
    نی سووزه ساح. ……………………………………………………………………………)3( بمانا یاداشتیند هچ

 1

  داشتی بمانادیا ند چه
  نی ساح سووزه..... ................................ )3(

 
  کرێ؟  ده لکدا پناسه ندیگه  چ پوه  و له مانا چیه

   ب یان نا؟ توان بوونی هه بمانایی ئه
  ؟ سنووری نوان مانا و ناماناو ب مانا کویه

  
com.blogspot.sozeni://http   

 پشتر نووسیمان که (.. کرن  ناسه ن و دنه ده  زماندا رووئه  گشتی له ماناو بمانایی به
زمان ) ؛ که وه مه  دووپاتی بکه ستهیکورتی پو به..ن که  ده چۆن زمان پناسه  م رده زمانناسانی سه

 زمان  با، واته کاریان ده ی خۆی به وه ره روون و ده ربینی ده  مرۆڤ بۆ ده  که ک نیشانه  کۆمه له بریتیه
) دال(ک  وه هکتی بووب  سازی مژووی مرۆڤایه)وانموود(می نوندراو یان  مین سیسته که یه  نگه ره

 جیھانی ی..ینی یان زھنی و لکی دیار و نادیار، عه دلوولگه یان مه) دلوول مه ( کاته  ده ئاماژه
  ...ندی نوان مرۆڤ لی پوه  پرد یان پردگه بته ر و ده وروبه ده

  
 وخۆ ناراستهیان وخۆ  راسته.. یی و جووهی و ی ونهی و نگ رهبن یان ) یئاوای(ینگ دهکان  نیشانه

ینی،  ناسراو، ئاشنا یان نائاشنا، زھنیی یان عه ی ناسراو یان نهدلوول مهن   هه نه که  ده ئاماژه
ون،  شون و ناشکان، شتهنوێ مرۆڤ و  رله یتا و سه یتا په په  و شوه به.... ست و رهه ست یان به رهه ده

ک  ر وه گه ئهنون و  ئه... می بوون  عاله ستی ست و نه کانی هه موو دیارده گشتی هه کات و ناکات و به
    تاد... کان و ی بکۆتایی داله  زنجیره  به وه بنه نوێ ده رله کانیش سه دلووله دریدا لی بوانین مه

  
ک  وه(  ئوستوورهی   درژه له) تی ایهمرۆڤ(تی یه موو داتاکانی کۆمه  راستیدا یانی هه زمان له

و ) ڵ ناو زمانی ئاگای کۆمه ک به وه(  فه لسه فه و زانست و مژووو ) ڵ ئاگای کۆمهخودنواندنی زمانی نا
 بۆ  تیترین هۆکاره ره  بنه..و) گا یاتی تاک و کۆی کۆمه ون و خولیا و خه ک زمانی خه وه( ر هونه

 زمان و  هاتبته دا نه شانه هبم  ی له  شتهو  ئهی جیھان و کانی دیکه ره هو  بوونه جیاوازی نوان مرۆڤ و
 و  گره نه م حاشاهه ک دروشم بنون به  وه نگه  ره  مکه چهم  ئه.  بوونی نیه  هه زماناندن، بۆ ئمه
  1..نکۆی ل ناکرێ

  
  ؟ مانا چیه

وخۆ  ندی راسته ن و پوه که ی پده کان ئاماژه  داله ن که له دلوولگه و مه ئه)  زمانکی ساکار به( مانا 
   و به وه ه...  و وه ته س و رووداو ومژوو و کولتوور و نه  کات و شون و که  به یه و خۆی هه یان ناراسته

دال ی   هیچ، واته  بته  و ده وه بته  مانا پووچ ده یه و ئاماژه ماکانی ئه ما یان بنه  بنه ب زانیاری له
pictureدهی زمانی ئینگلیسی سه و که  بۆ ئه ته  نازانشکهر  ب شکهوه ربه هه..  هیچی تر و  پله و ش   

پکراو ناتوان  ستی ئاماژه به ر مه سه وه رته کان به توانی داله ی نه وه کانیدا ئه ناو خودی زمان و زاروه
کانیشی  ستی وشه به  مه  لهب وو نهی کرمانجی ژوور  زاراوه ی ئاشنا به و کورده ی بپک؛ ئه ماناکه
  ، واته  زمانی ئاماژه  بکرنه و وشانه ر ئه گه م ئه به )ی ئاخاوتن یان نڤیسان  شوه ت به به هه(ناگا
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  ر بۆیه هه.. تی ستی خۆیه به  مه گا که نگ تده رده به" ز ئه"ر خۆی ب  سه کردنه  ئاماژه سک به که
توانین بین  و ئه نگی زۆرتره رده به) یی یی و ونه کانی ئاماژه ن نیشانهیا(  و ونه زمانی ئاماژه
سکی   که  له ربوتره  بهوار  سکی خونده ، جیھانی مانا الی که و پیه ر به هه..  جیھانی تره

  فه لسه هی ف گری زۆربه  هه که( ل نڤیسانی ل دال گه  گه توانن له واران ئه ی خونده بۆوه.. وار خونده نه
ڕی   الی گورگ و مه وه رنه ڕ به ندی بگرێ و گورگ و مه پوه)  هرۆڤم زمونی مژوویی ر و ئه وزانست وهونه

ل   سیستمگه واران له خونده  نه که  و مانا نیه  به مه ت ئه به هه... یی و جازیی و خوازه قیقی یان مه حه
مکی زمانی،   سیسته بن به ی زماندا ده مۆژیانه ی ئه  پناسه وانیش له  ئه ، که یی دیکه نیشانه
می زمانی   سسته گێ که  ئه وره و ده ر ئه نگیش هه کانی ده می نیشانه ی سیسته ، بۆوهن گه تنه

بلی ) کدا ک یه  کات وشون و دۆخی وه له(س  ر که  هه ر به گه یانی ئه.. توان بیگێ نڤیسان ئه
  ..کا ی ده ۆچوونی خۆی راڤه ب گا و به لیی تده" گورگ"

مکی  ک سیسته نیا وه  ته وه داخه ستن، به وه التدارتی زمان ده سه دژی ده ی که  گرانه خنه و ره ئه
با . یی دا ناچن ی نیشانه کانی دیکه شه ی به ال هن و ب که  ده ئاوایی یان نڤیسانی زمان پناسه

   ؛ وه بنینه" ئاروین پائۆفسکی"ی  که نموونه
  : دا ئه"ینسانسرری  ی هونه وه ر توژینه  سه ک له کییه پشه"  ئۆفسکی لهپا
 باری  له.. گرێ ر دائه سه ی له که بین، کوه قام، کاتک من ئه  شه ک له وابزانین کابرایهبا" 
  لهجم،  نگ و حه  ه و ره واته. یی نابینم سته  جهند پاژکی ه چ ئاڵ و گۆڕی  من جگه وه یی یه ونه
و  ئه( تک  بابه  واته و پکھاته م کاتی ئه به.. ن که روانینی مندا شونگۆڕک ئه /مسیر/ ی رۆگه

ک شت   یه به)  که رداگرتنه  سه کو له( ک یه ڵ ئاڵ و گۆڕی کرده گه له)  قامدا دیتوومه  شه ی له کابرایه
تی   سنووری بۆچوونی رواه من له اتو ک  مشکدا، ئه  شتی واش دێ به روه ت له به  هه بزانم،که

ی  که تایی یه ره  مانای سروشتی یان سه  له وه پانتا یان توژی ماناییهم  که  یه ته ڕیوم و هاتوومه تپه
 پی بۆچوون زانست و پش   من به ی که وه ر ئه  سه وه منته یشتووم، ئینجا ده دا تگه و دۆخه له

تی و   یان دوژمنایه تی بووه ستی دۆستایه به  مه و کابرایه  ئه  بزانم کهم و ی بکه ئاگایی خۆم چۆن راڤه
  ندی له کانی ناوه ده  بۆ سه وه ڕته گه سک ده ر داگرتن بۆ که  سه ی  کو له  پشینه... پکردن و گاته

  اکردن، کوه بو وتی ی ئاشتی و دۆستایه  نیشانه کانیان، به ران کاتی دیتنی دۆسته نگاوه ئورووپا، جه
ی دژه  کی دیکه  مانایه یه  نیشانه و فریقا ئه  ئه له  نگه م ره به.. گرت ر داده  سه کانیان له ئاسنینه
  ک بیالغ به  وه وره نگوستی گه بینی ئه بینین الی خۆمان هه  ئه وه وانه  پچه  به2.."ن و یه  بگه ئاشتی
 ok مانای   وتانی رۆژئاوا به  له یه و نیشانه ر ئه م هه به..  زی پکردن و جنودانه ی ناحه نیشانه

  .. رین گوتنه کردن و ئافه
دا، ماناکان کان می نیشانه سیسته ناو  ربین له  دهتی  چۆنیهت و  دۆخی تایبه پی  به  وایه که

 -ی زمانیمک ر سیسته سه ک له موو مانایه م هه به.  ق نیه ک موتله گۆردرن و هیچ مانایه ده
  ؛ وه ندین توژه هچ  چته  و ده نده یی به نیشانه

   له نگ و جنسی نیشانه نگ و ده  پی بیچم و ره  به که توی سروشتی و ئاسایی -لف ئه
= چیاڵ،  نگه جه= دارستانریا،  زه= ریا زهک  ؛  وهت کی تایبه ر دال  سه چته مکی زمانیدا ده سیسته

   یان ....روا یا دهر  و دارستان و زه ره  به  چیاوه  و چۆم له ئاوی جۆگه   ؛تاد. ..ۆ و  هه= ۆ   ههکو،
  تدا   ساکار ترین حاه   له که  مانایه که    وه م تا دیته که ده       یادت وه بیته  تۆ لم جیا ده که
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لکی  گهدلوول رمه  سه وه ڕنه گه  ده ازهمز و خو  ره پی  به  کهکان مزیی نیشانه ی رهی توی مانا-ب
  گرتوویی وسینگ فراوانی،ک یه=ریا دهک   وه .راردادی دیکه قه

  وک مووشه ی رووبارکدا هه ڵ هاژه گه له"
  ....." هاتم رسینگی تۆ ده تا سه

  ریا؟ رێ ده ئه" 
  "ناسی؟ تاو ئه پۆل و گزینگی هه ی رووبار و شه هاژه

  ..نگاری و ره  بهکگرتوویی،  یهژیان،=ڵ نگه جه
  تیشکو  ره دا به نگه  جهشایی ره  لقک له"

  /شاملوو/ "کرد هاواری ده
   ! ..."من چیام "  .. و هز و وه مانه= چیا
  دا زۆرێ له م توێ ماناییه له... یی و نگاه  جوانی و ره=گوڵ.. تی و فی و ئازایه رزه  به=ۆ هه
ندێ  ک سیامه وه.. کان و ت ئوستووره حیکایهیت باو و چیرۆک و   به نه  بکه توانن ئاماژه کان ئه نیشانه

نگ یان  رده  و بۆ به  ناوکی ئاسایی نیه  به نیا ئاماژه ند ته  سیامه  دیاره که  ...ن نده  چۆڵ و به له
  .. تییه ندی بیستب ناوکی تایبه ج و سیامه یتی خه  به رک که خونه
تی،  یی، چینایه وه ته ندی نه تمه  بۆ تایبه وه ڕنیته مانگه  ئه  کهرین و زاتی توی مانایی به -ج

 و  ل ئیدیۆلۆژیکی نیشانه ندیگه تمه  تایبه م توێ ماناییه  گشتی ئه به.. فی لسه خالقی و فه ئایینی، ئه
پائۆفسکی .  شیکاری بکرن وه ری چاالکه  خونهن  الیه ب له  ده رین که بی هونه ده می ئه رهه به
ی  و خاه ر ئه سه  وه سک بته رته به ی لئوناردو که ناوبانگه  به قاشییه ڕ نه  مه ی حوکمی ئمه له کاتهو  تا ئه" : نووس ئه
میکی  رهه ڵ به گه  له ئمه..  سح هاتوونه  مه ی دوایین شوی  نشانه  پشت مزی شو کشراون و به  پیاو له  سزده که

. ین که  ده ت راڤه تکی تایبه ک سفه وه..سم ناسی و  و ره ، پکھاته مه رهه و به ی ئهکان ندیه تمه هڕووین و تایب ریدا رووبه هونه
 ،اتی ئیتالی تی لئۆناردۆ یان شارستانیه سایه ڕ که مه ک له یه گه ک به  وه مه رهه و به ین ئه ده وئه م کات هه به
شنکی   چه وا به  ئه،نگنین سه  ههت کی ئایینی تایبهک بۆچوون دان و پشکووتنی رنسانس، یان وه رهه می سه رده سه له

  "..ین که وت ئه س و که  هه مه رهه و به ڵ ئه گه  له ک شتکی دیکه   و وه دیکه
و ند  رمه  هونهستی به مهت  نانه  ته نگه یان ره  زده که( مزییانه  ره خه و بایه کاری ئه شف و راڤه که

   دته)وی نواندنی داب  گشتی جیاواز لی روانیب و هه  یان به بووه  نهش که مه رهه ری به خولقنه
ری  ر و بینه گر یان خونه خنه ره ستۆی ئه تر وه ی پکرا زده ک ئاماژه  و وه وه  ماناییه م توژه ئه

ێ توێ درێ و تو کی مانا ئه حه  مه نگ له رده  پی ئاگایی و نائاگایی به ر دالک به  هه واته.  چاالکه
ڵ  تکه) ر ور و به کانی ده یان نشانه(کان ڵ داله گه نوێ له رله ک و سه ریه  سه وه  دته،کرێ ده
: "  گرێ و ده ر ئه ک وه که  ورانهمسیلی   ته  له ته م حاه سفی ئه مارک ریشر بۆ وه...  وه بته ده

  زان که ئه ر بینه دا ته و حاه ر له م هه  بهبینرێ،  ده  ورانه واته"بینین و نایبینین  ده  ورانه ئمه
  ورانه که، ی روونیه ده و شته ئهم  ههبینرێ و  دهی  شه و به  ئه م  هه واته. ی نابین وره  گه ره شکی هه به
  هکاندنی مانا ل تی مانا و هه  چۆنیه یه مه ئه.  نه کدا هه یه  ورانه  له وه پکه نابینرێ،و تی  گریه هه
  "کان  و داله کان یا نیشانه شته

ک   و زمان، وه ڵ نیشانه گه  له نگه رده گرتنی به ندی نه  مانای پوه م بمانایی خۆحاست به به
 ت نانه وتی ئاڵ و گۆر و ته زانینی یاسا و رساکان و ره نه ناسی، شی نیشانه تی ترین به ڕه بنه

ندان، شاعیران  رمه ران، هونه ن نووسه  الیه یان له وه مۆکردنهییانه و نا  نیشانه مه و سیسته شکاندنی ئه
  وه ه... و

  وه  دنمه نموونه به) 1(یسات  شعره  شکی کورت له بهدا  لره
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ی بتوان  وه م دنیام ئه به) 1(ساتی ر شعره  سه س تاوانی بمانا بوونیان خستبته  زۆرکه نگه ره 
ندین توی مانایی ل  چهتوان  باش ئه.. کا می تداده که ی یه قسه) کابل (  بگا که وایه ش و هه و که له

بووب و  ت نه کی تایبه ربینی مانایه ست ده به هدا م  ترسناکه و دۆخه ر له گه ت ئه نانه ته( کرنی هه
  * ) ویستبتی هاوار و داو بکا و بقیژنی که  شعرهس به

  
بین و مانا  کی ده ره ورکی سه کان ده  نیشانه دان به نه مانا  مانادان و چ له نگ چ له هرد  به واته که

 رساکانی زمانناسی  رگرتن له ک وه یستی کهها پو روه هه. کردن  پناسه و دته س الی ئه و بمانا به
 و هاونشینی و جنشینیکانی  ره وه ، ته)زمان و گفت(کانی النگ و پارول جیاوازییهک ناسینی  وه

ر و  نگ، خونه رده ر، به ستۆی بینه  ئه وته که دههاوکاتی و ناوکاتی ی  وه کانی لکۆلینه شوازه
پی زانست و   به که/ نگ  رده  الی به له ندیگه و جیاوازی و پوه ناسینی ئه  نه و پیه به..  وه ستیاره هه

ک  ی وه ره ندین به وانیش چه کان، ئه تی ناسینی دیارده ند و چۆنایه  و چهزموون پش ئاگایی و ئه
 دیسان  یانه ره و به ر کام له  و هه وه وته که یان لده..ری چاالک و ر، خونه نگی ئاسایی، خونه رده به
نگی،   و دال ی ده  نیشانه ی مانا و بمانایی له دیعایهتوانن  ئهیشتنی خۆیان  پی توانا و تگه به

مانای  نگی ئاسایی به رده یانی بمانایی الی منی به. ن بکه.. یی و  و جووهنگی یی و ره نڤیسانی، ونه
  ! نیهند  وی مامناوه  الی تۆی پسپۆر و ئه و بماناییه رئه هه

و  نگی ئاسایی نووسراوه رده  بۆ به که" !کگرن ی کرکار یه کگرن رۆه یه "؛  وه کی شعری دنمه یه نموونه
  ..ن یه  تگه مکه و چه وێ ئه یھه کگرن ئه ی یه وه  دووپات کردنه به

ری ئاسایی  ونه بۆ خ نگه ره"3من و تۆ ما نشویم تنھاییم..یم شونمن و تو ما  چ کسی میخواهد " "ند رچه هه
..  وه گیرسنه  ده وه مککه ر چه سه رۆک به ک ناوه  وه که... و"من و تۆ منمانین  " و پیه بمانا ب و به

و   ئه وه رۆکه  باری فۆرم و چ ناوه  چ له که ( " ..ین ک ناگه  یه ب به  وت نه  نم و تۆ به من به  "م  به
  کاری،، یشتن و راڤه  تگه ری چاالک دته بۆ خونهس  به)  وه شنته وه ده  هه مکه چه

رۆمان و . چیرۆک، شانو. شعر( کانی نوخواز هم رهه  به ن له ی هه وه  دوای بو بوونه بۆیه
ند   ئاسایی و مامناوه رانی ن خونه  الیه  کوردستان، هات وهاوار له له...) قاشی و نوڤلت و چیرۆک، نه

    تاد..  ومی نوخوازان بمانایه رهه  به  گوایه  که رز بۆوه به
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 Simulacrum 
 و چی همیی، ساخته تاپۆ، وکچوویی وه مسال،ییاڵ، ت  خه یای له کی خه یه ونه د،وووانم 

  ..پفوف و
   باوان نڕیو ت تپه قیقه  حه له
  !وانهوچ نهت  قیقه  حه م له ئه

ناو  ی به  و زۆربه وه دایه ی رۆژئاوا هه فه لسه  سیمای فه مامکی له کاتی خۆی نیچه ده
  ..موو  په  به وه کانی لکردنه ته قیقه حه
  .رێ نوبه کان له خه موو بایه ر بت و هه  راستیدا رووخنه ب له ن دهق بخول  و خراپه چاکه وت  بیھه سک که  که"  

  . ره  داهنه یه و چاکه ئهم  هب. . یه خ و چاکه بایهرترین   سه،رترین خراپه سه ؛  و پیه به" 
  ... ی سازبوونه خانووی زۆر ئاماده.. رووخی با بووخ تک ده قیقه ر حه هه"
  /شت رده های گوت زه ئاوه / "..س بت رکه روانین ژوه موو خواکان مردوون، ئستا چاوه  هه"

 و ن هک  ماناکان ئاۆز دهراستیدا  له... وکان ته قیقه کان و حه  وانموودبوونی نشانه وتی به ره
ڕوو  دا رووبهماناچوو هڵ مانا یان ل گه نگ نازان له رده  به ونک که له به.  وه سنته تیان لده قییه موتله
  *...مانا و وانونراو  یان دژه وه بۆته

  ..دا و رۆیشتی  جاده پرژان به مشت ماچت نه
  ؟ وه کام ناونشان بتدۆزمه به

ی  خشه  نه ته  له ته کان بوونه  جۆراوجۆره ته سه نی ده وه رجه کان بۆ به  ناونیشانه و ی نیشانه زۆربه
  ؛ ماوه  دیار نه کی پوه و هیچ هبۆرخسی  که ئیمپراتۆری یه

  ..واسراون قاما هه شه به.. ی چاوی نازت  زار ونه هه
  !!تۆش ناچن له

  کانتن باوان؟ مه کامیان بۆنی هره
  " وره کی گه ی ئیمپراتۆرییه خشه نه له.. و کۆنکی بچووک یه تیکه

  
راستیدا بماناباران   ماناباران و له وه ره ماوه ندی جه کانی پوه سه ره ن که یه م له رده مرۆڤی سه

درۆ و  واه  و زانیاری و هه موو ونه و هه ن له بۆخۆشیان نازانن چی بکه  شن که  چه بهکرێ  ده
  /جیھانیبوون کانی به نگیننامه  ره وdvd وCD و ویزیۆن ماهواره ادوێ وتلهوانموودانه؟ سینما و ر

تی زبان و  سه  ده  وکان موو زانیاریه  هه واو له  ئاشنایی ته  به(!!)بوون جیھانی نه و به/ گلوبالیسم
قازانجی  به گرن و موو ماناکاندا ده ر هه سه ست به  و ده پکن مۆخی مرۆڤ ده و  سته  و جهوان ره( شانهنی

  ..وانیدا و روون و ره  ده  مشکیا، به قورگیا، به ن به یکه دهیگۆڕن و  خۆیان ده
وت پووت   کوشتوویانن و حه مژه ی له ڕن بۆ وه گه ت و خوادا مه قیقه  دوای مانا و حه  کۆتاییدا به له

   ؛وه دوایدا خواردۆته یان به به شره ئاو و مه
  

  !س دده درۆکانی موقه
  ی راستی ر یکه پهی  که

  کاندا قامه شه به
   هه
   ئه
  واسن

  ؟؟؟..ک ئازادی وه
  ! تۆ شۆڕشی پیرۆز وه
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  چریکنی؟؟؟ تا ئاخر ئه ی شعرکی هه که
  

  شعر؛ 
 کانی ندییه تمه  تایبه رگرتن له ک وه  هۆی که نی خۆیدا به  مژووی درژخایه زمانی شعر له

 یقکردن ده به ، ی پیت و وشه وه نگدانه ی دهمۆسیقا/ ... وزهجاز و خوا مه/  زمانهاونشینی و جنشینی
  ویداوه وام هه رده به ... زمانیریی داهنهگشتی   و بهناشون و ناکاتیاڵ و سازاندنی  ون و خه خه

ن زار تو ی هه و دانانه  ئه چته نه "رباز بکا و ده تی مانا قییه ندی و موتله هه  تاک مانایی، تاک ره خۆی له
   "بیستووه زیان نه ر هیچیشیان بۆنی حه هه و

  نگه  و ره یان کردوه ندشه ندی شعر و مانا و ئه  نیوپوه وندی  ناپوه،ندی سان باسی پوه زۆرکه
   که، بییه ده  شعر، ژانرکی ئه ؛ و بوایه ر ئه سه  له ری زۆرینه باوه "  ب که  باسکی نوێ نه مه ئه

شاعیر ..  قی هاودژه نته و مه" استداللی" ڵ فکر و مانای  گه  له کانی دیکه  ژانرهموو  هه تر له زده
، ق نته  مه  به وست و نه  هه  به کاروکاسبییه  نهو  ی ئه پشه. ندشاوی ک ئه  نه یاوییه خه
 یان  سته ههربی  کوو ده به..  جیھان ت به باره قیقی سه حکامی حه ربینی ئه  ده ، نه وه دنیاییه به

ر  گه و ئه یی شاعیره ندی پیشه مه وه سیی، سامان و ده ت و که یای تایبه خه. زموون نواندنی ئه
موو  ، هه ناو شعرک  / ی کردبته خنه ره/وشتبته  خۆی هه وه دزییه کیش به وت بوایه که هه به
  الی دراماتیک کردنیدا و به  بکش به قنییه  عه و زھنه  ئه  که یه وه ی بۆ ئه که ی شاعیرهو هه
  ری شعریی له وهه ی جه بۆ وه.. ڕێ ست دا داگه وای هه الی حاڵ و هه  به شنک ئاودریی بکا که چه
  " تر نیزیکه دهز  وه یاه ست و خه هه

  /ینی لی حسه عه. زین، و گه ، هاروارد مه ندشه ڕکی ئه په ئالن شاپیرۆ، هه/ 
 مانا و  ناتوان له.. یاڵ ب یان نا ست وخه ربی هه  شعر ده ی که وه م ئه  من ئه وه هوان  پچه به
 و   بگۆڕێ بۆ ماناکان تی ئستدالله توان چۆنیه ر ئه گشتی هونه کوو شیعر و به به..  داببییئستدالل

  وه  ناو شعره ر بته هگ ی زھنیش ئه وپاشه ت ئاشه نانه ی ته بۆ وه..  وه رینتر کاته ردووکیان به هه
  … وبت  ل تایبه ربی ماناگه  ده وه وانییه باری ره توان له ئه

  ی شاخ  شنه  له  ورانتره-با -
  ی ئاگر  خوڕه  تینووتر له–ئاو -
  نیایی دارستان  ته  چتر له-من -
  رگ  شینایی مه  پیرتر له–ئاسمان  -

  –ن  مه  ته بایه کی ته چ دنیایه -
 - با-   له  تینووترهئاسمانی من

  – ئاو -  له نیاییم ورانتره ته
  - ئاگر-  له رگ پیرتره شینایی مه

  4- باران یره چ شعرکی سه -
ر  نتیق و ئستداللی هه ی مه ، بۆ وه  خراپی پکاوه  ب ئستدالل و مانایه شعرهم  ی بل ئه وه ئه

گرێ و  وری خۆی ئه دا ده و شعره تی ئهنیاله پکھات و ناپکھا ی واقیع ته وانه  پچه شعرک به
  11  رهگۆڤاری زربار، ژما" س تی و به یهدلوولی خۆ دالی شعر مه "  وتاری بواننه/ س به
 نیوان ئستا وداهاتوو،دیار و  له"ی ئادۆنیس،  گوته ی ، به یه رانه  داهنه ندییه یوه و په ئه

  بته ده..  دا خولقاوه م شعره له... کان نده یوه ت ناپه واهڕ  به و دیارده"ت دییه به ن و ئه مه نادیار،زه
   "کردنی واقیع گوزاره" ک  ، نهی شیعری و روانینکی نوێ بۆ باران قکی تازه نته مه
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ت و  قیقه زۆربوونی حهست  به مهنی   گوته چهیکرێ، ن راستیدا کات باسی ب مانایی ده  له

نتزی  سه   کهکدی ڵ یه گه  له تانه قیقه ناو حه و به ستانی ئه ر وه رانبه  و زۆرجار هاودژتی به ماناکانه
ر دووکیان   هه کهبورجین و بورخس  وتوژی   له شه م به  ئه  بواننهخولقنن؛ ر ئه بمانایی الی خونه

ند   چه تانه قیقه و حه  و ئهربن کانی هنری جیمز و کافکا ده قه ڕ ده  مه له(!!) تک قیقه وێ حه یانھه ئه
  **ک دوورن  یه له

 Aته ق ده تی موتله قیقه حه خۆی به و  یه وره ی گه وه ر ئه به نیا له زان aتتر  قیقه حه  به و  ش خۆی له
ردووکیان   ههBکا و  تی کردنیان ده رایه کان و ربه ی کۆی چووکه ی دیعایه ن بۆوه و پماناتر دائه

 B  باسی دووڕوویی   ..bه گه ی له  چووکهن م هه هه و  یه وره م گه ی هه وه ر ئه به  له وه کاته فز ده ره
ڕی  قی خۆی شه نته  مه رکام به هه.. کان ه  z تا بگره وه و بچووکه وره ی گه D و C   له و پیه کا و به ده

 .. و توند وتۆڵ تریش یه و باسه ر ئه هه.... وی تا  وهآ    له وه م الشه ن و له که کانی تر ده ته قیقه مانا و حه
  نی؛ حافظ گوته

  5 زدند  افسانه چون ندیدند حقیقت ره.........  را عذر بنه جنگ هفتاد و دو ملت همه
  
  

  تی ماویه
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------------  
 ینسانئمادام ... ن  و هه وه  بوونهرمی نو هه نته پ ده/ اشیا/ کان تا شته ره سه  که  و زماندایه ناو وشه  له وه ئه" -1

سک  کاتک که.. وه  ئاغای ئه  که زمانه وه ی ئه  بۆوه هم بووه  و تووشی وه دایه ه هه ، له رۆک و ئاغای زمانه پی واب سه
و ئاخافتنیی بوونی کو کا به ستنیشان ده کانی ده  گوته و نیه که ئه  وه  راستیدا ئه لیت پیتدا، له کاتی هه ک له کا، نه ده قسه

؛  وه کاته تک نیزیک ده تی بابه قیقه  حه  له ی ئمه وه ، ئهکان کیترین زاتی شته  ناوه واته..کا ی بۆ دیاری ده وه  ئه  که زمانه
  )هایدگر(  .." کانی زمان  وزه  به ئیمان هنانه

  بابک احمدی/ تصویری تا متن   نشانهاز -2
  ددق مید موسه حه/ نیاین  ته  ئمه بینه من وتۆ نه/   ئمه بینه وێ من و تۆ نه یھه ک ئه  -3
  74ل. ، شعری پیرتر1380زایی، انتشارات عابد، تاڵ، یوونس ره شین ترین به  -4
  .. هدا چوون فسانه ری ئه ، به وه دیته تیان نه قیقه ی حه بۆوه...   و که وه ته وت نه فتاوحه ڕی حه شه  -5
    174 ی ژماره نی، سروه ساح سووزه/  جیھانی وانموود و نوخوازی وتاری بواننه -*

   له وه روونییه کی ده  هۆیه  به لکاند، وادیاره وه کانتا، هنری جیمز و کافکا ت پکه  قسه پشتریش له: بورجین "   -**
  بینن؟  ده وه  پکه وانه زھنی خوتدا  ئه

 جیھانی بمانادا،   زیان له  له وه کان، بیرکردنه هم و بمانایی شته وه! چن ئهک   یه ونک له  له  به ڕای من به: بورخس
نی وکچوویی فیکری و  ها الیه روه هه/ هستی/ بوون کانی هه ی رووداوه وه بوونه نی و جی رووننه ندالیه  چه ڕیان به باوه
ی  خانه  مۆزه الی وایه دنیا له " ی خۆی نووسیبووکه  هنری جیمز کاتی خۆی بۆ براکه تم ئاگاداری که کانیان، حه ستی یه هه
  .. ژیان ر به رانبه  به بووه شی هه سته و هه ر ئه  هه الم وایه.." کان زمه ی دوه خانه مۆزه. چ ماس ئه ئه
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وان  ئه..ۆشنک دیاریکراو تده  شتکی  یشتن به وام بۆ گه رده کانی چیرۆکی جیمز و کافکا، به تییه سایه م که به: بورجین
  ؟ یه ان ئامانجی دیاریکراویان ههیموو هه

می  که ی یه ڕه مان الپه  هه  له یه وه ستم ئه به نی مه رگیز نایگه م هه ، به یه ئامانجی دیاریکراویان هه: بۆرخس
کانی  مه رهه  به له..ن ده ری ئهنو بۆ ئازا که ی ده مه حکه ر چی مه  به  له رگیز تناگا که  هه که وانی رووداوه داپاه" مه حکه مه"

" ئاسپرن"کانی   دوای یاداشته  کابرا به زانین که  ئه ڕوه ر له ؛هه وه بینه ها ده ڕووی دۆخکی ئاوه هنری جیمزیشدا رووبه
   به تاوه ره  سه ر له  هه  شتکه مه ئه!! خن وێ بی بایه ریش گیری که گه  و ئه /کانی ئاسپرن دا زه  چیرۆکی کاغه له/یه وه ه

  ..ی که ستی پده ئاشکرا هه
  ..هم و ئاۆزی ک وه  نه،ن یه گه نین ئهتوا هتر ن ییی زده ی تۆ ئه وه الم ئه به: بۆرجین

  و تۆه ی ئه ر تناگه  هه دا که"یتانیی تۆنگی شه" رۆمانی   له ، بۆ ونههم و ئاۆزیشی تدایه م وه  به راستهبورخس؛ 
  یان نا؟ بووه قازانجی هه  یه وه ندنه سه

  ! یه تییان هه  گرینگایه وه ل جیاوازه  هۆگه وان به ئه!  الی من یه تیان هه تایبه رکامیان شونی  نا هه:بورجین
  ؟ راستی وایه م به به: بۆرخس
و هیچکات  ئه.  بووه هگا ه  کۆمه ری به ڕای من،هنری جیمز باوه م به به..  نیت م رایه ر ئه سه  تۆ له  وادیاره:بورجین

  ! ژر پرسیار خسته تی نه یه زمی کۆمه نه
  تاد............ من الم وانیه: بورخس

  /1382 میرعباسی، نشر نی،چاپ اول کاوه  گفتگو با بورخس،ریچارد بورجین،ترجمه/  


