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 ئةي خةونة بضووكةكاين ئيواران،« 

 .. مةثةشؤكن
  »        Φ مردن هةقة

 
 
 ):خوصندنةوة (رةخنة - 2

 mind يا    Spiritئةو وشةي كة لة كورديدا بة ماناي رووحة، بة ئينطليزي                    
ي ئالَماين وةكوو   )geist(، ئةطةرضي بة روالَةت   geist و لة ئالَماين دا      دةكري بةرضظة

)(ghost                ،تةوةنيئينطليزي واية، ٌٌبةآلم كةم كةس ئةم دوو وشةية بة يةك مانا دةهي 
 Holy يان    Holly spiritكة زياتر بة      )  رووحي ثريؤز    (dergeist heiligeوةكوو
ghost     ر دراوة، رةنطة بة بؤنةي ئةوكة    وةرطي ةيبghost     لة ئينطليزي دا بة رووحيك 

دةطوتري كة وةكوو مؤتةكة واية، هةروا كة شكسثير بؤ رؤحي هاملييت طةورة،                  
ح لة الي شاعري بة ماناي نةرييت        ووي بة كار هيناوة، ئاشكراية كة ر       )ghost(وشةي  

من .»ةزانسيت رووح الي ئةو، بةرزترين و دذوارتريين زانستةكان       «خؤي نية بةلَكوو    
ثصم واية، كاتصك ئينسان دةخةوص يان خةون دةبينص، ئةو شتانةي لةو خةونةدا                    
رووبةرووي دةبنةوة، ئةو شوصنانةي دةيانبينص، لة راستيدا ئةوة رووحي ئةو                     
ئينسانةية كة سةفةر دةكات، رووحي ئةوة وةكوو بالَندةصيكي ئصسك سووك بةرةو           

بةراي من،  .  تين ئاواتةكاين، دةفرص   طؤأةثانة ناديارةكان، بةرةو شوصين بةدي ها        
ي ثصوةلكاوة و   )بضووك(ش، لة بةر ئةوةي سيفةيت       سالَح سووزةين ئةم خةونانةي   

ي بة خؤوة طرتوة، رووحي بضووكي ئةو كةسايةتيانةن                      )ناسراو(حالَةتصكي    
رةوايةتة _  ئثيستمةي زالَ   (، دةيانةوص بةرز بفأن، بةلَام خةونة ملهوأةكان        )شةمص(

هةرطيز رصطةيان ثص نادات، مةطةر ئةوةي دةمامك                     )  ةسةلَاتد_طةورةكان    
 ! هةلَبةسنت، يان بة ناسنامةصيكي ساختةضييةوة بتوانن، بفرن

 ... نة بوو بؤ يةكص لةو ملهوأانةلةوا/
 Φ/ئصعدامم كةن... خةون... خةون ئةلَصم 

كاتيك باس لة خةون دةكةين تةنيا مةبةستمان لة طؤشةنيطاي فرويدانةوة                
مةبةست لة خةون ئةوةية     .   بةلَكو خةون لة واتا هةرة طشتيةكةي دا دصنينةوة          نية،

كة هيزي ئةوةي تصدابيت كة رؤشنايي بقؤزيتةوةو رووناكيمان ثي ببةخشيَ، خةون            
و ئارةزوو دوو خؤشكي يةكترينن، شيعر دةيب لة ناوضة شيدارةكاين ئارةزووةوة            



 رووناكيمان بةركةوتووة، كاتيك كة        لة دايك بيت، كاتيكيش هةست دةكةين كة           
تةزوويةكي يين لة نيوان ئيمة و دةقدا درووست دةبيت، واتة ديالوطيكي                            

 ...بةبةرةكةت دروست بووة
 دةقي شيعري واتة ديالؤط، ديالوطيكي هةميشةيي، و لة طةيلَ ئاستدا لة نيوان             

ضينة الي رووح ناسان و ئةو         بؤ دابني كردين باشتري بابةتةكة، دة        .  ئيمةو ئةودا 
بريمةندانةي كة رووحيان وةكوو سةرةكي ترين واتاي فةلسةيف خويان                              

و قائيم  )  بة رصذةي لةش   (هةلَبذاردوة، رووح الي ديكارت، جةوهةريكي سةربةخؤ          
ي خوي دا واي دةسةمليين كة رووح ثيشكةوتوو       »أامان« لة   ديكارتبة زات و نةمرة،     

ة، ئةو نةك تةنيا لة سةملاندين جةوهةري بيضميي تووشي                 و سةربةخؤ لة ماك      
طرفت دةيب بةلَكوو لة ثيوةنديدان بة رووحيش ناضار دةيب دةستةوداماين                         

، تةنانةت  ...طرميانةييك وةكوو طرميانةي هةبووين خوداييك بيب كة فيلَبازنية و           
نا نةرييت ية كة    يش لةو شوينةدا كة باسي رووح دةكات كةم و زؤر هةر ئةو ما            كانت

 وةك يةكةم هةنطاو ثيمان دةلَي       هيطلمانةوةو ثةيتايي دواي مةرطة، دةهينيتةوة،        
كة ئةو كاري بةم ضةمكةي رووح نية، رووح تا كاتيك ماناي هةية كة مرؤظ لة كات                 
و شوين دا ذياين هةيب، ئةم رووحة، رةنطة بضووك، تاك و تةنيا لة سةر ذياين                      

يبةتيةوة نةيب، بةآلم ثيوةندي هةية لةطةلَ ئينسان، بةو شيوةيةي            يةك ئينساين تا  
كة لة دريذةي ميذوودا لة بةرةيصكةوة بؤ بةرةيصكي تر دةركةوتووة و ئةم ماناية                 

خةونة بضووكةكاين    (هةر ئةو ماناي وشةي رووح يان بةزماين شاعريانة                          
واران و كةلَك وةرطرتن     يش دةطريتةوة، كة ماناي خةونة بضووكةكاين ئي        )ئيواران

بؤ ئةم رووحة سةرطةردانة، بةو ماناية كة هةر ئيوارة و ئاوا            »  كات«لة ئاوةلَكاري   
. بوونيك، هةآلتنيكي دووبارةي هةية هةروا كة هةآلتين خؤر، ئاوابووين هةية                   

هةرضةندكة ئاوابووين خؤر    (ئاوابووين ئةويش، هةآلتنيكي دووبارةي ضاوةأوانة      
و بةكارهيناين ئةم ئاوةلَكارة، ماناي           )  لَي لة هةبووين ئةو نية          بة ماناي نكؤ     

ي لةشي ية كة لة ئيوارةي ذياين مادي دا ضاوةرواين                »من«سةربةخؤيي رؤح لة      
هةلَهاتنيكي دووبارة بؤ ئةم خةونة بضووكانة دةكات و هةروا كة هةر ئينسانيك                 

)  يان مةيل بة ذيان    رؤسئيخالَي أووبةأووي   ( يا ترس لة مةرطي      تاناتؤسسروشيت  
يان (بة ئارام بوون      )  مادي(هةية شاعرييش رووحي ثةشؤكاوي لة ئاسيت مةرطي            

رادةسثيري، تا ئةو ترس و ثةشؤكانة كة لة ئيوارةييكي خؤويست دا          )  جؤري تةسليم 
        خؤويست بةو بؤنةوة كة رووداوي         .  (سةرضاوةي طرتووة، لة سةرخؤي البةري

شاندةري ميذوويي بووين ئةوو سةملاندين تاكةكةسيي و         مةرط لة الي ئينسان، ثي     
ئاواتةكانيةيت، مةرط لة بوونةوةراين غةيري ئينساين وةكوو شت و طيا و ئاذةلَ،              
بة هؤي يارمةيت دةرةكي يةوة دادةسةثيت، لة حالَيكدا لة الي ئينسان ضون زانياري         

                خؤويست يب فةرماين    و كةلَك وةرطرتن لة         )  هةية، وةك ئةوةية مةرطي 



و زةنةو مات بووين دواي ئةو و هيدي بوونيك كة لة هارمؤين                         )  مةثةشؤكن(
وشةكةدا هةية، بة خوينةر رادةطؤيزيت و رووحي ئةويش وةكوو دةريايكي دواي              

و ئازاد و رةها      )  هةلَبةت بة ثان و بةريين دةرياكة         (شةثؤالن، مةنط و ئةهوةن        
هةلَهاتن لة  « و     ئةريك فرؤم  وةبري     ئةم ترس و ثةشؤكانة لة ئازادي            .  دةكات
 :مان دةخاتةوة كة دةلَي»ئازادي
ئينسان هةموو كاتيًك دةبص بة ناوةند و ريكخراوةييكةوة لكابيت و هةر كات             «

ئةم لكاندنة بة شيوةييك لصك بثضأيت و ئةم ئةهوةين وهاوتايية لة دةس بضيت، لة              
ةرئةكةوي كة بة زووترين كات،      ئينسان دا جؤريك هةسيت مةترسي و ثةشؤكان د         

دةسةوداويين، لكاندنيكي ديكة و بةشيوةيكي تر دةبيت، وةكوو اليةنطري طرووثة              
 »وةرزشيةكان و ثارتة سياسي و كؤمةلَايةتيةكان

 : دةلَيΦΦ»دياردة ناسي رووح« لة ثيشةكي كتييب هيطل 
ةيت و لة     مةرط الي ئينسان كاريكي دةرةكي نيية، مةرط خودي خؤي                   «  

دةرووين خؤيدايةو بةو بؤنةوة مةرطي ئينسان هةميشة ضاوةأوان نةكراوة و                   
بؤية شاعري لة ئاسيت ثةشؤكان لة مةرط،              »  دةبيتة هؤي ثةشؤكان و مةترسي        

جةخت لة سةر هيدي بووين رؤح دةكات، ئينسان، ئينسانة، لةبةر ئةوةي دياردةي               
               تة ئاراوة و هةر بةم بؤنةيشةوة             مةرط لةطةلَ زانياريةكةيدا، لة الي ئةو دي

تاكةكةسيي بووين ئةم بوونةوةرةيش دةرئةكةوي، ئةطةر هةر بوونةوةريكي                   
» من«ئينساين خؤي بة كةسايةتيةكي تاك و دياريكراو دائةنيت و خؤي بةناوي                     

دةناسيت و لة ديتران جويي دةكاتةوة، لة بةر ئةوةية كة زانياري بة سةر نةماين                  
ةلَام دةيب بزانني كة ئةطةر زانياري لة مةرط، ئينسان دةكاتة تاكيكي           ب.  خؤيدا هةية 

تايبةت و جيا لة ديتران، هةر لةو حالَةيشدا، كاتيك بة ئةجنام دةطات، ثيشاندةري                
ية و ئةم هةق بووين مةرطة كة شاعري جةخيت لة سةر           )فةردييةت(دؤأاندين تاكصيت   

 هيدي بوونةوة طرتووة كة دواي         كردوة سةرضاوةي لةو تةسليم و أاسثاردن بة          
مةترسي دؤأان و سةرنةكةوتن ديتة ئاراوة و هةلَبةت بةلَطةداركردين دؤأاندنةكة،            

!) ثيشينة دةلَين هةقة بؤية أةقة    (بة وشةي هةق، ريطاييكي كورت و بةلَام زؤر تالَة            
كو لة زينداين لةشي مادي نية، بةلَ          »من«ضونكا مةرط لة واقع دا، رزطار بووين             

ة و تةنيا ئةم     »من«هةبووين من، لة ضةشين لةشي       .  ة لة من  »رووح«رزطار بووين   
لةشة نية كة زيندانة، بةلَكو خودي منيش زيندانيم، لة واقيع دا كايت مةرط،                            

مةرط دؤأاين شانازي   .  واز لة لةش ينيت   »  من«بةجي ديلَيت نة ئةوةي     »  من«رؤح،
 و تايبةتة، ساتةوةخيت ديالكتيكي                   ئينسان بة ناوي تاكيكي دياريكراو                  

نةيف دةبيت و أاوةستاندين     »  من«سةرنةكةوتنيةيت، كاتيك كة لة دةرووين ئةودا         
مةرط )  وةكوو ئيوارةييكي بة سام     (لة دريذاي تةمةين دا لة تارماييك زياتر نية،             



رزطاربووين رووحي طشيت و موتلَةقة، لة تاكيكي دياري كراوو بضووك، رزطاري                
 .. ووح و دةرضوون لة الأيي تاكةكةسي ية بؤ طةأانةوة سةر ريطاي سةرةكير

 )(tod.death  يش، مةرط بة ماناي طوجنانيكي تايبةيت ئينساين يةهايدطيرالي 
كة تيكؤشاين  )  ableben.demse(و جياوازة لةطةلَ مةرط بة ماناي سةكةت بوون             

ة بتوانني بلَيني، بة ثيضةوانةي ئةو      مادي و مةرطي هاوبةشي ئينسان و ئاذةلَة، رةنط       
 هةيانة، لةمةدا هاوبةشن كة بة هيض       مةرطجياوازيانةي ئةو دوو بريمةندة لة باسي       

. شيوةيصك، مةرط طواستنةوة يان بواريك نية بؤ دةرةوةي مةيداين بازنةي ميذوو          
لةيةك جةستةدا     »  من«لة رووي واتايشةوة، ئةوة دةطةيةينَ كة دوو                              

دةخةوي، نان دةخوات و       ية كة ثياسة دةكات،    »ينةح سووز سالَ«ةميان  دةذين،يةك
دا »من«يك لة   »ئةو«ة كة شيعردةنووسي، واتة     »سالَح«خةون دةبيين، ئةوةي تريش     

كردن لة   يك دا دةذيت، ضونكوو جةخت      »ئةو«لة  »  من«:  دةذيت، يا باشترة بلَصني     
لة ناو شاعري داية،       »  من«وو   تةنيا مةرطيكي راستةقينةية، كةواتة د        »  من«سةر   

ي ناخة، مين تاكة، مين جياوازة، مين          منيكي بابةتيية، ئةوةي ديكةش       منيةكيان  
مين يةكةم لةطةلَ   .  بيطةردة و ئةوةي ديتة زمان، ئةوةي خاوةن داهصنةري شيعريية         

بةآلم مين دووةم تيكوومةكاين دةدا و          ...جيهانداية، لةطةلَ ئةو رةوت دةكات و         
مين يةكةم تاكصكة لة ناو كؤمةلَطا، مين دووةم               .  ي دروسيت دةكاتةوة    سةرلةنو

شةأي لةطةلَ دةكات، كةواتة ئةم دوو منة هةميشة لة جةنط دان، كةسيان بةسةر                  
ئةوي تريانةوة سةرناكةويت بةلَكوو دةقي شيعري يلَ لة دايك دةبيت، ئامانج و                     

 .ئارةزوويش، لةم جةنطة نةحةسانةوةية
شاعري : دووثات دةكةينةوة كة دةلَيΦΦΦ    ئةم وتةي ئةمحةدي مةال   لة كؤتايي دا   

ورياي ئةوةية كة لة ناو سيستةمي زمانيك ئيش دةكات كة ئةو دروسيت نةكردووة،    
بلَيني، دةتوانني    .  كوو مامةلَةيةكي تايبةت و جياوازي لةطةلَدا دةكات                      بةلَ

ؤزيتةوة و رةنطة    شاعريهةولَي ئةوة دةدات لة ناو زماين طشيت، زماين خؤي بد               
دذي زماين دايكيش هةلَويست وةرطريت و لة زؤر اليةنيشةوة بةرةوأووي بيتةوة،            
بؤية لةم رووةوة ئةطةر تةماشاي شيعر و شاعريةكةي بكةين، ئةوة بة تاوانباريان              

، ضونكة  (!!)لة قةلَةم دةدةين، شاعري تاوانبارة بةرامبةر بة زماين نةتةوةيي خؤي            
يكمان ثيَ نالَي هةموومان ريك بني لة سةري، بةلَكو لة نيو تةوين                 لة كؤتاييدا شت   

بؤية لة طؤشة هةرة تةسكةكةيةوة سياسةت بة ضاويكي         .  واتاكان ئاذاوة دةنيتةوة    
ئةو طورزة واتايةي كة لة دةقيكةوة       .ثأ لة راأاييةوة سةيري دةقي شيعريي دةكات       

) دةسةآلت(طا داثلَؤسةرةكان          دةردةثةأي، رةنطيب بةريوةبةراين دامودةز              
بسلَةمصنصتةوة، ضونكة ئةوان لةطةلَ واتاي يةك اليةنة و تةك رةهةندين، ،ئةويش               

 ....هةلَشاخني بيت بة دةوري بؤضوونة تاكأةوةكان



رةنط يب ضاكترين دةقي شيعري ئةوة بيت كة دواي خويندنةوةي يةكةم                     
ين، هةروةها رةنطة تينةطةيشنت    تةا هةر تووشي حةثةسان بني و لة هيض تينةطة          

بةآلم مةبةست لة تيطةيشتنيك    .  ئاماجني سةرةكي هةموو دةقيكي شيعري كوك بيت       
نيية لة نيو تةم ومذدا بئالَؤزكي، بةلَكو تينةطةيشتنيكة هةنطاوي بةثيت بةرةو                      
ئاقارةكاين مةجهوول و نةناسراو هةلَئةطري، ئةوكات يارمةتيمان دةدات ثةي                    

ين بةو ثانتايية فراوانانةي كة دنياي نةزانني و نادياريي ثي دةلَين، شيعر لة                    بةر
ئاماذةيةكةوة دةست ثي دةكات و بةرةو ناديارييةكان رؤ دةضيت، ئايا شيعر تةنيا             

 بؤ ئةوة نيية هةنطاوةكامنان بةرةو هةوارة ناديارةكان هةلَطري؟
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