ةةةند وةيةةةةةة   
 ونا ةة  كة ةةة    ةةةاس  عةةةا ف( ؤة ةةةة   ونا ةةة   

 مةةةعَيف(    ةيوي ةةةةية.   كةةةس يةةا   ةةة  نا ةةَ ي  
ةةةةي  دةةةة  دةةة   ةنايةةة  كةةة هةةة يةكو   ة ةةةام ( 
 ةؤضآ  ونا   كة   عا ف ؤة ونا   ةةةي   يةد    
 ة ةةةييآي  ةيوي ةةةةية.  ةةة    دةةة   ةةةنا وي   ية  
هةنةةدي ك ثي يانو يةةة   دةةة   ؤض يةةاي و ةةةا  م  نيةةة      
 ةةةةؤض و  دةةةة  ثشةةةي و   ة يين ةةةو  ة  ةةةامييةك   

  يةو    ةةي كة ةة نيةة كةة  ة ايةة      آك ياية.   ا 
 ؤض يةةاي و ةةةا  مي   ديةة    ةةةؤض و كة ةةي  ة  ة ةةي ةة  
 دةةةة   ة  ةةةام و    ةةةةني ةية ؤةةا ةةةت كة ةةةف   
ناك يةةا    يةةةا  هةةة ية    ةةةةهي  كةةو    عة ةةةديؤضة(    
 ةؤضةةآؤ "عةةا  رتي  كةةةس  ةيةةةو     ة  ةةامرتي يانة  

(. يةةةةةا  ية   وينةةةةةون   ة ةةةةةَ ( 40ؤةةا ةةةةةةيد " ل
  ثَ ييا  عا ف كي ية؟  يضةي هؤ "ؤي ةَة  ةوي      ةؤضآؤ  ة

 (.40 ة     د " ل
مَد   ية  ةو ي       َ  ي ؤة.ياا  ي  ةي  ةة    
ك  ثي     ةي ةية ؤة ة  ة  مةعَيفة  . مَد   ة ةآ  
ةةةو   ةةة   يي وثةةة  ي  آ ؤةةةثي  اي نا ةةي   .ياةةا  ي 
نا ةةةي   ةةةةو   ة يشةةةيد . كايةةةآ مةةةَد  ؤةةةةةو     

ة  دةةة   ةنا وينةةةية  ي يةةة ةةة    ةيةةَ و    ة ةةي ة
 دةةةة  هةةةةؤض َي   هةةةةموي ك  ةةةا ي ؤةمثةةةة ةكا      
 دةةةة  يي  ااي ةةةةية  ةةةةو   عةةةا ف ي .ياةةةا  كةةةة  
 ا ةةةةةي  مةعَيفةةةةة. يةةةة   ةةةة  ةةةةةةية    ا ةةةة   ة ةةةةآ   
 يي كةييةةةةةية ؤةةةةةة ت  يةةةةا  هةةةةة ية  يةةةةةكي ك ؤةةةةة  
 ةة  يية  ةةةي ةكا  ييةة ؤ "يةةا نةةام   ةة   ةةةة ت  ؤةةة   

 (.41نا ي د   ةيو نايَ " ل
ة ة  دةةةة   ةةةةنا وي  ثي ويسةةةة   ةةةة  ةةةآ  ةيشةةة

ن نةةا    ةةة ةك  هةيةةةؤ ةا ةة َ  وي    ة كةةةيي  ي  

 يةة ه. ؤةةة دة  يةكةمةةد   ةةوين   ةهةةا  كةةة  ويني  ةةة 
 ةةةةةةه   .ياةةةةةان   ةةةةةةةكانةية ثة  ةث  ةةةةة َ ية     
ةا ةة َ   ة ةةآ. مةةَد  ؤةةة  ن نا ةةة   .و ن ةةو  ةة     
يةو     كة .و ن و    يةك   ةهايةة ةا ة َ  ةكا.   

ييةمةةةد  نةةةوي   يةةةةو  ن   ة  ةكةةةةي .    ؤةةةة دة   
ؤة ةةةةة  ية.ةةةةةؤال  ةةةةةةي نةةةةو ة   ياؤضةةةةة ييشةةةة يةكا   
 ة  ةكةي   كة هة  ياؤضي ةك ي  ة ةي ةةية  ةة   ةةي ك     
ي  ةةةة   وينةةةةية ي ك.  ةةة   ونةةةة نةةةوي    ديةةةةكا    
 ة  ةكةةي   كةة  ةثةة  ة  .ة ةةةكا    ث  ةةَ ي .     
ؤةن نا    ي يةمد  ية.ةؤال  نوي   ة ي َ ي ؤةة ؤض   
عا  ةةد   ة َيسةة ي ةةية  يةةا ةةةةي ةةند وةيةةة  هة ةةت  
  ةةةة وين  ةةةة   ناكةةةاي  ةيةةةةي ي   وينةةةد  ثةةةة   ي  
 ةي ة ي ةةيةي هةةموي ثةيوةندييةةك  هو ةيا  نة  ةة     
.ياانةية ؤة ة ةدة  . ةة   دةة ب  هةند  عةا ف  
كايييةةةةة  ب  هةنةةةةدي    يَيةةةةا  هةميشةةةةةيية  ي يةةةةة 

وي ةووي   ينووي  ي .يا وينةةية   دية  ؤةة نياي ي   
  ة دةي ك  كة ؤة ي و نةي   ة آ.

ؤةةةةةكةي و  "يةةةةةكووين  ةةةةةةنة ؤ . و ةوؤ ةةةةان   
 ةةةةةة  ةي   ؤة ةةةةة  ي ة   ةيسةةةةةالميد "   ي  ةةةةةي    
ةيزديسةة ( .ياكةةا   ؤةةةني و   مةعَيفةةة  و نسةةة و    
مةعَيفةةةةة   ةةةة  ي ة يد   ةكةةةةا  ةةةةةية  يةكةةةةةميا   
 ةةةةة ي    ونا ةةةةد   ة ةةةةة     ي يةةةةة مةعَيفةيةةةةةك  

   دوي ةةةةةةةيةي  يةةةةةةا ي َ ن   ؤ .ي ييةةةةةةة ؤةهةةةةةةةيؤض 
ثي  ا ةةةة  يايوةيد يةةةة  ةةة  هةةةةموي  ةةةةةكان   ةةةوي .  
ؤي ةةةَةية  ةةةة وي َة  مةعَيفةةةة  و نسةةةة     ةةةوي (     
ةة سَ كت ي ثةةي   ةوين  نيةة   ةةؤض و نا ةي   هةة        
 ةي ك ثي ويسة   ة.ياكَ نةية  هةية ؤةة  ةةةكان    
 -يَ.  ةيزديس (  ةؤسةة ة  ةةة  مةعَيفةة و نسةةيية    

 ي ةنآ  ةؤسة ة   ونا  ة  .ةةنيضيية نا
 ة   مةعَيفة     ي ة   مةعَيفةيةكة ؤة ة  
  ةةةما  نا ةةي      ةةةةية    ةةوي    مةةةو  ية  كةةة  
ثي  اايةةةةكان   ةةةوي  ؤةةةة يةكةيةةةةك  يةكةةي يكةةةة      
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 ة ي ةةآي ؤةيةةةكيا  .ياناكايةةةية. يةةة   ةةوي  هةيةةة    
 ة   ةةي  وينةة  ةيفةي  .يةاي و  هةيةة   ة   ونةة       

ي  ة ؤةةةةة  ةةةةيفةيةكان   ةةةةوي  ي هةةةةي     ةةةةو   ةةةةيفةي 
 ةةويني     ةةة  ةة   ؤةةة ة ةية   ةةوين  هةمةةةك      
نيةةةةةةة  هةةةةةةة ية   ةةةةةة    ةةةةةةةث ل  ةةةةةةيفةيي  ة ؤةةةةةةة   
 ةةةةةيفةيةكان   ة يةةةةةاي ةةةةةةايةن  هةةةةةي   ةةةةةويني       
 ة  ةة  نية ؤة ة ةية   ة يا. هةموي ةةي  ةانة  
ةي ية يايوةمتةندييا   ة ةي آي  ونا   .ياي ويا  

 . ةةةة ؤة ةةةةند ي ةةةةيةك   ثي دة ةةشةةةه  هةةةي  نةةةه 
مةةةةةةةةةةةةة.او  كةةةةةةةةةةةةة ة مةةةةةةةةةةةةا    مانةا ةةةةةةةةةةةةيو  ي 
  ي ةيان َ يي .  ةيزديسة (  ةؤسةة ة  ةةة   ة    
مةعَيفةيةةةةةةة  ناي ةنةةةةةةآ  ةؤسةةةةةةة ة   وين ةةةةةةة   

  ي.و  (.
 ةؤسةة ة   ةو ياؤيز   ةةة ا ةت  ةة مةعَيفةة ؤةةة     
 ةؤسةةة ة   ةة  ي ة ييةية نزي ةةة.  ةةَن رتي  ن نةةا   

ؤةة ية ةيييووين     ؤة  هي  ان   و ياؤيسةيد   َيةيةة 
يةةةي ي  ةةة ةةةةي  ي ي  ي  ةةةي ةةةةن ي زةكان  ناةا ةةاي و   
 و ةا  وين  يةةةي ي ؤةةة  ةاي ي َ و  ة ةةة ي  ةةةةنألي   
ةا ةةاي . ؤةةة مانيفي سةةة  يةكةةةم   ةةو ياؤيزمد   كةةة    

 ة  ةةوي    َيةةة  (  ةةاس ؤةثا ةة ان    1924 ةةاؤض  
 ةؤسةةةةةةة  و  ةةةةةةاي  ؤ . و  ةةةةةةةمك ي ثَنسةةةةةةيثة   

كةةاي  دؤضي  ةة  مة كةةةو   ةةة ةكيةكان   ةةو ياؤيز   ة
 ة ةةشآ  ة ةةيا ي يةه. ي   ؤضوة. ثي  و يةة كايةآ   
مةَد  .يضةةي  ةة  ةةةي  ي ةةةةيا   ةيدةكا  ة ايةةة  ي      
ثية  ةاو      ةيايوةي  ةاو  ي    هي  ةان   ي ةَ .   
 ةةون ة يةةةناا ؤةةةكاي  ةةينةةد   ةة وي ة ؤ .ي  ةةو      
ةةنيضييةكا  هةؤضدة  ي   ي مَد   ةة  َي ةة  نةوي ي    

ي  َ ي  ةةةة    ةةةا  ة ي ةةية.مَد  ةةةةةي كايةةةة   ةةةث 
 ي ةةةد  ي  ةةا ايةةةة ؤةهةةةةموي كةةةايي    يةةةَ  ي  ا ةةةايَة     
ؤةيةني ةي   وي    ون ة  ي د    ثة  ةيةكة  ة ة  
ثةيوةنةةةةةةةةةةدي  يةكةةي يكةةةةةةةةةةة   ني ةةةةةةةةةةو    ةةةةةةةةةةةة  

 ةةوةؤيةكانةية.

ةامةةةةةةةاجن   ةةةةةةةة ةك   ةةةةةةةو ياؤيز   هةةةةةةةة ية   
 ةةة   ي ةاماجن   ة  ي ة    َيةييةة ؤةة يةةكووين      

 ذةكا   يا  يةكووين  ي.و . ي ية يةكووين  ني و   
ةو ي  ا ةت  .ياان   ة ةك و مةعَيفة  نةايةك .  
ؤي ةةةةةةَة    ةةةةةةو ياؤيز   ة ة  ي ةةةةةةةةية  ةةةةةة  نسةةةةةةةكة  
ه  كييةةة   كةةة ثي يو  ةةوي هةةةموي  ةةةي ك  ة هةةةم      
هاي ذةكةةةة  ة يةةةةي ؤ " ة يةةةا  ة هةةةةم  يةكةةةةمه   

 (.49ة     ي   ةا َ  وي" ل
ةي ةاؤض   ةيةك ةيشة ة  ناينةا "ث ةة     َية   ة

 ةةا "  ةةةةي ث ةةةة  كةةة ييايةةد  هةةاي ذ   ةيوي ةةةةيةي     
نامي  آؤ "ث ةي     دي  كة ييايد   ذ ةوي  ؤةةني و     
ذيةةا  ي مةةة ا  ي نةةي ي ةةةةيا      ةةَ يي ي ةاي ةةدة..   

(. ةة   يدة نة  يةدي    ةايدياؤييةة نةة    49نامي  آ" ل
دياؤيز  ن ةوؤض  ؤةة   يوكيي    مايَياؤيية   ةون ة ةاية  

 ةةوين  نةةةز   ةكةةةا  ةةة يانوي   ةةةوينئ و يي  ةةة   ةةةا     
هة  ةةةة  مايَياؤيزمةةةةة ن وؤض ةةةةدةكا ؤةةةةة  ةةةةوي   ية   
ةا ةةةةي     ةةةا   ةةندي شةةةة   ةةةة يانوي  يةني ةةةةي   

 ما ي   ةة نزمةكا .
كةي ية ثَ يا    و ياؤيز  ي    ي ة    يةي 
 ي  ية   ؤةةا ةةت ةةةةي ثَ ةةيا ة    ةةية؟!  ةةَن رتي  

ايوةمتةنةةدي  ةةةةي ثَ ةةةيا ة ؤةية  يةةة كةةة ية مةةة      ي
نةةةاي    ةةةون ة ةةةةةي  ة  ةةةا ة   ةهةةةاي و ناك يةةةاي  
ثَ ةةةةيا  ةكا ةيةةةةد   ةةةة    ةةةةةية مي     ةةةة و        
  ويةةدة آ. ي يةةة ث ةةة   ةةا  ؤةهةةة  يي ةةوموينةكةةة    
 َية  نية ؤة ةيشنت  ة ةةجنامي     يا ي َ ي  ةؤض و 

  ة ئ  ة  ةي  . َيةيية ؤة  ةو يةك   ة  ةي       ة
 َيةةةةةةةةةةةة    ة  ةةةةةةةةةةةامة  ةةةةةةةةةةةةي نوي ةةةةةةةةةةةة ي    
ةةندي شةمةند نة  كة ةةةنةن و ؤة .ي   نةه  ية ؤ    
ه  كييةةةةة   ةةةةةا يال   ةةةةةةكاا     يةةةةة    د ةةةة      
 ةةةةوي فت  ؤ يَيةةةةام  .. هةةةةة ية   ةةةة    ة  ةةةةامة   
 ة  موةةةةةةةة  ةة سةةةةةةةانةي ةةندي شةةةةةةةة ةو   يةةةةةةةةكان    
ة  هةةةة ت  ية   ةةةييَي  ةةة َي ةةةةيةي ةةةةة َ   ي 
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ة َي ةية.. كةةةة هةةةةموييا  و  ة  ةةةةةيا  ي  ةة ةةةةي َ
يةهةة. ي   ؤضوةةةة  عا  ةةةة ناةةنةنيةةةةكا   ةةةوي    ةةةة    
كا ي ة ي   ديييا  ؤة و نسةة ةةنةنيةكا  ود يَةي 

  ة  ةي ميشة.
كةؤةةةةةةةةثو    ةةةةةةة  ي ة   ؤةةةةةةةة ة  هةةةةةةةة ت ي    
ة  ةةةاي   .ةةةةت ؤةةة مةيَ ةةي   ا  ة ةةة  ةةةةنأل    

. مةةة .   ةكايةةةية ية  ك  ةةثي ك ؤة ةةة ة  ةيشةةَ ند 
يةكةةةةم  ةيشةةةَ    يةةةا  ية.ةةةةؤال  نةةةوي  ؤةناةةةةد     
 َيةية ؤةثا ةكشآ  ةة ةي    نةة ناي  ييةةكان  نةاا.     
كايآ مَد   ة اية  ةجني ة ثةناانةكان  ناا ؤةةيي وة  
 ةةة ة ي    ثي ضةةةي نة  ة ةةةثي دةكا  ةةة ةي  ةجني ةةة    
 ةةا  يةكان  .ياةةا   ؤةيي ةةد  ةةةو ي  ا ةةةت  ة ةة ة      

ةية. ي يةةةة يةةةا مةةةَد  ويةةةايَ   دةةةة  ةةةةايي ز   ي ييوؤةةة
يو نا   د   َ نةية  ناة  ةة   هةة آ ويةايَ ؤةة     

 ناي  يةكان  ي.و ي  ة  يي  يي دة ا.
              .ةةةةةةة     ايةةةةةةةا   ةةةةةةةة   ة  وو   ةةةةةةةت ؤةةةةةةةةي  

  دةة  ةكاؤ
 "ية يي.  ة  ي دةن    ةمب يا نامي  .

ذ يةذ ي  مييالني  ةةةةةةةةةةا  ؤة  يةةةةةةةةةةة  مة  ةةةةةةةةةةد  
  ةيوي  ةية

  ةكا  ؤة ة يا    ةيوي  ةيةهة يةكض    يي ا
يةةةةةةا  يةكضةةةةةة     ةي ةةةةةةانةية  ةة ةةةةةةةي َةكا   

 ؤةةاااند  يندة    ...(
 ة ةةةةية ني ةةةةو  ي دةن ييةةةةةية ية  ةةةةةةية   ضةةةةية  

 نا يا ي    يةموم  يييةية
  ةكةيمة ني و نا يا ي    يةموم  ي 

ثا ةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةة    ة ةةةةةةةةةة يةمومةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةي  
 (.54نا يا يية" ل

ي  آي ية  .  ي ةك   ة   ةةةنأل ةةة   دةةة نا ةة     
ؤةةةةةةة ي  ي  ةةةةةةة ؤةنةؤضةةةةةةةم   ة  .   يةةةةةةة يةةةةةةةكي ك ؤةةةةةةة    
ثي شةةةةن ةكان   ةةةو ياؤيز  كةةةة  ةةنةةةد   ما   (ةةةةة  
 ةؤضآؤ "ةةنأل  ة  يَي   يذم    دية  ةةنأل   ةي ية  

  ؤةةةة 1924كةةةة  ةةةةجناني     ةةةو ياا  ةةةويي   ةةةاؤض  
             يي  ةةةةةة    ةةةةة و نيية (   ةةةةةةي ة    ةةةةةوي. ثي يةةةةةا     

            ا ييةةةةكا  ي   ؤضةي َيةةةةكا  ي كة ةةةاني      ي  ةةةوي  ي 
              يةةةةةةَ كةةةةةةة  ة مانوةةةةةةة   ةةةةةةةةنأل  ةةةةةةوي   هيضةةةةةةيا      
نةةةةةةةكَ يية . ةةةةةةة ؤةثا   ةةةةةةة    ةةةةةةةها .ةةةةةةي   ي     

 (.55مَ يةكا " ل
 ةا  ةةةةةة     موةةةةةة ( كةةةةةةة ذي ةةةةةةدة ي     َن ةةةةةة      
 ةةةو ياؤيةكا   ةةةوي ؤةةةةذي َ كا ي ةةةة ي   ةةة  ي ة يد   

يةكةا   ة ة ةية  ةة      وي. ؤة يد  ةةي    ةةة  ي َ  
 ةةةةة نةةةة ي َ يةكا  ي هة ةةةت  ة ةةةةة  ي َ يةكةةةا      
ناكةي   ةة  هة ةةيا  ؤةةا ةت  ةةة نة ي َ يةكانةد       
نة.ويؤضآ  يا  ية   ن  اؤي (  ةيوتؤ "هةموي ةةةي  
 ةةانة    يةا  ؤي دةكةي ةةية ثةيوة ةنت  ةةي هةةةموي      

(. ؤةةةة 59ةةةةةي  ةةةةانةية كةةةة   يةةةا  ؤي  اكةي ةةةةية" ل 
 ةةة(     موةة   ةؤضةةآؤ " ةةةةو و      ةةامة   كيييةةا  ي 

هةةةموي ناي  يةةةكا  ةا ةة َ    ةةة ؤ ناي  ييةةة ةةةاي  و      
 َي ةةةةةةةيةكا   مةةةةةةة ا  ؤةةةةةةة  ي ووي   ةاي ةةةةةةدة     
   ةةةَ يي    ي ةةةةووين   ةةةة  يي   عةةةة ة ... مةةة      
ةو ةةةةةةةةةةةا   ؤةةةةةةةةةةةةاما ةكا ي  مةياؤضةةةةةةةةةةد . .ةةةةةةةةةةا    

 (.61 وي  َ " ل
ةةةةةينوي ه ؤةهةةةة  يي ةةةةةوموين   ةةة  ي ة  و  

ك نيةةة ؤةةة ة ةية  ي نةةي يةةا  نةةام   ةةو ياؤيزمد   ةةةي 
 آ  ة.ياان   ة ةية.  ةؤض و  ةثي ضةي نةية  ةةي  ي 
ي نةةةةي  ؤةهةةةةة  يي ةةوموينةكةةةةة     يي   يي  يةةةةة     

 هةني ةي .
 

 خةياأل:
ؤةةةةةني و    ةةةةوي  ي نةةةةة وي    يةةةةا ي نا يةةةةا   ..     
ني وةندي ك هةية كةة ةةيب عةة ة   ناييةدةنآ  ةة وةا.      

نةةة نةةة  ةةة   ةةة نيا     ةةة وةا نةةة  ةةة   ةةة نيا   وي  
نةةةةةة وي    ةةةةةةؤض و  ةةةةةة   ةةةةةة نيا  ية  ةةةةةة ةا  ي    

 ية.ةؤال  يي  ةكانة.
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هةني ةةةي  .ياةةا  ب  ةةةيب عةةة ة    ةةآ ثيةةة    
هةيةؤ ثية   ا   كة  وي      دكة ثةييةكانة. ثية  
نةةز   كةةة  ةةوي     ةةة  مايَيةةا ي هة ةةة  ثةيييةةة.     
ثية   ة وةةي   كةة ةةؤض ةة  ثةيوةنةدي  ني ةو   ةةةي      
 يي ثيةية  ثي شوية  كة ةةميش  وي    ةة َ ندن  

 ةةياؤضيية.
 ةةيا   ية؟

 ة   ة  ةهاي   َ ي ني ة ةةةيا   ي يةة  ةة   ةاس     
ؤةةة ةةةةياؤض   ةهةةا   ةةةي   ةةةةي   َيةيةةة ؤةةةينووي  ؤةةة   
يي يض اكةةان  عة ةمةةد   يةةا  ية  ةةةيب عةةة ة    ةؤضةةآؤ  
 َيةيةةةةة ؤةةةةة نا ي ةةةةاي .  ةةةةون ة هةةةةة ية   ةةةة   يةةةةا  

  ي ني نزي رت  وي ةية ؤة   دكةة ثةييةةكان    ؤة.ياان
.ياان   ةا   يي يةَ  ةكةيي ةةية   ةثي ضةي نة ةةية     
يا ويةايَ ؤةة .ياةان  ةةةيا  نزيةك   ةيي ةةية ويةايَ        
ؤةةةةةةةة.ياان    دكةةةةةةةة ثةييةكانةةةةةةةد   ةيوي ي ةةةةةةةةية.    
 ة ي َ نةية ؤةة ثيوةموةة   ةو يةا  ثَ ةيوةؤ يةةو         

وؤ ي  ةةةةآ؟ ؤةةةةكو   ةةةوي  ةةةة  ؤةةةةية   وينةةةةية          
ؤةية مد  ييوييةي ؤ "ؤة نا ي اييد   ةوي  ؤة ةوي  ي ك   
كةةةةةةة  ةةةةةةة ةية     ةةةةةةاي و ذي ةةةةةةَةية     ةةةةةةاي    

 (.76 وي" ل
ةةةةةياؤضيش  ةهةنةةةدي     وينةةةة   ةةةة   ؤةهةةةةموي   
 وينةةةةةةية     ةةةةةةا يَة ي ؤةةةةةةة هةةةةةةةموي  ثي سةةةةةةةكا   
 ةةةَ ي نرتة   ةةةون ة ث ةةةة   ةيةك ةيشةةةة   ةةةةةي  يي 

ي ذ ؤ ي.و ي عة ة .  ةةية كة هةميشة ناك   ي ها
 ةةة   وينةةةةةؤ  َ ي نةةةة يي  ةةةةة  ةةةة ت ؤةةةةة ةايي  ةةةةة       
هة ةةةةةدةكة  ؤةيةةةةة  كايةةةةد  يي  ةكةةةةة   ة  موةةةةة ت  
نا ةةةَ يي نةنا َ ييشةةةة. يي  ةةةة  يةةة  ؤةةةة ةايي  ةةةة        
 ة وةةي  ةةةةة ؤةةةةةني و   .ة ةةةةةةي  ديةةةةةد   ؤةةةةةني و    
 وينةةت ية    دكةيةةة  ي  وينةةت ية  .ة ةةةةيةك    

 هة ةثي  َ ي.
    ةةةاس ؤةةة  ايةةةةة  ةةةةيا   ةكةةةاي   ةةةيب عةةة ة  

 ةؤضةةةآؤ يةةةةو     كةةةة هةةةة  يز ؤةةةة هةةةي  يي  ةيةكةةةد        

 ة .ة ةةةةة نا ةةةآ  هةنةةةد  .ةةةا  ؤةةةةةةياؤض  مَد ةةةد    
ية.ةةةةةؤال  ةكةةةةا. كةي يةةةةة يةةةةةناا ةةةةةةيا  ثي ةةةةوة        
مةعَيفةيةةةةة  ةةةةةةي كة ةةةةة  ةةةةةةيا  ؤةةةةة مةعَيفةةةةة       
   ةماؤضةةةةةآ  مةعَيفةيةةةةةةك  نونسةةةةةا  ي  آيةةةةةامو     

يا  نةةةةةةزي رتي   ةةةةةةةة ؤةةةةةةة  ي  ي ةةةةةةةة  ة هةةةةةةة . ةةةةةةةة
هةني ةيةةية   ةون ة هةةي   ةةي ك ةةايةن  هةني ةةةت     
نيةةةة كايةةةآ  ذةكةةةة  ثةيةةةد  ة آ.  ةةة   وينةةةة  ةةةوي   
هةني ةت نيةة   ةون ة يو نةا  ؤةةة  َي   عةة ةم       
نية  هة ية      عة ة  هةني ةت نيةة  ةون ة  ذ    
 وينةةة. ؤةةة  ني وةنةةدة   ةةةةيا  ةةةةي هةني ةيةيةةة كةةة      

نةةدن   ة ةةةوة هاي ذةكةةان  هةيةةة.  يو نةةا   ةيةك ةيا
هةةةةةن   ةهةةةةايش  كةةةةة و يةةةة  يةو  نييةةةةة  يو نةةةةا       
 ةيةك ةيانةةةةدن   ةةةةوي  ي نةةةةة وي   ةةةةةةية ي ةةةةةاةَ  

 ةةوةل ي ةة ة    يا ي نا يا   هةية.
ةةةيا  هةميشةة هةنةةي يو نةا   د ة  َ نةية       
ةةةةي  ةةوي  انة  هةيةةة كةةة ةةةةنأل   ياندةث  ةةآ.  ةةة   

ه كة ةةنأل  ة ةنرتة   ةون ة   ة ي ؤضةت ةي ية ي  ة ي 
ةةنأل يو نا    و    كَ   ي    ةَي  ي ةةةون َ ن    
هةيةةةة.  ةةةة   ةةةةةيا     ةةةووة ة   ي ةةةت ي ينةةةدة آي      
 ة   نا آ. ةةيا   ي  ناكَ    ةون ة كةة  يي ةَ     

 ةيد  ي ن ة.
مَد   يي  دة  هةيةةؤ  دةة   ي ةد   و  دةة      

 ة    ؤةه  ضوي . ؤة دة  يةكةمياند   ي ه  ةةاية
 ة   ؤة دة   ييةمد   ةة ي ن يةكا  نا ي آ  ةؤض و 
ةةي  ي ةةيا   ة ي آ. مَد  ؤةكاي  ؤةه  ضويند  
 ة ةةةي ةة ناي ةةةة   ةةةة وةا  ث ةةةة   ةيةك ةيشةةةة      
 ةةةةوي  ي نةةةةة وي    يةةةةا ي نا يةةةةا    دح ي .ة ةةةةةة.  
 ةةة   ة ةةةةيا  نيشةةا ا   ة   كةةة  ةةوي  ؤةةة دة   

   ةي مد ية. ز يي   ة  ةي   ي      ن   ة
ب   ةةو ياؤيةكانيش ؤ .يةةك وي ةةد ن  ةةياؤضةةة.    
 ةةون ة ؤ .يةةك ةةةةي و نسةةةةية كةةة  ونا ةة  نةةة    ي 
 ةة و      ة ةةشةةآ  ةةة  ةةةةكا   ؤ .يةةك هةميشةةة    
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.ياكا    ةةاية ني و    يا ي نا يا   ذيا  ي مة ا  
 ةةوي  ي عة ةمةةةية. ةةةةيا    ةةوذ   ي ةةَ نيةةة  ةةةؤض و  

ؤةةةةةةةة  ي ةةةةةةةَ كةةةةةةةة  و  ة     ةةةةةةةةةني ة  .  ي  ةةةةةةةة 
 ةا    ةةناكَ ي ؤةناؤض  نا   .

ؤة ي َ وةمانةية ةةي   ة  ةايةيةك   ةة ةكي    
ةيياام  ةةندي شةمةند   ي ثي وةموة ي عا  ةا   ةوية    
يةةةا  هةةةة ية   ةةةةة     (  ةؤضةةةآؤ ؤةةةينةةةد  هةةةةموي    
 ةي ك  ي ةةة    يةةو    ييوي ة  ؤة ةة  نو  انيةةكان       

سة  نيةة كةة   ة    ةكا.  ة   هةموي كةس ةةي  ان
ؤةةةةةةةةي   مةةةةةةيا   وي ةةةةةآ  هة   يةةةةةة  ةةةةةو ياؤيز    
 ة  ةيي  ةةةة  ةةة  ةةةةةي كة ةةةانة  كةةةة  ةةةةي نة ةةينةةةة  
 ةي ةكا  نا ي    يا ؤة  دذ  ي ؤةكاي   ي د  يةد  ةةةي   
ةةوموينةةةةة يانيو ةنةةةةةية  ةةةةةةوموين  ك كَ نةةةةةية   

 مةياؤضةكا .
ةةةةي    كةةَ   نيةةة ؤةةة ي نةةي  ةةةؤض و      ةةة ةيةي   

 ةةة.  ي    يةةَ. ةةةةي  يا مةةةي    نو ةةي ةية  ي ن ةةة
 َي ة اس ي و نةا ةةنةنيةةكانيش  ة   يةا ةا ة       
 يةةةةةة ه ي كة ةةةةةةفةكانيا   ةةةةةةَ ي نرت  ةةةةةةآ.  َيةةةةةةة    
ؤةموا ةيةةةةةةةةةةية  ةؤضةةةةةةةةةآؤ "مةعَيفةةةةةةةةةة  و نسةةةةةةةةةة  
 َي ة ا ةةةة  هةةةةةؤض َ  هةةةةي   ةهايةةةةة  نيةةةةة  يةةةةا     
 ة ةةةةةةةةي وةيةك   ةةةةةةةةي َي   يةةةةةةةةا   ة ةةةةةةةةي وةيةك   

ةنةديئ    ةةةية    ةة سانةي  كة ةةيي َ   ييضي .  ثةيو
 (.91ؤة ة   َي ةد    نةمةو ي  آ" ل

 ةةةاع    ةةةو ياا ؤة  ي  ةةةة  ةةةةةي  ي ةةةةةيا ي   
  ؤضوةةةةةة  نويؤضةةةةةةية  ة ايةةةةةة هة ي يةةةةةة نا يا ةكةةةةةا .   
ؤةيي  ةةةدة  ةةةةةي  ةةةةانة  ة ي ةةةآ كةةةة نةةةا ي َي    ةةةةةي    
 ةن انةةةةةةةة  ة يسةةةةةةةةآ كةةةةةةةة نا يسةةةةةةةرتي  . ةةةةةةةةةيا  

مةو  نةد    يي ا ةكَ نةية  هي   ةي ك نية  ةؤض و   
ي ةة َ نةةةدن  نوي يةةةة  ثي  ةية َي ةةةد ن  ةةةةةي  ة ةةةةوة   
هاي ذ نةية كة هة  يز  ةية  نا ة . ةةيا  هةةيؤضي ك  
نية    نةناعةيثي اي  ان   ة  موة    ةؤض و هةيؤضي  ة  ة   
 ةةشةةةي    ةةةي  ي  ة  ةةةام  ثي ةةة   هةيؤضي  ةةةة  ةةة       

 ةيؤضةمةنةةةةةةدكَ ن  هة ةةةةةةةيا  و نويؤض َ نةةةةةةةية     
 هو يا  .
ؤةةةةةةةةثو   ةيسةةةةةةةةايي   ةيسالميشةةةةةةةد   ؤةةةةةةةة كة

هايوةمةةةةا  ؤة ةةةةة   ايةةةةةةد    ةةةةة  يةةةةة. ي  ةةةة  م      
 ة ةكيةةةةة   ةةةةةي َ   ايةةةةةةا  ةةةةةةةةياؤضيش    ية ية  
 ة ةةةةو    ةةةة  ةيي   ةةةي َ.  ةةة   ونةةةة ةةةةيب  ةةةي ا    
.ةةةةت ؤة ةةة  ةةةةية  ةكةةا كةةة هةةي   ةني ةةك نا ي ةةةة       
 ي َ  ة   ة ةو  ةةياؤض  يي د  نة آ  يةنانةةت  ةة    

    يش  آ. كي ش ي  ة ي 
ةةةيا   ؤة يةةد   ة  ي ة يد   ةامَ وي ةةك نيةة  ةة     
 ة وكَ نةةةةةية  مةةةةَد   ةةةة  ثيةةةةة  ا كةةةةا  يةةةةا   ةةةة        
   ةو نةةدن  يةةةو     ةة  ثيةةة نزمةةةكا    ةةةؤض و ث ةةة       
ذي نة كة ييايد  بيةنةكان  ثةيوةند  يةكسةان .  ةآ   
ةةية  هي  كا  م ةت   اي هي  كا   ةة مةندة  ةآ.   

يية ؤةني و    دح ي .ة ةة    ةةيا  ةةؤض ة  ثةيوةند
ةةؤضوةية  دح  ة   ة.ياان   ةي  ي .ة ةة   ة  

  ة.ياان  ما ي  هة ةثي  َ ية.
 

 ئةوين:
ةةيي   ؤة يد     ي ة يد   ية  ة   ثي  ا ةة  
ناكَ ي   و     ناكَ    ةؤض و ؤة  ي  ة  ةةي هة ت 
ي هةؤضضةةوينة   ةتايةةةية  ةكةةَ  نسةةة  ؤي و ةةَ ي   

ةكان    ةةَ . ةةةةيي   دةي  ةةة ؤةةة     ةةاس ؤة ة ةجنامةة 
ية  ة ةا  ي  زدكي   ديي   ة  ةي     ةةي ك نيةة   
         يا ثي  ا ةي ية فو َ . ةةةيي  ؤة ي  ةة    
ةةيي د  ةية ية ا ناكَ    ون ة ةي ية كة ي  يا  
ؤة ةةة  ةةةايَ  ةةة   ة  ةة اي    ةةةؤض و ؤة ةةة  ةةةةي       

  يفةيانة ة مشا   ةي  كة      ةةو وي .
يك نوةةو  ناكةةا   ةةون ة هةةي   ؤضي ةةك     ةةةةيي   ةةة  

.ي  ةةةةة   يي مةعشةةةةون  يي ةةةةد  نا ي ةةةةةةية. ةةةةةةيي      
هةيؤضي  ةةةة  ةةة  يةكةاكَ نةةةةية   وينةةةةية    ؤةةةة يانةةةة  
 وينةية ي  ةةد .   يةةة ؤةةة    ةةةيد  مةةَد  ةةيي ةةد         
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ة يةي . مةعشو  ةايي  ة  عا  ة كة يي  ة  ةة    
 يي د   ة ي ي ةةية.

  ة آ نة  ؤةةب   يوكي  ةةيي  ؤةبئ  ؤضةية  ة
ةةنيضةية. ةةنأل هةميشة ةو ويا      َي    ةةةكانة  
يةةا  ةةة  يين   يانوي ةةآي يوكييةةا  ؤة ةةة   ةةد    ةةة    
عة ق   نا       كة         ةيرت عة ةق نيةة.      
يةةةناا  ةةوي  ي  ة يو نةةا  ؤةةةة  َي   عة ةة   هةيةةة  
يو نةةةةا  ؤةةةةةة  َي   ةةةةةةي يي  ةةةةة يةموم  ييانةةةةة      

ة كةةةةةة ؤةةةةةةهي   دا ي يي  ةيةكةةةةةد   مةعشةةةةةون  هةيةةةةة
 نا َةي .

ةةةةيي  يةةا  ؤةةة  ي ي ةةةية  ة ةةةثي دةكا  يةةا  ؤةةة       
 يسةةة ةية. ثا ةةةا  هة ةةةدةكةي  ةةةةةي كة ةةة  كةةةة    
 ةيويةةة ه يةةةا   ةن ةةةة   ة يسةةةةه  ؤةيي  ةةةة  ةةةةةةي     
كة ةةةية كةةة ؤةةة ةةياؤضيانةةد  ةاما ةيةةة  هةنةةد  .ةةا      
ؤة ة يي ةةيي هةند  .ا  ؤةةو   ةةيةيةية. مَد   

ي ةةةد   هةميشةةةة  ةةةة  ة م   ةةةة  ي  ة ؤةةةةني و    ةةية
يي  ةةة ةةياؤضيةكةةة  مةعشةةو  ي يي  ةةة ي ن يةكةيةةد .     
 ة ةجنا   ية  ةيب عة ة    ةؤضةآ  هة ةةدةكا ةةةي    
 ة  ة م  ةةيي د  يية ؤة ة  ةةيي ةد   نةة  ؤة ةة     
كة ةةةة   ة  موةةةةة   . ي يةةةةة ةةةةةةية   َن ةةةةة ةةةةةو    

ة ةةة   ةةيي ةكةيةةة  نةةة  ةةةةي كة ةةة  ةةيي ةكةةة  ؤ    
نةةةةايو ن  ؤةةةةة عا ةةةةق  ثَ ةةةة   ةةةة       ة      ي ةةةةةةية.

مةعشونت ة  دةي    ةون ة  ةة      ةة ي   هة        
 يةةةعيي ( ةة كي  ةةة ؤةةة ةة كةةةكان  ةةةةنأل نةةة  ةةةة ك   
  . ةةةةةةةةي عة ةةةةةة ة  ةةةةةةةةنأل  َ يةةةةةةا   ؤة ةةةةةةة  ة    
عة ةة ي     د   ية   ةةون ة ةةةةنأل ي عة ةةق ثي  ةةةية     

نةةةةد .ا  ؤةيةةةةة   ةةةةوي  د  ك نا  ةةةةةية  يةنانةةةةةت هة 
يوكي  عة ق ي يةوكي  ةةةنأل  ذ  يةكةدي .   ةَة     
هةنةةةد  .ةةةا   ي و نةةةةي و عة ةةةق  يةةةا  بؤضوةةةوي  ي      

 عة ق ويايَ ثي  ةية  ة وجني   يا ةةنألي عة ق. 
مةةَد  كايةةآ عا ةةق  ة ةةآ  ةةي ةيش  ة ةةآ   ةةة     
نايو نآ  وو   ت ؤةي  ي ةيية   ا  ون ة بؤضة    ية 

 ةةةةةةةاية  ةةةةةةةا يَي  ثيةةةةةةةةكان  عة ةةةةةةةق ةةةةةةةةةي  َكة 
 ة .ة ةةةة ة آ كةةة مَد ةة  عا ةةق و ؤضةةدة آ  ة ةةة     
بؤضيد ي      ة  ةسآ  وو   ت ؤة ي و نةي و  ي ة  
 ة     ا  ةةؤضوةية ةةية   َكة ايي     ي َيية.

ةةيي ةةةد     ؤة يةةةد  ةةةةيب عة ة يةةةد    ة ةةةو      
 ةةي وة  ة .ة ةةةة ة آؤ يةكةةةميا    دةةة  كةةةيي      
ةةةةةةةي  دةةةةةةة  كةةةةةة عا ةةةةةق هة ةةةةةةدةكا كةيي يةةةةةة   
ياؤضةةةةيي     اؤض ا ةةةةاية كةةةةة ؤةهةةةةةموي  ةةةةوي  ي  ةية  
 ةما ديةةد ية. مةةَد  ؤة ةةة ةية  ؤةةة ثي  ةةة  ةةة   ة    
 ة  ييةةةةةية   ةكةيي ةةةةةة ةةةةةو  ةية كةةةةة ةةةةةيرت  ةةةةيرت    

ةةةةةة   ة  يايوةةةةةةي  ةةةةةة   نيةةةةةة   ةةةةةةؤض و   ةةةةةةايةن 
هة ةدةكا  ة ي  ة ؤةة ة   ةيةةك   ةا   كةة ةة   ة       
عة ةة ة. ؤةةةومان  عة ة يةةد  ي ةةة   هةةو (  ةة  ةةةة       

  دةة   نَ ية  كة ةةييش  ةمانا  كةيي    .
 يية ؤ ةةةةيي  يةةا  ة  ةييسةةة   ؤةةة   دةةةة     
مةةةَد  هة ةةةةدةكا    ةةةة  ية ؤة ةةةة   ؤضةةة  ة يةةةد ي    

     يي  ؤةهةةةة  ةةةةةي  ي ؤي يضييةةةة    ةةةةة   ة  ةةةة 
 مةعشون  ة  دةي .

 ةةي ية ؤ عة ةةق  ةةةةي  دةةةة  كةةة ةةةةيي   ية       
ةةا َ  هةةموي  ةوين  عا ةق  ةةما د ة  ي  ةيةةي ي        
 ة ي ةة ذي َ  ة ة ي  مةعشونةية. عة ق ؤةةومان   
عة ة يةةةةد  ؤةةةةة ي ةةةةة   عشةةةة ة(ية ية  ةةةة  ية  كةةةةة    
 ةةةةةةةةمانا   ييةكةةةةةةة  بيبي     ةةةةةةةةةي   ييةكةةةةةةةة   
ؤةة  ييةك  نزيةك ةة    ةةاؤضةآي  ةوة ةةت  يةا   ةة        

 نَياند   ؤي    ةيَ و .
 ةةةو  ة ؤ هاييةةةا    يةةةا  ةوؤفةةةةت ي  ي (  ةةةةةي    
 دةةةةةة  كةييايةةةةد  ة  ةييسةةةةة   ة   ةةةةي ةةية.    
 ة.  ي ك كة   ةةيي د   يا  عا ةق هة ةت  ةةهي     
 يي ؤض ةةةو    دن ييةةةة  ناكةةةا ؤةةا ةةةت مةعشةةةوند ي  

 اة  يةكانيةي .هة ةدةكا هاييا   ة   و ن
ثة  ي ةةةةةةية ؤةةةةةة دة  ةا ةةةةةاييةية  ةةةةة   دةةةةةة     
ةةيي د     مَد  يوي   ثة ة كا  ي ناةا  مييةةك    
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ةةةةةيي   ةكةةةا كةةةة ية  ن نةةةا ي    ةي ة ةةةاا ي يةةةة  ةةة   
ةاما ةكةةةةةةةا ي   ةةةةةةة  ذيةةةةةةةاني    نةةةةةةةو ي .يةةةةةةةاي و.   
ؤةنيشةةةةةانةكان  ةةةةةةةي  دةةةةةة  ثة  ي ةيةيةةةةةةؤ ةةةةةةة   
مة ةةةةةة   نا ةةةةة ووينةية   َيةةةةةا   ثةةةةةةذمو  ةي     
بي و ةةوي   يي  شةة ا     ؤضوةةة  ني ةةة  ن    ي  ةةةي و   

  ي   وي  ي.. هةد.
ؤةةةةةة   نيايةةةةةة   ةةةةةةا َةت  ةةةةةةي ةيَي  هي يةةةةةا      
ةةيي د  ييةةةة ب  ثيةةةاي. ةةةةا َةت  ةةةييووا مي ي ةةةة   
ةوؤ ي  ة  ي م اؤضد ن   ة  يينيية.. عيييةي   وي  ي 
 ةةوي     وينةةة. ةةةا َةت  ةةييووا ةاكي  ةةة كةةة مةةَد   

دة آي هةةة  ؤةيي شةةد  ينةةدة آ. كةي يةةة ييايةةد  ؤة  ي ةة
مة ا ؤة اية   ةاك  مي ي ة    ي  ةا  م ةة  مةَد    
ي  ي ةامةةةةةاجن  كة ةةةةة  عا ةةةةة ة. عة ةةةةةق يةكي  ةةةةةة 
ؤةةةةةةةامَ وةكان  مةةةةةة ا  يةةةةةا  هةةةةةة  ية  مةةةةةةيبنا     
.ةبؤةةةة ي    دمةةة   ةؤضةةةآؤ "ةةةةةيي  ةة ةةة ةجنةية     

(. مةةَد  ؤة ي  ةةة  ةةةةي مة  ةةة  107ةةةةيي    ةةوذة" ل
نةيةةةية ؤةةة ة ثة  ةةة   و ةةا ئ  ة ةةآي ةا ةوييمةند 

 ة ي ةةةةةةة كة ةةةةةي    هاي ةةةةةة  ؤة ةةةةةة  مةعشةةةةةو  ي  
 وينةية  ند . يةؤال  يةكي ك  وي ؤةةي  ة  ي ة  نة    
ود   ةةةَ ي    ةةةة مةةةة ا هةةةة وي  ية   ي  يي سةةةة ة     
عة ةةةةةق ي ثاكووينةةةةةةيةؤ "  ةةةةةوذ .... ذيةةةةةا  ؤةةةةةة   

 (.108مة  يد ية" 
ب   ةةةةةةةو ياؤيةكانيش  ةةةةةةةةةيي  ي ةةةةةةةي ة   يي 

ة  ةةةةةاية   َن ةةةةة    هي  ةةةةةان . يةةةةةةناا ؤةةةةةةكاي      
ةةيي ةةد    نةةوي ي  ةةي ةيد  مةةَد  ؤة ةةة  هةني ةةةي     
ة يةةد  ةا ةةةدة ي ةةية. مَد ةة  ةةةانأل  وينةةةية ي        
ك مة يةي   اةةةية  يةناا  ي ؤضةيي  ةةي هيضة  يةَ.    
 ةةة   مَد ةةة  عا ةةةق يةةا  مَد ةةة   ي و نةةةة كة ةةةي  ة   

 ايةكةةا   ةة   ؤةةة كةة ت ي  ةنةةد  ةةةةنألي ةوينة يةةةة 
 و ا كَ ييةي ؤة ة  مةعةدةن     ةةةني ة  ة يةد     
ةا ةةةو يةية.  ةةآ   يةةا  كا ي ةةة ييا  ؤة ةةة  ةةةة      
 يدة   و ياؤيةكا  هةة ويةؤ   ةا ( كةة  ان ة ةة      

 ةة  ةةةاو  كَ ن  يةةةي ي  يةةةوي ةا ةوييةكةةان  مةةَد    
كَ     َديد( كة يي  ةيةك   ةة ةةي   ةة ا ةت  ةة    

ةي     ةةةةةني ة   ةةةةثاند  ي ةة ةةةةكَ ن  كة ةةةاي  
مةةةَد  ثي ش ة ةةة َ  كةةةة ةةةة   ؤةةةة يةةةةوي ةةةةا ةويية  
ثةناانةكانةةةةد   ة ي ي ةةةةةةية. ثا ةةةةا   مةةةةا ك ( كةةةةة   
ييةةةةة  يزة   ةةةةة  ةةةةةةاو  ي  ك مة يةةةةةةي  كةةةةةَ  ية     
 ةةةةة ةياية   ةةةة  ةةةةةاو    ياكةكةةةةةس ي  ةهةةةةا وين    

 ةةينة ةة ةكَ يةكان  مَد .
ب   ةةةةو ياؤيةكا  وة ةةةةَ   ةةةةةثاند  ي كةةةة ت ي 

 و ةاي يةةةةكا   ةةةةندة  ةةةةهي ز  ةةةآ   ةنةةةدة ك مة يةةةةي
ؤة ة  ة  هةؤضضوي  ي ةة   ة  ةةيي ةد   ة  ةةنا َ .    
يةةةةناا مَد ةةة  ةةيي ةةةد   هة ةةةت  ةةةة  ونةةةاو ناكةةةاي      
 ةيثةة    مةيانةةية ك  ةثة ك مة يةةي و ةةنيضيةةكا       
يي دةثةةة  ي  آي  ةيانوةةةوي  آ. ةةةا َةي   َيةةو ة   ةةةةي 

ية  وينةةية ة  كةةة ثيةةاي  ةهةةةموي ؤوييوةةة و  ة يةةة 
ؤةةا ةةةةيد  ية ةةةيييدة آ  مةةةَد   ة ة  ي  ي ةةةةةية  ةةة     
.يااني     ة ة   كةة ؤةثةيوةنةديئ    ةةةية   ية    

 ؤة ة   َي ت ي  ي  ة  ة ةنةكاند .
ة ديي ةةةا   ةةةو ياا ؤة ةةةة    ةةةةما  ةةةةاو  ي      
ةا ةوييةكا  ي ياةيووي  ؤة يا ا    مَكاندنةةية   

  .ة ةة   مةو  ية  ةةي يا اية  كة ةاي   مة يي
 ايةةةةةي    ود   ثي ةةةد ية.  ةةةو ياؤيز   ةةةَ ي    ةةةةي    
 يةةو  ة ك ن َي ةييةةة نيةةة كةةة ؤةةةني و    ة ةةةو  ني ةةَي    
 ة ةو  مي ي ة   هةؤضض َ ية. ني َ وين   ةها  ثيايي 
مي وةةةةوين   ةهةةةةا  ةةةةةةا َةت هةةةةة  يي  ة ةوةكةةةةةة     
ؤةيةةةةكرت    ة َ يةةةوة. ثيةةةاي  ةهة ةةةة  ةةةة   هةيةةةةي  

ي  و م ةةةة  ةةةةةا َةت  ةهة ةةةةة  ةةةةة  . يةةةةةناا ةةةةةةي   
  مةو  ندن  يانة  ةهة ةي  ة    هة  يي  ة ةوةكةة   
ةةيكات  ة ةوي    ؤي  د  ي ؤة  ي دة آ كةة هةةؤض َ    
ةة ةةةةةيضةيةكان  ني ةةةةةَي مي يشةةةةةة  ةةةةةةةي  وينةةةةةةية ة    
ؤي  ةةةد  ية ةة سةةةانةيية  كةةةة ؤةكةؤةةةةثوي   ك نةةةد       

  ا   ؤي  َ ية.
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ةةةةةةةةةا َةت ب   ةةةةةةةةو ياؤيةكا   وينةةةةةةةةةية ي      
 ييةكةةةة ؤةةةة ناي  يةةةةكان   ةةةوي  ي     ثة  ةةةة ايية  ناي 

 ة  ةةايةيةكة كةةة هةميشةةة  ةةة م   ة ةةشةة    ةةةة      
               ذيةةةةةةةةا .  ةةةةةةةةة آ ةةةةةةةةةا َةت ناي  يةةةةةةةةةكان   ةةةةةةةةوي      
ك ياييةةةةةا  ثي ةةةةةد .  ةةةةةة آ  ة ةةةةةةو  مي ي ةةةةةة  ثيةةةةةاي 
 ة ةةةةةوي    ثةةةةة ت ي  ةةةةآ ةاماجنةةةةة   ةةةةة   ةةةةةا َةت  
ةةةةن ي زة       ةةة   ةةةةي ةاماجنانةيةةة كةةة هةةةة  يز      

نايةةةت  كةةة  َن رتي يشةةيا   ةيشةةة ة  ةةة    ك ياييةةا  
 ث دو و نةمَ .

مَد ةةةة  يةةةةا  ؤةةةةة هةةةةة  يي  يةةةةد   ةةةةو ياا ي      
 ةة  ي ة يد  هةةي  نيةةة  ةةة   ة ةةي ك نةةة آ ؤةةة  ةةوين    
 ةهةةا. مةةَد   ةة  ةةةةية  كةي ونةةة  ةةة   ثي َ ةي  ةةا     
 ة ةةةآ هةميشةةةة  ةةةة ي    ةةةويني     ة ةةةةة.ةم يد   

. يةو      ة    كة ؤةية  كايد  ةاما ةي ناةاما ةيشة
ؤةةةة  يةةةد   ةةة  ي ة يد  ةةةةةي و يةيةةةة كةةةة يةةةا ويةةةايَ     
 يثة  ة  ي ة  ت  ةو   ويةايَ  يي  ةكةيي ةةةية     
كة ةةةةة  عا ةةةةة يش ود يةةةةةَ ؤةعة ةةةةة يد  ينةةةةةدة آي  
 ةيوي ةةةةةةةية.  ةهةةةةةةما   ةةةةةي وة ةةةةةةا َةت ؤة يةةةةةد      
 ةةةةو ياؤيزمد  ةةةةةةي مةعشةةةةونة  ة    ا ةةةةايةية كةةةةة  

 ؤة  ط    نا آ.
  َ                 ن ةةةةةةةةةةا َةت يةكةةةةةةةةةةمه هي ةةةةةةةةةز  ةةةةةةةةةةاو  ك

            ةةةةةة   ة  مةةةةةَد   ةةةةةوي. ةةةةةةةي  وينةةةةةةية ة  ثيةةةةةاي  
 َيةةو   يةةا نة ي ةةةة  ييةة   ةةي  ة  ديييةةة ثةييةةةكان     
             يةةةةةا  هةةةةةةة ية   َيةةةةةةة    ةؤضةةةةةآ ةةةةةةةا َةت  ةةةةةةة      
  ا ةةةة  .ياةةةان  ما ييةةةة  هةةةة   ةةةةه   ةةييشةةةةية  
ةاكيةةا  ة  ةةدةي   ةةةاكيش ةي يةةة  ة  ةةدةي .    

 ياؤيية هة  ةةةندة ثي ضةةةي نة   يةةد   ةةةة   يةةدة  ةةو 
 ةةةة  يةكانة  ةةةةة ا ةت  ةةةةة ةةةةةا َةت ية   ةةةةييووا   
            ةةةةةيي    دي ةةةو ثةةةاكيزةي    ةةةة   ةةةةةي نسةةةةية      
         ةةةةةةيب عةةةةةة ة    ةيا  ي  ي ةةةةةةةية كةةةةةة ييةةةةة ؤ "هةةةةةة  
 ةةةةةةوي  ي ك  ةمي ي ةةةةةةة نةةةةةةةكَ   ةةةةةةاية  ي   هيضةةةةةة      

 (.113ؤي  اكَ " ل

 
 نوسني:

وية ؤة ةةة  ة  عا  انةةد    ةة    نو ةةه  ة  ةةةيي ك  ةة  
   ةيانةةدن   ةة ي ةةندي شةةةي  ةةةيان َ ن  ةةةةوموين   
يايوةت  ةة يا  ؤةةاي د  يد . ؤة.ياان  ةيسةالميد   
هةميشةةةةةةة ةةندي شةةةةةةة   ةةةةةة  ي ة   ؤةثةةةةةةة  يي ز   
ك مةةةةةةؤض اي ؤةةةةةة ة ةية  ةايةةةةةدي ؤ .يا   ةا ةةةةةو 

 ود .ا يش  ذ  ة ةاي    ةا  يةما ا  كَ ية.
   ي  نيشةةةةيا   ةةةوي  كةةةة   ة  ي ومةةةان   ةةةي َ

كة ةةة   ةةة    ثةةةةةنا   ةةة   ةةةَ يي .  ي  ثيةةةةةكان      
ةاو    يةناا ؤة  اونة   ةنةد  ثَ كةيزةكةَ ية.  ةة      
ود .ا  نو ي   ع  ان   ة ةي شة     ثا ي زة  ن  
ةايدي ؤ .يا   ة ة يد  ي مةيَ ييا     عا  ةكا  
  ي ةةة َ يية   ةيايوةةةي  كايةةآ نو ةةه  ةيشةةة ية 

 كاندن   ةيةح.ةا ة    
  ةيةح  يية؟

كةي وة   ؤسةا   ؤ ةَك( كةة  ةةي ةيَي  ناموي ة        
ومانةةةةةي ن  عة ة ةةةةة ي ةةةةة   ةةةةةيةح ؤةةةةةة نا َ .  
ةةمةةة  ؤةبيةكةةةية مانةةا  ي يةةة ي ةةةكة  ةةة وي َة     
ومان   ةا  كوؤةو    اي نا يزة  ويةي ؤةبيةةك   
يَيشةةةية مانةةا  ةةيةيةةة كةةة ؤة  ة  ةيةةد  ي ةةةيةك       

نية. ةة و نة َ   ة    ثي يو ية  ةو و  يةي عة ة  
 ةةةةيةح ؤةةةةكاي  نويؤضووينةةةةيةي كةةةة وكو ي ثةةة  ن     
ية.ةةةةد  ع  انيةةةةد   ة  كي  ةةةةد  . ثا ةةةةا   ةؤضةةةةآ     
هة  ةةةةةندة  ةةةةةيةح ؤةةةةة  ي ؤضةيةةةةد  نا ةةةةيزة   ةةةةة       

 ؤةكَدكد     ت ي  ي  ةي ة.
ية.ةةةةدي نويؤضووينةةةةةية ؤةةةةة ةةةةةةيي   يةو  نيةةةةد    

ي ةةيي ة  .  ة   هايكاية ؤة ة  مة ة و يو نةية ؤة
مة ةةة  هةةة ية  عة ةةدي  ة ا   ةةة ةي   ا ةة دةكا  
مة ةةةييةك   ديييةةة نةةة  .ة ةةةةيئ  ؤةةةي كايةةة        
 ةن ي  ةة  ةيالهةة  ؤةناةةةةية مةةَد   ان ةةدةكاي   ي   
يةكي ة  ؤة ة   ةكةا. ثا ةا  كة ة  عةا ف ؤةة دة       
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ناةا اييةك  يةي ي   هةموي ةةي يي  ة وةي  و  ةن ة 
وةي يةةةةةةةد  ةةةةةةةةةو ة  ةكةةةةةةةة   نايةكيانةةةةةةةة  كةةةةةةةة  ة 

 ية .ةمة ةكا    ي ةي عيوا ةت.
مة ةةةةي  ع  ةةةان  يةكي  ةةةة ؤةةةة  ة  ةةةايةكان     
  كاندن   ةيةح. مة ة   َيةية ؤةه  ضوي   ةةةي  
 دةةةة  كةةة مةةَد  هةةةموي ثةيوةندييةةة   ةةة ةةةةنأل ي      
ؤ .يةةةك ي ةا اييةةةةية ؤة ة ةةةةدة  ي ؤةةةة  ةةةاي ي َي     
ومةةةةةةا  ي ةايةةةةةةدي ؤ .يا  ك مة يةةةةةةةي و  ةاةةةةةة   

ة  ةةاو   ة ةةآ. ؤةةةكاي  مة ةةةي  ع  انيةةد  كة ةة     
عةةا ف يةةةناا .يضةةةي   دح ؤة ة ةةةدة   نةةة  .يضةةةي   
.ة ةةةةةةةة. هة ةةةةةةةدةكا مةعشةةةةةةو   كةةةةةةة يةو  نةةةةةةة    
ؤة ةةوي  ي    ثةناانةةةية  ةةان    ةكةةا  ةةةةي  ةةوي  ة   
نةةةةاة  ة يةةةةةي . ية  ةةةةةةية  عا ةةةةق ي مةعشةةةةو  

 ؤة دة  ةايي ز   ي يةماه  يةي ي     .
ياؤيد    ة  موةةةةة   ةةةةةيةي  ؤةةةةةةة ة ياي   ةةةةو 

ع  ةةةان  و   ية  نو ةةةي   نةةةاة   ي  يةةةا  نو ةةةي   
  ةمةةةك (ما   ة  ةةاي ةكةي . نو ةةي   نةةاة   ي     
.  ي  ةةة ؤةنو ةةه ؤةةة ة ةية  كةة نرتد ي  انسةة    
ةةةةنألي ةا ةةاي و ثي ةةوة ة ك مة يةييةةةكا .  ةةة َ ي       
 ةةةو ياؤيةكا    ةةةيضةث ثة       ةةة  ي    ؤةومانةةةد    

 آ  ؤة  ي  ةةةةةةة  يايثي ةةةةةةك ؤةنو ةةةةةةي    ة .ة ةةةةةةة ة 
ةةةةةةةاو  ةية يةةةةةةا  ية  ة يةةةةةةا   ةؤضةةةةةةي   ؤة  ي  ةةةةةةة       
ةيسةايي اي و نسةةي    .و ن ا ةي  نوي ةوة كةة ذيةا       

 ي ةاو     ة ةةش ةية  ةوما .
 ي َ  نةةةةةةةةةية  ةةةةةةةةةةي  ي   ؤضوةةةةةةةةة ية  ةةةةةةةةة     
ية ةةةةيييووين  نةةةةاة   ي   ة ة ةةةةة ي  ناةا ةةةةاي    

 ي  اية  كة  نو ي    ةمةك و  آ  يوي .. ةةي  آ
 ةةةةةةةةاع    ةةةةةةةةو ياا  ةيان َي ةة ةةةةةةةةة  ؤةةةةةةةةةثي  اي    
هي  انةنسة  ةةي ةا ةةة نوي نةة   ةوي  ي ذيةا  كةة      
 ةةةةومان  ةا ةةةاي  ناكةينةةةة نسةةةة. ؤةةةة مانيفي سةةةة       
يةكةةةةم   ةةةو ياؤيزمد  .ةةةةةت ؤة ةةةة  ةةةةة  ةاؤضةةةة      
كةةَ ية   ةةون ة ية   َيةةة    ييني َ ديةةةية هةةةموي 

َد  ثي َ    ةةةا  ةني ةةةةي  ةةةَكةية   ة  ي   آةةةةةية  مةةة
ةاةةةايي   ناةا ةةاي    و ةةي ةةية  ةاةةةايي   ةا ةةاي  
ؤةيةةةةةةةةة   ذ  ةةةةةةةةةةةو    ةةةةةةةةةةةا اي  ذ   ويةةةةةةةةةا    
 ة ةةةة.ةم    ةةا ا ةةةؤ "ثي ويسةةةةة ؤةيةةة  كايةةةد     
ة مةةةةةا  ؤة انسةةةةة    ك مة يةةةةةةي و  انسةةةةة       

 (.126ةةةالن   و ا    ةي " ل
ومةةةةةا  ب   ةةةةةو ياؤيةكا  ةامَ وي ةةةةةك نيةةةةةة  ةةةةة     

 ةةةةة   ة ةية     ةةةةةؤض و    ةةةةةرت   ثةيوةنديوة ةةةةنت ؤة
ةامَ وي  ةةةةةة  ةةةةة    مةو  نةةةةةدن  ثةيوةنةةةةةدي  ؤة ةةةةةة   
 ةةةةو (  . مةةةَد  ؤةثي  ةةةة  ةةةةو ةية نةةةاة  ةةةةة        
 د ةةة دةكايةية. ومةةةا  ةامَ وي  ةةةة  ةةة  ثةةةةةيكَ ن      
ثةيوةنةةةةةةةد  ؤةةةةةةةةني و    مةةةةةةة (ي  ةةةةةةةةةي(    ةةةةةةةةمانا   
 َديديةكة   ي ية ؤةني و   ةا اي و ناةا اي . مَد   

يو يةة  يوي ة  نةام  وي   ةوية ؤة ةة       ية   َديد ثي 
ةةةو   ة يةةد    ةةون ة ؤةةةناي يةة   ي    ك مة يةةةي     
ةاؤض وي  ةو ايةك   ة هةةماي  ا  ي ثا   ةة   يا ةاي    
نةةة ية  ةةيي   يةةة كةةة ةةةو   ةةة   ؤةةة  كَ يية       
ؤةبيةكةية ؤةذي َ  انس    ك مةؤض ا  ية ؤةبيةكةةية  
ؤةةةةةةةةذي َ  انسةةةةةةة    ةةةةةةةةو   ة يد يةةةةةةةة.  ةةةةةةةةب   

ياؤيةكانةية مةَد  ؤة  ي  ةة  نو ةي   نةاة    و      و 
 ةمةكييةية  ي  ة.. ي  ة  ؤة .ة َيةي  ةةةي يا ةاي   
 انسةةةةة   نة  ة  ة ةةةةةآي ؤة ةةةةةة  ةةةةةةو   ة يةةةةةد   

 ةا ةدة ي ةةية.
 ةةةةو ياؤيةكا  ثي يةةةةا  ي يةةةةة مَد ةةةة  هاي ةةةةة ا  
 وينةةةية ي    ةةةاو   نيةةة   ةةون ة يةةةناا نيةةوة  ةةةةي   

 ة.. هة  ة  نيوةكةة    مَد ة  كة ةةنألي ةا ايية ةاو 
يَيةةةةةي   كةةةةةة ناةا اييةةةةةة  ةيفيةةةةي  ي  ييةةةةةة.   يةةةةةة   
 ةةةةو ياؤيز   ية  ةةةةةة       ةؤضةةةةآ  ".ا  نامةيةةةةةك   
نةةوي   ما ةةةةكان  مَد ةةة"  كةةةة نيةةوة  مةةةَد  ؤة ةةةة     
نيوةكة  يَ  ةا ةدةكايةيةي  ة  ةت  ة  ةةسةي  آ  
يةةةا ةةةةةيا  ؤة ةةةة  ي ن ةةةد  هةةةةؤضو اي ةا ةةةاي  ؤة ةةةة    

 و  ة  آ.ناةا اييد  ؤي و
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ؤي ةةةةَةية  ةةةةةة ك   ةةةة     ةةةةة     نيةةةةة  ة ةةةةوي    
.و نيد    ةؤض و ةةة ك  ي   ةثيةة  يةكةة  كة ةا ي     
ةا ةةةة َ كَ   ي ثة  ةهةؤضياؤضي ةةةةة ؤة ةةةةة   ةهةنةةةةدة   
ثةناانةةةكان   ةةوي .  ةةة  مانايةةة  ةةةيةح ي  ي  ةةة يةةا      
  كانةةةةةدن  نسةةةةةةيةك  مةيَ ةةةةةيد   نيةةةةةة   ةةةةةةؤض و     

ةكةةة  ةةوية  نسةةةيةكة ؤة ةةة  ةا ةةة  ةةةةنة ؤ .  كةؤض 
ؤةثةيوةندي   ة  ةي م  كة   عا ف  ة  ة  يي  ي 
 وينةية  نةةةةةةةية ثةةةةةةةن   ةو   ديةةةةةةةيةي ؤةةةةةةةناكاي  
 ةيةني ةةةةةةية  يةةةةا  ية   ةؤضةةةةي    ةةةةةيةح ومةةةةاني        
 ة  يينييةةة   ةةة  يي  ؤة  ي  ةةة  نسةةةكة ي  ةية كةةة  
كة ةةة  عا  ةةةة  ةيةةةد كي  آ.  ة  موةةةة  ةةةةة  ةة كةةةة   

نةةةنيض  نةةاة    و  ةة    ةةةة ك   و ياؤيسةةت يةةةناا 
   ةةةةةةية   ي  ي  ةةةةةكان  ناةا ةةةةاي  نيةةةةة   ةةةةةؤض و     
 ةيانةةةةةدن  ثةيامي  ةةةةةة كةةةةةة ناةا ةةةةةاي  ثا يز ةةةةةا      

 ؤي  َ يية   ة  ا    و ا ةكان  ةا اي و ةةنأل.
 

 رةهةندى ئيستاتيكى:
مةةَد    ةةةندة ةو ثة  ةةت  ةةآي  ةةةندة  ةةة ن      
عة ةةةةة   ةيالهةةةةة   ةةةةةآ   ي .ةةةةةا  ؤةةةةةةني و   ةةةةةةةي ي  

  ةةةاييةك   ةةةةي ة هةيةةةة كةةةة ثةةةَ      مةعشةةةونةكةيد   
نا ي ةةةةية.  ةةةي ةيئ يةةةو     ؤة يةةد   ةة  ي ة يد     
ؤةية   نية كةة ثَ ةيا   ة  ةا ة  نةكةةي  ي يوي ة       
   ةنه ي  ؤضة   يكآي  ومةا  نةة ه ؤةةا ةةيد .  ةة      
يةةةةو    ناي  ييةةةةك   ةةةة  يين  مةةةةو   ةةةآي مةةةَد       
 ة ةةي ا   آ ؤةةا ةيد   ةةي  ةةةيي  ي ثة  ةة     

ثي ويسةةةة   ةةةة  ةةةة   ن  ناك يةةةاي ني ة  نييةةةةك    ي  
هةميشةي و كة ف  ةة ة ي  هةية. ؤةكايي  د  و ي  
يةةةو  ن   ةة و     نةةاكَ   يي  ةيشةةنت  ةةةي و يةةة       

  ي س و ي  ي   ياية.
ةيسةةةةةايي ا   ةةةة  ي ة   ؤة ةةةةة   يي ثايةةةةة    
 ةةةةة ةك    مةةةةةو  يةؤ يةكةةةةةميا    ةةةةة   ن  ناك يةةةةا  

وي كة ةفي  د   اونةة     ة ي    ةيود  كة ؤة ةة  هةةم  

 ة   نةكة  َ ي نرت  ة ةآ.  يية    وو   ةة َ   ؤةةي    
 ة   نة  وو   ةة َ ني    يةمومة  ي و هي ياةةامي زة     
 كة مي ة   هي  ثي وة ي    ةةنةن و ؤ .ي   نية.

ةةةةةةةةوموين   ةةةةةة  ي ة   ثةةةةةةةنا  ةةةةةة   ة ةةةةةةةو   
ثةةةا   دك   كةةة  ذ (يش  ة ةةةا   ةةةةي مانايةةةة   ةةة      

ي ك  ة ةةآ ثةةنا  ةة   ذةكةةة    وو   ةة َ   ؤةهةةة   ةة  
 ةةة  ي  ي ايةةة  ةةة ي    ةةةة  وو   ةةةيي  َ يةكة.     
مةةةةة ا  ة ةةةةي  ة ؤةةةةة ذيةةةةا  ي  دذ  ة  ةةةة ة ؤة ةةةةةي    
يي  ااي ةةةةية  كةةةةنا ة هةةةاي ذي  يي ةكةةةا ؤ .وؤضةةةةي   
 ةةز يت  هةني ةةةت ي ةةةةةيا   نةةايةي  ة ةية   يةةةا ي    
نا يةةةةا . ةةةةةةوموين  نو ةةةةي يش ؤةةةةة  ةةةة  ي ة يد      

ة ةيدعا   ة هةماي  ان  هةي   ةةومويني    ةاكيية ك
  دكةيةك   ةؤسة    ةمانايةةك  ةة سةرت كت ناكةا     
 ةةةؤض و يةةةناا يةةةعو  ؤةةة كةةة  ي  دةةةة  ةةةيَةكا        
 ةكا. هةي  يي ايةةيي ك نا ي َ ي ةةةية   ةةؤض و  ةةةكا       

  ةةا ا ي  ي ةةيةي ناي  يةكانيا   ةيةني  ي ةةية.
 ةةةةةيةح   ة ةةةةي  ة ؤةةةةة ةيسةةةةةايي ا  ع  ةةةةان    

َ  وين  كيشوة ي       ةةني ةية ؤة نةةي  ة   ةا  
 ديةةةةة  مَد ةةةةةد  كةةةةةة  ةةنأل(ةةةةةة  ةةةةةةاي    ةاةةةةة     
  يثيض  يوةي يا ا   كَ يةي  ةثانديييةي .  ة   
 ةةةيَةكة ؤةية  يةةة ةةةةي ةةنيضةةة ةاي ييةةة   ةةَ ي    ةةة     
.  كةةةةةةةي .ياانةةةةةةةة  ةيويةةةةةةةكا  هةيةةةةةةةة   ةةةةةةةَ ي     
 ةةةةة.يااني     ةةةةا  يةي  ةةةةةيو  نيةةةةة ؤةةةةةناي نةةةةاة   

   كةةةةة  ة ةةةةآ هةةةةةؤض َ  هةنةةةةد  ثَ ةةةةيا ي   مَد ةةةةد
ني ة  ن   آ .ياي و ؤةة ثَ ةيا ي ني ة  نييةة  يةا ي     

  ايةكا .
ؤةةة  يي  يةك ي ييةةةية  ومةةان   ةة  ي ة   ثةةةنا   
 ةةةة  مةةةةة.او  ة ةةةةا   ةةةةون ة مةةةةة.او ةةةةةةي  ة ةةةةةوة       
هونة ييةيةةةةةة كةةةةةة ؤةيةةةةةة  كايةةةةةد  كة ةةةةةا  ةكةةةةةاي    
يةموم يش  ةةوؤ ي  آ. ؤةكايي  د  مة.او هةيؤضةدة    

  ثي ش ة    ا   ة   ثَ يا   ةي يذي  آ. ي ية ية 
مة.او  ؤة  يي  مةعَيفييةةية   اكةةة   ني ةة  ن و    
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ي يذ نةةةدن  ثَ ةةةيا ة  هة   يةةةة كوؤةةةةو    ةاةةة    
عةةةةةة ة    ذ يةةةةةةي  ود    ةةةةةةكا هي  ان  مةةةةةة.او    

 كَ يية   ةيايوةي  ؤة و    ةاي ييد .
  هي  ان   ة  ي ة   هي  ةدة   َن ة   ةة  ية ه      

هي  دة  ايةا  ة يي  ةيشنت نا  . ي يةة يي  ةةكا      ة   
 ة ي وةيةك     ووة ي ةي ةَ   ايشةدةكا   آةةةية     
ؤة ةةة يا   وة ةةةآي ؤةةة  يي  ؤ .ي يةةةية   يينيةةا     
  ايةةةية. ي يةةة يي  ةةة ؤة ةةة يَة ؤةةةمانا.  ايشةة َ ن   
يي  ة هةيؤضي  ة     و ا كَ ن  ةةي  ة  يينة  كة ؤة 

 مانا   نةيي  ناكَ . 
ؤة  ي  ةةة   مانةةا(ية  وو   ةةت ؤةةة يي  ةةة نةةاكَ        
 ةةةةةؤض و  ةثي ضةةةةةي نةية ةةةةةةية يي  ةيةةةةة  ةهةنةةةةدي        
ةيسةةةةةةايي    ة ةةشةةةةةآ  ةةةةةة مانةةةةةا ةة سةةةةةرت كت ي  
ثةييةةةكا .  ةةة   يي  ةةة ية  مانةةا  ةة و     نةةاكَ        
هةنةةد  .ةةا  مةةَد   ي اةةوي ة هةيؤضةةدة   يي  ةةةكا  ية   

 ية ةةاي   ماناكا   ة .ة ةةي   وي       ا يا  ة  
ؤي يةةا   َ ي نةةآ  ؤةكايي  ةةد  يي  ةةةكا  يةةةناا  ة ةةي        
 ضوي  ي    ووة يةا  نيشةاندة ة  ي   و  نةا     ي     
نةةةةةةةةي  ةيا   ةةةةةةةدة   ة ة ةةةةةةةةةية.  ةةةةةةةة  يةةةةةةةةو     
 ة .ة ةةةةةةكا   ةةةةةةي  ة  يينةةةةة  ةةةةآ كةةةةة هةةةةةموي   
               يي  ةةةةةةةةةةكان   ة ةةةةةةةةةة  يةكةةةةةةةةةةية ؤةةةةةةةةةةة  َيوية    

    ةيةةةة   ةةةة   ؤةهةةةةما  ةةةةةي  يةةةةناا و يةةة  ي   ي  يي  
                     كايةةةةةةةةةةةد  يةةةةةةةةةةةةناا و يةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةييش ؤةةةةةةةةةةةةهي    
يي  ةيةكةةةةةد   ة .ة ةةةةةةة نا ةةةةةآ. مو ةةةةةا ثي وةموةةةةةة    
 يةو   (ةةةة  ية  مانايةةةةك   شةةةة   ةنا ةةة    ةةةة   
يي  ةةة  ةةةةي يةو  نةةة  نة ةنا ةة     يةةة ؤةكايي  ةةد      
                    ي   ؤةةةةةةةة يةةةةةةةةو    كةةةةةةةَ  يي  ةةةةةةةة  ةةةةةةةة    ية    
             ماناكةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةيا    ةةةةةةةةةا  يةةةةةةةةةةو      ي كةةةةةةةةةة   
 ةي ةةَ ييةي ةةةةية  ةا ةة َ كَ  كةةة ةا ةة َ  وين      
يي  ةةة  ةةةةي ي يةةة ك يةةاي    ةيايوةةةي  كايي ةةك ةةة      
 نيشةةةان  كي وي ةةةك   ي كي وةكةةةة   ة ةةةةوة.   ةةةَ    

  َت ي  وي  ة ةةؤضويو.

نيفةةةةةة    يةيييةةةةةد   ةةةةةةيب عةةةةةة ة  ..  ةةةةةآ   
عةةةةةة ة ه  كةةةةةة  .ةمسةةةةةة    َن ةةةةة   ةةةةة  ي ة     

ةيسةةةةةايي ايةك  نوي يةةةةا   ةةةةة ا ةت  ة ةةةةي َيةي    
نو ه ي  ةؤسة ة   وي    مةو  ند. ةة  ةيسةةايي ا  

    ي ة يية      ي     آ بيةنة     ةياندؤ
يةكةةةة ؤ  ي َ ةةةاو و نو ةةةي   ةةةةة ة   يةةةةناا    
 ةمةيةةةك  ومانةةةي ن  نيةةة. ي ةةةي   ةةةةكا  يةةةناا     

   ةةؤض و هةةموي   ةشيض ةؤي ك نه      و ندنةية  ومةا  
ي ةةةةي  َي زي ةةةك هةةةةؤض َ   ا  ةيةةةةك  ةةيي يةةةة  ةةةة   
 ة    ةةة   ةةةكا  اي  َي   هة ةةةيا   مةةَد  ؤةةا ةةت      
 ةةةةةوي  ي ذيانةةةةةد  نةةةةةويؤضرت  ةكةنةةةةةةيةي ةا ةةةةة كان     

   كَ نةية  َ ي نرت  ةكة .
 يية ؤ ذيةةةةا  ي  ةهةنةةةةدةكان   ةةةةوي  ود  ؤةةةةةية 
 ةةةةَ ي نرتي هةمةةةةة.  يَ  كةةةةة ةي يةةةةة  ةيةةةةانوي ه ي     

ة ةةةيا  ثي دةكةةةي     ةةَة ةةةةية  ةي يةةة  ةيويةة ه      ه
بيةنة  ة ية ةك ي  ةاةةةكة   وينةة. مةَد   ةةه        
  ةو   ن  ؤةني و ثي وة ة ك مة يةي و  ةايةةكا   
ي   ةو   ن  ؤةةني و ةا يضونةة  ةةةي  ةةة  نةاينَ ية      
ؤ .يةةةك ي يةةةوكي  ةةةةةنأل.. هةةةةموي هة ةةةةيا يةك      

 ؤةةا ت  ة  ييند  ؤة ة ةد ية.
ية ؤ ةةية  نايما  ناية هةني ةت ؤة .ياان   ي 

 يا  ة ما  و    ةةية كاند   وين  نية  هةة يةها  
مةعَيفةةةةةةةة  و نسةةةةةةةة و ث وةيي يسةةةةةةةة  يو نةةةةةةةا   
كة ف َ   ي يوكيد ن  ؤة ة  هةني ةت نية.  ةؤض و 
هةني ةت ةةي كاية هةني ةية كة هةميشة ية  ناي  ة   

  ي  ي ةةية.
سةانةي يي ايةيةةة  هة  ةةندة مةَد  ن ةةوؤض  ؤةة ةة    

ةو   يةكا   ةكا   ة   هةميشة ية  ثي  اي  ةة ي     
وي ديي  يا ةية   نةيةةيةي مَد ةةكا   ةمي   ةةية.    
 ةةةةةة  ا   ثي شةةةةة ةيي   و نسةةةةةت ي يةةةةةةك  ؤ .يا     
 ةةةةة  ةم  ةة سةةةةانةكا   ة ةةةةة  نا ةةةةآ.  ايةةةةةة     
ةة سةةةانةكا  ؤةية  يةةةة كةةةة هةميشةةةة ؤةةةة ناةا ةةةاي        
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  ةةةةية.  ةمةةةز كةةةة   ة ةةةةة.ةم ي  مَد ةكانةةةد   ةمي 
 ة ةةةةةوي     َن ةةةة  ةة سةةةةانةية   ة ي ةةةةةة ةةؤض ةةةةة      
ثةيوةنةةةةةةدي  ني ةةةةةةو   هةني ةيةةةةةةة  ة .ة ةةةةةةةةكا  ي  
هةني ةية ةا  َ نةكَ يةكا   ني و    يي  آي ةةةمَ د   

 مة ا ي ذيا    يا ي نا يا .
 

 جياوازى/ هاوبةندى
 ةةةةةةةةة  ي ة   هةميشةةةةةةةةةة  ؤة ةةةةةةةةةة  ةا ةةةةةةةةةة  

ؤ .يا  ك مة يةةةةةةي و  يا ةةةةة   ؤةبيةةةةةة  ةايةةةةةدي  
 ةاييةةةةية  ذ يةةةةي  كةةةَ ية. ؤةةةةني و   ةةةةةةوموين      
 ةة  ي ة  و  ةو ةةا  كوؤةةةو    ةايةةد   ؤةةةني و      
عا ف ي  ةنياد   هةميشة كي شةي مييالنةآ هةة وية    
كةةة ةةؤضوةيةةة ؤةةة  ي    ةةةكا هي  ان  هي ةةزي  ة ةةة ت ي     
هو يا    شةةيةية ؤة ة ذةيةنةدي   ةو ةا   ي اة      

  ةا    ايةيةية.
عةنيدةيةكةةةةة ةةةةةاي   نيةةةةة   ةةةةةؤض و     ةةةة  ي ة  

 ةةةي و وي    يايوةيةةةة  ةةة  ةاي  ا ةةة و ةو ثة  ةةةة .   
ةوي  دنةية  عا ف     ةن  ةاي   ةوي  دنةيةيةك  
 ي ؤضةةةةةةي  نيةةةةةة  ةةةةةةؤض و ةوي دنةيةيةةةةةةك  يةةةةةةةويي  
ةيزدي يةةةةةة  كةةةةةة  ايةةةةةةا  ةةةةةة  ةهةنةةةةةد   ةةةةةي َ و  
 َةماناي   ة    ة   دوي ةةية  ةةةي ةا ة  نوي يانةة       

 ةةةَة ثَ ةةةيا  و ني ةةةة  ن   ةةةة  ةي م    كةةةة ؤة ةةةة   
 مَد د   ة وجنآ.

 ة   ةوي دنةية  يةةويي / ةيزدي    ة   ةنة    
ةاي     ةهةما  ةةي ةةند وةيةة  ةةا  مي   دية   ة      
كة ةةة  عةةةا ف  ة ةةةةة ة   ةكةةةا  كي شةةةة  ةةة   ي ةةةَ  
 ةا ةةو ثا ةةا   ةة  ةةةةي  ة ةةة ية   ي ةةةدةكا كةةة   

ني ةةةو    ثشة ة ةةةةوي ة  ةةةةي  ي ةةةَة.   يةةةة مييالني ةةة 
   ي ة  و  ة ة ي   ي ا   ةا  يةناا  ةةيةية  
نةية ةةةةاية كةةةة مييالني يةةةةك   ي ةةةَ   ةةةآ   ةةةةؤض و     
ود .ا   ةيشة ية ةا ة    ثيض  ةه ي نة ة ةةكَ     
 ي ثاكةايكَ ن  .ة ةةي  ثي شةن ان     ي ة  .

 ةةةةة   ةةةة  ي ة    ؤةةةةة.ياان  ةيسةةةةالميد   ؤةةةةة   
و  يا ةي و  مييالني د   وي آ ؤة ة   ةو ةا   ي ا ة  

هو ةةةةةةةيا    شةةةةةةةة  عةةةةةةةةي م  ةةؤض ةةةةةةةد   ةةةةةةةةةي     
 ةةو ياؤيزميش ؤةةة ة  ةةةاي   ة ةةة  ي     ةةةي ة  ذ    
هةةةةةموي  ةو ةةةةا كوؤةو  ةةةةو  يا ةةةة و مييييةةةةةكا      
 ة ة  ثي  َ .  و ياؤيز   ذ  هةةموي ةةةي ثي ةوة ي    
ناؤضوانة  ةوي كةة  يةد  ك مة يةةي و  يا ةي   ةاي ي       

 ةةة   ةةي    ةيسةةةايي ي  ةةةةي  ةمةةة  ة  ةةةاي   ؤة 
  مةةةةةو   وي.  ةةةةو ياؤيةكا  ؤةةةةةي  ةةةةة  ةياند  هةةةةي    
 او ةي  يا  نةةة و  نةةة وي   َ ي يةةا   ةيي  وثي  ةةد ن   
يةي ي  ذيا   مةع ةةي و  ديية  ة  ةةاي  هةة وي.     
 ةةة    ة ثة  ةةد نةية  ذيةةا   ةةةةي  ةمةةة  ة  ةةةاي  
 ةةةةة   ةةةةةو ياؤيةكا     ةةةةةةةية  نةةةةةة وي  ي يةةةةةة ية  

  ةيسةةالميد   ة ثة  ةةد نةية   ةة  ي ة   ؤةةة.ياان
 ةثي  ةةةد     ي ثاكةةةةايكَ ن   ةمةةةزة  ةةةة ةكيةكان    
ك يةةةاي  نةةةةهات.  ةةةةؤض و  ذ يةةةةيي َ ني    ةةةةةنةن   
 وي  ي ية ة  ةاي يةكا   ةهةما  ةةي  ةكة  ذ يةي  
 ةةةو ياؤيزميا   ةكةةةَ   كةةةة  ةةةو ياؤيز  ؤة  ا ةةةةية    
 ذ يةي   ةكَ   ةةي  ةكة ةةنأل  وي كةة ؤة ةة ةيا    

 ةةةةةةي  يةةةةةةي ي ي  ةةةةةةهي  زكَ ن  ثةيةةةةةد كَ ن   ا  ة
 ثي  ة  ة يد   وي ؤة ةةي يثا.

 ة    كانةدن   ةةيةح ةةةي ي مةيةة ةاي ييةة  ةوي       
 ةآ كةة ؤةة.ياان  ةيسةالميد     يةة ثةا  عا  ةةكا ..        
ةةةةةي  ي  ي  ةةةةي نسةةةة ز  كا  ةةةةةي ي مةيةةةة و نسةةةة و      
ةةنةنيية  وي كةة    يةةثا   ةو ياؤيةكا . عا  ةةكا      

َ    ةةةةةية  ية  ةةةةةةؤض    ؤةةةةة.ياان  ي ن ةةةة   ة كةةةة 
ةا ةةاي  نيشةةةة.ي   .ياةةا  نةةه  ةةةؤض و نيشةةةة.ي     
 ةيب  هة     ةو ياؤيةكانة  ةةية ي مةةيوا  ةكَ      

 كة يةةس    َ ي نةة  يية  ة يينيةكانيان .
 ةةةةة   ؤة   ةةةةةيد  هةةةةةموي  ةةةةاع ي     ةةةةةي ةي  
هةةةموي هونة مةنةةدي    ةة َي  ةةة .. يةةا  عا  ةةة يةةا       

هةميشةة .يااني ةك  ةةوؤ ي  ةآ      و ياؤيية. كة ي  ة
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كةةة ةةةة  .ياانةةة نيةةةي ثَ ةةيا  ةؤي ك  ةي يذي  ةةآ كةةة  
                 ؤةهو ةةةةةةةةةةيا    شةةةةةةةةةةةيد  نا ةةةةةةةةةةيز  ي هي شةةةةةةةةةةةا  
كاييةةةا  نةةةةهايوية.  ةةةاع ةكا   ةيانةةةةي   ؤة ةةةة     
ة يانةةد   ؤةةةي كةةة  ي  ةةَيييانة  ة مةةا   ي ةة   كةةة    

ما .  وينةية  ة ي ك ؤة ذيان   ديه ي ةة ك   دذ نةة 
ثةةةنا َ    ةة  .ياةةان   وينةةةية ي  ةةةة نا يا ةكةةا     
 ةةةةةةة      ةةةةةةة ي   ذيةةةةةةا  ي  ةةةةةةوي  ي    ي ي ثيةةةةةةد   
ثَ ةةةةةيا كَ   ؤةةةةةة  ةةةةةةي  ي ؤةةا ةةةةة   يي ةكةةةةةان    

 كة ا... ةوؤيا هةميشةييةكان  هة   اع ي   .
 ةةة  ي ة  و  ةةةو ياؤيز   يي ةةةةةوموي  نةةةه  ذ  

كةة   ةو نست ي ةةةنأل   ةةؤض و  ذ  ةةي يايثةة  و نسةنت      
 ة هةمةةةةةكان  ية   ي   ة هةةةةة  ي  ذ  ةةةةةي يايثةةةةة    
ةةةةةنيض  كةةةةة يوكيةةةةةكان   ةةةة ي  يةةةةوكي  ؤةةةة .ي     
 ةو نةةآ. ب   ةة   و  ةةو ياؤيةكا  ك يةةاي   ةةوين    
نية  ةةةي  مةَد  ةا ة َ    ةكةا ك يةاي  نيةة  ةةؤض و        
ةا ةةةةة ية.  ةةةةة  ي ة   ؤة ةةةةةة  ةمي  د  ؤةةةةةة.ياان  
 ةيسالميد   ة ة  كَ  كة كوؤةو    ةا  هةةموي 
و نسةةةةكان   ة ةةة  ةةةةنألي نةنيضةةد     ةةة  كَ  ةةوي   
 ةية  نفيض  ؤةةا   نوي يةكان    كَ نةيةي  ي نه 
   ةةةوي   ةةةون ة  ة ةةةوي و نسةةةةة ةةنيضييةةةةكا  ؤة ةةةة    
 ةؤض ةةةة نةنيضيةكانةةةد    ةةةوجني     ةؤض ةةةة نةنيضيةةةةكانيش 
ةةي نةةةةةةة  كةةةةةةة ؤةةةةةةة  ي ؤضةةةةةةةي   ةنةةةةةةة ث دوةكانةةةةةةد   

ةوييي ك نةةةه.  ةةةة     ة ة  ةكةةةةي  ينةةةا ي  هةةةي  يةةةة   
 ةةةةةو ياؤيز  ؤة ةةةةةة  ةم   ة ةةةةةة  يةك ةةةةةةؤ .ياي   
و نسةةةة ةةمثي َيةكانةةد   ةةة ياةؤضد   ةةةةي و نسةةةانة   
كةةة  دؤضي  ةة  مة كةةةو و يةكالكةةة ةيةيا   ة ةةشةة    
 ةةةةةةنأل   ةةةةية  نفيضيةةةا  ؤةهةةةة  ةا ةةة يةك  نةةةوي      
  كَ نةةةيةي  ي نةةه  ة   كةةة  ة  ةةايةكة  ةةةةنألي    

 ة آ. ةؤض ة  ةةمثي َ  ن
 

 بينراو/ نةبينراو:
 يةكي ك ؤةي عا  ة  ةي  نة  عة ةك كة    َ  ني    

 ي َ    ي َ و مةعَيف  ؤة كوؤةو      ي ة ي  
عةةةةةةة ةك ي مو ةةةةةةيضياناند   ة شةةةةةةة  ةةجنامةةةةةةد ية    
 نيفة  (يةةةةةة. ةةةةةةةوموين  نو ةةةةةي   ي    ةةةةة ي    
 ةي ةيةةةةةة ؤةةةةةة  ةةةةةةو   ومةةةةةا  ي ةةياؤضةةةةةد . نيفةةةةةة   

   ة  ي  ي ةةية  ةة.  ي ك    ة ؤةنو   يسةي  ناينا 
ؤة ة  ةةةوموين  و ية  ة يةد    وجنةآ. ةةةومويني ك      
كةةةة ثةيوةنةةةدي  نةةةو  ؤةةةةني و   ي ةةةةي ي ةةةة  ي ةةةةي 

   ةةكاند   ة دوي ةةية.
يةةةايةكو مةةةةي     ي نةةةه ي .ياةةةانوي   نيفةةةة   
 ةةةة  َ ي نرت  وةةةآ   ةةةي و و  نو ةةةي ةكة  ةةةةاؤض ويَي   

. ب  ي  نة ة ةةة  يةةةةعو كَ ن  كةةةو يرت  ة ي ةةةةةية  
ومةةةا   ةو ايةةةةك  نونسةةةانة  ةةة   وو   ةةةة َ   ؤةةةة     
ةةةةوموي  ي  ي ةةَ  ع  ةةان     يةةة يةةا ةةةةي ةةةةوموي   
ي ي ةةةَة نةةةويؤضرت  و ةةةةية  ومةةةا   ة ةةةة و ي  ةةةة    
ود يَ نيشاندة  . نسة  ةناي ان ةكة  كة  ةؤضآؤ "يا 
مةةةي     ي نةةه  ةةة  َ ي نرت  وةةآ   يي ةةة   يةةةعو     

ي   وو   ةةة ؤةةي  دةة     ية  رت  ة ي ةةية"  .و نرت
ناك ياية  ناك يا ؤة ةةي ةي  ناي  يةةكا  ي ناك يةا ؤةة     
 ةةةةةاناي و  ضةةةةةويكيياند   ؤةهةةةةةة  يي ياؤضةيةكةةةةةة    
 ة ةةةةةة   نةةةةةا    ؤةياؤضةةةةةةي  يةكةميانةةةةةد   ي نةةةةةه   
ؤةةة َ ي ن  مةي  كانةةد   ة  ةيي ةةةةيةي  ةثويكي ةةةةية    
ؤةياؤضةةةةي   ييةميشةةةياند  ومةةةا  ؤةةةة  ي دة ةةةة ييد      

نيفةةةةة    ة  ي ني ةةةةةة  ةةةةةةكا  ية    ة ةةةةآ. ية ةةةةيي.
ةةةةةية  ثي شةةةرت ناينةةةةنَ      ة  ي ني ةةةةة .ياةةةا  ية   
ةةية  ثي شرت     ؤي  ةكَ  ي ةةية. ؤةي .ياانةة   كةة   
هةةةةي   ونا ةةةةي ك نةةةةة و  ناكةةةةا  مةةةةَد  ناي  ييةةةةةك     
 ةي ةيةةةة  ةةةةةو   ةةةةويني    نةةةام   هةيةةةةة ؤةةا ةةةةت   

ان  ةايةنةكةيةةةد . ي يةةةة مةةةَد  يةةةةناا ؤةةا ةةةت .ياةةة 
 آك يا    وينةةية ي    يا ةاي نيةة   ةةؤض و ؤةةا ةت      

 ناي    ة يشيد  نام ي  آية مة.
ؤةكايي  ةةةةد  نيفةةةةة    ةكةيي ةةةةةة كي شةةةةيةكي ش ي  
ثَ ةةةيا ةية ؤة ةةةة  .ياةةةا  ي  ةةةةو (    كوؤةةةةو       
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 ا  ة ةيش  ةكةيي ةة كي شةةي مييالني ةوة ؤة ةؤضيةد .    
  ةةون ة هةةةموي هةةةن ايي     ةةي َ و مةةةعَيف  ةةةةي
 ةةا    ةةةةةةةةةةةةةةة  هةؤضوة ةةةةةةةةةةةةةاندنةية    دكةةةةةةةةةةةةةة   
ثي شةةةوةةةةكان  نةةةاي مي شةةة   ةةةة   يةكسةةةانة  ةةةة    
هةؤضوة انةية   يسةي  ثةيوةنديةكان  مةعَيفة  
ك مة يةةةةي  ةةةةاي ي   ةةةاي كةةةة هةميشةةةة  ةةة وي   ةةة    
 يا  ةكةةةةةا   ةكي شةةةةةآي  ةةةةةةةكا  ناي ةنةةةةةآ. ةةةةةةةي  
ثةيوةنةةةةةد  ؤة ةةةةةة  ةا ةةةةة   يي ةكةةةةةا  ي  ةةةةةةم ة     

كة ةةةةةةةةا نةكَ يةكانةةةةةةةةد   نا يا ةكةةةةةةةا  ي.ياانةةةةةةةةة 
   ةمةةةةو ي  آ. ةةؤضوةيةةةة هةةةةموي كةةةا كَ ني  يش ؤةةةة    
.ياةةةةةةان  نا يةةةةةةا      ةةةةةةة وي َة  ةايةةةةةةدي ؤ .يا     
 ةا ةةةةةةةو ةةةةةةةةاي ي   ا  ة ةةةةةةةت  .  ي  ةةةةةةةة ؤةةةةةةةة   
          يوة  ةةةةةةيي   يةةةةةة    ؤةةةةةة  نيايةكةةةةةد  كةةةةةة  ة ةةةةةآ  
هةةةةةموي كوجنةةةةةكان   يةةةةا ي هةةةةةموي ثَ ةةةةيا ةكان  

   . ةية مد  ي
اي  ةةد    ةةاع ي     ةةةي ة كةةة  ؤةةة .ياةةان  ة  ة

 ة ي ةةةةة ذي ةةةدة ي     ةةةة ةك و  َن ةةة   ةةةو ياؤيز    
 دؤضي  ةةةةةةةةة  ؤةةةةةةةةةة   ة  ة ي ةةةةةةةةةآي ؤة ةنةكانيةةةةةةةةةد  
 ةن د نةةةةةةية  ني ةةةةةة  ن و ثَ ةةةةةيا ة ناك ياكةةةةةان  
ةيشةةةَ ن   ةةة س  ة يسةةةرت . ةةي ةةةاع ة  ةا  ةةة      
  مو (يةةةةةة  كةةةةةةة ؤةةةةةة هةةةةةةة  يي  يو نةةةةةة  ةةةةةةي َيية    

وي ةةةك ؤةةةة  دوةا"    ةةةة ةكيةكةيد  "ةيشةةةَ  "ي "ية  
مَد ي     ة  يدة  ة ي ه  مَد ي ك ؤةة ودن ايةكةان    
ة  ةةةةةةةةاي  هةؤضةةةةةةةد   ة ةةةةةةةوي    ةةةةةةةييَي  د  كةةةةةةةة     

  ة  ايةكة  ة  هة ية.
نة ة ةةةةةة   ةةةةةةي َي    موةةةةةة  نة ة ةةةةةةي     ذة    
ة  ةاي يةةة  ةةةةي ة  هة يةةة ي  ي  ةةة   يية  ةةةةي      
 ة وي  يد  يي يضة نة ؤةة ذي ةدة ة  َي  ةو نةة ؤةذي ةدة ة      

ةيانة ك نةكانةد  يي  ةةيا  نيةة   ةةؤض و ويةايَ ؤةة       كَيس
كةؤةةةثو   ع  ةةان  ة  هةبييةكانةةد   ةيوي ي ةةةية.  
ؤةةةة يةةةةكآ ؤةةةة  ةةةامةكانيد ي ؤةةةة ية مةةة  هةةةاي  ي        
   يةةةة(   كايةةةآ  ةؤضةةةآؤ "ةةةة ت  ة  اوكةةةة.  ةةةَ د  ةةة   

ة  هةةةةةةةةةةة ي   ي  ةةةةةةةةةةة  ... هةؤضيةةةةةةةةةة ة هةةةةةةةةةةةي      
ية (    موةةةة   َ يةةةةا   ة   ؤةةةةة ودن ةةةةا236 ةةةةاث   " ل

ة  ةاي ييةكا  هةؤضوآؤ " ة ة  ي يةية    ة  هة ت  
 (.236مةنزؤض  يةكةمه يي يةي  ةة ة ي " ل

  موةةة  كو ةيايةةةة   ذ  ةةنةنيةةةةت ي ؤةةة .ي      
ة  ةاي   ة ثا ةكا   ة    ة  ةةك  ةةةنأل ةةةي  ةة  ة     
ناكةا   ةةؤض و ؤة  ي  ةة  ةيشةَ ن  ع  انييةةية هةةةموي      

سةةةةةةةةايي يية ثةيوةندييةةةةةةةة  ي َ ةةةةةةةو  ة ةةةةةةةةوة ةي  
.ي   ةكةةةةةةا  هةؤضدةية ةةةةةةي  ي ةةية.  ان ة ةةةةةةة  ةةةةةة     
.و نوي ييةةةةك  نةةةو   ةكةةةا كةةةة ثشة ة ةةةةوي ة  ةةةة    
ةةةةةينوي ي    ةةةة  ةي   ي .ي  ةةة   ك   ؤةةةة يةويفةةةة     

 هة ةةكاند .
يايوةمتةندي  يةكةم   ي َ    مو   َيةيية ؤةة  
ةةةةةاؤض و  يةةةةا  ي  ةا ةةةة . ةةةةةةي هةميشةةةةة .يااني ةةةةك      

 َ كةةة يةةا  ي  ةةنةةد وة  ية .ةمةةة  ةكةةا  ةة  ومةةان   ةةي 
نا يةةا ي نةةة ي َ ية  .يااني ةةك ؤةةة  و   ةةي وة  هةةي     
 ةني  د  يي  ا ناكَ  . ة ؤة  ةنة    موة ي . ومةان     
ي  ومةةةاني      ي ةةة       نيةةةة  ةةةةؤض و يَ نسةةة دنةاؤضة    
هةما  ةةي نسةية   نيفة  (ميا   ي  ي ةةية يةا  كةة   
   ةؤضةةةآ يةةةا   ي نةةةه ةةةةاؤض ويَ  وةةةآ ةاماذةكةةةان  ومةةةا     

    ووة يَ  ة  .
يايوةمتةنةةةةةةةد   يية   هةةةةةةةة ي    ة  ةي مةةةةةةةة   
ؤةةةةة.ياان  ة  ةةةةةاي   كةةةةة يةةةةةنَ ية  ةةةةة ةةنةةةةد وة      
ةاكييد و ةةنةنيةي   ي ا ي .  ون ة .ياةان  ي   
ؤةية  ةييَ  يةَة كةة  ةؤسةة ة   ي ةا ت ية سة         
  ةةةةةاي  ةهةنةةةةةدة  ةةةةةة  يين  ي  ؤةةةةةةية ةةةةةةاؤض ويَ ي   

نةةةةةةاؤضو    ةيؤضةمةنةةةةةةديَ ي هةمةةةةةةة.  يَ  كةةةةةةة ؤةةةةةةة    
 ةةند وةنا   ةاكييديد  .ي  ةيا   وي ةةية.

يايوةمتةنةةةدي   ةةةي ية  ؤةةةة ةةةةةوموين   ةةةي َي    
  موةة    ثةيوةنةةدي   ةةة يي ثة   نةةدن   ي ؤيزمةكانةةةية  

 /Subjectهةيةة   ةيايوةةي   ي ؤيزمة  ةةو /  ا ةةت       

Object   كةةة  ي ؤيزمي  ةة  ةةنةنييةةةي ؤة ةةة    ةةةما )
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ية. مةعَيفةةةةة   ةةةة و  ةند و .ياكةةةةا ي    مةةةةةو    
 ةةةةةةةي َي    ةةةةةةةة وي َة  يا ةةةةةةةا   ي ؤيزمةةةةةةةةكا      
مةعَيفةيةك  هةؤض ةؤضةيي  ة ة   ةون ة ثشة ة ةةو ة   
 ةةة  ية س(ةةة   ةةة  ي  نةةة  يا ةةا ك ن َي ةيةةةكان     
ةةنألي .ياان   ا ةي .  ة   .ياا  ؤة يد    موة     
نا ي     ة ووي  ي ثا  ة ثا  ةكَ   نية  ؤةثشةت  

كانةةةةية ةةةةةي ثةيوةندييةةةة  ةةة وي ة ةةةةةنيض و ؤ .ي ية
 ةةي َيانة ةامةةا ة  كةةة يةةةكي ة  ةةةةنة ؤ .  ؤةةةني و   
ةو ي  ا ةيد     ةمةو ي     ةيةد   ة و ي ك ؤةةني و      

  م (ي  ةي ية(    ؤةني و    م (ي   وي (   نامي  آ. 
  يةةةة  ة ةةةآ  ةنةةة    موةةة ي   ةهةةةةما   ةةةي وة     
               ةنةةةةةة  ع  ةةةةةةان   وي  د ي ةةةةةةةةية  ؤةةةةةةةي  ةنةةةةةةة      

ةامةةاذة  َن ةةة نةةة  مانةةا  ةا ةة   َن ةةة نةةة   ةة وي    
ثَ ةةةةةيا   ةةةةةةنرت ؤضة نةةةةةة  هةني ةةةةةةت. ؤةةةةةة  ةنةةةةة       
 ةةةةةةةة  ي ة  /  ةةةةةةةةو ياؤيد  ةامةةةةةةةةاذة    ةةةةةةةةةووة ي    
نا.ي   ةكةةا  ثي ةةوة   .ةةي     هةةةموي هةني ةةةت ي   
ماناكان   يةا  ية  يةةؤال   ةؤضةآؤ "ةةةي كة ةة  ؤةة       

       ةاماذةكا ا  ي   نة ي ةةةية   وو   ةةةكا ا  
 (.240نا  " ل

 
 

 :سةرضاوة
أدوناااايال والةااااسوي  وال"ااااست:رلي و  باااا و   دات    

     2لط1995ال"رقيل 
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 شيعر و فةلسةفة
 دةروازةيةك بؤ جيهاني ئةدؤنيس

 
 

  خوَيندنةوةي: نةوزاد ئةمحةد ئةسوةدخوَيندنةوةي: نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد
 
 

لةم نووسينةدا هةوَلدةدةين طرنطرتين بةشةكاني 
كتَييب )شيعر و بوون، لَيكؤَلينةوةيةكي فةلسةيف لة 
شيعري ئةدؤنيس( خبةينة ِروو، بة تايبةتي بةشي 

طشيت بؤ  يةكةمي كة بريتيية لة دةروازةيةكي
ضوونة ناو دنياي ئةدؤنيس و خوَيندنةوةي 
شيعرةكاني لة تَيِروانينَيكي فةلسةفييةوة، دانةري 

( خاوةني ضةندين كتَييب عادل ضاهر ئةم كتَيبة )د.
ترة كة لة ِروانطةيةكي فةلسةفييةوة لة مةسةلة 
فيكريية طرنطةكان دةدوَيت، يةكَي لةوانة كتَييب 

انيية""ة كة تيايدا "بنةما فةلسةفييةكاني عةمل
طرنطرتين تَيزة فةلسةيف و بنةما 

 ئيثستيمؤلؤذييةكاني عةملانيية" دةخاتة ِروو.
ئةم كتَيبةي بةردةستمان كة لة بارةي 
ئةدؤنيسي برييار و شاعري نووسيويةتي بةناوي 

( الشعر و الوجود، دراسة فلسفية يف شعر ادونيس)
دا 2000لة )دار املدى( لة سوريا لة ساَلي 

ضاثكراوة، جطة لة ثَيشةكيةك لة سَي بةشي 
سةرةكي ثَيكهاتووة، بةشي يةكةم ئةم ناونيشانانة 
لة خؤدةطرَيت: دةروازةيةك بؤ جيهاني ئةدؤنيس، 

لة نَيوان فةلسةفةو شيعردا، فةلسةفةكردني 
شيعرييانة، تةماهي شيعر و فةلسةفة لة ئةزمووني 

يي ئةدؤنيسدا. بةشي دووةم: ديالَيكتيكي خودطةرا
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ئةدؤنيسي، طةِرانةوة بؤ خود، ئازادي و ئةزمووني 
نةفيكردن، ئريادةي دؤزينةوة يان ئريادةي 
خوَلقاندن. بةشي سَييةم: خوَيندنةوةيةكي فةلسةيف 

"، رةخنة لة الكتاب امس املكان االنبؤ تَيكسيت "
رؤشنبرييي دةسةاَلتطةرايي، ئريادةي نا رؤشين و 

 طوناهي هرياكلييت.
يةكةجمار نيية لة روانطةيةكي ئةم نووسةرة 

فةلسةفييةوة ئةدؤنيس دةخوَينَيتةوة، ياخود 
بةدواي تَيِروانينة فةلسةفيةكاني ئةدؤنيسدا 
دةطةِرَي و جيهانبيين فةلسةفيي لة شيعرةكانيدا 
بةرجةستة دةكا". يةكةم خوَيندنةوةي 
فةلسةفييانةي بؤ ئةدؤنيس لة سةرةتاي 

يعري شةستةكاندا بوو كاتَيك كؤمةَلة ش
"طؤرانييةكاني ميهياري دميةشقي"ي ضاث كرد، 
ئةمة بوو بة سةرةتاي ثرؤذةيةكي طةورةتر كة لة 
كؤتايي سةدةي بيستةمدا دةسيت ثَيكرد و 
طرنطرتين بةرهةمة شيعرييةكاني ئةدؤنيسي لة 

 ديدي فةلسةفييةوة يةكاالكردةوة.
د. عادل لة سةرةتادا خوَينةر لة ضةند 

كاتةوة، بؤ منوونة دةَلَيت مةسةلةيةك ئاطادار دة
كاتَيك خوَيندنةوةيةكي فةلسةيف بؤ ئةدؤنيس 
ئةجنام دةدةين، نابَي خوَينةر ثةلة بكا" لةوةي 
بطاتة ئةو دةرةجنامةي كة ئةدؤنيس تَيِروانينَيكي 
فةلسةفيي كامَلي بؤ ذيان و جيهان هةية و لةسةر 
                    بنةمايةكي ئةقَلي و بة جياواز لة 
             ئةزموونة شيعرييةكةي طةيشتؤتة ئةو 
                   تَيِروانينة، واتة نابَي خوَينةر وا تَيبطا" 
كة ئةدؤنيس لة بنةِرةتدا خاوةني ديدَيكي 
فةلسةفيي ئةقاَلنيية و دواتر هةوَلدةدا" ئةو ديدة 
فةلسةفيية لة قاَلبَيكي شيعريدا دابِرَيذَيت. نةخَير، 

دؤنيس بةر لة هةرضي شاعرية و لة بةَلكو ئة
خةياَلَيكي شيعريي بةرفراوانةوة دةِروانَيتة ذيان و 

جيهان كة لة دواييدا لة ضةند بريَيكي فةلسةفيدا 
 دةردةكةون.

 
 شيعر و بري

بَيطومان ئةدؤنيس بة تةنها شاعري نيية، بةَلكو 
تيؤريسيت شيعريشة، يةكَيكة لة طرنطرتين 

ي ئةم ضةرخةمان، دارَيذةراني تيؤري شيعري
هةروةها ئةدؤنيس خاوةني بري و تَيِروانينَيكي 
ثَيشكةوتووانةية بؤ ذيان كة لةبةرهةمة شيعري و لة 
لَيكؤَلينةوةكانيدا دةريدةبِرَيت، لةسةرجةم 
نووسينةكانيشيدا ضةندين ثرسياري فةلسةيف 
دةوروذَينَيت و ديدَيكي فةلسةيف قووَل نيشاندةدا"، 

ئةدؤنيس و تَيِروانيين بؤ ذيان و  بةالم نابَيت بريي
جيهان لة شيعرةكاني جيا بكةينةوة و ثَيمان وابَيت 
ئةوةي لة شيعرةكانيدا دةريدةبِرَيت طوزارشتَيكي 
مةجازيية لةو برية فةلسةفييةي بة ئةقَل ثَيي 
طةيشتووة يان بةرَيطةيةكي ناشيعري ثَيي 
طةيشتووة. لة ِراستيدا ئةو ديدة فيكري و ئةو 

بينية فةلسةفييةي لة شيعرةكانيدا دةيبينيني جيهان
بة دابِراوي لة ئةزموونة شيعرييةكةيةوة لة دايك 
نةبوون، بةَلكو لة نَيو خودي ثرؤسة شيعرييةكةيدا 
طةاَلَلةبوون و ثَيطةيشنت. واتة شيعري ئةدؤنيس 
طرنطرتين رَيضكةية بةرةو بريي فةلسةيف و تَيِروانيين 

ر ئاسايية ضونكة بؤ ذيان، ئةمةيش شتَيكي زؤ
ئةدؤنيس بةر لة هةر شتَيكي تر شاعرية نةك 
بريمةندَيكي ميتؤدطةرا و فةيلةسوفَيكي ثسثؤر بة 
ماناي قووَلي وشةي فةيلةسوف، بةَلكو شاعريَيكي 
جياواز و دةطمةنة و دةشَيت بة )شاعري/ بريمةند( 
ناوي ببةين، ئةو كاتَيك شيعر دةنووسَيت بري 

ادا بريَيكي فةلسةيف هةبَيت و دةكاتةوة نةك لة سةرةت
ثاشان بيكا" بة شيعر، بةالم مادامةكي فةلسةفة 
يةكَيكة لة ثَيكهاتةكاني فيكري ئةو، كةواتة ئاسايية 
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فةلسةفة لةو حاَلةتانةدا دةربكةوَيت كة بة 
شَيوةيةكي شيعريي بريدةكاتةوة نةك بةشَيوةي 
فةيلةسوفَيك كة برية فةلسةفييةكاني لة ئةجنامي 

سازييةكي ئةقَلي و ميتؤديدا لةدايك دةبن، تيؤر
بةَلكو برية فةلسةفييةكاني ئةدؤنيس لة ئةجنامي 
بريكردنةوةي شيعري و هةست و خةياَلَيكي 
شيعريي بةرفراوان لةدايك دةبن. كةواتة ئةدؤنيس 
بةهؤي ضوونة نَيو قوواليي جيهاني شيعر و 
تةماهيكردني لةطةَل شيعر و ئةزمووني شيعريدا، 

 ني نيية وةكو فةيلةسوفَيك بري بكاتةوة،مومك
 

 ديدي فةلسةفييانةي شاعري
بالَيرةدا ئةم مةسةلةية روونرت بكةينةوة و ضةند 
منوونةيةك لة نووسني و لَيكؤَلينةوةكانيدا 
بهَينينةوة، بؤ منوونة لة كتَييب "زةمةني شيعر"دا 
وةكو تيؤريستَيكي تازةطةريي شيعري 

و ذيان دادةِرَيذَيت،  بؤضوونةكاني لة بارةي شيعر
لةوَيدا خوَينةري رؤشنبري و شارةزا لة فةلسةفة هيض 
زةمحةتييةك لةوةدا نابينَيت دةرك بة سروشيت 
فةلسةفييانةي ئةو ثرسيارانة بكا" كة هةر خؤي 
وةالميان دةداتةوة و تيؤريزةيان بؤ دةكا"، بؤ 
منوونة ثرسياري وةكو: شيعر ضيية؟ تازةطةريي 

يية؟ ثةخشانة شيعر ضيية؟ ئةم شيعري ماناي ض
ثرسيارانة بَيطومان ثرسيارطةلَيكن سروشتَيكي 
فةلسةفييان هةية و ئةدؤنيسيش لة قوواليي 
ديدَيكي فةلسةفييةوة وةالميان دةداتةوة، بةالم 
بَيئةوةي ثةيِرةوي ياسا و رَيساكاني نووسيين 
فةلسةيف بكا" وةك بونيادي لؤجيكي و رَيكخستين 

شَيوةيةكي مةنتيقي، بؤ منوونة كة فيكرةكان بة
دةَلَيت "شيعر بريتيية لة ميتافيزياي ناوةوة"، وا 
هةست دةكةين ئةم طوتةية مةدلولَيكي فةلسةفيي 
قووَلي هةية و رستةي لؤجيكيي و سةملَينةري 

بةدوادا دَيت، بةالم ئةدؤنيس لةوَيدا دةوةستَيت، 
ضونكة هةميشة لة شيعردا نيشتةجَيية، تةنها بة 
زماني شيعر دةتوانَيت بدوَيت تةنانة" لةو 

 كاتانةشدا كة دةبَي بة زماني فةلسةفة قسة بكا".
جطة لةو ديدة فةلسةفييةي لة لَيكؤَلينةوةو 
تيؤريية ئةدةبييةكانيدا هةية، هةمان ديد و تَيِروانني 
بةشَيوةيةكي فراوانرت لة نووسينة فيكرييةكانيشيدا 

ضةشين  دةبينني و ثرسياري فةلسةفيي لة
ئةنتؤلؤجي و ئيثستيمؤلؤجي دةوروذَينَيت، بؤ 
منوونة: سروشيت حةقيقة" ضيية؟ ثةيوةنديي 
نَيوان واقيعي ديار و واقيعي ناديار ضيية؟ 
ثةيوةنديي واقيع بة زمانةوة ضيية؟ سروشيت 
مةعريفةي شيعري ضيية؟ ض ثةيوةندييةك لة نَيوان 
ئةزمووني شيعري و ئةزمووني سؤفيزمدا هةية؟ 

ايا مةجاز )ميتافؤر( وةسيلةيةكة بؤ ئيثستيم؟ ئ
ئاخؤ ئيثستيمي ئةقَلي بةرزترين جؤري ئيثستيمة؟ 
ئايا بوون يةكة يان فرةية؟ ئاخؤ دةشَيت 

 دةستبةسةر حةقيقة" لة خؤيدا، بطرين؟ 
ئةدؤنيس لة ضوونة نَيو وةالم و يةكاالكردنةوةي 
ئةو ثرسيارانةدا دةستبةرداري كةرةستة لؤجيكي و 

كردنةوة فةلسةفييةكان دةبَيت بةتايبةتي شي
ديالَيكتيكي سوكرا"، بؤضي؟ ضونكة ئةدؤنيس بة 
طيان و هةست و خةياَلَيكي شيعري و بةِرَيطةيةكي 
نائةقاَلني دةضَيتة نَيو نهَينييةكاني بوون، واتة 
بةِرَيطةيةكي شيعري لة مانا فةلسةفييةكاني ذيان 

يس جؤرَيك رادةمَينَيت، ضونكة شيعر لةالي ئةدؤن
لة ئيثستيمي نائةقاَلني دةنوَينَيت، يان ئةوةي كة 
تَيِروانيين مةعريفيي راستةقينة ثَيويسيت بة 
ضوونة نَيو ئةوديوي هةستةكان هةية. مرؤظ 
هةندَيجار وا هةست دةكا" كة فيكرةكةي تةنها لة 
سةريدا نيية بةَلكو لة هةموو جةستةيداية، دةشَيت 

ا ئامادةبَيت ثرت لةوةي هةندَيجار لة هةردوو ثَيد
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لةسةردا ئامادةية، حةقيقةتيش لة دةرةوة ناية"، 
واتة لة كتَيب يان لة شةرع يان لة ياسا يان لة بري و 
رَينوَينييةكانةوة ناية"، بةَلكو لة ناوةوة دَيت، لة 
ئةزمووني زيندووةوة دَيت، لة خؤشةويسيت و لة 

ندا ثةيوةنديي بةردةوامدا لةطةَل شتةكان و طةردوو
دَيت. لَيرةدا ئةقَل هةموو شتَيك نيية، زانيين 
حةقيقةتيش سةرتاثاي مرؤظ دةطرَيتةوة نةك تةنها 
اليةني ئةقَليي مرؤظ. خةياَل يةكَيكة لة ثَيكهاتة 
هةرة طرنطةكاني بري و ئةندَيشةي مرؤظ كة 
ئةدؤنيس بايةخَيكي زؤري ثَيدةدا" و زماني شيعر 

 لة لؤجيك دوور دةخاتةوة.
 

 رةهاو جيهاني بيَسنوور زماني
ئةدؤنيس وايدةبينَيت كة سروشيت شيعر 
خؤي، ئةو دووركةوتنةوةيةي نَيوان زماني شيعر و 
لؤجيك تةفسري دةكا"، ئةدؤنيس دةَلَي نهَيين شيعر 
لَيرةداية، واتة لةو تايبةمتةنديية شيعرييةداية كة 
طوزارشت لة جيهانَيك دةكا" زماني ئاسايي 

امبةريدا. زماني ئاسايي دةستةوستانة لة بةر
زمانَيكي دياريكراو و سنووردارة، كةضي جيهان 
سنووري نيية، ئَيمة ناتوانني بةشتَيكي سنوردار 
طوزارشت لة جيهاني بَي سنوور بكةين، بؤية زماني 
شيعر زمانَيكي رةهاو هةميشة كراوةو بَيسنوورة بؤ 
طوزارشتكردن لة رةهةند و لة نهَينييةكاني ذيان و 

 بوون.
لَيرةوة ئةدؤنيس هةوَلَيكي زؤري داوة خؤي لة 
كؤتةكاني لؤجيك و رَيسا و ياساكاني ميتؤدَيكي 
برينط رزطار بكا"، ئةمةيش لة راستيدا طوزارشتة 
لة هةَلوَيستَيكي فةلسةيف كة ضةند رةهةندَيكي 
ئيثستيمؤلؤجي و ميتازمانةوانيي هةية، دةرةجنامي 

دةَلَيت ئةم هةَلوَيستةيش ئةو طوتةيةية كة 
مةعريفةي ئةقَلي باالترين جؤري مةعريفة نيية، 

شيعريش رَيطةيةكة لةو رَيطة نائةقَلييانةي دةطاتة 
بةرزترين مةعريفةي حةقيقة". لَيرةوة روون 
دةبَيتةوة كة دووركةوتنةوةي ئةدؤنيس لة ياسا و 
رَيساكاني لؤجيك و ميتؤد شتَيكي سروشيت نيية 

ةوة هاتبَيتة كة لة سروشيت نووسيين شيعريي
دةرَي، بةَلكو طوزارشتَيكيشة لة هةَلوَيسيت لة 
بةرامبةر ئةقَل و بضوككردنةوةي تواناي ئةقَل كة 
هةموو مةعريفة بةشةرييةكان لةسةر تواناكاني ئةقَل 
نةوةستاون. شيعريش طرنطرتين ثاَلثشتة بؤ 

 مةعريفةي فةلسةيف.
مةعريفةي فةلسةيف هةوَلدةدا" بطاتة شوَينَيكي 

رتر لةوةي ئةقَلي ئاسايي و ئةقَلي زانسيت ثَيي دوو
طةيشتوون، كةضي لةطةَل ئةوةشدا ناتوانَيت بازَيكي 
طةورة بدا" تا بطاتة شوَينَيكي دوورتر، ئيدي وةك 
ديلي لؤجيك و ضوارضَيوةكاني ميتؤد دةمَينَيتةوة. 
لَيرةدا رؤَلي "ئيثستيمي" نائةقاَلني دَيتة ثَيشَي، 

، بؤ تةواوكردني ئةو واتة ئيثستيمي شيعري
هةنطاوانةي كة ئيثستيمي فةلسةيف ناتوانَيت 
تةواويان بكا". كةواتة شيعر دةمانطةيةنَيتة 
مةعريفةيةك قووَلرت لة مةعريفةي فةلسةيف، يان بَلَيني 
مةعريفةيةكي فةلسةيف قووَلرت لة مةعريفةي 

 فةلسةفيي ئةقَلي.
 

 فاكتةرةكاني ثيَكهاتةي فيكريي ئةدؤنيس
هَينةرَيك لة بواري ئةدةب و هونةردا ديد هةر دا

و جيهانبيين خؤي بؤ ذيانو شتةكان رادةطةيةنَيت، 
ئةمةيش شتَيكي سروشتيية كة تَيِروانيين 
فةلسةفييانة لةو كارانةدا ببينني، ضونكة كاري 
مةزني هةر داهَينةرَيك بةشَيكة لة ذيان و ئةزموون و 

طرة بري و هةَلوَيست و تواناي داهَينةرةكة، ب
ثةيوةستة بةاليةني سايكؤلؤذيي داهَينةرةكة، واتة 
ثةيوةستة بة هةموو ئةو هؤكارانةي كةسايةتيي 
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داهَينةرةكةيان خوَلقاندووة، لَيرةوة دةشَيت بةدواي 
ئةو فاكتةرانةدا بطةِرَيني كة توانايةكي جياواز بة 
داهَينةرةكة دةبةخشَيت و رؤَلَيكي طةورةي دةبَيت 

سايةتيي فيكري و رؤشنبرييي لة ثَيكهَيناني كة
 داهَينةر.

كةواتة لَيرةدا ثةنا دةبةينة بةر زانيين ئةو 
فاكتةرانةي بةشَيوةيةكي بنضينةيي بةشدارييان لة 
دروستكردني كةسايةتيي فيكريي خاوةن 
داهَينانَيكي طةورةدا كردووة. كةواتة لَيرةوة 
دةثرسني: ئةو فاكتةرانة ضني كة بةشدارييان لة 

 ني كةسايةتيي فيكريي ئةدؤنيسدا كردووة؟ثَيكهَينا
بةرلةوةي وةالمي ئةم ثرسيارة بدةينةوة، 
ثَيويستة ئةو تَيبينيةي نووسةري كتَيبةكة بة بري 
خوَينةر بهَينينةوة كة دةَلَيت كةسايةتيي فيكريي 
ئةدؤنيس دابِراو نيية لة كةسايةتيي شيعريي. 
ثَيكةوة طرَيداني اليةني فيكري و شيعري لة 

دؤنيسدا، واي لَيكردووة وةكو شاعريَيكي برييار ئة
بنووسَيت، بة ئةقَل و زمانَيكي شيعري بريي 
فةلسةيف دابِرَيذَيت كة ئةو برية فةلسةفيية لة 
بنةِرةتدا طةاَلَلةي نَيو ئةزمونة شيعرييةكةيةتي نةك 
خوَيندنةوةي فةلسةفة و رامان لة ذيان و جيهان لة 

ئةم وةسفةي  دةرةوةي شيعردا، بؤية دةشَيت
خوارةوة بؤ ئةدؤنيس بةِرةوا بزانني كة "بريياري 

 شاعريان و شاعريي برييارانة".
ومتان كةسايةتيي شيعريي ئةدؤنيس بةر لة 
كةسايةتيي فيكريي لةدايك بووة، بةر لةوةش 
هةندَي فاكتةري وةكو: )يةكةمني ذينطة، ثةروةردةي 
ماَلةوة لةسةر دةسيت دايك و باوكي، 

اني دةورةبةر و سروشيت شوَيين ثةيوةنديةك
نيشتةجَيبوون و.. هتد( كاريان لة ثَيكهاتةي 
سايكؤلؤجيي ئةم داهَينةرةماندا هةبووة. لَيرةدا 
ثَيكهاتةي سايكؤلؤجيي ئةدؤنيس بةر لة ثَيكهاتةي 

شيعرييدا بووة و ثَيطةيشتين فيكريشي لة دواي 
ثَيطةيشتين شيعرييةوة بووة. كةواتة كةسايةتيي 

ئةدؤنيس لةناو مناَلداني كةسايةتيي  فيكريي
 شيعرييةوة هاتؤتة دةرَي نةك بة ثَيضةوانةوة.

ئَيستا لةو فاكتةرانة دةدوَيني كة رؤَلي 
بنضينةييان لة ثَيكهاتةي شيعري و فيكريي 
ئةدؤنيسدا هةبووة. نووسةري كتَيبةكة وايدةبييَن 
لَيرةدا ذمارةيةك فاكتةري سةرةكي لة رَيضكةي ذيان 

يفيي ئةدؤنيسدا هةية، بةالم سَي فاكتةري و مةعر
يشاندةكا" كة بايةخَيكي تايبةتييان طرنط دةستن

بؤ لَيكؤَلينةوةكةي ئةو هةية، يةكةم: 
ثةيوةنديكردني بة بزوتنةوةي نةتةوةيي 
كؤمةاليةتيي سووري، دووةم: لة تةمةنَيكي زوودا 
كةلةثووري سويف و شيعيي ناسيوةو تَيكةَليان بووة، 
سَييةم: لة نيوةي دووةمي ثةجناكاندا دميةشقي 

 استيةوة بؤ بةيرو".جَيهَيشت و طو
لةوانةية زيادةِرؤيي نةبَيت ئةطةر بَلَيني فاكتةري 

واتة ثةيوةنديكردني بة بزوتنةوةي  –يةكةم 
لة سةرووي  –نةتةوةيي كؤمةاليةتي سووري 

فاكتةرةكاني ترةوة دَيت كة رؤَلَيكي طرنطي لة 
طةاَلَلةكردني ديد و تَيِروانيين ئةدؤنيس بؤ شتةكان 

تي ئةوكاتة ئةدؤنيس لة تايف الويدا هةبووة، بةتايبة
 بووة و لة سةرةتاي دةرككردني شتةكاندا بووة.

فاكتةري يةكةم ديدي ئةدؤنيسي بؤ زؤر مةسةلة 
طؤِري، لةوانة: تَيِروانيين بؤ ِرابردوو، رؤشنبرييي 
باو و تةقليديي نَيو خةَلك، باوةِرهَينان بة بريؤكةي 

ازةطةري بة طؤِرانكاري، نوَيكردنةوة لة شيعردا، ت
 مانا بةرفراوانةكةي.

 
 جياوازي و ليَكبوردن 

خاَلَيكي تري طرنط لة فاكتةري يةكةمدا ئةوةية 
كة ئةدؤنيس لة ماوةي ذياني حزبيدا، لةاليةن 
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نةياراني ئةو حزبةوة، دوضاري ضةوسانةوةي 
دةرووني بوو و بةهؤي بريوباوةِري و ئينتيماي بؤ 

ئازاري  حزبي نةتةوةيي كؤمةاليةتي سووري،
سايكؤلؤجي دةدرا، سةرباري ئةوة ئةدؤنيس سةر 
بة كةمايةتيي عةلةوي بوو كة بةهؤي ئةمةشةوة 
دوضاري دوورخستنةوة و ثةراوَيز خسنت بوو لة نَيو 
ذينطةيةكي سونين كؤنةثارَيز كة جياوازي و 
لَيبوردةيي ناناسَيت. كةواتة سةير نيية كة 

هةرة "جياوازي" ببَيت بة يةكَيك لة تةوةرة 
طرنطةكاني بريي ئةدؤنيس و ئةزموونة 

 شيعرييةكةي.
هةروةها مةسةلةي لَيبوردةيي و لَيكبوردن و 
ثَيكةوة ذياني ئاشتييانةي جياوازييةكان و 
زةرورةتي هةبووني جياوازي، ئةمانة لةسةرجةم 
نووسني و شيعرةكاني ئةدؤنيسدا بايةخَيكي 
طةورةيان ثَيدراوة كة لة ديدَيكي قووَلي 

 ةفييةوة لةم كَيشانة دواوة.فةلس
ثةيوةنديي ئةدؤنيس بة )ئةنتوان سةعادة(ي 
دامةزرَينةري بزوتنةوةي نةتةوةيي كؤمةاليةتي 
ثةيوةندييةكي ساكار و تَيثةِر نةبوو، تا كاتي 
جيابوونةوةي لةو بزوتنةوةية، كةسَيكي ئةمةكداري 
بريوباوةِرةكاني ئةنتوان سةعادة بوو، بةالم نةك بة 

ري و بةبَي ئارطؤمَينت لةطةَل كتَيبةكاني ِرووكا
سةعادةدا، بةَلكو بةردةوام بةدواي ئةو تَيزانةدا 
دةِرؤيشت و ثةرةي ثَيدةدان تا شيت زياتر فَيربَيت. 
بة ثَيضةوانةي سادق جةالل عةزم كة بؤ ماوةيةكي 
كور" لةو بزوتنةوةيةدا مايةوة بَيئةوةي هيض 

لةماوةي  ضاالكييةكي هةبَيت. بةالم ئةدؤنيس
دةساَلي مانةوةي لةو حزبةدا ضةندين ضاالكيي 
سياسي و ئةدةبي و رؤذنامةوانيي هةبووة بة 
هانداني ئةنتوان سةعادة، بؤية لة سَيدارةداني 
ئةنتوان سةعادة ئازارَيكي دةروونيي طةورةي بؤ 

ئةدؤنيس جَيهَيشت. وةنةبَي ئةدؤنيس لةطةَل 
بةَلكو لة  تةواوي بؤضوونةكاني سةعادةدا بووبَيت،

ضةندين تةوةردا بة ثَيضةوانةي سةعادة بريي 
دةكردةوة، بةتايبةتي ئةو كاتةي بةرثرسي 
كاروباري رؤشنبرييي بزوتنةوةكة بوو، طفتوطؤي 
لةطةَل دةكرد، ئةنتوان سةعادة وايدةبيين كؤمةَلطة 
لة سةرووي تاكةكةسةوةية و دةبَيت تاكةكةس لة 

ؤنيس بة خزمةتي كؤمةَلدا بَيت، بةالم ئةد
ثَيضةوانةوة هةميشة دةيوو" تاكةكةس ئاماجني 
سةرةكيية و لة ثَيش كؤمةَلطةوةية و نابَيت 
تاكةكةس لة كؤمةَلدا بتوَيتةوة، ئةم ديدة 
دةطةِرَيتةوة بؤ طياني هونةرمةندَييت لة ئةدؤنيسدا 
كة شةيداي تاكطةرايي و خودطةراييةو داهَينانيش 

 كةكةسةوة.ثرؤسةيةكي خوديي تايبةتيية بة تا
 

 ئةدؤنيس و سؤفيزم
ئةدؤنيس هةر لة تةمةنَيكي زووةوة ئاشناي 
بريي سؤفيزم بوو، بةر لة قؤناغي زانكؤ هةندَي لة 
كتَيبةكاني كةلةثوري سؤفيزمي خوَيندبووةوة، لة 
زانكؤشدا ثةيوةنديي بة سؤفيزمةوة قووَلرت بووةوة 
و بةرهةمي ئةو ثةيوةندييةيش برييت بوو لة تَيزي 

ةر نامةكةي لة زانكؤي دميةشق بةناوي )اهلو ماست
هو عند املكزون السنجاري(، لة سةرةتاي –

نةوةدةكاني سةدةي بيستةميشدا كتَيبة طرنطةكةي 
ضاث كرد بة ناوي "سؤفيزم و سورياليزم" كة 
لَيكؤَلينةوةيةكي ئةدةبي و فةلسةفيي قووَلة لة 
بارةي خاَلة هاوبةش و جياوازةكاني نَيوان سؤفيزم 

 سورياليزم. و
كاريطةريي سؤفيزم لةسةر ئةدؤنيس 
كاريطةرييةكي قووَلة، شيعرةكاني تَيراوكردووة 
بةهَيماي سؤفييانة، ضونكة ثَييواية لَيكضوونَيكي 
طةورة لة نَيوان ئةزمووني شيعري و ئةزمووني 
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                 سؤفيزمدا هةية، بةالم لَيرةدا دةبَي ئةوة 
انة لة شيعرةكاني بزانني كة هَيماي سؤفيي

ئةدؤنيسدا بارطاوي نيية بة ئايني، بةَلكو ئةو 
    هَيمايانة لة مانا ئايينيةكاني بةتاَلكراونةتةوة. 
        بةالم ئةطةر ماناي ئاييين لة سؤفيزم داماَلني، 

 ضيي تيا دةمَييَن؟
بؤ ئةوةي بزانني وةالمي ئةدؤنيس بؤ ئةم 

اليةنانةي  ثرسيارة ضيية، با لة سةرةتادا لةو
سؤفيزم بدوَيني كة كاريطةرييةكي قووَليان لةسةر 
ئةدؤنيس هةبووة، اليةني يةكةم ثةيوةنديي بة 

 Ineffabilityبريؤكةي وةسف نةكردنةوة هةية، واتة 
)الالموصوفية(، واتة ئةو بريؤكةيةي كة دةَلَيت 
"ناكؤتايي" شتَيكة قابيلي وةسفكردن نيية لة 

دا ناكؤتايي بريتيية لة ِرووي ثرةنسيثةوة )لَيرة
خودا لة بريي سوفيدا(. لة باشرتين حاَلةتدا 
دةتوانني بَلَيني ناكؤتايي بريتيية لةوةي كة نة ئةم 
شتةية نة ئةويدي، جيهاني ئةو ناكؤتايية جيهاني 
نهَينييةكانة كة هةميشة بة نهَيين دةمَينَيتةوة، 
لةبةرئةوة مومكني نيية راستييةكاني ئةو جيهانة 

نيية بسةملَينرَيت، بةَلكو تةنها دةشَيت بة ئيحا نهَي
 و هَيما ئاماذةي بؤ بكرَيت.

ئةم بريؤكة سؤفيزمة لةسةر دةسيت ئةدؤنيسدا 
بوو بة بريؤكةيةك ثابةندي جيهاني شاعرية، واتة 
ئةو جيهانةي شاعري هةوَلدةدا" بيسمَي و بضَيتة 
ناوي و كةشفي بكا" و لة مياني ئةزموونة 

بيناسَيت. واتة لَيرةدا جيهاني  شيعرييةكةيةوة
شاعري لة جيهاني سؤفيزم دةضَيت، جيهاني 
نهَينييةكان و ناكؤتايي و بَيسنوور كة لة ِرَيطةي 
هةست و ئةقَلةوة دةسيت لَينادرَيت، جيهانَيكة 

 ئةقَلي ئاسايي نايناسَيت و ثِرة لة شيعر و سيحر. 
                    كةواتة بريؤكةي نامةوسوفية" لة 
مانا ئاينييةكةي بةتاَلكراوةتةوةو لة زةيين 

             ئةدؤنيسدا تةنها ثابةندة بةاليةني نادياري 
                بوون كة بة مانا هايدطةرييةكةي لة 

 )كةينونة( دةضَيت.
بة كورتي سؤفيزم لة تَيطةيشتين ئةدؤنيسدا 
بريتيية لة زيندةطي و بزاو" "ديناميك" نةك جَيطري 

بَيجوَلة "ستاتيك". هةَلوَيسيت ئةدؤنيس لة و 
ثاش بةتاَلكردنةوةي لة مةدلولة  –سؤفيزم 

هةَلوَيستَيكة ناوي دةنَيت "سؤفيزمي  –ئاينييةكةي 
هونةر" كة ئةو هةَلوَيستة لةم خاالنةي خوارةوةدا 

 كور" دةبَيتةوة:
يةكةم: ئةم هةَلوَيستة داواي جيابوونةوة لة 

واي جيابوونةوة لة دياردةي واقيع ناكا"، بةَلكو دا
راستةوخؤيي دةكا" بؤ ئةوةي بطاتة قوواليي واقيع 

 تا لة ديارةوة بؤ ناديار بِروا".
دووةم: جةخت لة "ئةزمووني زيندوو" دةكا" 
نةك "تةجريدي تيؤري"، لَيرةدا روانيين هونةري 
ملكةضي ثَيوةرةكاني ئةقَل نابَيت، بةَلكو بة 

ريية ئةقَل دةكا" بة ثَيضةوانةوة ئةم ديدة هونة
 ملكةضي ثَيوةرةكاني خؤي.

سَييةم: ئةم هةَلوَيستة ذيان رةتناكاتةوة بة 
سيفةتي ئةوةي ذيان بريتيية لة ذياني لة نَيو ضوو 
لة ديدي سؤفيستة ئاينخوازةكان، بةَلكو ئةو 
اليةنانةي ذيان رةتدةكاتةوة كة "ذياني راستةقينة 

 دةشارَيتةوة".
تةدا سؤفيزم جَينشني و ضوارةم: لةم هةَلوَيس

بَيجوَلة نيية بةَلكو طةشتَيكي بةردةوامة بة نَيو 
شتةكاندا بةرةو نَيوجةرطةي جيهان، بةو جؤرة 
تةماشاي دنيا دةكا" كة جواَلنةوةيةكة تةواو 
نابَيت، داهَينانيش رؤيشتنَيكي بةردةوامة بةرةو 

 ثَيشةوة و هةرطيز تةواو نابَيت.
ثَيكهاتةيية بة مانا ثَينجةم: ئةمة سؤفيزمَيكي 

ديالَيكتيكييةكةي، هاوطوجنانَيك لة نَيوان اليةنة 
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دذةكان دروست دةكا" بة جؤرَيك وايدةبييَن هةر 
 دذَيك تةواوكةري دذةكةي تريةتي.

شةشةم: ماناي قووَلي ئينسان لةو شوَينةدا 
ثةنهانة كة بةردةوام سةيري ناكؤتايي دةكا"، 

يت خاسيةتي هونةريش بريتيية لة ضؤنَي
 طوزارشتكردن لةو بَيكؤتايية.

حةوتةم: شيت باوو طشيت جَيدةهَيَلَيت بةرةو 
جيهاني ناديار، سروشيت تَيِروانيين هونةريي ئةم 
هةَلوَيستة لةوةداية كة هةميشة هةوَلدةدا" 

 منداَلَييت جيهان كةشف بكا".
هةشتةم: ئةمة سؤفيزمَيكي ديناميك و ثِر لة 

ار بؤ ئةوة دةكا" جيهان جوَلة و طؤِرانة و هةميشة ك
لة وَينةيةكي تازةو جياوازدا ثَيشكةش بكا" و لة 

 مياني ئةزموونَيكي تازةو جياوازدا بيخاتة ِروو.
نؤيةم: دذي هةموو سيستمَيكي داخراوة، جا 
ئةو سيستمة فةلسةيف بَيت يان ئاييين يان ئةخالقي 

 ياخود سياسي، ئةمة كرانةوةو جوواَلنةوةية.
وةية سةيري داهَينان دةكا" كة دةيةم: بةو شَي

بريتيية لة ثِركردنةوةو لَيِرذان و شةتةح، لة 
 دةرةوةي هةموو سانسؤرَيكي ئةقَلي.

 
 لة نيَوان دميةشق و بةيروت

فاكتةرَيكي تر كة بايةخَيكي طرنطي لة 
ثَيطةياندني رةوتي شيعريي و فيكريي ئةدؤنيسدا 
هةبووة، كؤضكردني بووة لة دميةشقةوة بؤ 

"، ئةوسا تةمةني بيست و شةش ساَل بوو. بةيرو
طواستنةوة بؤ بةيرو" خاَلَيكي وةرضةرخاني طرنط 
بوو لة ذيانيدا ضونكة لةوَيدا هةلومةرجَيكي تري 
هاتة ثَيش و كؤمةَلَي دةرفةتي نوَيي لة بةردةمدا 
كرايةوة، كةشوهةواي رؤشنبرييي بةيرو" لة هةموو 

ةندني ئاستةكاندا يارمةتيدةرَيكي باشي ثةرةس
شيعريي و فيكريي ئةدؤنيس بوو، لةوَيدا ئةزمووني 

شيعريي دةوَلةمةندتر كرد و ضةند رةهةندَيكي تري 
ناسي كة ثَيشرت بة ئةندازةيةكي كةمرت دةيناسني، 
بةتايبةتي رةهةندي فةلسةيف و رةنطدانةوةي لة 

 شيعرةكانيدا. 
يةكَيك لة دةرةجنامة طرنطةكاني ئةو 

، تيؤريزةكردني شيعر بوو، طواستنةوةية بؤ بةيرو"
لةوَيدا ئةدؤنيس لةتةك داهَيناني شيعري 
تازةطةريدا بوو بة تيؤريسيت شيعري نوَييش، 
ضونكة شوَينطةيةكي بَلندي لة بزووتنةوةي شيعري 
نوَيدا طرتبوو بة تايبةتي ئةو كاتةي لةطةَل يوسف 
ئةخلالدا طؤظاري )شيعر(يان دةردةكرد، ئةوسا 

ريي لةماناكاني مؤدَيرنة و ئةدؤنيس بةردةوام ب
مؤدَيرنيزم لةسةرجةم بوارةكاني ذياندا دةكردةوة 

 نةك تةنها لة شيعر و ئةدةبدا.
ضؤن نوَيكردنةوة و نوَيكاري دياريي بكةين؟ 
ئةدؤنيس لة زؤر شوَيندا بة قووَلي بةدواي ئةو 
ثرسيارةدا دةضَيت، بةتايبةتي لة كتَيبة طرنطةكةي 

َيزي دكتؤراكةيةتي و، بة "ستاتيك و ديناميك" كة ت
درَيذايي ئةو كتَيبة لة هؤكارة مَيذووييةكاني بزاوتي 
نوَيكردنةوة دةدوَيت، ئةو ثَيي واية خوَلقاندني 
سيستمَيكي نوَي لة بريكردنةوة و طوزارشتكردن 
مةرجَيكي هةرة ثَيويسيت ثرؤسةي نوَيكردنةوةية، 

و كاتَيك دةَلَيني شاعريَيك رَيطةكاني طوزارشتكردن 
دةربِريين طؤِريوة، واتة لة بنةِرةتدا رَيطةي 
بريكردنةوةي طؤِريوةو تَيِروانيين بؤ شتةكان 
تَيِروانينَيكي تازةية و ديدو جيهانبينييةكي نوَي و 

 جياوازي لة ال طةاَلَلة بووة.
لة بةيروتدا ئةدؤنيس بةشَيوةيةكي قووَلرت 
دةسيت كرد بة خوَيندنةوة و لَيكؤَلينةوةي مَيذووي 
كولتووري عةرةبي و شيعري جيهاني و هةروةها 
وةرطَيِراني شيعري هةندَي لة شاعرية ناودار و 
داهَينةرةكاني جيهان وةك شيعرةكاني سان جؤن 
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ثَيرس، لةو ساتةدا ئةدؤنيس لة ملمالنَييةكي توندا 
دةذيا لةطةَل اليةنطراني شيعري كؤن و 
سةلةفييةكان، ئيدي لة ضةندين نووسني و 

نةوةدا دةسيت كرد بة داكؤكيكردن لة لَيكؤَلي
 تازةطةري و تيؤريزةكردني شيعري نوَي.

يةكةم دةركةوتةي فةلسةيف لة شيعرةكاني 
ئةدؤنيسدا، لة طةِرانيدا بوو بة دواي ماناكاني 
شيعر، ئةمةيش كارةكاني ئةوي بارطاوي كرد بة 
ئاطاييةكي تيؤرييانةي شيعري بة جؤرَيك شيعر بوو 

تاشيعر، لةم دؤخةشدا شيعر و بة ضةشنَيك لة مي
ميتاشيعر دوو ِرووي دراوَيكن، واتة كاري شيعريي 
بريتيية لة تةماهيي نَيوان شيعر و فةلسةفةكةيدا، 
بةو ثَييةي داهَيناني شيعري لةطةَل خؤيدا 
فةلسةفةي خؤيشي هةَلطرتووة، ئةمة هةمان ئةو 
تَيِروانينةية كة هايدطةر لة بةرامبةر هؤَلدةرليندا 

تي و لة وتاري "هؤَلدةرلني و ماهييةتي هةية
شيعر"دا بةدواي ديد و مانا فةلسةفييةكاني 

 شيعري هؤَلدةرليندا دةطةِرَيت.
وايدةبييَن كة  ضاهردانةري كتَيبةكة د. عادل 

هةوَلةكاني بؤ خوَيندنةوةيةكي فةلسةفييانةي 
شيعرةكاني ئةدؤنيس، لةالي ذمارةيةك لةو 

كةن، هةوَلَيكي كةسانةي لة فةلسةفةدا كاردة
ناسةركةوتووة، هةروةك ضؤن هايدطةريش لة 
خوَيندنةوةي شيعرةكاني هؤَلدةرليندا دوضاري 

هةمان كَيشة بووةوة، ئةمةيش لةو تَيِروانينةوة 
هاتووة كة ناشَيت فيكر و فةلسةفة لة شيعردا 
هةبَيت، واتة رةخنةي ئةو جؤرة كةسانةي لة بواري 

ة داوا دةكا" فةلسةفةدا كاردةكةن، رةخنةيةك
سنوورَيكي جياكةرةوة لة نَيوان شيعرييةتي شيعر 
لة سةرَيك و فيكر لة سةرَيكي تر دابنرَيت، واتة 
جياكردنةوةي ئةحكامة ئيستاتيكييةكان و 
ئةحكامة ئةقَلييةكان، ئةم ديد و تَيِروانينة لةالي 
هايدطةر ئاوةذوو دةبَيتةوةو ئةم دَيت شيعر و فيكر، 

ئةقَل لة يةكرت نزيك دةكاتةوة و  ياخود ئيستاتيكا و
رةهةندَيكي فةلسةيف و فيكري لة شيعردا دياري 
دةكا"، ئةو كاتيطؤريية رةتدةكاتةوة كة دةَلَيت 
            فةلسةفة ثابةندة بة ئةقَل و حةقيقةتةوة، 
شيعريش ثابةندي وةهم و هةَلضوونة. هةوَلةكاني 
ئةدؤنيسيش لة بواري نووسيين شيعري و 

ةكردني شيعريدا دةضَيتةوة سةر هةمان تيؤريز
رةو"، لَيرةدا مومكني نيية كاري شيعري 
تايبةمتةنديي شيعريي خؤي بثارَيزَيت ئةطةر 
             فةلسةفة بةراستةوخؤيي و وتراوي لة 
شيعرةكةدا هةبَيت نةك بةشَيوةيةكي ئيحائي. 
               كةواتة بريي فةلسةيف و ئيشراقاتي فيكري

يعري داهَينةراني وةكو ئةدؤنيس و لة ش
هؤَلدةرليندا بةشَيوةيةكي ئيحايي و تيشكهاوَيذ 

 دةردةثةِرَيت.
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 ئةدؤنيس وةك نيطاركيَش
 هونةري شيَوةطةري لة شيعري عةرةبي ئيَستامان زؤر دةولَةمةندترة

 
 

  لة عةرةبييةوة: قادر مريخانلة عةرةبييةوة: قادر مريخان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لة هةفثةيظينيَكي طؤظاري "هونةرة جوانةكاني 
فةرةنسا" ئةليوزار ئةدؤنيس باسي لة تابلؤ شيَوةطةري و 

)رةكيمة( لة برييت سةرقالَية هونةرييةكاني دةكات كة بة 
)كؤالذ( ناوزةدي كردووة.. هةروةها رِوانيين بؤ رِةوتي 
شيَوةطةري هاوضةرخ و ثةيوةندي شيعر بة نيطارةوة 
لةسةر ئاسيت هؤمشةندي و دةاللةت.. طرنطرتين ئةوانةي 

 لة هةفثةيظينةكةدا هاتووة:
 *طؤظار: ضؤن بايةخت بة نيطاركيَشان دا؟

يدامن بة ئةدؤنيس: لة ِراستيدا طرنط-
نيطاركَيشان دةطةِرَيتةوة بؤ ثةيوةندييةكامن لةطةَل 

هونةرمةنداندا. بةدرَيذايي ثةجنا ساَلي ِرابردوو زؤر 
لة نيطاركَيشة عةرةبةكامن ناسي. كة زؤربةيان بؤ 
ِرازاندنةوةي قةسيدةكامن بة نيطارةكانيان 
ثةيوةندييان ثَيوة دةكردم، لة ثَيشةوةي ئةوانة 

عةبود، ثاشان حمةمةد عومةر  هونةرمةند شةفيق
خاليد، و مةروان، و زياد دةلول و سةليم عةبدوَلاَل و 
طةلَيك هونةرمةند لة عَيراق و ضةند نيطاركَيشي 
دي.. و بة ثَيضةوانةي ئةوةي هةية، هونةري 
شَيوةطةري عةرةبي زؤر بة بِرشتة دةشَي 

 دةوَلةمةندتر بَيت لة شيعري ئَيستاي عةرةبي.
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ر بوويت لة رِيَي ثةيوةنديتةوة بةو *طؤظار: ضي فيَ
 هونةرمةندانةوة؟

ئةدؤنيس: لة نزيكةوة بة بةرهةمةكانيان -
ئاشنابووم و هةمان كات بةرهةمة شيعرييةكاني 
خؤمم باشرت ناسي، بةتايبةت هاوِرَييةتيان 
وايلَيكردم بونيادي فؤرمي شيعر باشرت تَيبطةم و 

كة  ثةيوةندي ئةو بونيادة لةطةَل ئةو شوَينةي
 قةسيدةكةي لةسةرة. واتة كاغةزةكة..

 *طؤظار: بةالَم بؤ هونةري )كؤالذ( ئةجنام دةدةيت؟
ئةدؤنيس: لة ِراستيدا كاتَيك ئاماذة بة كارة -

هونةرييةكامن دةكةم دةستةواذةي )كؤالذ( 
بةكارناهَينم. بةَلكة بة باشرتي دةزامن 
دةستةواذةيةكي عةرةبي بةكار بهَينم ئةويش 

. كة وردكردنةوةي وشةي )ركام(ة. كة )رةكيمة(ية
ئاماذةية بؤ الثةِرةيةك لةيةك كاتدا نووسني و وَينة 
لةخؤ بطرَيت. دةستةواذةي )كوالذ( هةستَيكي 
طةورةمان دةداتَي بؤ ئةو كارة هونةرييةي ئةجنام 
دراوة لة كاتَيكدا وشةي )رةكيمة( ثةيوةست و 

 نةية.ثابةندترة بة شَيوةو جؤري ئةم كارة داهَينةرا
*طؤظار: ئايا ئةم وشةية ئاماذةية بة جؤرة ئةدةبيَك يان 

 وشةيةكي تايبةتة بةشيَوةيةكي باوي كةلضةري عةرةبييةوة؟
ئةدؤنيس: نةخَير، ئةم وشةية لة هةمان كاتدا -

بة ماناي: رةنط، و شَيوة، و نووسني دَيت. هةَلطري 
خؤكردييةكة لة ناخيدا كة ئاماذة بة يةكطةيشتين 

 تومخة دةكات.ئةو سَي 
*طؤظاري: بةالَم شاعريةكان ض ثيَويستيةكيان بة 

 دؤزينةوةي ئةو شويَنة نةبينراوة هةية؟
ئةدؤنيس: هةموو كارة شيعرييةكامن لةسةر -

ئةو باوةِرة ثتةوة بة هونةر ستاريان طرتووة. شيعر 
دةربِرين نية لة بوون يان لة مرؤظ بةَلكة 

ك كامَل نابَيت تةواوكةرييةتي. دةربِرين لة هةر شتَي
بةَلكة دةربِريين بةشَيكي دةبَيت. من تةعبري لة خؤم 

ناكةم بةَلكة لة خواست و نياز و ئةوةي مةبةستمة. 
كةواتة، دةتوانني بَلَيني هونةر و شيعر 
درَيذبوونةوةي بوون و ذيانن و هةوَل نادةم لة 
ِرَيييانةوة جارَيكي دي واقيع بةرهةم بهَينمةوة و 

رتنةوةي ماناكةشي، بةَلكة هةوَل تةنانةت هةَلط
دةدةم شتَيكي دي كة هةنطاو دةنَي و دةِرذَي و 

 بةردةوام ثةرش دةبَيتةوة.
*طؤظار: مةبةستت وتة ديَرينةكةتة كة دةلَيَيت: )من لة 

 ئايندةوة هاتووم(؟.
ئةدؤنيس: بةشَيوةي طشيت بةَلَي، نووسيين -

قةسيدة و نيطاركَيشاني )رةكيمة( كرانةوةية، لة 
ِراستيدا ئاسؤيةكي نوَي دةتوانَيت هاندةر بَيت بؤ 
دروستبووني ثةيوةندي نوَيي نَيوان وشة و 
شتةكان. وةك ئةوةي تؤ ثشتطري و بةهَيزكةري بوون 
بيت تاكو لةطةَلت جبووَلَيت. بَيطومان لَيرةدا 
مةسةلةي بينراو و نةبينراو ثةنهانة. الي من ئةم 

كةوة بةسرتاون. دووانة زؤر بة توندي و قووَلي ثَي
بطةين طةر ِرةهةندة  –بينراو  -ناتوانني لة يةكةم 

شاردراوةكاني نةكةينةوة. تاكو بينراو ببينني دةبَي 
لة نةبينراو بِروانني. ئةمةية ئةو مةرجةي لة ِرَييةوة 
ئاسؤي نوَيي بوونةوةر دةكرَيتةوة كة لة هةمان 
كاتدا لة ِرَييةوة لة خود بَينة دةرَي و درَيذي 

ةينةوة. ِرةنطة ئةمةبَيت كة هةوَلي بؤ ئةدةم كاتَيك بك
ثةنا بؤ )رةكيمة( دةبةم: واتة بتوامن لة نةبينراو 

 بِروامن.
*طؤظار: تيَبيين دةكةين نووسني لة )رةكيمة(دا 
شويَنيَكي بنضينةيي دةطريَت و دةشيَ يةكةم ئاسؤشي 

 هةبيَت.. ئايا وشةكان لة )رةكيمة(دا شيعر ثيَك ديَنن؟
نيس: هةندَيك جار شيعري شاعرياني دين ئةدؤ-

و هةندَي جاريش وشةي ساناي تيا دةبينني، يان 
هةَلبذاردةي رستةن. بةالم شَيوةي هَيَلةكاني جَيي 

( خطمةبةستمة. لة كةلضةري عةرةبيدا نووسني )
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تةنها نووسيين ساكار نيية. بةَلكة ماناي داهَيناني 
ةوة لةوة شَيوةطةريية و هةر لة سةردةمي منداَليم

لة  –طةيشتووم، جوان نووسني ئاماذة بة جواني 
ي خودي –ماناي دةستةواذةكة بَلندتر 

خوؤشنووسةكة. نووسني خؤي هونةرَيكي 
ئةبسرتاكتة: ئةو دةربِري شتةكان نيية كة وشةكان 
دروسيت دةكةن بةَلكة هَيزي شتةكان و 
نةبينراوةكانة، واتة روحي ئةوة. كةواتة 

 درَيذبوونةوةي كارةكةم وةك بةشَيوةيةكي سروشيت
شاعريَيك لة نووسيندا دؤزييةوة. لة ِرَيي ئةم و 
ئةوةوة دةتوامن دةربِري توانا ناوةكية 
خوازراوةكانيان مب، كةواتة دةتوامن دةربِري هَيزي 

 ناوةكييان مب.
*طؤظار: بةلَيَ: بةالَم لة تابلؤكانتدا كة ثيَت باشة بة 

نني نووسينةكانت هةلَطري )رةكيمة( ناوزةديان بكةيت دةبي
)جواني(نني؟ لةسةر ئاسيت نيطاركيَشان ئةجناميَك نابينني، 
بةلَكة دووبارة طةرِانةوةو وةبريهيَنانةوة هةية. تؤ لة خولياي 

 ضيدايت؟
ئةدؤنيس: سانايي. من وشةكان دةنووسم، -

ثاشان زؤر جار دةست بة هةَلوةشاندنيان دةكةم. بؤ 
ئةوةي لَيكدانةوةيةكي زؤر بةرايي ثيتةكان بكةم كة 
وشةكانيان دروستكردووة هةتا دواي ئةوة واي لَي 

 دَيت ئةو وشانة تواناي خوَيندنةوةيان نامَينَيت.
و واتاكانيان، *طؤظار: لةبةر نائامادةيي جؤرةكي 

كةرةستةي دي هةلَدةبذيَريَت بياخنةيتة ثيَكهاتة 
 )رةكيمة(كانتةوة؟

ئةدؤنيس: لة ِراستيدا من كاتَيك ِرَيدةكةم ئةو -
كةرةستانة هةَلدةطرمةوة. هةندَيك جار جانتايةكي 
بضوك لةطةَل خؤم هةَلدةطرم تاكو ئةو وردة واالنة.. 

جوان و  لة ثارضة تةنةكةي تةنك و ثارضةي كاغةزي
تةَلةزم و ثارضةي تةختة. بةالم خةَلكي 
               بةسةرساميةوة سةيرم دةكةن وةك بَلَيي 

تووشي جؤرَيك شَييت بوومب. لةطةَل ئةوةشدا 
ساَلويان لَيدةكةم، ئةمةش زياتر سةرساميان 
دةكات. لةسةر كؤكردنةوةي ئةو كةلوثةالنة 

طرتنةوةية بةردةوام دةمب، ئةو كاري كؤكردنةوةو هةَل
 زؤر ضَيذبةخشة.

*طؤظار: نووسيين هةلَوةشاوو تيَكشكيَنراو، كةرةستةي 
بيَ كةلَكي بيَ مانا.. ئايا ئةو ثارضة كؤالذانةي لة 
تابلؤكانتدا بةكاريان ديَنيت لة فةراهةمكردني جوانيةكي 

 شيَوة ثامشاوة بةشداري دةكةن؟
ئةدؤنيس: بةَلَي، بةو شَيوةية، لة ِراستيدا -
مة( لةو شتانة ثَيكدَيت كة خؤيان هيض نني و )رةكي

بَي ماناو ثَينةطةيشتوون. بةالم لة ِرَيي ئةم 
ثارضانةوة دةكرَيت شَيوةيةك ثَيكبهَينرَيت واتايةكي 
دةوَلةمةند لة خؤبطرَيت، لة ثَيناو نووسيين 
قةسيدةيةكي نوَيدا بةردةوام دةبَي وشةكان لة 

تاكو ثةيوةندي  ناوةرؤكة كؤنةكانيان بةتاَل بكةمةوة
و ثةيوةست بوون لة نَيوان وشةو شتةكاندا 
ئامادةبَيت، بةوثَيية دةتوانني ماناي نوَي بةرهةم 
بهَينني. بةالم ئةجنامداني )رةكيمة( بة ثَيضةوانةي 
ئةم رةوتانةوة دةبَيت: ئةو تومخانةي )رةكيمة( ثَيك 
دةهَينن لة بناغةدا لةمانا بةتاَلة. بةالم هةر كة 

بة كاركردن كرد، دةبينم خةريكة شتَيك دةستم 
دروستدةبَيت بةهؤي بةكارهَيناني ئةو ثارضة 
تَيكشكاوانةوة، هةتا ثيت و وشةكانيش بؤ 
خةسَلةتةكانيان دةطةِرَينةوة، بةدةطمةن 
دةثشكنرَين. نووسني لةناو )رةكيمة(دا لة 
طواستنةوةو ثِركردنةوةي مَيذوويي و ِرةط و 

كةلضةري عةرةبي باسي  ِرابوردووي شاردراوةي كة
 لَيوة ناكات بةتاَلكراوةتةوة.

 *طؤظار: بةالَم ضؤن )رةكيمة( لةدايك دةبيَت؟.
ئةدؤنيس: رَيباز و شَيوازَيكي دياريكراو نية -

بؤ ئةمة. من هةوَلدةدةم ياري بكةم و ثَيكهاتةي 
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شَيوةكان بونيادبنَيم لة دووي دؤزينةوةي 
م كة هيض ثةيوةندي نَيوان كةرةستةكان دةطةِرَي

ثةيوةستيةك لة نَيوانياندا نية. بَي ئةوةي بزامن لةم 
كارةدا بةرةو كوَي هةنطاو دةنَيم، تا ئةوساتةي 
ثَيمواية طةيشتوومةتة ئةجنام و هاوسةنطي بوون 
ئةوسا دةست لة كار هةَلدةطرم. بةو ثَيية ئةو 
رةهةندة تايبةتةي ياريكردن شتَيكي طةوهةريية. 

عريدا دةبينيةوة ضونكة ئةمةش لة قةسيدةي شي
هةرطيز ناتوانني دةست بة نووسيين قةسيدةيةكي 
شيعري بكةين هةتا نةختَيك ياري نةكةين، بةالم لة 
خؤيدا ياريكردن لةطةَل وشةكاندا هةَلطري مةترسي 
بونيادي ثيشةسازي خاليسةية كة وشةكان وزةو 
زيندوَيتيان لة دةست دةدةن و دةبنة بةرد يان ضةو. 

اتَيك مامةَلةي دةسيت لةطةَل كةرةستةكان بةالم ك
دةكةين و كؤياندةكةينةوة، دةشَي شَيوةيةكي نوَيدا 
بهَينني. بةالم موعالةجةكردني لةطةَل وشةكاندا 
كارَيكي تةواو جياوازة و ئةستةمة هةمان كات زؤر 

 دةطمةنة!
*طؤظار: تؤ ثيَشبيين يان هيض ذيرييةكت بؤ شيَوة هةية 

 لة خؤي دةطريَت؟ كة )رةكيمة(ي نويَ
ئةدؤنيس: نةخَير، هةرطيز من بة بريؤكةيةكي -

لةوةو ثَيشةوة دةستبةكارناكةم، لةاليةكي دييةوة 
ثَيم واية كاتَيك دةست بةكار دةكةم طةر بريؤكةيةكي 
لةوةوثَيشم هةبَيت، ناتوامن بطةمة هيض ئةمِرؤ لة 
جيهانَيكدا كة تيايدا هةموو حسابي حسابةكاني 

انةي ثَيوانةكانيان دةكةن و لةوةوبةر خؤيان و ثَيو
شتةكانيان دياريدةكةن جطة لة ئازادي هيضمان 
نةماوة.. لةالي من ثَيناسةكردني تواناي داهَينةران 
قورسة و ناضَيتة ذَير باري هيض ثَيوانة بؤ 
كردنَيكةوة: من بة توندي بةرهةَلسيت ئةو ئةدةبةي 

ي ئَيستا دةكةم كة هةَلطري مةرج و ثَيوانةكان

هؤكارةكاني ِراطةياندنة بةشَيوةيةك لة بةرامبةريا 
دةضةمَيتةوةو كِرنووش بؤ داخوازييةكانيان دةبات، 
بؤ ئةوةي ثاش ئةوة ببَيتة كةرةستةي ثةسةندي 
ثووض. ئةستةمة قةسيدة يان كارَيكي ئةدةبي بكةيتة 

 شتَيكي بةسوود! بَي سوودي ساماني ئَيمةية.
كانتدا هةية كة لة *طؤظار: ض هزريَك لة )رةكيمة( 

 شيعرةكانتدا نايدؤزينةوة؟
 ئةدؤنيس: رةنطة شَيوةي ئازادي ِرةها. -

ئةوةي دةيزامن كة شيعرةكامن لة خؤيان نةطرتووة 
بةهؤي ضاودَيرييةوةية. من لَيرةدا باس لة 
ضاودَيري سياسي يان ئايدؤلؤذي ناكةم، بةَلكة 
لةبارةي ضاودَيرييةكي ئؤرطانيكي رَيكوثَيكي 

ت بة كةلضةري عةرةبةو.. تةماشا بكةن ضؤن لة تايبة
كةلضةري شيعري ئةمِرؤماندا هةذمووني ئيلهامي 
ئاييين و نيشتماني و سياسي رةنطي داوةتةوة. 
ئةوة وةك شيعر هيض بةهايةكي نيية.. شيعر 
سةرضَلييةكي رؤحي طشيت ِرةهاية و سةرضَلييةكي 
        هزري ئازادة دةبينني لة جيهاني عةرةبيدا 
وندةبَيت و ثةنهان دةبَي. لةبةرئةوة )رةكيمة(كان 
                فةزايةك لة هةَلسوكةوتي ضاودَير دةرباز 
           بوون بؤ كردوومةتةوةو هةر جؤرَيك لة 
جؤرةكاني ضاودَير رةتدةكاتةوةو ئةمةي دوايي 
          ناتوانَيت هيض كاريطةرييةكي لةسةر 

 )رةكيمة(كان هةبَيت.
 
 

 

 سةرضاوة:
سَيشةممة  977 رؤذنامةي )االحتاد( ذمارة

5/4/2005. 
وةرطَيِراني لة فةرةنسييةوة بؤ عةرةبي: بةتول 

 (ةوة.Beaux artsحسَين ئةلئةغا لة طؤظاري )
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 ئةدؤنيس و نويَكردنةوةي ئةقلَي عةرةبي
 تويَذينةوة"  – "طفتوطؤ

 
 

  لة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةدلة عةرةبييةوة: نةوزاد ئةمحةد
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةم بابةتة لة شيَوةي طفتوطؤدا ئامادةكراوةو لة 
ضاثي هةشتةمي كتييَب ستاتيك و ديناميك )الثابت و 

، ئةدؤنيس دةبوو (1)املتحول(دا بالَوكراوةتةوة

ةرةيةك ثيَشكةش بكات بةالَم خؤي واي ثيَ باش موحاز
بووة طويَطرانيش بةشداريي بكةن و لة شيَوةي ثرسيار و 
وةالَمدا بابةتي نويَكردنةوةي عةقلَي عةرةبي خبةنةرِوو، 

طفتوطؤ(دا  –بةجمؤرة ئةم بابةتة لة شيَوةي )تويَذينةوة 
ئةجنام دراوة بةو ثيَيةي ئةمة جؤريَكي ديكةية لة طفتوطؤ 

ةروةكو لة هةمان كاتدا ضةشنيَكي ديكةية لة ه
 تويَذينةوة.

بةخَيربَين بؤ سيميناري ئةسةد غةندور: 
"دميوكراتيخوازة عةملانييةكان". ئَيمة ثَيشرت 
لَيرةدا لةطةَل دكتؤر حمةمةد ئاركؤن لة بارةي 
"نوَيكردنةوةي فيكري ئيسالمي" طفتوطؤمان 

قوس كردووةو ثاشان لةطةَل مامؤستا ئةلياس مةر
لة بارةي "نوَيكردنةوةي فيكري نةتةوةيي" 
ديدارَيكمان سازداوة، ئةمِرؤش طفتوطؤ و وتووَيذَيك 
لةطةَل دكتؤر ئةدؤنيس )عةلي ئةمحةد سةعيد( ساز 
دةكةين لة بارةي "مةسةلةي نوَيكردنةوةي عةقَلي 
عةرةبي"، وابزامن ئةم سيمينارة لة رَيطةي 

ة ئةدؤنيس ثرسيارةكاني ئَيوةوة ئةجنامدةدرَي ك
وةالميان دةداتةوة و ئيدي طفتوطؤيةكة فراوان 
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دةبَيتةوةو هةر كةسَيك دةتوانَيت بةشداري بكات، 
دكتؤر ئةدؤنيس ئةم رَيطةيةي ثَي باشرتة بؤ 

 ثَيشكةشكردني بابةتةكةي.
من بةم ديدةنيية زؤر خؤشحاَلم. ئةدؤنيس: 

بةِراي من ثَيويستة جؤري موحازةرةكان بطؤِردرَي 
نَيك ئةو كةسةي بابةتي موحازةرةكة بة ضةش

ثَيشكةش دةكات خؤيشي ببَيت بة طوَيطر و رَيطة 
بدات ئةوانيديش قسة و ثرسيار بكةن، ئةمةش وا 
لة توَيذينةوةكة دةكات بةشداريي هةموواني 
تيادابَيت، كةواتة، من هاتووم تا طوَي لة ئَيوةش 

 بطرم و وتووَيذ بكةين.
كردنةوةي عةقَلي بابةتي "نوَيغةسان ئيستيفان: 

عةرةبي" بابةتَيكي زؤر فراوانة، لة خستنة ِرووي 
بابةتَيكي لةم ضةشنةدا دةيان بريي جؤراوجؤر 
بةزةيندا تَيدةثةِرَي. من لة ِراستيدا كؤمةَلَي 
ثرسيارم هةية، بةالم ئَيستا تةنها ئةم ثرسيارة 

 دةخةمة ِروو:
 لة زؤربةي كتَيب و طؤظارة عةرةبييةكاندا. لةوانة

، دةستةواذةي (2)طؤظاري )مواقف(يش
"تايبةمتةنديي عةرةبي" يان "تايبةمتةنديي 

ئيسالمي"  –ئيسالمي" يان "تايبةمتةنديي عةرةبي 
يان "تايبةمتةندي خؤرهةاَلتي" بةكاردةهَينرَيت. 
ئةم دةستةواذةية لةالي ئةدؤنيس ضيدةطةيةنَيت؟ 
شوَينطةي ئةم دةستةواذةية لة تَيطةيشتين 

ؤ تازةكردنةوةي عةقَلي عةرةبي ضيية؟ ئةدؤنيس ب
ئةم دةستةواذةية و ناوةرؤكة جؤراوجؤرةكاني، 
ضؤن ئيشكالييةتي تازةطةري )مؤدَيرنيزم( بة مانا 
خؤرئاواييةكةي )يان بة ماناي 
بةخؤرئاواييكراوةكةي( شيدةكاتةوة، هةروةها 
ثةيوةندي ئةم ئيشكالييةتة بة ئيشكالييةتي 

ن "تةقليدييةتي عةرةبي "تةقليدييةتي ئيسالمي" يا
ئيسالمي" يان "تةقليدييةتي خؤرهةاَلتي"؟ بة  –

بؤضووني من ئةم دوو ئيشكالييةتة ماوةيةكي 
ئَيجطار زؤرة قسةوباس ياخود طفتوطؤيةكي 
جةدةلي ثَيكدةهَينن و ئةمةش زؤر جار يةكَي بووة 
لة هؤية بنضينةييةكاني زاَل بووني الساييكردنةوة 

 تازةطةريدا )يان ديناميك(.)يان ستاتيك( بةسةر 
ئةم ثرسيارة لة هةلومةرجي  ئةدؤنيس:

ئةمِرؤماندا و لة رووي كولتوورييةوة بايةخ و 
طرنطيةكي طةورةي هةية و باوةِريشم واية هةميشة 
بةكراوةيي دةمَينَيتةوة بؤ وتووَيذكردن. 
زةمحةتيشة وةالمي ئةم جؤرة طرفتانة بدرَيتةوة. 

ن و طؤشة نيطام هةية، بةالم، من هةندَي بؤضوو
هةوَلدةدةم لَيرةدا بياخنةمة ِروو، باوةِرم واية ئَيمة 
ئةمِرؤ لة قؤناغي طواستنةوةدا دةذين بةالم بةجؤرَيك 
لة تةم داثؤشراوة، دةبينني مادةي مةعريفة و 
كةرةستةكاني مةعريفةش ثةرتدةبن. من وايدةبينم 
بةرهةمهَيناني مةعريفي لة سةرةتاكاني ضةرخي 

نيسانسةوة تا ئةمِرؤ بةرهةمهَينانَيكي رَي
ئايديؤلؤذي بووة، لةبةرئةوةي ئةم بةرهةمة ثرت 
خةريكي شاردنةوةي واقيع و راستييةكان بووة وةك 
لةوةي كةشفيان بكات. لَيرةوة، دةبَي قؤناغي 
داهاتوومان هةر لة ئَيستاوة، برييت بَيت لة: قؤناغي 

وة و نا ئايديؤلؤذيي مةعريفة، واتة دوورخستنة
بطرة سِرينةوةي ئايديؤلؤذيا لة مةعريفة، واتة دةبَي 
لة مريات و كةلةثووري عةرةبييةوة و هةروةها لة 
ئَيستاي عةرةبييةوة طؤِرةثانَيك يان بوارَيك بؤ 
مةعريفةي بابةتي بطرين. لةم ئاستةشدا باوةِرم واية 
دةبَي هةموو ئةو شتانة جَيبهَيَلني كة بة زؤر 

ابو ذر منوونة، با ضيرت نةَلَيني )سةثاندوومانة، بؤ 
كةسَيكي ماركسيست يان سؤشياليست  (3)(الغفاري

سةرةتايةك بووة  (4)بووة، يان شؤِرشي قرمتييةكان
بؤ شؤِرشي كؤمؤنيزم.. هتد، ئةمة لة قؤناغَيكدا و 
لة ئاسيت راطةياندني سياسي ثِروثاطةندة بؤ 
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ر كراودا تاِرادةيةك مةقبول بوو، بةالم ئةمِرؤ زؤ
 زةمحةتة ئةم جؤرة بريؤكانة وةربطرين.

دةبَي بةو جؤرة لة كةلةثوور خبوَينني كة هةية و 
لة ثةرةسةندني خؤيدا لَيي بكؤَلينةوة، ضونكة 
كةلةثوور بةو جؤرةي خؤي و لة ثةرةسةندني 
خؤيدا باشرتين بواري مةعريفيية كة لة ئَيستاو لة 

يت داهاتووشدا سوودي لَيوةردةطرين. تايبةمتةندَي
و هةر شتَيكي دي ثةيوةست بةو، لة راستيدا 
دةضَيتة ناو تَيِروانينَيكي ئايديؤلؤذييانةوة. مؤركي 
طشتيي ضةمكي تايبةمتةنديش لة توَيذينةوة 
جؤراوجؤرةكاندا بةو شَيوةية دياريكراوة كة: 
تايبةمتةندي جؤرَيكة لة خاَلَيكي جَيطري لة 

ت بني بةو رابردوودا و دةبَي ئَيمة هةموومان ثةيوةس
خاَلة جَيطريةوة، بةالم ئةو خاَلة جَيطرية ضيية؟ 
دةبينني ئايديؤلؤذيستَيكي موسَلمان ئةو خاَلة 
جَيطرية لة ناو ئايديؤلؤذييةكةي خؤيدا 
دياريدةكات. عةرةبَيكي ناسيوناليستيش لةناو 
سنوورةكاني ئايديؤلؤذياكةيدا دةستنيشاني ئةو 

بزامن تا ئَيستا  خاَلة جَيطرية دةكات. ئةوةندةي من
ماركسيستَيك ئةو خاَلة جَيطريةي دياري نةكردووة، 
بةالم دةشَيت ئةويش ديسان لةناو ضوارضَيوةي 

 ئايديؤلؤذياكةي خؤيدا دةستنيشاني بكات.
ئةمة، لة سةرَيكي ديكةوة تا ئةمِرؤ توَيذينةوة 
لةسةر تايبةمتةندي نةكراوة تةنها بةبةراوردكردن 

َيت. مةسةلةي ثةيوةندي لةطةَل لةطةَل خؤرئاوادا نةب
خؤرئاوادا مةسةلةيةكة ئةمِرؤ زؤر بة توندي طرفيت 
تايبةمتةندي دةهَينَيتة ثَيشةوة و دةخياتة ِروو. 
لةبةرئةوة ثَيمواية، دةبَي يةكةمني شت، وةك 
توَيذةرَيك، ئةجنامي بدةين، وةاَلمدانةوةي ئةو 

كو ثرسيارة نيية كة دةَلَي: تايبةمتةندي ضيية؟ بةَل
بريتيية لة لَيكؤَلينةوةي رَيضكةي شيكاريي وةاَلمة 
جؤراوجؤرةكاني ماهيةتي تايبةمتةندي، واتة 

لَيكؤَلينةوة و خوَيندني ئةو بابةتةي لةبةر دةستمانة 
بؤ ئةوةي بزانني ضؤن لةم مةسةلةية كؤَلراوةتةوة. 
ثاشان لة قؤناغي دووةم يان لة هةنطاوي دووةمدا 

ثةيوةندي خؤرهةالت بة دةبَي لة ئيشكالييةتي 
خؤرئاواوة بكؤَلينةوة، هةروةها ثةيوةندي عةرةب بة 
خؤرئاواو ضؤن ئةم ثةيوةنديية سةريهةَلداوةو 
طةشةي كردووة؟ ئاخؤ جؤري ئةو ثةيوةنديية ضيية 
و بؤضي بةو ضةشنةية؟ لةوانةية توَيذينةوةو 
لَيكؤَلينةوةي ئةم ئيشكالييةتة بةرةو جؤرَيك لة 

 )طرفيت تايبةمتةندي(مان ببات. وةاَلمدانةوةي
سةبارةت بةخؤم، من ئَيستا لة قؤناغَيكدام ضاو 
بة هةموو شتَيكدا دةخشَينمةوة، باوةِريشم واية 
دةبَي جارَيكي ديكة و سةر لة نوَي لة ئيشكالييةتي 
ثةيوةندي خؤرهةالت بة خؤرئاوا بكؤَلينةوة و 
ثَيويستة لة رةطوِريشةوة لةم ثةيوةنديية 

نةوة. بطرة لةوةش زياتر: من ثَيم واية ئةم بتوَيذي
مةسةلةية لة ضوارضَيوةيةكي تةواو داطريكاريدا 
خراوةتةِروو ضونكة خؤرهةالت لة رابردوودا 
سَينتةري شارستانيةت و ضةقي ِرؤشنايي ذياري 
بووة. ئةوسا خؤرهةاَلتي عةرةبي رؤشنايي ثةخش 
دةكرد و خؤرئاواش وةرطربوو. بةالم لة ضةرخة 

َييةكاندا ئةم مةسةلةية تةواو ثَيضةوانة بووةوةو نو
ئَيستا عةرةبةكان وةرطرن و ئةوةيشي كة ثَييدةَلَيني 
"خؤرئاوا" بريتيية لة ضةقي ثةخش و ناوةندي 

 بةخشني و باَلوكردنةوة.
لة ئاسيت قووَلي شارستانيدا من باوةِرم وانيية 
 لَيرةدا خؤرهةالت و خؤرئاوا هةبَيت. بةَلكو لَيرةدا
مرؤظ هةية دةطةِرَي و زانياري كةشف دةكا و لةطةَل 
ثَيدراوة مَيذووييةكاني خؤيدا خؤي دةطوجنَييَن. 
لةبةرئةوة، ديسان دةَلَيم مةسةلةي خؤرهةالت و 
خؤرئاوا، ئةمِرؤ لةناو ضوارضَيوةيةكي داطريكاري و 
ئيمثرياليدا دةخرَيتة ِروو ثرت لةوةي لةناو 
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رَيتةِروو، واتة يةكَي ضوارضَيوةيةكي شارستانيدا خب
لة ئاماجنة ئايديؤلؤذيية طرنطةكاني خؤرئاوا 
بريتيية لة هَيشتنةوةي لَيكرتازاني نَيوان ئةوةي 
ثَييدةوترَي "خؤرئاوا" و ئةوةي ثَييدةوترَي 
"خؤرهةالت"، بؤ ئةوةي خؤرهةالت بةمانايةك لة 
ماناكان هةميشة ثاشكؤي خؤرئاوا بَيت. لَيرةوة، 

ِرشي ئَيراني رووداوَيكي طرنطة، ضونكة ثَيم واية شؤ
 –بةضاو ثؤشني لة هةموو هةَلة و كةموكورتيةكاني 

طةِرانةوةيةكة بؤ ئاطايي خود كة لة ئيسالمةوة 
دةست ثَيدةكات. لةبةرئةوة بواري ئةم بابةتة 
بوارَيكي فراوان و طةورة و ئاَلؤزيشة، من خؤم هيض 

نيية، من  وةالمَيك و هيض ضارةسةرَيكي كؤتاييم ثَي
 ئَيستا ثرسيار دةكةم و دةطةِرَيم.

تؤ لة يةكَي لة وتارةكانتدا ثَيت جان تةننوس: 
واية "شؤِرشي ئَيراني هةناسة وةرطرتن و 

، ثاشان دكتؤر ناسيف (5)هةناسةدانةوةي ئَيرانة"
نةسسار وةالمي دايتةوة و وتي ئةم قسانةي تؤ 

. ئاخؤ دةشَيت (6)ئايدياليسيت و سؤفيطةرايية
ؤِرشي ئَيراني بةو جؤرة بَيت كة تؤ وةسفت ش

كردووة بَي ئةوةي بكةوينة ناو يؤتؤثياو 
 سؤفيطةرايي و ئايدياليزمةوة؟

ئةو دةستةواذةيةي ئاماذةي  ئةدؤنيس:
ثَيدةدةيت لة سياقي وةاَلمدانةوةي وتارَيك وتراوة 

ئةنوةر  (7)كة ئةنوةر عةبدوملةليك نووسيويةتي
شي ئَيراني عةبدوملةليك وايدةبيين شؤِر

دياردةيةكي ئيسالميية بةالم تةنها لة ئاسيت 
سياسيدا. بةالم من ومت شؤِرشي ئَيراني تةنها 
ئاسيت سياسي نيية، لةوةش زياترة و دةطاتة 
ئاسيت قةوارةيي )يان بووني قةوارةيي( لة 
ثرؤسيسة و لة تَيِروانيندا. لة بةرئةوة، هةَلةية 

ماشاي شؤِرشي ئةطةر تةنها لة ئاسيت سياسيدا تة
ئَيراني بكرَيت، ديسان هةَلةية ئةطةر بَلَيني ئيسالمي 

شؤِرشي ئَيراني بريتيية لة ئيسالمي سياسي. من 
باوةِرم واية ئةم ضةشنة تةفسريكردنة ناتةواو و 
هةَلةية. ئةم شؤِرشة، لة ِراستيدا، شؤِرشَيكي 
قةوارةيي و سةرجةمطرية بة هةموو مانايةك. هةر 

مة ئةمة هةناسة وةرطرتن و لَيرةشةوة وتوو
هةناسةدانةوةي ئَيرانة. بةالم ئةم قسةيةش بةهيض 
جؤرَيك ئةوة ناطةيةنَيت كة من بة تةواوي ثشتطريي 
ياخود اليةنطري شؤِرشي ئَيرانيم، من هةَلوَيستطةل 
و تَيبينطةلَيكي زؤرم لةمةِر هةندَي لةو ثرؤسيسانة 

و هةية كة بة ناوي شؤِرشةوة ئةجنام دةدرَين 
دةشَيت هةَلوَيست و تَيبينييةكاني من لةوةش زياتر 
بَيت كة لةالي هةريةكَي لة ئَيوةدا هةية. بةالم لة 
بارودؤخَيكي وةكو ئةم دؤخةي شؤِرشي ئَيراني كة 
لةبةرامبةر رووبةِرووبوونةوةيةكي ضارةنووس 
سازداية، تةفاسيلةكان دةبن بةشتَيكي الوةكي، 

يي دةريادا بني و باسي مومكني نيية ئَيمة لة قووال
 تةِربوون بكةين.

كؤمةَلطاي ئَيمة كؤمةَلطايةكي  جان تةنوس:
ثاشكةوتووة. بة ض شَيوةيةك دةتوانني ئةم 
كؤمةَلطاية بطؤِرين: بة ئايني يان بة ناسيوناليزم، 

 ياخود بة سؤشياليزم و ماركسيزم؟
            با جارَي لة ضوارضَيوةي  ئةدؤنيس:

مبَينينةوة با بزانني كةسي ديكة  ثرسياري يةكةمدا
قسة و تَيبيين هةية، دواي ئةوة دةضينة سةر 

 بابةتَيكي دي.
تؤ لة سةرةتادا وتت ثَيويستة  د. مونري شةماعة:

جارَيكي دي ضاو بة بابةتي ثةيوةندييةكاني 
            خؤرهةالت بةخؤرئاوا خبشَينينةوة، ثاشان 

            اردانةي وتت شؤِرشي ئَيراني يةكَيكة لةو دي
           دةبَي جارَيكي ديكة ضاوي ثَيدا بطَيِرينةوة. 
ئاخؤ ضاوثَيداطَيِرانةوةي ثةيوةندميان لةطةَل 
           خؤرئاوادا طرمياني طةِرانةوةمان دةكات بؤ
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قؤناغي ثَيش بريكردنةوةي داطريكاري ئيمثريالي؟ 
ضونكة خؤرئاوا، وةك ئيدوارد سةعيد لة دوا 

             دةَلَي، خؤي وَينةي خؤرهةاَلتي  (8)بيداكتَي
                داناوة بةو ضةشنةي لةطةَل خؤيدا و بؤ 
خؤي دةطوجنَيت. ئاخؤ ناضارمان دةكات 
بطةِرَيينةوة بؤ قؤناغي ثَيش ئةو وَينةيةي خؤرئاوا 

 كَيشاويةتي؟
ثَيشرت وتوومة و ئَيستاش دووثاتي  ئةدؤنيس:

بطةِرَيينةوة بؤ بنةماي يةكةم دةكةمةوة دةبَي 
)ئةسَلي يةكةم(، ضونكة ئةم ناوضةية لةوةتةي 
ئيسالمي ضووةتة ناو، لة جةنطَيكي بةردةوامداية 
لةطةَل دةرةوةي خؤي: لةطةَل فارس و ثاشان رؤم و 
دواتر عومسانييةكان و ئينجا خؤرئاوا، واتة 
ئةوروثا، كةواتة لَيرةدا بةردةوام جةنطَيك هةبووة 

دةرةوةدا، لةبةرئةوة هةميشة كَيشمة كَيشَيك  لةطةَل
هةبووة لة نَيوان توَيذَيك دةيويست لةطةَل دةرةوةدا 
بكرَيتةوة و توَيذَيكي دي لة دذي دةرةوة دةوةستا، 
         بَيطومان بة طةِرانةوةي بؤ ريشة ئةسَلييةكاني 
خؤي و بةداكؤكيكردن لَيي. لة ضةرخي رَينيسانسدا 

             طرفتة خرايةِروو كة لة جارَيكي دي ئةو 
 ضةرخي عةباسيدا طةاَلَلةببوو. ئةوةي جَيي 
سةرجنة ئةو كةسانةي مَيذووي ضةرخي 
رَينيسانسيان نووسيوةتةوة )مةبةست لة 

( دةَلَين سةرةتاي ئةم -و–رَينيسانسي عةرةبيية 
ضةرخة لةطةَل هاتين ناثليؤن بؤ ميسر دةسيت 

نيسانس لة دةرةوة بؤمان ثَيكردووة، وةك بَلَيي رَي
هاتيَب، وةك بَلَيي بووذانةوةي ئَيمة بةرهةمي 
شكسيت ئَيمة بَيت. بؤضي؟ ضونكة ناثليون لةطةَل 
خؤيدا ضاثخانة و زاناكاني هَينا. لة بةرامبةر 
ئةمةشدا كةسانَيك هةبوون ئةو شتانةيان 
رةتدةكردةوة كة ناثليؤن لةطةَل خؤيدا هَينابووني و 

ثَيويستة بطةِرَينةوة بؤ ئيسالم،  واياندةبيين كة

ثاشان لة نَيوان ئةو دوو رةوتةدا رةوتَيكي ميانِرةو 
 سةريهةَلدا.

باوةِرم واية كة دةبَي بطةِرَيينةوة بؤ بنةماي 
يةكةم، ضونكة كؤمةَلطاي عةرةبي لة ئةجنامي 
ملمالنَيي ئةو رةوتانةدا ثةرت بووة، دةبينني ضيين 

كي فيكري و عةقَليي رؤشنبري لة سةرَيك لة ئاستَي
خؤيدا دةذي، واتة ئاسيت تةواو تيؤري، كةضي لة 
سةرَيكي دي ئاسيت ذياني ضيين رؤشنبري بة 
تةواوي فةرامؤشكراوة. واتة بونيادي خَيزان و 
مةسةلةي ئايني و دابونةريت و ئةو كةلةثوورةي 
وةك بايؤلؤذي ياوةريي مرؤظ دةكات، هةموو ئةمانة 

تدةكةين ذياني عةرةبي فةرامؤشكراون، بؤية هةس
ثةرت بووة، هةركةسَي لة ئَيمة وا هةست دةكات كة 
خؤي ثةرت بووة و لة ضةند بةشَيك ثَيك دَيت: هةر 
كةسَي لة ئَيمة وا هةست دةكات عةقَلي 
بةخؤرئاوايي كراوة ئيرت بيةوَيت يان نةيةوَيت، 
ضونكة رؤشنبريييةكةي رؤشنبريييةكي خؤرئاوايية، 

خؤرئاوايني، بةالم لة بةرامبةر  زمان و زاراوةكاني
ئةمةشدا هةموو كةسَي لة ئَيمة لة ماَلةوةدا 
خؤرهةالتيية: لة ثةيوةندييدا لةطةَل ذن، لة رةفتار و 
مامةَلةيدا لةطةَل خةَلكي، لة ثَيكهاتي كؤمةاليةتي، 
لة نةريت و هةَلسوكةوتيدا، لةو ثامشاوة كةَلةكة 

ة. ئةم ثةرتبوونة كراوة مَيذووييانةي تيايدا ماوةتةو
وةك ضؤن لة ئاسيت تاكةكةسدا هةية بة هةمان 
شَيوة لة ئاسيت كؤمةَليشدا هةية، لةبةرئةوة تاكي 
عةرةبي لة قووالييدا ثةرت بووة، هةروةها 
كؤمةَلطاي عةرةبيش. هةندَيجار رَيكةوتي كةسانَيك 
دةكةيت كة لة بواري نوذداري و ئةتؤم و 

ذياني رؤذانةياندا و  طةردوونيدا دةخوَينن كةضي لة
لة رةفتار و هةَلسوكةوت و دابونةريتياندا لةو 
جووتيارة دةضن كة لة طوندَيكي دوور و سادةوة 
هاتووة. ئةطةر لَيرةدا ثةيوةستَيك ياخود طوجنانَيك 
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لة نَيوان رةفتار و سلوكي مرؤظي عةرةبي و فيكر و 
تَيِروانينةكةيدا نةبَيت، ئةوسا بة بةردةوامي 

ة زانسيت و شارستانييةكان لة خؤرئاوا دةستكةوت
وةردةطرين و كةضي عةقَلي خؤرئاوا رةتدةكةينةوة، 
واتة ئةو عةقَلةي ئةو هةموو زانستة طةورةيةي 
بةرهةمهَيناوة، رةتدةكةينةوة. )واتة كؤمةَلطاكاني 
ئَيمة لة رووكاردا لةناو تازةطةرييةكي مادديدا دةذي 

ش تازةطةريدا دةذي بةالم لة قووالييدا لة قؤناغي ثَي
 (-و–لةبةرئةوةي دوورة لة تازةطةريي عةقَلي 

مامؤستا ئةدؤنيس، لة  يةكيَ لة ئامادةبووان:
سةرةتاي قسةكانتدا ئاماذةت بؤ ثَيويستيي 
            هةَلوةشاندنةوة و رةتكردنةوةي ئايديؤلؤذيا 
كرد، ثاشان وتت دةشَيت قؤناغَيكي سياسي 

ئايديؤلؤذي بنيات  دياريكراو لةسةر تةسويةي
بنرَي. ئايا لةو باوةِرةدايت ئةم قسةية قسةيةكي 

 ئايديؤلؤذيانةية؟
هةموو ئاخاوتنَيك بةمانايةك لة  ئةدؤنيس:

ماناكان ئايديؤلؤذيية، لَيرةدا فةرقَيك هةية لة نَيوان 
ي -ئةوةي ئايديؤلؤذيا بووبَيتة خاَلَيكي طةيشنت

ين ثَيشوةخت بة جؤرَيك هةر كة دةست ثَيدةكة
دةزانني دةطةينة ض خاَلَيك، وة لة نَيوان ئةوةي 
ئايديؤلؤذيا بووبَيتة فيكرَيكي زانسيت كة بةبَي هيض 
ثَيشينةيةك بة دواي راستيدا بطةِرَيت و ثَيشوةخت 
نةزانَيت دةطاتة ض خاَلَيك. من لة قسةكامندا 
مةبةستم لة ماناي يةكةمي ئايديؤلؤذيا بووة كة هيض 

ييةكي تيادا نيية بةَلكو فيكرَيك و هيض شيكار
        بريتيية لة هةندَي هاوكَيشة كة ئةجنامةكاني 
زانراو و ئاشكران و ثَيشوةخت دةزانني دةطةينة 
كوَي و ئيدي شيكردنةوةي سياسيش مؤركَيكي 
ثروثاطةندةيي راستةوخؤ لةخؤ دةطرَي. بةداخةوة 
لةالي ئَيمة ئةم مانايةي ئايدؤلؤذيا ثرت باوو باَلوة و 

 يش دذي ئةو جؤرة مةعريفة ئايديؤلؤذييةم.من

           باوةِرم واية لَيرةدا  يةكيَ لة ئامادةبووان:
هةندَي ئايديؤلؤذيا هةية، مَيذوو بواري بؤ 
نةِرةخساندوون تا لة واقيعدا ثرؤسةكاني خؤيان 
جَيبةجَي بكةن. مامؤستا ئةدؤنيس تؤ لة بارةي 

دةدوَييت و مةسةلةي نوَيكردنةوةي عةقَلي عةرةبي 
ئةمةش بةر لةوةي دابني ببَيت ثَيويسيت بة 
 سااَلنَيكي دوور و درَيذ هةية. جا لةبةرئةوةي 
لَيرةدا ئايديؤلؤذياي وا هةية كة دةشَيت 
طوجناوبَيت بؤ ئةم واقيعة و وزةيةكي طةورة 
هةَلدةطرَي و ئَيستا حاَلي حازر تَيدةكؤشَي، ئةوا 

لةو بؤضوونةي تؤ دةشَيت لة ئايندةدا نزيك بَيتةوة 
 دةخيةيتة ِروو.

زؤر باشة. بةالم من حوكم لةسةر  ئةدؤنيس:
ئايندة نادةم بةَلكو لةسةر ئةو شتانةي ئةجنام 

 دراون، واتة حوكم لةسةر رابردوو دةدةم.
قسةكان لة بارةي بنةماي يةكةم و  جةمال عةون:

طةِرانةوة بؤ ِرابردوو بوون، بَيطومان ناشيَب رابردوو 
وري خؤمان فةرامؤش بكةين. بةالم ضؤن و كةلةثو

دةشَيت تةماشاي ئةو كةلةثوورة بكةين و تَيي 
بطةين؟ ئةو ثةيوةنديية ضيية كة دةشَيت 
تايبةمتةنديي رابردوويةكي سادة ببةستَيتةوة بة 
كؤمةَلطايةكي زؤر ئاَلؤز و زؤر طةردووني و ثِر لة 
ئيشكاليات و بةرةنطاري؟ ئةطةر طةِرانةوة بؤ بنةما 
ئاماجني ئةوة بَيت جؤرَيك لة خاَلي خؤطرتن يان 
         خاَلي متمانةي خودي ونبوومان خبوَلقَينَيت، 
ئيدي ضؤن دةطةينة ثَيكهَيناني خودي عةرةبيي 
خاوةن رةهةندَيكي هيومانيسيت و عةقاَلنيي نوَي؟ 
ئةوةي لَيي دةترسم ئةوةية: ئةوةي ئةمِرؤ لة ئَيراندا 

ارشت بَيت لة خود بةالم روودةدات لةوانةية طوز
دةشَيت بةشَيوةيةكي هةَلة و وةهمي و سةرةتايي 
طوزارشيت لَيبكات. باشة ضؤن دةكرَي خودي 

رووبةِرووي خؤرئاوا  –واتة ئةم ئةسَلة  –عةرةبي 
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بَيتةوة، خؤرئاوا وةكو بونيادَيكي سياسي و وةكو 
داطريكار؟ ئايا دةتوانَيت بةرةنطاريي خؤرئاوا 

ةوةي ئةم خودة خودَيكي نوَي بَيت و بة بَيتةوة بَي ئ
هةموو ماناي وشةكة هةَلطري ماناي بةرةنطاري 

 بَيت؟
زؤر زةمحةتة ئَيستا حوكمَيك بةسةر  ئةدؤنيس:

شؤِرشي ئَيرانيدا بدةين و بَلَيني ئةم شؤِرشة 
دةطةِرَيتةوة بؤ بنةمايةك دةشَيت بةرةو ونبووني 
 ببات، ضونكة ئةم شؤِرشة هَيشتا بة تةواوي

ثَينةطةيشتووة و كامَل نةبووة، بةَلكو هَيشتا لة 
قؤناغي ثَيطةيشنت و ملمالنَيداية، لةوانةيشة لةم 
قؤناغةدا بة تةواوي بطؤِردرَيت. بةالم لة تَيِروانيين 
ئَيستادا وا دةردةكةوَي كة ملمالنَيي شؤِرشي 
ئَيراني تا ئةم ساتةوةختةش ملمالنَييةكة بة ثلةي 

كةرة، كة ملمالنَييةكي نَيطةتيظ يةكةم لة دذي داطري
لة دذي دةرةوة، كةضي ملمالنَيي ثؤزةتيظ لةطةَل 
خودي خؤيدا هَيشتا دةسيت ثَي نةكردووة دةشَيت 
لة ملمالنَيي ثؤزةتيظيدا كؤمةَلَي شت ئاشكرا بنب، 
كة ثَيشرت بريمان لَينةكردبؤوة و مومكني نةبووة 

النَيية ثَيشبيين بكةين. جا تا ئةو دةمةي كة ئةم ملم
ثؤزةتيظيية روودةدات و شَيوة و ئيشكالييةتةكاني 
دةردةكةوَي و هةَلوَيستَيك لة دةرةجنامةكةي 
وةردةطرين، تا ئةو دةمة مومكني نيية دان بة 
مةشروعيةتي ملمالنَيي شؤِرشي ئَيرانيدا بنَيني لة 
دذي دةرةوةي بياني، لَيرةدا ئاماذة بةوة دةدةم كة 

شة لةسةر كةوتن بةسةر بايةخ و طرنطيي ئةم شؤِر
دةرةوةدا نيية، بةَلكو بايةخي ئةم شؤِرشة لةو 
تةقينةوة ناوةكييانةداية كة لة ثاش ئةو 
سةركةوتنةوة دَين من لةالي خؤمةوة ناتوامن 
ثَيشوةخت قسة لةسةر ئةو تةقينةوة ناوةكييانة 
بكةم كة دةشَيت رووبدات و بطرة بة مسؤطةري 

 روودةدات.

دا ضةند نيشانةيةك هةن لَيرة جةمال عةون:
ئاماذة بؤ جةختكردنَيكي هةَلةي خود دةكةن، يان 

 تَيِروانينَيكي ناواقيعي بؤ خود..
 وةكو ضي؟ ئةدؤنيس:

بؤ منوونة هةَلوَيست لة  جةمال عةون:
كةمايةتيية ئاييين و غةيرة ئاينييةكان، هةَلوَيست 

 لة دميوكراسييةت.
خؤم  من لة بةرامبةر ئةم مةسةالنةدا ئةدؤنيس:

دوورة ثةرَيز دةطرم و هةَلوَيستَيكيان لة بةرامبةردا 
وةرناطرم تةنها ئةطةر بة ضاوي خؤم بيبينم و 
ثةيوةندي بة ضةند كةسَيكةوة بكةم تا زانياريي 
راست و دروستم دةست بكةوَيت. زؤربةي ئةو 
شتانةي لة بارةي ئَيرانةوة ثَيمان دةطات لة رَيطةي 

ةمانيش بِرَيكي رؤذنامةكاني خؤرئاواوةيةو ئ
 ئَيجطار زؤريان لة شَيواندن تياية.

            شؤِرشي ئَيراني ثشيت بة  جان تةنووس:
            ئايني بةستووة و شوَينطةي خؤي لةسةر ئايني 
قايم كردووة، واتة لةسةر بنةماي ئاييين ئيسالمي. 
ئاخؤ ئايني بة كةَلكي نوَيكردنةوةي كؤمةَلطاكاني 

 ئَيمة دَيت؟
ضؤن وةالمي ئةوة بدةمةوة كة ئاخؤ  ةدؤنيس:ئ

 ئايني بة كةَلك دَيت يان نا؟
شؤِرشَيكي ئيسالمي لة ئَيراندا  جان تةننوس:

لةسةر ئيسالم وةستاوة، بؤية دةبَي بنضينةكاني 
شيبكةينةوة بؤ ئةوةي لة بنةماو روخسارةكاني 
تَيبطةين هةروةها لة ئةطةري طؤِرانكارييةكاني. 

 مان لة بةرامبةر ئيسالمدا ضيية؟باشة هةَلوَيست
دةبَي يةكةجمار لة مةشروعيةتي  ئةدؤنيس:

ئيسالميي شؤِرشي ئَيراني تَيبطةين: تةواو 
ميللةتَيك لة ئةزمووني ئايديؤلؤذيايةكي نا 
ئيسالميدا ذياوة و ثاشان لة فةشةل و شكسيت ئةو 
            ئايديؤلؤذيايةدا ذياوة و ئيدي لة رووي 



 173  

SARDAM  No. 45    2006 

ثةِريوةو شؤِرشي كردووة، بةالم ئايا ئاينييةوة را
ئايني بةكةَلك دَيت يان بةكةَلك نايةت، ئةمة لَيدواني 

 ئَيستامان نيية.
دةطةِرَيينةوة بؤ مَيذوو. ئايا بة  ئةسةد غةندور:

بؤضووني تؤ لَيرةدا قؤناغطةلَيكي زةمةني هةية كة 
سةبارةت بة مَيذووي عةرةبي بة قؤناغطةلي زَيِرين 

 ةمة لة ض سةردةمَيكدا بووة؟دابنرَيت؟ ئ
من دذي ضةمكطةلي وةكو )قؤناغ  ئةدؤنيس:

زَيِرين(م، و دذي تايبةمتةندي و دذي رةسانةيةتيم 
ئةطةر بةو ماناية وةربطريَيت، رةسةنايةتي لةالي من 
لة رابردوودا نيية بةَلكو لة ئايندةداية. ضةرخي يان 
قؤناغي زَيِرين هةميشة لة ئايندةداية نةك لة 

ردوودا. خؤ ئةطةر هةندَي كةس قؤناغةكاني راب
 –طةشةسةندني فيكري عةرةبي بة قؤناغي زَيِرين 

وةسف بكةن، ئةوا  –كة من ئةمة رةتدةكةمةوة 
طرنطرتين قؤناغي طةشةسةندني فيكري عةرةبي لة 
ضةرخي عةباسيدا بووة، لةو سةروبةندةدا، زؤربةي 
ئةو ئيشكالييةتانةي ئةمِرؤ خراونةتةِروو، بة 

ورئةت و بوَيرييةكي دةطمةنةوة خرابوونةِروو، ج
تةنانةت كةسَيكي تاتةئيست )موحليد(يش 
بريوباوةِرةكاني خؤي دةردةخست، كةضي ئةمِرؤ 
ناوَيرين بةشَيكي كةمي ئةو بريوباوةِرانة خبةينة 
ِروو كة هةندَي لة ثَيشينةكاني ئَيمة تةعبرييان 

قؤناغة، لَيكردووم. بة ماناية ئَيمة بة بةراورد بةو 
 ثاشكةوتووين.

بؤضي ئةو هةوَلة فيكريية  غةسان ئيستيفان:
 نوَيطةرييانة الواز و خامؤش بوونةوة؟

ئةمة بابةتَيكة ثَيويسيت بة  ئةدؤنيس:
سيمينارَيك يان كؤنطرةيةك هةية بؤ لَيكؤَلينةوةي 
سؤسيؤلؤذي و ئةنرتؤثؤلؤذي و كولتووري، بةالم من 

ي خامؤشبووني لةو باوةِرةدام طرنطرتين هؤكار
فيكري عةرةبي بريتيية لة ثَيكةوة طرَيدانَيكي 

بةهَيزي نَيوان فيكر و رذَيمي سياسي، ئةوةي كة 
ئةمِرؤكة بة ئاشكرا بةرجةستة بووة. كاتَيك رذَيمي 
سياسي دةبَيتة تيشكؤيةك سةرجةمي 
ضاالكييةكاني كؤمةَلطا بةرجةستة دةكات، ئةوسا 

و خةَلكيش يان رذَيم وةكو خواوةندَيكي لَيدَيت 
اليةنطرين يانيش دذي دةوةسنت، يان كافرن يانيش 
ئيماندار، ئيدي ئةم دوو ضةشنة لة خةَلكي لةسةر 
زةويدا شايستةي هةمان ئةو شتةن كة باوةِردار و 
بَيباوةِر لة ئامساندا دوضاري دةبن. ئةمةش بة ثلةي 
يةكةم دةبَيتة مايةي ئيفليجبووني فيكري عةرةبي، 

          رثرسياريش بة تةنها ناكةوَيتة ثَيم واية بة
ئةستؤي رذَيم، بةَلكو بةشَيكي طةورةي ئةو 
بةرثرسياريية دةكةوَيتة سةرشاني ئَيمةي 
رؤشنبريان، ثَيويستة فيكر و رذَيم بة تةواوي لة 
يةكدي برتازَين، بةبَي ئةم لَيكرتازانةي نَيوان فيكر و 

شةوة رذَيم مومكني نيية فيكري عةرةبي بةرةو ثَي
و َلكو هةروةكو فيكرَيكي بةرطريكارهةنطاو بنَيت. بة

ثاساودةر دةمَينَيتةوةو تةنها دةبَيت بة فيكرَيكي 
 ثِروثاطةندة ئامَيز.

ئايا هيض جارَي ئةم  يةكيَ لة ئامادةبووان:
 لَيكرتازانة روويداوة؟

نةخَير، ئةم ضةشنة لَيكرتازانة هةرطيز  ئةدؤنيس:
ا ثةراوَيزَيكي بةرفراوان رووينةداوة. بةالم لَيرةد

هةبوة بؤ سةربةخؤيي فيكري لة رذَيمي سياسي، 
ئةمةش لة ضةرخي عةباسيدا هةبوة. جا بؤ ئةوةي 

بةداخةوة  –واقيعي ئَيستامان بةديار خبةين، دةبَي 
بطةرَيينةوة بؤ نؤرم و ثَيوةرةكاني خؤرئاوا.. لة  –

هةندَي لة والتة ئةوروثيةكاندا جيابوونةوةيةكي 
او هةية لة نَيوان رذَيمة سياسييةكان و فيكر. تةو

بَيطومان ئةو رذَيمانة رؤشنبريي و رؤشنبرياني 
خؤيان هةية، بةالم لة بةرامبةر ئةمةشدا ضةندين 
كولتوور و ضةندين رؤشنبري لة دةرةوةي ئةو 
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رذَيمانةدا هةن، رذَيمةكانيش دادطايي ئةو 
 رؤشنبريانة ناكةن بةو ثَييةي ئةمانة لة رووي

سياسييةوة لة دذي رذَيمن. كةضي لةالي ئَيمة وةك 
ضؤن دز و تاوانبار دادطايي دةكرَين، هةر بةو 
ضةشنة رؤشنبري و بريياريش دادطايي دةكرَين، 
بطرة دادطاييكردني دز و تاوانبار زؤر نةرمرتة لة 

 دادطاييكردني ئةو برييارةي لة رذَيم جيابؤتةوة.
مي دياردةي ثابةندبوني فيكر بة رذَي

سياسييةوة، شيعري ستايش و شيعري داشؤرينم 
بريدةخاتةوة كة لة دةرباري خةليفةدا ئةجنام دراوة. 
شاعريي ستايشكار ياخود شاعريي داشؤرين 
شيعرةكاني خؤيان بة خةليفة دةفرؤشت، سا ئةو 
شيعرة لة ستايشكردني خةليفة يان لة داشؤريين 

ةوة دوذمنانيدا هةرضةندَي مةزن بواية، بةقةدةر ئ
نرخةكةي بةرز دةبوةوة، ئةمة ضونكة شيعر 
شتومةك بوو، رؤشنبرييي عةرةبيش ئةمِرؤكة 

 شتومةكة.
 ض رؤشنبريييةك؟ يةكيَ لة ئامادةبووان:

 بَيطومان رؤشنبرييي باو. ئةدؤنيس:
        لةسةرةتاي ئةم  يةكيَ لة ئامادةبووان:

وتووَيذةدا وتت ثَيويستة بةرهةمي مةعريفي لة 
يا دوورخبرَيتةوة و بكرَي بة مةيدانَيك بؤ ئايديؤلؤذ

مةعريفةي بابةتي. تا ض مةودايةك دةشَيت ئةم كارة 
بكرَيت؟ لةاليةكي دي، شؤِرشي ئَيراني ناوي لة 
           خؤي ناوة ئيسالمي، لَيرةوة ض جؤرة 
طوجناندنَيك دةبيين لة نَيوان ثَيويسيت 

ئةو  نوَيكردنةوةي فيكر و عةقَلي عةرةبي و نَيوان
اليةنة ثؤزةتيظييانةي لة ثَيدراوةكاني شؤِرشي 

 ئيسالمي ئَيراندا دةيبينيت؟
سةبارةت بة مةسةلةي يةكةم يان  ئةدؤنيس:

سةبارةت بة بةشي يةكةمي ثرسيارةكةت، 
بةرهةمهَيناني مةعريفي لةالي ئَيمة تا ئَيستاش 

بةرهةمهَينانَيكي شيعريية بة ماناي خراثي وشةكة، 
و زانستة مرؤظايةتييةكان تا ئَيستا واتة توَيذينةوة

بةكردةوة نةضوونةتة ناو طؤِرةثاني مةعريفةي ئَيمة. 
ئَيمة تا ئةمِرؤش نة سايكؤلؤذيامان هةية نة 
ئةنرتؤثؤلؤذيا، نة لَيكؤَلينةوةي سؤسيؤلؤذميان 
هةية نة نووسينةوةيةكي تازةي مَيذوو. لةالي ئَيمة 

يؤريية بؤ منوونة هةندَي سؤسيؤلؤذيستمان هةية ت
سؤسيؤلؤذييةكاني خؤرئاوا دَينن و بةسةر 

 كؤمةَلطاي عةرةبيدا ثراكتيزةي دةكةن.
ئةطةر ئةو زانستانة نةهَينينة ناو مةيداني 
مةعريفةي عةرةبييةوة ئةوا مةعريفةي ئَيمة ثِر 
دةبَيت لة ناتةواوي و كةموكورتي. ئَيمة تا ئةمِرؤش 

انا لةناو مةعريفةيةكي ئايديؤلؤذيدا دةذين بة م
سياسيية ثِروثاطةندة ئامَيزة راستةوخؤكةي. ئيرت 
دةبَي دةرضني و بةرةو مةيداني راستةقينةي 

 مةعريفة هةنطاو بنَيني.
سةبارةت بة بةشي دووةمي ثرسيارةكةت، 
دةشَيت ثرسيار لةوة بكةين كة ئاخؤ ئَيمة 
مةبةستمان ئةوةبووة ئيسالم وةكو ئيسالم لة دذي 

كو موسَلمانان دذي تازةطةريية يان ئيسالم وة
تازةطةريية لَيرةدا ضةند ئاستَيك هةية بؤ توَيذينةوة 
لة ئيسالم، ئةمةش دةماخناتة ناو كؤمةَلَي 
طريوطرفيت زؤر ئاَلؤزةوة. من لة هةموو كةسَي زياتر 
رووبةِرووي بةدحاَليبوون بوومةتةوةو لة كتَييب 

( بة هةَلة الثابت و املتحول) (9)"ستاتيك و ديناميك"
 م تَيطةيشتوون.لَي

من لةم كتَيبةدا هةوَلم داوة بة ثَيي توانا 
تَيِروانيين ئايديؤلؤذي دوورخبةمةوة، كؤششَيكي 
زؤرم كردووة بؤ ئةوةي كةلةثووري عةرةبي بزامن و 
بناسم، كةلةثووري عةرةبي وةكو ئةوةي هةبووة و 
ثةرةي سةندووة بة هةموو رووداوو 

ار و دؤكيومَينتةكانيةوة. ويستوومة رووك
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رواَلةتةكاني ئاشكرا بكةم، واتة لة سةرةتادا و 
يةكةجمار بيزامن و بيناسم و ثاشان هةَليسةنطَينم. 
لةبةرئةوة باوةِرم وانيية لة توانادا بَيت لة ئيسالم 
وةك ئيسالم لة خؤيدا، بتوَيذينةوة، ضونكة لَيرةدا 
ئيسالم و موسَلمانان هةية، هةروةها لَيرةدا ضةندين 

ذوويي جياواز بؤ ئيسالم و بؤ موسَلمانان قؤناغي مَي
هةية. ئاخؤ ئيسالم تةنها بريتيية لة قورئان و 
سوننة و حةديس؟ ئايا دةشَيت قورئان و سوننة و 
فةرموودةكاني ثَيغةمبةر لة تَيطةيشنت و موعانات و 
تةفسري و ثرؤسيسةكاني قؤناغة جياوازةكاني 
مَيذوو جيابكةينةوة؟ ثاشان ضؤن ثرؤسيسةكان 
دياري بكةين و بة ض نؤرم و ثَيوةرَيك 
دةستنيشانيان بكةين؟ هةموو ئةم مةسةالنة 
ثَيويستييان بة كاتَيكي زؤر هةية بؤ توَيذينةوة و 
لَيرةدا هةَلةي حوكمة طشيت و ثَيشوةختةكان 

 دةردةكةوَيت.
من طومامن هةية لةوةي ئةمِرؤ لة توانادا بَيت 

من لةو دةوَلةتَيك لةسةر ئايني دامبةزرَيت، 
وتارانةمدا كة وةالمي ئةنوةر عةبدوملةليكم 
داوةتةوة تةعبريم لةم مةسةلةية كردووة، بةالم 

نةخوَيندؤتةوة يان  (10)كةسَيك وتاري سَييةمي مين
فةرامؤشي كردووة و من لةوَيدا لة بارةي ئةو طومانة 
قسة دةكةم. بةَلَي من طومان دةكةم لةوةي ئةمِرؤكة 

دةوَلةتَيك لةسةر ئايني دامبةزرَيت، لة توانادا هةبَيت 
بةالم، وةختَيك سةرجةمي ميللةتَيك بةناوي 
ئايينةوة رادةبَي و شؤِرش بةرثا دةكات، ض 
دةكةيت؟ لة بةرامبةر ئةم دياردة زيندووةدا تةنها 
ئةوةت بؤ دةمَينَيتةوة ضاودَيري بكةيت و لة 
          شتةكان رامبَينيت بؤ ئةوةي ثَيشهات و

            كاري و دةرةجنامةكان ببينيت، دواي طؤِران
          ئةوة بطةِرَييت و شتةكان بثشكنيت و 

 حوكمَيك بدةيت.

طوماني تيا نيية كة تَيطةيشتين موسَلمانان 
لةسةرَيك، لة هةندَي قؤناغ و هةلومةرجدا، 
تَيطةيشتنَيك بووة دذ بة تازةطةري. بةالم لةسةرَيكي 

َيذينةوةي ئيسالمدا ثرؤسةي دي مومكني نيية لة تو
 موسَلمانان جيابكةينةوة.
ثرسيارةكة ئةوة نيية كة  يةكيَ لة ئامادةبووان:

ئاخؤ ئيسالم بة مانا طشتييةكةي لةطةَل 
تازةطةريداية يان لة دذيةتي، بةَلكو ثرسيارةكة 
ئةوةية ئاخؤ ئيسالم وةك قورئان و حةديس و 

نوَيمان  سوننة، دةتوانَيت ضوارضَيوةي دةوَلةتَيكي
بداتَي كة لةطةَل ئةم ضةرخةدا بطوجنَيت و بطرة 
لةطةَل هةلومةرجي ئةم قؤناغةي ئَيستاماندا 

 بطوجنَيت؟
من بة ثرسيارَيكي دي وةالم  ئةدؤنيس:

دةدةمةوة: بؤضي دةوَلةتي عةرةبي ئيسالمي لة 
قؤناغَيك لة قؤناغةكاندا سَينتةري بَلَيسةي 

 شارستاني بوو لة جيهاندا؟
نابَي ئةوةمان لة بري بضَيت كة  عةبدولاَلَ:عيسام 

لَيرةدا ئيسالمَيكي شيعر هةية و تايبةمتةندييةكي 
دياريكراوي هةية. شيعة بة حوكمي ئةوةي لة 
مَيذووي ئيسالميدا بةردةوام لة ئؤثؤزيسيؤنَيكي 
سياسيدا بوونة، دةبينني شيعييةتي ئةوان 
تايبةمتةندييةكي فيكري لة ئيسالمدا 

اوة، دةشَيت كردنةوةي دةرطاي بةدةستهَين
ئيجتيهاد لةالي ئةوان يةكَي بَيت لة طرنطرتين رووي 
 ئةو تايبةمتةنديية. راوبؤضووني مامؤستا 

 ئةدؤنيس ضيية؟
ئةم تايبةمتةنديية لةو ملمالنَي  ئةدؤنيس:

مَيذووييةدا روونرت دةردةكةوَي كة شيعةطةرايي لة 
ة حاَلَيكدا دذي رذَيمةكاندا بةرثاي كردووة. بةالم ل

شيعة بطاتة ئةوةي خؤي ببَيت بة رذَيم، ئةوسا 
ضةندين طريوطرفيت ئاَلؤز سةرهةَلدةدةن. هيض 
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شتَيكيش نيية رَي لةوة بطرَيت رذَيمي نوَي 
هةروةكو رذَيمي كؤن، ببَيت بة رذَيمَيكي ستةمكار و 
              داثَلؤسَينةر. مةسةلةي رذَيم مةسةلةيةكي 

 زؤر طرنطة.
كاتَي وتت طؤِرةثاني  لة ئامادةبووان: يةكيَ

مةعريفةي عةرةبي خاَليية لة زانستة نوَييةكاني 
سؤسيؤلؤذيا و ئةنرتؤثؤلؤذيا و.. هتد وام هةستكرد 
كة دةتةوَي بَلَييت عةقَلي عةرةبي ناتوانَيت ئةم 
جؤرة زانستانة هةَلبطرَيت، لة كاتَيكدا ضةندين 

ماذة ثَيدانن، هةوَل هةن لةم بوارةدا كة شايستةي ئا
هةر بؤ منوونة ئةو لَيكؤَلينةوانةي كة عةبدوَلاَل 

لة ئاسيت رؤشنبرييي طشتيدا ئةجنامي  (11)عوِرةوي
داون، هةروةها ئةو لَيكؤَلينةوانةي سةملان 

لة عَيراقدا لة بواري ئابووريدا  (12)ئةحلةسةن
ئةجنامي داون. ديسان ئاماذة بؤ ئةوةش دةدةم كة 

ةرةبييةكان رَيطة لة باَلوبوونةوةي هةندَي لة رذَيمة ع
ناو و بةرهةمي ذمارةيةكي زؤري رؤشنبرياني 

 عةرةب دةطرن. تكاية ئةم خاَلة روون بكةرةوة.
بَيطومان من مةبةستم ئةوة نيية كة  ئةدؤنيس:

عةقَلي عةرةبي لة خؤيدا بَيتواناية لة بةدةستهَيناني 
ئةو زانستانة، ضونكة لَيرةدا عةقَلَيك نيية لة 

ةقَلَيكي ديكة باشرت بَيت، يان مرؤظَيك لة مرؤظَيكي ع
ديكة باشرتبَيت، ئينساني عةرةبي وةك هةر 
ئينسانَيكي دي قودرةتي بريكردنةوةو نوَيكردنةوةي 
هةية و بةَلطةش زؤرة. لة دةرةوةدا ضةندين زانا و 
بليمةتي عةرةب هةن بةشداري لة دوا دةستكةوتي 

ين دةستكةوتي زانسيت و لة وردترين و زةمحةترت
زانستيدا دةكةن، ضونكة لةوَيدا ضةندين دةزطا و 
دامةزراوي زانسيت هةن ئةو كةسانة لةخؤ دةطرن، 

 كةضي لةالي ئَيمة بة ثَيضةوانةوةية.
ئةو هةوالنةي ئاماذةت ثَيدان، بة مةزةنةي من، 
هةوَلطةلَيكي تاكةكةسني و رةوتَيك يان تةوذمَيك 

ناو ضوارضَيوةي دروست ناكةن و بة طشيت دةضنة 
مةعريفةي خؤرئاواييةوة، هةموو ضةمكةكان لة 

اون، لةالي ئَيمة زاراوة خؤرئاواييةكانةوة وةرطري
زاراوةطةلَيكي وةها دةرنةكةوتوون كة بشَيت بؤ 
لَيكؤَلينةوةي كؤمةَلطاي عةرةبي بةكاربهَينرَين. ئةمة 
بة طشيت هةَلةي ماركسيستة عةرةبةكانة، 
       ماركسيزم لة هةندَي لة واَلتاني دنيادا لة تةك 
ئاتاج و ثَيداويستييةكاني ئةو واَلتانةدا ثةرةي 

و ثَيشكةوتووة و خؤي طوجناندووة.  سةندووة
ماويزم  –لَيرةدا ماركسيزم لينينيزم و، ماركسيزم 

 –ئةوةندةي من بزامن  –هةية و كةضي 
 ماركسيزمَيكي عةرةبي نيية.

دةمةوَي بطةِرَيمةوة بؤ ئةو  غةسان ئستيفان:
مةسةلةيةي كة دةَلَي: "هؤكاري ثاشكةوتوويي لة 

ئيسالم". ئةم موسَلمانةكان خؤيانداية نةك لة 
مةسةلةية لة كؤتايي سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاي 
سةدةي بيستةمدا خرايةِروو، ئةمة لةطةَل ئةو 

 (13)بزاوتانةدا دةسيت ثَيكرد كة بة "سةلةفيةت"
ية تا (14)ناودةبرَين و ديارترينيان بزاوتي "وةهابي"
كة  (15)دةطاتة "رةوتي ريفؤرخموازي ئيسالمي

و رةوتة بريتني لة: ديارترين بريياراني ئة
 (17)و ئيمام حمةمةد عةبدة (16)جةمالوددين ئةفغاني

 –بةالم ئةو بؤضوونةي ئةوان  (18)و شَيخ رةشيد رةزا
 –واتة بؤضووني بزاوت و رةوتة فيكرييةكان 

ئَيمةيان نةطةياندة سةر ِرَيطةي دؤزينةوةي 
دةرمانَيك بؤ ئةو نةخؤشيية، بطرة بة ثَيضةوانةوة 

ية ئيسالمييةكان ثرت بةرةو داخران و رةوتة فيكري
ستاتيك خزين. بريمةندي ميسري رةفعةت 

دةريدةخات  (19)ئةلسةعيد لة ضةندين لَيكؤَلينةوةدا
ضؤن ئةو خزينة لة ئةفغانييةوة بؤ حمةمةد عةبدةو 
لةويشةوة بؤ رةشيد رةزا بةردةوام بووة تا 
سةرةجنام طةيشتؤتة ثَيكهَيناني "ئيخوان 
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ؤضووني من ئةم خزينة دةطةِرَيتةوة موسلمني". بة ب
بؤ دوو فاكتةر: فاكتةري يةكةم ناكاو و دةرةكيية، 
دووةميشيان خوديية و لةناو ئيسالم خؤيةوة 
هةَلقواَلوة. ئةو رةوتة ئيسالمييانةي ناومان هَينان، 
بة تةركيز كردنيان لةسةر ئةوةي كة "نةخؤشييةكة 

نووري لة موسَلمانةكانداية نةك لة ئيسالم"، لة س
           رةخنةطرتن لة ريشةي عةقيدةي ئيسالمي 
وةستان و ئيرت بِرستيان لَيرِبا، واتة ِرووبةِرووي ئةو 
كَيشة و ئاستةنط و طرفتانة نةبوونةوة كة دةتوانن 
بة فيعلي بةشداري لة ضارةسةركردني 
نةخؤشييةكاندا بكةن و موسَلمانان ضاكسازي 

كي دي بكةن. طوماني تيا نيية كة لةسةرَي
داطريكةريش دةوري خؤي طَيِرا لة هةَلطةِرانةوة و 
خزيين بزاوتة ئيسالمييةكان كة بة ئةنقةست 
كاردانةوةيةكي نَيطةتيظانةيان لة بةرامبةر 
داطريكةردا هةبووة، بةالم سةركةوتين داطريكةر لة 
         ورووذاندني كاردانةوة سةلبيةكاندا بةدي 

   ناتةواوييةك لة  نةدةهات ئةطةر لة بنةِرةتدا
           عةقيدةي ئيسالمي يان ِراسترت لة جؤري 
                تَيطةيشنت لةو عةقيدةية نةبواية. ديسان 
ئةطةر بريمةندة ئيسالمييةكان وايان لة 
         ضاوثَيداطَيِرانةوةي ئةو عةقيدةيةو ئةو 
         تَيطةيشتنة نةهَينايةو ئةطةر بة كردةوة 

يةكي ريشةييان لَيبطرتاية ئةوا داطريكةريش رةخنة
مةرامةكاني نةدةهاتةدي. ئايا بؤضووني ئةدؤنيس 

 لةم بارةيةوة ضيية؟
ِراستة مةسةلةي "دةردةكة لة  ئةدؤنيس:

موسَلمانانداية نةك لة ئيسالم" مةسةلةيةكي كؤنةو 
لةو سةردةمةدا خراوةتةِروو كة بة "ضةرخي 

ن كاتَي ئةم رَينيسانس" ناودةبرَي، بةالم م
مةسةلةية دةخةمة ِروو مةبةستم شتَيكي ديكةية. 
باسكردني ئةم مةسةلةية لة كؤندا لةو باوةِرة 

ثَيشوةختةوة دةسيت ثَيكرد كة ئيسالم شتَيكة بة 
مريات بؤمان ماوةتةوةو بة ثَيي بارودؤخ و 
هةلومةرجيش ملكةضي ضاوثَيداطَيِرانةوةو تةئويل 

اوةِرةوة مةسةلةكة نيية.. هتد، بةالم من لةو ب
دةخةمة ِروو كة رةسةنايةتي لة ئايندةداية و 
تايبةمتةنديش لة طؤِرانكاريدا، واتة لةوَيوة كة 
 دةبَي ئيسالم ديناميكي بَيت )املتحول( نةك 

 (.الثابتستاتيك )
ثاشان ئَيمة ناتوانني بة ئيسالم بَلَيني لة شوَيين 

ةسةر خؤتدا رابوةستة تا ئَيمة دةوَلةتَيكي ديكة ل
بنةمايةكي نائيسالمي دادةمةزرَينني بؤ دامةزراندني 
دةوَلةتَيكي لةو ضةشنة ثَيويستة رةوتطةلَيكي 
فيكريي بةهَيز هةبن و تواناي ئةوةيان هةبَيت 
بونيادي طشتيي فيكري بطؤِرن. باوةِرم واية 
كةموكورتي و ناتةواوي لةو بزاوتة ريشةييانةداية 

ري وا خبوَلقَينن كة هةوَليانداوة سيستمَيكي فيك
جياوازبَيت لة سيستمي فيكري ئيسالمي و، بةالم 
شكستيان هَينا، بةَلَي ناتةواوييةكة لة ئَيمةداية. 
ئَيمة وةكو: ضةند كةسايةتييةك و ضةند 
بزووتنةوةيةك و ضةند رَيكخراوَيك كة هةوَليانداوة 
فيكرَيكي ديكة خبوَلقَينن و فةشةليان هَينا. كةواتة 

سةرمان جارَيكي ديكة بة خؤمان و بة ثَيويستة لة
فيكرماندا بضينةوة بؤ ئةوةي بتوانني لة كؤمةَلطادا 

 كارَيك بكةين.
كةواتة، بةِراي من، ثَيويستة  غةسان ئستيفان:

نوَيكردنةوةي نوَيكاريي ئَيمة دوو ديوو دوو رووي 
هةبَيت: نوَيكردنةوةيةك لة فيكري عةرةبيدا 

ةيةكيش لة فيكري بةشَيوةيةكي طشيت، نوَيكردنةو
 ئاييين ئيسالمي بةشَيوةيةكي تايبةتي.

 فيعلةن دةبَي ئةوة بكةين. ئةدؤنيس:
طوماني تيا نيية رذَيمة  غةسان ئيستيفان:

عةرةبييةكان كاتي طؤريية بنضينةييةكاني خؤيان لة 
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ئايديؤلؤذياي باوةوة وةردةطرن، كة ئةويش 
ئايديؤلؤذياي ئيسالميية، هةر ئةو رذَيمانة لة 

وَينطةي خؤيانةوة ثارَيزطاري لةو ئايديؤلؤذيانة ش
دةكةن. لة تةك تَيكؤشامنان لة دذي ئايديؤلؤذياي 
باو، دةبَي خةبات لة دذي رذَيمي فةرمانِرةواش 
بكةين. ئَيمةش وةكو كةساني دميوكراتيخوازي 
عةملاني، عةملانييةت وةكو يةكَي لة ضارةسةرةكان 

يةتي بَياليةنة، دةخةينةِروو، مةبةستمان لة عةملاني
واتة جياكردنةوةي ئايني لة دةوَلةت. بؤضووني 
ئةدؤنيس لة بارةي عةملانييةتةوة ضيية و ض 
هةَلوَيستَيكي لة بةرامبةردا هةية؟ ثاشان 
عةملانييةت وةكو رةوتَيكي مَيذوويي و مرؤيي و 
عةقاَلني لة كوَيي ثرؤسةي نوَيكردنةوةي عةقَلي 

ئينجا ثةيوةنديي عةرةبي و فيكري ئيسالميداية؟ 
 عةملانييةت بة دميوكراسييةتةوة ضيية؟

من باوةِرم بة عةملانييةت هةية و  ئةدؤنيس:
بطرة لةوةش دورتر دةِرؤم و دةَلَيم هةر كؤمةَلطايةك 
هةرضةندَي ئايينخواز بَي ئةطةر بوارَيك بؤ 
ناتةئيزميش نةكاتةوة ئةوا ثرؤسةي ئاييين تيايدا 

ة، باوةِري ئاييين ثرؤسةيةكي ناتةواو و ناكامَل
قووَل و راستةقينة رَيطة دةدات لة بةرامبةريدا 
ئاتةئيزمَيكي راستةقينة هةبَيت، هةر كؤمةَلطايةك 
تةنها ئيماني تيادا باوبَيت و تاتةئيزم قةدةغة 
كرابَيت ئةوة ئيمانةكةيشي ئيمانَيكي لَيَل و 
ضةواشةية. دواجار لة مرؤظدا هةميشة مةيلَيك 

لة هةموو شتَيك ياخي دةبَيت،  دةمَينَيتةوة كة
تةنانةت لة خوداو لة ئيمانيش. سا ئةطةر ئايني 
لَيبووردة و دميوكراسي بَيت و اليةنطراني باوةِريان 
بة لَيبوردةيي و دميوكراسيةت هةبَي ئةوا دةبَي دان 
بة بووني ئاتةئيست و بَيباوةِرو عةملانييةكانيشدا 

تة خؤيان بنَين دةنا نابن بة كةسي ئيماندار، وا
 ئيماني خؤيان نةفيدةكةن.

لة سةرةتاي قسةكانتدا شتَيكت  جةمال عةون:
طوت بةو ماناية دَيت كة خؤرئاوا 
خؤرهةالتيزةكراوة، ئَيمة نكوَلي لة كاريطةري 
كولتوري عةرةبي بةسةر خؤرئاوادا ناكةين، 
بَيطومان بةر لةوةش كولتووري عةرةبي كةوتبووة 

كولتوورةكاني ديكةي ذَير كاريطةريي فةلسةفة و 
خؤرهةاَلتي و خؤرئاوايي. ئَيمة لة مياني 
خوَيندنةوةي مَيذوودا دةبينني كولتووري ئةوروثي 
تا ئةندازةيةكي طةورة لة كولتوورةكاني رابردوو 
قووَلرت و سةرجةمطريترة. ئةم كولتوورة ئةطةرضي 
كاريطةربووة بةسةرضاوة عةرةبي و يؤنانييةكان، 

امي بةرةو ثَيشةوضوونَيكي بةالم ئةمة دةرئةجن
تايبةتيية كة كؤمةَلطاي ئةوروثي لة هةموو 
بوارةكاندا تيايدا ذياوة نةك تةنها لة بواري فيكريدا، 
ئَيمة لة مياني قسةكاني شارستانيةتَيكمان هةبووة 

 و ثاشان طواستوومانةتةوة بؤ خؤرئاوا. 
خؤرئاوا ضةمكَيكي تةمومذاويية،  ئةدؤنيس:

م خؤرئاواية؟ لَيرةدا ضةند جؤرَيك مةبةستمان لة كا
لة خؤرئاوادا هةية و هةروةها ضةند جؤرَيكيش لة 
خؤرهةالت هةية. كاتَي دةَلَيني خؤرئاواي ئَيستا ئةوا 
باوةِر ناكةم مةبةستمان لة خؤرئاواي نيضة يان 
خؤرئاواي ماركس يان هيطل يان ِرامبؤ و بؤدلَير 

ةست لة بَيت، بة ثَيضةوانة لةو باوةِرةدام مةب
خؤرئاواي ئَيستا خؤرئاواي سةرمايةداري 
ئيمثريالي داطريكاريية. لةم ئاستةدا دةبَي ضاو بة 
مةسةلةي خؤرهةالت و خؤرئاوادا بطَيِرينةوة. لَيرةدا 
هةميشة ئةو ثرسيارة دَيتة ثَيشَي: كام خؤرئاوا؟ من 
دذي خؤرئاواي ماركس نيم، هةروةها دذي 

ؤرئاواي رامبؤ و خؤرئاواي عةقاَلني نيم، دذي خ
بؤدلَيريش نيم. كاتَي دةَلَيم خؤرئاوا بة 
خؤرهةاَلتيكراوة مةبةستم ئةوةية بزوتنةوة 
فيكرييةكان لة خؤرئاوادا بزوتنةوةطةلَيكي 
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ناخؤرئاوايني، واتة ئةمانة بزووتنةوةيةكن لة 
خؤرئاوا ياخي دةبن، ياخيبوون لة وَينة 

لهام لة هةنووكةييةكةي خؤرئاوا، لة هةمان كاتدا ئي
خؤرهةالت وةردةطرن بة تايبةتي لة ئاسيت 
شيعريدا. شاعرية طةورةو داهَينةرةكاني خؤرئاوا كة 
ئاسؤيةكي تازةيان بؤ هةستياريي شيعريي 
خؤرئاوايي كردةوة، دنياي شيعرييان لةسةرَيك 
دذي خؤرئاوا بوو ياخود ياخيبوون بوو لة خؤرئاوا، 

لة  لة سةرَيكي ديكةوة بةهرة وةرطرتن بوو
 خؤرهةالت.

كةواتة دةبَي زؤر وريابني  يةكيَ لة ئامادةبووان:
لة بةكارهَيناني وشةي خؤرهةالت و خؤرئاوا. 
قسةكردن لةسةر خؤرئاواي داطريكاري دةبَي روون و 
          ئاشكرا بَيت و بَلَيني ئيمثرياليزمي خؤرئاوايي 
نةك خؤرئاوا ضونكة سةلةفييةكان دةتوانن 

            ضةمكة بكةن و بَلَين  ئيستغاللي ئةو
سةرانسةري خؤرئاوا خراثة و خؤرئاوا داطريكةر و 
ئيمثرياليزمةو دةبَيت هةر شتَيك خؤرئاوايي بَيت 
تووِر هةَلبدرَي و هةموو شتَيكي خؤرئاوايي لة 

 خؤمان دوور خبةينةوة.
دةمةوَي بطةِرَيمةوة بؤ  د. ثةترؤس لةبكي:

يي و سؤسيؤلؤذي و كَيشةي بةرهةمهَيناني مَيذوو
ئةنرتؤثؤلؤذي لةالي عةرةب. ئةوةي ثةيوةستة بة 
زانستة كؤمةاليةتييةكانةوة باوةِرم واية دةبَي وةك 
قؤناغي يةكةم تيؤريية خؤرئاواييةكان وةربطرين 
لةبةرئةوةي لةالي ئَيمةدا شتَيك نيية، )دةشيَب 
وةرطرتين تيؤرة خؤرئاواييةكان سيفةتَيكي 

ييان هةية(، بَيطومان دةشَيت سةرجةمطري و جيهان
وةرطرتين حةريف و تةواوي ئةو تيؤرانة بة كةَلكي 
كؤمةَلطاي ئَيمة نةيةت، بةالم وةرطرتين رةخنةطرانة 
دةشَيت بؤشاييةكي طةورة ثِر بكاتةوة و زةمينة بؤ 
سازداني تيؤرطةلَيكي نوَيي تايبةت بة خؤمان 

ش وةك ئةو برادةرةي ثَي –سازبكرَي. طرنط ئةوةية 
هةسيت دوذمنكارييانةي خؤرئاوا بة  –من وتي 

سيفةتي داطريكةر نةبَيتة مايةي دذايةتيكردني ئَيمة 
بؤ سةرانسةري خؤرئاوا و بؤ سةرجةمي اليةنةكاني 
خؤرئاوا. هةروةها ئاماذة بؤ ئةو هةوَلدانانة دةكةم 
كة لة بواري نووسينةوةي مَيذوودا دةدرَي كة لة 

ا دةشَيت ضوونة نَيو مياني نووسينةوةي مَيذوود
 ضةرخي نوَي مةيسةر ببَيت.

ثَيشرت ومت هةوَلة تاكةكةسيية  ئةدؤنيس:
جوزئييةكان رةت ناكةمةوة، بةالم ئةو هةوَلة 
فةرديانة بةشَيك لة ثَيكهاتةي كولتووريي ئَيمة 
ثَيكناهَيننو نابنة بةشَيك لة ذياني رؤشنبرييي ئَيمة. 

و ناتةواوميان  بةم ماناية من ومت ئَيمة كةموكورتي
زؤرة و داهَيناني تايبةت بة خؤمان نيية تةنها لة 
شيعردا نةبَيت. بؤ ثرت روونكردنةوة دةكرَيت بَلَيني 
لَيرةدا ضةند شاعريَيكي عةرةبيمان هةن بةشدارييان 
لة خوَلقاندني هةستيارييةكي شيعريدا كردووة لة 

كي ئاسيت جيهاندا. بةالم ناتوانني بَلَيني ئَيمة زاناية
بةثَيي زانياريي  –سؤسيؤلؤذيسيت عةرةمبان هةية 

كة لة كاية و بوارةكةي خؤيدا كارَيكي  –من 
طةورةي كردبَيت وةك ئةوةي ئةو شاعريانة 
كردوويانة. هةمان شت سةبارةت بة زانسيت 

 مَيذووش.
وا تَيدةطةم ذمارةيةكي زؤري   د. ثةترؤس لةبكي:

ةكةيت، شاعريي عةرةب هةن، لةوانةي تؤ باسيان د
 لة شاعرياني خؤرئاوا وة ئيلهاميان وةرطرتووة.

ئةمة راستة بَي ئةوةي بضينة ناو  ئةدؤنيس:
تةفاسيلةوة. بةالم ئةو شاعريانة توانيويانة كارَيكي 
وا بكةن تايبةمتةنديي خؤيان هةبَيت. لة مالتر ئايا 
سؤسيؤلؤذيستَيكي عةرةب يان ئةنرتؤثؤلؤذيستَيكي 

كي عةرةب هةية توانيبَييت عةرةب يان مَيذوونوسَي
ئةو تايبةمتةنديية بؤ خؤي دروست بكات؟ مةسةلة 
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ئةوة نيية سوود لة خؤرئاوا وةربطريَي، مةسةلة 
ئةوةية كة زانستة نوَييةكان بةرةسةنايةتي و 
داهَينانةوة بضنة نَيو ضنيين ذياني كولتووري و 

 ذياني رؤذانةمانةوة.
هَيناني قسةكردن لة بارةي دا غةسان ئيستيفان:

شيعرييةوة بةرةو ئةوةم دةبات ثرسيار لة بارةي 
زمانةوة بكةم، بة تايبةتي كة ئةدؤنيس تةركيز 
دةكاتة سةر نوَيكردنةوةي زمان، بة تايبةتي 
نوَيكاريي زماني شيعري. ئايا بةشَيوةيةكي طشيت 
ثةيوةنديي نوَيكاريي زماني عةرةبي بة نوَيكاريي 

اناي فيكري عةرةبييةوة ضيية؟ ئةي تو
 نوَيكردنةوةي زماني عةرةبي ضيية؟

بَيطومان طرفيت نوَيكردنةوةي زماني  ئةدؤنيس:
عةرةبي يةكَيكة لة طرفتة كؤنةكان. هةندَيجار 
هةندَي كةس دةَلَين زماني ثةتي مردووةو دةبَي 
زماني ميللي شوَيين بطرَيتةوة. من لة رووي 
مةبدةئييةوة باوةِرم واية عةقَل دروستكةري زمانة 

ةك بة ثَيضةوانةوة. زمان بريتيية لة ئامرازي عةقَل، ن
هةرضةندَي عةقَل بةهَيز و خوَلقَينةر بَيت بةقةدةر 
ئةوة زمانيش خوَلقَينةر و بةهَيز دةبَيت، 
هةرضةندَيكيش عةقَل طرذ و بَيتوانا و مردوو بَيت 
زمانةكةيشي بةو جؤرة دةبَيت: كةسَي موتابةعةي 

ةرةبي و ثةيوةنديي مَيذووي ثةرةسةندني زماني ع
ئةم ثةرةسةندنة بةداهَيناني طشتيي عةرةبييةوة 
بكات، بؤي دةردةكةوَيت زماني عةرةبي لة 
قؤناغةكاني داهَيناني عةقَلي عةرةبيدا طةشةي 
كردووة و لة قؤناغي كةم وزةيي و دؤطماي 
عةقَليشدا ئةو زمانة خامؤش و بَيتوانا بووة. زمان 

ت عةقَلَيكي طةورة يان هةرضةندَي جوان بَيت ناتوانَي
بريَيكي جوان دابهَينَيت. ئينسان وةكو عةقَل 
بنضينةي شتةكانة. ئةطةر وايدابنَيني ئةمِرؤ 
ئينساني عةرةبي واز لة زماني ثةتي بهَييَن و زماني 

ميللي بة كاربهَييَن، ئاخؤ ئةو ئينسانة دةبَيتة 
رووناكبريَيكي داهَينةر؟ من باوةِرم وانيية. كةواتة 

َيكي دي دةَلَيم مةسةلةكة لة عةقَلداية و لة جار
زماندا نيية. ثةرةسةندني زمانةكان ثَيمان دةَلَين 
عةقَل هةميشة داهَينةري شتةكان و ضةمكةكان 
بووةو دواي ئةوة ئيرت بةدواي ناولَينانَيكي 
زمانةوانيدا طةِراوة. ثَيشكةوتين زمان بةندة بة 

ها لة تواناي عةقَل لةو ثَيشكةوتنةدا، هةروة
فراوانكردني بةكارهَيناني زمان و هَيناني شيت تازة 
بؤ ناو ئةو زمانة. زمانيش هةرضةندَي بطاتة 
داهَينان و خوَلقاندن هَيشتا ناتوانَيت تةعبري لة 
ئيبداعيةتي عةقَلي داهَينةر و خوَلقَينةر بكات، 
لَيرةوة شاعري ثةنا دةباتة بةر وَينةي شيعري، 

ا ناتوانن طوزارشت لةو ضونكة وشةكان لة خؤياند
شتة بكةن كة شاعري دةيةوَي، ئيدي ثةنا دةباتة بةر 

مةجاز بؤ ئةوةي بتوانَيت بة ديقةتةوة  –ميتافؤر 
جيهانةكةي خؤي دةربرِبَي. ئةمة لة شيعردا و 
هةروةها لة زانستيشدا. هةموو زمانةكان لة يةكرت 
وةردةطرن. با بؤ منوونة نووسينةكاني فةيلةسوويف 

ني مارتن هايدطةر وةربطرين، ئةطةر سةيري ئةَلما
ئةو نووسينانةي هايدطةر بكةين كة وةرطَيِردراونةتة 
سةر زماني فةرةنسي، دةبينني وةرطَيِرانةكة 
كةمدةست بووة لة دؤزينةوةي زاراوةكاني هايدطةر 
            بة فةرةنسي، بؤية زؤر بة ئاسايي هةر هةمان

ناوةتةوة. زاراوة ئةَلمانييةكةيان بةكارهَي
              تاوانباركردني مةعريفة نوَييةكاني نيية، 
هةَلةية، ضونكة عةرةبةكان بة تةواوي شارةزاي 
زمانةكةي خؤيان نني. ئَيمة ئةمِرؤ لة دؤخَيكي 
نائاسايي و لة حاَلةتي دواكةوتنَيكي فريكي و 
              سياسيدا دةذين، ئةمةش بَيطومان دةبَيتة 

ةوتين زمانةوانيش. بةالم نابَيت ئةمة مايةي دواك
وامان لَيبكات بَلَيني خودي زماني عةرةبي بَيتواناية. 
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جةهلي ئَيمة بؤ زماني عةرةبي، وةك بةشَيك لة 
داكةوتين طشتيي فيكرميان، وامان لَيدةكات 
حوكمَيكي سةليب بةسةردا بدةين، بةالم ئةطةر ئَيمة 

ويناية لة حاَلةتي طةشةسةندنَيكي فيكريدا بو
ئةوسا زماني عةرةبي ثَيطةيشتوو و ثَيشكةوتوو 
دةبوو. بةَلطةشم بؤ ئةم قسةية، دةَلَيم، زماني 
عةرةبي كة زماني قورئانة، لة ضةرخي عةباسيدا و 
وشةطةل و زاراوةيةكي ئَيجطار زؤري بوارةكاني 
فةلسةفة و كيميا و مامتاتيكي وةرطرت و زماني 

ة لةو دةمةدا عةرةبييان بةثيت كرد، ئةمة ضونك
عةقَلي عةرةبي لةو بوارانةدا خوَلقَينةر بوو. كةواتة 
هةر دةبَي زاراوة نوَييةكان بهَينرَينة ناو زماني 

جطة  –عةرةبييةوة، باوةِريش ناكةم كةسَي هةبَيت 
ئةم ثرؤسةيةي ثَي  –لة هةندَي كةسي توندِرةو 

ناخؤشبَيت و رَيطةي لَيبطرَي. بَيطومان بة تةنها 
زاراوة نوَييةكان نابَيتة هؤي نوَيكردنةوةي هَيناني 

زمان، بةَلكو ئةم ثرؤسةية دوو مةسةلةي ديكةي 
ثَيويستة: يةكةم ئازادكردني زمان بة جؤرَيك 
بتوانَيت ثَيداويستيي تةعبريكردن دابني بكات ئيرت 
جؤري ئةو تةعبريكردنة هةرضييةك بَيت. دووةم وا 

طةَل ذيان و لة زمان بكرَيت جووت و طوجناو بَيت لة
كارو كردةوة رؤذانةييةكاني زمان، لة منداَلييةوة 
تاوةكو ثريي. ئَيمة خؤمان نةك زماني عةرةبي 
ناتةواوميان هةبوو لة زانيين زماني خؤمان و لة 
        ثةروةردة و لة هؤيةكاني فَيركردن. ناتةواويي 
زمان لة راستيدا ناتةواويية لة ثرؤطرام و 

ثالنِرَيذميان،  اويية لةميتؤدةكامنان، ناتةو
ناتةواويية لة كةرةستةكامنان، دواجار ناتةواوييةكة 

 لة خؤمانداية.
من باوةِرم واية قورئان  يةكيَ لة ئامادةبووان:

دةورَيكي طةورةي لة تةمجيدكردني زماندا هةبووة، 
ضونكة واي لة دةقي عةرةبي كردبَيت بة دةقَيكي 

ت. لةم ئيالهي و نزيكبوونةوة لَيي حةرام بَي
 بارةيةوة رات ضيية؟

لة كؤنةوة ئةم طرفتة خراوةتةِروو.  ئةدؤنيس:
كةسانَيك هةبوون دةيانووت مةسةلةي "ئيعجازي 
قورئان" بةبَي ثَيشكةوتين زمانةواني مومكني نيية 
دةستكاري بكرَيت. منيش وايدةبينم ثَيويستة 
قورئان دةقَيكي كراوة بَيت بؤ طفتوطؤيةكي 

ئةوانةي لةم اليةنةوة كاريان  هةمةاليةن. دةشَيت
كردبَيت دوضاري طرفت و طَيضةَلي زؤر بووبَينت، 
دكتؤر حمةمةد ئاركؤن لةم بارةيةوة بؤضوونَيكي 
هةية و وايدةبييَن مةسةلةي "ئيعجازي قورئان" 
مةسةلةيةكي زمانةواني نيية، ئةمة سنوورةكاني 
زمانيش جَيدةهَيَلَي و ئةمة لة راستيدا مةسةلةي 

اريية. دةبَي لةم بابةتة بكؤَلرَيتةوة، بةالم ئايا ئيماند
جورئةتي ئةوةمان هةية توَيذينةوةي لةسةر بكةين، 

 ئةمةش مةسةلةيةكي ديكةية.
تا ض مةودايةك  يةكيَ لة ئامادةبووان:

نوَيكردنةوةي زمان مومكينة ئةطةر لةسةرَيك 
بةدةستكةوتي زانسيت و لةسةرَيكي دي بة 

ورد نةكرَيت. بة وشةيةكي داهَيناني هونةري بةرا
دي: ئايا دةتوانني ثةرة بة زمانةكةمان بدةين و 
نوَيكاري تيادا بكةين لة كاتَيكدا دةستكةوتي 
زانسيت و داهَيناني هونةرميان هةر لةم ئاستةي 

 ئةمِرؤماندا بَيت؟
نوَيكردنةوةي هاوشانة لةطةَل تواناي  ئةدؤنيس:

بَيت بة طشتيي داهَينان. هةر ضةندَي داهَينان هة
قةدةر ئةوة نوَيكردنةوة هةية. نوَيكردنةوةش 
جوَلَينةر و بزَيوةو كؤتايي نايةت، واتة مومكني نيية 
بطةينة خاَلَيكي دياريكراو و بَلَيني لَيرةدا 
نوَيكارميان ئةجنامدا. مادامةكي مرؤظ زيندووة 
نوَيكاريش بةردةوامة. لةم بارةيةوة منوونةيةك 

كي دَيريين نوَيكاري، هةية سةبارةت بة هةوَلَي
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كة يةكَيكة لة زانا زمانةوانيية  (20)(ةقطربئةويش )
دَيرينةكان و دةيووت ثَيويستة لة كؤتايي وشةكاندا 
حةرةكاتي ئيعرابي نةهَيَلرَي )واتة تةنها سكون 

 دابنرَي(.
ئةي باشة بؤضووني  يةكيَ لة ئامادةبووان:

 ئةدؤنيس لةم بارةيةوة ضيية؟
( بريتيية اللغة الفصحىتي )زماني ثة ئةدؤنيس:

لة حةرةكة، واتة بريتيية لة مؤسيقا. طرنط ئةوةية 
ئةم كَيشةية ملكةضي ئريادةيةك نيية. ضونكة 
زمانيش بوونةوةرَيكي زيندووة و ثَيدةطا و 
ثَيشدةكةوَي و دةمرَي. لَيرةدا هيض رَيطرَيكي 
سؤسيؤلؤذي يان مَيذوويي نيية نةهَيَلَي بطةينة 

ة تيايدا زماني عةرةبي دةمرَيت. ساتةوةختَيك ك
بةالم ئايا ئةمِرؤ لة مردني زماني عةرةبي و لة 
عةقَلي عةرةبي بتوَيذينةوة وةك كؤمةَلطاي عةرةبي 

 كة ئةويش بة تةواوي زيندوو نيية؟
بةِراي من، زمان سيستمي  غةسان ئستيفان:

بريكردنةوةية، دةشَيت ئةم زمانة لة ضةند 
ا ببَيت بة ئايديؤلؤذياي ساتةوةختَيكي دياريكراود

 كؤمةَلطا..
لة ساتةوةختةكاني داكةوتن و  ئةدؤنيس:

 شكستيدا.
و دةشَيت ئايديؤلؤذيا لة  غةسان ئستيفان:..

دواوةي ثَيشكةوتنةوة بَيت )واتة ئايديؤلؤذيا باو 
بَيت و ثةرةسةندنيش دِرةنط بَيتة دي يان بة خاوو 
خليضكي رَيبكات(. ئاخؤ ئَيمة ئَيستا لة ض 

 ؤناغَيكداين؟ق
بؤ ئةوةي بة وردي وةالمي ئةم  ئةدؤنيس:

ثرسيارة بدرَيتةوة ئةوا دةبَي كؤمةَلطاي عةرةبي 
        كؤمةَلطايةكي تةبا و طوجناو وثَيكةوة بةسرتاو 
بَيت و ضينةكان و ئاطايي ضينايةتيي تيابَيت و.. 
هتد، بةالم كة كؤمةَلطاي ئَيمة بةو جؤرة نيية، ئةوا 

ية لَيرةدا ضةند كةسَيك هةن بة ئاطايايي و باوةِرم وا
هؤشياريي خؤيان ثَيش زمانةكةيان دةكةون، واتة 
داهَينانةكانيان لة موفرةدةو وشةكانيان فراوانرتة. 

كة زؤرينة  –هةروةكو لَيرةدا كةساني ديكةش هةن 
زمان سةبارةت بةوان زؤر ثَيشكةوتوو  –ثَيكدةهَينن 

شرتة، هةروةها لَيرةدا ترةو زؤر لة فيكرةكانيان لة ثَي
توَيذطةلَيك هةية نقة ناكات بةَلكو دةنط دةدات، 
قسة ناكات بةَلكو دةنط دةردةكات، واتة وشةكان 
لةالي ئةو توَيذطةلة هةَلطري مانا و دةالالتي نوَي 
نيية و داهَينانَيك ناطوازَيتةوة لة دياريكردني 
ثةيوةندييةك لةطةَل شت و لةطةَل ئينساني ديكة و 

 طةَل دونيا.لة
ئايا تؤ قسة لة بارةي  يةكيَ لة ئامادةبووان:

 خؤتةوة دةكةيت وةك داهَينةرَيك؟
نا. من قسة لة بارةي سةرجةمي  ئةدؤنيس:

داهَينةران دةكةم. بَيطومان ئةو قسةيةشم ثشت بة 
ئةزمووني خؤم و ئةزمووني كةسانيدي دةبةسيَت. 

تةبةر كاتَي شاعريي داهَينةر بة بةردةوامي ثةنا دةبا
ضةند شَيوازَيك كة وشة و موفرةدةكان جَيدةهَيَلَي، 
ئةمة ماناي واية لة ناخي ئةو شاعريةدا دنيايةك 
هةية وشةكان ناتوانن بةِراستةوخؤيي تةعبريي 
لَيبكةن، ئيدي وشة بارطاوي دةكات بةبةكارهَيناني 
رَيطةي بةياني يان وةسيلةي بةياني رةوانبَيذي، تا 

 ة ثلةي تةقينةوة.وشة و موفرةدة دةكات
ئايا ئةم كةموكورتيية  يةكيَ لة ئامادةبووان:

 دةطةِرَيتةوة بؤ زماني عةرةبي؟
نا، ئةم كةموكورتيية لة هةموو  ئةدؤنيس:

زمانةكاني دنيادا هةية. هةموو زمانَيك تةعبري لة 
دةرووني ئينساني داهَينةر ناكات ضونكة ئةو 

 َيك بَي.دةروونة لة زمان فراوانرتة، ئيرت هةر زمان
دةمةوَي لة مةسةلةي  يةكيَ لة ئامادةبووان:

نوَيكردنةوةي زمانةوة بضينة سةر مةسةلةي 
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          دميوكراسييةت، ئةوةي كة وايدةبينم ثرت 
ثةيوةندي بة بابةتي "نوَيكردنةوةي عةقَلي 
عةرةبي"يةوة هةية. ئةطةر بة دواي ئةو طرفتة 

تَيك لة جةوهةرييةدا بطةِرَيني كة بووةتة بةربةس
بةردةم جووَلة و ثَيشكةوتين عةقَلي عةرةبيدا، ئةوا 
دةبينني ئةو طرفتة جةوهةريية بريتيية لة طرفيت 
دةوَلةتي عةرةبيي ئَيستا. لةسةر ئةم ثَيطةيةو بةو 
ثَييةش كة طؤِرانكاريي ئايديؤلؤذي ثرؤسةيةكي 
دوور و درَيذ و زةمحةتة، ئةوا دةبَي كار بؤ 

رةبي بكةين ئةوةي ئةمِرؤ رووخاندني دةوَلةتي عة
 باوة و حوكم دةكات.

باشة، خةباتكردن شتَيكي داواكراوةو  ئةدؤنيس:
ثَيويستيشة بؤ روخاندني دةوَلةتي عةرةبيي 
فةرمانِرةوا. بةالم نابَي ئةوةمان لة بري بضَي كة ئةم 
دةوَلةتة بةرهةمي دؤخَيكي مَيذوويي و 

 –ي من بةثَيي زانياري -كؤمةاليةتيية. تا ئةمِرؤش
لَيكؤَلةرةوةيةك نيية خةريكي لَيكؤَلينةوةيةك 
بووبَيت لة بارةي ثةرةسةندني بونيادي رذَيمي باوي 
عةرةبي وةك ميكانيزمَيكي ناوةكي نةك وةكو 
ئةشخاس و وةكو حكومةت. باشة لة دةسةاَلتي 
ئومةوييةوة تا ئةمِرؤ ض فةرقَيك هةية لة نَيوان 

عةرةبي و  رذَيمي "ثَيشكةوتنخواز"ي ئةمِرؤي
رذَيمي خةالفةتي ئومةوي، لة بونياد و ميكانيزمي 
ناوةكيياندا؟ لةسةرَيكي دي، بؤضي عةرةب لة 
ملمالنَيكانياندا تةواوكةري يةكدي نني و يةكرت 
نةفيدةكةنةوة؟ تاكي عةرةبي، هةروةها هةموو 
رذَيمي عةرةبيش، دان بة )ئةويدي( نانَين تةنها 

ي خؤي بَيت، واتة ئةطةر ئةو )ئةويدي(ية ئاوَينة
هةرضةندَي ئةويدي سةر بةو بَيت و ثاشكؤي ئةو 
بَيت، ئةوا سةبارةت بةو بووني هةية، 
هةرضةندَيكيش جياوازبَيت، رةتدةكرَيتةوة. لة 
كوَيوة ئةو بونيادةمان بؤ هاتووة كة هةر لة ضةرخي 

ئومةوييةوة تياماندا دةذي؟ بؤضي ئَيمة يةكدي 
ةكرت نني؟ من نةفيدةكةينةوة و تةواوكةري ي

كةسانَيكي زؤر دةناسم دوضاري ستةم و 
ضةوسانةوة بوونةو ئاوارةكراون، كاتَيكيش لة 
ثَيناوي كَيشةكانياندا داواي دةركردني بةيانَيكمان 
كردووة، كةضي بةشَيك لة رؤشنبريان رازي نةبوون 
لةسةر بةياننامةكة ئيمزا بكةن و يارمةتييان بدةن، 

وةي سةر بةو لةبةرهيض نا هةر لةبةر ئة
ئايديؤلؤذياية نةبوون كة ئةمان هةَلطرين. ئةو 
كةسانةش كة ئيمزا و بةياننامةيان رةتدةكردةوة لة 
قؤناغَيكي ديكةدا ثَيض دةكةنةوة و بانطةشةي 
دميوكراسي دةكةن و طواية داكؤكي لة 

 دميوكراسييةت دةكةن.
لةالي ئَيمة نةدميوكراسييةت هةية نةِرَيزطرتين 

م كةسَيك رَيز لة ئةويدي نةطرَيت ئةويدي. بةال
ماناي واية لة قووالييدا خؤي رةتدةكاتةوة. من بؤية 
بة تةواوي كةسَيتيي خؤمةوة بوومن هةية ضونكة 
تؤي دذ و ثَيضةوانةشم بونت هةية، من بؤية هةم 
ضونكة تؤي ثَيضةوانةش هةيت. من تةواوكةري 

وا دذةكةمم. ئايا لةناو ئَيمةي عةرةبدا كةسَي هةية 
بَلَيت؟ طشت ئةم كَيشانة ثَيويستيان بة 
لَيكؤَلينةوةيةكي سؤسيؤلؤذي و ئةنرتؤثؤلؤذي هةية 
بؤ ئةوةي بتوانني لَييان تَيبطةين و رووبةِروويان 
ببينةوة. سةرجةمي رذَيمةكاني ئَيمة بةناوي 
دميوكراسييةتةوة هاتوون، بةالم هةر كة 
مومارةسةي دةسةالتيان كردووة، جطة لة 

اتؤريةت شتَيكي ديكةيان ثيادة نةكردووة. ديكت
بؤضي؟ ئةم ميكانيزمة ضيية؟ هةموو يةكَي لة ئَيمة 
كة خؤمان بة دميوكراسي دةزانني، ئةطةر دةسةالت 
بطرينة دةست، طومامن هةية لةوةي دميوكراسي 
بني، بَيطومان دةشتوانني دةيان ثاساوي جياجيا بؤ 

وطةلي دميوكراسي نةبوومنان بهَينينةوة، ثاسا
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جياجيا كة لة راستيدا عةقَل بةهيض جؤرَي 
 ثاساويان نادات.

رذَيمة عةرةبييةكاني ئةمِرؤ، ذمارةيان 
هةرضةندَي بَيت، تةنها يةك رذَيمة: رذَيمَيكي 
ستةمكار و داثَلؤسَينةر، رذَيمَيك لة جةوهةردا 
لةسةر ستةمكاري راوةستاوة. بؤية دةبَي لة هةموو 

ن و رةت بكرَينةوة، بةالم ئاستةكاندا دذايةتي بكرَي
دذايةتيكردن و رووخاندنشيان بة ثَيويست 
طرةنتيي هاتين رذَيمَيكي دميوكراتي نادةن، ضونكة 
بونيادي ذَيرةوة: واتة بونيادة كؤمةاليةتي و 
ئابوورييةكان، بونيادي ستةمكارين. بونيادي 

بونيادَيكي  –ذَيرخان  –ذَيرةوةي عةرةبي 
اثَلؤسني دامةزراوة. كةواتة ستةمكاريية و لةسةر د

دةبَي لة بناغةوة هةَلبوةشَينرَيتةوة. لَيرةوة بايةخ و 
طرنطيي شؤِرش دَيتة ثَيشَي، بةالم دةبَي جةخت 
لةوةش بكةين كة ئاسيت سياسي لة شؤِرشدا 
         نزمرتين ئاستة و هةر بة تةنها طةيشنت بة 

نة دةسةالت و فةرمانِرةوايي مانايةكي نيية. طةيشت
سةر حوكم دةبَيت لوتكةي قؤناغَيكي طةورة و 

 –طرنطي هةَلوةشاندنةوة بَيت. بةبَي ئةم قؤناغةش 
طةيشتنة سةر حوكم  –واتة قؤناغي هةَلوةشاندنةوة 

 هيض شتَيك ناطؤِرَيت.
 
 

 :ثةراويَزةكان
ئةمة دةقي سيمينارَيكة كة رَيكخراوي -1

دا لة (1980"دميوكراتيخوازة عةملانييةكان" لة ساَلي )
بةيروت سازي داوة و غةسان ئستيفان ئامادةي كردووة 

 و ثةراوَيزي بؤ داناوة.
( 34بؤ منوونة بِروانة طؤظاري )مواقف( ذمارة )-2

( كة دؤسييةكي لة بارةي "ئيسالم و 1979ساَلي )
 تايبةمتةندي" تَيداية.

الغفاري: ناوي )جندب بن جنادة(، لة  ذرابو -3
 كؤضي دوايي كردووة. زاييين 652هيجري  32ساَلي 

ذمارةيةكي زؤري لة فةرموودةكاني ثَيغةمبةري 
            طَيِراوةتةوة. لة دواي مةرطي ثَيغةمبةر لة والتي 

سةعلوك و هةذاران لة دةوري  َييديشامدا ذياوةو 
كؤبوونةوةو ئةويش ئةو فةرموودانةي بؤ دةوتن كة 

ةكاني كردةولة دةوَلةمةندان دةطرَي، هةروةها رةخنة 
ان بؤ بةزم و موسَلمان موعاويةي ئاشكراكرد كة ثارةي 

دةكات، ئةويش طةِرانديةوة بؤ  رابواردني خؤي سةرف
مةدينة، ثاشان خةليفة عومسان دووري خستةوة بؤ 

 تاراوطةدا مرد. لةوَي لة رةبزةو
              (: بزووتنةوةيةكي ئاييين القرمطية)-4

                         قرمطبن  سياسي كؤمةاليةتي بوو، حةمدان
             لة عرياق دامةزرَينةرَييت. لة بةحرةيندا وةك 
بزاوتَيكي بةهَيز دةركةوت و ثاشان دةسةالتي كةوتة 
سةر زؤربةي والتة ئيسالمييةكان. قرمتييةكان لة ساَلي 

ز(دا دةستيان بةسةر مةككةدا طرت و 930)
 22ة بةالم لة ثاش حةجةرلئةسوةديان تيادا طواستةو

ميسريان ز(دا والتي 970انةوة. لة ساَلي )ساَل طةِراندي
ي ثاشان لة ساَل َير دةسيت فاتيمييةكان دةرهَيناولة ذ

بؤ يةكجاري لةسةر  (يشدا مةسةلةي قرمتييةكان1027)
 كؤتايي ثَيهات. دةسيت مريةكاني بةحرةين

ئةم سَي وتارةي ئةدؤنيس لة بارةي شؤِرشي -5
 بةجمؤرةن: ئَيراني

االسالم و االسالم السياسي، النهار العربي و -أ
 .22/1/1979( 90العدد )–الدولي 
حول املعنى احلضاري للحركة االسالمية -ب

-( 93االيرانية، النهار العربي و الدولي العدد )
12/2/1979. 

انطالقا من فرح النصر االولي: شيء من القلق و -ج
 –( 95العدد ) – اخلوف، النهار العربي و الدولي

26/2/1979. 



 185  

SARDAM  No. 45    2006 

شاياني باسة ئةم سَي وتارةي ئةدؤنيس جارَيكي 
الثابت و ديكة و لة بةشي سَييةمي ضاثي هةشتةمي )

 (دا باَلوكراوةتةوة.املتحول
ناصيف نصار، حركة التحرر و االستعمال -6

( 92العدد ) –السياسي لالسالم، النهار العربي و الدولي 
5/2/1979. 

 –( 89العدد ) – الدوليربي و النهار الع-7
15/1/1979. 

، بانثيونادوارد سعيد، االستشراق، منشورات -8
 .1978نيويورك 
( تَيزي الثابت و املتحولستاتيك و ديناميك )-9

(دا ثَيشكةشي 1973دكتؤراكةي ئةدؤنيسة كة لة ساَلي )
زانكؤي قةديس يوسفي كردووة لة بةيروت و لةسَي 

تا ئَيستا هةشت جار بةشي سةرةكي ثَيكدَيت و 
 ضاثكراوةتةوة.

 (.7بِروانة ثةراوَيزي ذمارة )-10
طرنطرتين كتَيبةكاني عةبدوَلاَل عوِرةوي كة -11

مةنهةجي فيكريي ئةو نيشاندةدةن، ئةمانةن: 
و  العرب(، )1970 – املعاصرة العربية االيديولوجية)

: العرب املثقفني ازمة(، )1973 – التارخيي الفكر
 (.1978 -؟ تارخيية ام تقليدية

لة دواي ئةمانة ضةندين كتَييب طرنطي ديكةي 
( احلرية( و )مفهوم الدولةضاثكردووة، بؤ منوونة )مفهوم 

 (.العقل مفهوم( و )التاريخو )مفهوم 
حمةمةد سةملان حةسةن، لة عَيراق لة دايك -12

بووة، ضةندين كتَييب لة بارةي ئابووري عَيراقةوة هةية، 
ةو خؤماَليكردني نةوت لة عَيراقدا(، بؤ منوونة )بةر

)ثالنِرَيذي ثيشةسازي(، )ضةند لَيكؤَلينةوةيةك لة بارةي 
 ئابووري عَيراقي(.

بؤية ناونراوة "سةلةفييةت" ضونكة ئةم رةوتة -13
وايدةبييَن ثَيويستة بطةِرَينةوة بؤ سةلةيف ثياوضاكاني 
موسَلمانان )السلف الصاحل( واتة بة تايبةتي بؤ 

ي خولةفاي راشدين. رةوتة سةلةفييةكان سةردةم
 –كةوتوونةتة ذَير كاريطةري تةعاليمةكاني )ابن تيمية 

ز(، 1350-ز 1291 –ز( و )ابن اجلوزية 1327-ز 1262
جطة لة بزوتنةوةي وةهابي وةك بزوتنةوةيةكي سةلةيف، 
هةروةها بزوتنةوةي: سنوسي لة ليبيا، مةهدي لة 

 ني لة يةمةن.سودان، ئالوسي لة عَيراق، شةوكا
)بزوتنةوةي وةهابي(: بزوتنةوةيةكي ئايينية و -14

لة نيمضة دوورطةي عةرةب سةريهةَلداوة و، دةطةِرَيتةوة 
ز( كة 1787-ز1703بؤ موحةممةد كوِري عةبدولوةهاب )

كةوتبووة ذَير كاريطةريي مةزهةبي حةنبةلي )جطة لة 
كاريطةريي ئينب تةميية(. دوذمناني ئةم بزوتنةوةية 

وي )وةهابي( يان لَيناوة بةو ثَييةي ئةمة بيدعةية و لة نا
دةرةوةي ثرةنسيثةكاني ئيسالمداية، بةالم ئةوان ناوي 
ديكةيان لة خؤيان نابوو، وةك: "حةنبةلييةكان" يان 
"يةكطرتووةكان" يان "سةلةفييةكان". بزوتنةوةي 
وةهابي تواني يةكةمني دةوَلةتي سعودي لة سااَلني 

دووةمني دةوَلةتي سعودي لة ساَلي  ( و1786-1818)
 (دا دامبةزرَييَن كة تا ئةمِرؤش بةردةوامة.1904)

هيشام شةرابي دةَلَيت: "لةتةك تةقليدطةرايي -15
كة ثشتطريي  – العلماء –ثارَيزطاران )واتة طرووثي 

دةسةالتي عومسانييان دةكرد، هةروةها "رةوتة 
واتة" سةلةفييةكان"( و نوَيطةري ثَيشكةوتنخواز )

رةوتي ئيسالميي عةملاني، رةوتي مةسيحي عةملاني( 
بزوتنةوةيةكي ديكةي ميانِرةو سةريهةَلدا كة دةشَيت 
ناوي بنَيني هةَلوَيسيت ريفؤرخموازي، ضونكة جطة لة 
بزاوتَيكي موحافيزكار شتَيكي دي نةبوو، بةالم تا 
ئةندازةيةك رؤشنطةربوون و دةركَيكي عةقاَلنييان بؤ 

العرب و الغرب،  املثقفونة هةبوو..( بِروانة )بارودؤخةك
 (.31، ص 1971 –دار النهار للنشر، بريوت 

جةمالوددين ئةفغاني: ئَيرانييةو لة ساَلي -16
ز( لة ئةفغانستان لة دايكبووة. لةسةردةمي ئةمري 1839)

كرا بة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني  االعظم داحممد 
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ئيسالمي بوو،  ئةفغانستان، سةر بةرةوتي ريفؤرمي
(دا العروه الوثقيبريوباوةِرةكاني ئةفغاني لة طؤظاري )

 1884باَلوكراونةتةوة كة لةطةَل حمةمةد عةبدة لة ساَلي 
لة ثاريس دةرياندةكرد و ئةوكاتة هةردووكيان لة 

كؤضي دوايي  1896تاراوطةدا دةذيان. لة ساَلي 
 كردووة.
يسر لة م 1849ئيمام حمةمةد عةبدة: لة ساَلي -17

لةدايكبووة، لة شؤِرشي ئةمحةد عورابيدا بةشداريي 
كردووة و ثاشان بؤ ماوةي سَي مانط خراية زيندانةوة و 
دواتر بؤ ماوةي سَي ساَل دوورخرايةوة بؤ بةيرووت و 

دا طةِرايةوة بؤ ميسر و ئيدي 1888ثاريس، لة ساَلي 
سةرطةرمي ضاكسازيي ئاييين و ضاكسازيي 

كؤضي دوايي  1902ساَلي دامةزراوةكان بوو. لة 
 كردووة.
لة نزيك  1865شَيخ رةشيد رةزا: لة ساَلي -18

شاري تةرابلوس )لوبنان( لة دايكبووة، سةرسام بووة بة 
سؤفيزم و سؤفيطةرايي، بةالم دواتر لَيي هةَلطةِرايةوة، 

دا حمةمةد عةبدةي ناسي و لة ساَلي  1894لة ساَلي 
دا طؤظاري دا سةفةري بؤ ميسر كرد، لةوَي1897

)املنار(ي دةردةكرد و بريوباوةِرةكاني خؤي تيادا 

باَلوكردةوة. ضةندين دانراوي هةية لة بارةي ريفؤرمي 
دا 1965ئاييين و سياسي و كؤمةاليةتي. لة ساَلي 

 كؤضي دوايي كردوة.
احلركات بؤ منوونة بِروانة ئةم وتارة: )-19

جملة  –االسالمية من االرتداد اىل مزيد من االرتداد 
 (.1977سنة  – 1العدد  –دراسات عربية 

مؤسس  –حسن البنا هةروةها بِروانة ئةم كتَيبة: )
( دار متى.. كيف.. و ملاذا؟ –حركة االخوان املسلمني 

 .1979 –بريوت  – الطليعة
ئةبو عةلي موحةممةد بن ئةملوستةنري، لة ساَلي -20

ة. ز( كؤضي دوايي كردووة، زمانزان و موفةسري بوو821)
لة بةسرة لة دايكبووة و هةر لةوَيشدا مردووة. لة كتَيبة 

 (.املثلث كتاب( و )االضداد كتابطرنطةكاني: )
 
 

 سةرضاوة
حبث يف االبداع و  –ادونيس، الثابت و املتحول 

االتباع عند العرب، اجلزء الثالث: صدمة احلداثة و 
، 8ط  –لندن  –سلطة املوروث الديين، دار الساقي 

2002. 
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 ئايا "ئةدؤنيس" شايةني خةالَتي نؤبلَة؟
 
 

  هاشم سالَحهاشم سالَح
  لة عةرةبييةوة: سةردةملة عةرةبييةوة: سةردةم

 
 

شتَيكي سةيرة: هةر كاتَيك سةروةخيت خةاَلتي 
نؤبَل دَيت، سةرنج دةدةين قةَلةمي ِرؤذنامةنوسان بة 
طشيت دةورو خولي ناوي تةنها يةك كةس دةدةن، 
ئةويش "ئةدؤنيس"ة. بة ترس و هةَلضونَيكةوة 

ةورو خولي دةدةن، نةبادا بةخت ياوةري بَيت و د
خةالتةكةي بةنسيب بَيت. هةموو شتَيك وةها 
ِروودةدات وةك ئةوةي بيانةوَيت، بةر بة مةترسي 
طةورةي ِرووداني ئةو ئةطةرة ناخؤشة بطرن، بؤية 
دةست دةكةن بة باَلوكردنةوةي ثِروثاطةندةي 

وَيت نابةجَي لةسةر "ئةدؤنيس". وةك بَلَيي بيانة
ناِراستةوخؤ ثةيامَيك بطةيةننة ليذنةي خةاَلتةكة لة 
ستؤكهؤَلم، بؤ ئةوةي خةالتةكةي ثَي نةبةخشَيت، 
لةبةر ئةوةي ئةو نوَينةري عةرةب نيية!! ئةَلبةتة 
ئةطةر ِروبدات و خةاَلتةكةي ثَي بدرَيت ئةوا ئةوانة 
قوشقي دةبن. كةواتة ئةكادميياي سويدي دةيةوَيت 

 كات يان توِرةيان بكات؟عةرةب ِرازي ب
هةندَي جار مرؤظ مةزةندةي ئةوة دةكات، طةر 
هاتوو وا كةوتةوةو خةالتةكة درا بةو، ئةوا دةيان 
نوسةر و ِرؤشنبريي عةرةب جةَلدةي دَل لَييان 

دةدات!.. ئةم هةموو هةراية لة ثاي شتَيك بؤضي، 
كةِرووي نةداوة و ِرةنطة هةر ِرووش نةدات؟ ئةم 

وة ناِرةواية بؤضي؟ تةنانةت بؤتة هةموو شاال
كَيشةيةكي طةورةو بطرة بؤتة مةسةلةيةك كة لة 
خودي خةاَلتةكة طرنطرتة؟ باشة ضي تَيداية طةر ئةو 
خةالتة بدرَيتة طةورةترين شاعريي عةرةب لة 
سةدةي بيستةمدا؟ ئةي ئةو خةالتة نةدراية 
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طةورةترين ِرؤماننوسي عةرةب؟ كة من ئةم قسانة 
مةبةستم ئةوة نيية بَلَيم "ئةدؤنيس" تاكة دةكةم، 

شاعريَيكي مةزني ئَيمةية، ضونكة شاعرياني وةك 
"نزار قةباني و بةدر شاكر سةياب و خةليل حاوي و 
سةميح قاسم و مةمحود دةروَيش"يشمان هةية. 
بةالم ئةوةندةي ثةيوةندي بة نوَيطةري شيعري 

يان عةرةبيةوة هةية، ثَيمواية "ئةدؤنيس" لة هةموو
طرنطرت و قوَلرتة. هةموو ئةوانةي كة ئاطاداري 
مةسةلةي شيعرن، ئةوة دةزانن. خاوةني 
)طؤرانيةكاني ميهاري دميةشقي(، هةر لة 
ساتةوةخيت دةرضووني ديواني )قصائد اوىل( و 

( و مفرد يف صيغة اجلمع(، تا دةطاتة )اوراق يف الريح)
وقت و ) (التحوالت و اهلجرة يف اقاليم الليل و النهار)

(.. هتد، لة ئامساني شيعردا داي بني الرماد و الورد
 لة شةقةي باَل و بةرز فِري.

ئةو تواني طؤِرانكاري زؤر سةير لة شيعري 
عةرةبيدا بكات و بةشَيوةيةكي زؤر سةيريش كةوتة 

سياسي  –لةقكردني بنةماكاني سستمي تيؤلؤذي 
الي عةرةب. ئةمة ئةو تاوانة بوو كة "ئةدؤنيس" 

ي و لَييخؤش بووني نةبوو. ئةم تاوانةش تا كرد
هةنوكة لَيي نةبؤتةوة.. "ئةدؤنيس" تةكانَيكي 
طةورةي بةشيعري عةرةبيدا، مةبةستم لة شيعر ئةو 
طَينطَلدانة مةزنةية ياخود )ئةو ِروبارة طةورةو بة 

 بِرشتةية( كة "لؤتريامؤن" باسي دةكات.
"ئةدؤنيس" سةركَيش و ِرسكي طةورةي كرد و 

شةي شيعري عةرةبيشي بةرفراوانرتكرد. نةك نةخ
هةر ئةوةندة، بطرة نةخشةي تازةشي دؤزييةوةو 
ثَيشبيين ئةوةشي دةكرد كة ضي ِروودةدات. 
ثَيشبيين ئةو )وَيرانة قةشةنطةي( ئَيستا 
دةيطوزةرَينني. كةواتة "ئةدؤنيس" شاعريَيكي 
ثَيشبيين كارة، ثَيشبيين كار بةو مانايةي كة 

دةكرَيت بَلَيني  وتةزايةي بةخشي. "ِرامبؤ" بةم

"ئةدؤنيس" دواتر لة ِرسكردني وشة سازيدا زياد 
لة ثَيويست زيادةِرؤيي كرد؟ ياخود زياد لة 
ثَيويست كةوتة داوي خؤ دووبارة كردنةوة و شيعر 
طةلَيكي زياد لة ثَيويسيت نوسي كة نةدةبوو 
بينوسياية؟ ئةمة مةسةلةيةكي ترة، بةالم هيض يةك 

ة لة طرنطي و بةهاي داهَينانة شيعريةكاني لةمان
سةرةتاي كةم ناكةنةوة. بةَلطةش بؤ ِراسيت ئةم 
قسةية ئةوةية كة زؤربةي شاعرية نوَيطةرةكان لةذَير 

 كاريطةري دنياي شيعريي ئةمدا دةنووسن.
"ئةدؤنيس" لة شةستةكاني سةدةي ِرابردوودا 
 تواني، طؤِرانكاريةكي طةورة )لةسةر ئاسيت فؤرم و
بابةت( لة شيعري عةرةبيدا دروست بكات. لَيرةوة 
دةتوانني بَلَيني: )طؤرانيةكاني مهياري دميةشقي(، 
بنةماكاني تازةطةري شيعري عةرةبي داِرشت، وةك 
 ضؤن "طوَلةبةدةكان"ي "بؤدلَير" و )سرودةكاني
مالدورور( ي "لؤتريامؤن" و بةتايبةتيش )بةشَيك 
لة دؤزةخ(ي "ِرامبؤ" شيعري نوَيي فةرةنسيان 
هَيناية ئارا. ئةمةش هيض لةو ِرؤَلة كةمناكاتةوة كة 
ئةو كات ئةنداماني ديكةي ستايف نوسيين طؤظاري 

 بةناوبانطي )شيعر( طَيِرايان.
بةالم بؤ بايةخ و طرنطي "ئةدؤنيس"، جطة لةوة 

تَيكي ديكة هةية: ئةويش ئةوةية كة ئةو لة ش
شيعرةكانيدا برييارَيكي قوَلة. ئةمةش لة تةواوي 
شاعرياني نةوةي خؤي جياي دةكاتةوة.. طةر رؤذَيك 
لة ِرؤذان ئةكادميياي سويدي خةاَلتي نؤبَلي ثَي 
بةخشي، ئةوا بَي ضةند و ضوون لةبةر ئةم هؤية 

دؤنيس"دا، دةبَيت. بة مانايةكي تر ئةوةي لة "ئة
عةرةب لَيي توِرةية و ناِرازيية لَيي، هةمان ئةو 

 شتةية كة هاناي خؤرئاوا دةدات سةرسام بن ثَيي.
ثَيويستة بزانني كة "ئةدؤنيس" طةورةترين 
شاعريي ياخيية لة سةردةمي نوَيدا، ياخي 
بوونيشي بةشَيوةيةكي سةرةكي دذ بة ضةقبةستين 
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تة دزَيوةكةي كةلةثووري عةرةبي و فَيندةمَينتاليس
بوو. بَيطومان شيعري "نزار قةباني"يش، 
بةشَيوةيةكي داهَينةرانةي جوان، هةمان ِرةهةندي 
لةخؤي طرتووة، بةالم نةبؤتة بنةماي شيعرةكاني. 
لة كاتَيكدا "ئةدؤنيس" تةواوي ئيشكاليةتي 
شيعري و فيكري خؤي لةسةر ئةو خاَلة بونياد 

ور و ناوة. مةسةلةي ياخي بوون لة كةلةثو
بةطذاضوونةوةي ئسوَليةت، هةر لة سةرةتاوة تا 
كؤتايي بةشيعرةكانيةوة ديارة و لةم دوو دَيِرة 

 شيعرة قةشةنطةيدا ضِربؤتةوة:
 مسافر تركت وجهي على زجاج قنديلي

 خريطيت ارض بال خالق و الرفض اجنيلي
بة مانايةكي تر "ئةدؤنيس" تواني بليمةتي 

كؤ بكاتةوة. ئةمةش شيعر و بليمةتي فيكر، ثَيكةوة 
بؤ خؤي بةسة بؤ ئةوةي خةاَلتي نؤبَلي بدرَييَت. 
مةزني ِراستةقينةي ئةو هؤكاري نةمري شيعرةكاني 
لَيرةداية، الني كةم لة قؤناغي داهَينان و ئةفراندن لة 
مَيذووي ئةزموني شيعري ئةودا. جطة لة "ِرامبؤ" 
شاعريَيكي ديكةي عةرةبي ياخود جيهاني شك 

"ئةدؤنيس" هةسيت توِرةيي و ناِرةزايي  نابةم، وةك
لة دذي كةلةثوري سةركوتكةر و داثَلؤسَينةر 
دةربِري بَيت. لَيرةوة ِرةنطة ِرووي لَيكضوون لة نَيوان 
)طؤرانيةكاني مهياري دميةشقي( و "بةشَيك لة 
دؤزةخ"ي "ِرامبؤ"دا هةبَيت، لةبةرئةوة هةردووكيان 

وَيطةري بوونة دوو تَيكسيت شَيوة ثريؤز بؤ ن
شيعري. سةروةختَيك ئةو دوو ديوانة بةيةكرت 

 بةراورد دةكةم، ئةوا بَيطومان "ِرامبؤ" لة ثَيشرتة. 

كةواتة ئةطةر "ئةدؤنيس" خةالتي نؤبَل بةرَيت 
يان نةيبات، ئةوا هيض لة مةسةلةكة ناطؤِرَيت، 
سةبارةت بة "ئةدؤنيس" و خةاَلتي نؤبَل ئةوةندة 

ةك ئةوةي خةالتةكةي وتراوة، واي لَيهاتووة و
وةرطرتبَيت. بةهةرحاَل خةاَلتي نؤبَل بؤ 
"ئةدؤنيس" زؤرنيية، لةبةرئةوةي بة كةسانَيك 

 دراوة كة لة ئاسيت ئةودا نني.
لة كؤتايدا سةبارةت بة "ئةدؤنيس" ئةو 
قسةيةي "جان كؤكتؤ" دةكةمةوة كة دةربارةي 
"تةها حسَين" كردبووي، وةختَيك لة ناوةِراسيت 

ِرابردوودا سةرداني ميسري كردبوو. سةدةي 
"كؤكتؤ" ئةو كات وتبوي: )كَيشةي تةها حسَين 
ئةوةية، زؤر لةوة دوورتر دةِروانَيت كةميسر تواناي 
ئةوةي هةبَيت بةرطةي بطرَيت(. منيش دةَلَيم: 
)كَيشةي ئةدؤنيس ئةوةية زؤر لةوة دورتري بيين 
كة عةرةب بتوانن بةرطةي بطرن.. بؤية كةوتنة 

داني!!(. كَيشةي فَيندةمَينتاليزم كة لة سزا
ساتةوةخيت ئَيستادا تاوي سةندووة، بةر لة ضل 
ساَل لة ئَيستا "ئةدؤنيس" بة دووضاوي خؤي 
بينيويةتي. خةسَلةتي نبوئي شيعري ئةويش 
لَيرةداية. بايةخ و طرنطيشي لَيرةوة سةرضاوة 
دةطرَيت كة هيض شاعريَيكي دي ناتوانَيت ببَيتة 

 .ِركابةري
 
 

 سةرضاوة:
 .18/10/2005 الشرق االوسط
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 ثاولو كويلو 
 لة عةرةبييةوة: فةرهاد

 
 ئةدةب سنوورةكان دةسرِيَتةوة 

 ربيع جابر
 لة عةرةبييةوة: ئازاد

 
 لة نيَوان زمانةكاندا شيعري تازة لة وةرطيَرِاندا 

 رِانان: شيَرزاد حةسةن
 

 ضةند كورتة رؤمانيَك 
 ربيع جابر

 لة عةرةبييةوة: سةردةم
 

 رِيَخراوةكةي فرانز كافكا 
 ربيع جابر

 لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع
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 ثاولو كويلو
 

  لة عةرةبييةوة: فةرهادلة عةرةبييةوة: فةرهاد

لة ثاشكؤي روناكبريي رؤذنامةي 
"النهار"ي لوبنانيدا طؤشةيةكي 
تايبةتي جومانة حةداد هةية كة 
هةموو هةفتةيةك ميوانداري نووسةر 
و ئةديبيَكي ناسراو دةكات، بؤ 
ئةوةي سةربوردي رؤذيَك لة ذياني 
تايبةتي خؤي بؤ باس بكات. ئةم 

تايبةتة بة رؤذيَك لة ذياني  بابةتةيان
طةورة رؤمان نووسي بةرازيلي 

 ثاولوكؤيلو.
 

دةتانةوَيت ِرؤذَيك لة ذياني 
من بزانن؟ ضاكة، لة ئَيستادا سَي 
جؤرة رؤذي ذيامن هةية، لَيرةدا 
يةكَيك لةو جؤرة رؤذةتان بؤ باس 
دةكةم. بَيطومان دةثرسن 

مةبةسيت كؤيلؤ لةو رؤذي 
يةك نيية، سَييةمةي ضية. مةسةلة

بؤتاني باس دةكةم: لةم ماوةيةدا 
ذيامن لةسةمفؤنيايةك دةضَيت: 
سةمفؤنيايةك لة سَي نةزم ثَيك 
هاتبَيت. يةكةميان زؤر خَيرا كة 

ي انناونيشانة ثانةكةي "خةَلك
زؤر"ة، دوةميان نةزمةكةي 
لةوخاوترة بةناوي "هةندَيك 
خةَلك" بةالم سَييةميان تةواو 

اِرادةيةك بة هَيورة و حةزدةكةم ت
 "هيض كةس" ناودَيري بكةم.

"خةَلكاني زؤر" ئةو كاتانةية 
كة نقومي ذياني رؤذانةي خؤمم 
وةك نووسةرَيك: ديدار لةطةَل 
خوَينةراندا، ئاهةنطي واذو لة 
هةر ضوار قوِرنةي دنياوة، 
دميانةي تةلةفزيوني و راديؤو 
رؤذنامة. ثةيوةندي لةطةَل 

وسان باَلوكةرةوةكان و ِرؤذنامةنو
و وةرطَيِرةكان، خؤيشتان، 
بَيطومان، زؤرتر لةو رؤذة دةزانن 

 و ثَيويست بة وتن ناكات.
"هةندَيك خةَلك" نةزمي ئةو 
ماوةيةية كة بةردةوام دةضم بؤ 
والتةكةم، بةرازيل، لةوَي 
كةسوكارو هاوِرَيي منداَلي و 
طةجنيم دةبينم، بةدرَيذايي 
كةناري كوناكابانادا ثياسة 

ندَيك جار لَيرةولةوَي دةكةم، هة
ئامادةي ئاهةنطي كؤمةاليةتي 
دةمب، بةالم زوربةي كات 
لةماَلةوةم، وادةزامن ئَيوة لةم 

جؤرة رؤذةيش باش دةزانن و 
ثَيويست بة درَيذةثَيدان ناكات. 
بؤية لَيي دةطةِرَيم دزة بكةنة نَيو 
نةزمي سَييةمةوة، نةزمي 

 "تاِرادةيةك، هيض كةس" 
َيجطة لة ئَيوة )لة ئَيستادا ب

 كةسي ترم لةطةَلدا نية(
 

ئةمِرؤ لةطةَل قووقوي 
كةَلةشَيردا لة خةو هةستام، ناني 
بةيانيم خوارد، هةر بة ثياسة 
ضووم بؤ ناو طاطةل و ِرانة 
مةِرةكان، بةناو كَيَلطةي طةمن و 
كايةدا تَيثةِريم كة بةثاَل ئةو 
ئاشة كؤنةوةية كة ماوةيةكة 

نوو بؤ كِريومةو كردوومةتة خا
خؤم. لة طوندَيكي بضووكي 
بريينيةدا كة ذمارةي دانيشتواني 
لة دووسةد كةس تَيناثةِرَيت و 
حةزيش دةكةم خاوةنةكةي هةر 
بة نهَيين مبَينَيتةوة. تةماشاي 
ضياكامن كرد. دةمويست لةو 
خولياية خؤم بدزمةوة كة 
هةميشة لَيم نابَيتةوة، خولياي 
بريكردنةوة لة ثرسياري "من 

؟" بة خؤم وت نةوةاَلمم الية و كَيم
نة ثرسيار، بة تةواوي لةطةَل 
ضركةساتةكةي ئَيستادا ذيام 
لةطةَل ئةو واقيعةدا خؤم طوجناند 
كة دةَلَيت ساَل ضوار وةرزة 
)بةَلَي( دةزامن، ِرةنطة ئةمة لةو 
ِراستيانة بَيت كة بةَلطةنةويستة، 
بةالم زؤررجار بةَلطةنةويستةكان 
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َيطةِرام كة لةبري دةكةين( ل
خودةكةم بطؤِرَيت و بطؤِرَيت. تا 
لةو دميةنة سروشتية هةراوة بضم 
كة لة دةورو بةرمدا بوو. كة 
دةكةومة ئةم ضركةساتانةي 
ذيانةوة زؤر خؤم بةوةوة خةريك 
ناكةم ضي لة جيهاندا ِروودةدات. 
لة عرياق يان لة ئةمريكا يان لة 
ئةفغانستاندا. تةواو وةك 

طرنطرتين  كةسَيكي الدَييي،
هةواَل بؤ من دةبَيتة ئاووهةوا. 
هةموو ئةوانةي لةم طوندةدا 
دةذين دةزانن كةي باران 
دةبارَيت، كةى سارد دةكات، 
كةي رةشةبا هةَلدةكات، ضونكة 
ئةمانة كاريطةريةكي 
راستةوخؤيان لةسةر ذيان و 
ثرؤذة و كشتوكاَل و دروَينةيان 

 هةية.
بةالي جوتيارَيكدا تَيثةِريم كة 

ةريكي كَيَلطةكةي بوو، خ
ساَلومان لةيةكدي كرد، 
"بةيانيت باش هاوِرَي" قسةمان 
لةسةر ئاوو هةواو 
ضاوةِروانيةكاني ئةو كرد، ثاشان 
هةريةكةمان ضووينةوة بةالي 
كاري خؤمانةوة: ئاسايي بؤ 
جووت كردن و منيش بؤ 

 ثياسةي ناو ضيا.
طةِرامةوة ماَلَي، لة سنووقي 

ة ثؤستم ِرواني، رؤذنام
لؤكاَلةكامن خوَيندةوة كةثِربوون 
لة هةواَلي ناوضةكة، زانيم سبةي 

ئَيوارة زةماوةندَيك لة طوندَيكي 
دراوسَيدا هةية. بريم كردةوة 

 رةنطة بضم، بؤ نا؟
هامتةوة دةرةوة، لة ثاَل ئةو 
جؤطةلةيةدا كة بةالي ئاشة 
خؤشةويستةكةمدا تَيدةثةِرَيت 
لةسةر طياكة راكشام. تةماشاي 

امن كرد و بؤ ضركةيةك ئامس
لةطةَل ثةَلة هةورةكانيدا ئاخافتم، 
تؤ ناتوانيت لة ضةند 
ضركةساتَيك زياتر لةطةَل ثةَلة 
هةورَيكدا بدوَييت، لةبةرئةوةي 
زوو لَيت دةطةِرَي و بةرةو 
ضارةنووسي خؤي هةَلدَيت. 
ثاشان هةستام بؤ كيودؤ كردن، 
كيودؤ وةرزشَيكة ثشت بة ِرامان 

اوةيةكة لةطةَليدا دةبةستَيت و م
ِراهاتووم، لةطةَل تريوكةوانيشدا، 
ئةمة نزيكةي سةعاتَيكي خاياند، 

 تا كاتي خواردني نيوةِرؤ هات.
نانَيكي سووكةَلةم خوارد 
وةك هةموو نيوةِروانَيك ثَيي 
ِراهاتووم، ثاشان كةمَيك 
دانيشتم، لة دوورةوة دةنطَيكم 
هاتة طوَي كة بانطي دةكردم: 

اوَلو" لة ثَيشا "وةرة، وةرة، ث
نةمزاني كَيية، بةالم وردة وردة 
توانيم دةنطة غةريبةكةي بناسم 
كة جياوازة لة هةموو دةنطةكاني 
تري ئةم جيهانة: ئةويش دةنطي 
كؤمثيوتةرة، ئةو سندووقة 
سةيرو سةمةرةيةي هةموو رؤذَيك 
وةك موطناتيس ثَيوةي 

دةنووسَيم. هةر بانطي دةكردم و 
، ضونكة منيش بةرطريم دةكرد

دةزامن ئةطةر بةدةم 
بانطةوازةكةيةوة بضم 
دةمطَيِرَيتةوة بؤ ناو ئةو هةراو 
زةنايةي كة بة تايبةتي دةمةوَيت 
لَيرةدا، لةم شوَينةدا كة لَيي 
دانيشتووم، خؤمي لَي بدزمةوة: 
ضونكة هةزار دةنط دةطةيةنَيتة 
طوَيضكةم و هةزار دةموضاو بؤ 
ضاوم و هةزاران وشةيش بؤ 

 طيي ئاشةكةم.بَيدةن
كةمَيك بةرطريم كرد، بةالم لة 
دواييدا خؤم بة دةستيةوة دا، 
هةر ئةوةندةي ثةجنةم بة 

دا نا ئيرت هةموو  ONدوطمةي 
دنيا كةوتة ئامَيزمةوة: طةلَيك 
وتار لةسةر دواكتَيبم "الزهري". 
داواي طفتوطؤ لةطةَل كردمن، 
نامةي خوَينةران، كتَيب و 

رياق و نووسراو. هةواَلةكاني ع
ئةمريكا و ئةفغانستان. ئيميل لة 
هاوِرَييةكمةوة كة دةيةوَيت بَيت 
بؤ الم، هةندَيك بِريار كة دةبَيت 
بيدةم، هةندَيكي دي وا ضاكة 
دوايان خبةم، طةلَيك لةوانةى 
دةتوانيت دةستبةرداريان بيت 
لةطةَل ئةوانةدا تَيكةَل بةيةكرت 
دةبن كة ثَيويسنت و طرانة 

بةزؤر و  جياكردنةوةيان.
خوايشت ضةند سةعاتَيك كارم 
كرد، ئيرت ئةمة ئةو ذيانةية كة 
خؤم هةَلمبذاردووة، ئةمةيش 
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ئةفسانة شةخسيةكةمة كة دةبَيت 
هةموو رؤذَيك بةردةوام دروسيت 
بكةم. درك بة لَيثرسراويةتي و 
ئةركةكامن دةكةم وةك ضؤن درك 

 بة بةختةوةري و شانسم دةكةم.
ةجنةم وا ئَيستا ئةنطؤرةية، ث

دانا، هةراو  OFFبة دوطمةي 
هورياي دنيا نةماو ئةوةي 
ماوةتةوة ئاش و جؤطةو 
كَيَلطةكاني طةمنة. بؤِرة بؤِري 
مانطاو بؤني طذوطيا و دةنطي 
شوانةكةمةرةكان بةرةو 
ضةثةرةكة ِرادةدات. هةندَيك بة 
تةلةفون قسةكردن، كاتي ئةوة 
دةطات بطةِرَيمةوة الي خؤم ئةم 

وايي كة بؤتي ضةند وشةيةي د
دةنووسم ثامشاوةي ئةو ِرؤذةمة. 
دةطةِرَيمةوة سةر نةزمي 
"تاِرادةيةك هيض كةس" كة 
دةِرؤن زؤر مةيكةنة دةنطةدةنط 
و هةرا. لة برييشتان نةضَيت لة 
دواي خؤتانةوة ضراكة 

 بكوذَيننةوة.
 
 

 :سةرضاوة
 .9/6/2005ثاشكؤي النهار 
 

 
 
 
 

 
 

ئةدةب سنوورةكان 
 دةسرِيَتةوة

  

  ع جابرع جابرربيربي
  لة عةرةبييةوة: ئازادلة عةرةبييةوة: ئازاد

 

ئةدةب سنوورةكان 
دةسِرَيتةوة. طرنط نيية تؤ لة 
كوَييت. لةمسةري ئةم 
هةسارةيةدايت يان لةوسةري. 
)ئةدةبي( واتة )مرؤيي(، مرؤظ 
طةوهةري ئةدةبة. )سياسي( زيان 
بة )ئةدةبي( دةطةيةنَيت. تؤ طةر 
نةزانيت ضؤن بواري سياسيي 

ئةوا بةرتةسك تَيثةِرَينيت، 
ئاسؤي بةرفراواني ئةدةب لة 
دةست ئةدةيت. ئةدةب لة 
مَيذووةوة دةست ثَيدةكات، بةالم 
ئةدةب لة ناو مَيذوودا بة 
هةَلواسراوي نامَينَيتةوة. ئةدةب 

خؤي واتة شيعر، هةموو ئةدةب 
شيعرة، ئيدي بة ثةخشان 
نووسرابَي يان بة شيعر، هةر 
شيعرة. ئةدةب لة مَيذووةوة 

بةالم ثاشان  دةستثَيدةكات
بةرزدةبَيتةوة، بةرز دةبَيتةوة يان 
دةضَيتة قووالييةكانةوة. شتةكان 
دةطؤِرَيت، قايل نابَيت مَيذوو 
كؤتي بكات. ئةدةب تَيثةِراندنة. 
خؤزطةية بؤ تَيثةِراندن. 
ِرؤماننوس شارةكةي خؤي 
نانووسَيتةوة، بةَلكو شارَيك 
دةخوَلقَينَيت كة هاوتةرييب 

اني دؤست و شارةكةيةتي. ذي
ناسياوةكاني نانووسَيتةوة، 
بةَلكو ذيانَيك دةنووسَيتةوة كة 
هاوتةرييب ذياني ئةوانة، ئةو 
ذيانة بة تةواوي لةسةر زاري 
ئةوان دةقؤزَيتةوةو سةرلةنوَي 
دروسيت دةكاتةوة: 
دةينووسَيتةوة. ئايا سةرلةنوَي 
             دروسيت دةكاتةوة؟ كةس 
  وةكو ئةوي تر نانووسَيت،

          شَيواز بريتيية لة مرؤظ. 
شَيواز ئةدةب دروستدةكات. 
نووسةر لة كوَي شَيوازي خؤي 

 دةدؤزَيتةوة؟
نووسةر هيض شتَيك 
داناهَينَيت. تةنانةت شَيوازي 
خؤيشي داناهَينَيت. جيهان 
شَيوازت ئةداتَي. شَيواز ضيية؟ 
شَيواز بريتيية لةوةي كة تيا 
دةذيت و تووشت دةبَيت و 

 وَينيتةوة.دةخي
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ضي شَيواز دروستدةكات؟ 
ئةوةي شَيواز دروستدةكات بة 
تةنها ِرستةي تؤكمةنيية. بةَلكو 
شيعري سثيية. هةروةها ضرض و 
لؤضييةكاني دةموضاو. لة كوَيوة 
شَيواز دةهَينيت؟ زةمةن 
دروستكةري ئةدةبة. سااَلنَيك 
بةسةر ِرستةدا دةطوزةرَي تا 
دايدةتاشَيت، ِرَيكي دةكات و 

اكذي دةكاتةوة. وةكو دَلؤثة ث
ئاوي سةر بةرد. زةمةن شَيوازت 

ئةي دواي ئةوة ضي  ئةداتَي.
 دروستدةكةيت؟

ئةدةب سنوورةكان 
دةسِرَيتةوة. خوَينةري ئةليوت لة 
بريي دةضَيتةوة دابنيشَيت. 
شيعري ئةليوت بؤ جيهانةكةي 
خؤيت دةبات. "خاكي بةيار" و 
ئةو شارةي درَيذ دةبَيتةوةو 

بَيتةوة. ئةي ئةو ِروبار و باَلودة
بةلةمانةي ثياياندا دةثةِريتةوة 

 ضيان بةسةر دَيت؟
ثردَيك بةسةر ِروبارةكةوة 
دةبينيت، خةَلكَيك كة بة 
ثردةكةدا دةثةِرنةوة. ئةليوت 
باسي دانيت دةكات كة ضؤن ئةو 
خةَلكة دةبينَيت كة بة ثردةكةدا 
دةثةِرنةوة. تؤ كة ئةليوت و 

َينيتةوة يادةوةرييةكاني دةخو
ضي دةبينيت؟ ئةدةب 
سنوورةكان دةسِرَيتةوة. لة 
الثةِرةيةكدا ئةليوت و دانيت 
دةخوَينيتةوة. سةدةي بيست 
ئاوَيتةي سةدةي سيانزدة 

دةبَيت. لةندةن لةناو فلؤرةنسا و 
لة هةمانكاتدا لةناو بازنةكاني 
دؤزةخةوة دةردةضَيت. ئةمة ضؤن 

 ِروو ئةدات؟
ة تؤ لة كتَيبخانةي جيبري ل

ثاريس لةسةر قةنةفةيةكي زةرد 
دانيشتوويت. لةوانةشة لة 
بةيروت يان دوبةى يان قاهرية 

 دانيشتبيت.
سنوورةكان كوان؟ تؤ لة 
كاتَيكا دةخوَينيتةوة، لة 
دةرةوةي سنوورةكاندا 
دةجووَلَييتةوة. كاتَيك 
دةنووسيت لة دةرةوةي 

 سنوورةكاندا دةجووَلَييتةوة.
 ؟ئاخؤ ظاندايك بةمةي زانيوة

ئةدةب سنوورةكان 
دةسِرَيتةوة. كتَيبةكان دةتبةنة 
ناو بوارَيكي خةياَليةوة. بةالم 
ئاخؤ بواري خةياَليش بةشَيك 
نيية لةم جيهانة؟ ئةي ئةطةر 
بةشَيكة لةم جيهانة ضؤن 
لةوساتةدا كة كتَيبةكة 
دادةخةيت و لة كتَيبخانةكةدا 
بريت دةضَيتةوة، ون دةبَيت؟ 

ةوة بري هةموو ئةو شتانةت دَين
كة خوَيندووتنةتةوة؟ لة بريت 
دةضنةوة؟ طةشتةكاني ماركؤ 
ثؤَلؤت بريماوة كةدةساَل 

خوَيندووتنةتةوة. بةر لةمةوبةر 
لةوانةشة لة دةساَل؟ 

نةختوَيندبنةوة. بةالم ناوي 
ماركؤثؤَلؤت بيستووة. ئةوةت 
بيستووة ضؤن لة سةدةي 

سيانزةدا لة ظينيسياوة بؤ ضني 
شت طةشت دةكات. ئةوة

بيستووة ضؤن ئةو طةشتةي 
داهَيناوةو كتَيبَيكي تةواوي ثِر 
لة درؤي نووسيوة. ئةو دوو 
ضريؤكةت لة بارةيةوة بيستووة، 
بةالم ضريؤكةكةيت 
نةخوَيندؤتةوة. ئايا ئَيستا كاتي 
ئةوة نةهاتووة طةشتةكان خؤيان 
خبوَينيتةوة؟ كةواتة بضؤ بؤ 
كتَيبخانة. ِرؤذَيك لة تةمةني 

ة ماركؤ ثؤَلؤ. خؤت بدة ب
كؤمةَلَيك شاري سةير و سةمةرة 
دةبينيت. طةر ثَيشرت ضينت 
نةبينيبَيت، دةيبينيت. ئةم ضينة 
لة هيض والتَيكي تر ناضَيت. لة 
جيهان دةضَيت و لَيشي ناضَيت. 
كوان سنوورةكان؟ ئةدةب 
دةتباتة ناو قوواليي جيهانةوة. 
دةتبات بؤ كؤمةَلَيك شوَيين 

و. دةتباتة ناو بينراو و نةبينرا
ناخي شتةكانةوة. بؤ ناو شتة 
ساكار و طةوهةرييةكان. شيت 
ساكار ضيية؟ كالظينؤ 
ماركؤثؤَلؤي خوَيندةوةو 
ماركؤثؤَلؤ كتَيبَيكي بةو 
بةخشي: "شارة نةبينراوةكان" 

(، لة مَيذووةوة 1972)
لة "طةشتةكاني  –دةستثَيدةكات 

ماركؤثؤَلؤ"وة و ثاشان دوور 
 دةكةوَيتةوة.

ةكاني كالظينؤ دةكةونة شار
كوَيوة؟ شارةكاني ماركيز و 
ياقوت حةمةويي ِرؤمي و 
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غةرناتةيي و قةزوَيين و ظريجيل 
و ساسكؤند دةكةونة كوَيوة؟ 
ئَيستا باران بةسةر ماكؤندؤدا 
دةبارَيت. لة مَيذة بارانَيكي 
غةمطني بةسةر ماكؤندؤدا 
دةبارَيت. طرينؤي لةم ساتانةدا 

ةم تةي ثاريسي سةدةي هةذدةي
دةكات. كؤمةَلَيك بؤني ناخؤش 
بةر لووتي دةكةون و ئةويش لةو 
بؤنانة ِرادةكات. ياقووتي 
حةمةوي بة ناو شارةكاني 
ئاسيادا دَيت و دةضَيت. 
تةتةرةكان كتَيبخانةكانيان 
سووتان و ئةويش كتَيبةكاني بري 
دةكةوَيتةوةو غةميان بؤ 
دةخوات. ئةم ثياوة ضةند حةزي 

ة! لة دةسنووسةكان
دةسنووسةكان ئةخيل سةرقاَل 
ناكةن. طةرضي ئةو ناوبةناو وَينة 
لةسةر مل دةكَيشَيت. ئَيستا 
لةسةر كةناري دةريا دانيشتووةو 
ثشيت كردؤتة شةثؤلي 
بةيةكداضووي شةِرةكان. زؤر 
هةَلدةضَيت، بةالم زرَي ناثؤشَيت 
و هَيرش ناكاتة سةر تةروادة. 
ئةو هَيشتا وا لةسةر كةنار 

ة و ضاوةِرَيي عوزرخوايية. دةرياك
دةرياكة بةرينة و كؤمةَلَيك 
كةشتيي ِرةشي بةسةردا 
        باَلوبؤتةوة. ئايا طةر ئةم 
دةرياية كرايةوة سوثاكان ثيا 

 دةثةِرنةوة؟
ئةدةب سنوورةكان 
دةسِرَيتةوة، هةر لة طريكةوة تا 

سفرةكاني تةورات و تا 
داستانةكاني سةدةي سيانزدة 

لةندة( و )ئيتاليا و ئيز
تاشةكسثري و شالري و تا ئةم 
سةردةمانةش. ئةدةب 
سنوورةكان دةسِرَيتةوة. شوَين و 
كاتةكان ئاوَيتة دةبن، لة 
ذوورَيكدا بةند دةبن كة هةموو 

 دونيا دةبينَيت.
 

 سةرضاوة:
 24/1/2006 – احلياة

 

 
شيعري تازة لة 

 وةرطيَرِاندا
 لة نيَوان زمانةكاندا

 
    ثَيشكةشكردن و ِرانان:ثَيشكةشكردن و ِرانان:

  شَيرزاد حةسةنشَيرزاد حةسةن
  

*ضامةي "دةربةندي 
ثةثوولة"ي شَيركؤ بَيكةس لة 
دووتوَيي كتَيبَيكدا بة ناوي 
"شيعري تازةي وةرطَيِردراو" لة 
تةك دةيةها شاعريي ديكة 
باَلوبؤتةوة كة سةر بة والت و 
نةتةوةي جياوازن. شاعريةكان 
جطة لة كاك شَيركؤ بَيكةس، 
بولطاري و ثونضاث و 

ئيتاَلي و ضيين و  سكؤتلةندي و
ميسري و فةلةستيين و عربي و 
ئةَلمانيا تَيكةوتووة. بةشَيكي 
درَيذي ضامةكة لةم كتَيبةدا 
لةاليةن شاعري و باسكار خاتوو 
)ضؤمان هةردي( كراوة بة 
ئينطليزي كة لةطةَل ثَيشةكييةك 
بؤ ناساندني شاعري و ضامةكة 

( الثةِرةي داطريكردووة كة 27)
بة بةراورد دةكرَيت بوترَيت 

لةطةَل شاعريةكاني ديكة 
طةورةترين ثانتايي لة كتَيبةكةدا 

 داطري كردووة.
وةك ثَيشةكييةك ضؤمان 
ئاوِري لة بةروار و مَيذووي 
نووسيين ئةو ضامةية داوةتةوة، 
شتَيك لة ناوةرؤك و خةسَلةتي 
ئةم ضامةيةي بة خوَيندةواران 
ناساندووة كة ديارة ئةوةي تَيدا 

ضامةكة لة دواي  دةرخستووة كة
كارةساتي ئةنفال و هةَلةجبةوة 

 نووسراوة.
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هةَلبةتة ديسانةوة ذمارةي 
قورباني و داِرووخاني طوندةكان 
وةك هةميشة لةم ثَيشةكييةدا و 
لة دةيةها نووسني و بابةتي 
ديكةدا ذمارةي قوربانييةكاني 
ئةنفال جياوازي هةية كة ئةوةش 
بؤ خؤي طوناهي هةموو ئةو 

كة ئاماري ورد و  اليةنانةية
تةواويان لةال نيية، ديارة ضؤمان 
ثشيت بةسةرضاوةيةك بةستووة 
كة تيايدا طوندة وَيران كراوةكان 

( مةزةندة كراوة، 3000بة )
ذمارةي قوربانييةكانيش بةسةد 
هةزار و هَيرشة كيمياوييةكانيش 

( هَيرش مةزةندة كراوة، 40بة )
بةالم قوربانيية مةدةنييةكاني ناو 

( دياريكراوة، 5000ةجبة بة )هةَل
كة ديارة لَيرةدا ئاماذةي بةوة 
داوة كة لة ميانةي ثرؤسة 
جةهةننةمييةكاني ئةنفال و 
كارةساتي هةَلةجبة و لة 
دةرئةجنامي كاريطةري طازي 
ذةهراوي بة هةزارةهاي ديكة 
مردن و دةربةدةربوون. ئةم 
سةرسام و هَيدمةطرتي بووة كة 

ر ئةو هةموو دونيا لة بةرامبة
كارةساتانةدا بَيدةنط بوون، 
لةبةردةم دِرندةيي و دَلِرةقييةكي 

 بَي وَينةدا خامؤش بوون.
شاعري دةيةوَيت بطةِرَيتةوة 
والت و بؤ قوربانييةكاني شني و 
واوةيال بكات و دَليان بداتةوة و 

ثرسة دابطرَيت بؤ بةردةوامي 
خوولي مةرطةساتي كورد 
)ضةوسانةوةي بةردةوام و 

و هةَلطةِرانةوة و ثاشان شؤرش 
دامركاندنةوة و كوذانةوةي 
شؤرشةكان(. لةم ضامةيةدا 
شاعري هةوَليداوة هةموو ئةو 
شاعريانة بدوَينَيت كة وةك ئةم لة 
تاراوطةدا بوون، لة سةدةي 
شازدةوة تا ئةمِرؤكة )بة تايبةتي 
نالي، حاجي و مةولةوي( 
ضامةكة لة كانووني دووةمي 

سويد ( و لة واَلتي 1991)
ضاثكرا، لةسةروبةندي جةنطي 
كةنداودا كة هةَلطةِرانةوةو 
ِراثةِريين كوردان و ناوضة شيعة 
نشينةكاني بةدوادا هات، لة 

دا شَيركؤ بَيكةس 1991بةهاري 
تواني دواي ضةند مانطَيك لة 
ضاثكردني كتَيبةكة بطةِرَيتةوة 
كوردستان. هةر لةو وةختةدا 
تواني بؤ ماوةي دوو سةعات ثرت 

ةو ضامةية لة بةردةم ئ
جةماوةرَيكي وت و وريادا 
خبوَينَيتةوة. يةكةجمار لة 
كاسَيتَيكةوة طوَي بيسيت ئةم 
شيعرة بووم هةتا بةرلةوةي 
كتَيبةكة ببينم، من شيعرةكةم 
خؤشويست و هةندَيك ثارضة و 

 كؤثلةيم ئةزبةر كرد.
شيعري كوردي نوَي 
خةسَلةتةكاني ديار و زؤر 

ري دامةزراوترة لة شيع
ئينطليزي، ثِرة لة لَيكضوون و 
خوازة و وَينةي سوريالي و 
ئةبسرتاكت، ئةوانة فاكتةري 
طرنطن بؤ نووسيين شيعر لة 
زماني كورديدا. لة خاكَيكدا كة 
ضةندةها مةرطةسات خامؤشانة 
تيايدا ِروو دةدةن، والتَيك كة 
تيايدا جياوازي ئاوو هةوا لة 
نَيوان زستانة سةختةكاني و 

( 50سووتاوةكانيدا ) هاوَينة
منرةية، شتَيكي سةير و سةمةرة 
نيية كة شيعرةكةمان ئةوةندة 
هاوشاني ذيان بَيت و ئةوةندة 
ديوة زؤر جياواز و دذوارةكاني 
ذيان دةرخباتةوة. شَيركؤ بَيكةس 
لة ضوار دةيةي ِرابردوودا 
فيطةرَيكي سةرةكي ناو شيعري 
كورديية، لةطةَل ئةوةشي كة 

ماذ و زمانةكةي هةندَيك جار ئي
طران دةكةوَيتةوة، بةالم لة 
شيعرةكاني تا ئةوثةِري جةماوةر 
و خوَيندةواران لة دةوري 
كؤدةبنةوة. ئةم ثرت شاعريي 
بةرطريية و كةش و هةواي 
شيعرةكاني بؤني سياسةتييان 
لَيدَيت، هةتا ئاووهةواو مةل و 
ئاذةَلةكانيش بةدةر نني لةو بؤن و 

ثةثوولةدا  بةرامةية، لة دةربةندي
و لة طةرمةي قسةكردن لةسةر 
خودي خؤي وةك كةسَيك بازَيك 
دةدات و وةك كوردستان قسة 
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لةسةر خؤي دةكات. ئةم ضامةية 
بة كؤمةَلَيك ئاماذةو طوزارشت 

"شاخي سةرم" و  –دةوَلةمةندة 
"لق و ثؤثي يان ضرؤي دةست و 
ثةجنةكامن" و "خونضةي 
فرمَيسكةكان" و "طوَلة خةزميي 

سكةكاني" و "تيشك و فرمَي
تريَيذي قذي".. هتد. هةندَيك جار 

 –وَينةكان  –ئيماذةكاني 
ئةوةندة تَيكضِرذاون كة كةوتنة 
دوايان زةمحةت دةبَيت، بؤ 
منوونة: شاعري باس لة )نالي( 
دةكات كة ضؤن ِرووةو تاراوطة 
ملي ناوة و ضووةتة ئةستةنبول، 
لة ذَير لَيزمةي باراني ثايزدا، 

لةو بارانة دةكات كة ثاشان باس 
بةسةر "بةردَيكي لةجَي لةقيو 
يان هةَلكةنراودا" دةبارَيت كة 
ئةوةش بؤ خؤي خوازةيةكة كة 

 –)نالي( خؤي ضي بةسةرهاتووة 
ثياوَيكي لة جَي هةَلكةنراو. 
ثاشان ئةو بارانة لة لَيكضوونَيكدا 
دةبَيت بة باراني فرمَيسك و 
ثاشان بة بةفري تواوة ضونكة 

وَي )نزيك بة شاري شاخي شنر
هةَلةجبةيةو نالي لةوَيوة هاتووة( 
لة ذَير زةبري بؤمباراندا 

 سووتاوة:
 

 سةر ثةَلة ثاييزةي ئةم كؤضةي 
 رواوي سةر بةردي هةَلكةنراو

 هةاَلَلةي فرمَيسكي طوَي زةَلمة

طؤراني بةفرَيكي "شنروَي"يي 
 هةَلقرضاو

طرفتَيكي ديكةي وةرطَيِراني 
ئةم شيعرة ئةوةية كة ثِرة لة 
ئاماذةي مَيذوويي و جوطرافيايي 
و كةلتووري ناو دونيا و ذياني 
كوردةواري. طةلَي كةسايةتي 
زيندوو كراونةتةوة، هةر لة 
شاعرياني تاراوطة و 
سةرهةَلطرتوو )نالي، حاجي، 
مةولةوي و طؤران( تا بة ثَيشةوا 

ي وةك )شَيخ شؤِرشطَيِرةكان
مةمحود و خةندان( جطة لة 
ثَيشةنطةكاني ئايني )مةوالنا( و 
مَيذوونوس )حيلمي( و 
)جةالدةت( ي رؤذنامةنووس و 
عاشقة ناودارةكان )براميؤك، 
الس و خةزاَل(. زؤر جاران 
شوَينةكان، شاخةكان و كَيَلطةو 
باخ و بَيستانةكان بةو كةسانةوة 
 ثةيوةسنت، بؤ منوونة: لة )كةكؤن

دا( كة كؤنة طردَيكة -حاجي –
نزيك شارؤضكةي كؤيسنجق كة 

 حاجي شاعري لةوَيوة هاتووة.
سةرباري هةموو طرفت و 
كَيشةكان، من بؤ خؤم لة 
ِرادةبةدةر ضَيذم لة وةرطَيِراني 
ئةم شيعرة  بيين. شَيركؤ 
بَيكةس ضةند ضامةيةكي درَيذي 
تري هةية، بةالم )دةربةندي 

موويان ثةثوولة( الي من لة هة
خؤشةويسرتة. ئةم ضامةية لة 

هةر كتَيبَيكي ديكة ثرت كة من 
خوَيندبَيتمةوة دةخماتةوة بةردةم 
تاراوطة، ِرةوي بة كؤمةَل، 
ستةمي سياسي مةرطةساتةكاني 
ناو مَيذووي كوردي. هيوادارم كة 
خوَيندةواران بة زمانةكةي ئاشنا 
بن، ستايل و شَيوة و ئاماذةكان، 

ةكو ئةوةي كة ضَيذي لَي ببينن و
 شايةستةية.

دَلؤث، دَلؤث باران: طوَل 
 ئةنووسَيتةوةو

 منة منةيش ضاوامن تؤ!..
ض سااَلوَيكي نامؤيي و ض 

 ذانَيكي بةخشندةية
 وا لةسةرخؤ

 بةر بة بةردي 
 كَيوي سةرم ئةثشكوَينن
 لق بة لق و ضَل بة ضَلي

دةست و ثةجنةي وشك 
 هةاَلتووم

 شني ئةكةن و وةك باويلكة
بة دةم بارَيزكةي  ئةمدةن
 ئةوَينتةوةو

لة شةختة بةنداني طيانتا: 
 ئةمِرسكَينن.

لة بةرطي دواوةي ئةم 
كتَيبةدا كؤثلةيةكي نؤ دَيري لة 

–ضامةكةي كاك شَيركؤ بَيكةس 

دا باَلو كراوةتةوة لة ثاشبةندي 
 ئةم ضةند دَيرٍِِةدا:

"سةركَيشي نووسةر لةطةَل 
-وشة و نووسيندا لة شكسثري
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َيناكات، بةَلكو ةوة دةست ث
لةطةَل شيعري طاَلتة ئامَيز و 
اليةاليةي دايك دةست ثَيدةكات، 

شؤ كة تيايدا -لةطةَل ساليد
ضريؤكي جنؤكان و ثةرييةكان و 
دَيوو درجنةكان سةرجنت 
ِرادةكَيشَيت، لة ِرَيي قووَلرتين 
يادةوةري هةتا بةرلةوةي منداَل 
زماني بثذَيت، يادكردنةوةي ئةو 

ةي ثايز بؤ من طةال تةِران
دةطةِرَيتةوة ِرؤذاني ذيامن لة 
بولطاريا، بة واتا من يادةوةريم 
بولطاريية، بؤية من تا ماوم لة 
ماَلي زماني ئينطليزيدا كرَي 
طرتةم. هةر لةبةر ئةوة من لة 
ِرووي جوطرافييةوة بَي ئؤقرةم و 
نائارامم، هةميشة بؤ ماَلَيك 
 دةطةِرَيم كة جَيطةي ماَلة 

      ؤ بطرَيتةوة كة كؤنةكةم ب
ئاشكرا ديارة لةسةر زةمني 

 بووني زةمحةتة.
)بةشَيك لة نووسيين شاعريي 

 بولطاري: كاثكا كةسابؤظا(
 
 

 سةرضاوة:
MPT/ Modern poetry in Translation 

Third Series – Number Four 

Between the Languages 

Edited by: David & Helen Constantine 

2005 

 

 
 ورتة رؤمانيَكضةند ك

  
  ربيع جابرربيع جابر

  لة عةرةبييةوة: سةردةملة عةرةبييةوة: سةردةم
 

رؤماني كورت هونةرَيكي 
قورسة. هونةرَيكي باويش نيية. 
ئةطةر خوَينةرَيكي هاوضةرخ 
ويسيت ليستَيك بةو رؤمانة 

ةوة ةتكورتانةي كة خوَيندوويان
بكات ضي كؤدةكاتةوة؟ 
يابانييةكان حةز لة رؤماني 
كورت دةكةن، ئةمريكاييةكان 

ي رؤماني ئةستووريان مةيل
هةية. "ثريةمَيرد و دةريا"ي 
هَيمنطوةي دةرضوون بوو لةم 
بنةماية. ئةو رؤمانة كورتةي 
هَيمنطوةي لةيةك ذمارةي 
طؤظاري )تايم(دا باَلوكرايةوة و لة 
شةوو رؤذَيكدا يةك مليؤن دانةي 
لَي فرؤشرا. ئايا دةشَيت بَلَيني 

رؤماني كورت ضريؤكَيكي درَيذة؟ 
كةي نةرَيية. خواسيت وةالمة

رؤمان خواسيت ضريؤك نيية. 
ضريؤك داخوازيي ئةو شتانة 
ناكات كة رؤمان دةيكات. رؤمان 
داخوازيي داهَيناني دنيايةكي 

 –هاوتةرييب دنياكةمانة. ضريؤك 
ئةو  –لةو رووبةرة سنووردارةيدا 

توانايةي نيية، هةرضةند ناوبةناو 
ئارةزووي ئةوة دةكات. 

ةلويس ضريؤكةكاني خؤرخ
 بؤرخس منوونةيةكي بةرضاون.

دةشَيت ثَيناسةي 
ضريؤكةكاني بة رؤماني زؤر 

 كورت بكةين.
بؤرخس خؤي لة نووسيين 
رؤمان الدا بة بةهانةي ئةوةي كة 
تةمةَلة. جارَيكي ديكة وتي 
رؤمان قايلي ناكات. وتي: رؤمان 
بَي شَيوةية، شَيوةي نيية. وتي: 
ضريؤكي كورت هونةرَيكي 

ي بريكارييانةي زؤر طَيِرانةوة
قايلكةرة و لة بري ئةوةي كة 
رؤمانَيك بنووسَيت دةربارةي 
نةهةنطَيكي سثي كةناوي "مؤبي 
ديك"ة، ضريؤكَيكي كورت 
دةنووسَيت بةناوي 
"بةرةنطاربوونةوة"وة بةجؤرَيك 
كة رؤماني "مؤبي ديك" ببَيتة 
ثةراوَيزَيكي كورت بؤي. لة 
ضريؤكي "بؤضوونَيك بؤ 

ا خؤي دةردةخات ثةناطايةك" و
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كة ثَيداضوونةوةيةكي رةخنةيي 
دةربارةي رؤمانَيكي راستةقينة 
دةنووسَيت، كة دةزانني كةس 
نةينووسيوة. بؤرخس دةَلَيت: 
دةشَيت درَيذترين رؤمان 
كورتبكرَيتةوة بؤ ضةند دَيِرَيك. 
ئةمة دةربارةي ذياني مرؤظيش 
دةوترَيت. بؤرخس رؤماني 

نةبوو  نةنووسي، بةالم ئةمة رَيطر
لة هؤطربووني بة نووسينةكاني 
)ستيظنسن(. جار لة دواي جار 
دةطةِرايةوة بؤ خوَيندنةوةي 
"دكتؤر جيكل و مستةر هايد"، 

لة نيوةي  –ئةو رؤمانة كورتةي 
دووةمي سةدةي نؤزدةدا 

كة دةرطاي بةسةر  –نووسراوة 
دنيايةكي سةيردا بؤ واالكرد. 
رؤمانةكة بة ثياسةكردنَيكي 

ة شةقامَيكي بةرديندا شةوانة ل
كة بة ضراي طاز رؤشنكراوةتةوة 
دةستثَيدةكات. ئةم وَيَلطةية 
ضيية؟ دوو زةالم رؤذَيك )نيوةرؤ؟ 
دواي نيوةِرؤ؟ دةمةو ئَيوارة؟( لة 
شاري لةندةندا ثياسة دةكةن، 
يةكَيكيان سةرضَلييةكي شةوَيكي 
دَيتةوة ياد و دةيطَيِرَيتةوة. لة 

ماَلةوة  طةشتَيكةوة شةوَيك بةرةو
دةطةِرايةوة، شةقامةكان 
ضؤَلبوون و تةمَيكي تةنك 
دايثؤشيبوون، دووِريانةكان يةك 
لةدواي يةك بةرةو رووي دةهاتن، 
هةموو ئارامبوون و لةناو 

رؤشنايي ضراكاندا مةلةيان 
دةكرد، شارةكة ئارامبوو.. شةو 
بوو كاتي طةِرانةوةكةي كاتَيك كة 
زةالمَيكي سةيري بيين، 

َيكي سةير كة كضَيكي بوونةوةر
دةشَيالو بةردةوامبوو لةسةر 
رؤيشتنةكةي.. رؤمانة 
ئةندَيشةييةكةي ستيظنسن 
زةالمَيك دةطؤِرَيت بؤ شَيوةي 
ئاذةَلَيك. لة ضارةكي يةكةمي 
سةدةي بيستةمدا طريطؤري 
سامسا دةطؤِرَيت بؤ مَيروويةك. 
كافكا نوسخةيةكي نوَيي 
رؤمانةكةي ستيظنسين 

ماني "طؤِران" نةنووسييةوة. رؤ
رؤماني "دكتؤر جيكل و مستةر 
هايد" نيية. لة رؤذذمَيرةكاني 
كافكادا رؤمانَيكي ديكةي 
تةواونةكراويان بةرضاو 
دةكةوَيت. "وَيستطةي هَيَلي 
ئاسين كلدا" منوونةيةكة. كافكا 
تةمةنَيكي كورت ذيا. تؤَلستؤي، 
لة بةرامبةردا، تةمةني هةشتا 

ضارةكي  ساَلةي تَيثةِركرد. لة دوا
تةمةنيدا ذمارةيةك رؤماني 
كورتي نووسي. هةندَيكيان 
هَيشتا لة ذياندا بوو باَلوكرانةوة، 
هةندَيكيشيان لة ثاش مردني لة 

، ذنةكةي 1910ساَلي 
باَلويكردنةوة. "مةرطي ئيظان 

( رؤمانَيكة كافكا و 1886ئيلض" )
ستيظنسن ثَيكةوة تَيثةِر دةكات. 

شَيوازي نووسيين تؤَلستؤي 
اوشَيوةي نةبوو. كافكا ه

بةسةرسامييةوة ضةند جارَيك 
خوَيندييةوة. هةردوو كافكا و 
ستيظنسن هؤطري 
دانثيدانانةكاني ئةمرباتوري 
رؤماني ماركؤس ئؤريليوس بوو. 
ستيظنسن لة تةمةنَيكي كورتدا 
مرد. نةطةيشتة سةدةي 
نؤزدةهةم. تؤَلستؤي لة ثَيش 
ستيفنسندا لة دايك ببوو، بةالم 

شَيكي ساغةوة و طيانَيكي بة لة
بةرينةوة طةيشتة سةدةي 
بيستةم. نةخؤشي سيل 
ستيظنسين ماندوو كرد و 
كافكاي كوشت، بةالم تؤَلستؤي 
سيل نةيكوشت. لة رؤماني 
"مةرطي ئيظان ئيليض"دا زةالمَيك 
دةبينني كة خةريكة لة ثةيذةيةكة 
بكةوَيت. دةيةويست دَلنيا بَيت 
لة جَيطرييي ثةردةي سةر 

جنةرةيةك. ثَيي دةخليسكَيت و ثة
خةريكة لة ثةيذةكةوة بكةوَيتة 
خوارةوة، بةالم هاوسةنطيي 
خؤي رادةطرَيت و بازدةدات. 
ثتةويي جةستةيي 
يارمةتييدةدات و تةنها بة 
سووكي كةمةري بةردةكةوَيت. 
زؤر بايةخ بة زةبرةكة نادات و 
نازانَيت طورضيلةي بةركةوتووة و 

ةِروات و لة ناوةوة خوَيين لَيد
ئةمةش كؤتاييةتي. تؤَلستؤي 
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بةشَيوةيةك وَيناي 
بةرةنطاربوونةوةي زةالمةكة 
لةطةَل مةرطدا دةكات دةَلَيي 
وةسفي دميةنَيكي سروشيت 
دةكات. تؤَلستؤي توانايةكي 
ترسناكي هةبوو. خوَينةري 
ياداشت و نامةكاني بؤي 
دةردةكةوَيت كة زؤر هؤطري 
دانثَيدانانةكاني ماركؤس 

يوس بوو. دواي "شةِر و ئؤريل
ئاشيت" خؤي فَيري زماني 
يؤناني كرد و دووبارة 
نووسينةكاني هؤمريؤسي 
خوَيندةوة. وزة لة جةستةيةوة 
هةَلدةقواَل. دواي "ئانا كارنينا" 
فَيري زماني عيربي بوو و 
دووبارة تةوراتي خوَيندةوة. 
هةندَيك ضريؤكي ئاييين و 
نائاييين نووسي. لة نَيوان 

دا  1904و  1896 ساالني
"حاجي مراد"ي نووسي. "قةشة 
سةرجَيؤسي"ي لة ساَلي 

دا تةواو كرد. ئةم دوو 1898
، ثاش 1911كورتة رؤمانة ساَلي 

مردني، باَلوكرانةوة. "حاجي 
مراد" رؤمانَيكة دةربارةي دوو 
جيهان. ثياوَيك خَيزان و ميللةت 
و شاخةكاني شيشان 
بةجَيدةهَيَلَيت و ثةيوةندي 

دووذمنةكانةوة دةكات.  بةرووسة
رؤذهةالت بةجَييدةهَيَلَيت و 
دةضَيت بؤ رؤذئاوا. )لةم رؤذانةدا 

وةرطَيِرانة ئينطليزييةكةي 
باَلوكرايةوة(. تؤَلستؤي لة 
"حاجي مراد"دا ضي 
دةنووسَيت. وَيناي ملهورَيكي 
رؤذهةاَلتي )شاميلي سةركردةي 
ياخيبووةكاني شيشان لة 

م( و ناوةِراسيت سةدةي نؤزدةهة
ملهوِرَيكي رؤذئاوايي )نيقوالي 
يةكةم، قةيسةري روسيا( دةكات. 
لة نَيوان ئةم دوو جةمسةرةدا 
"حاجي مراد" دةبينني كة 
دةضَيت بؤ ئةو ديوي سنوور و لة 
ئاهةنطي رووسةكاندا ذناني شان 
رووت و دةم بة ثَيكةنني و 
ثياواني رةنط سوور دةبينَيت كة 
 دةخؤنةوة. ئةميش بة جلي باوي

ميللييةوة و دةست لة سةر 
خةجنةر و بة دوو ضاوي 
وردبينةوة سةيريان دةكات. 

 ضارةنووسي ضيدةبَيت؟
رؤمانة بةسةري بِراو كؤتايي 
دَيت. خوَيين سوور لة نَيوان 
شانةكانةوة فيضقة دةكات، بةالم 
خوَيين رةش لة سةرييةوة دَيت. 
طياي ذَير الشةكةش سةوزة. ئةم 

ت؟ سَي رةنطة ضي دةطةيةنَي
تؤَلستؤي نووسةرَيكي ئاسايي 
نيية. ئةو وردةكارييانةي 

 ئةندَيشةيان دةكات كوشندةن.
كَي قةشة سةرجيؤسي لة ياد 
دةضَيت كة لة ثةناطةكةيدا 
وةستاوة و طوَيي لة دةنطي 

ذنَيكة و ورشةي كةراسةكةي لة 
دةرةوةدا؟ خوا ثةرستةكة لة 
ئةزموونةكة دةترسَيت. هَيشتا 

يةك بة تةور نازانَيت كة ثةجنة
دةبِرَيت، هَيشتا نازانَيت 
رَيطاكاني ذيان بةرةو كوَيي 
دةبةن. ئايا تؤَلستؤي هةموو 
ضريؤكةكةي دةزاني ثَيش 
نووسيين؟ قةشة سةرجيوس لة 
ئةشكةوتة داخراوةكةيدا وةكو 
 ثَلنطي ناو قةفةزَيك دةخوَلَيتةوة. 
تةم ضؤتة ناو ئةو بةفرةي كة 
زةويي داثؤشيوة. ضرايةك 

ةطرَيت و نزيكدةبَيتةوة. هةَلد
رووناكي ضراكة لةسةر 
شووشةكة تيشكدةداتةوة. رووي 
نزيكدةكاتةوةو سةرجندةدات. 
هةردوو لةثي ضةسثاندووة بة 
الجانطةكانييةوة و سةرجني 
دةرةوة دةدات. لة ثِر روخساري 

 ذنَيك سةرساميدةكات.
ئةمةش ليسيت ضةند رؤماني 
كورتة: "ئاشبةز" نووسيين 

موتؤ، "جوانة بانانا يؤشي
نوستووةكان" نووسيين 
ياسؤناري كاواباتا، "ناراياما" 
نووسيين شيضريؤ فؤكوزاوا، 
"كؤتر" نووسيين ثاتريك 
ساسكةند، "ئاوريشم" نووسيين 
ئةليساندرؤ باريكؤ، 
"بةدبةختييةكي ئاسايي" 
نووسيين ثيتةر هاندكة، "ثَيدرؤ 
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ثارامؤ" نووسيين خوان رؤَلفؤ 
ذَير "ضةند تَيبينييةك لة 

خاكةوة" نووسيين 
 دؤستؤيظسكي.

هةموو ئةم رؤمانانة لة ناخي 
شتةكانةوة وَينة دروستدةكةن. 
قارةماني رؤماني "ئاشبةز، 
لةطةَل وِرةوِري يةخضاَلةدا 
دةنوَيت، ثاش مردني نةنكي لة 
ذوورَيكدا بة ئاطادَيتةوة كة 
هةَلمي قؤريي ضايةكة 
ثِريكردووة. ثريةمَيردةكةي 

اباتا لة جَيطاكةي رؤمانةكةي كاو
راكشاوة و سةيري جوانة 
نوستووة دةكات و بري لة 
درةختَيكي طَيالس دةكاتةوة كة 
ثِرة لة طوَلي سثي. ثياوَيك دايكة 
ثريةكةي داوة بة كؤَليدا و بةسةر 
ضياي )نارا(دا سةردةكةوَيت. 
ريطاكة دذوارة و لة ذَير 
داربةِرووةكةدا ئَيسقان و دةفري 

ة. ثياوةكة دارين باَلوبووتةو
نازانَيت كة تؤزَيكي ديكة بةفر 
دةبارَيت، بةالم دايكي 
دةثاِرَيتةوة و داواي ئةم بةفرة 
دةكات. ثياوَيكي ديكة دةكةوَيتة 
ضاَلَيكةوة و قةلةرةش لة ضاَلةوة 
وةكو ستوونَيكي ئاو بةردةوام 
هةَلدةقوَلن. ئةم وَينة شيعرييانة 
لة كوَيوة بؤ )فؤكؤزاوا( هات؟ لة 

ييةكي ميللييةوة؟ جؤناسان طؤران
نوَيَل دوا ذةمي ئَيوارةي 

دةخوات. هةَلووذةكة ثاك دةكات 
و ناوكةكةي دةخوات. ثاشان 
توَيكَلةكةشي دةخوات. 
هةستكردن بة تام. تامي 
ثةنريةكة )ثةنرييش هةبوو. ئةي 
ضؤن لة بريمضوو؟( دايكي 
نووسةر لة رؤماني 
"بةدبةختييةكي ئاسايي" 

و دةِروات، دةِروات و دةِروات 
سةر ئَيشةش بَيزاري دةكات. 
          طفتوطؤ كورتةكاني خوان 
رؤَلفؤ. رستة سةرةتاييةكاني و 
بؤني لة يادكراوي كؤماالو 
كةوتين ميطَيل لة ئةسثةكةيةوة 
لة تةمةكةدا. تةمَيك كة دةضَيتة 
كؤنؤضكةكاني لةشةوة، مردنيش 
نزيكدةبَيتةوة و ثياوةكة 

يةكاني نازانَيت. دَيِرة بةراي
رؤمانةكةي دؤستؤيظسكي. ئةم 
دةنطة نةخؤشة. ثياوَيك طلةيي لة 
نةخؤشي دةكات. باسي جطةري 
دةكات. ئايا جطةري نةخؤشة 
يان رؤحي؟ دةزوويةكي رةش ئةم 
رؤمانة كورتانة ثَيكةوة 
دةبةستَيتةوة. كَي دةتوانَيت ئةم 

 دةزووة رةشة بكاتةوة.
 
 

 سةرضاوة:
 (احلياةرؤذنامةي )

 18/4/2006. 
 

 
 

رِيَخراوةكةي فرانز 
 كافكا

  
  ربيع جابرربيع جابر

لة عةرةبييةوة: هةورامان لة عةرةبييةوة: هةورامان 

  وريا قانعوريا قانع
ثياوَيك نامةيةكي بةدةست 
دةطات، نامةكة ناونيشاني لةسةر 
نيية، ئةم نامةية لة كوَيوة 
هاتووة؟ لةسةر كاغةزي نامةكة 
هةندَي زانياري هةية: )ساَلي 

لة براط ِرَيخراوَيك  1990
َيخراوةكة: دامةزراوة، ناوي ِر

ِرَيخراوي فرانز كافكاية(. 
ثياوةكة كافكا دةناسَي، كافكا 

لةدايك بووة، ساَلي  1883ساَلي 
كؤضي دوايي كردووة.  1924

ثياوةكة بةرهةمةكاني كافكاي 
خوَيندووةتةوة، ِرؤمان و ضريؤك 
و دةقة سةير و بضوكةكاني 
خوَيندووةتةوة. نامةكاني 
خوَيندوةتةوة، ثياوةكة كافكا 
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اسَي، بةآلم ئةوة يةكةجمارة دةن
 طوَيي لةم ِرَيخراوةبَيت.

َيخراوةكة سَي ئاماجني هةية، ِر
يةكةميان داناني ثةيكةرَيكي 
كافكاية لة طؤِرةثانَيك لة 
طؤِرةثانةكاني شاري )ثراط(، 
بآلوكردنةوةي سةرجةم كارةكاني 
كافكا لة ئةَلمانيةوة بؤ ضيكي، 
دروستكردني خةآلتَيكي 

بدرَيت بة  جيهاني، ساآلنة
بكةوَيتة  نوسةرَيك كة

طفتوطؤكردن لةطةَل كافكا و 
 ئةدةبةكةي.

نامةكة نة واذؤي لةسةرة نة 
بةروار، ئايا ئةمة فِروفَيَلَيك نيية؟ 
ثياوةكة ئةنتةرنَيت دةكاتةوة، 
داخؤ ئةم ِرَيخراوة ِراستية ياخود 
خةياَليية؟ نةِرَيخراوةكة خةياَليية 

ش، نة ثةيكةرةكة و نة ثاداشتةكة
كارةكاني كافكا وةردةطَيِردرَين و 
بآلودةكرَينةوة، ِرةنطة هةموو 
كارةكاني بآلوكرابنةوة، تةنها 
مةسةلةي ئةم نامةية 
دةمَينَيتةوة، لةوانةية ئةمة 

 مةتةَلَيك بَيت.
ثةيكةرةكة لة برؤنزة، 
بةرزييةكةي لة ضوار مةتر 

كيلؤطرامة،  700كةمرتة، كَيشي 
ِريين بة بؤنةي تَيثة 2003ساَلي 
ساَل بةسةر لةدايك بوني 120

كافكا، ثةردةي لةسةرالبرا. 
خةآلتةكة خةياَلي نيية، تاكو 

ئةمِرؤ بةخشراوة بة شةش كةس، 
بةخشرا  2001يةكةجمار ساَلي 

بة "فليب ِرؤث"ي ئةمريكي، 
بةخشرا 2002دووةجمار ساَلي 

بة ضيكي "ئيظان كليما"خاوةني 
)خؤشةويسيت و ثاشةِرؤ(، 

بةخشرا 2003ي سَييةجمار ساَل
بة هةنطاري "ثيرت ناداس"، 

بةخشرا  2004ضوارةجمار ساَلي 
بة نةمسايي "ئةلفريدا يلينك"، 

بةخشرا  2005ثَينجةجمار ساَلي 
بة شانؤكار "هارؤَلد ثنرت"، 

بةخشرا  2006شةشةجمار ساَلي 
بة "هارؤكي مؤراكامي" خاوةني 

 )كافكا لةسةر ِرؤخي دةريا(.
دواي "يلينك"بة ضةند مانطَي 

وةرطرتين خةآلتي كافكا، خةآلتي 
 2005نؤبَليشي وةرطرت، ساَلي 

ئةمة لةطةَل "هارؤَلد ثنرت" دوبارة 
بوةوة، "ثنرت" خةآلتي كافكاي 
وةرطرت ثاشان خةآلتي نؤبَليشي 
وةرطرت. ئةمة سةيرة! تؤبَلَيي 

 2006"مؤراكي" خةآلتي نؤبَلي 
 وةربطرَي؟

ثاداشيت خةآلتي كافكا 
كافكا بريتية لة ضةندة؟ خةآلتي 

دانةيةك لةو ثةيكةرة برؤنزيةي 
لةسةرةوة ئاماذةي ثَيكراوة كة 
ثةيكةرتاشي ضيكي "ياروسالف 
ِرؤنا" دروستيكردووة، دانةيةكي 
بضوكي ثةيكةرةكة لةطةَل بِري دة 
هةزار دؤالري ئةمريكي، ئةم 

زانياريانة لة نامةكةدا نةهاتبوو، 
وةلَي لة ئةنتةرنَيتدا هةبوو، 

ةنتةرنَييت نةزانيوة، ئةو كافكا ئ
ساَل لةمةوبةر مردووة،  41ثَيش 

وةك ثَيويست نةذيا، نةخؤشي 
)سيل( كوشيت، لة نامةيةكيدا 
دةَلَي )ئةو ملمالنَي دةرونية 

 -بةردةوامةي لة ناخيداية
ملمالنَييةكة لةنَيوان ئةو 
كةسايةتيانةي لة قوآليي 

"سييةكاني"كون كون  -ناخيداية
بينينةكاني كردووة(، كافكا خةو

خؤي دةنوسيةوة، لةكاتي 
نوسينةوةياندا دةبوون بة 
  ئةدةب، ئةو ئةدةبةشة كافكاي

بؤ ئَيمة بة زيندووي 
 هَيشتوةتةوة؟

)نامةيةكي ئيمثراتؤريانة( 
تَيكستَيكي بضوكي كافكاية كة 
تةنها يةك كةسايةتي 
لةخؤدةطرَي، ئةو كةسايةتية 
نامةيةكي هةَلطرتووة و 

ِرَيكخراوي  مةسافةكان دةبِرَي.
ئةندامي هةية،  650فرانز كافكا، 

خاوةني كتَيبخانةيةكة كة هةمان 
كتَيبخانة تايبةتةكةي كافكاية و 

كتَييب لةخؤطرتووة. 1000
كتَيبخانةكةي كافكا دةمانبات بؤ 

 الي "كتَيبخانةكةي بابل".
بؤرخيس ئةو خةآلتةي كافكا 
بةدةست ناهَينَيت، ضونكة ئةو 

ادرَيت مردووة و خةآلتةكةش ن
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بةوانةي كؤضيان كردووة، 
بؤرخيس داني بة كاريطةري 
ئةدةبي كافكادا ناوة لةسةر 
ئةدةبةكةي خؤي، بةتايبةتي لة 
هةردوو ضريؤكي )كتَيبخانةكةي 
بابل( و )كؤنطرة(. كَي شايةني 
وةرطرتين خةآلتي كافكاية؟ ئةو 
ثياوة شايةني ئةم خةآلتةية كة 

ِرؤماني )ذياني  1983لةساَلي 
"ك" و قةيرانةكاني(  مايكل

نوسيي، هةروةها ئةو ثياوة 
شايةني ئةم خةآلتةية كة ساَلي 

ِرؤماني )كَيوي ِرؤح(ي  1990
نوسي. ئةم دوو ِرؤمانة زؤر بة 
ِراشكاوانة لة ئةدةبي كافكاوة 
نزيكن. ِرؤماني "مؤراكي" كة لة 
ئةدةبي كافكاوة نزيكبَيت، 
دواهةمني ِرؤماني نيية، بةَلكو 

 1985ةتي كة ساَلي ئةو ِرؤمانةي
بة ناوي )كؤتايي جيهان و وآلتي 
سةيروسةمةرة(وة نوسيويةتي، 
هةروةها ِرؤماني )خؤشةويسيت 
و ثيسي(ي "كليما" طفتوطؤيةكي 
ِراستةقينةي لةطةَل كافكادا 
تَيداية، كافكا لةو ِرؤمانةدا و لة 
 ميانةي ثةيوةندي طَيِرةرةوة

)نوسةر( بة هاوسةر و كضة 
ئامادةبونَيكي هاوِرَيكةيةوة، 

 قووَل و بةرضاوي هةية.
)نامة ئيمثراتؤريةكة( 
تَيكستَيكي يةك الثةِرةيية و 
دةربارةي ثياوَيكة ئَيواران لة 
ثشت ثةجنةرةكةيةوة دادةنيشَي 
و ضاوةِرواني نامةيةكة لة 
ئيمثراتؤرةوة، ئيمثراتؤر ثَيش 
ئةوةي مبرَي، لةسةر جَيطاي 

مردنةكةي نامةكةي بؤ دةنَيرَي، 
وةكة لة كوخَيكدا و لة سنوري ثيا

دةسةآلتي ئيمثراتؤردا 
نيشتةجَيية، ئاخؤ ئيمثراتؤري 
نةخؤش بؤضي نامةي بؤ 
دةنَيرَي؟ تؤبَلَيي نامةكة بطات؟ 
تةتةرةكة دةبَي كؤشكةكة برِبَي، 
دةبَي شار و كَيَلطةكان لة 
سةفةرَيكي درَيذدا تةيبكات، ئةم 
مةسافة ناكؤتايية ضؤن ضؤني 

توانَي ئةو مةسافة تةيدةكرَي؟ نا
درَيذة برِبَي؟ لةطةَل ئةوةشدا 
ثياوةكة ئَيواران لة ثشت 
ثةجنةرةكةوة دادةنيشَي و 

 ضاوةِروانة.
 

 سةرضاوة:
 16/5/2006 - احلياةدار 
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