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ثَيشةكى 
لة بة�هةمةكانى  ِ����نֵר  َيكة بؤ 

َ
ئةa تو�َيذينة�� هة�ل

 cِ���نطة لة  محةمة�)  (عةتا   dكنو��ضֲר نو�سة�� 
 �  dسنو��� لة  ثِر   cكتَيبخانة لةسة�  كا�كر�نيية�� 
 �  Qحيكاية  cطَيِر�نة��  �  Q

َ
ِ��<هةال  cنيا�� حيكايةتى 

 eشَيو��طة cينة����ِ��ضو�نة نا� ئةندَيشةc مَيذ��يي بؤ �
 .Qبةسة�ها � ������ِ cهةمةجؤ�

 dكنو��لةa تو�َيذينة��ية�� كا� لةسة� كؤبة�هةمى ضֲר
كة  كا��كةمانة��  بة  بو�نى  ثةيو�ست  بةثَيي  كر���، 
 �  aيةكة ��ستنو�سى  خة�#،  (����كانى  بة�هةمةكانى 

ثةِ�تو�كى خة�#، تينا� ضֲר�كة ئةندَيشكر���كا#، طَيالسى 
خؤحةشا���#)�  فريو�  ةكا#، 

َ
خَيل  cثاشما�� خوَين، 

كؤ#  بؤ ضֲר�كَيكى  تر  طَيِر�نة��يةكى   � قو�ئا#  ����مֵר 
(طةشتة   O��  cتر بة�هةمةكانى  لة  جطة  ��طرَيتة��، 
 cة

َ
بنةمال ئافاتةكانى  تةنهاييد�،  بة  مֲר  تيو���كانى 

مَيخةO)، كة جا��با� نا���برَين. 
 aئة بة�هةمةكانى  لةسة�  ئةطة�ضى ����نֵר كا�كر�# 
بةجيا،   cكة�ضֲר هة�   � ���َيت   cياتر� لةمة  نو�سة��، 
��ية  ثَيما#   a

َ
بةال هةية،   

َ
قو�)  cبة خوَيندنة�� ثَيويستى 

�ياتر  بؤ  بَيت،  بةسو��  كا�َيكى  كؤكا�يش   cخوَيندنة��

لة طةمة; نَيو ��سنو�سة��، 
تا ئا�َيتةبو�� بة حيكاية'

كا	كر�� لةسة	 بة	هةمةكانى عةتا محةمة� 

بوشر� كةسنة��نى
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تَيطةشتن لة ماهييةتى بֲר� ئةندَيشةc ئةa ضֲר�كنو�سة، 
بة� هيو�يةc بتو�نֵר كا�َيكى ���ست � شيا� بكةين. 

مَيذ��; حيكاية'
يةكة� حيكاية' كَى طَيِرLية��؟ 

 ،Qحيكاية  cميللييةكة بةمانا  يا#   ،O�ضֲר ئةطة� 
طَيِر�نة��c بةسة�هاQ بَيت، لة كاQ � شوَينَيكى �يا�c كر�� بة 
، يا هة�شتَيكى �يكة) 

َ
بةشد��يي كةسانَيك (مر�g، يا ئا<�)

ئة�� ��بَيت بة ���c يةكةa طَيِر�����c ضֲר�كد� بطةِ�َيֵר، 
طريمانة   ��� بة  ثشت  ��بَيت   ،hئةمة  cينة����� بؤ 
ببةستֵר، كة هة�يةكةيا# بة ئاقا�َيكى جو���� ��طو���َين 
 aظايةتيد� يةكد�طرنة��، ئة�� سة��نجاa لة قؤناغَيكى مر
���ستبو�نى  بةسة��تاكانى  ثةيو�ندييا#   hطريمانةيانة

مر�ظة�� هةية. 
جيها#  بو�نى  ���ست  بؤ  ئايֵר،   cطريمانة  :aيةكة
طريمانةية،   aئة  cسة����� بة  طةيشتن  بؤ   ،g�مر  �
طةc كتَيبة 

ََ
ثَيويستة بة حيكايةتد� شؤِ�بينة�� (جطة لة بةل

بد��ينة��.   Qحيكاية  aيةكة  cسة�ضا�� ئايينييةكا#)� 
 cنة��� aلة كتَيبة ئاسمانييةكاند� هاتو��، يةكة cبة�ثَيية
 O�يةكةa ضֲר ��شَيت  ئة��  حة��#،   �  aئا�� ���ستكر�� 
 aلَير���، يةكة لة ئةما# c���ِ ��بَيت لةنا� مر�ظد�، ��تة 
ى خؤc � بةهةمو� 

َ
c������ِ مر�يي، ��بَيتة طو���شت لة حال

ِ��هةند�كانيية�� ��خرَيتة ضو��ضَيو�c ضֲר�كة��. 
هة� لةسة��تاc فة�مانى ئيالهيية��، بؤ هَينانى قو�ِ�، 
تا ئا��مى لَيبخولقَينَيت، تا ناِ����يي فريشتةكا# � ���تر 
 cةكر�نة��

َ
تؤل  � ئيبليس  ياخيبو�نى   �  aئا�� ِ�َيزلَينانى 

حة���   �  aئا��  cة
َ
هةل ��طاتة  تا   ،g�مر لة   cخؤ

 cهةمةاليةنة  cتة��� ضֲר�كَيكى  ��بَيتة  سز���نيا#، 
 ��

َ
باال لة هَيزَيكى   O�ِ�َيطة��c، كة ضֲר لة�  فر�مةبةست 

لة  ثِر  ضֲר�كَيكى  نا�  لة   aئا�� ��تة  خو�����،  ��طاتة 
ضو�# � ��ضو�ند� ��خولقَينَيت � ئاطا���c سة��تايى 

َ
هةل

بة���  ���تر  كلها)،  �سما   a�� (�علم   cبةهؤ  Qكا��
��مينى ��نَيرَيت، تا كؤتاييةكةc ئة�مو�# بكاQ � خالق 
مةخلو�قد��   

َ
لةطة) قسةكة�   aيةكة ��بَيتة  ة�� 

َ
خال  aلة

��ست  ����تة   O�ضֲר ى 
َ
هَيل نا��ند�  لة  سة��تا   c���

 ،Qمةخلو�� � مةخلو�قيش بة ئاقا�َيكى نا���ستد� ��يبا
 cتَيؤ�  �  Qكا�� ثةنها#  لَي  خؤ�  خالق   aسة��نجا تا 

بؤ  ��طو���َيتة��  ئاسمانة��  لة   Qبةسة�ها ئاسمانيى 
ثر�كتيز�كر�نى مر�يي لة ��مֵר � بةثَيي (ئةطة�)، بِرَيك لة 
طَيِر�نة�� (حيكايةتخو�نى) ����َيتة ��ست ئا��a � حة��، 
تا بؤ طَيِر�نة��c تة���c ضֲר�كةكةيا#، بؤ نة��كانيا# � 
 cطَيِر���تة��، تا لة سة���مانَيكد� بةهؤ aتر ��ما������
 c���ِبو�نة�� ضو��� ِ��نطو

َ
هَيند� طو��تنة��c بة��� كال

ِ��سةنى لة ��ستد���. 
 aئة� ِ���يى يةكة cئة�سا هَيز� ئاسمانييةكة (بة� ثَيية
لة  هة�ضةند�  ��ست،  ��طريتة��  ضֲר�كى   cة�

َ
جل بو�) 

ئاستى نا�يا���، هة� لة ��ستى ئة��� بو� بةهؤ� يةكَيك لة 
 cكتَيبة ئاسمانييةكانيية�� ���با�� ��بَيتة��، طَيِر�����
 �  Qبز�� لة   Oطةمةية  O��  ،Qحيكاية  � بةسة�هاتة  ئة� 
ِ�������نة،  لة�   Oية هة�   aسة��نجا تا  ��بَيت،  ند� 

َ
جو�ال

لة   ،O�ضֲר ��بَيتة.   cطَيِر�نة��  � بةسة�ضو�#   c���
 

َ
لةطة) ةكةيد�، 

َ
قو�ل ئاستة  لة   a

َ
بةال ئاساييةكةيد�،  ئاستة 

��بَيت  فر���#  ى 
َ
خةيال  � ئا�����   ��  g�مر طةشةكر�نى 

 O�� خؤيد�،  ى 
َ
خةيال لة   O�ضֲר  cئةفر�َينة� ��بَيتة   �

ئة��c ��شَيت قابيل بؤ كوشتنى هابيل، ضةند حيكايةتى 
بؤ  هةبو�بَيت  مةبةستى  ضةند�ها  كوشتنى  بؤ  سا���بَيت 

هاتنة �يى ئة� ضֲר�كانةc ��ينى. 
لة���c ���ستبو�نى يةكةمֵר مر�ظة��، ضֲר�O ��بَيتة 
بةسة�يد�  كة   cِ�������نة ئة�  طرتنى 

َ
هةل بؤ  ����جَيك 

ئَيستا،  تا  ساتانة��  لة�  ثشتيو�نى،  تة 
َ

بؤ ئايֵר  هاتو��� 
 cضونكة ئة�� ئايينة لة نَيو ِ�َيطا جؤ��� جؤ��كاند�، ِ�َيطة
مر�ظةكا#  لة  ثابةنديى   c����  �  Q���� نيشا#  ���ست 
 cئة��نيش بةثَيي مةيل � �يستي خؤيا#، لة قة�� � Qكا��
ئة� ��� ضةمكة ����#، كة بة ضاكة� خر�ثة نا� ��برَيت � 

بة��� نا� ِ������ ملد�نَيֵר. 
كاتَيك ضا�َيك ِ������ ��بينَيت، ��بَيتة طَيِر�����c، تا 
ضا�� بَي ئاطاكانى، لَي بةئاطاكاQ. بة��تايةكى تر، مر�ظةكا# 
ة� <ياند�# لة <َير ضا��َيريى هَيزَيكى 

َ
لةسة� ���c لة جول

ئيالهيد�# � ئة� هَيز� بةهؤc يةكَيك لة ثةيامبة��كانيية��، 
ئة�  ���ليزمةكانى  هةمو�   � طةياند�#  ثَي  خؤ�  ثةيامى 
ئةطة��كاند�،  aلةبة���  � كر��#  بؤ ��ستنيشا#   cيانة>

ِ�َيِر���  ئة�  ��تو�نن   � ثَيد��#  ثَيويستى   cِ���نكر�نة��
ئاسايية ثيا��بكة#، بةكر�نى ضاكة� نةكر�نى خر�ثة، بؤ 
كاتَيك   ،l����  cسز� Oنة بةهةشت،  ثا��شتى  ���طرتنى 
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 cبا���� بةهة�  �����ضَيت،   cخؤ ى 
َ
هَيل لة  ِ�َيِر���   aئة

ئاسايي،  نا  با�َيكى  ��بَيتة  ئة��  نةطةتيظ،  يا  ثؤ��تيظ، 
كة بؤ طَيِر�نة�� ��ستد���Q، ��تة ِ������ ���ست ��بَيت 
 �  Qكا�� ���ست   ������ِ مةخلو��   � مةخلو��  خالق   �
كةسى بينا ��بَيتة طَيِر����� بؤ ئة��نى تر، لة سة���مى 

تر�� بةهؤc كتَيبة ئاسمانييةكانة��. 
ثةيامبة��#، ��O نَير����c ئيالهى هةميشة حيكايةتبَيذ 
 Qبو�نةتة حيكاية نةتة��كانيا# � ���تر خؤيا#  بؤ  بو�# 
 cثتة� �نجֲר�يةكى   O��  � طَيِر��نييةتة��  تر  يةكَيكى   �
نةثضِر�� يةكدييا# طَيِر���تة��، لة ثِر�سةيةكى نةثسا���، 
قو�ئانى  ئاسمانييةكانة��،  كتَيبة  يا   ،hسر��  cبةهؤ
 Qترين بةسة�ها��ثֲר��، ��O ���يةمֵר كتَيبى ئاسمانيى �
� ضֲר�O باسد�كاQ، ئةطة�ضى ئة� ضֲר�كانة، ثَيشn لة 
كتَيبةكانى �يكةشد� هاتو��� لةهةمانكاتد� ��ما���a لةنا� 
a لَير��� ضֲר�كى ئةطة�يى ���ست 

َ
كد� ما��تة��، بةال

َ
خةل

��بَيت، ئة�يش بة ِ��طرتنى مر� لةبة���a ���ِ�يانَيك � ��� 
ضֲר�كد�، بةكر�نى ئةمة، ��ضَيتة بةهةشت � ضֲר�كى <يانى 
نا� بةهةشت ��ست ثَيد�كاQ، ئةطة� ئاكا�c نةشيا� بَيت، 

 . Qست ثَيد�كا�� l�����ضَيتة ����l � ضֲר�كى �
ئة�   c��  ،g�مر بو�نى  ���ست  بؤ  طريمانة   :a����
لة  <يا���   

َ
كؤمة) بة   g�مر ��ية  ثَييا#  كة   cنايانة��

ى 
َ
سيطنال قيذ��  ها����  نة��نيو���   cقسة سة��تا�� 

��تة  ���بِريو�،  ثَي  مةبةستةكانى  بةكا�هَينا���  نا�مانى 
�ما# نةبو�� تا بֲרc ثَي بطوَيزَيتة��، ثاشا# لة قؤناغى 
 cيو��� لةسة�  ساكا����  سا���   cَينة�  cبةهؤ ���تر��، 
ثلة   � ���يִרِيو�   cينييانة�� شتة  ئة�  ئةشكة�تةكا#، 
ئاسايي  ���بِرينى  بة���  قيذ���   � بانط  ئاما<��  لة  ثلة 
ֵר، ئةطة� �ما# ��ها بو�بَيت، 

َ
ضو��. لَير��� ��تو�نֵר بل

لةسة�  ���تر  بو���  �مانة  بة�  هة�   hطَيِر�نة�� ئة�� 
خؤيانيا#  <يانى  �َينة��   cهؤ بة  ئةشكة�تةكا#   cيو���
نا��� ����  بة��� شا�ستانييةQ هةنطا�يا#  باسكر����� 
���� نةتة��كا# لةيةO جيابو�نةتة��� بو�نةتة�� خا��# 
 cفة�هةنطى جو��  � ئة���  مَيذ��   hئةمة �مانى جو��� 
ى ثا��ستنى بؤتة خوليايا# � نة�� 

َ
لَيكة�تؤتة��، كة هة�ل

ثا��ستنى  بؤ   ،���� خؤيا#   cطَيِر�نة�� ى 
َ
هة�ل نة��  بؤ 

خؤيانة��،  بة  كر�#   cشانا�  � ثةيد�بونيا#  ضֲר�كى 
 Qطر��� cتر  cهةند�� O�ثا��ستن، ضֲר لة  ثاشا# جطة 
ئة�  مى 

َ
��ال  c��� بة  طةِ��#  بֲרكرنة���  ئةنجامى  لة   �

 � ئا����  هاتة  ئةفسانة  ��طرتن،  ��ينى  كة   cثرسيا��نة
 cلة ِ�َيطا g�بو� بة ِ���يةكى فة�هةنطيى نةتة��كا#، مر
جيهانناسى  قوتابخانةيةكى   cبونيا�نة� بو��  ئةفسانة�� 
تر،  جيهانبينييةكى  هة�   O�� جيهانناسيية��،   aلة)  �
 cسكة�َيت لةمةِ� ثرسيا��� cمى طونجا�

َ
ى ���� ��ال

َ
هة�ل

ضؤنييةتيى ���ست بو�نى جيها# � مر�g � لة ِ�َيطاية��، 
ةكانى 

َ
قو�ل ِ��مانة   �  1(Qئاشكر�بكا بو�#   � هةستى   c��ِ�

لة شَيو�c ئةفسانة بطَيِرَيتة�� � كا�يطة�يي خؤ� لةسة� 
 

َ
لةطة)  hئَيستا تا   Oبةشَيو�ية َيت، 

َ
جَيبهَيل نةتة��كا# 

بةسة�ضو�نى ��مةنيد�، جَيطةc �يا� بَيت لة نا� ئة��بياتة 
جؤ��� جؤ��كاند�. 

بو�نى 
َ
كامل  � تة���كر�نى   hثا ئةفسانة،  جيهانبينيى 

 cكيد� لة ئة��بياتى نو�سر����، لة شَيو����� cلة شَيو�
حيكايةQ � ثةند� ضֲר�كد� خؤc بينيية��، بة نا��ِ��كى 
هَيز�   � ���ستبو�#  لةسة�  جؤ���جؤ����   eبֲר�با��ِ�طة
بة   � ئيما#  خر�ثة�  ضاكة�   cجؤ� بةهة����  كا#، 

َ
باال

نةفرينكر�# � بة جا��� � تةليسم � بو�نة���� سةير�كانى، 
كانة�� بة 

َ
��O �َيو � ��نج � جنى � لَيِر��نينى لةالية# خةل

 . �����ضا�َيكى ثֲר
ئة��بيانى نو�سر��c نةتة��كا# ���يا# لةa شَيو�نة# 

عةتا محةمة�
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� مَيذ���كةيا# ��طةِ�َيتة�� بؤ بة� لة ��ين � بة �مانةكانى 
التֵר � سانسكريتى � بزما�c � هَير�طلؤفى نو�سر��نةتة��� 
 cجَيطة hطا�� ما�نةتة���ئَيستا>��َ ئة�  ��O حيكمةتى 
نةتة��كانى  بة   Q

َ
ِ��<هةال كؤنة��  لة  هة�  سة�نجن. 

ئة�  بةسة���مينى  فا�سة��  ميسر�   � ضֵר  هيند� 
شوَين  بة  بو��  طةِ��#  كة  ��نر���،  بة�هةمانة  جؤ�� 
هَيز�   

َ
لةطة) جةنطا#   � نا�يا��كا#  هَيز�   cينة�����

بة  ئاما<�  مَيذ��نو�سا#   ������ِ  aلة شةِ��نييةكاند�. 
د���� 

َ
سة�يهةل تَييد�  كة  ��كة#،   Qشا�ستانيية كؤنnين 

كة  ِ���نطةية��،  لة�   كؤنةكا#،  ميسريية   
َ

ثا) ��يد�نة 
كة  بوترَيت  ��كرَيت  ئة��  شا�ستانييةتن،  خا��#  ئة��# 
 cكانة�ضֲר ئة�  ئة��نة،   cبֲר  c���� ضֲר�كيش   aيةكة
عةشق   � جا���  تةليسم،  جؤ���جؤ��كانى  حيكايةتة  كة 
� طةلَيك بةسة�هاQ ��طَيِرَيتة�� � نمو�نةc ئةa ضֲר�كانة 
ضֲר�كى   ،aمةحكو  cشا���� يافا،  (طرتنى   O��  #���
سينؤهة)�   cخستنة������ كؤيلة،  ئاغا�  جا���طة��#، 
ى q3200. <، كة 

َ
مَيذ��يا# ��طةِ�َيتة�� بؤ �����بة�c سال

 cتؤما� كر���. لة ئة��بياتى ئاشو� � .q 300 cلة تؤما�
� بابليشد�، لة سة��q7 c. � نمو�نةc ئةa جؤ�� كتَيبانة 
 cسر��� � Qبة�يد�كرَيت، كة ثِر# لة ئةفسانة � حيكاية
ةمةندترين 

َ
���ل بة  هينيدييةكا#  تد�، 

َ
ِ��<هةال لة  ئايينيى 

 cئة�� بؤ  ��طةِ�َيتة��   hئةمة  cهؤ ����نرَين،  نةتة�� 
كة (سة���مينى ئايينة جؤ��� جؤ��كا#)�2. � ئايينييش 
 ،cهيند ئة��بياتى  ياخو�   ،�������ِ باشى  بز�َينة�َيكى 
 cمَيذ���كة نو�سر���تة���  سانسكريتى  بة�مانى  كة 
(�يط  كتَيبيا#  �يا�ترين   ،�  .q1500 بؤ  ��طةِ�َيتة�� 
ظيد�)ية، كة بةسة�ضا��c كتَيبى جا��� � �ير� � طرتنى 
جنؤكة ناسر���. لة c���ِ حيكايةQ � ضֲר�كة��، هينديية 
��بةc حيكايةتة جيهانييةكا# لة � cكؤنةكا#، بةسة�ضا��
بةمةبةستى  �ياتر  كة   cئة� حيكايةتانة  � ����َين   aة

َ
قةل

بة�جةستةترين  نو�سر��#،  ئايينى  ِ�َينمايي   �  cئامؤ<طا�
لة  يى 

َ
خةيال حيكايةتى   550 كة  (جاتاكا)ية،  كتَيب 

خؤطرتو��� تايبةتة بة <يا# � لة ��يكبو�نى بو��� ضֲר�كى 
 cطياند���# � ثةند�� ئامؤ<طا�يية3. ئةمة جطة لة كتَيبةكة
بةيد�با (كليلة � �منة)، كة ثاh ���طَيِر�نى لةالية# (�بن 

تد� ��نطى ��ية��. 
َ
مقفع)���، لة هةمو� ِ��<هةال

كتَيبى  طةلَيك  با��ية�� خا��نى   aلة ئة��بياتى ضֵר 

 ،dئايينيى (كؤنفؤشيو cن بة هز�
َ
نا����� طرنطة، كة تَيكةل

ضينييةكاند�  بة�هةمة  لةنا�  مةسيحى)�  ���تر   ،cبو� تا� 
كتَيبَيكى  كة  ��كة�َيت،  بة�ضا�  تز�)  (ضو��نط  كتَيبى 

 4 .Qحيكاية � 
َ

طة���ية� ثِر� لة ئةفسانة � نةقل
يؤنانييةكا#  حيكايةتد�   � ئةفسانة  باسى  لة 
 � ��<مَير��َيت  خو��كا#   cئةفسانة بةسة���مينى 
 cكى خو��كا# � ئةفسانة�طرنطييةكى ���يا# ���� بة ضֲר
جؤ���جؤ�يا# لةبا��c تو�نا � هَيز� فة�مانى خو��كانيانة�� 
� ئؤ�يسةية.  ئةلياسة  �يا�ترين ئةفسانةيا#  طَيِر���تة��� 
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عةباسييةكا#،  سة���مى  عة��بيد�  ئة��بى  لة 
سة���مى  بة  ��شيد،  ها��نة  خةالفةتى  ئانى   Qبةتايبة
����نرَيت  حيكايةتي   � ئةفسانة   �  O�ضֲר بة  طرينطيد�# 
 Oيا�بَيت لة� ئة��بياتة�� بة�هةمى (هة���� ية� cئة�� �
شة��)ية، كة بة سةنتة�c ئةفسانة� ضֲר�O ��<مَير��َيت 

� جَيد�ستى بة ئة��بى جيهانيية�� �يا��. 
ئايينةكانى   cبةهؤ  aئيسال ئايينى  لة  بة�  ئَير�ند�،  لة 
مانى � مة���O � �����شتيية��� ثاشnيش بةهؤc هاتنى 
ئةفسانة�  جؤ���جؤ��كانة��،  ئاينز�   �  aئيسال ئايينى 
حيكايةQ � كتَيبى ��نستة ثِر لة حيكمةتةكا# بةشَيو�يةكى 
طة���  سؤفيية  لةسة���ستى  ثةيد�بو�#،  فر���# 
ئيسالمييةكاند�، جؤ�� ئة��بياتَيكى عֲרفانى هاتة ئا����، 
كة سيماc ئايينةكانى مانى � �����شتيى تيا بة�c ��كر�، 
ئةa ئة��بياتة لة شيعر� حيكايةتى عاشقانة � عا�يفانة � 
��بينيية��،   cخؤ غةيبانييةكاند�   � �حى � بابةتة  ثةند� 
ما  فية   � بهائى  شَيخ  (كشكو)  لة  جؤ��   aئة  cنمو�نة
 cعطا� نيشاثو� cفية موالنا جاللدين ��مى �تزكر��ال�ليا
�سر�� تو�حيد (فى مقاماQ شيخ بوسعيد �� خֲר) � جو�مع 
�بو�لحسن  �uحجو�  كشف  عوفى�  سديد�لدين  �لحكاياتى 
طَيِر�نة���   cشَيو� لة  بة�يد�كرَيت،   ��(cغزنو  cهجوير
ئا�َيتةية  هة�  كة   cبة�هةمانة لة�  جطة  ئةمة  ثةخشاند�، 
 ،cمثنو�، معنو O�� ،لة شيعر� ثةخشا#، يا هة� شيعر
 ،cمرصا��لعبا� �cمى� بوستا# � طلستانى سعد�� cموالنا
بة�هةمانةc كة  ئة�   �cنيشاثو� �لطֲר�  منطق   c��� نجم 
كة  ناسر��ترينيانة��،  لة  هة�  ثَيو�ية،   cنامة  cثاشكؤ
 cنامة طشتاسث   �  cالهو�  cنامة جا�يد  تا  شانامةية، 
� عشاقنامةc عبيد  نامةc سنايي  �لهى   � �قيقى تو�سى 
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��مانى � ���c تر كة بة نا��ِ��كى عֲרفانى � خؤشة�يستى 
سؤفيطة�يد�  جيهانى  لة  ��ِ�َيذ���#،  يةتيية�� 

َ
كؤمةال  �

طرنطيى خؤc هةية (ضونكة ��كرَيت سة�ضا��c ئةمانة، 
كة شَيخة سؤفييةكا#  بو�بَيتن،  ئامؤ<طا�ييانة  ثةند�  ئة� 
كؤِ��   cِ����ندنة�� بؤ  تةسة�فد�   cسة��تا �����نى  لة 

مةجليسى خؤيا# سو��يا# لَي بينيَيت)6. 
 O�ضֲר  �  Qحيكاية  cثَيشينة كو��يد�،  ئة��بى  لة 
ئة��  بكةين،  باسى  ما��كانة��  لة  ئةطة�  �َيرينة،  طةلَيك 
بة  لة شَيو�c نو�سر���� هيض نو�سر��َيك  َيֵר، 

َ
بل ��شَيت 

بؤ  بطةِ�َيتة��  كة  نيية،  لةبة� ��ستد�  ئَير�نييةكا#  �مانة 
مَيذ��نو�سانى  نو�سر���كانى  لة   a

َ
بةال سة���مانة،  ئة� 

 cهؤنر��� � Qحيكاية � O�يؤنانيد� طةلَيك ئاما<� بة ضֲר
ئةa سة���مة كر���، ��� حيكايةQ هة#، كة لة شانامة�� 
ِ��نطيد���تة��' ِ��طوِ�يشةc ما�يى هةية7، ئة��c جَيي 
 cئةفسانة � Qحيكاية � O�سة�نج بَيت ئة��ية، كة ضֲר
كيية�� بو��� 

َ
كو��c بة ��َيذ�يي مَيذ�� بةسة� ���c خةل

 cشَيو� لة  نيية�  كؤنى  مَيذ��يةكى   cنو�سر��  cشَيو�
 cحةظد� � نو�سينة�� cستاند� ��طةِ�َيتة�� بؤ سة����
 cقوبا�  cخانا  cخوسر��  � شֲרين  خانى�  �ينى   �  aمة
تةير�#،  فةقَي   cعابيد بة�سيسى   � سةنعا#  شَيخى   �

مةجليسى  كؤِ��  لة  نو�سينة��يا#  لة  بة�  ضֲר�كانة   aئة
 Oند� خوَيند����تة��، نة

َ
�يو�خا# � تةكيية � ثيا�ماقوال

كو بة�هةمى عة��بيى ��O لةيل � مةجنو# 
َ
هة� ئةمانة، بةل

بة�هةمةكانى   ،O�� فا�سى  ئة��بى  هة����يةO شة���   �
 Oباسكر���� ��تة جؤ�� ئا�َيتة بو�# � كا�يطة�يية cسةعد
بة�يد�كرَيت لة طَيِر�نة��� سة��نجاa لة نو�سينة��يشيد� 
ضֲר�كى ئةa مةجليسانة ���تر لة ِ�شتةc مر���يى عال�ين 
ئةمة  بة�يد�كرَيت،  ماشيد� 

َ
شل  cلؤغة خة�ما#   �  cسجا�

كا�يطة�يي  كة  ماشى، 
َ
شل  cئة�ليا مةجليسى  لة  جطة 

تذكֲר�� �ال�لياc لةسة��. 

 LكدRحيكاية' لةنا� ضֲר
لةسة�  بو�   Oكو�تةية باسكر�  تائَيستا  كة   cئة��نة
 � ئةفسانة   �  Qحيكاية د�نى 

َ
سة�هةل سة��تاكانى 

ميتيؤلؤ<يا� ضֲר�O � باسكر�نيما# بة ثَيويست ��نى، لة� 
كا�يطة�يي   ��� تا   aكة ئة��بياتانة  ئة�  كة   cِ���نطة��
بة�هةمةكانى   � بةطشتي   cكو�� ئة��بى  لةسة�  �يا�يا# 
عةتا محةمة� بة تايبةتي هةية. ئة� جؤ�� ضֲר�كانة بة مانا 
بةشَيكن   � سا��#  يا  ناهونة��  ضֲר�كى   cخنةييةكة��
 �  

َ
نةقل  cشَيو� لة  نةتة��كا#،  فة�هةنطى  كةلتو���  لة 

 ،cهونة�يةكة بةمانا   O�ضֲר  a
َ
بةال حيكايةتد�،  ئستؤ��� 

ى 
َ
شةقل  �  Qة

َ
خةسل شيعر��)  (لةضا�   cَنو <�نة�َيكى   O��

 cة�� خؤ
َ
تايبةتى هةية � بة هؤc �ما# � تةكنيك � ستايل

جو�� ��كاتة�� لة جؤ�c ناهونة��. 
هونة��،  ضֲר�كى   O�� محةمة�  عةتا  ضֲר�كةكانى 
 cطرتنةبة�  cِ�َيطا لة  ئة�يش  هةية،  خؤيي  تايبةتمةنديى 
 Qحيكاية يا   ،cناهونة� ضֲר�كى  ئا�َيتةكر�نى   cِ�َيطا
بة   � هونة��   cشَيو� بة  ��ِ�شتنى   �  cهونة�  

َ
لةطة)

 cبايةخد�# بة نو�سينة نهَينى ئامَيز�كا#، لة ِ�َيطا cشَيو��
بة  جا������،  سةير�   � ئةندَيشةيي  ��قى  ئةفر�ندنى 
ثشت بةستن بة� كةلتو��� �َيرينةc جيهانى فة�هةنطي � 
 cئة� ��ستا# � حيكايةتانة cلة ِ�َيطا ،Q

َ
ئة��بي ِ��<هةال

ها�بةشى  سامانَيكى   O��  Q
َ
ِ��<هةال نةتة��كانى  كة 

ةمةنديى 
َ
���ل ��نيو�.  خا��نى  بة  خؤيا#  نةتة��يةتيى 

كو 
َ
بةل محةمة�،  عةتا   Oنة ��يكر����  فة�هةنطة،   aئة

شاعֲר�# � هونة�مةند�# � نو�سة��#، لةسة���مة نوَيكاند� 
نا�  بؤ  بيانهَيننة��  ���با��  بة�هةمانة�  ئة�  ���بكةنة��  بؤ	خيس
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ئة��بى نوَ� � سة���O�� ،a لةبة�هةمةكانى سة���مى 
كا�يطة�يي  ياخو�  �����كةَيت،  ئة���ثا��  �َينسانسى 
 cئا�� لةسة� ئة��بى ئَيستا>��ِ � Q

َ
ئة��بى كؤنى ِ��<هةال

 c��� نو�سة��نى   � شاعֲר�#  نمو�نة  بؤ  هة����كيا#. 
 cميتيؤلؤ<يا ئةفسانة�  لة  بة�ضا�يا#   cسو�� حةفتاكا# 
 O�� ِ��ستة�خؤ  كا�يطة�يي   cلةشَيو� ���طرتو��،  يؤنا# 
��قئا�َيز�#، يا# لةشَيو�c ناِ��ستة�خؤc تا�مايي ئاسا�� 
لة بة�هةمةكانياند� بة�ضا� ��كة�َيت � ياخو� نو�سة�َيكى 
طة���O�� c ��نتى بة كا�يطة�يي ميعر�جنامة شابة�هةمى 

خؤc (كؤميديا� ية���نى) نو�سى. 
 cنة��ية ئة�  ضֲר�كنو�سَيكى   O�� محةمة�،  عةتا 
ئة�مو�نى   � ����َيت   aة

َ
لةقةل نة����كا#   cبةنة�� كة 

 cكنو�سةكانى سة���مةكة�لة ضֲר خؤc جو����كاتة�� 
 cمةعريفى � شة�قبينيية�� cئة� باكطر��ند cبةهؤ ،cخؤ
 aئة ضֲר�كةكانى،  بنيا�نانى  بؤ  كة��سة  ��يكاتة  كة 
بة  بة��مبة�  كة  �َيت   cسة�ساميية�� لة�   hباكطر��ند�
 O��  � هةيةتى   Q

َ
�<هةال� كؤنى  حيكايةتى  ميتيؤلؤ<يا� 

حيكمةتةكانى  ثِر   � مةعريفى  كتَيبخانة  نَيو  طةِ�يد�يةكى 
ى 

َ
لةهة�ل كة  �����كة�َيت،  عةباسييةكا#  سة���مى 

��ينة��c كتَيبة بةبةهاكانى ��نستة مر�ظايةتى � ِ��حى �
� عֲרفانييةكا# ��بَيت، بؤ كا�لةسة�كر�# � نو�سينة��يا# 

لة �يد� تر���. 
لة  نو�سة�  بو�نة��ية��   aسة�سا  aئة  cبةهؤ
بابةتَيكى   O�� �َينَيتة��  ضֲר�كانة  ئة�  ضֲר�كةكانيد�، 
ياخو�  با��،  كد� 

َ
خةل نا�  لة   cكةلتو��  cبةبةها

 � هيند   �  dفا� �َيرينييةكانى  بة�هةمة  لة  نو�سر���ية� 
 cبة شَيو�يةكى هونة�� لة كؤ aعة��بد� باسكر��# � ئة
خة�#،  (����كانى  لة   O�� هَينا�نييةتة��،  كا��كانيد� 
ضֲר�كة  تينا�  خة�#،  ثةِ�تو�كى   ،aيةكة ��ستنو�سى 
ةكا#. 

َ
خَيل  cثاشما�� خوَين،  طَيالسى  ئةندَيشةكر���كا#، 

. . . )�� بة�يد�كرَيت � لة ���بةياند� ضֲר�O بريتى ��بَيت 
لة طَيِر�نة��c جؤ���جؤ�، كة بؤ خوَيندنة��c جؤ���جؤ� 

��ست ����#. 
جؤ��  بة�  كا�يطة��  تَيكست   c������ لة  نو�سة� 
تايبةتمةنديية   cبةهؤ لَيو����طرَيت،   cضَيذ  � ئة��بياتة 
طونجا��كانة��، بؤية بة� كا�يطة�يية ��ية�َيت بطةِ�َيتة�� 
بؤ ئة� ئة��بياتة � بةهوc طَيِر�نة��طة�يية�� بيئافرَينَيتة�� 

تَيكستةكانيية���  نا�  بهَينَيتة   cكةكة�نا��ِ�  cفة��  �
 بكاQ � جؤ�� ضֲר�كَيكى 

َ
ةc لةطة)

َ
حيكايةتخو�نانة مامةل

تر بونيا�بنَيت، كة تا ِ����يةO لة ئة��بى كو��يد� نوَيية� 
 cتةمومذ��  � طر�#  كةمَيك  كو�����   cخوَينة�  cبةال
 � Qنا�� cلة قة�� cَيتة بة�ضا�� هةمو� خوَينة�َيك خؤ�
��تو�نَيت سر��شتى  ثة������كر��   ��� ���قَيكى  (تةنها 
 cشنبֲר�ئيشكر�نى ئة� ضا�� بؤ�خيسيية ببينَيت كة لة ِ�
لةنا� ئة��بياتى جيهانيد�،   a

َ
بَي ثَيشينةية)8، بةال ئَيمة�� 

طةشتؤتة ثلةc خؤ� � خوَينة�� بة�فر���نى خؤيي ثةيد� 
(خو�خة  جيهانيية  نا�����  نو�سة��  لة�  يةكَيك  كر����. 
لويس بؤ�خيس)c ضֲר�كنو�سى ��مةنة نا�يا��كانة، ئة� 
نو�سة��c كة بةختيا� عةe نا�c بؤ ثةسنى بة�هةمةكانى 
 cنا���� بؤ�خيسييانة  نو�سينى  بة  �َينَيتة���  عةتا 
خةليل  (جوبر�#  كا��كانى  عة��بيد�  ئة��بى  لة   .Qكا��
جִר�#) لةa بو����� �يا��، كة ��نيا� فة��يةكى عֲרفانى لة 
كا��كانيد� بونيا�نا�� لةسة� حيكايةQ � ضֲר�كى نةتة�� 
�َيرينةكا# كة لة بة�هةمةكاني (�َيو�نة، حةير�#، ثةيامبة�، 
 aبة����� جوبر�#  ��كرَيت.   cبة�  ��(  .  .  . ية���. 

َ
تةال

بة���c حيكمةتة ئيالهييةكاند� ��طةِ�َيت، تا بيبةخشَيتة 
ببَيتة  طَيِر�نة����   cِ�َيطا لة  طة��كييةتى   � مر�ظةكا# 
كا��كانى  كا�يطة�يي  ���تر  ضاكسا��،  بؤ  ثةيامبة�َيك 
ؤ 

َ
(ثا�ل بةِ���يلى   cنو�سة� بة�هةمةكانى  لة  جوبر�# 

نو�سة��  ئة�  سة�ساميى   cبةهؤ بة�يد�كرَيت،  كؤيلؤ)�� 
بة جوبر�نة��. 

ئة�  لةسة�  تَيكستةكانى   �  O�ضֲר  � ِ��ما#  و 
َ
ثا�ل

عֲרفانييةتى  كة   ،Qكا�� بينا  تييانة 
َ
ِ��<هةال حيكايةتة 

ئايينى  لة  جطة  هَينا��،  ثَيكيا#  جؤ���جؤ��كا#  ئايينة 
ئيمانى  بِر�����َيك   O�� كة  كاسؤليك   cِ�َيبا�  � مةسيحى 
ِ��سانةيةتيى  بؤ  ��طةِ�َيتة��  كؤيلؤ  هةية.  ثَيى   c���
طَيِر�نة�� لة بة�هةمةكانى (مةكتو��، ����مֵר مةكتو��، 
ةكا#، 

َ
منال با�كا#   ،�ئةمِر  � ���َينَي  حيكايةتةكانى 

��طَيِرَيتة��  جيهانييةكا#  حيكايةتة  ئة�  نة��كا#)��� 
يا خو�  �يا� ��كة�َيت،   cهَيز فريا�  بة  نا�يا�   cهَيز كة 
 cبةهؤ ثَيد�طة#  تَييد�  كةسةكا#  كة   cحيكايةتانة ئة� 
كؤيلؤ  عةشقة��،  ئة�مو�نكر�نى   �  {��ِ ثة������كر�نى 
هؤكا�c هَينانة��c ئةa حيكايةتانة بؤ ثتة�يى مةعريفييا# 
لة كؤنnين  يةكَيك  َيت، 

َ
��ل با��ية��   aلة ��طةِ�َينَيتة��� 
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ِ�َيطاc مر�g بؤ طو�ستنة��c مةعريفة لة  � سونةتيnين 
بو��9،   Qحيكاية � O�تر ضֲר نة��يةكى  بؤ  نة��يةكة�� 
ئةa طو�ستنة��� مةعريفةية بةالc ثا�لؤ�� ��ستا� نيية، 
طَيِر�نة��� طو�ستنة����ية  لة طؤِ�ينى   cكو طرنطييةكة

َ
بةل

كة  ئة��ية  بَيت  سة�نج   cجَيطا  cئة�� ضَيذ.  لة  ثِر�  كة 
ئةa نو�سة�� لة ِ�َيطاc ضֲר�كَيكى كؤنة�� ضֲר�كَيكى نوَ� 
كو لة 

َ
ةمةند ��كاQ، نةO هة� لةa بة�هةمانةيد�، بةل

َ
���ل

(كيمياطة�، شةيتا# � خانم ثة�َيم، كَيوc ثَينجةa، بة�يد�، 
ئَيستا�   cطَيِر�نة��  cِ�َيطا لة  موغَيك)��  يا�����ييةكانى 
ئستؤ��  بؤ  ��طةِ�َيتة��  كؤنةكاند�  حيكمةتة  ثَينا�  لة 
كوِ��  (ضֲר�كى  كيمياطة�10  لة   Qتايبة بة  جيهانييةكا#، 
لة  كة  ضֲר�كةية،  ئة�  سة��كيى   c������ِ شو�نةكة)�� 

تد� ِ��طَيكى كؤنى هةية. 
َ
ئةفسانة� حيكايةتى ِ��<هةال

 Qبة
َ
كؤيلؤ بةنو�سينة��c ضֲר�كى كوِ�� شو�نةكة (هةل

��بَيتة  سا��)،   cطَيِر�نة��  � ئة��بي  شَيو�يةكى  بة 
ئا����،  �َيتة  ثرسيا��   aئة لَير���  جيهانيى،  نو�سة�َيكى 
 cمد�نة��

َ
كة ���ترَيت حيكمةتى ئةمة لة ضيد�ية؟ بؤ ��ال

َيֵר ��� هؤ هةية، يةكةميا# ئة��c كة 
َ
ئةa ثرسيا�� ��ل

حةكيما#   � ��نايا#  با�بو���  تد� 
َ
ِ��<هةال لة  ضֲר�كة   aئة

باسيا#  نمو�نة   O�� طَيِر�نة��كانياند�  ثةند�  لة  هةميشة 
 cئة�� ،aئا��، ���هة>�لَيو�كر����� نامؤية بة جيهانى ِ�
كة مر�g لة نائاطايية�� لة �َير ��مانة�� جؤ�� سؤ�َيكى 
بيستنى   cئا�����  �  O�لة ضֲר طوَيطرتن  بؤ  هةية  ى 

َ
قو�ل

هة�  هى  ئة� ضֲר�كة  جا  طَيِر�نة����،   cلة شَيو� ��كة# 
 cجة�هة�) ضونكة  بَيت،  �مانَيك  هة�  هى  يا  نةتة��، 
ئستؤ�� نة لة طَيِر�نة��� نة لة مؤسيقاc ِ��سةنى كةالميد� 
كو جة�هة�c ئة� ضֲר�كةية كة ئةفسانة 

َ
شا����تة��، بةل

 Qكا���� كة  هؤيةية  ئة�  ئةمة   ،11(Qكا�� ِ�يو�يةتى 
بة��ست  جيهاني  شؤ��تَيكى  كيمياطة�   O�� بة�هةمَيكى 

بهَينَيت. 
 ��12(cمعنو (مثنو�  لة  �مى � جةاللة�ين  مة�النا 
ضֲר�كة  لة  بؤ�خيسيش  ��طَيِرَيتة��،  ضֲר�كة  ئة� 
كة   cنة��� ئة�  (ضֲר�كى   cنا� بة  باسكر���كاند� 
لة  جيا  بؤ�خيس   a

َ
بةال ��طَيِرَيتة��،   ��13(cخة�نياند

 aكة (�السحقى)ئة Qسة�ضا��كانى تر، ئاما<� بة�� ��كا
ضֲר�كةc طَيِر���تة��، عةتاh، لة ثة�تو�كى خة�# �� لة 
بةشَيك لة بةشةكانى (خة�# � شا��كانى ئةفسانة)14 ��، 

هةما# ضֲר�O ��طَيِرَيتة��. 
 dبا ضֲר�كةكاند�  طشت  لة  ِ�������كة  طشتيى  ى 

َ
هَيل

 cئا��تةخو�� كة   ،Qكا�� شو�#   c��>هة كوِ�َيكى  لة 
يا#  ئاشَيك،  لة  شة�َيك  سامانة،   � ثا��  بة��ستهَينانى 
لة  ��بينَيت،  خة�#   � ��خة�َيت  ���ختَيكد�  <َير  لة 
يا#  ئةسفةها#،  بؤ   �بِر َيت، 

َ
��ل ثَيى  ثيا�َيك  خة�نيد� 

 c��� .يبهَينة��� �# شوَيند�ية، بِر
َ
ميسر ثا��� طةنج لة فال

هَينانة�يى   c���  Q���� بِريا�  كوِ��كة   ،cخةبة�بو�نة��
 hثا سةفة�،  بة   Qستد�كا��  � بكة�َيت   cخة�نةكة
 Qضةند�ها طرفت � ِ������ ��طاتة ئة� شا��� ��ستد�كا
كةندنى ئة� شوَينة، ثاh ئة��c كة هيض نا���َيتة�� 

َ
بة هةل

 cكى ��طر# � ���كا�ييد�كة# � ثرسيا����� سَي كةd بة�
هؤc طةِ��نى لَيد�كة#، كاتَيك ئة�يش باسى خة�نةكةيا# 
َيت 

َ
��ل يةكَيكيا#  َيت، 

َ
ثَيد�ل هؤكا��كةيا#   �  Qكا�� بؤ 

طةمذ� من ضةند�ها جا� ��ها خة�نَيكم �يو�، كة �تو�يانة 
# شوَين (شا�c كوِ�� شو�نةكة) لة <َير ئة� ���� 

َ
بِر� بؤ فال

a هَيند� طة�| 
َ
(ئاشة)�� ثا��� ساما# هةية ���يبهَينة، بةال

لَير��� شو�نةكة ����نَيت   .aها خة�نَيك بكة��� c��� نيم
 cبؤ ثَيطةياندنى بو��� سو��َيكى طة��� cكة سةفة��كة
ثَيطةياند��� لة c���ِ بة��ستهَينانى سامانى مةعنة�يية��، 
كة   cلة� شوَينة  �  cخؤ cبؤ شا��كة بؤية ��طةِ�َيتة�� 

خة�نةكةc لَي بينيبو� ثا��كة �����هَينَيت. 
بֲר   cبةها  O��  a

َ
بةال  ������ِ  O�� ئةمة ضֲר�كةكةية 

 Qلة� شتانة ��كا dى مةعريفيد� با
َ
لة ئاستى نا�يا�� قو�ل

كة ها�كا�# بؤ ���ينة��c ِ�َيطاc مر�g، تةنانةQ بة ��� 
<نةكانيشة��، ِ��نطد�نة��c ئةمة لة كيمياطة��� ثِر ِ��نطة 
� ثا�لؤ نا��ِ��كى ِ��مانةكةc ثِر ��كاQ لة باسى عةشق � 
طةِ��# � ��ستكر�# بة سةفة�َيكى حةقيقى، بؤ ���ينة�� � 
يا���نى ��ست بة����بو�# لة� شتانةc كة ����كاQ بتكةنة 
كؤيلةc خؤيا#، ��O شتة ِ���كةh � بֲר� نا���ستةكا#، 
 cخو� cينة����� � 

َ
(� cطرنطيد�نة بة نة�� nلةمانة طرنط

ئةa خة�نديتن  <يانة ��ستا��15.  لة�  � ���ضو�نة  خؤتة 
 c(با�كم (حيكايةتةكانى  لة  تر  جؤ�َيكى  بة  ِ��ظكر�نة   �

د� هاتو��. 
َ
فة�ها� ثֲרبال

 aكة جَيد�ستى �يا�� بة cيةكَيكى تر لة� نو�سة��نة
 cبةهؤ مانيية، 

َ
ئةل  c(هيسة (هَيرما#  كا�كر�نة��  ة 

َ
ستايل

كا�يطة� بو�نى بة عֲרفانييةتى بو��c ئة��بي هينديية��، 
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كا�يطة�يي  باسي  ��ية،   16(cهند (�ند�طى  لة   cنمو�نة
��هيدَيك ��كاQ لةسة� (��سا)� كة ��يكاتة بو�نة���َيكى 
، ياخو� لة 

َ
ِ��حى، ئة�يش لة ِ�َيطاc ِ��هاكر�نى لة خةيا)

��مةنَيكى جا���ييد�، تا ئة� <يانة بذc كة خو��يا�يةتى � 
بة طيا#   �  Qبد� نيشا#   cِ��ها ئةنجامَيكى   �  dضا��نو�
ضֲר�كةكة  بضَيذَيت،  <يانة  ئة�  ثو�ضَيتيى  تامى  ئَيسك   �
 � ستةملَيكر�نى   c��� ��سا  كة  ��بَيت،  جؤ��  بة� 
 شو�ناند� ِ�����كاتة 

َ
Q، لةطة)

َ
����خستنة��c لة ��سةال

لة  ��كة�َيت  ��هيدَيك  بة   cضا�  cَلة�  � كَيو   � ��شت 
سكوتة   �  cخؤ بة  ِ����كَيشَيت  سة�نجى  كوخَيكد�� 
هةميشةييةكةية��، ثاh �نجֲר� ِ������َيك � عاشق بو�نى 
بؤ   ،aلة ���هَينانى كضةكة   � ثاشا# خو�ستنى  كضَيك،  بة 
سة��كى ئة� كاتة (ناال ) كة �ِ� بر�c ��بَيت، ثاh كوشتنى 
��شتو����  لة  ��بَيت،  ���بة���   �  Qِ����كا  cبر�كة
بِريا�  ��هيد�كة�   cال بؤ  ��ضَيتة��  سة�نجى  ���با�� 
بةتة بةهؤc شكستي 

َ
����Q ِ���كاتة ��نيا نة�يستى، هةل

ِ��حيية��، كاتَيك ��ضَيتة�� الc ��هيد�كة بؤ ما��يةكى 
a هة�طيز �شةيةكى لَي نابيستَى، 

َ
�� خزمةتى ��كاQ، بةال�

جطة لة ���جا� �تنى �شةc (مايا). ئةa بَيد�نطيية ��سا 
َيت ��ِ��a، بة� لة ِ��شتن تكايةكم هةية 

َ
بَيز�� ��كاQ � ��ل

كاتَيك  كة  ِ���نكة����،  بؤ   a(مايا)  c�>�� تكاية   � لَيت 
من <يانى خؤمم بؤ باسكر�يت تؤ تةنها �تت مايا، ئة�سا 
��هيد�كة جامَيك ����تة ��ستى تا بِر��Q لة ِ���با�َيك لة� 
 Qسا لة� كاتة�� كة جامةكة ثِر��كا�� ،Qثِركا cنزيكانة بؤ
(لة�َيو� ثَيد�نَيتة نا� جيهانى جا���يي � سةفة� بة ��مةند� 
َيت، 

َ
��كاQ)، ها�سة��كةc ��بينَيت � �َيتة بة���مى � ��ل

 cبذَير����
َ
#، تؤ هةل

َ
هاتو�a بة شوَينتا ���c كوشتنى فال

 cئة�� بَي  ئة�يش  بِر�ينة��،  با   ���� ئة�   cجَيطا بؤ 
باسى خيانةتةكةc بكاc��� Q ��كة�َيت، لة�َيو� �نجֲר� 
<نةكةية��  خيانةتى  لة  هة�   ،Qثَيد�كا ��ست  ِ������َيك 
 cسة���مينةكة  �  Oخا ��طֲרكر�نى  سوثا�  سة��كى  تا 
بةندكر�نى   �  cةكة

َ
منال  �  #> لة��ستد�نى   aسة��نجا  �

�َيتة��  ثِر  لة  نائومَيديد�،   c�ِلة�ثة كاتة�   aلة  ،cخؤ
هؤh � ����نَى هةمو� ئةمانة �يتنَيكى ميتافيزيكى بو��� 
ئةa ضֲר�كة،  ��هيد�كة.  بة  نة����   cئا��كة هَيشتا   aئة
��نيا  حيكمةتى   cطَيِر����� كة   cكانة�ضֲר لة�  يةكَيكة 
 cبة�� يةقينة��،  بة��ستهَينانى   cِ�َيطا لة  نة�يستيية 

 cيانة> لة�   Oنة بو�ند�ية،  ��هد�نى  لة  خؤشبةختي  كة 
عا�يفانى   cبِر�� ئةمة  ناطةين.  ثَيي   � ��كةين   cتةمةنا
نَيو هةمو� ئايينة جؤ���جؤ��كانة، كة لة ماهيةتيى <يا# 
ى بو�# لة ئاستَيكد� ثوضَيتيى <يانيا# لَي ثةنها# نيية، 

َ
حال

 aلة خةليل  جوبر�#  يانة��، 
َ
�ل  cضا�  cكر�نة��  cهؤ بة 

 cجو�نييةكة بة  كة  ساحֲר�يةكة،  (<يا#  َيت: 
َ
��ل با���� 

ةكانى بز�نَيت لة 
َ
a كةسَيك لة فَيل

َ
ئةفسو�نما# ��كاQ، بةال
دَيت)17.

َ
جا����كانى هةل

 cة
َ
بنةمال (ئافاتةكانى  لة  ��مةند�  بة  سةفة�كر�# 

a جيا��� 
َ
مَيخةO)� عةتا�� كا�c جو�نى لةسة� كر���، بةال

بؤ�خيس  لة  هَيسة   cشَيو���  aئة هَيسة،   cشَيو�ية  aلة
لة ضֲר�كى (جا���طة�c ���نةطֲר��)��،  نزيك ��بَيتة��، 
كة جا���طة��كة ��O ��هيد�كةc الc هيسة هةما# ِ�َيطة 
لة  ثَيو��يا��،   cما�ييانة شَيو�يةكى   a

َ
بةال ��طرَيتةبة�، 

ضا� كا�c ��هيد�كة18. 
لة  كة   ،cئة�� ��طةينة  سة����   cنو�سر��� لة� 
ئة��بييةكاند�،  سة���مة  هةمو�  لة   � جيها#  ئة��بياتى 
 cنانة���� بة  لة جؤ��كا#  بة جؤ�َيك  ناهونة��  ضֲר�كى 
ضֲר�كى  نَيو  خز���تة  ��قئا�َيز�نى  يا  ِ��ستة�خؤ، 
شايستة  ضَيذَيكى  يد��� 

َ
هة�ل  dكنو��ضֲר هونة�ية��� 

ثانتايي  فر���نكر�نى   cِ�َيطا لة  خوَينة�،  ببةخشَيتة 
َيت، بَيتو�نايي 

َ
 ئةمةشد� ِ��نطة خوَينة� بل

َ
طَيِر�نة����، لةطة)

نو�سة�� كة ����كاQ ��قى ئاما��كر�� � c������ِ ثوخت 
� ئاما�� بهَينَيتة نَيو ضֲר�كةكانيية��� بينو�سَيتة��، كة 
 نيية بؤ ئةa جؤ�� 

َ
ئةمة يةكَيكة لة� �تانة  قابيلى قبو�)

جؤ��   aبة نو�سة��نة   aئة  cهَيند� ضونكة  نو�سة��نة، 
قاندند�، لة��نةية نيو 

َ
 خول

َ
ضֲר�كانة�� ماند����بن، لةطة)

ةتى 
َ
 ضֲר�كى جؤ�c تر��، خةسل

َ
ئة��ند� ماند�نةبن لةطة)

ئةa نو�سة��نة بر����# نيية بة ِ������ � ���ستكر�نى طرَيي 
 cبة �يند��كر�نة�� Q���� كو ئة��ند� طرنطى

َ
ضֲר�O، بةل

بئافرَينَيت،   ��� ضةندين  ��تو�نَيت  ة��بو� 
َ
كال ��قَيكى 

ِ��نطة لَير��� ئة� ثرسيا�� بكرَيت بوترَيت، ئةc هؤc ضيية 
 cبابةتى نوَيو�؟ ئة�سا ��كرَيت بضֵר بةال cناضَيت بةال
مى 

َ
��ال تا  نو�سينة��  ضؤنييةتى   � ئافر�ند#  جؤ��كانى 

ئةa ثرسيا�� بد�ينة��، بؤ ئةمةh لةa �تةية�� ��ست 
ثَيد�كةين كة ���ترَيت نو�سينى هة� ��قَيك ماند��بو�نى 
َيت: 

َ
��ل ئؤ��يل  خولقاند#، جؤ�|   cجا ] ���َيت،   c���
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كَيشةيةكة  ترسناكة�  كا�َيكى  كتَيبَيك،  هة�  (نو�سينى 
نو�سة� شةكةQ ��كاQ � ثِر����c لَيد�بِرَيت)19، ئةطة� 
بطةِ�َيينة��  ��بَيت  ئة��  نو�سֵר،  بؤ  بَيت  ثَيناسة  ئةمة 
ضֲר�كَيك  ناكرَيت  ��تة  نو�سينة��  ���با��  قو��سى  بؤ 
لة  ئةطة�  ضونكة  بو�بَيت،  خا��#  بَي   � هةبو�بَيت 
 aكيد� يةكة���� cنو�سر���� نةبو�بَيت، لة شَيو� cشَيو�
 aكاتَيك ئة cنو�سة� aهةبو��، ثاشا# يةكة cطَيِر�����
 Qيا# ��نو�سرَينة�� ئة� كا ،#��ِ�� aكانة ��ما����ضֲר
كة   cكة�ضֲר بة�  ��بَيت   aسة�سا نو�سة��#  لة  يةكَيك 
 Qكا�� cستكرنة����� cلَيد�بينَيت، ئة�سا تةمةنا cضَيذ
� لة كاتَيكد� هةست بة طֲר�نى ئةa كا��c ��كاQ، كة تيا� 
��مَينَيت لة نَيو�# ضֲר�كى يةكةa � ضֲר�كى ����مى كة 
���با�� نو�سينة��يةتى، بة��� لةمانة، ضֲר�كنو�d نابَيتة 
كو لَير��� 

َ
تةنها هؤيةO بؤ طةياندنى ئة� ضֲר�كة كؤنة، بةل

 cئة�يش بةهؤ ،Qية�َيت ضؤنييةتيى نو�سֵר نيشانبد���
كة  نو�سينة��،   cخستو�يةتيية جة�بة cنة����

َ
ثال ئة� 

 Qكا���� cبة (ضَيذ) نا���� ��كرَيت، بة��تايةكى تر ئة��
ئةa ضֲר�كنو�سانة بة ���c ��ها ضֲר�كطةلَيكد� بطةِ�َين، 
ئة� ضَيذ�ية كة لة كاتى كا�كر�نياند� لة��ها فة��يةكد� بة 
حيكمةتى  ضֲר�كانة   aئة لةمانة،  جطة  ��هَينن.  ��ستى 
هةميشةيي <يانييا# تَيد�ية، كة ��ثا�َيز�َيت لة كؤ# بو�#، 
ئة�  جيهانييةكاند�  حيكايةتة  ئستؤ���  لة  ��َيك � لة   O��

ضَيذ� بة�يد�كرَيت. 
���تريش   � هونة��  ضֲר�كى  ثةيد�بو�نى   

َ
لةطة)

بةكةc خؤيا# 
َ
قال ِ��ما#، ئةa ضֲר�كطةالنة بة���   cنة��>

كر�، كة 
َ
ضو�نة��، ئة� سنو��� فر���نةيا# بؤ ِ��ما# ضؤل

باسَيكيد�  لة  بنيامֵר  تة� 
َ
��ل بر��سةندند�ية.  لة   aبة�����

كة باd لة حيكايةتخو�نى ��كاQ، ئاما<� بة تياضو�# � 
َيت: (هونة�� 

َ
نةمانى ئةa جؤ�� حيكايةتانة ��كاQ � ��ل

حيكايةتخو�نى، نزيك بؤتة�� لة كؤتايي ثةنهانى، ضونكة 
اليةنى حةماسى حةقيقةQ، ��تة حيكمةQ ِ��� لة مة�طة)20 
��ية  �يا�بو�#  لة   ،Qحيكمة  cضو�نة مة�{  بة���   aئة
ِ��مانة��، ضونكة ِ��ما# ��O <�نة�َيكى نوَ� �����  cبةهؤ
نَيو�# حيكايةتخو�# �  لة  لة� ثةيو�نديية ���سة��c كة 
 Qكا�� جو��خو��يية   aئة باسى  بنيامֵר  هةية.  طوَيطر�� 
 cهؤ ��بَيتة   cئة�� اليو�ية  ضֲר�كد��   � ِ��ما#  لة 
(حيكايةتى  ثةخشا#  ئة��بياتى  لة  ِ��ما#   cجياكر�نة��

لة  ِ��مانة  بَيتو�نايى   (Qكو� ضֲר�كى  ئةفسانة�  ثة�يا#، 
ئاست ثيا��كر�نى سونةتى طَيِر�نة��c ����كيد�� ناتو�نَيت 
لة�   ����� ِ��ما#  تر  بة��تايةكى  يا  بةندبَيت،   cثَيو�
ئة�مو�نةc كة حيكايةتخو�# هةيةتى، ضونكة ئة��c كة 
حيكايةتخو�# ��يطو��َيتة�� بةشَيكة لة ئة�مو�نى خؤc يا 
��يكاتة  ئة�يش  نؤ��  بة  تر�  حيكايةتخو�نانى  ئة�مو�نى 
 Qلة ئة�مو�نى ئة��نةشى، كة طوَيبيستى حيكاية بةشَيك 

��بن. 
 Qحيكاية لة  سو���  �ما# � لةسة��تا��  ئةطة�ضى 
سر��شتى   ���� يا# 

َ
هة�ل �ماننو�سا# �  �  Qطر�����

 ،Qحيكاية بؤ  ��طةِ��ية��  ِ�يشةيا#   � بثا�َيز#  طوتا�يى 
نؤ���،   cسة�� ��َيذ�يي  بة  هة<�����   cسة�� لة   a

َ
بةال

�ما# تو�نيى ��ستبة����c حيكايةتخو�نى ببَيت � لة <َير �
بطؤِ�َيت  ��نستة جؤ���جؤ��كاند�  كا�يطة�يى سايكؤلؤ<يا� 
بؤ (ئا�َيتةيةO لة طوتن � طفتو�طؤ، �يمة# سا�يى، ��سفى 
شَيو���  طؤِ�ين،  شَيو�كانى   �  Qبز�� �يكؤ�،   � شوَين 
 

َ
لةمةتة) ضֲר�كى   cطَيِر�نة��  cستبة������ فؤنةتيك)، 

ضو� � تةنزئامَيز� ثةند ئامَيز � ئةخالقى ببَيت.21 
لة   ���ِ  cسا��كة شَيو�  بة  ضֲר�كانة  ئة�  ئةطة� 
�ستةكا# ��ست � Qكنو�سة حيكمة�نةمانبَيت، ئة�� ضֲר
كة  ِ���نطة��ية  لة�   hئةمة هَينانة��يا#،  بة  ��كةنة�� 
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ثشتكر�# لة� سامانة مر�ظايةتييةc كؤ#، هة��� كا�َيكى 
نوَيو�،  ئة��بى  <�نة��  بونيا�نانى   cنا� بة  نيية  ئاسا# 
بؤ   Qِ�َيطا���� كؤنةية،  ئة��بة  ئة�   cبناغة ئة��  كو 

َ
بةل

ِ��تكر�نة��يةكى  (هةمو�   �  cَنو ئة��بى  بيناكر�نى 
ئة��بى   ،cيا�����  cسِرينة�� بؤ  هةنطا�َيكيشة  ِ��بر��� 
ئة��بى   cِ��تكر�نة�� سِرينة���  ئةنجامى  لة  نوَ� 
ئةنجامَيكى  نوَ�  د�نى 

َ
سة�هةل نابَيت،  لة��يك  ِ��بر������ 

ضا��ِ���# كر��� لة��c ثَيش خؤc طةلَيك بֲר� ئايديا هة#، 
ياخو�  ��بنة��،   Oضاال ���جا�   � كثد�بن  ما��يةكد�  لة 
��سةثَيننة��)22.  خؤيا#  ضا��ِ���ننةكر��  فرمانَيكى   O��
 cطةِ�َيتة�� بؤ سيحر�� hكانة�ضاالO كر�نة��c ئة� ضֲר
 ������ِ بيستنى   c�تامة�� طةلَيك خوَينة� هة#  طَيِر�نة��� 
طةلَيكن، كة ��O سو���كانى مَيذ�� بة ��مةند� سةفة�يا# 
ثَيبكة#، بؤ �يتنى ميتيؤلؤ<يا� حيكمةتى ��نياc شة��. 

لة حيكايةتخوLنيية�� بؤ نةهَيشتنى لةنا�ضو�� 
ئةطة�ضى لة ضֲר�كي هونة�يد� تةكنيكطةلَيك هة# بؤ 
بونيا�نانى ضֲר�O � هة� ضֲר�كنو�سةc بةثَيى ستايل � 
����تة  ��ست   cخؤ  cتو�نا  cتاقيكر�نة��  � ئة�مو�# 
��يالؤ{،  مؤنؤلؤ{،  سا��،   cطَيِر�نة��) بةكا�هَينانى 
مونتا|، فالh با{...)، تا ضֲר�كَيكى مؤ�َيرنى تةكنيكضن 
لة� ضֲר�كنو�سانة، عةتا محةمة�  a جيا��� 

َ
بةال بنو�سن، 

 cكة تا ِ����يةكى بة�ضا� خؤ cكنو�سانة�يةكَيكة لة� ضֲר
لة� تةكنيكانة بة���� طرتو��� ستايلي خؤc ضةسثاند���، 
لة ِ�َيطاc طَيِر�نة����. طَيِر�نة��c سا�� الc عةتا محةمة� 
ضِر�ثِر�كا#  مةعريفيية  ة 

َ
قو�ل بابةتة   cطةيةنة� ��بَيتة 

��بةخشَيتة  حيكايةتي  سيمايةكى  ِ�َيطاية��  لة   �
حيكايةتئاساكانى،  ضֲר�كة  طة��كيية   � ضֲר�كةكانى 
تةكنيككا�يد�،  لؤفى   � ثَيض  لةنا�  نة��#  ��ست  لة  ضَيذ 
ضونكة بة ئةند���c طرنطيد�نى بة فةلسةفة شة�قييةكا#، 
 aئة ��طرَيت،   ���� لَي   cخؤ  �  Qثشتطوَيد�خا تةكنيك 
 cسة�كو لة ثِر

َ
ثشتطوَيخستنةشى لة بَيئاطايية�� نيية، بةل

 cئاِ��ستة ِ��خنة   �  Qكا�� بؤ   cكا� ئةفر�ندنةكانيد� 
ضֲר�كنو�سانى ترc كو�� ��كاQ، كة هَيند�c لة خةمى 
ى كةشفكر�نى 

َ
��هَينانى تةكنيكد�#، نيو ئة��ند� سة�قال

��نيا نةبينر���كا# نֵר � تةنها ِ���كةشى ئة� جيهانة �َينة 
��يد�نَين،  نا� ��قةكانياند�  لة   � تَييد� ��<ين  ��طر# كة 

��ية  ثَيى  نو�سة�  بهَينن.  با��  لة��يد�   ���  cئة�� بةبَي 
 hئَيستا  Qتةنانة  � هةشتاكا#   � حةفتاكا#   cنة��
لة   � خؤيا#  سة��كيى   cكَيشة بة  كر����  تةكنيكيا# 
 � طةِ��#  ِ��حَيكى  نةتو�نيويانة  ِ���كةشيةكانياند�  �يد� 
��ينة��يا# هةبَيت، نةتو�نيويشيانة ��قيع نيشا# بد�#، �
ة تا سة��نجاa (بةنا�c ��قيعية�� ��قيعيا# 

َ
بة� جؤ�� قو�ل

كوشت)23. لة ِ���نطةc نو�سينةكانى خؤية�� �����كة�َيت، 
 طَيِر�نة����، ��يايانةية � لة ئةنجامى 

َ
ةكر�نى لةطة)

َ
كة مامةل

تةكنيك  ثؤ��تيظةكانى  اليةنة  بو�نى 
َ
��ل بة  هةستكر�نى 

لةنا�   O�ضֲר ماهييةتى   cشا��نة��  � ضֲר�كد�  بةسة� 
 ،Oسا��، ئةمة لةالية cتة طَيِر�نة���تةكنيككا�يد�، ِ��يكر�
 ��� cستايلة كا�كر�نة بؤ هَيشتنة�� aلةاليةكى �يكة�� ئة
بةسيمايةكى �َيرين، يا ثَيبةخشينى سيمايةكى مَيذ��يي، 
بو�نى 

َ
بة� ��قانةc كة ��يانطَيِرَيتة��، لةهةما# كاتد� ��ل

نو�سة�� بةسة� تَيكستى مَيذ��ييد�. 
 ئة� ثَيشةكييانة�� كة بؤ بة�هةمةكانى 

َ
نو�سة� لةطة)

ثةيد�بو�نى   cهؤ حيكايةتخو�نانة   aبة����� نو�سيو�، 
ثَيي  يֵר)� 

َ
خةيال طةلَيكى  (كة  ��نو�سَيت،  ضֲר�كةكا# 

��ست  بكة�َيتة   Qكا���� سر��شت   ���> هَيزَيكى  ��ية 
ئة�   cهؤ خة�ند�  ����كانى  لة  بياننو�سَيتة��،  تا   aئة
نا��نَيت)، ��طةِ�َينَيتة��  بة خا��نى   cكانة (كة خؤ�ضֲר
ئة�يش  هاتو��،  خؤيد�  بةسة�  طو�ية  كة   Oئةفسانةية بؤ 
هى  كة   ،(��������ِ (سند��قَيكى  ��ستكة�تنى   cِ�َيطا لة 
 aئة  cئة��  O��  ،aئة ��ست  طةيشتؤتة   � بابانةكانة 

���يةمֵר ثا�َيز��c ئة� سند��قة بَيت. 
 cبَيتة خولقَينة��� يا�ييةكة��   cبةهؤ ئة� سند��قة 
ئة�  ئةنجامى  لة  كتَيبةكة  ضֲר�كى  ة 

َ
كؤمةل  �  O�ضֲר

نيشاند�نى   cبةهؤ dكنو����تة ضֲר يا�يية�� نو�سر��#، 
هة�جؤ��  لة   cخؤ ِ������َيكة��   cجا���طة��نة
ئة�   cِ�َيطا لة  ����َيتة���  ضֲר�كةكة  بةخا��نبو�نى 
ئة�  باسكر�نى  لة   Qيا�يد�كا�  cخؤ ئة�كى   ���������ِ
ضֲר�كانة��� باسى ئة� سند��قة ��كاQ، كة (يةكَيك، بة 
بةجَيما#  لة� مֲרنشينة خوَينا�يية   cطمةنانة�� لة� شتة 
��ستد��  لة  خؤيا#  طرنطى  ِ��<طا�  تَيثةِ�بو�نى  بة   �
بֲרضو�نة��، بَي ئة��c كةd باسيا# بكاQ، (منيش) لة 
 cةتة

َ
ِ�َيطاc ها�ِ�َييةكمة�� طةيشتة ��ستم)24 ئةa خةسل

لة  هةية،  ئاما��طيى  تَيكستةكانيد�   cبة��� لة  نو�سة� 
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 �������ِ aَيت: (ئة
َ
(ئةفسانةيةكى تر)��، لة سة��تا�� ��ل

لة����بو� بةتة���c بֲר بضَيتة�� ئةطة�يش ��َينَي ���فةتى 
كة�تاية، ئة� كوِ�� طةنجةa نةبينيياية...)25 

َ
مر�نم بؤ هةل

لَير��� ضֲר�O ��ست ثَيد�كاQ � بة طَيِر�نة��c سا��، لة 
 O�نا� ضֲר�كةكة��، ضֲר�O ��طَيِرَيتة�� بة سَى قؤنا�، ضֲר
يةكَيك هةية تَييد� ضֲר�O بؤ كوc�ِ ئةفسة�َيك ��طَيِرَيتة��، 
كة ضؤ# ضֲר�كَيكى طَيِر���تة��، بؤ ئةفسة��كة (لَير��� 
ضֲר�كةكة  هةنطا�  سَي  بة  ��طَيِرَيتة��)،  ضֲר�كةكة 
شةهر����ئاسا   O�ضֲר ضֲר�كة��،   aلة ��طَيِرَيتة��. 
ثَيضة��نة��  بة   a

َ
بةال  ،Qِ��طا���كا حيكايةتخو�#  طيانى 

��بَيتة هؤc لةنا�بة�c طيانى طوَيطر. (�َينةيةكى ��ها لة 
طَيِر�نة��يةكى ترc ضֲר�كَيكى كؤند� بة�c ��كرَيت). 

َيت 
َ
��O ���با�� كر�نة��كانى ترc لةa ضֲר�كةشد� ��ل

نهَينيية  ئة�  تا   aيا�> بؤية  ��َيذ�  ما��   aئة ��ية،  (ثَيم 
ئاشكر�كر�#   � ثا��ستن  �ستةية   aبة  �(aبكة ئاشكر� 
 � بَيت  ئة��c ثةيامبة�َيك   O�� ،cخؤ cطرَيتة ئةستؤ��
لة  تر  (حةالجَيكى  لة  هاتبَيت  بؤ  سر��شى  كا��  ئة�  بؤ 
���c يةكَيكى تر���)26 لة ��ست كة�تنى نو�سخةيةكى، 
نو�سخةيةكة  تةنها  ئة��  ��مز�نى  (من  َيت: 

َ
��ل كتَيبَيكد� 

ئة� بةسة�هاتةc لةسة� نو�سر���، تا لة لة بֲרضو�نة�� 
بة���  خؤية��  حيكايةتى  لة  �يسانة��   (aكة  cِ��طا�
حيكايةتى نو�سر�� ��ضَيت، ���تر لة تامى مة�{ � طَيالسي 
خوَيند� ���با�� ��بَيتة��� ��ية�َيت ������ بو��ستَينَيت 
بة نو�سينة��� ثَيى ��ية نو�سينة�� لةمثةc�ِ طةشةكر�نة 
ضֲר�كى  لة  ����كيية��.   cطَيِر�نة�� ��تايةكى  هةمو�  بة 
ةكاند� �يسانة�� باسى 

َ
(��� حيكايةQ)، لة ثاشما��c خَيل

ئة�� ��كاQ كة ِ�َيكة�Q ئةa ضֲר�كةc ثَينو�سيو�تة��� 
َيت: (نو�سينى ئةa ضֲר�كة، بةجيا لة��نةc تا ئَيستا 

َ
��ل

بةشد��  تَييد�  ِ�َيكة�تَيكى سةير  نو�سينيا#،  بة   aهةستا�
بو�).27 

�َينَيت،   aبة�هة  O�ضֲר كؤمثيتة�  خولقاند�  لة 
 ،Qبا�� نا�يا#  لة  ثاشا#   � ئةندَيشةيي  مَيشكَيكى   O��
سة�لة   cلةِ�َيطا ثا��ستنى   cهؤ نوَ�  لة  سة�   aئة  a

َ
بةال

كة   cجيهانة ئة�  ئةبَيت،  ثيت  (��تة   cنو�سينة�� نوَ� 
 cِ�ستة بة   c���ِ ثيتد�   cئةندَيشة لة  ��خولقَينَيت،  شت 
شؤِ���بَيتة��   (cكاتة ئة�  بؤ  ��طةِ��ية��  (ضֲר�كةكة 
 �  Qخا�����  cخؤ �شة  ثيت،   cسحر طَيِر�نة���  بؤ 

�شة   � ثيت  كة   � ��بن  يا�يية��   cبةهؤ خولقاندنةكا# 
ِ���يى سة��كي  ���ست ��كة#، سة��نجاa ئة��# ��بنة 
� نو�سة�يش ����مֵר O�� c���ِ ثَيشةكيى تينا� ضֲר�كة 
 �  Qكا��  cنو�سينةكة كا��  باسى  ئةندَيشةييةكاند� 
بَيت،  حا��بة��ست  كا�َيكى  ��بو��  ئة��   O�� َيت، 

َ
��ل

يا   cنو�سينة�� بة   Qكا ��ست  ئة�  لةبة���ستيد�� 
 cنو�سة� لة� ضֲר�كانة  هةندَيك  (هة�ضةند�   ،cطَيِر�نة��
��ِ���نَيتة   Oيا�يية  O�� ئة�   a

َ
بةال طَيِر��نييةتة��)،  تر 

بة   Qبة
َ
(هةل بة���ستى  �َينة  طَيِر�نة��كانيا#، كة خؤيا# 

كو لة� c������ِ كة خؤc بة�����a هةميشة 
َ
سانايي نا، بةل

 cكانة��ية)، ياخو� لة ِ�َيطا�بة���c خوَيندنة��c ئة� ضֲר
 cتو�نا � Qكة بةيا�� نا�يا# ��با cئة� شتة سةير�نة��
لة   Qبةِ�َيكة� كة   cيا�يية ئة�   O�� هةية،  خولقاندنيا# 
تينا�� ��ستى ��كة�َيت � ��ست ��كاQ بة ���ستكر�نى 
 O�� ،لَيد�خولقَيت cكى جؤ���جؤ��فؤa�ِ � سة��نجاa ضֲר
سند��قى ئةندَيشة. لة ضֲר�كى (��ستنو�سى ئاطر)��28، 
َيك 

َ
باd لة ضֲר�كنو�سَيك ��كاQ، كة ��يخةنة نا� كؤمةل

ى يا�يكر�نَيكى سةير# بة ��مينة، 
َ
ثيا�كو<���، كة سة�قال

 cطَيِر�نة��  � ���ستكر�#  بؤ  بةكا�هَينانييةتى  ئة�يش 
 .Qكى بةسة�ها�ضֲר

 cجا� خؤ ��طَيِر�نة��كا# شَيو�c سونةتيى هةية� �
ئاما��بو�نى  تا   ������ِ ثَيكر�نى  ��ست  لة  ����َيتة�� 
خؤيما# ثَي ِ��طةيةنَيت، ��O حيكايةتخو�# � بة نو�سينى 
ثاشا#   (...cكاتة ئة�  بؤ  ��طةِ�َيتة��  (ِ�������كة 
ثة��طر�فَيك، يا �ياتر ��ست ��كاQ بة ضֲר�كة سة��كي، 
ياخو� بة جؤ�َيكى تر خؤc لة بةخا��# بونيا# ����َيتة��، 
باسكر�نى   cبةهؤ خا��نييةتى)   cخؤ هةندَيكياند�  (لة 
ئة� سة�ضا�� نةناسر���نة��c كة ئة� ��ستى كة�تو�#، 
يا ثةِ��يةكى  يا ��ستنو�سَيكى كؤنة،  ئة��يش ��� جا� 
ياخو�  بةهاكا#،  كتَيبة  لة  يةكَيكة   cنو�سر�� بة��ست 
ثֲר�مَير�َيك، يا كوِ�َيكى ها�ِ�َييةتى � هةميشة نا��كانيا# 

نا�يا��. 
��ست  ِ��ستة�خؤ  خوَين��29،  طَيالسى  لة  طَيِر�نة�� 
ثَيد�كاQ، بة ِ�ستةc (���c ئة��c كوِ�� طةنجةكة)� ِ������ 
بة ِ�ستةيةكى سا��O�� c ��نطى مةلة، كة ��هاQ، يا# 
��ست   dكة  ��� نَيو�#  ��يالؤطي  يا   ،cִِר

َ
هةل  cضا� كة 

 Qكَيكى ئاما��كر�� ��ست ثَيد�كا�كو بة ضֲר
َ
ثَيناكاQ، بةل
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a هَيند�c هةية نو�سينةكانى 
َ
��O بة�هةمةكانى ترc، بةال

ترc لة ِ�َيطاc يا�c ِ�َيكخستنى �شةكانة��ية كة ���با�� 
لة   dبا  ،dطَيال  cسة�تاسة�  .Qثَيد�كا ��ست   O�ضֲר
كوِ�َيك ��كاQ كة ��ية�َيت ببَيتة ضֲר�كنو�d � يةكةيةكة 
نا� ئة� ثِر�سةية��  لة  ئاما��كا# ��نو�سَيتة��،  ضֲר�كة 
 

َ
لةطة) ��كاتة��،  ئا�َيتة  ئة�  ضֲר�كةكانى   

َ
باال ِ���يى 

 aكة ��ية�َيت بياننو�سَيتة��� سة�جة cكةكانى خؤ�ضֲר
طَيِر�نة��O�� h ئة�� ��ية، ثاh خوَيندنة��c ضֲר�كَيك 

بتة�َيت بؤ يةكَيكى بطَيِريتة��. 
ةc مَيخةكد�30، بةهؤc ��ستة�خؤ 

َ
لة ئافاتةكانى بنةمال

كؤند�،  كتَيبَيكى   cطَيِر�نة��  aلةبة��� خوَينة�  ِ��طرتنى 
طَيِر�نة�� ��O طَيِر�نة��c حيكايةتَيك �����كة�َيت، كة لة 
طَيِر�نة��  بة�هةمة��   aلة نو�سر�بَيت،  شة����   Oهة����ية
باسى  لة  ��بَيت  ثِر   � �����طرَيت  مَيذ��يي  مؤ�كَيكى 

��ستنو�d � طةِ��نة��� سةفة�c ئةندَيشةيي. 
 c���ِ طَيِر�نة��  تينا��31،  7لة   cئا�َينة �َينة�  لة 
بؤ�خيس   cئة��  O�� �����طرَيت،   O�بة ضֲר ئاما<���# 

لة ضֲר�كة بيسر���كاند�. 
طَيِر�نة��، لة فريو� خؤحةشا���ند� ِ���يةكى سةير تر 
�����طرَيت، بةتايبةQ لة ثَيشةكييةكةية�� ئةa سةمة��ية 
كة   ،Qكا��  dبا  O�ضֲר  ��  cكو�تة كة  �����كة�َيت، 
لةهةما#  نةينو�سيو�#،   a

َ
بةال بينو�سيناية،  ��بو� 

كاتيشد� ��ياننو�سَيت، ثاشn لة ضֲר�كة نو�سر���كاند� 
كة   ،Qكا�� هؤية  لة�   dبا  ،32Qئةبة�ية ضֲר�كى   O��
��يكر���� ئة� ضֲר�كة بطَيِرَيتة��، ئة�يش هؤيةكى سةير� 
ة 

َ
تا لة ��ست عةتا محةمة� ِ��طا�c بكاQ. ياخو� لةa كؤمةل

 O�� ،Qكا�� cجؤ�يةتيى طَيِر�نة�� �يا� cكةيد�، خؤ�ضֲר
َيت: 

َ
لة ضֲר�كى برينَيكى لة يا�كر����33 ��بينرَيت، كة ��ل

بيطَيِرمة��  كؤنانة  ئة� ضֲר�كة   cلةسة� شَيو� ��مة�َيت 
 cطو��� بة  نو�سة��كانيا#  يا#  نيية،  نو�سة�يا#  كة 
(طةشتة  لة  كؤ#   cبةشَيو� طَيِر�نة��  �نبو�#.  ��ما# 
 Oهة����ية  cشَيو� كة  ئاشكر�  هَيند�  تيو��ييةكاند�)، 

شة�� �����طرَيت.34

لة ئةندَيشة�� بؤ ِ	Lظةيةكى تر; ِ	�����Lكا� 
 ئة� ���بة�� فر���نة 

َ
ئةطة� ئةندَيشة� فةنتا�يا� خةيا)

يى ��قيع ���� ��خةنة��، ئة�� ��شَيت 
َ
بن كة مر�g لة تال

ة ��بنَيֵר كة ��مانطةيةنَيت 
َ
ضֲר�كى ئةندَيشةيي، بة� ِ��يةل

 cجيا��� ،Q���� cى جيا���
َ
بة ��نيايةO، كة تة��� هة�ل

(ها�شَيو�بو�نى  لة  ��كة�َيتة��   ���� كة   cماناية بة� 
فر�  بة���  تا  (يةقֵר)  لة  ثةتى)�  (ِ��هايي  لة  طشت)� 

��تايي � فر� ِ��ظةييما# بة�َيت. 
 Qبة��� هةمو� ئةطة�َيك ثةلكَيش ��كا g�ئةندَيشة، مر
��َيك � ،Oبَيتة ضةكَيك بؤ ��ِ�ماندنى طشت كؤنكرَيتيية�� �
نو�سة��نة#  ئة�  ئةندَيشةخو��#،  كة   cنو�سة��نة لة� 
كر����،  ئةندَيشة  لة  ���يا#   � ��قيع  لة  نائومَيدبو�#  كة 
د� هةست بكة# بة� ��نيايةc كة لة ��قيعد� 

َ
تاكو لةخةيال

طَيالسى خوَيند�  لة  عةتا   cئة��  O�� ،نايطاتَي ��ستيا# 
ببَيت  ناتو�نَيت  طةنجةكة  كوِ��  كة   ،Q���� بة��  ئاما<� 
بة جا���طة�، بة��c كة شتَيك لة نةبو�نة�� بخولقَينَيت، 
ِ���يةكى  بةالية��  (كة   dكنو��ضֲר ببَيتة   Qبِريا�����
كة  ��بَيتة��،  ���با��  الثةِ�� ��137  لة  ترc جا���بو� 
َيت (ئة�يش ِ��<َيك ��O تؤ خة�نى 

َ
باسى عةتا ��كاQ � ��ل

 aسة��نجا  a
َ
بةال كيمياطة�،  بة  ببَيت  كة  ��بينى  بة�� 

سة�كة�تو�  ئةطة�ضى   ،cنةهَيناية�  cخة�نةكة ئة�يش 
 dكنو��a بؤية ضֲר

َ
لة هَينانة�يى خة�نةكانى، بةال نةبو� 

الثة70��ِ،  جا����)   � كيمياطة�يى   cتر ِ���يةكى  كة 
لة  تا   

َ
خةيا) ِ�����كاتة   ،Qئا�� بة  نةطةشتن   c��� ��تة 

ئةندَيشة�� بطاتة شتةكا#، ��O ئة��c ئةa لة ئةندَيشة�� 
��طاتة كيمياطة��. 

ئةطة�ضى ئَيمة نامانة�َيت بضينة�� سة� <يانى نو�سة�، 
ئة�  <يانى  ��قيعى  بهَينֵר،  بة��ست  شيا�  ئةنجامَيكى  تا 
ةكانى نيية، كة ِ��نطة ��بَيتى بؤ 

َ
نا��نֵר � ئاطاما# لة هة�ل

 c�>ئاما  dطَيال  O�� ضֲר�كةكانيد�  لة   O��  cجا���طة�
a لة c���ِ نو�سينةكانيية�� ��طةينة سة� 

َ
ثَيد���Q، بةال

باسى  ئة�   cشتانة ئة�  ضونكة  ئةطة��نة،  ئة�  بؤنكر�نى 
لة ثشتة��ية، ��O ضؤ#  يا# 

َ
��كاQ هةستكر�نَيكى قو�ل

 hهَيند� ،Qثا�لؤ ضةند� باسى كيمياطة�� � جا��� ��كا
بةQ مة�| 

َ
لة فةتر�يةكى ��مةنيد� ئة�مو�نى كر��# (هةل

 cشتة ئة�  شتَيك  نو�سينى  بؤ  نو�سة�َيك  هةمو�  نيية 
ئة�مو�نكر�بَيت). 

لة   Qكا�� ئة��   cِ��ظة تر  جؤ�َيكى  بة  محةمة�  عةتا 
�َينة� ئا�َينةc 2 ��35، لةاليةكة�� باسى طرنطيى خولقاندنى 
جيهانَيكى تر ��كاQ لة نا� ضֲר�كد� لة ِ�َيطاc ئةندَيشة��، 
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 cمعر cلةاليةكى تر��� باسى هيسة � كا��نتز�كى � �بوعال
ئةندَيشةيي  جيهانَيكى   cئةفرَينة� كة   ،Qكا��  cمةحو  �
 ،Qناكا dيانى ئة��# با> cثشتة�� c��� بو�#، لة كاتَيكد�
بو��يزمة��  عֲרفانييةتى  لة  بو�   cهيند ��يكى  هَيسة  كة 
 dسؤفييةكى حيكمةتنا ] cطةلَيك نزيك بو� ياخو� مةحو
بيطَيِرمة��  نةمد��يست  َيت، 

َ
��ل كة  ضֲר�كةيد�  لة�  بو� 

بكة#،  ئة�مو�#  ��يانة�َيت  كة   Qكا�� لة��نة   dبا
ئة�سا بنو�سن، نمو�نةc ئة� ضֲר�كنو�سة �َينَيتة�� كة 
 cثَيويستى بة��ية كةسَيك بكو<َيت، تا باسى كوشتنةكة
a لة ِ���يةكى 

َ
بنو�سَيت � ��O ِ��خنةطر لَييد���َيت، بةال

خؤيشية��،  كا��كانى  لة  ����نيية  ئة�مو�نة  ئة�  تر��� 
ئةطة�ضى تا ئة�ثةc�ِ سنو��c ئةندَيشة هةنطا�c نابَيت، 
 � ��هيد   �  dكنو��ضֲר كوشتنى  لة   dبا كة  نمو�نة  بؤ 
نو�سة��كة  بز�نَيت  ضؤ#  خوَينة�   ،Qكا�� ثا�شا  كافر� 
لة ضֲר�كى   Qبةتايبة نةبو�بَيت  تاقيكر�نة����  ى 

َ
هة�ل لة 

لةيا�كر��  برينَيكى  ضֲר�كى  لة  ضونكة  مة�{)��،  (تامى 
محةمة�  عةتا  لة  ثرسيا�  خؤيةتى  <يانى   cطَيِر�نة�� كة 
خؤكوشتن   cبֲר هة�  ئَيشتا  تا  (بةِ��ست  َيت، 

َ
��ل  Qكا��

خوَينة�  ئة�  كة   cِ���نطة�� لة�  ��تة  تاية؟)36، 
َ
لةطةل

ِ������� مَيذ��ييةكاند�  لةبة���a طومانة جؤ���جؤ��كانى 
ِ����طرَيت، خوَينة�يش ���با�� ئة� لةبة���a ئة� طومانة�� 
ِ����طرَيت، كة كَي ����نَيت تامى مة�طى نةكر�بَيت؟ يا# 
 O�� شكستى   hثا نةكر�بَيت؟  ئة�مو�#  جا���طة�يى 
خؤc لة ضֲר�كةكاند� ئاما<�c ثَيد�كاc���ِ Q لة نو�سֵר 
ئة�   

َ
بةهة�حا) نةتر��َيت،  سنو���  لة�  هة�  تا  كر�بَيت، 

لة  ضؤ#  ئة�   O�� ��مَينَيتة��،  خوَينة�  بؤ  طومانانة 
 �  Q���� ���ستكر�نى  ى 

َ
هة�ل ئةندَيشةييةكانيد�  ضֲר�كة 

 Qنقو�مد�كا ثرسيا����  ثِر  فة��  لة�  خوَينة� سة�سامانة 
ضونكة  ��سا�َينَى،  خوَينة�  بؤ  ي 

َ
خةيال جيهانَيكى   �

 ئامَيز�كا#، ئةطة� شيعر بَي، ضֲר�O، يا 
َ

(نو�سينة خةيا)
���ست  خوَينة�  بؤ  �يكة  شوَينَيكى  ��تو�نن   ،cشانؤطة�
تة�ناتيظى بؤ 

َ
بكة# كة تَييد� نيشتةجَى بَيت، جيهانَيكى ئةل

ةمةندتر لة� جيهانةc كة 
َ
ثَيشكةh ��كاQ، جيهانَيكى ���ل

هةية، ��تو�نن لة هيضة�� شتَيك بة�هةa بهَينن)37. ئةمة 
بةتة 

َ
هةل  ،Q���� بؤ ى 

َ
ةية كة عةتا محةمة� هة�ل

َ
ئة� خال

 aكو بة كا�كر�نَيكى بة�����
َ
بة ئيلهامَيكى خو��يي نا، بةل

 cة
َ
ثِر خةيال  � ئةفسونا��  لة� جيهانة  بة سو�����طرتن 

ئة�  جؤ���جؤ��  كتَيبة  ئة�   cخوَيندنة�� بة   �  Q
َ
ِ��<هةال

 O�� ،كة لة سة��تا�� باسمانكر� cحانييانة�كةسايةتيية ِ�
ةc مَيخةكد� تة� 

َ
ضؤ# لة يةكةa ثةc��ِ ئافاتةكانى بنةمال

شيعرc حةال| � شبلى ��هَينَيتة��، ياخو� لة ثَيشةكيى 
����كانى خة�ند� ئاما<� بة� كا�يطة�يية ��كاQ (��مة�َيت 
لة  ِ��طى   cتيية

َ
ِ��<هةال كولتو���  ئة�  سة�  بطةِ�َيمة�� 

د�ية� تا c����ِ شة�ميش ِ����ضَيتة حة��مةكانة��)38 
َ
خةيال

 � كليلة  كִר�،  حيو��  (حيا�  كتَيبةكانى   cنا�  nثاش
 cنا� �لحرير�)�  مقاما�  منطق طֲר،  تا�يخ طִר�،  !منة، 
 �  Qبا��  cمر���  cِ�شتة  � ئيد�يسى  كتَيبةكةc شة�يف 
ئاما<� بة ماند��بو�نى ��كاQ بة خوَيندنة��� سَيرضكر�نى 
ئة� سة�ضا��نة��، ئة��c �يا�بَيت ئة� كا��c نو�سة��، 
خوَينة�  نةكر��ية،  سة�ضا��نة  بة�  ئاما<�شى  ئةطة�  كة 
لةثشت ���َيك لة� سة�ضا��نة�� هةستى بة ئاما��طيى ئة� 
ةكةc لة نو�سينةكاند�، 

َ
بة�هةمانة ��كر�� كا�يطة�يية قو�ل

 aئيدية �شة�   ��� بةكا�هَينانى  بة  ِ���كةشد�  ئاستى  لة 
�����كة�َيت، لة� �شة ��� بةكا�هَينر���نةh (جا���طة�، 
����َيش،  حةكيم،  ثا�سا،  ��هيد،  ئيبليس،  كيمياطة�، 
كتَيبَيكى  كوفر،  ��ستنو�سى  تا#، 

َ
سول مة�النا،  سؤفى، 

نَيو  ِ����ضَيتة  ��قيشد�  ى 
َ
قو�ل ئاستى  لة  كؤ#.....)#، 

 cبة كَيشةكانى ���ليزمة Q���� ثانتايي باسة��� طرنطى
���تر   � ��قيع   �  

َ
خةيا)  � ئيما#  كوفر�   � <يا#   � مة�{ 

بؤ  سةفة�كر�#   � ثا�سايا#   cيد� لة  <يا#  ماهيةتى 
��ينة��c جة�هة�� شا������كا# � بة c����ِ شَيو�ند# � �

 .Qطَيِر�نة�� � نيشاند���
جا���طة�  بة  بؤشايي   cثِركر�نة�� ى 

َ
هة�ل نو�سة� 

ى 
َ
نةبو�# ����Q، لة ِ�َيطاc ضֲר�O نو�سينة�� � بةهؤc ِ��يةل

نزيكد�كاتة��،  لةيةكة��  جا���   � نو�سֵר  كة  ضَيذ��� 
ة لة يا�يى كاغة�يشد� 

َ
كو ئة� ِ��يةل

َ
نةO هة� ئةa ���نة، بةل

لة   O�� ��هَينَيت،   aبة�هة لَيو�  ضَيذيا#   � ��بينَيتة�� 
 ،O�ضֲר ��طاتة  يا�يية��   cبةهؤ ضֲר�كةكاند�  لة  ��َيك �
جا������  لة  ���با��  جا���،  ��طاتة  ضֲר�كة��  لة  يا 

 . O���طاتة�� بة يا�c � ضֲר
طةمةيةكى  لة  بؤية  سيانة   aبة سة�سامة  نو�سة� 
 O�a ثلةc ضֲר

َ
ئةفر�ندند� يةكدييا# ثَي تة��� ��كاQ، بةال

 cنة��
َ
جو�ال بةسة�  ئاطا  ضا�َيكى   O�� ��ثا�َيزَيت، 

ثَيي   � ����نَيت  ضَيذ   cسةنتة� بة   O�ضֲר  � ئة��نة�� 
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مانا  ِ��ظة�  لةسة�  ���نة  لة�  جيا���   O�ضֲר  cضَيذ ��ية 
جيا����كا# ��ستا��، لة كاتَيكد� لة يا�يى كاغة��� لةسة� 
لة  ِ��ظةكر�#  ثرسيا��  ِ�َيكة�تنيانة�  كاغة��  �َيكة�تنى 
�ِ��# � بر�نة����ية، هة���ها � aثشتيانة�� نيية� لةبة���
 ،Qيا� لة مانايةكى جيها# ناكا� cينة����جا���كا� بؤ �
ى ئاشكر�كر�نى ضا��نو�Q���� d.39 نو�سة� 

َ
كو هة�ل

َ
بةل

 cيا� باسى  ضَيذ���  بة  ضֲר�كةكانيد�  لة  ئةماند�   
َ

لةطة)
 cتو�نا  cخة���� تا  ئة��ية  بؤ   a

َ
بةال  ،Qكا�� جا���   �

ئةندَيشة بَيت، كة ئةمانةc تَيد� جو�نة، نةO لة خؤياند�، 
 .Qنو�سֵר جو�نيا# ��كا cكو ضَيذ

َ
بةل

ضֲר�كد�   cنيا�� لة  كا�كر�#  �����كةَيت،  لَير��� 
 a���� cمانا c��� َيكة بؤ طةِ��# بة

َ
بةالc نو�سة���� هة�ل

تةفسֲרa���� c، �يتنى ِ���يةكى تر� لة ِ�َيطاc ئةندَيشة� 
ضֲר�كانة   �  Qبةسة�ها (لة�  كاتَيك  ضونكة  ة��، 

َ
خةيال

 لة ثشتيانة��ية، ئة�� 
َ

َيكى قو�)
َ
��� ��بينة�� كة خةيال

لة   cبة�ثَيية ��كة#،  جو�#  <يا#  ئة��#  ��كةين  هةست 
��قيع،  لة  جيا���تر  ��خولقَينن)40  تر  �يمةنَيكى  <ياند� 
كة   cطَيِر����� هَيز�  ئة�  ��بَيتة  ضֲר�كد�  لة  ئةندَيشة 
يا  طوَيطر،   cئةستؤ بكة�َيتة   ������ِ قو�سيى  َيت 

َ
نايةل

حيكايةتيا#  ئةندَيشة  كة   cِ�������نة ئة�  تر  بة��تايةكى 
��كاQ �ياتر قابيلى طوَيطرتنن، ئةطة�ضى تا سة�ئَيسقا# 
��يانطَيِرَيتة��،  ��قيع  كة   cلة��نة  O�� بَيت   Oسامنا
ئة��  باسى  ئةندَيشةكر���كاند�  تينا� ضֲר�كة  لة  نو�سة� 
��قيع   O�� ستةمكا��كا#  فة�مانِر�  ناتو�نَيت  كة   Qكا��
 hثا لة  نو�سر��يشيا#  ثاشما���  ئةطة�   ،Qبكا تةماشا 
��طة�نا  ئةندَيشة#،  كة  ئة����ية  طومانى  لة   � جَيمابَيت 
سامناكانةيا#  حيكايةتة  لة�  طوَ�  نةيد�تو�نى   �مر
بؤ  ضֲר�كة��   cلةِ�َيطا طومانة   aئة نو�سة�  بطرَيت41، 
 � ������خاتة��  ��قيع  لة   cخؤ ��طوَيزَيتة���  خوَينة� 
 

َ
ئة��يشى ��قيع بَيت ئةندَيشةئاسا بؤc ��ِ���نَيت � خةيا)
 cكر�نى ِ�َيطا

َ
��كاتة تة���c سة��كيى كا��كانى، بؤ ��ال

 cطا��� لة  تا  نةبينر���كانة��،  ��نيا  هَيما�  نا�  ضو�نة 
 � بطِرَيت  جيا����كاند�  هةبو�نة   cنيا��  ��� بة   ������ِ
تةماشاc خولقَينر��� جو�� لة ��قيعةكا# بكةيت، ثةc بة 
هة�شتَيك ببةيت كة ��كرَيت هةبَيت. بة ��تايةكى تر لة� 
د�ية 

َ
لة هة�ل ناطَيِرَيتة��،  ��قيع  ئةندَيشةية�  ضֲר�كة�� كة 

شؤِ�بو�نة��  بة  ِ��هَينانى  خوَينة��   cضا�  cكر�نة�� بؤ 

طوما#  طوما#،  ���ستكر�نى  بؤ  فَيركر�نى   ���������ِ بة 
بة   cطَيِر�نة�� بة  ِ���يد���  كة   cمَيذ��ييانة  �������ِ لة� 
 aباسكر�نى سلَيمانى لة سة�جة cسة�جؤ�َ� تر ��O لة ثِر
 cبابانةكا#، ئةندَيشة cكا��كانيد� بة ثشت بةستن بة مَيذ��
تر���  طَيِر�نة��يةكى   cبةهؤ هةية�  ئاما��طيى  طَيِر�نة�� 
 cئة� مَيذ��� تؤما� كر���. ئةندَيشة cبَيتة تَيكشكَينة���
بؤ   Qستثَيد�كا�� ِ�������كا#  بةشَيو�ندنى  طَيِر�نة�� 
نو�سينة��، يا# طَيِر�نة��يةكى ترc ِ�������كا#، ضونكة 
 cبا��� ضةند با����� cثَيى ��ية شَيو�ند# � نو�سينة��
 cت ��كة#، ِ��نطد�نة��

َ
ِ�������كا#، فَيرc تَيِر��نينى قو�ل

ئةa بֲר� لة طةشتة تيو��ييةكانى مֲר�� بة�يد�كرَيت.42
 � cطوما# لة بو�نى خؤ Qستى ��� لَيد�كا�ئةندَيشة �
ֵר، ئَيمة� بابل 

َ
َيت هةمو�ما# خةيال

َ
��نيا بكاQ، لة تينا�� ��ل

 هيضىتر 
َ

� بةغد�� هةمو� ئة��c كة ِ���يد� جطة لة خةيا)
كو لةالc ئةندَيشةنو�سانى 

َ
نֵר43، نةO هة� لةالc ئةa، بةل

َيت: 
َ
��ل بؤ�خيس  بة�يد�كرَيت،  بؤ�خيسيشد�   O��  cتر

يية، 
َ
(بةِ��ستى هيض كةd نا��نَيت، ئايا ئةa جيهانة خةيال

يا ��قيعيى، كةd نا��نَيت ئةa جيهانة ِ����ندَيكى ئاسايي 
نيية،   c� هيضى  �ياتر  خة�نَى  لة  كة   cئة�� يا  هةية، 
بةشد��  تيا   cتر ئة��نى  مر�ظةكا#  لة��نةية  كة  خة�نَيك 
 aئة <يانى  ئةندَيشة،  فر���نى  ثانتايى  نة��نن)44  يا  بز�نن، 
لة   Oئا�َينةية �َينة�   O�� ��طرَيتة��،  نو�سة��نة  جؤ�� 
سة��نجاa تو�ناc ناسينة��c �َينة سة��كييةكةيا# نيية� 
 cهَيند� نو�سينة�� cتو�شى سة�لَيشَيو�# ��بن � بة هؤ
 aلةبة��� ضֲר�كَيك،  هة�  قاندنى 

َ
خول  hثا ئةندَيشة��، 

ئةمانيش  ئايا  كة  ��بيننة��،  خؤيا#  ئة����  طومانى 
نو�سَيتة��؟  ��يا#  كة  نֵר،  �يكة  يةكَيكى   cئةندَيشة
ئةمة  باسى  قو�سي  بة  ئةندَيشة��  سند��قى  لة  نو�سة� 
لة   � ��طةِ�َيت  ضֲר�كةكة   cنو�سة� بؤ  كاتَيك   ،Qكا��
 ،Qكا��  cسة�لَيشَيو�� تو�شى  خوَينة�  ثة��طر�فَيكد� 
 (cتؤ) يا ��شَي (c���ِ نةبَيت،  بة��c كة ��شَي (منى) 
َيت (منم)، 

َ
خوَينة� بَيت، يا هة� كةسَيكى تر، لة ���تر�� ��ل

a لة ئةندَيشةc كةسَيكى تر��� خؤa ��نو�سمة��)45 
َ
بةال

كو بة�����a ئةa ئةندَيشةية 
َ
نةO هة� لةa ضֲר�كةيد�، بةل

 cِ�َيطا لة  بطؤِ�َيت  شوَينةكا#   Qكا���� كة  �����كة�َيت 
لة  كا�  كؤ   O��  aسة��نجا كة  ئا�َينة��،   � خو�ستن 
كا��  ئا�َينة  �َينة�  بة  ئةندَيشةكر���كاند�  ضֲר�كة  تينا� 



19

تة���  خؤحةشا���ند�،   � فريو  لة  ياخو�   ،Qكا�� تَيد� 
 ،Qكا�� شَيو�ندنةكا#  بة  طةمة   �  Q���� فريو  خوَينة� 
خوَينة�  ���يية��.  طةمة�  لة�  خوَينة�  ها�بةشيكر�نى  بؤ 
حةالجَيكى  تر،  ئةفسانةيةكى  (ضֲר�كى  ضֲר�كةكانى  لة 
ضֲר�كَيكى  بؤ  تر  طَيِر�نة��يةكى   ،aهة��� خة�نى  تر، 
 O�ضֲר ِ���تى  تر)  كؤتاييةكى  قو�ئا#،  ����مֵר  كؤ#، 
تا  نا�نيشانةكانيا#  بةِ���نينة  ��خو��َيت،  ئةندَيشة��  لة 
ئة�  لةسة�  كا�كر�#  بؤ  ة 

َ
هة�ل كة  ����نֵר  نا��ِ��كيا# 

a بة طَيِر�نة��يةO كة نةبيسر�بَيت، 
َ
ضֲר�كة بيسر���نة، بةال

لة  ِ�������نة  ئة�   � بَيت  مَيذ��نو�سَيك  كة   cئة��  O��
لة   Oهة�ية بة   � ���بهَينَيت  جيا����كانة��  ��سنو�سة 
ثاشطر�كانى (تر � ���هةa) سة�نجى خوَينة� بةالc خوَيد� 
نا�نيشانى   O�� يةكَيكة   cخؤ كة  لةكاتَيكد�  ِ��بكَيشَيت، 
(مة�طى تاقانةa���� c)c بةختيا� عةe، ئةa جؤ�� نا��نة 
بة  ةقيية 

َ
موتل نة�يستنى  يةكييةكة�  هةمو�  تَيكشكاندنى 

 cكؤ�  O�� مَيذ��ييةكا#،   � با�  ِ���تة  هةمو�  شكاندنى 
 cكة بֲר Oمَيذ��ية cبر��#، بؤية تَيكشكَينة� #�� c-ظنش��
تَيكستَيكة���   cبةهؤ طرتؤتة��،  مةسيحييةكى  هةمو� 
لة  ِ��طى  كة  ِ�������كاند�   cتر ِ���يةكى  �يتنى  ثَينا�  لة 

ئةندَيشةc ئة��� هةية. 
 ��� كؤ#)��،  ضֲר�كَيكى  بؤ  تر  (طَيِر�نة��يةكى  لة 
و�شاندنة��c ضֲר�كَيكى 

َ
ئا�َيز�نكر�# بة�يد�كرَيت بة هةل

نوَيد�،  لةسة���مَيكى  ِ�����نى  بة   cبونيا�نانة��  � كؤ# 
 cلة خؤ dكةكة با�بة طؤِ�ينى شوَينى ئةكتة��كا#، ضֲר
��كاQ كة لة سةفة�َيكد� كوِ�َيك ��ناسيَيت (نا�c ناباQ)، ئة� 
كةسة بةِ�َيكة�Q لة ِ�َيطاc ئَينتة�نَيتة�� كةسَيك ��ناسَيت 
��ية�َيت  ئةميش  بكو<َيت،   cخؤ ��ية�َيت  كة  بةغد�  لة 
بֲר  لة   c>تا خؤكو  Qبكا ي 

َ
طَيِر�نة��c ضֲר�O سة�قال بة 

a ���جا� 
َ
بباتة�� � ضةندين ضֲר�كى بؤ ��طَيِرَيتة��، بةال

ضֲר�كةكانت  ئةطة�ضى  ��نو�سَيت،   cبؤ طوَيطر  كةسى 
خؤكوشتن  لة  تو�ناتر#  بَي  لة��   a

َ
بةال سة�نجِر�كَيشن، 

لة��بة�����  طَيِر�����كة)   O�ضֲר كةنة��،   aثاشطة�
لة ثة��طر�فى كؤتاييد�  ضֲר�كةكا# بؤخؤc ��طَيِرَيتة��، 
شةهر����  شةنطيى   � شؤخي  باسى  نةبو�   aبֲר َيت، 

َ
��ل

بكةa � لة��� �َيِر�� ��نو�سَيت، لة�ساتة��c كة طوَيبيستى 
ماية . ��نطة ئةطة� 

َ
ضֲר�كةكا# بو�a، بֲרc خؤكوشتن لةطةل

 cكةكة كؤتاييةكى ثتة� تر�شةهر����c نةهَينايةتة�� ضֲר

 a
َ
هةبو�ية، ��O لة��c بةسانايي بيد�Q بة��ستة��، بةال

هة�ضؤ# بَيت ضֲר�كةكة شَيو�ندنة بة�مانايةc حةقيقةتى 
كة ِ������َيك ���با�� بؤتة�� بة �َينةيةكى 

َ
تَيكنة����، بةل

تر. 
ئة�  نا��كةية��   cثَيضة��نة بة  قو�ئاند�  ���مֵר  لة 
 ،cخؤ  cخو� شَيو�ندنى  بؤ  بمانباتة��  تا  نيية   cضَيذ�
كة   cشَيو�ندنانة ئة�   cطَيِر����� ��بَيتة  لَير���  كو 

َ
بةل

 c���ِخستنة بؤ  َيكة 
َ
هة�ل  cهَيند�  cكة�ضֲר ئة�  كر���، 

خر�ثةكانى �<َيمى شؤظَينى بةعس، ئة��ند� كا�كر�# نيية 
لةسة� ضؤنييةتى ����مֵר قو�ئا#، هَيند� نةبَيت كة ئة� 
قو�ئانة كا� لةسة� البر�نى هةندَيك ثيت كر���، كة ���تر لة 

طَيالسى خوَيند� بة جؤ�َيكى تر �����كة�َيتة��. 
هةندَيك جا� طَيِر�نة��كا# تة��� ��شَيوَينرَين � لة ��قيع 
ال����َيت، بةتايبةQ لة� ضֲר�كانةيد� كة باd لة ئيماند��، 
جَيطاكانيا#  طؤِ�ينى  بة  طةمة   �  Qكا�� مولحيدَيك  يا 
 �  cمةحو لة   dبا كة  ضֲר�كانةيد�،  لة�  يا#   .Qكا��
كة   ،

َ
باال ثلة   cكا��كتة�  ���  O��  ،Qكا�� خاليد  مة�النا 

��بَيت  شَيو�ندنانة  جؤ��   aئة بؤ  ثَييا#،  سة�سامة   aئة
 Qكاند�، بةتايبة���تةماشاc تينا بكةين لة �َينة� ئا�َينة �
ئا�َينةc 5 �� ضֲר�كى سَي كةd ��طَيِرَيتة��،  لة �َينة� 
 cكة بيسر���، ضونكة ال cجيا��� لة� باسكر�نة حةقيقيانة
كو ��تو�نرَيت 

َ
ئة� حةقيقةQ شتَيك نيية بطَير��َيتة��، بةل

 � ثَيغةمبة�َيك  باسى  ئا�َينية��  �َينة�  لة�  بشَيوَينرَيت46، 
 aثةيا cينة����� cكة بةهؤ ،Qشاعֲרَيك � شَيخَيك ��كا
��ست  لة  مو�يد  خوَينة��   �  Qئومة ِ�َيبا����   �  ���  �
����#، يا# ئة��# ئةما# لة ��ست ����#، ئةa ضֲר�كانة 
بؤكر���  جو�نى   cخوَيندنة�� عةليية��  بةختيا�  لةالية# 
 �  Q����  aة

َ
لةقةل ِ��ها)  (نةفيكر�نى  بة  ةتة 

َ
حال  aئة  �

يى 
َ
ثَيى ��ية هة�يةO لة� سَي ئا����ية جوطر�فياc خةيال

 cِ��ها �نكر�نى   hينة��ية���  aئة باجى  ��نة��، ���
شوَين � ئاسة���c ِ��ستةقينةية47. 

 �  aة
َ
قةل ����تة  ي 

َ
بةكةسَيكى خةيال  cنو�سة� مةحو

 O��) قيع�� Oنة Qستيا# ��كا��� 
َ

ثَييو�ية مة�نةكا# خةيا)
 aمةكانيشد� هةما# بؤضو�نى هةبو�) لةبة���

َ
لة سامناO � ��ل

يد� كة 
َ
بو�نى مةحو��c سة�ساa ��بَيت � ناضَيت بة ئةقل

ِ��حى  ��شَيت  كو 
َ
بةل طة���يية��،   aبة بَيت   dكة  Oية

(��تة سة��تاية  بَيت  جيهانيش   cتر طة���كانى  سؤفيية 
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�نا���#) سة�سامييةكةc لة طَيالسى خوَيند� ��طاتة، بة �
 � ��طرَيت  كا���نةكا#  بة  ِ�َيطا  كة   ،cمةحو ضةتةكر�نى 
ِ���تيا# ��كاتة��، ثاشا# ��يطةيةنَيتة ئة� ثلة سؤفيية 
 cميانة لة  كة  ِ������َيكة��،  باسكر�نى   cبةهؤ ئة�يش 
جو�نييةكى  كة  ��كة�َيت،  كضَيك  بة   cضا� ضةتةكا�يد� 
بَي ئةند��c هةية � ئةa سة�سامانة لة تةماشاكر�نى ئة� 
جو�نيية،  ئة�   cتةعبֲר بة���   � ��بَيت   �نغر جو�نيية�� 
 

َ
قو�) لَير���   ���  cئيستاتيكا) َيت 

َ
��ل شيعرَيك  بةيتة 

��بَيتة��) بيابا# تةc ��كاQ � لة���� ��بَيتة شاعֲר، لة 
سيماc ئة� كضة�� ئيمانى حةقيقى �����َيتة�� . 

نو�سة��  (كتَيبى   aيةكة ��ستنو�سى  لة 
بة���  ئةندَيشة��  لة  بو�نى   aنقو� ئةندَيشةييةكا#)��48، 
ى ضنطكة�تنى ����Q � ��ية�َيت 

َ
خالقى كَيشد�كاQ � هة�ل

a ���طاكانى 
َ
لة ئةندَيشة�� بة��� ��قيعى بطوَيزَيتة��، بةال

لَيو�   cخولقَينة�� ئة�  ن 
َ
بيةل كة  تر# 

َ
ثؤال لة��  ��قيع 

لة  بةخاليقكر�نى خو�  بة�  ��باتة  ثةنا  بؤية  بطو���َيت، 
��قيعد�، بة ثِر�سةc نو�سينة��c ئةندَيشةيي، نةO <يا# 
لة ئةندَيشة��، ئةمةh لة� ِ���نطة��c كة نو�سֵר � <يا# 
 g�مر نو�سيند�  لة  كة   cبة�� جيا���#،   ��� شتى   ���
a ئةمةc لة <ياند� بؤ� 

َ
��كرَيت ئا��� � فر�خو��بَيت، بةال

سَي  خولقاندنى  بة  بة�  ��باتة  ثةنا  هة�بؤية   � نالوَيت 
نو�سة� � لة نةبو�نة�� ��يانهَينَيتة بو�#، ئةمةh تةنها 
لة نو�سيند�ية � ناطاتة ئة� مانايةc كة خَوc ��ية�َيت، لة� 
نيطا�كَيشَيك   O�� خولقاندنةكانى   cسة�ثِر كة   c������ِ
ئةنجامد���، كة نةيتو�نيو� ��سبة����c �َينةc خوَ� بَيت 
��تايةكى  بة  نةبَيت،  �يا�  ثَيو�  خؤيي   cَينة� تا�مايي   �
تر ���ستكر�# بة شَيو�ية بو�� ��O تة���كر�نى اليةكى 
لة  جو��  شتَيكى  ���ستكر�نى   Oنة بَيت،   cخؤ cناتة���
خؤc، نو�ندنى ئةمة لة� ضركةساتة�� ��بَيت، كة ��ست 
 � ئةندَيشةييانة  نو�سة��  ئة�   cخوَيندنة�� بة  ��كةيت 
لة   cَينةكة�  � نةكةيت   cستكة��كة���  cَينا� ناتو�نى 
 O�� ،ينتا ئاما�� نةبَيت، ��تة بة �يتنى مةخلو�قةكانى��
سكةيةO بة��� خاليقةكةيت ��باQ، ئة� جيا���� بة�ضا�� 
نابينيت كة ��بَيت لة نَيو�# خاليق � مةخلو�قد� هةبَيت، 
كو �يا� لة هة� سة�سامييةO، تةنها �َينةيةكى خالقةكة 

َ
بةل

نيشاند���َيت، ��شَيت ئةa �َينة خو��ييةشى لة� تةمةنا�� 
 .Qثَيي ناطا a

َ
بَيت كة هةيةتى بؤ خاليقبو�# بةال

نو�سة��  بة�هةمى  بؤ  خوَيندنة��  كتَيبةيد�،   aلة
 � نو�سينة��   � ناساند#  بة   �  Qكا�� ئةندَيشةييةكا# 
�يا��   cِ��شكا� بة  محةمة�  عةتا  ��نطى  خوَيندنة�� 
تو�نيبَيتى   cئة�� بةبَي  يةكَيكيانة��،  هة�  ثشت  لة 
جيا���ييةO بة�c بهَينَيت بؤ ناساندنة��c ئة� نو�سة��نة، 
هةما#  نو�سة��،  سَى  ئة�  بة�هةمةكانى   cفة�� ضونكة 
نا��كانيشيا#،   Qتةنانة خؤيةتى،  بة�هةمةكانى   cفة��
 cبؤ نمو�نة، سيامةند كاكة خا# (ضةتةكانى خة�#، شة�
سَييةa ضاh مة�طى محَيدينى ��جاl كوَير، ��ستنو�سى 
ةc مَيخةO)، ئا��� سةيد خةليفة 

َ
يةكةa، ئافاتةكانى بنةمال

قاتو�  نى 
َ
ساال تةنيايي،  تةليسمةكانى  ئا���،  (سو���كانى 

قِرc) �����شت كة�يم (���سةفة�c غةمبا�ترين طةِ�يد� 
سةفة��  نامؤكا#،  جا���با��  ِ�َيبة��  ئا�َينة��،  نا�  بة 
ئةندَيشةييةكانى شة�يف خا# بة�ليسى، بֲר����ييةكانى 
�يند�نييةكى ئةندَيشة (شيعر)، بة مانشَيتى نو�سينةكانياند� 
�����كة�َيت  عةتا  سة��كييةكانى  نو�سينة  كليلى   O��
كيمياطة��   cئةندَيشة بة  (��بَيت   ،cِ�ستة هة�سَي  بة 
هة�  لة ثشت  بكةين، ��كرَيت  ��قيع   cكؤنةكانة�� سةير
بطةِ�َيֵר،  طَيِر�نة����   cشَيو��  cبة��� سيستةمَيكة�� 
طةِ��نة�� بؤ ضَيذc جا��� لة طَيِر�نة����)، ئةa سَي ِ�ستةية 
كة  نا����بكةين،  ى 

َ
قو�ل ِ���نينَيكى   cبةثو�ختة ��كرَيت 

 aئة  � خؤيةتى  نو�سينةكانى   cِ��ستة�خؤ طو���شتى 
خؤيةتى  بة�هةمةكانى   cخوَيندنة�� بؤ  هَيند�  ةشى 

َ
هة�ل

 نيية بؤ خولقاندنى 
َ

(بة ئاطا يا# بَي ئاطا)، ئة��ند� هة�)
يا# ئةفر�ندنى مانايةكى تر،   ،cخؤ c������ لة كةسَيك 
كة لة ������c ماناc خؤc بَيت، ئةمة ��� جا� ��بَيتة 
 c���� نو�سة� لة cخوالنة�� cبَيز��كر�نى خوَينة� بةهؤ

ئةندَيشةيةكى ��ستا���. 
 ها�شَيو�بو�نى نو�سة�� ئةندَيشةييةكا# 

َ
ها�تا لةطة)

ئة�   cنو�سينانة ئة�  َيك 
َ
سال ضةند   c��� ���تر  خؤيد�،   �

��برَيت  بة��   cثة ياخو�   ،cخؤ  cَينة� ��بنة  كةسانة 
ئةندَيشةيي،  كةسانى   Oنة كر����  خؤيي  باسى  كة 
 � ��سبة����ببَيت  ناتو�نَيت  كة  ةية، 

َ
خال ئة�   hئةمة

جو��كر�نى  ى 
َ
هة�ل ئةطة�  خؤ  ���ضَيت،  سنو���  لة�  

ئة�مو�نى   O�� ��بو�  �ياتر   cثَيز  cكا��كة بد�ية، 
كاتَيك  ئة�   .Qكا�� باسى  بؤ�خيس  كة   ،aئة  cها�شَيو�
 Q���� بة��  ئاما<�   ،Qكا��  cخؤ ئة�مو�نى  ئة�  باسى 
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ئةندَيشةييا#   cنو�سة�  ،��(dكا�سا (بيوئى   
َ

لةطة) كة 
���ستكر����، كاتَيك ثَيكة�� بة�هةمَيكيا# نو�سيو� بة 
نا�c (ئَيض. بوستو�# �موO)���، بوستو�# نا�c يةكَيكة 
باثֲרَيكى   cنا� ���ميكيش   � بؤ�خيس  باثֲר�كانى  لة 
بيةئيية، ئةطة�ضى نو�سينةكانيا# تةنز ئاساية يا# ئةطة� 
 c���ِ  cخو� كة  نو�سيو�  شتَيكيا#  نةبَيت،  تةنزيش 
باسى  خة�يكة  كة  ����نَيت،   Qحمة�� بة   hكةكة�ضֲר
 ��َيت بة�هةمى كا��كانما# شتَيكة �

َ
ضى ��كاQ، ئة� ��ل

 Oجيا���� لة كا��كانى من � كا��كانى بيوتى، بة ��تاية
ها�نو�سينةكةيا#، كةسى سَييةمى ���ست كر���� تة��� 
يية سةليقة� 

َ
لة هة����كيا#، ئةa نو�سة�� خةيال جيا��� 

تايبةتمةنديى نو�سينى خؤيي هةية، كة جو��ية لةما49#، 
a لةالc عةتا محةمة� نو�سر��� ئةندَيشةييةكا# بة��� 

َ
بةال

 cة
َ
بنةمال (ئافاتةكانى   cئة��  O�� ��ِ���تة��،   cخؤ

عةتا   cبةنا�  ��2006 لة  كاكةخانى  سيامةند   c(Oمَيخة
 cئا��� سو���كانى  لة  ياخو�  �كر����، 

َ
بال محةمة���� 

َيك سو�� ��كاQ كة 
َ
ئا��� سةيد خةليفة كة باd لة كؤمةل

مَيذ�����  لة  ةمَيش 
َ
خؤل  O��  � ��طةِ�َينة��  بة��مةند� 

ئةندَيشةيةكى  بة   ���� ى 
َ
هة�ل نو�سة�  ��طةشَينة��. 

و 
َ
قةتل كا��ساتى  باسى  بطةِ�َيتة���  مَيذ��  بؤ  فر���نة�� 

لة� كاتة�� سيمايةكى  ئةنفا) بكاQ، ئةمة ��كرَيت  عامى 
ضَيذ بةخشى هةبو�بَيت، بة� ثَييةc يةكةa نو�سֵר بو��، 
كو 

َ
ئةمة بة� ماناية نا، كة ����a نو�سֵר ضَيذc نيية، بةل

 cبؤ  cسة�ساميية ئة�  ��يا   cخوَينة� بؤ   cماناية بة� 
a ئة��c كة تا ضةند ضَيذc لَي ��بينَيت ئة�� 

َ
نابَيت، بةال

(طَيالسى  لة  كة   cيد���� لة�   hئةمة فة��يية،  شتَيكى 
بةهةما#  طرتؤتة��   cقةكة�� فر���نى  بةشَيكى  خوَين)�� 
ى جيا������، كة ���� 

َ
a بة تةكنيك � ستايل

َ
فة����، بةال

نيية هةما# تةكنيكى ِ��مانةكةc سيامةند نةبَيت. 
ناتو�نֵר  �يو��،  نةما#   cئة�� لةبة�  ئَيمة   a

َ
بةال

هةية،  نو�سة���   cئةندَيشة لة  تةنها  بِريا�بد�ين، ضونكة 
َيكى ئاشكر�يد� ئة� نو�سينةc �َينةيةكى 

َ
a لة هةمو� حال

َ
بةال

ترc سو���كانى ئا���c ئا���c سةيد خةليفةية. 
كا��كانى  ����كا�يى  ينة��كة��، 

َ
لَيكؤل باسى  لة 

ترما# بؤ �����كة�َيت كة ضةند� ��ية�َيت بة حيكايةتد� 
شؤِ�بَيتة��� لة�يدc سؤفيطة�يية�� بِر��نَيتة مة�{ � <يا# 
� لة <يانى جا���طة�َيكة�� بية�َيت ثةc بة تةليسمى بة 

 aَيِركر�نى هةمو� قوِ�قو�شمةكانى <يا# بة�َيت � سة��نجا�
ضَيذكر�نى  بة  ئة�يش   ،cبؤخؤ حيكمةتة  ئة�  ���طرتنى 
 O�� ئةندَيشة  ئةطة�  ��تة  ئةندَيشة��.   cيد� لة  <يا# 
ى <يا# كة 

َ
جا��� تةماشابكرَيت، ئة�� ��تو�نَيت هةمو� تال

 cقوِ�قو�شم ئاساية بة �َيِر بكرَيت � بةهايةكى بة�جةستة
��بَيتة  نو�سة�   cال ثَيبةخشينة   aئة ببةخشرَيت،  ثَي 
سياقى  لة   � ��طةِ�َيت   cبؤ تَيكستةكانيد�  لة   � ئامانج 
ى ئة��ية � ئة� بֲר� ئةندَيشةية ِ��حى 

َ
كا�كر�نةكانيد� �َيل

نو�سينةكانيية��  بة  ���با��يي   cسيما بؤية  طرتو��، 
�يا��، ضونكة بة�����a لة نائاطاييد� هةية. لةa با��ية�� 
بؤ�خيس باسى خؤc ��كاQ كة ��� جا� هةستى كر���� 
 Oية ضֲר�كى   ��� يا#  نو�سيو�،  ���جا�  ضֲר�كَيكى 
��ينا�#،   Oية  cكر�نة���� ال�

َ
بال لة  هةبو���  نا��ِ��كيا# 

 hبا ��َيت جا�َيك شيعرَيكم نو�سى كة شيعرَيكى �
َ
ئة� ��ل

���با��كر����،   aشيعر هةما#  ���تر   
َ

سا) ضةند  نةبو� 
ئة�  هة�  ئةمة  خؤ  باشة  �تيا#  ها�ِ�َيكانم  لة  هةندَيك 
 لةمة� بة� ضاثت كر�بو� منيش لة 

َ
شيعر�ية كة ثَينج سا)

a بِر��بكة# 
َ
مد� �تم (باشة، هة� ئة��ية كة هةية)، بةال

َ
��ال

�a كر��تة��50، 
َ
بضو�كnين ئاطايم لة�� نةبو�� كة ثَيشn بال

ئةطة� بة� ضا��شة�� لة ئة�مو�نةكانى عةتا بِر��نֵר، كة 
طشتييةكةية  بֲר�  بو�نى  ة 

َ
ل
َ
طةال جؤ��كا#  لة  جؤ�َيك  بة 

 aبة����� Q؟)، كة ����كاQكا�� c���ِ ئايا خوَينة� a
َ
(بةال

ئاما��طيى هةبَيت لة ثا�ضةc بضو�O � كا�� ����كانيد�، 
 Qكا���� سوِ��نة  ئة�  نةبو�نى  تة���  بة  هةستكر�# 
ثَيشكةشة   O�� َينَيت، 

َ
هةل ِ���بة���   Oية لة  هةنطا��كا# 

 cلة ثشتة��ية بة خؤ cئاسيا aبا��كانى كة بة��������
� خة�نةكانيية��. 

ثةِ	تو�كى خة��، ثةِ	تو�كى ِ	Lمانة قو�لَةكانى نو�سة	
هةمو�  ���ئةنجامى  ��شَيت  خة�#  ثةِ�تو�كى 
لة�  بَيت   cنو�سة� تَيِر�مانةكانى  بو�نة��� 

َ
قو�ل

 � خؤيا#  بة  شة��   cنيا��  cحيكمةتانة ثِر  بة�هة 
ة 

َ
ل
َ
طةال  cسة�ثِر كتَيبة   aئة سة�سامكر�نة��كانيانة��، 

 cكتَيبانة ئة�  نا��ِ��كى   �  a�ِفؤ  cكؤبو�نة��  � بو�# 
خة�#  َيك 

َ
كؤمةل كؤكر�نة��،   cِ�َيطا لة  كؤنة،   cنيا��

 Oكا حاجى  ضا��َيريى  <َير  لة  نو�سينة��يا#  ثاشا#   �
لةالية# مةحويية��،  ئةحمة�c شَيخ �� � كؤكر�نة��يا# 
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 cطَيِر�نة��  cثلة  cتر كا��كانى   O�� ثِر�سةيةكة  ��تة 
حيكمةتى   � ببةخشَيت  ثَي  كؤنى  سيمايةكى  تاكو  هةية، 
��نايانى كو��c ثَي نومايش بكاQ، كة لة بة مةحوc كر�نى 
لة  c������ِ كة جيا���  لة�  خؤية�� سة�ضا�� ��طرَيت، 
��سكة�تنى  ضؤنييةتيى  باسى  نة   ،cتر بة�هةمةكانى 
كو 

َ
بةل بة�هةمةكة ��كاQ نة ضؤنييةتيى نو�سينة��شى، 

لة   aئة كة  خيية، 
َ
بةل  cمةحو ِ���نكر�نة��يةكى  تةنها 

جَيطاc نو�سة� ��ست ��كاQ بة كؤكر�نة��c كا��كا#. 
 c��� نو�سيويانةتة��، كة بة Oكتَيبة ��ستةية aَيت ئة

َ
��ل

 cميتافيزيكى � غةيبانييةتد� ��طةِ�َين � ��يانة�َيت لة ِ��ظة
 cببة# بة حةقيقةتى <يا#، كة مةحو cخة�نةكانة�� ثة
ى شا��نة��c خؤيي ���� لة 

َ
��اللةتة، نو�سة� خؤc هة�ل

ثشت ئة� نا����، ��O ضؤ# لة ��� شوَيند� جةخت لة�� 
��كاتة�� كة نا��كا# هيض نֵר، ئَيمة خؤمانى لة ثشتة�� 

ثَيد�شا�ينة��. 
يية�� 

َ
قو�ل  cئةندَيشة لة  بة�هةمةيد�   aلة نو�سة� 

كر�نى  بةمَيذ��يى   cضو��ضَيو� ثا��ستنى  ى 
َ
هة�ل

ى ثةيِر��كر�نى �مانَيكى ثةسنى 
َ
بة�هةمةكةc ����، هة�ل

���� كة لة كؤِ��كؤبو�نة�� ئاينييةكاند� ثةيِر�� ��كرَيت، 
 Qبؤ نو�سينى ثَيشةكى هة� بةشة خة�نَيك � ��ست ��كا
بة حةمد�سةناc ثة����طا�� ثاشا# طَيِر�نة��c خة�نَيكى 
 cبا�� ثةيِر���  ئة�  ئةمة  نوَ�،  ئة�سا خة�نَيكى  �َيرين، 
سَى   cشَيو� لة  ��تة  �َيرينة،  تى 

َ
ِ��<هةال نو�سينةكانى 

قؤناغد� بة�هةمةكانى شيعر� ضֲר�O � ��نستة ئايينييةكا# 
تا  لة����ية  نو�سة�   cِ��ضا�كر�نة  aئة  � نو�سر��# 
 O�� خوَينة�  بِر��َينَيتة��،  خوَينة�  لة  نةبو�نى  طومانى 
ئةحمة�   Oكا حاجى  سة���مى   c��ثֲר ��ستنو�سَيكى 

بؤ� بِر��نَيت. 
بة� ثَييةc خة�# طرنطييةكى تايبةتى هةية الc مر�ظةكا# 
بة طشتى � الc ئيماند���# بة تايبةتى ئة�� ��شَيت ��ها 
كا�َيك طرنطيى خؤc هةبَيت لة طةِ��نة�� بؤ الc ئة� عا�يفانة، 
 ،Qضونكة ���جا� خة�# ِ�َيطةيةكة بؤ طةيشتن بة حةقيقة
شا����  جيهانَيكى   O�� كة  ���ستة��  ِ��ظةيةكى   cبةهؤ
��ية � بةهؤc لَيكد�نة���� ئاشكر� ��بَيت. (c���ِ) كاتَيك 
باd لة (خة�# � ��قيع) ��كاQ بة ئاشكر�كة�c قؤناغةكا# 
 cسؤفيطة� cِ�َيطا cِ�َيبو�� cئة� كاتة ،Q���� ةمى

َ
لةقةل

 cثاكذكر�نة�� بة  ِ��حيد�ية  ثة������كر�نى  ى 
َ
هة�ل لة 

 Oهة�ية لة  ��بَيت  ئة��   ،Qعيبا��  �  
َ

(� ِ��مكر�نى   �  
َ

(�
 cشَيو� لة   hئةمة ئاشكر�بَيت،  ى 

َ
حال مةقامانة��  لة� 

ميتافيزيكى  ِ������َيكى  ياخو�  ��بَيت  باشد�  خة�نَيكى 
 � Qثاشا# باسى جؤ��كانى خة�# � ئة� ِ�������نة ��كا
 Q���� ئاما<� بة ضؤنييةتى ئة� خة�نانة ،Qثؤلَينيا# ��كا
كة ِ�َيطا ِ���ناO ��كةنة��، يا# ئة��نةc بة��� كوفر� بَي 
ك ِ����كَيشَيت � سؤفى لَي ئاطا��� ��كاتة��51. 

َ
ئيماني خةل

لَير��� ��طةينة ئة��c كة لة جيهانى سؤفيطة�يد� خة�# 
كو 

َ
فيلمَيكى تةمومذ��c نيية ببينرَيت � فة��مؤشكريت، بةل

ثةيامى كؤ����� ثَيويستى بة كر�نة��c ئة� كؤ��نةية بؤ 
طةيشتن بة نا��ِ��كةكةc، كة سة��نجاa ئاطا���كر�نة�� 
سؤنطة��   aلة ِ�َيطاية،  طؤِ�ينى  يا#  فة�مانكر�نة  يا# 
ى بة�جةستة كر�نى ئة� 

َ
َيֵר ئةa بة�هةمة هة�ل

َ
��تو�نֵר بل

مانا� ��اللةتانةية كة لة خة�ند� هة# � بة خة�# طو���شت 
 Oبةهانةية ياخو� خة�# ��كاتة   ،Qنة�تر���كا# ��كا لة 
بوترَيت  ��قيعد�  لة  ناتو�نرَيت  كة   cشتانة ئة�  �تنى  بؤ 
��كر�   cحة�  cئة�� سايب،  جةميل   (cلةخة�ما)  O��
a ئايا �تنةكا# ضؤنن؟ 

َ
َيت بة نا�c خة�نة�� �تى، بةال

َ
بيل

هَينانة��c لة خة�ما، ��O نمو�نةيةكى سا��ية، ضونكة 
 Oجيا���#، مةبةستةكانيش طةلَيك لةية ��ئة�مو�نةكا# �
����#، نو�سينة��c خة�نةكانى عةتا محةمة�، بؤ ضو�نة 
نا� سنو���كانى كوفر� ئيمانة � طةلَيك جا� تيو��كر�نيانة 
تا c����ِ لَيك جيانةكر�نة��، ياخو� بةهَيند ���طرتنى ئة� 
 � ��بينرَيت  ئيماند���كا#  كةسة  كة   cحة��مانة خة�نة 
��بَيتة جَيطاc طوما#، ضونكة خة�# ِ��ظةيةكى ��بَيت لة� 

 .Qِ��ظةيةشة�� كةسى ئيماند�� بة��� تياضو�# ��با
 �  #��nبيس هةندَيكيا#  كتَيبة   aئة خة�نةكانى 
هةندَيكيا# نوَين � ئةندَيشةc نو�سة� �يويةتى � لةطةلَيك 
��كرَيت،  بينينى  لة  طوما#   c�>ستة���� بة  شوَينيشد� 
نيا نيية، ِ��هايي لة 

َ
يا# كةd لة ِ��ستيى ئةa ِ������� �ل

خة�نةكا# �����طرَيتة��. 
��طاتة  بة�هةمةيد�،   aلة ئةندَيشة  بؤ  ة�شلكر�# 

َ
جل

لة  ثةيظيند�،   � نو�سֵר  لة  ِ��شتن  سة�كةشانة،   c����ِ
نا�  بؤ  �َينَيتة��  ئةفسانة  خة�نة��   cنو�سينة��  cِ�َيطا
كةشَيكى  لة  ��خولقَينَيت،   O���قيشة�� ضֲר لة   �  ���
 cخوَيندنة�� كةشَيكى  بة���  نو�سينة��،  ئةندَيشةيي 
 cخوَيندنة�� بֵר، ثاشا# بةهؤ cتا ئا�َيتة Qمَيذ��يما# ��با
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كو�تִِרييةكةية��  �مانة   cلةِ�َيطا  � خة�نةكا#  ضِر�ثِريى 
 aنَيو�# ئةندَيشة � مَيذ�� لةبة��� cبَيتة ال��نى سنو����
طومانى هةبو�# � نةبو�ند� ِ��ماند���ستَينَيت، بة ��تايةكى 
مَيذ��   cجياكر�نة��  cهؤ ��بنة  كة   cسنو���نة ئة�  تر 
 cد�طرَيت � بة هؤ

َ
لة ئةفسانة � لة c������ِ فةنتا�c هةل

 cنا� بة  ��خولقَينَيت،  مَيذ��  ئةندَيشةيية��  بֲרَيكى 
طَيِر�نة��c خة�نة�� ضֲר�O ��ئافرَينَيت. 

 cبةهؤ نةمانى   � سنو���نة  ئة�   cبو�نة��
َ
كال

كا�تَيكة�c ����كى طو���c ��مةنة��، بةهؤc خز�نة نا� 
مَيذ����� Q�������ِ، بةتايبةQ ئة��نةc كة ضانسى ثَينانة 
ةمِر��c ئةفسانةيا# هةبو�� ���� ���� لة مَيذ�� 

َ
نا� قةل

بة���   aسة��نجا Qلة شوَينكا جيابو�نة��  بة   � تر����# 
 ������ِ هةندَ�  نَيو�نة��   aلة ��طؤِ�َين،  ئستؤ��  ئةفسانة� 
َيكى با�يكة�� بة شوَين � 

َ
بة �يد�كرَين كة هَيشتا بة ِ��يةل

 �  cَبز�نر  Qكا شوَين  ��تو�نرَيت  بةس��nنةتة���  كاتة�� 
تة��� فة��مؤشنةكر��� بة� جؤ��نة ���ترَيت (نيو� مَيذ�� 
لة  كة   cئايينييانة ئةفسانة  لة�  ��َيك � ئستؤ��)52.  نيو� 
جيهانى  ئاينييةكانى   �������ِ جؤ��#،   aلة بة�ضا���# 
 cجؤ��# � بةهؤ aبةطشتى � كو�� بةتايبةتى لة aئيسال
ضانسى ضؤنييةتييانة�� بة��� نا� ئستؤ�� ثةلكَيشكر��# 
� لة خة�نةكاند� بة نيو� مَيذ��يي � نيو� ئةفسانةيية�� 
بؤ  جةسة�   ��� بو�نةتة  خة�#  ئةفسانة�   � و�سر��# 

َ
هةل

طَيِر�نة��، ضֲר�O لة ِ�َيطاc �مانى هَيما� ئاما<���، ضونكة 
نائاطايي  سيستةمى  كة  خة�#  بة�  ��باتة  ثةنا  نو�سة� 
��يبز�َينَيت، بةهؤc �مانى ِ���� كؤ����، ثِر�سةc طَيِر�نة�� 
نائاطايية�� �َيت،  لة �مانى   cطةيةنَيت � ئة���� aئةنجا
��بَيت بة �مانى ئاما<�c بز�نֵר � كؤ��كةc بكةينة�� � 
هة� كاQ ِ���بةc������ِ c���ِ نائاطايي بو�ينة��، ��بَيت 
بة ئاما<�ناسيى طشتى � كا��مةيي كةسيمانة�� لة� ِ����نة 
�مانى  كة   cِ���نطةية�� لة�  تر���  اليةكى  لة  بطةين، 
ئاما<��  بة  ضنر��  �مانَيكى  ئةفسانة  �مانى   O�� خة�#، 
بة  هة����كيا#   � َيك 

َ
ِ��يةل ��بَيتة  �مانة   aئة هَيماية، 

نائاطايية�� خة�#   cبةهؤ لة�َيو�   � نائاطايي ��طةيةنَيت 
لة  ثَيد�طةيةنن.53   � ��كة#   aثةيا ِ���ما#  ئةفسانة   �
خة�نةكانى ثةِ�تو�كى خة�ند� ئةa ِ������يية ئا�َيتة ��بَيت 
 O�� يانطَيِرَيتة�� ياخو��� ،O�لة ئةفسانة� خة�# � ضֲר

 O�َيت: ( الc عةتا محةمة� خة�# � ضֲר
َ
بةختيا� عةe ��ل

 O�لةيةO جيانابنة��، س�nكتؤ�c خة�# � س�nكتؤ�c ضֲר
 cى �يا�� بة�جةستة

َ
ِ��ل cشتن) لة خة�نةكاند� بةهؤ Oية

�َيت،  ثَيك  � ضֲר�كة  ها�شَيو�يي خة�#   aئة ئةفسانة�� 
 � ضَي  ِ����ثَيَ ئةفسانة  بة���  نو�سة�  ئةندَيشة  ضونكة 
 cخولقَينة� ��بَيتة   Oكة��سةية  O��  hئةفسانةكة
�مانى   cبةهؤ  �  Qكا��  dبا � ضֲר�كيش خة�#   O�ضֲר
 cبؤتة لة  خة�#،  ئةفسانة�   �  O�حيكايةتخو�نيية�� ضֲר

تَيكستةكاند� ��تو�َينَيتة��. 
لة� c������ِ كة نائاطايي ���طاc خة�# � ئةفسانةية 
ئة�� ثةيد�بةين بة��c كة لةc���ِ بونيا�يشة�� هَيند� لَيك 
����نֵר � هة����كيا# لة� جؤ��نة# كة نائاطايي لة خة�# 
ثةنهانييةكانى  شا�������  حيكايةتخو�ند�  طَيِر������ 
تةنها  يةكَيكن،  خة�نبֵר  طَيِر������  بةكا��َينَيت. 
خة�#،    cشَيو� ئستؤ���   cشَيو� بة  طؤِ����  شَيو�كانى 
ستؤ�� خة�نى هةمةكانَي � طشتيية � خة�نَيكى ثاية���� 
�يتو�يانة،  <يانيا#  ��َيذ�يي  بة  ةكا# 

َ
خَيل نةتة���  كة 

ئةفسانةيةكى  تاكةكةسيية،  ئستؤ��يةكى  خة�#   a
َ
بةال

ناثاية����، كة كةسَيك لة ��نيا� خة�ند� ���ستى كر���� 
كة هة����كيا# ثَيويستييا# بة��ية ��O يةO ِ����كانيا# 

بكةين.54
 cة

َ
خال ئة�  ��طةينة  سة����،   cنو�سر��� لة� 

كة  خا��ند��   cلةجؤ�  a
َ
بةال ئةفسانة#،  خة�نةكا#  كة 

خة�نَيك  لة  ئةفسانة  لةكاتَيكد�  كةسيك،  بؤ  ��طةِ�َيتة�� 
��ضَيت كة هةمو�# �يبَيتيا#. 

ئةفسانة  ئة�   cكؤكر�نة��  cبةهؤ خة�#  ثة�تو�كى 
ضֲר�كد�   cلةشَيو� طَيِر�نة��يا#   � تاكةكةسييانة�� 
نا��ِ��كى  كة  ثاشا#   ،Qكا�� طشتي   cئةفسانة لة   dبا
خة�نةكة ��طَيِرَيتة�� ��بَيتة ئةفسانةc تاكةكةd � ���تر 
 cِ��ظة باسى  كة  ثَيد�كاتة��،  ��ست  طشتي   cئةفسانة
َيت: 

َ
خة�نةكة ��كاQ، بؤ نمو�نة لة خة�# � جا�����55 ��ل

ستا# 
َ
ى نو�سينى طول

َ
(ثَيش ئة�� شَيخى سةعدc سة�قال

طشتيية�   cئةفسانة لَير���  ��بينَيت)،  خة�نَيك  بَيت 
 Qثَيد�كا تاكةكةd ��ست   cئةفسانة ثاh كة�تكر�نى، 
��ستاندنى  خة�يكى  ��بينَيت  جا���طة�َيك  خة�نيد�  (لة 
لَيي   cسةعد شَيخى  كاتَيك  ئةستَير�كانة،   cسوِ��نة��
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 Qحيكمة بز�نَيت   Qلَيبكا  cثرسيا� تا  ��بَيتة��،  نزيك 
َيت: ضَيذc ئةa كا�� 

َ
لةa كا��يد� ضيية، ئة�يش ثَيي ��ل

تؤ��ية،  ستانى 
َ
طول كتَيبى  لة  كة  سيحر���ية  ئة�   O��

a كة شَيخى سةعدc تَيناطاQ لة قسةc جا���طة��كة 
َ
بةال

َيت، لة 
َ
َيت مةبةستت ضيية؟ ئة�يش بةبز��� ثَييد�ل

َ
ثَييد�ل

َيم) خة�# لَير��� تة��� ��بَيت، 
َ
��هاتو��� ����نيت ضى ��ل

 cِ�ستة ضنينى   cبةهؤ  Qثَيد�كا ��ست   cِ��ظة ثاشا# 
 Oهة���) َيت: 

َ
��ل كَيشكر���، 

َ
تَيهةل حيكايةتخو�نانة�� 

 ��نَيكى �
َ
َين شَيخى سةعدc خؤc طَيِر��يةتية��، ساال

َ
��ل

 .(Qكا�� cئة� خة�نة ��ست بة نو�سينى كتَيبةكة c���
ثَينا�  لة  نو�سة����   cئةندَيشة  cبةهؤ جؤ��   aبة
ئةفسانة�  نو�سة�  ِ��مز��   cشَيو� لة  طةياند#   aثةيا
مَيذ��   cطَيِر�نة�� سنو���كانى   �  Qد�كا

َ
تَيكةل خة�# 

تَيك ��شكَينَيت، تا خوَينة� بة���c ِ��ظةكاند� بباQ � لة� 
طةِ��نانة�� ضَيذc ��ستكة�َيت، نو�سة� ئةa ��ستكة�تنة 
ناشا�َيتة��� لة حاشييةكاند� بةنا�c ثةيامى ��ستةكة�� 
باسى ��كاQ � خة�# بة هؤيةO ����نَيت بؤ طةيشتن بة 
تةفسֲר�   c��� بة  طةِ��#   cبةهؤ ئة�يش  نامؤ،  ضَيذَيكى 
بة  ثَيويستى  كة  ئاما<�نة��  ئة�   cخوَيندنة��  � ِ��ظةكا# 

�مانَيكى غةيبانى ��بَيت بؤ تَيطةيشتن لة خة�#. 
لةاليةكى تر��� نو�سة� بةهؤc ثة���َيز� حاشييةكانة�� 
باd لة �مانى ئاما<� لة خة�ند� ��كاQ، ئة�يش بةبينينى 
 dمة�لو) با � (�� O�� َينةية لة خة�ند� � �َينة� �شة�
��كاQ، كة لة خة�ند� خة�بֵר �َينةكا# ياخو� ضֲר�كَيكى 
�َينةيي ��بينَي، ثاشا# بؤ ئاطا���كرنة��� ها�بةشكر�نى 
بؤ   Q���� ���طَيِر�نى  ى 

َ
هة�ل خة�نة��  لة�  تر،  كانى 

َ
خةل

�شة � خة�# لة �َينة�� ��كاتة ��نط. نو�سة� ثَيي ��ية 
���تر  �َينة�  بة  بو��  ثاشا#  هةبو��،  �شة  لةسة��تا�� 
��بَيتة�� بة �شة، خة�# جيهانى سةفة�� بةنا� بَيد�نطيى 
�َينة�� � بِرينى هةمو� �َينةكانة تا ��طاتة ���يةمֵר �َينة 

كة خو��ية. 
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ره نگه  پرۆسه � خو�ندنه وه � هه ر ده ق
ك له  روا�ه تدا 
پرۆسه �ه �� ئاسان ب%، به "م ئه گه ر له  چوارچ
وه �ه �� 
زانست� و ئه �اد�م,انه دا سه �ر� ب+ه �ن، پرۆسه �ه �� ئا�ۆزه . 
د�اره �ۆمه �% فا�ته ر� زانست� و �و لتوور� و سا�+ۆلۆژ� ...
هتد هه ن، �ه رۆ�,ان هه �ه له ده ستن,شان+ردن� راده � 
ئاست� ئه �ت,ڤانه � ئه م پرۆسه �ه،  چون+ه له  ر�گا� ئه م 
په �وه ند�,ه ��  زۆر  تا  �ه م  خو�نه ر  �ه  فا�ته رانه وه �ه، 
له ئا�امدا  داده مه زر�ن% و  ده قه �ه  له گه ڵ  هه مه ال�ه نه 
پرۆسه � خو�ندنه وه � ل% په �دا ده ب%. ل
ره دا من هه وڵ 
ده ده م به  پ
� توانا، رۆ�� هه ر �ه ك له  خو�نه رو ده ق 
خو�ندنه وه  ئه �ت,ڤانه �  پرۆسه �ه ��  بوون�  دروست  له 
بخه مه  روو، �ه  له  ئه نجامدا بب
ته جۆر�ك له  ت
گه �شتن� 
ده قه �ه. د�اره  گر�نگتر�ن هۆ�ار� ئه �ت,ڤ+ردن� پرۆسه � 
خو�ندنه وه،  ش
واز� خو�ندنه وه � خو�نه ره  بۆ ده ق، �ه 
به داخه وه ئه مBۆ له  ج,Aان� ئه ده ب و رۆشنب,ر��  �ورد� 
وه �و پ
و�ست با�ه خ� پ
نه دراوه . له م بواره  شدا ئاماژه 
له ره خنه گران� ج,Aان ده �ه م، �ه ج%  را� هه ندێ  به 
په نجه �ان له ش,+ردنه وه � ده قدا  د�اره و با�ه خ به  پرۆسه � 
خو�ندنه وه � ده ق ده ده ن وه �و پرۆسه �ه �� �ار�گه ر له  

دون,ا� ئه ده بدا.

ئه مBۆ له  ج,Aان� ئه ده ب و ره خنه � ئه ده ب,,دا، نه ك هه ر 
ئه ده ب,� �ورد� ، به �+و له سه ر ئاست� ج,Aان,شدا، مرۆڤ 
خو�نه ر�  به تا�به ت,ش  خو�نه ر،  �ه  ده �ا  به وه  هه ست 
�ه   ئه �اد�م,,انه �  ل
+ۆ�,نه وه  ئه و  هه موو  له    ،��ئاسا
�راوه ده رباره � ژانره ئه ده ب,,ه �ان، با�ه خ
+� زۆر �ه م� 
دۆن  م,ال١  و  د�ڤ,د. س.  پرۆس,سۆر  بۆ�ه  دراوه،  پ% 
�ۆ�+ن٢ له  نووس,ن
كدا له  ژ�ر ناو� "ش
واز� خو�ندنه وه: 
ئه م  ئه ده ب,�"   �+
حا�ه ت پرا�ت,+�  ل
+ۆ�,نه وه �ه �� 

راست,,ه  ده خه نه  روو:
 ��ئاسا خو�نه ر�  به   تۆ  ئه و   �+
با�ه خ ئ
ستا،  تا 
له  چ
ژ  ده خو�ن
ته وه  ئه وه  بۆ  ته نAا  �ه   نه دراوه  
 �+
ب,ن,ن ئه وه �  بۆ  نه ك  وه ربگرێ،  ده ق  ت
گه �شتن� 
رووخ
نه ر �ان م
ژوو�� په ره  پ% بدا. ئه و ورده ن,گه ران� و 
ب,رۆ�انه �، �ه  ره نگه له ال� خو�نه ر� ئاسا�� به رامبه ر 
به ده قه  ئه ده ب,,ه �ه گه "�ه   ب
ت، بۆ نموونه: به رامبه ر به  
ب,نا� گ
Bانه وه و هه روه ها په �وه ندي�  ش
واز� نووس,ن و 
ن
وان خو�نه رو نووسه ره �ه و پاشان,ش �ار�گه ر�تي� ده ق 
به  سه ر هه ست و ش
واز� ب,ر�رنه وه و ئاست� ت
گه �شتن� 

خو�نه ر، با�ه خ
+� �ه م� پ% ده در�ت.
ده  ش%  �اردانه وه � هه ر خو�نه ر�ك به رامبه ر به   هه ر 

خو�نه  رو..خو�نه  رو..

پرۆسه � خو�ندنه وه  و راڤه � ده قپرۆسه � خو�ندنه وه  و راڤه � ده ق

ئا. �. لة ئينطليزيية �� : عة � عوسما� ياقو�
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ده ق
+� ئه ده ب� ج,اواز ب
ت له  خو�نه ران� تر، سه باره ت 
به ر  بگوترێ  پ
و�سته  ئه وه �  به "م  هۆ،  �ۆمه �%  به  
خو�ندنه وه  پرۆسه �  ده ق و  خو�نه رو  مه سه له �  له وه � 
بخر�ته  روو ئه وه �ه، �ه چۆن ئاره زوو� خو�ندنه وه له ال� 
خو�نه ر به  ئاڕاسته �ه �� ئه ده ب,,انه به  ه
ز ده �رێ. د�اره 
ئه وروپ,,ه �ان ب
جگه له داب,ن+ردن� هه موو جۆره �ت
ب
ك  
ش
واز�  تازه تر�ن   په �Bه و�ردن�   �ت
بخانه �ان,ان و  له 
پۆ�,ن+ردن له  به �اره
نان� �ت
بخانه ، له  خو�ندنگه �ان,ش 
قۆناغه �ان�  هه موو  له   ئه ده ب,,ه �ان  �ت
به   خو�ندنه وه � 
قۆناغ�   �
پ به   به "م  رۆمان،  به تا�به ت�  خو�ندن، 
خو�ندن، هه روه ها گفتوگۆ�ردن له سه ر بابه ت� �ت
به �ه، 
له   ب
جگه  ئه مه  خو�ند�ار.  سه ره �ي�   �+
ئه ر� بووه ته  
رۆمان و  له   وه رگ,راو   ��س,نه ما ف,لم�  چه نده ها  ب,ن,ن� 
له ال�ه ن   V
راپۆرت نووس,ن�  و  به ناوبانگه �ان   شانۆنامه  
هه ر خو�ند�ار�V ده رباره �ان. د�اره له  ئا�امدا پرۆسه � 
ژماره �  وه رده گرێ و  باشتر  ئاقار�+�  خو�ندنه وه �ه 
خو�نه ر� باش، ساڵ به  ساڵ له  ز�ادبووندا ده ب%. ب
گومان  
  ،��خو�نه ر� ز�ره ك و ت
گه �شتوو ج,ا�ه  له  خو�نه ر� ئاسا
چون+ه پرۆسه � خو�ندنه  وه له ال� خو�نه ر� شاره زا به  
مه به ست� چ
ژ وه رگرتن
+� سه رپ
,� ن,,ه، به �+و ئه و له  
چوارچ
وه � ده ق به دوا� ب,ن,ن
+� تازه  ده گه ڕێ، بۆ�ه 
په �وه ند�,ه �ان�  له   قوو�بوونه وه   ر�گا�  له   ده دا  هه وڵ 
ن
وان زمان و ش
واز� داڕشتن و و�نه  ئه ده ب,,ه �ان له ال�ه ك و 
تازه   �+
شت تر،  له   ال�ه ��  ئه ده ب,,ه �ه  بابه ته   �رۆ�� 

هه �
نج%. هه �به ت مه به ست له مه دا ئه وه  ن,,ه، �ه  هه موو 
خو�نه ر�ك ده  ب% به  مانا� وشه بب
ته ره خنه گر�+� ئه ده ب� 
بۆ ئه وه � خو�ندنه وه �ه �� ئه ده ب,,انه  � ده ق ئه نجام بدات، 
چه ند  روانگه �  له   ئه ده بدا  له  ره خنه گر�  �ار�  چون+ه 
ت,ۆر�+� ئه ده ب,,ه وه و به  پا�پشت� رۆشنب,ر�,ه �� قووڵ و 
ناو  ئه ده ب,,انه � وشه �ان�  له  ئه نجام� خو�ندنه وه �ه �� 
ئه ر��  به    ��ئاسا ره نگه   خو�نه ر�  �ه  دێ،  ده قه �ه وه 

خۆ� نه زان%.
راده و  به   به نده  خو�ندنه وه   پرۆسه �  �ردن�  �ارا 
ده ق  خو�نه رو  ن
وان  له   �ه   په �وه ند�,ه �  ئه و  جۆر� 
بۆ�ه  �ار�گه ر�تي� ده ق به سه ر خو�نه ر،  دروست ده  ب%. 
ده ب%  په �وه ند�,ه ج
به ج%  ئه م  ئه نجام� جۆر�  له   �ه  
ئه وه شمان  ناب%  ج,اوازه .  تر   �+
ده ق بۆ  ده ق
+ه وه   له  
له ب,ر بچ%، �ه  ئه م �ار�گه ر�ت,,ه � ده ق هه ر به  ته نAا له  
 �+
خود� بون,اد� ده قه �ه  ج
به ج% ناب% ، به �+و به ش
ده �ا.    �
ج
به ج خۆ�  خو�نه ر  �ار�گه ر�ت,,ه   له م  زۆر 
خو�نه ر  به سه ر  ده ق  �ار�گه ر�تي�  مه سه له �  ئه وه �  بۆ 
روونتر بخه �نه به ر چاو، �ه دواجار ئه �ت,ڤ+ردن� پرۆسه � 
خو�ندنه وه � ل%  ده �ه و�ته وه ، پ
و�سته پ
ناسه � تي+ست� 
ده ق  بابه ت,بوون�   ” و   Literary text ئه ده ب,� 
(ت
ر�  ئ,نگل,ز�  پرۆف,سۆر�  ب+ه �ن.   ”objectivity
ئ,گ[تۆن) پ
� وا�ه، �ه چه م+� ”به ئه ده ب,,بوون� ده ق“ 
له ال�ه ن فۆرمال,سته  رووس,,ه �ان� وه �و (ڤ,+تۆر  وه �و 
بر�ك)  و  (ئۆس,پ  �ا�ۆبسن)  و  (رۆمان  ش[ۆڤس+�)  و 
(بۆر�س  ئ,شنباون)  و  (بۆر�س  ت,ن,انۆڤ)  و  �ۆر� )
تۆماش
ڤس+�) �ه وه گه شه � پ% �راوه،  مانا� به �اره
نان� 
نائاسا�� زمان ده گه �ه ن%٣. ئه ده ب وه �و ئاش+را�ه ، زمان� 
ئاسا�� پ
ش ده خا، چون+ه له  چوارچ
وه � به �اره
نان� 
پ%  فراوانتر�  ره هه ند�+�  ده ر�د�ن% و  رۆژانه    ��ئاسا
ده دا. هه �به ت ئه مه �ش وا له  زمان ده �ا له  پانتا�,ه �� 
ده وه ست
ته  زمان  ئه ده ب,بوون�  به   ب+ا.  جوو�ه   فراوانتر 
سه ر ر�تم و مۆس,قاو تۆن� وشه �ان و پ
+Aاته و بنچ,نه �ان� 
زمانه �ه. زمان سه باره ت به م به �اره
نانه  نائاسا�,ه  و له  
به   خه �ا��  �ه  وشه �ه،   به �اره
نان�  ده رچوون�  نه ر�ت 
پ,ت ده ورووژ�ن%. (ئ,گ[تۆن) باس له وه ده �ا، �ه زمان� 
زمان�  له   ج,اج,ا �انه  ش
وازه  ئه و  هۆ�  به  ئه ده ب� 
قسه �ردن� رۆژانه  جودا ده �ر�ته وه، �ه بۆ “ش
واندن�“ 
�ت
ب�  له   (ئ,گ[تۆن)  ده ه
نر�ت.  به �ار   ��ئاسا زمان� 

”ت,ۆر� ئه ده ب� Literary Theory”دا ده �%:
 ��ئاسا زمان�  ئه ده ب,,ه �اندا  ش,وازه   فشار�  له ژ�ر 
واتا�ان  ئاقار�  ده �ر�ته وه،  قووڵ  ز�اتر  ده ب%،  به ه
ز 

ده گۆڕدر�ن، وشه �ان له  ره گه �ان,انه وه  ده تراز�ن.٤

ئة	ستؤئة	ستؤ
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وه �ف گه نگ ئا�سه ر (١٩٢٦–٢٠٠٧) �ه نووسه رو 
ئه ده ب�  ت
+ست�  وا�ه   �
پ ئه �مان,,ه،  ره خنه گر�+� 
ئه و�تر�ان  هونه ر�,ه و  �ه �
+,ان  هه �ه:  جه مسه ر�  دوو 
جه مسه ره   ئ,ستات,+,,ه .  واته  جوان,,ه ،  جه مسه ر� 
جه مسه ر�  نووسه ره �ه �ه و  ت
+ست�  هونه ر�,ه �ه 
نا�رێ  �ه واته  ده �ا.    �
ج
به ج خو�نه ر  ئ,ستات,+,ش 
�اخود  ت
+سته  واق,ع+ردن�  به   ئه ده ب�  به رهه م�  ب[
,ن 
حا�ه ت
+ه  به �+و  واق,ع،  له گه ڵ  ده قه  هاوجووت+ردن� 
�ه   بچ%  ب,ر  له   ئه وه شمان  ناب%  هه ردوو�,ان.  له ن
وان 
ئه م  هه �ه.  جوو�ه  ئام
ز�   �+
خه س[ه ت ئه ده ب�  ده ق� 
ده قه �ه   خو�ندنه وه �  پرۆسه �  ئه نجام�  له   جو�ه �ه ش 
به م  حه ق,قه ته   ئه م  فۆ�نه ر)  (ول,ه م  ده ب%.  دروست 

ش
وه �ه  ده خاته  به ر چاو:
بزوان و  به ربه ست+ردن�  نووسه ر�ك  هه موو  مه به ست� 
جوو"نه وه �ه ، واته  به ربه ست+ردن� خود� ژ�انه به  چه ند 
�ات%  ساڵ،  سه د  دوا�  ئه وه �  بۆ  ده ست+رد،  هۆ�ه �� 
ئه م  تر  جار�+�  ده �خو�ن
ته وه،  ده �او  سه �ر�  �ه �
ك 
مرۆڤ  ئه وه �  له به ر  گه ڕ.   ب+ه و�ته وه   بزوانه   جووالن و 
بش%  ئه و  بۆ  �ه   نه مر�,ه ك  تا�ه   نه مره،  بوونه وه ر�+� 
له   �ات%  هه موو  �ه    ،%]
ب به ج%  نه مر   �+
شت ئه وه �ه   

جوو"نه وه داب%.٥
ل
+دانه وه �  نه  ت
+سته �ه و  ناو  واق,ع�  نه  بۆ�ه 
خودئام
ز� خو�نه ر، ناتوانن سنوور بۆ وزه � پB جوو�ه � 
ده ق دابن
ن. ده ق� ئه ده ب� ب,ن,ن� ج,اج,ا له ال� خو�نه ر 
بۆچوون و  ب,رو  له سه ر  �ار  خو�نه ر�ش  ده �ا،  دروست 
ده ق  خو�نه رو  له ئه نجامدا  تا  ده �ا،  نموونه  ج,اج,ا�ان 

ده �ه ونه  گه ڕ.
له  سه ر ده م�  هه ر  ئه ده ب�  ده ق�  بوون�  بابه ت� 
خۆ�  (ئه ره ستۆ)  �راوه.  له سه ر  قسه �  (ئه ره ستۆ)وه 
ال�ه نه   له سه ر  جه خت  �ه   دانا،  ئه ده ب,,ه �  ت,ۆره   ئه و 
ئامانج�  له گه ڵ  ده �اته وه   ده ق  ناو  بابه ت,,ه �ان� 
نووسه ره �ه، �ه  ئه م ال�ه نه  بابه ت,,انه  ئاش+را� ده �ه ن. 
�ه �ه م�  به ش�  له    (Peter Barry بار�  (پ,ته ر 
�ت
ب� ”ت,ۆر� سه ره تا: سه ره تا�ه z بۆ ت,ۆر� ئه ده ب� و 
 The beginning Theory: An �و لتوور� 
 introduction to Litrerary and Cultural
ش
وه �ه   به  م  ئه ده ب�  ده ق�  بابه ت,بوون�   ”Theory

ش,ده �اته وه:٦
خۆ�ا  هه ناو�  له   خۆ�  مانا�  ئه ده ب�،  ده ق�   .١
ده ق،  ش,+ردنه وه �  بۆ  ر�گاش  باشتر�ن  هه �گرتووه. 
ش,+ردنه وه � وشه �ان� سه ر �اغه زه، ب% ئه وه � خو�نه ر 

پ
شتر دا�ناب% به  دوا� چ,دا ده گه ڕێ.

٠٢ ده ق، ئه و راست,,ه نه گۆڕو گشت,,انه  ده خاته  روو، 
�ه  ده رباره � سرووشت� مرۆڤن، چون+ه سرووشت� مرۆڤ 
خۆ� له خۆ�دا نه گۆڕه . مرۆڤ له  هه موو شو�ن و سه رده م و 

�و لتوور�+ا جوانه.
٠٣ ده ق ده توان% له گه ڵ راست,,ه �ان� ناخ� هه ر�ه ك 
له  ئ
مه  بدوێ، چون+ه تا�به تمه ند�ت� و ناخ� هه ر�ه ك له  
تا�به ته به هه ر�ه �
ك له  ئ
مه.  ئ
مه شت
+� ده گمه ن و 
ده توان%  �ه   له وه دا�ه،  مرۆڤ  خود�  ناوه وه �  گرنگ,� 
ده ره وه   د�و�  �ۆمه "�ه ت,,ه �ان�  ه
زه   هه موو  سنوور� 
ئه نجام  فراوانتر  پانتا�,ه ��  له   چاال�,,ه �ان�  بتراز�ن% و 

بدا.
ده قه  ش,+ردنه وه �  ده �+ا  ره خنه گر  ئه وه �   ٠٤
ئه وه �  بۆ  ده قه �ه،  ناو  وشه �ان�  به  پشتبه ستن  به 

زان,ار�,ه �� ز�اتر بداته خو�نه ر.
�ه  خو�نه ران  ده �رێ   ئا�ا  له وه دا�ه:  پرس,ار  به "م 
به   تا�به ت�  را�ه ��  ب,رو  له ناو  خود� خۆ�ه وه  هه ر�ه �ه  
له  گه ڵ ر�سا گرنگه �ان�  �اردانه وه �ان,ان  خۆ�ه وه  هه �ه، 

سه ره وه هاوته ر�ب بن؟
”ت,ۆر�  به  پشتبه ستن  به  مه سه له �ه   ئه وه �  بۆ 
�اردانه وه � خو�نه ر“ ز�اتر بورووژ�ن,ن، باشتر وا�ه ئاماژه 
به  چه م+� د�ارده گه را�� (ف,نۆم,نۆلۆژ�ا)٧ ب+ه �ن، �ه  
باس�  ف,ش)  (ستانل�  ئه مريكى  به ناوبانگى  ت,ۆر�ست� 
له سه ر  �ت
به �ان,ا جه خت  هه موو  له   ئه و  �ردووه .  ل
وه  
ت
+سته   خو�ندنه وه �  له   ده �اته وه  خو�نه ر   ��شاره زا
به رهه م�  ف,ش)،  (ستانل�  گو�ره �  به   ئه ده ب,,ه �ان. 
به   ئه و  �ه   خو�ندنه وه،  پرۆسه �  له  ر�گا�  ئه ده ب� 
پرۆسه � ”وه رگرتن �ا ت
گه �شتن reception ” ناو� 
ئه وه �  له به ر  ”حه ق,قه ت“.  ده ب
ته   ره خنه گر  بۆ  ده با، 
بۆ�ه  به رده وامه ،  �ات   ��در�ژا به   خو�ندنه وه  پرۆسه � 
شاره زا�� په �دا�ردن له  ئه ده ب ، په �وه سته به به رده وام 
هاوته ر�ب+ردن� ب,ن,ن و ب,رو بۆچوون و هه �سه نگاندنه �ان ، 
پرۆسه �  ئه نجام�  له   �ه  ده قه �،  ئه و  واتا�  له گه ڵ 
ئه و  چون+ه  ده ب%،  دروست  خو�نه ر  له ال�  خو�ندنه وه 
ده قه � له  ال� خو�نه ر له  دوا� خو�ندنه وه  دا دروست ده ب%، 
هه مان ئه و ده قه � پ
ش خو�ندنه وه  ن,,ه. ل
ره دا ئه ده ب 
دوا� چه نده ها جار  ره خنه گر  ت,ايدا   z ه�پرۆسه  ده ب
ته 
�اردان و پ
داچوونه وه � ه
منانه و گه ڕانه وه   بۆ ده قه �ه و Bب
ل
+دانه وه و  ئاماژه �ان،  بۆچوون و  ب,رو  تاووتو�+ردن� 
�ه �ال  ده سته واژه �ان  رسته و  به سه ر  هه �سه نگاندنه �ان� 
ده �اته وه و ده سته به ر�ان ده �ا. ئه مه  ر�ك له گه ڵ پ
ناسه � 
ف,نۆم,نۆلۆژ�ا له  ال�ه ن (ستانل� ف,ش) هاوته ر�به، �ه  له  

�ت
ب� ”surprised by sin“دا هاتووه:
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واتا (مه به ست� واتا� ده قه ) رووداو�+ه، �ان شت
+ه 
به دوا�دا  له وێ  راهاتوو�ن  ئ
مه  روونادات.  له سه ر الپه ڕه 
بگه ڕ�,ن، به �+و واتا له  �ارل
+� زنج,ره وشه  چاپ+راوه �ان� 
خو�نه ر،  چاال�انه �  روان,ن�  رامان و  له گه ڵ  �اغه ز  سه ر 
�ان له  �ارل
+� ده نگ� وشه �ان له گه ڵ رامان و روان,ن� 

ب,سه ردا د�ته  �ا�ه وه.٨
�ه واته  هه رچه نده هه �و�ست� خو�نه ر �ان �اردانه وه �ه � 
ئه وه �  ئه نجامدا  له   ب
ت،  خودئام
ز  ده ق  به   به رامبه ر 
دواجار  ده خاو  ر�ك  خو�نه ر  م
ش+�  له   رووداوه �ان 
ده �گه �ه   ن
ته ئاست� ت
گه �شتن
+� راسته ق,نه � ده قه �ه، 
له   رووداوه �انه، �ه  به رده وامه � ره وت�  ئه و ش
وه   هه ر 
ده گرێ،  ر�چ+ه   خو�نه ردا  هزر�  له   خو�ندنه وه    ر�گا� 
(ستانل�  ف,نۆم,نۆلۆژ�ا�  ت,ۆر�  به گو�ره �  بۆ�ه 
پرۆسه �ه ��  له ال� خو�نه ر  له  سه ره تادا  ئه وه �  ف,ش)، 
خودئام
زه، دواجار به ج
به ج
+ردن� حا�ه ت� بابه ت,,انه � 
ده ق �ۆتا�� پ% د�ت. �ه واته  به  پ
� بۆچوون� (ستانل� 
ف,ش) نا�رێ ده ق به ده ر له �ار�گه ر�تي� خود� خو�نه ر، 
�ه  له  ئه نجام� پرۆسه � خو�ندنه  وه  دروست ده ب%، بب
ته  
هاو�ات  فۆرم  واتاو  وا�ه   �
پ ئه و  بابه ت,,انه.   �+
ده ق
ئاڕاسته دا   z ه� به   خو�نه ر   ��شاره زا به هره و  له گه ڵ 
�ار له سه ر فۆرم و Bا� �ات ب�ده ڕۆن به ڕ�وه و ف,نۆم,نۆلۆژ

واتا� �اره  ئه ده ب,,ه �ه  ده دا.
�ۆنه   ش
وازه  ئه و  ف,ش)  (ستانل�  تر  له ال�ه �� 
له   ئه ده ب�  �ار�  �ان  ده ق،  وا�ه    �
پ �ه   ده ش+
ن% 
ده ق  وا�ه    �
پ ئه و  ده ب%.  ون  ن
و شاره زا�� خو�نه ردا 
پ
شخستن�  پرۆسه �  له   به ه
زه   �ار�گه ر�  فا�ته ر�+� 
پرۆسه �  �ات%  چون+ه   خو�نه ر،   ��هۆش,ار راده � 
ده ق  واتا�  نووسه ر  ده چ%،  پ
ش  به ره و  خو�ندنه وه  
مه به ست�  ئه و  هه �به ت  ده �ا.  دروست  خو�نه ر  له ال� 
خو�نه ر� شاره زاو ت
گه �شتووه، خو�نه ر�ك نه ك هه ر له  
سه روبه ند� زمان شاره زاب
ت، به �+و بتوان% مامه �ه  له گه ڵ 
دا   خو�ندنه وه  �ات�  له   ب+او  ئه ده ب,,ه �ان  ده سته واژه  
بتوان% ئاماژه و ده الله ت و مانا�ان� ئه و د�و� ده سته واژه و 
نه ر�ته  ئه ده ب,,ه �ان بدۆز�ته وه ٩. ئه مه �ه  وا له  ده ق ده �ا 
وه �و ت
+ست
+� بابه ت� به در�ژا�� پرۆسه � خو�ندنه وه   
 (Fish ف,ش) ته وه ، به "م
له  هزرو ب,ر� خو�نه ر بم
ن
ئه و  ئ
ستا  سه رده م�  له   �ه   ئه وه �،  سه ر  له   سووره  
س,سته مه مان ن,,ه،  �ه  قسه �ه ران� هه مان زمان په �Bه و� 
ده �ه ن  قسه   زمان  هه مان  به   ئه وانه �  ئه گه ر  ده �ه ن. 
ئه وا  ب+ه ن،  زمان  س,سته م�  ر�ساو  هه مان  په �Bه و� 
به رده وام  ئه و  س,سته مه   له  روو�  ده ق  له   ت
گه �شتن 
ده �رێ،  �اردانه وه �ان,ان  پ
شب,ني�   z ه�راده  تا  ده ب% و 

به "م خو�نه ر� ئ
ستا له  روو� زمانه وه  به و راده �ه  د�ن,ا 
ن,,ه،  �ه  پ
و�سته بۆ ئه وه � له  ده ق بگا، زان,ار�,ه �� 
ته واو� ن,,ه  له  روو� وشه ساز� و ره گور�شه � وشه �ان� 
پ%  پشت,ان  ده ق،  له   ت
گه �شتن  بۆ  بتوان%  �ه   زمان، 
ببه ست%. د�اره  ئه مه  پوخته � پ
ناسه � (ستانل� ف,ش)ه  
بۆ خو�نه ر� ت
گه �شتوو، �ه  دواجار ده ب
ته  خو�نه ر�+� 

ره خنه گر.١٠
(هوس
رل  بۆچوونه �ه �  له   (ف,ش )  بۆچوونه �ه � 
 �
پ �ه   ف,نۆم,نۆلۆژ�ا،  ده رباره �  ده چ%   (Husserl
وا�ه  خو�نه ر� ره خنه گر به ر له  خو�ندنه وه � ده ق، ده ب% 
له  هزرو م
ش+,دا هه �ه  وه ال� بن% و راسته وخۆ  هه رچ� 
له   ئه وه �  بۆ  �ار دانه وه ،  ب+ه و�ته   ده قه �ه   له گه ڵ 
راده �  تا�به ت� و  ش
واز�  بتوان%  خو�ندنه وه دا  پرۆسه � 
له به ر  حه زده �ه م  ل
ره دا  بدۆز�ته وه .  نووسه ر   ��هۆش,ار
رۆشنا�� ئه م بۆچوونه � (ف,ش) ئاماژه  به وه  ب+ه م، �ه  
هه ب%)  (ئه گه ر  �ورد�  ئه ده ب,�  ره خنه �  له   ئ
ستا  تا 
�ات%  نووسه ران,ش،  له   هه  ندێ  بگره  خو�نه ر  هه ر   z نه
نووسه ره �ه  ده �ه ونه   له گه ڵ  به رهه م
ك هه �ده سه نگ
نن ، 
�اردانه وه نه z له گه ڵ ده قه �ه  . �ات% هۆش,ار�� خو�نه ر 
ده دۆز�ته وه ،  ده قه �ه دا  له ناو  نووسه ر   ��هۆش,ار راده � 
(جۆرج  مه حاڵ.   �+
شت ناب
ته   ده ق  ل
+دانه وه � 
�ۆڕه  له   �ه �%  له    (George Poulet پۆول
ت١١ 
ده ق  ناوه وه �  د�و�  (ره خنه و  به ناو�   ئه ده ب,,ه �ان,دا 
 Interiority and Criticism)، ئه م حا�ه ته  به م 

ش
وه �ه  وه سف ده �ا:
�ت
ب
ك بگره، هه ست ده �ه � شتت پ% ده به خش%، 
خۆ� بۆت ده �اته وه . من ئه م  خۆ�ردنه وه �ه � �ت
به �ه  به  
شت
+� گرنگ ده زانم، چون+ه �ت
ب له  سنوور�+� تا�به تدا 
داناخرێ. شووره � به ده ور�ا نه �
شراوه،  وه �و شووره � 
قه "�ان. داوا� ه,چ شت
+ت ل%  نا�ا، باشتر ب% له وه � 
�ه  له  هه ناو� خۆ�ا هه �,گرتووه، �ان له وه � �ه  تۆ بخاته  
ناو هه ناو�ه  وه ، به  �ورت� راست,,ه  سه �ره �ان� ناو �ت
ب، 
به ربه سته �ان� ن
وان تۆو �ت
ب الده با. �ه  به ربه سته �ان 
نه مان، تۆ ده چ,ته  ناخ� ئه  و و ئه و�ش د�ته  ناخ� تۆ. 

ئه و �اته  د�و� ده ره وه و ژووره وه  نام
ن%.١٢
(پۆول
ت Poulet) باس� ئه و  ب,رۆ�ه �ه  ده �ا، �ه  له  
ئه نجام� ت
گه �شتن� ده ق له  م
ش+� خو�نه ردا دروست 
ده ب
ته  ب% گ,ان“ه وه   �+
“شت له   �ت
به �ه   �ات%  ده ب%، 
شت
+� ز�ندوو. ئه وسا ئه و هۆش,ار�,ه  ده دۆز�ته وه،  �ه  
له  ناخ� �ت
به �ه دا�ه.  هه �به ت مه به ست له م هۆش,ار�,ه  

هۆش,ار�� نووسه ره �ه �ه .
 (Hans Robert Jauss هانس رۆبه رت جۆس)
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�ه ت,ۆر�ست
+� ئه �مان,,ه و  هه وادار� ت,ۆر� ت
گه �شتن  
�ا وه رگرتنه ، له  وه سف+ردن� ئه و بنه ماو ر�سا�انه � �ه  
خو�نه ر له  هه �سه نگاندن� هه ر ده ق
+� ئه ده ب� پشت,ان 
 horizon of پ% ده به ست%، زاراوه � ”ئاسۆ� ب,ن,ن
ئه و  هۆ�  به   هه �به ت  د�ن%.  به  �ار   ”expectation
ئه ده ب,,ه �ان�  ژانره   خو�نه ر  �ه   ر�سا�انه �ه،   بنه ماو 
هه �ده سه نگ
ن%.  داستان و...هتد،  دراما،  ش,عر،  وه �و 
به   ش,عره   هه �سه نگاندن�  حا�ه ته   ئه م  بۆ   z ه�نموونه 
نووسراوه .  ت,ا  ش,عره �ه �  �ه   سه رده مه �،  ئه و   �
پ
خۆشه و�ست�  ش,عر�+�  ش,عره �ه   ئاخۆ  نموونه ،  بۆ 
سبنسه ر�انه �ه ١٣�اخود ه� ئه له �سه نده ر پۆپه (١٦٨٨–
١٧٤٤) و له  سه رده م� �الس,+�  ئ,نگل,ز� نووسراوه . 
به "م هه �سه نگاندنه �ه  به ها� راسته ق,نه � ش,عره �ه مان 
پ% نا�%. ل
ره دا ناوه ڕۆ�� بابه ت,,انه � قه س,ده �ه  ج,ا�ه  
له گه ڵ ئه و حا�ه ته  زات,,ه �، �ه  قه س,ده �ه  له ال� خو�نه ر 
له   ده ق  له   ت
گه �شتن   جۆر�  چون+ه   ده �ا،  دروست� 
ال�ه ن خو�نه ره وه ، له  هه ر سه رده م و زه مه ن
+ا ج,ا�ه  له  
زه مه ن و سه رده مه  �ان� تر. با د�سان نموونه � ش,عره �ان� 
دووه م�  ن,وه �  له   �ه   وه ربگر�ن،  پۆپ  ئه له �سانده ر 
ل
+ۆ�ه ره �ان  �اته   ئه و  نووسراون.  هه ژده هه م  سه ده � 
پرس,ار�ان له وه  بوو، ئاخۆ پۆپ شاع,ره  �ان نا؟ ئه وان 
ئه و �ان به  په خشاننووس
+� ز�ره ك ده زان� �ه  ده توان% 
په خشانه �ه  به  دوو د��B ئ,قاع و سه روادار ر�ك بخا، به "م 
پ
,ان وابووه ئه و خه �ا�ه  به ه
زه � ت,ا ن,,ه،  �ه  ب,+اته  
به رز  ش,عر ه �ان�  ئ
مه   ئه مBۆ  �ه چ�  چاك.  ش,عر�+� 
ب,ن,نه  جوانه  و  هه سته   به و  سه باره ت  هه �ده سه نگ
ن,ن، 
نه ر�ته   له   تازه �  �ه   له وه �  ب
جگه   ت,ا�اندا�ه   مۆڕاله � 
مه ودا�  به   سه باره ت  ئه مه �ش  �ردووه.  ئه ده ب,,ه �اندا 
هه �سه نگاندنه و  ئه م  �ه   ئ
مه �ه    ��شاره زا دوورب,ن� و 
ل
+دانه وه �ه  ده  خه �نه  پاڵ به رهه مه �ه . هه �به ت  ئه مه �ش 

دوا مانا� ش,عره �ه  ن,,ه .
گه وره �ه   هه �ه �ه ��  وا�ه    �
پ  (Jauss (جۆس 
ئه گه ر پ
مان واب% به رهه م� ئه ده ب� به رهه م
+� گشتگر 
(جامع)ه و، واتا�ه � بۆ هه تا هه تا�ه  چه سپ,وه وه بBاوه ته وه ، 
ئه م واتا�ه ش بۆ هه موو خو�نه ر�V و له  هه موو سه رده م
كدا 
روونه . �ه واته  نا�رێ ته ن,ا �ه ك ت
گه �شتنمان هه ب% بۆ 
بBاب
ته وه و  ت
گه �شتنه ش  ئه م  ئه ده ب� و   �+
ت
+ست هه ر 
ت,ۆر� ئه ده ب,ش قوو�� ب+اته وه . به  پ
چه وانه وه ، هه  موو 
تا�به ت,,ه �ان�  خه س[ه ته   �ه   راسته ق,نه    �+
ت
گه �شتن
رابردوو  له   چ  ل
+ۆ�,نه وه،   بابه ت�  ده �اته   ده قه �ه  
زان,ار�,ه   بۆ�ه   په سنده ،  ئ
ستادا  له  سه رده م�  ب
ت، چ 
ر�بازه  پ
چه وانه �  ئه م  بۆ خو�نه ر گرنگه .  م
ژوو�,ه �ان 

بۆچوون� ف,نۆم,نۆلۆژ�,ه �انه ده رباره � گشتگر�� ده ق و 
روون� و �راوه �� واتا�ه �. (جۆس Jauss) پ
� وا�ه  
�ه  به رهه م� ئه ده ب� شت
+� سه ربه خۆ ن,,ه،  پ
و�ست� 
ن,,ه ،  �ادگار�,ش  په �+ه ر�+�  نه ب%،  پا�پشت,+ردن  به  
خۆ�  نه گۆڕ�  هه م,شه �� و  ناوه ڕۆ��  �ه �ال�ه نه   بتوان% 

ئاش+را ب+ا.
 ،(Wolfgang Iser ئا�سه ر  گه نگ  (وه �ف 
�ه �
+� تره  له ال�ه نگران� ت,ۆر� وه رگرتن، �ا ت
گه �شتن� 
به   پشت   (Jauss (جۆس  وه �و  ئه م,ش  ئه �مان�، 
راڤه �ردن� ف,نۆم,نۆلۆژ�انه � (ئ,نگاردن  Ingarden)و 
(گادامه ر Gadamer١٤) ده به ست% و ده ق و خو�نه ر 
له  ناوه ڕۆك و زه مه ن داده ما�%. ئه مه  ئه وه  ده گه �ه ن%، �ه  
خو�نه ر هه م,شه  ده ق به  گو�ره � ز�اتر له  پ
وه رو به ها 
ئه ده ب,,ه �ان و شاره زا�� خۆ�ه وه  ده خو�ن
ته وه . هه �به ت 
 ”concritization ت بوون�ئه مه �ش چه م+� "�ۆن+ر
 ��له  ده ق د�ن
ته  پ
شه وه ، �ات% ده ق به  خو�ندنه وه  �ۆتا
پ%  دێ  به و مانا�ه �، �ه  ده �رێ بۆشا�,ه �ان� ناو ده قه �ه  
 Bپ خو�ندنه وه   پرۆسه �  ر�گا�  له   خو�نه ره وه  و  له ال�ه ن 
له   �ار�گه ر   �+
به رهه م خو�نه ر  به مه �ش  ب+ر�ته وه . 
ه,چ   (Iserسه ر�(ئا له �ات
+ا  د�.  د�ن
ته   ده قه �ه وه  
ده قه �ه و  ناو  بۆچوونه �ان�  به رده م  له   نه   سنوور�ك 
له ال�ه ن  ده قه �ه   ناو   ��بۆشا پ�Bردنه وه �  له به رده م  نه  
ف,نۆم,نۆلۆژ �انه �  ال�ه ن�  به "م  دانان%،  خو�نه ره وه  
بب
ته  خو�نه ر    ��شا ره زا �ه   ده خوازێ  وا  به رهه مه �ان�  
ال�  له   خو�نه ر  خود�  �ا ردانه وه �  سه ره ��.  چه م+� 
زۆر   (Jauss (جۆس  پ
چه وانه �  به    (Iserسه ر�(ئا

�ه م له  حه ق,قه ت� بابه ت,بوون� ده ق ج,اده �ر�ته وه .
ده ورووژ�نن:  پرس,ار  �ۆمه �%  بۆچوونانه   ئه م  د�اره  
ئ
مه  �امه  بۆچوون قبووڵ ب+ه �ن؟ ئا�ا بۆچوون� خو�نه ر� 
�ه �ه م� ده قه �ه  ج
� گومانه ؟(خۆ  ئه گه ر حا�ه ت� ئه و 
هاوچه رخه �ان,انه وه   له ال�ه ن  �ه   وه ربگر�ن،  نووسه رانه  
قه بووڵ نه �راون و دوا� مردن,ان  به  �ه �ه نووسه ر ناوبراون، 
ده ب%  ئ
مه   ئا�ا  دراوه ته وه ).  وه "م  پرس,اره   ئه م  ئه وا 

نان� ره زامه ند�,ه �� به  �ۆمه ڵ له سه ر Aمانه � به ده ست�گر
ده قه �ه  ب+ه �نه   مه رج� �ار�ردن له  سه ر ده قه �ه؟ ده �رێ 
پرس,ارانه   ئه م  وه "م�  ل
+ۆ�,نه وه ،  ر�گا�  له   ئ
مه  

به ده ست ب
ن,ن.
واتا� ده ق له ال� (هوس
رل Husserl) ئامانج
+ه  
پ
شتر نه خشه � بۆ دانراوه . مه به ست� ئه وه �ه،  �ه  نا�رێ 
سا�+ۆلۆژ�,ه �ان�  ره فتاره   چوارچ
وه �  له   ده ق  واتا� 
نا�رێ  چۆن  هه روه ك  چ�Bه �ته وه ،  گو�گر  �ا  قسه �ه ر 
به ته واو�,ش سه ربه خۆ ب% ، �ا به ده ر ب% له  پرۆسه � هزر�.  
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واتا� ده ق شت
+� مادد� ن,,ه  وه �و م
زو به ردوو...هتد، 
 �+
به "م به  ته نAا شت
+� خودگه راش ن,,ه. واتا ئامانج
ئا�د�ا�ه،  �ه  ده �رێ به  زۆر ر�گا� ج,اج,ا ده رببBدرێ، 
به "م ره نگ و ناوه ڕۆ�� خۆ� هه ر ده پار�زێ. �ه واته  واتا� 
به رهه م� ئه ده ب� به  شت
+� نه گۆڕ داده نرێ و له  هه موو 
روو�ه �ه وه  وه �و ئه و ئامانجه  ف,+ر�,ه �ه،  �ه  نووسه ره  �ه  

هه �بووه، �ا له �ات� نووس,ن  به  م
ش+,دا هاتووه .
 E.D. ه
رچ  (ئ�.د�.   �+�ئه مه ر ل
+ۆ�,ار� 
١٥ .HirschJr) هه �و�ست
+� نه خت
ك ج,اواز� هه �ه . 
ئه و  مه به ست,,ه ت�  نووسه ر  واتا�ه �  ئه و  وا�ه ،   �
پ ئه و 
پرۆسه  ف,+ر�,ه  ن,,ه،  �ه  له ال� نووسه ر به  ڕ�وه  ده چ% له  
�ات� نووس,ندا، چون+ه  ئه مه  هه موو هه و�
ك بۆ د�ار�+ردن� 
واتا� بابه ت,,انه � ده ق به تاڵ ده �ا. �ات% ناگه �ته  ناو ب,رو 
به رهه مه �ه   بۆ  ل
+دانه وه �انت  نووسه ر،  نه ست�  هۆش و 
نا�ه و�ته  ژ�ر �ار�گه ر�تي� هۆش,ار�� نووسه ره �ه . ده ش% 
له   بزان%  ج,اواز  نه خت
ك  را�ه ��  به   را�ه   ئه م  مرۆڤ 
 ،(Stanely Fish ف,ش  (ستانل�  ف,نۆم,نۆلۆژ�ا� 
له   نووسه ر   ��هۆش,ار �ان  نووسه ر  مه به ست�  چون+ه  
ب%   �+
شت  (Husserl (هوس
رل  ف,نۆم,نۆلۆژ�ا� 
باس�   (Hirsch (ه
رچ  پ
نا�رێ.  �ار�  با�ه خه و 
”ژانر� ناوه وه � ده ق“ ده �ا، �ه مانا گشت,,ه �ه � ده ق 
ده گر�ته  خۆو به  هۆ�ه وه  ل
+ۆ�,ار له  واتا� ده ق ده گا. 
د�اره  ئه مه �ش په �وه ند�,ه �� زۆر� به  چه م+� ”مه ودا�  
له گه ڵ  داده ن%.  ده ق  بۆ  سنوور  �ه   هه �ه ،  دوورب,ن,�“ 
ئه مه شدا (ه
رچ Hirsch) ئه و راست,,ه ش ده خاته  روو، 
ن,وه چ[ه  و  ناته واو  ر�به ر�+�  ده ق  ناوه وه �  ژانر�  �ه  
پشتبه ستن  به   راده �ه ك  تا  مرۆڤ  �ه  ده ق،  واتا�  بۆ 
د�ن%. �ه واته    به ده ست�  باش  به  رۆشنب,ر�,ه �� قووڵ و 
ده توان,ن ب[
,ن، خودگه را�� خو�نه ر �اخود ت
Bوان,ن له  
ن,,ه   ج,ا   �+
شت خو�نه ره وه ،  ب,ر�  هه ست و  گۆشه � 
ت,ۆره �ه �  به   سه باره ت  ئه مه �ش  ده ق.  بابه ت,بوون�  له  
(ه
رچه Hirsch) ، �ه  واتا� ده ق به و�ست� نووسه ر 
ده زان%، چون+ه  به  پ
� ئه و ت,ۆره و�ست�  نووسه ر، چه ق� 
قوڕسا�� واتا� ده ق داگ,ر ده �ا. هه �به ت ئه مه �ش ر�گا 
بۆ چه نده ها �ار� به  ئه نقه ست خۆش ده �ا، �ه  دواجار 

هه مان ئه نجام �ا واتا� ل
ده �ه و�ته وه .
 (Hirsch (ه
رچ  ال�  له   ده ق  ته واو�  واتا� 
سه ره تا  له   واتا  ب,رۆ�ه �  بۆ�ه   و�سته .  ج
به ج
+ردن� 
ل
+دانه وه  و  ده ره وه �  له   ده ق  �ه س
ن,,ه  و  ب,رۆ�ه �ه �� 
گرنگ�   �+
ال�ه ن ن,,ه .   �+
بوون ه,چ  خو�نه ر  راڤه � 
واتا�  ج,ا�ردنه وه �   (Hirsch (ه
رچ  ت,ۆره �ه � 
ده قه  له  ئاماژه �ان�، �اخود له  واتا شاراوه �ان�، چون+ه  

به  هه �ه  ئه  م دوو شته   زۆر جار  بۆ� ده ر�ه وتووه، �ه  
ت
+ه �ده �ر�ن. �ه �
+,ان به  هه �ه  به  ئه و�تر�ان داده ن
ن. 
ئه مه �ش ده ب
ته  هۆ� دوورخستنه وه � نووسه ر، وه �و دوا 
ل
+دانه وه �  هه واداران�  �ات%  ده ق.  واتا�  بۆ  سه رچاوه  
نو�� ده ق، ئاماژه  به  گۆڕ�ن� واتا� ده ق ده �ه ن، له  راست,دا 
ئاماژه �ردنه �ه  به  گۆڕان� �اردانه وه � نووسه ره �ه �ه ، ز�اتر 
له وه � ئاماژه �ردن  ب% به  گۆڕ�ن و ده س+ار�+ردن� واتا� 
ده ق. ئه مه �ش د�اره  ئاماژه �ردنه  به  ج,ا�ردنه وه � واتا� 
دواجار  �ه   ده ق،  واتا�  به   به رامبه ر  �اردانه وه   له   ده ق 
به  �ورت� واتا� ده ق (واته ، ئه وه � ده ق له  سه ر په ڕه � 
�اغه ز ده ر�ده بBێ) له  واتا شاراوه �ه � (واته ، په �وه ند� 
گۆڕ�ن�  بۆ�ه   ده �اته وه،  ج,ا  تر)   �+
شت هه ر  به   واتا 
گۆڕ�ن�  ناب
ته   شاراوه �ه �  واتا  �ان  ده ق،  ئاماژه �ان� 

واتا�ه �.١٦
ت,ۆره   له م  ره خنه �ان  دوو  گشت�  به   ره خنه گران 
هه موو  نووسه ران�  �ه   ئه وه �ه ،  �ه �ه م,ان  گرتووه . 
ئه وه �ه ،  دووه م,ش,ان  ن,ن.  ناسراو  ئه ده ب,,ه �ان  ده قه  
(ه
رچ  له سه ر   (Pogemiller پۆگم,له ر١٦) �ه  

 Hirsch) نوس,و�ه ت�:
شت
ك  راست
ت�  �ه   ده ستا�ه ،  له به ر  ئه گه ر  دوو 

هايدطة	
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ب,ن,ن�  زه مه ن و  ده �ه ن:  دروست  م
ژووه وه   روو�  له  
ب%،  هاو�
شه �ه   ئه م  �ل,ل�  زه مه ن  ئه گه ر  �ه  س
ن�. 
�ه واته  ده  ب% ئه وه  بزان,ن �ه  له  هه ر سات
+� �ه  دادێ، 
ب,ن,ن
+� تازه ، زمان
+� تازه، د�ته  پ
ش، �ه  پ
و�سته  
بۆچوون�  ئه گه ر  بگ,رێ.  له به ر چاو  ده ق  راڤه �ردن�  له  
�ه   م
ژووناسانه �  ئه و  (واته  راد�+ا�ه �ان  ه,ستۆر�سته  
پ
,ان  وا�ه م
ژوو به  چه ند �اسا�ه �� نه گۆڕه وه  به نده، 
�ه  له  ده ره وه � �ۆنترۆ�� مرۆڤه  و ئه م �اسا�انه ئاڕاسته � 
ده �
ن  �ه   بگر�ن،  چاو  له  به ر  ده �
شن)  رووداوه �ان 
ته نAا ده ق� ”ئ
ستا“ بۆ ش,+ردنه وه  ده ش%، ئه وا ده  ب% 
تا�به ت  ن,,ه    V
ده ق ه,چ  وه البن
,ن.  زه مه ن  فا�ته ر� 
ب,ن,ن�  واته   دووه م  ئه گه ر�  ئه گه ر  ”ئ
ستا“.  به   ب% 
�ه س
ن� �ل,ل� هاو�
شه �ه ب%، ئه وا پوخته � ب,روباوه ڕ� 
سا�+ۆلۆژ�ه ت و  چوارچ
وه �  ده �ه و�ته   ه,ستۆر�سته �ان 
ه,چ� تر. له به ر ئه وه � مرۆڤ به  گشت� ج,اوازن، بۆ�ه  

ناتوانن له  مه به ست و ب,ر�ردنه وه � �ه �تر بگه ن.
ب
ال�ه ن,�  �ش (Heidegger١٧ (ها�دگه ر 
خو�نه ر ره تده �اته وه، چون+ه  ئه و  مشتومB له سه ر ئه وه  
ده �ا، �ه  تا�به تمه ند�ت� بوون� مرۆڤ له وه دا�ه  ، ج
گا� 
شته �انمان  �ه   ئ
مه �ه،    ��هۆش,ار ئه وه   ن,,ه .  پرس,ار 
شت  �ات,شدا  هه مان  له   چاو،  پ
ش  ده خاته   روون�  به  
ناتوان,ن  هه رگ,ز  ئ
مه   وه رده  گرێ.  ده ره وه   دون,ا�  له  
ئه و   �+
ال�ه ن ئه مه �ش  ب,ن.  ب
ال�ه ن  ب,ر�ردنه وه دا  له  
ده �ا.  په سند�   (Gadamarگاده مه ر) �ه   ت,ۆره �ه،  
هه موو  زمان�  به   تا�به ت  سرووشت�  ده �%  (گاده مه ر) 
تر�ش  شته �ان�  له گه ڵ  په �وه ند�  ئه گه ر�  راڤه �ردن
ك 
�ه سه   به و  قسه �ه ر  ن,,ه    z ه�وته  ه,چ  خۆ.  ده  گر�ته  
ده مانه وێ  �ات%  بۆ�ه   ده �ا.  بۆ  قسه �  �ه   ببه ست
ته وه  
له  �ه �
ك بگه �ن، ده ب% له گه ڵ ژ�ان� خۆمان به راورد� 
ب+ه �ن. مه سه له �ه  ب+ه �نه  به ش
V له  ژ�ان� خۆمان، بۆ 
درووشمه �ان�  ئه ودا  ه
ماو  له ناو  بتوان,ن  هه تا  ئه وه � 
بژ�ن. هه ر بۆ�ه ش مه سه له � نووس,ن له ال� نووسه ر هه ر 
به �+و  وردب
ته وه ،  خۆ�  خود�  ناوه وه �  له   ني,ه   ئه وه  
به  پ
� ئه و شاره زا�,ه � �ه  ده رباره � خۆ� هه �ه ت�، له  
ناوه وه � خه �+� تر�ش ورد ده ب
ته وه . ئه و له  روانگه � 
خه �+�  ده �ا  هه ست  چون+ه   ده نووس%،  هاوسۆز�,ه وه  
تر�ش وه �و ئه ون. ل
ره دا م
ژوو ه,چ �
شه �ه ك له به رده م 
راڤه �ردنه �ه �  �ار�  راڤه �ار  دانان%.  ده ق  راڤه �ردن� 
ج,اوازي�  ده �ا،  ج
به ج%  م
ژوو  چوارچ
وه �  له   هه ر 
دابونه ر�ته   به رده وامبوون�  به   دابBانه �ه �ش  ماوه � 
�ار له سه ر ش
واز� Bده �اته وه ، �ه  ب Bه ت,,ه �ان پ��ۆمه "
به م  ده ده ن.  سه رده م  �و لتوور�  زمان�  ب,ر�ردنه وه و 

ش
وه �ه  پرد�ك له  ن
وان م
ژوو و راڤه �ردن� ده ق دروست 
ده ب%. (پۆگم,له ر Pogmiller) له م باره وه  ده �%:

له گه ڵ  �ردن  مامه �ه  له    Gadamerگاده مه ر
پا�ه �  شو�ن و  و  م
ژوو  له   دابBان  ماوه �  
شه � �
 z ه�به  �ۆ�ردنه وه و  له   �ۆمه "�ه ت,,ه �ان،  دابونه ر�ته  
ده ق  په �وه ندي�  ت
گه �شتن و  راڤه �ردن  و  به ستنه وه � 
بۆ  ده زان%،  پ
و�ست  به   �ا�ه دا   z ه� له ناو  راڤه �ار  به  
هه ر راڤه �ار�+� نوێ . گاده مه ر ده �%: “ئ
مه  ناب% ته نAا 
سه �ر� راڤه �ردن و ت
گه �شتن� ده ق ب+ه �ن، به �+و ده ب% 
سه �ر� په �وه ند�,ه �ه ش� ب+ه �ن، وه z به ش
V له  هه مان 

پرۆسه � �ه �گرتوودا”
�ه واته  ئه گه ر ل
+دانه وه �ه � (گاده مه ر) قبووڵ ب+ه �ن،  
ده ب% بچ,نه  ژ�ر بار�  ئه و را�ه � �ه  ده �%، بابه ت,بوون� 
به   به رامبه ر  به  �اردانه وه � خو�نه ر  به ستراوه ته وه   ده ق 

ده قه �ه .
 ،(Elizabeth Wright را�ت  (ئه ل,زاب
ث 
روو�  له   ده �ا  ره خنه   باس�  �ت
به �ه �،  پ
شه �ي�  له  
ش,+ردنه وه � ده روون,,ه وه . ئه م جۆره  ره خنه �ه ، به ر له  
زمان و له  چوارچ
وه � زمان,ش، به  هۆ�ه �� گرنگ ده زان% 
بۆ پرۆسه � داه
نان ، واتا شاراوه �ان,ش �اخود ئاماژه �ان 
له   ب,رۆ�ه �ه   ئه م  ئه وه �  بۆ  به ج
د�[%.   V,ئ,ستات بۆ 
�ه   ب+ه �نه وه ،  روون  ده روون,,ه وه   ش,+ردنه وه �  روو� 
بابه ت,بوون� ده ق بۆ خودگه را�� خو�نه ر به ج
د�[%، به و 
پ
,ه  � �ه خو�ندنه وه   دووباره  نووس,نه وه � ده ق ده گه �ه ن% 
 �+
ده سه "ت خو�نه ر  �ه   (�ات%  خو�نه ره وه   له ال�ه ن 
�ار�گه ر به سه ر ده ق په �دا ده �ا، له  ر�گا� تۆمار�ردن و 
پاراستن� ب,ن,ن و بار� سه رنج� بۆ ماوه �ه �� �ات�) با 
 (Wright (را�ت  ت
ب,ن,,ه �ان�  له   هه ندێ  به   ئاماژه  

ب+ه �ن ده رباره � (فرۆ�د).
(فرۆ�د)، پ
� وا�ه  هه ندێ حا�ه ت� له �ه �چوون هه �ه ، 
له  ن
وان �ه ره سه �ان� ئه م دووباره  نووس,نه وه � ئاماژه مان 
پ% �رد، له گه ڵ �ه ره سه �ان� ب,ن,ن له ال� خو�نه ر، چون+ه  
دووباره  به �اره
نانه وه � ده ق مانا� ئه وه �ه،  �ه  س,سته م� 
تا�به ت به  هه ست+ردن و ت
گه �شتن توانا�ه �� ب% سنوور� 
هه ست,,ه �ان.  بزو�نه ره   به   به رامبه ر  �اردانه وه   له   هه �ه  
�ا هه ست
V، مۆرz و  ،Vه �� تر خۆ هه موو رووداو��له  ال
ج% ن,شان� له  نه ست� مرۆڤ به  شاراوه �� ده م
ن
ته وه. 
د�اره �ات% نه ست له  ئاسته  ئا�ۆزه �اندا پ
ش
ل ده �رێ، 
ن
وان  به رده وام,�   �+
�ارل له   مه به ست  ل
ره دا  چاال�ه، 
له گه ڵ  نه سته،  ناو  شاراوه �ان�  ن,شانه  ج%  مۆرz و 
له ژ�ر  دا�ه .  خو�نه ر  ده ست�  له به ر  �ه   نووس,نه �  ئه و 
ئه م نووس,نه  شاراوه �ه � به ر ده ست� خو�نه ر زۆر شت 
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و  �ات%  هه ر  �ه واته   ده ش
و�ندرێ.  زۆر�ش  الده بردرێ و 
هه ر  ن,شانه �  مرۆڤ،  شاره زا�,ه �ان�  بوار�+�  هه ر  له  
بارودۆخ
+� پ
ش
ل+ه ر ده ر�ه وێ،  نه ست �اردانه وه �ه �� 
نووس,نه وه �  دووباره  مانا�  ئه مه �ش  ده ب%.  چاال�� 
ب,رو  چوارچ
وه �  له   ئاسان�  به   خو�ندنه وه �ه ت�  ده ق و 

بBواو ش
واز�+�  تا�به ت� ب,ر�ردنه وه .
ش
واز�  به   سه باره ت  ئه ده ب�،  ده ق�  ئه وه �  له به ر 
داڕشتن,,ه وه  شت
+� جوان و دانسقه �ه ، تووش� جۆر�V له  
ئا�ۆز� ده  ب%، بۆ�ه به ره به ره  بۆ خو�نه ر ئاش+را ده ب%. 
هه �به ت خو�نه ر�ش هه وڵ ده دا له  چوارچ
وه � ده قه �ه  
له  وشه  به  وشه � واتا�ه  بگا. (را�ت Wright) ت,ۆر� 
ج,ا  بون,ادگه ر �,ه وه   روو�  له   ده روون,�  ش,+ردنه وه � 
بون,ادگه ر�،  پاش  ده روون�  ش,+ردنه وه �  له   ده �اته وه 
چون+ه ئه و حا�ه ت� �ه �ه م به سه ر خو�نه ر ج
به ج% ده �ا. 
ئه ده ب,,ه �ان و  ده قه   خو�نه ر�  خو�نه ر�ش  له   مه به ست 
 Vه � هه ر خو�نه ر�,
خو�نه ر� بارودۆخه �ان� ژ�انه ، به و پ
خو�ندنه وه � تا�به ت,� خۆ� هه �ه  بۆ ژ�ان، �ه  رابوردوو� 
 �
خو�نه ره �ه  د�ار�ده �ا. د�اره  ئه م خو�ندنه وه �ش به  پ
گۆڕان� بارودۆخ� ژ�ان له  گۆڕاندا�ه ، بۆ�ه  خو�ندنه وه �ش� 
له   ج,ا�ه   ده قه �ه   بابه ت,بوون�  به "م  ده گۆڕێ،  ده ق  بۆ 

خو�نه ر، چون+ه  وه z خۆ� ده م
ن
ته وه .
ده �
ش
ته  خو�نه ر   ،��دوا ش,+ردنه وه �ه �  ئه م 
واتا�ه ��  به ره و  �ه   ده �ال,+ت,+�،   �+
جموجۆ� ناو 
هه �ده وه ش
ن
ته وه ،  پ
شوو�  پ
ز�  ه
زو  ده باو،  تازه � 
به "م (را�ت  روو،  ده �خاته   به  خۆ  دژ   �+
وه �و حا�ه ت
 z وه چون+ه   �ه مده �اته وه،   ج,اواز�,ه �ان   (Wright

خۆ� ده �%:
ج,اوازي� ن
وان خو�نه رو نووسه ر چ,تر �ار�گه ر ن,,ه،  
چون+ه  هه ردوو�,ان  ده �ه ونه  ناو تۆڕ� �ۆمه �% ئ,شاره و 
رووبه روو� زمان ده بنه وه . خو�ندنه وه  و نووس,ن و هه روه ها 
به   �ه   نه پچBاوه،   زنج,ره �ه ��  له   به ش
+ن  ره خنه گرتن 
ده قه �ه   خو�ندنه وه دا،  پرۆسه �   له  خو�نه ر  هۆ�انه وه  
نووس,نه �ه �  پرۆسه �  له   نووسه ر�ش  ده نووس
ته وه  و 

ده ب
ته  خو�نه ر.١٨
ته �ن,+ه   �ار�گه ر�ت,�  ده رباره �   (Iser (ئا�سه ر 
ئه و  خو�نه ر،   ��هۆش,ار به سه ر  نووسه ر  هونه ر�,ه �ان� 
بۆچوونه  د�ن
ته  پ
شه وه ، �ه  پ
+Aاته �ان� ده ق� ئه ده ب� 
ده به ستنه وه  به �ه �,ان  رستانه �  ئه و  به "م  نه گۆڕن، 
هه م,شه  ده گۆڕ�ن. راسته  نووسه ر هه وڵ ده دا �ار�گه ر�ت,� 
 ،%]
خۆ� به سه ر ش
واز� ب,ر�ردنه وه � خو�نه ر به ج% ب
به "م ه,چ نووسه ر�V ن,,ه ، �ه  ر�ز له  خامه �ه � خۆ� 
په رده  به ب%  ب+او  ئاش+را  خو�نه ر  بۆ  ده قه �ه   بگرێ ، 

ر�گا�  له   نووسه ر  چون+ه  دابن%،  خو�نه ر�  له به رده م 
ئا�ت,ڤ+ردن� خه �ا�� خو�نه ره، ئوم
د � ئه وه � ده ب% �ه  

خو�نه ر گ,رۆده � ده قه �ه  ب+ا.١٩
بۆچوونه �  ئه و   (David Bliech بل,چ  (داڤ,د 
ده �%،  �ه   ده زان%،  هه �ه   به    (Hirsch (ه
رچ 
به شدار�+ردن� خو�نه ر و نووسه ر به �ه �ه وه ، له  د�ار�+ردن� 
واتا� وشه �ان� ناو ده ق، وا له  وشه �ان ده �ا بابه ت� بن و 
�ه �الب+ر�نه وه، هه روه ها ت
ب,ني� له سه ر ئه و بۆچوونه ش 
هه �ه،  �ه  پ
� وا�ه  نه ر�ت و ش
وازه  ئه ده ب,,ه �ان,ش واتا 
با�ه خ و  ب%   �+
شت به   بۆچوونه   ئه م  ده �ه ن.  دروست 
نابه ج% ده زان% له  راڤه �ردن� ده ق، چون+ه ه,چ نا�ۆ�ي� 
 (Hirsch رچ
ل
نا�ه و�ته وه . ئه و پ
� وا�ه  به �گه � (ه
ن,,ه . (بل,چ   ته مومژاو�ن سه ر �ه وتوو  ئه و شو�نانه �  بۆ 

Bliech) ده �%:
هاوبه ش   �+
مه به ست له سه ر  �ار Bب پ
شه ��،  ئه گه ر 
تاووتو�+ردن�  مشتومBو  ر�گا�  له   پاشان,ش  و  بده �ن 
ئه وا  بگه ڕ�,ن،  مه به سته   ئه و  به دوا�  روون+ردنه وه �ان 
له ناو  ده ده �ن  زان,ار�  جۆره   �ه ك  به   په ره   ته نAا  ئ
مه 
چه نده ها خول,ا، �ه  ره نگه  هه ر خو�نه ر�ك هه �ب%. ئه و 
له   ده �ا  هه ست  خو�نه ر  �ه   په سندانه �،  چاz و  شته  
خو�ندنه وه و  له    ��شاره زا ن
وان  د�ال
+ت,+�  ئه نجام� 
ده ب%،  گه "�ه   له ال�  ژ�ان  خود�  له   خۆ�    ��شاره زا
ئه نجامن  به   گرنگ و  راسه ق,نه و  زان,اري�  نموونه � 
له به رامبه ر ئه و قسه و گوتارانه � �ه  را�ده گه �ه نن، گوا�ه  
مه به ست� راسته ق,نه � نووسه ره �ه �ان دۆز�وه ته وه .٢٠

ب%،  مه به ست�  ئه وه �  ب%   (Bliech بل,چ) ل
ره دا 
�ا  راست  پ
وه ر�+�  ه,چ  �ه   را�ده گه �ه ن%،  ر�+ه وت  به  
چه وت ن,,ه ، �ات% خو�نه ر به  پ
� ئه و پ
و�ست,,انه  ده ق 
راڤه  ده �ا، �ه  له گه ڵ خۆ� ده گونج%. له م حا�ه ته دا ه,چ 
 ��ج,اواز�,ه �� روون له  ن
وان بابه ت,بوون� ده ق و خودگه را
 (Iser سه ر�خو�نه ردا ن,,ه . ئه � �ه واته  ده ق چ,,ه ؟ (ئا
پ
� وا�ه  ده ق، ئه و �اته  رۆح� د�ته به ر، �ه  خو�نه ر به  
روون� له  مانا�ه � گه �شتب% و ده الله ته �ان� ش,+ردب
ته وه . 
�ه واته  ئه گه ر ده ق بابه ت
V ب% خود دروست� ب+ا، ئه وا 
ج,ا  له  خو�نه ر  ده ق   z ه�ه,چ ش
وه  به   ناتوان%  مرۆڤ 
ب+اته وه . ل
ره دا رووبه ڕوو� ئه و حا�ه ته  نا�ۆ�ه  ده ب,نه وه ، 
�ه  ج
گا� مشتوم�B+� زۆره ، ئه و�ش ئه وه �ه،  �ه  ده ق 

بوون� ن,,ه  به ر له  بوون� خو�نه ر.
(ما�+§ ر�فات
ر٢١ Michael Riffaterre ) و 
�وله ر  و (جۆناثان   (Stanley Fish ستانل� ف,ش)
خسته   ر�گا�ان  س%   ،(Jonathan Culler٢٢
به ر ده ست بۆ ش,+ردنه وه � ده ق له  روانگه � با�ه خدان 
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به قه د  خو�نه ر  �ار�  ئه وان  را�  به   خو�نه ر.  رۆ��  به  
له   خو�ندنه وه ،  پرۆسه �  چون+ه   گرنگه،  نووسه ر  �ار� 
داه
نه رانه �ه ،  پرۆسه �ه ��  ئه �اد�م,ه �ه �  چوارچ
وه  
 �
ز�اتر له وه � حا�ه ت
+� ت
گه �شتن� نا�ارا ب
ت. به  پ
بۆچوون� (ر�فات
ر) ش,+ردنه وه � ده ق ناب% به ته نAا با�ه خ 
ئه وانه   هه موو  ده ب%  به �+و  بدات،  ده ق  واته   په �ام،  به  
بگر�ته وه  �ه  په �وه ند�دارن به م �اره . د�اره  خو�نه ر�ش 
بۆ�ه   ش,+ردنه وه �ه .  پرۆسه �    ��بنچ,نه  پ
+Aاته �ه �� 
له م  وه ربگ,رێ  هه ند  به   خو�نه ر  �اردانه وه �  ده ب% 
 ،(Stanely Fish ف,ش  (ستانل�  ش,+ردنه وه �ه دا. 
وه �و له  سه ره وه  باسمان ل
وه  �رد، رۆ�� خو�نه ر به  گرنگ 
ده زان% له  �ۆ�ردنه وه � زان,ار�,ه �ان� ناو ده ق و سه رنج� 
 (Fishف,ش) اره�ره خنه گران,ش بۆ ئه مه  راده �
ش%. د
له  و  �ه �
ك  وه �و   (Rifaterreر
(ر�فات را�ه �ه � 
په نجه �ان  ج%  بواره دا  له م  ئه م  پ
ش  ره خنه گرانه � 
 (Fishف,ش) ال�  خو�نه ر  ده زان%.  په سند  به   د�اره ، 
وه �و له سه ره وه  باسمان �رد ده ب% شاره زا�� له پرۆسه � 
بۆ  واتا  ده  ب%،  تر  واتا�ه ��  به   بدا.  پ,شان  خو�ندنه وه  
ن,,ه   واتا هه ر ئه و په �امه   ب
ن
ته  به رهه م، چون+ه   ده ق 
ده گر�ته وه ،  واتا�ه ش  ئه و   به �+و  را�ده گه �ه ن%،  ده ق  �ه  
�ه  له ئه نجام� خو�ندنه وه  له   ال� خو�نه ر گه "�ه  ده ب%. 
 ��)جۆناثان �وله ر (Jonathan Culler له  به ر رۆشنا
را�ه �ه � (ف,ش Fish) ت,ۆره �ه � خۆ�ش� ده  خاته  روو. 
بدات و  ده ق  ت
گه �شتن�  هه و��  ناب%  ئه ده ب�  ره خنه � 
ه,چ� تر، به �+و ده ب% ل
+ۆ�,نه وه ب% له  �ار� راڤه �ردن� 

بۆ  ب+ا،  د�ار�  ده ق  ر�باز� خو�ندنه وه �  ده ق. ش
وه و 
ب+ه �ن.  بۆ ده ق دروست  واتا  ب+ا چلۆن  ف
رمان  ئه وه � 
 �+
گوڕوت,ن راڤه �ردن،  �ار�  ده رباره �  ل
+ۆ�,نه وه  
تازه  ده داته  به ر د�ار�+ردن� واتا� ده ق. ده ب% ره خنه � 
ب+اته وه،   روون  بنه ما�انه   ر�بازو  ئه و  هه موو  ئه ده ب�، 
به ده ق،  به رامبه ر  �اردانه وه  ئاڕاسته �  به   خو�نه ر  �ه  
ئه ده ب,,ه �ان  ژانره   �اته   ئه و  ده با.  ده ق  راڤه �ردن�  �ا 
وه �و ش
وه � پ
شب,ن� �راو� �اردانه وه  � خو�نه ر د�ار� 
ده �ر�ن. ئه مانه �ش  هه �به ت بر�ت,ن له �ۆمه �% نموونه و 
�ارمه تي� خو�نه ر ده ده ن ، �ار�  شت� چاوه ڕوان+راو �ه  
ش
وه �ه   به م  ب+ا.  د�ار�  ده ق  ناو  ج,اج,ا�ان�  توخمه   
ژانره  راسته ق,نه �ان بر�ت,ن له  �ۆمه �% نموونه و بابه ت �ه  

پ
و�ستن بۆ روون+ردنه وه � هۆ�ار� خو�ندنه وه .
خو�نه رو  له    z ه�هه ر رۆ��  له سه ر   Bمشتوم د�اره  
نووسه ر له  ش,+ردنه وه � ده ق له سه ده � ب,سته م زۆر گه رم 
بوو. (ئا الن رۆب گرێ Alain robbe–Grillet) �ه  
نووسه ر�+� د�ار� فه ڕه نس,,ه و له  بوار� رۆمان نووس,ن و 
له   با"� هه �ه،   �+
ئه ده ب�  ده ست ف,لمساز� و ره خنه  � 
زۆربه � نووس,ن و گوتاره �ان,دا ده �%، ئه و خۆ� خو�نه ر� 
خۆ� دروست ده �او هه وڵ ده دا جۆر� ئه و �اردانه وه  �ه  
ل
ده �ا  پ
شب,ني�  نووسه ر  �ه  ب+ا،  د�ار�  خو�نه ر  بۆ 
خو�نه ره �ه  هه �ب% به رامبه ر به  هه ر ده ق
+� ئه ده ب�، بۆ 
ئه وه � خو�نه ر له  هه ر �اردانه وه �ه �� هه �ه  به  دوور بگرێ، 
�ه  ره نگه  له  داهاتوودا هه �ب%.  له م روانگه وه  رۆمانه �ان� 
�نه وه B(ئاالن رۆب گرێ) وه �و رۆمان� (سه ره  تات+% و س

ئاال� 	VR طر�
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و ئ
ره ��)، سه باره ت به و فه زا�ه  ئا�ۆزو ته مومژاو�,ه � �ه 
ت,ا�اندا�ه  ، ب
جگه  له وه � �ه  شۆڕش
V بوون له سه ر ئه و 
نووس,ندا  رۆمان  له   ئه و  پ
ش  �ه   ته قل,د�,ه �،  ش
وازه  
باو بووه، به رپرس
ت,� ئه وه ش ده  خاته  ئه ستۆ� خو�نه ر، 
�ه  دووباره  به  ش
واز� خو�ندنه وه و ب,ر�ردنه وه ، هه روه ها 
(جان  بچ
ته وه .  ده وروبه ر�دا  ج,Aان�  ب,ن,ن�  ش
واز� 
 Le به �ه � خۆ�، �ه  به  ناو� ”رۆمان� نوێ
ر�+اردۆ) �ت
Noueau Roman” بوو و له  سا�� ١٩٧٣ چاپ 
�را، بۆ خو�نه ر� نو�� ته رخان �رد، بۆ ئه وه � خو�نه ر 
مه به سته �ان�  له   وردبوونه وه   به دواداچوون و  ر�گا�  له  
نووسه ر، شاره زا�� له  ش
واز� خو�ندنه وه � نوێ په �دا 
گ,ۆن  روسۆم  ڤان  (فرانس  فه ره نس�  نووسه ر�  ب+ا. 
له    ،(Franscoise van Rossum Guyon
گوتار�+ا به  ناو� ”رۆمان� نوێ  و ره خنه له  رۆمان“ باس 
له گواستنه وه � بار� سه رنج� خو�نه ر ده �ا، له  و واتا�ه � 
�ه  له  ده قه �ه وه  هه �,د�نج% بۆ ئه و ش
وازانه  �، �ه  نووسه ر 
زۆر  د�ن%.  به �ار�  واتا� ده ق  ه
نانه دي�  به  مه به ست� 
هه مان  تر�ش،  رۆماننووسه �ان�  نووسه رو  ره خنه گرو  له  
مه سه له �ان ورووژاندووه. د�اره  هه موو ئه و بۆچوونانه  له  
روا�ه ته وه  خو�نه ر ده خه نه  چه ق� مه سه له   � ش,+ردنه وه � 
ده ق و  ئاڕاسته �  بۆچوونه �ان  راست,دا  له   به "م  ده ق، 
(ر�فات
ر)  ت,ۆره �ان�  هه رچه نده   بۆ�ه   ده �ر�ن،  نووسه ر 
و (ف,ش ) و (�وله ر)، �ه رۆ�� هه ر �ه z له  خو�نه رو 
نووسه ر به  هه ند هه �ده  گرن، له  ئه س[دا به سه ر ش,عردا 
پره نس,پ و  �ۆمه �%  وه �و  ده ب%  به "م  ده بن،  ج
به ج% 

ر�باز بۆ ش,+ردنه وه � رۆمان� نوێ  به �ار ب
ن.
به   ئه ده ب�  د�ارده �   (Rifattere (ر�فات
ر 
بۆچوون�   �
پ به   ده �ا.  وه سف  گه �اندن  پرۆسه �ه �� 
ئه و، ت
+Bا� ئه و پرۆسه �ه �، �ه  خو�نه رو نووسه و ده ق 
پ
ك د�ن�، بر�ت,,ه  له  پرۆسه � ناردن و وه رگرتن. ن
ره ر 
(واته  نووسه ر) په �ام
V ده ن
رێ(�ه  ده قه �ه �ه ). وه رگر� 
په �امه �ه ش خو�نه ره . ده ق پ
و�ست� به  �ۆمه �% �ۆدو 
فا�ت و به  توانا� ت
گه �شتن هه �ه . د�ارده � ئه ده ب� ته نAا 
په �ام، واته  ده ق ن,,ه ، به �+و هه موو پرۆسه � گه �اندنه �ه  
له وه دا�ه ،  پرۆسه �ه ش  ئه م  تا�به تمه ند�تي�  ده گر�ته وه . 
�ه ن
ره ر واته  نووسه ر، چ,تر بوون� ن,,ه . بۆ�ه  �ۆ�ه �ه  
گرنگ و بنج,نه �,ه �ه ، په �امه �ه و وه رگره �ه �ه ، واته  ده ق و 
خو�نه ره �ه �ه . فا�ته ره �ان� تر� وه �و �ۆد و ت
گه �شتن  له  
وته و رسته  نووسراوه �ان، هه ر له  په �امه �ه ، واته  ده قه �ه  
وه رده گ,رێ، �ه  �ۆمه �% توخم� ت,ا�ه  هاوته ر�بن، له گه ڵ  
ئه م فا�ته رانه . د�اره هه ر ئه م توخم  و پ
+Aاتانه ن، �ه  
ئه وه �  بۆ  ده �ه ن.  دروست  خو�نه ر  له ال�  �اردانه وه  

 (Rifattere (ر�فات
ر  ب
ت،  بابه ت�  ز�اتر  مه سه له �ه  
�اردانه وه  � �ۆمه �% خو�نه رو ره خنه گر، �ه  ده قه �ه �ان 
 ”superreader ته وه  به  ”خو�نه ر� سوپه ر
خو�ندب
داده ن%. له  ئا�امدا هه  ر �ه z له و توخم و پ
+Aاتانه � �ه  
ده  �ه و�ته  ژ�ر بار� سه رنج� ئه م خو�نه ره  سوپه ره ، بۆ 
ده قه �ه .  پ
+Aاته �  له    V
به ش ده ب
ته   �ات�  ماوه �ه �� 
ئه و پ
+Aاتانه  له گه ڵ ئه و س,سته مه � �ه  پ
+,ان د�ن%، 
بۆ   ،(Rifattere ر
(ر�فات �ه   بنه ما�انه �  ئه و  ده بنه  

ش,+ردنه وه � نوێ پ
شن,از� ده �ا.
ئه گه رچ� ت,ۆره �ه � (ر�فات
ر Rifattere) ئه گه ر� 
ج
به ج% �ردن� به سه ر پ
+Aاته �ان� ش,عر زۆره ، به "م 
ر�نما�� تازه ش ده گر�ته خۆ ده رباره � ل
+ۆ�,نه وه  له سه ر 
رۆمان� نوێ. (ر�فات
ر Rifattere) مافه �ان� خو�نه ر 
داڕ�ژه ره وه �  خو�نه ر  وا�ه    �
پ چون+ه   ده گه ڕ�ن
ته وه،  
به رهه م
+ه ، �ا ده ق
+ه،  �ه  ئ
ستا له و �ه سه  ج,ابۆته وه  
�ه   نو�,ه �،  رۆماننووسه   ئه و  به رهه م.  ه
ناو�ه ت,يه   �ه  
�ا�ه وه و  �اردانه وه � هه �ه � ه
ناوه ته   ده �% رۆمانه �ه � 
 z شتوون، له  راست,دا خۆ� گوناهبار ده �ا نه�ت
� نه گه 
خو�نه ر. ئه س[� مه سه له �ه  له  وه دا�ه،  �ه  خۆ� هه ندێ 
ن,از�  �ه   ده رچووه،  له ده ست  سترات,ژ�انه �  پالنه  له و 
خۆ�،  و�ست�  له   به ده ر  �اخود  ب
ن%،  به �ار�ان  بووه 
ر�گا� به  هه ندێ بابه ت و توخم� تر داوه  به  دز�,ه وه  بچنه  
خو�ندنه وه �ه ��  ئه نجام�  له   خو�نه ر�ش  رۆمانه �ه  و  ناو 
رۆمان�  با  دۆز�وه ته وه .  پ
+Aاتانه �  توخم و  ئه م  ورد 
(ئا"ن  نووس,ن�  له   �ه   ”La jalousie  ��”ئ
ره 
رۆب گرێ) �ه  به  نموونه  ب
ن,نه وه ، سه باره ت به  و هه موو 
ئه مه �ش،  د�اره   �ه وته وه .   �
ل ج,اج,ا�ه �   �اردانه وه  
داننانه  به  ماف� خو�نه ر له  هه ر �اردانه وه �ه ك به رامبه ر 
خو�نه ران  �ه   زۆره �،  �اردانه وه   هه موو  ئه م  ده ق.  به  
به رامبه ر به  رۆمان� ”ئ
ره ��“ هه �انه ، له  ئا�ام� ب,ن,ن� 
جۆره ها توخم و پ
+Aاته � تا�به ت,� ناو ده قه �ه �ه . ئه وه � 
هه موو  ئه و  له ناو  �ه   ئه وه �ه،   ب,+ا  هه �ه �ه   خو�نه ر  بۆ 
توخم و پ
+Aاته  گرنگانه دا، هه ر ئه و زان,ار�,انه  هه �بژ�رێ، 
�ه  له گه ڵ ش,+ردنه وه �ه �� تا�به ت بگونج% و ئه وان� تر 

وه البن%.
رۆمان�  به   �ه   ئه ده ب,,ه �  د�ارده   له و  ت
گه �شتن 
ب+رێ  هه تا  ده ب%  ئه وه �ه،   مانا�  ده ناسرێ،   “��”ئ
ره 
 V
له  زۆر له و توخم و پ
+Aاتانه  بگه �، �ه  ئه م رۆمانه پ
د�نن. به "م ئه م ت
گه �شتنه  ش
وه � ج,اج,ا وه رده گرێ. بۆ 
نموونه  (مۆر�س%  Morrissette Bruc)� نووسه ر، 
خو�ندنه وه �  د�اره   ه,ومان,سته .   �+
رۆمان وا�ه    �
پ
ئه و بۆ توخم و پ
+Aاته �ان� رۆمانه �ه  ئه م �اردانه وه �ه � 
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ل
ده �ه و�ته وه . (ر�ناتۆ بار�ل Renato barilli)، به  
 Jacques ارتAل,ن  zف,نۆم,نۆلۆژ� و (جا �+
رۆمان
له   ده زانن،  س,اس�   �+
رۆمان به    ،(Leenhardt
�ات
+ا (د�دێ ئه نز�% Didier Anzieu)، پ
� وا�ه  
زاڵ  ب,رۆ�ه �ه ��  ده رباره �  ل
+ۆ�,نه وه �ه �ه   رۆمانه �ه   
به سه ر مرۆڤ. هه ر�ه z له مانه �اردانه وه �  خۆ� به رامبه ر 
بۆ�ه   پ,شاندا،  ده قه �ه   ناو  پ
+Aاته �ان�  توخم و  به  
بسه لم
ن%.  خۆ�  بۆچوون�  ب,رو  ده توان%  هه ر�ه �ه �ان 
پ
و�سته  مرۆڤ ت
ب,ني� ئه وه  ب+ا، �ه  ج,اوازي� ب,روڕا 
هه �بژاردن و  بۆ  ده گه ر�ته وه   ره خنه گران،  ن
وان  له  
له   به �اره
نان,ان  چۆن,ه تي�  زان,ار� �ه �ان و  ر�+خستن� 
پشتبه ستن  به    z نه ده ق،  ش,+ردنه وه �  فۆرمه له �ردن و 
ره خنه گر� سه رده م  ئه وه �  بۆ  به س.  زان,ار�,ه �ان و  به  
به ته واو� له م �اره  بگا، ده ب% هه موو ئه و توخم و پ
+Aاته 
له   خو�نه رانه   ئه م  �ه   بگرێ،  به رچاو  له   بنچ,نه �,انه   
ر�گا� �اردانه وه �ان,ان جه خت,ان له سه ر ده �ه نه وه  (واته  
مۆر�س% و ل,نAارت و ئه نز�% و هه روه ها رۆب گرێ  خۆ�ش� 

به "م وه �و خو�نه ر�ك� رۆمانه �ه )
�ه   ده خاته ڕوو،  ت
ب,ن,,ه   ئه و  ف,ش)،  (ستانل� 
له ال  ده ق�  بابه ت,بوون�  مه سه له �  (ر�فات
ر)  هه  رچه نده  
مرۆڤ  روو.  ده خاته   خودگه را  ش
واز�+�  به "م  گرنگه ، 
ر�بازه  �  ئه م  سوود�  �ه   بن%،  به وه دا  دان  ده توان% 
(ر�فات
ر) له وه دا�ه ، �ه  ر�گا به  �ۆ�ردنه وه � زان,ار�,ه �ان 
ده دا له  مه ودا�ه �� فراوانتر، به "م ئه وه � دواجار ئه نجام 
ده درێ، هه ر ر�+خستن� زان,ار�,ه �انه بۆ ئه وه � له گه ڵ 
(ر�فات
ر)،  ئه مانه  ش  سه ره ڕا�  بگونج%.  ش,+ردنه وه �ه  
ده ق“  ”واته   په �ام   ه
شتا  ده چ%،  بۆ�   وه �و (ف,ش) 
له گه ڵ واتا له  هه ردوو تا� ته رازووه �ه  به رامبه ر �ه ك ده �ا. 
رۆ�� خو�نه ر�ش هه ر له  چوارچ
وه � ده ستن,شان+ردن� 
مه ودا� ش,+ردنه وه � ده ق ده م
ن
ته وه . واتا له  ال� (ف,ش) 
ز�اتره  له و په �امه،  �ه  ده ق له  هه ناو� خۆ�ا هه �,گرتووه . 
په �ام� هه ر وته �ه �� ناو ده ق، ئه گه ر هه موو واتا�ه ش 
واتا� ده ق. بۆ�ه  له   بنچ,نه �,ه    �+
پ
ك نه ه
ن%، به ش
پ
+د�ن%،  وته �ه   واتا�  وته �ه ،  �ن� Bده رب له     ��شاره زا
چون+ه  خو�نه ر به شدار بوو�ه �� چاال�ه  له  دروست+ردن� 
واتا� ده ق. (ف,ش Fish) ئه و گر�مانه �ه  ره تده �اته وه،  
�ه  ده �%، دون,ا� ناو ده ق هه روه ها دون,ا� راسته ق,نه  
ئاماژه و واتا� گرنگ و پ
و�سته  خو�نه ر ده ر�ان  له   پBن 
چه ند  له   واتا  تۆ  ن,,ه   ئه وه   ده ق  خو�ندنه وه �  ب
ن%. 
به ش
+� په رشوب»و، ل
ره و له وێ �ۆ�ه �ته وه  و بۆ ئه وه � 
ب,رۆ�ه �ه �� �ام[� ل% بخه م[%. خو�ندنه وه  چاال�,,ه �ه ، 
خو�نه ر ت,ادا رۆ�
+� �ار�گه ر� هه �ه . (ف,ش) پ
شن,از� 

ب+رێ.  خو�نه ر  چاال�,,ه  �  له م  ل
+ۆ�,نه وه   ده �ا،  ئه وه  
وشه �ان  به   به رامبه ر   z ه�  z ه� خو�نه ر  �اردانه وه �ان� 
خو�نه ر�+�  (نه   (ف,ش)  ال�  خو�نه ر  ب+رێ.  تۆمار 
به �+و  راسته ق,نه �ه ،  ز�ندوو�  خو�نه ر�+�  نه   ناد�اره و 
ده دا  هه وڵ  خو�نه ر�+ه   هه ر دوو�,ان،  له   ت
+ه "و�+ه  
هه رچ�  له ده ست� ب% ده �+ا، بۆ ئه وه � شته �ان بزان%) 
به  واتا�ه �� تر خو�نه ر�+ه  به  هۆش,ار�,ه وه  هه وڵ ده دا 
م
ش+� خۆ� ب+اته  سه رچاوه � �اردانه وه � به ه
ز، �ه  
شاره زاو  خو�نه ر�  �ات%  ب+ه و�ته وه .  ده ق
ك  له   ره نگه  
خۆ�  ت
ب,ن,,ه �ان�  خۆ�،  �اردانه وه �ان�  ت
گه �شتوو 
هه نگاو�  به   هه نگاو  باس�  ئه س[دا  له   ده �ا،  تۆمار 
دوا  ئه گه ر  ده �ا.  ده ق  واتا�  
نان� Aبه رهه م پرۆسه � 
راڤه �ردن�  داڕشتن�  فۆرمه �ه �ردن و  (ر�فات
ر)  هه نگاو� 
له   باس+ردنه   (ف,ش)  هه نگاو�  دوا  ئه وا  ب
ت،  ده ق 
خود� �ار� راڤه �ردن. ب
جگه  له مه ش ده �رێ �اردانه وه  
تا�به ت,,ه �ان� خو�نه ر� ز�ره z و ت
گه �شتوو به رامبه ر به  
ده قه �ه   تا�به تمه ند�ت,,ه �ان�  ده ستن,شان+ردن�  بۆ  ده ق 

به �ار ب
ت، �ه  ئه و �اردانه وانه �ان ل
ده �ه و�ته وه .
 ��”ئ
ره  رۆمان�  له   ره خنه   �ه   نوێ،  ره خنه گر� 
ش
واز�+�  به   �اره �ه   ده ب%  ده گرێ،   ”Jealousy
زۆر ج,اواز له و  ش
وازه بگر�ته  ئه ستۆ �ه  پ
شتر �راوه . 
خو�نه ر�+�  ده ب%  ب%،  ره خنه گر  له وه �  به ر  پ
شه �� 
�اردانه وانه  هه ب% �ه   له و  ئاگا�  ئه وه �  بۆ  ب%،   z ره�ز
ده توان%  �اته   ئه و  �ردووه .  دروست�  رۆمانه �ه   پ
شتر 
ج,اواز  �ه   ب+ات،  تازه   خو�ندنه وه �ه ��  به   ده ست 
به هه  نگاو  هه نگاو  ده توان%  واته   پ
شتر.  له وان�  ب% 
ناو  وشه �ان�  به  به رامبه ر  �اردانه وه �ان  پ
ش+ه وتن� 
خو�نه ر  ش,ب+اته وه .  هه �+ه وتوون   چۆن  وه �و  ده قه �ه 
ره وت�   ،“ ��”ئ
ره  رۆمان�  د�ار�+راوه �ان�  پ
+Aاته   ناب%  
پ%   ���ۆتا له   �ه مو�وڕ�  �ات،   �
پ به   رووداوه �ان 
 ،zانه وه � چ,رۆB
ه
نان,ان، گه شه �ردن و نا�ۆ��  ره وت� گ
به �اره
نان�  داڕ�ژراوه �ان،  پالنه   دووباره �ردنه وه �ان، 
 ��هه ر شت
+� هه ستپ
+راو وه �و پا�پشت
V بۆ هۆش,ار
هه ندێ  به �اره
نان�  راناوه �ان،  به �اره
نان�  چ,رۆ�ب
ژ، 
وشه � تا�به ت وه �و وشه � ” له وێ“ و وشه � ”ئ
ستا“، 
به �اره
نان� �ات و شو�ن..هتد، هه موو ئه مانه وه ربگرێ و 
پا�پشت,+ردن�  بۆ  زان,ار�  وه  �و  ته نAا  ب
ن%،  به �ار�ان 
له   هاتوون و  ده قه �ه دا  له   چۆن  ده ب%  ده ق.  راڤه �ردن� 
چۆن  خو�ندنه وه   پرۆسه �  پ
شه وه چوون�  به ره و  �ات� 
وه ربگرێ.  ئاوا�ان  خو�نه ر  د�ن،  خو�نه ردا  به  ب,ر�  
�ه   سا�+ۆ�ۆژ�انه  �  حا�ه ته   ئه و  �اردانه وه و  ئه و  هه موو 
ئه م �اردانه وانه  له  ال� خو�نه ر دروست� ده �ه ن، وه �و 
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ش[ه ژان و... تاسان و  حه په سان و  داخورپان و  هه �چوون و 
هتد، ده ب% له به ر چاو بگ,ر�ن.

خۆ�،  گر�مانه �ان�  هه موو  نوێ،  ره خنه گر� 
به ر،  ده �گر�ته   ر�چ+ه �ه �  ئه و  پ
شب,ن,,ه �ان�، 
ئه و  ده ق،  ناو  رووداوه �ان�  به   به رامبه ر  خۆ�  هه ست� 
پ
ش+ه وتن و  راده �  د�ن%،  ده ست,ان  به   ده رئه نجامانه �  
واته   خۆ�ا،  �ات�  له   رووداوه �ان  ره وت�  پ
شنه �ه وتن� 
هه ر له  �ات� ده ر�ه وتن,ان تۆمار�ان ده �ا. د�اره  هه موو 
جمووجۆ�� ناو م
ش+� و هه موو �اردانه وه �ان� به رامبه ر 
به  ده قه �ه �ه ، �ه  پ
+Aاته �ان� د�ارده  ئه ده ب,,ه �ه پ
ك 
به رهه مه �ه   ماه,يه ت�  خو�نه ر�ش  �اردانه وه �ان�  د�نن . 
روونده �ه نه وه ، �ه  ئه  و �اردانه وه �ان له ال دروست ده �ا. بۆ 
نموونه : ئه و نه خشه و پالنانه �، �ه  له  رۆمان� ”ئ
ره ��“دا 
بار�  گواستنه وه �  سه ر  ده �ه نه   �ار  خ
را  خ
را  هه ن و 
هه ره   تا�به تمه ند�ت,,ه   له   به ش
+ن  خو�نه ر،  سه رنج� 
د�اره �ان� ئه م رۆمانه . سه باره ت به  روون+ردنه وه � هۆ� 
پ
شه وه   به ره و  هه نگاوه �ان�  (چ  ج,اوازه �ان  هه نگاوه  
چوون ب%، چ هه نگاوه �ان� به ره و دواوه  ب%)  �ه  له   ئا�ام� 
جۆره ها �اردانه وه � �ه ك له دوا� �ه �� خو�نه ر� �ارامه  
م
ش+�  له   پرۆسه � خو�ندنه وه   به ڕ�وه چوون�  �ات�  له  
ده چه سپ
ن، ئه م ر�بازه ماوه � ئه وه  ده دا  د�نام,+�، واتا 

دروست+ردن له  قۆناغ� ج,اج,ا ده ر�ه وێ.
 ،(Jonathan culler �وله ر  (جۆناثان 
ال�ه نگر� ئه وه  ده �ا �ه  ر�بازو ته �ن,+ه �ان� خو�ندنه وه  
روونب+ر�ته وه . پ
شن,از� ر�گا�ه �� گشت� ده �ا بۆ گه ڕان 
له   ئه مه �ش  ج,اج,ا.  ده ق�  جۆره ها  له   واتا،  دوا�  به  
ناو  هاوبه شه �ان�  توخمه  پ
+Aاته و  د�ار�+ردن�  ر�گا� 
جۆره ها ده ق�  ج,اج,ا دێ، �ه  خو�نه ر به ش
واز� ج,اواز 
جۆر�  د�ار�+ردن�  هه  روه ها  ده �ا،  له گه ڵ  مامه �ه �ان 
ج,اواز�,ه �ان له و مامه �ه �ردنه دا. هه ندێ له و توخمانه �، 
�ه  مشتومB هه �ده گرن، راناون، وه �و راناو� ”من“، ”تۆ“، 
ئاوه �+ار� شو�ن وه �و ”ل
ره “، هه روه ها ئاوه �+ار� �ات، 
ئه و  وه �و:  پرس,ار�  �اخود  ”دو�ن%“  ”ئ
ستا“،  وه �و 
خو�ندنه وه �ه ��  پرۆسه �  �ه   چ,ن  نا�ۆ�انه   حا�ه ته  

ره مز�,ان ل
ده �ه و�ته وه ؟
سه رنجBا�
شه   ده ق  ش,+ردنه وه �  بۆ  ئاوا  ر�گا� 
وه ربگر�ن،  (�وله ر)  وته �ان�  ئه گه ر  نوێ.  رۆمان�  بۆ 
ده  �رێ پرس,ار له وه  ب+ه �ن، ئاخۆ تا چه ند حا�ه ته �ان� 
نه گونجان و ال�ه نه  ب
با�ه خه �ان له  گ
Bانه وه � چ,رۆz، له 
دروست+ردن� �اره �ته ره �ان...هتد، رۆمان� نوێ به  روون� 
له   نوێ  رۆمان�  بۆچ�  ج,اده �ه نه وه   ،  �ۆن  رۆمان�  له  
چوارچ
وه � ته �ن,+� �ۆن� هونه ر گه شه  نا�ا. سوود� 

گه وره �ان�  
شه  � له    V
�ه ك �ه  له وه دا�ه   ر�بازه   ئه م 
رۆماننووس� نوێ، ده رباره � پ
ناسه � رۆمان� نوێ الده با. 
رۆماننووس� نوێ ئه و را�ه  ره تده �اته وه  �ه  رۆمان� نوێ، 
هه ر له  رۆمان� �ۆن سه رچاوه � گرتب%، به و پ
,ه � �ه  
رۆمان� �ۆن نموونه و سه رچاوه  ب%. ه,چ �ات% ر�گا به م 

جۆره  به راورد�ردنه  � ن
وان رۆمان� �ۆن و نوێ نادات.
د�اره  خه �ك تووش� جۆر�ك له  ش[ه ژان و سه رل
ش
وان 
�ه   ببنه وه   د�ارده �ه ك  رووبه ڕوو�  �ات%  هه ر  د�ن، 
به راورد�ردنه   ئه م  ده �رێ  نه ب%.  له باره وه   شاره زا�,ان 
به �+و  ده قه �ان،  ئاست�  سه ر  له    z نه به "م  ب+رێ، 
نوێ و  رۆمان�  ن
وان  ج,اوازي�  خو�نه ر.  ئاست�  له سه ر 
به  ش
واز� ج,اج,ا  �ه  خو�نه ر  له وه دا�ه ،  رۆمان� �ۆن 
هه ردوو  هاوبه شه �ان�  پ
+Aاته   توخم و  له گه ڵ  مامه  �ه  
ژانره �ه  ده �او ش
واز� خو�ندنه وه � بۆ خو�ندنه وه � ئه و 
ناخر�ته   تاوانه �  ئه و  پ
+Aاتانه  ج,اوازه . خو�نه ر چ,تر 
پاڵ، �ه  ناتوان% ئه و شاره زا�,ه � پ
شترێ له  پرۆسه � 
خو�ندنه وه  هه �بووه وه ال� بن% ، له  ج,ات� ئه و زان,ار�  
تازه ، ئه زموون� تازه ، به  د�دو روان,ن
+� تازه ، بۆ ئه م 
پ
شب,ني�  پ
چه وانه وه   به   ب+ا.  ده سته به ر  پرۆسه �ه  
ج,اواز�  ته �ن,V و ش
واز�  له   ئاگا�  ل
ده �رێ،  ئه وه � 
ئه م پرۆسه �ه  ب%. ئه ر�� ره خنه گر �ارمه ت,دان� خو�نه ره ، 

بۆ دۆز�نه وه � ئه م ش
وازانه .
جه خت  باس+ران،  سه ره وه   له   ر�گا�انه �  س%  ئه و 
له سه ر گه ڕانه وه بۆ خو�نه ر ده �ه ن به  س% ر�گا� ج,اواز. 
�اردانه وه �ان�  (ر�فات
ر)  ره خنه گرانه �  ر�باز�   �
پ به  
خو�نه ر� سوپه ر، به رامبه ر به  ده ق مه ودا�ه �� فراوانتر� 
ر�باز�  ده ق.   ��خودگه را  �+
راڤه �ردن بۆ  هه �ه  
ئاگادار�ردنه وه  و  بۆ  خو�نه ر  �اردانه وه �ان�  (ف,ش) 
 (Culler وله ر�) .%هۆش,ار�ردنه وه � خو�نه ر به �ارد�ن
�ردن�  ده سته به ر  بۆ  به �ارد�ن%  ره خنه گر  خو�نه رو 
د�ار�+راو.   �+
ده ق هه ر  خو�ندنه وه �  تا�به ت�  ش
واز� 
ئه و  ده گر�ته خۆ:  خو�نه ر  گروپ�  دوو  ر�گا�ه   ئه م 
 (Vخو�نه ر� (وه �و  خۆ�  ره خنه گر  �ه   خو�نه رانه �، 
شاره زا�انه ، هه روه ها خو�نه ره �ان� داهاتووش �ه  سوود 
له  ئه نجام� خو�ندنه وه �ان� ره خنه گرو خو�نه ران� پ
شوو 

وه  رده گرێ.
ئه و س% ر�گا�ه  ئه گه ر ج
به ج% ب+ر�ن به سه ر رۆمان� 
نوێ، ئه گه ر� ئه وه  ده ده نه  ده ست، �ه   خو�نه ر� رۆمان� 
له   �ردووه    چاال�انه �  به شدار�,ه ��  ئ
ستا  تا  نوێ، 
ه
نانه دي� رۆمان� نوێ، ب% ئه وه � دان� پ
دا نراب%. رۆمان� 
نوێ، نووسه ر� نوێ هه روه ها خو�نه ر� نوێ، هه رس
+,ان 
هه رچه نده   ناوه،  پ
شه وه   به ره و  هه نگاو�ان  به �ه �ه وه  
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 �+
به شدار�,+ردن وه �و  نوێ،  خو�نه ر�  به شدار�,+رن� 
راسته ق,نه  دان� پ
دا نه نراوه . خو�نه ر� نوێ، �ه  به رده وام 
ت
دا  ئاماده �اري�  پ
و�ست  وه �و  ده �رێ  تاوانبار  به وه  
ن,,ه ، تا له به ر رۆشنا�� ر�باز�+� تا�به تدا مامه �ه  له گه ڵ 
رۆمان� نوێ ب+ا، له  راست,دا وه �و ئام
ر�+� راست+ردنه وه  
به �اردێ له ال�ه ن نووسه ر� نوێ.  ئه و نه خشه و پالنانه � 
�ه  پ
و�سته  �اردانه وه � به رامبه ر�ان هه ب%، هه موو �ات% 
�اردانه وه �  له   خو�نه ر    ��ب
توانا ن,,ه .  ئاش+را  روون و 
راسته ق,نه  به رامبه ر به و نه خشه و پالنانه � نووسه ر، وا� 
ب+او  بژار  پالنه �ان� خۆ�  نه خشه و  �ردووه  نووسه ر  له  
�ه مو�وڕ�,ه �ان� ل% البباو په ره �ان پ% بدا. له ال�ه �� تر 
نه گه ت,ڤ  به   �ات%  ه,چ  نوێ،  خو�نه ر�  �اردانه وه �ان� 
ئاگادار�  �ردووه  نووسه ر  له   وا�ان  به �+و  وه رنه گ,راوه ، 
ئاگادار�  هه روه ها  ده ق،  له ناو  ب%  خۆ�  ئاماده بوون� 
له ناو  ب
ئاگا�,ه وه   له   �ه   ب%،  پ
+Aاتانه   توخم و  ئه و 
(جان  وه �و  نوێ  خو�نه ر�  جار  هه ندێ  دا�ناون.  ده ق 
ر�+اردۆ)، بوو ه ته  رۆماننووس� نوێ. رۆمان� نوێ، قۆناغ� 
 “��”ئ
ره  رۆمان�  ژانره �ه .  ئه م  گه "�ه �ردن�  ئ
ستا� 
ر�بازه �ه �  بوونه �ه .  گه "�ه   ئه م   ��سه ره تا ش
وه �ه �� 
به م  دان  رۆمانه  ج
به ج% ده ب% و  ئه م  به سه ر  (ر�فات
ر) 
پ
+Aاته �ان�  ده دا  �ارمه ت,مان  ده ن% و  تا�به تمه ند�ت,,ه  
(ف,ش)،  ر�بازه �ه �  بدۆز�نه وه .  رۆمانه �ه   ناو  تر� 
راڤه �ردن  پرۆسه �  ج,اج,ا�ان�  هه نگاوه   ئه وه �  له به ر 
به  ورد� تۆمار ده �ا، د�ارده  ئه ده ب,,ه �ه  (واته  رۆمان� 
ر�گا�ه �  ده ب,ن%.  فراوانتر  مه ودا�ه ��  له    (“��”ئ
ره 
(�وله ر) سه ر�ه وتووتره له  ج
به ج
+ردن به سه ر ش
وه � 
ژانره �ه   پ
ناسه �  چون+ه   نوێ،  رۆمان�  پ
ش+ه وتوو� 
ده �ا، به "م نه z به  پ
� هه و�ه �ان� نووسه ر، به �+و به  
گو�ره � ئه و ر�گا�ه � �ه  خو�نه ر له  مامه �ه �ردن له گه ڵ 

پ
+Aاته �انا ده �گر�ته  به ر.
مشتومB ده رباره � پرۆسه � خو�ندنه وه و رۆ�� خو�نه ر 
ب,رۆ�ه �  �ات%  ده ب%،  ئا�ۆزتر  ده ق  ش,+ردنه وه �  له  
گۆڕێ.  د�ته    implied reader  شاراوه خو�نه ر� 
رابردوو  سه ده �  �ه   به رچاوه �  پ
ش+ه وتنه   ئه و  د�اره  
له    Vجۆر� ورووژاندن�  به   سه باره ت  د�،  خۆ�ه وه �  به  
حه زو ئاره زوو� به ت,ن بۆ ت
گه �شتن له  به رهه م� ئه ده ب�، 
له سه ر  هه �وه سته �ردن  ئاڕاسته �  به   تازه �  ده رگا�ه  �� 
جۆره ها چه م+� تا�به ت به  خو�نه ر له  ناو ده ق �رده وه . 
ناو  ده ست+ردانه �  خو�نه ره   له م  ل
+ۆ�,نه وه   هه �به ت 
ل
+ۆ�,نه وه �ان  زۆربه �  ده ق مه سه له �ه �� �
شه ئام
زه. 
ئا�د�ال و  خو�نه ر�  باس�  خو�نه ر،  رۆ��  باس+ردن�  له  
خو�نه ر�   ناد�ارو  خو�نه ر�  و  دروست+راو  خو�نه ر� 

تر�  زاراوه �  چه نده ها  شاراوه  و  خو�نه ر�  راسته ق,نه و 
له م جۆره   ده �ه ن. زۆر جار�ش زاراوه �ان �ه �تر دووباره  
زاراوه � خو�نه ر�  بواره دا  له  م  ئه �مان,,ه �ان  ده �ه نه وه . 
ئه م   .(fiktiver leser) ناوه
ه به �ار  دروست+راو�ان 
خو�نه ره ، خو�نه ر�+ه   نووسه ر خۆ� له  ناو ده ق دروست� 
ده �ا. ده ش% وه �و هه ر�ه ك له  �اره �ته ره �ان قسه  ب+ا. 
ده ق.  له ناو  خو�نه ره   به رجه سته �ردن�  تر  واتا�ه ��  به  
سه ده �  به رهه مه �ان�  له   زۆر  له   خو�نه ره   جۆره   ئه م 
زه ق  نموونه �ه ��  ده رده �ه وێ.  نۆزده هه م  هه ژده هه م و 
شاند�  تر�سترام  رۆمان�  له   خو�نه ره   جۆره   ئه م  بۆ 
(لۆرانس  �ه   ده رده �ه وێ،   Tritsram Shandy
ژ�ان�  باس�  شاند�“  ”تر�سترام  نووس,و�ه ت�.  ست
رن) 
 V
خۆ� ده �او له  به ش
+� رۆمانه  �ه دوا� ئه وه � �ه  م
ئه و  سه رزه نشت�  ده وه ست% ،  چ,رۆ�ه �ه   گ
Bانه وه �  له  
خو�نه ره  �[ۆ�ه  ده �ا، �ه  وه �و �اره �ته ر�+� ناو رۆمانه �ه 

ده رده �ه وێ:
له   ب,ت   �ه مته رخه م  ئاوا  ده ب%  چۆن  تۆ  مادا م،  ــ 
گووت�،  پ
م  به شه   له و  من  به ش؟  دوا�,ن  خو�ندنه وه � 

دا�+م �اسۆل,+� نه بوو.
من  به   ئاوات  شت�  تۆ  گه وره م،  �اسۆل,+�!  ــ 

نه گووتووه.
ــ مادا م، ر�گام پ% بده  با دووباره  � �ه  مه وه . وه �و 
ئاوا  به  روون� پ% ده �
م  راسته وخۆ  ئه و قسانه ت  چۆن 

پ
م گوت�.
ــ �ه واته ، گه وره م، ده ش% ئه و الپه ڕه م په ڕاندب%.

(به ش� ده �ه م له  �ت
ب� �ه �ه م له  رۆمان� تر�سترام 
شاند�)

ئ,تر چ,رۆ�ب
ژ، مادام ناچار ده �ا به شه �ه  هه موو� 
بخو �ن
ته وه .

ناد�ار  خو�نه ر�  زاراوه �  ره خنه گره �ان  له   هه ندێ 
abstract reader به �ار د�نن. ئه مه �ش هه ر هه مان 
ئه و خو�نه ره  شاراوه �ه �ه  �ه  (وه �ف گه نگ ئا�سه ر)، باس� 
ل
وه  ده �ا. هه �و�ست و پاشخان� ئه م خو�نه  ره ناد�اره  به  
ش
وه �ه �� ناڕاسته وخۆ هه ر له  ناو ده قه �ه  ده ستن,شان 
ده �رێ. نووسه ر و�نا� ئه م خو�نه ره  نموونه �,ه  ده �ا، جا 
چ له  ئاگا�,ه وه  ب
ت، �ان له  ب
ئاگا��، به "م ئه م خو�نه ره  
ده ق
ك  هه موو  چون+ه   هه �ه،   به رهه م
+ا  هه موو  ناو  له  
په  �ام
+ه و پ
و�سته  وه رگر�ك ”واته  خو�نه ر�V“� هه ب
ت، 
�ه تا راده �ه ك  به  ش
وه �ه �� ناد�ار ده ستن,شان� ده �ا. 
(ئا�سه ر)  وا�ه   پ
,ان  ئه نگلۆئه مر�+,,ه �ان  ره خنه گره 
قه رزار� (وا�ن بووث ــ Wayne Booth ــ) ه به  
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 Implied ــ  شاراوه  “نووسه ر�  چه م+�  له   تا�به ت� 
ـ  چ,رۆك  ” هونه ر�  �ت
ب�  له   وا�ن  �ه   “author 
Rhetoric of fictionـ” به م ش
وه �ه  پووخته �ه � 

ده رده بBێ:
�ه سانه �  به و  سه باره ت  �ه س
ن,,ه �ان،  نامه   چۆن 
به   هه روه ها سه باره ت  ده �ر�ت و  ئاڕاسته   نامه �ان,ان  �ه  
مه به ست� هه ر �ه z له  نامه �ان، ش
وه � ج,ا ج,ا ده رباره � 
نووسه ره �ه  � ده گر�ته  خۆ، نووسه ر�,ش ئاوا به  ب,روڕا� 

ج,ا ج,ا به  پ
� پ
و�ست,,ه �ان ده ست پ
ده �ا.٢٣
هه ست�  ده ق  ناو  له   �ه   شاراوه �ه �  نووسه ره   ئه و 
له ود�و�  �ا  چ,رۆ�ب
ژه �ه   سه روو�  له   پ
ده  �ه �ن و 
ن,,ه،   راسته ق,نه �ه   نووسه ره   ئه و  هه مان  چ,رۆ�ب
ژه وه ، 
تر  دۆ�ۆم
نته �ان�  به �گه نامه و  ر�گا�  له   ئ
مه   �ه  
شاره زا� هه موو قۆناغه �ان� ژ�ان� بوو�نه . د�اره  نووسه ر 
ئه و ج,Aانه   داخواز�,ه �ان�  مه به ست� ج
به ج
+ردن�  به  
خۆ�دا  له گه ڵ  په �امه �  ئه و  ده ن% و  رۆ�  تا�به ت,,ه � 
نووسه ر  جۆره   به م  ده ق.  ناو  ده خاته   خۆ�  
ن
م، A�ده 
”خود ــ زات ــ ”� دووه م له ناو ده ق دروست ده �ا. ئه م 
تازه � هه �ه .  به رهه م
+ا ش
وه �ه ��  له  هه ر  ”خود“ه ش 
(بووث Booth) پ
� وا�ه  چه م+� ”نووسه ر� شاراوه “ 

په �وه ند�ي به  خو�نه ر�+� هاوش
وه  هه �ه :
ده �ا  دروست  خۆ�  و�نه �ه ��  ده ق،  له ناو  نووسه ر 
پاڵ  له   خو�نه ر  و�نه �  خو�نه ره �ه �:  و�نه �ه ��  له گه ڵ 
ده �ا. سه ر�ه وتووتر�ن  دروست  دووه م� خۆ�  ”خود“� 
خو�ندنه وه � ده ق,ش ئه وه �ه،  �ه  ”خود“ه دروست+راوه �ان، 
واته  خو�نه رو نووسه ر به  ته واو� له گه ڵ �ه �تر ر�V �ه ون و 

بگونج
ن.٢٤
له  روو� پرا�ت,+,,ه وه ، زۆر جار زاراوه � نووسه ر� 
شاراوه implied author شت
+� ز�اده �ه . (بووث 
Booth) به رپه رچ� هه موو ئه و ه
رشانه  ده داته وه  �ه  له  
د�سۆز�� نووسه ر �ه مده �ه نه وه . هه �به ت ئه م ه
رشانه ش 
له ئه نجام� به راورد�ردن
+� به  هه �ه � ن
وان ئه  و نووسه ره   
شاراوانه  دێ، �ه  له  به رهه مه  ج,اج,ا�ان� هه مان نووسه ر 
ل
+ۆ�,نه وه �انمان �ه ك  له  زۆربه �  ئ
مه   دروست ده ب%. 
�ه ك باس� به رهه مه �ان ده �ه �ن. نووسه ر� راسته ق,نه و 
ئه مه   نا�ه �ن.  سه �ر  �ه ك  وه �و  شاراوه ،  نووسه ر� 
گفتوگۆ�ه ��  �ات%  هه ر  بۆ�ه   ب,+ه �ن.  ناب%  هه �ه �ه �ه و 
راش+او و ب% پ
چ و په نا له  سه ر بار� رووداوه �ان� ناو 
ده ق
+� تا�به ت ب+ه �ن، ده توان,ن ئاماژه  به  نووسه ره �ه  

ب+ه �ن ، �ا ناو� ب
ن,ن.
(هان,لۆر ل,نHannelor Link V)، �ه و�نه �ه  
شاراوه و  خو�نه ر�  و  روو  ده خاته   روونتر  (ئا�سه ر)  له  

دوو  وه �و  زان,ار�,ه �ان  گه �اندن�  له   شاراوه ،  نووسه ر� 
جه مسه ر� دژ به �ه ك پ,شان ده دا، خۆ�  هه  ردوو چه م+� 
شاراوه   واته   ناد�ار،  نووسه ر�  راسه ق,نه و  نووسه ر� 
نووسه ر�  چه م+�  �ه   ده رده خا  وا�  پ
ده �او  ئا�وگۆڕ 
ناد�ار شت
+� ز�اده �ه . به هه رحاڵ، بۆ ئ
مه  زۆر پ
و�سته  
ت
+ه ڵ  راسته ق,نه   خو�نه ر�  له گه ڵ  شاراوه   خو�نه ر� 

نه �ه �ن، چون+ه  ئه مه  هه �ه �ه �ه و به  ئاسان� ده �رێ.
 intended reader زاراوه �  وه �ف)  (ئه رو�ن 
له ال�ه ن  ئاماده �راو،  �ا  ده ستن,شان+راو،  خو�نه ر�  واته  
 intendierter ه وه،  �ه  به  ئه �مان��نووسه ر� ه
نا�ه  �ا
�leser پ% ده �
ن. ئه م خو�نه ره ش، وه �و خۆ� وه سف� 
نووسه ر  م
ش+�  له   �ه   خو�نه ره �ه   ئه و  و�نه �  ده �ا، 
بۆ  شاع,ر  �ه   ئا�د�اله �ه،   و�نه   ئه و  �ا  ده ب%،  دروست 
گو�گر� خۆ� له  م
ش+� خۆ�ا دروست� ده �ا. (ئارو�ن 
وه �ف)، پ
� وا�ه  ئه م خو�نه ره  له  خو�نه ر� راسته ق,نه  
رووه وه ،  له م  ده �ا.  به ه
ز  نووسه ر  به رهه مه �ه �  ز�اتر 
هه �ه ،  بنه ما�ان  هه مان  (وه �ف)  و  (ئا�سه ر)  بۆچوون� 
وا�ه   �
پ (وه �ف)،  �ه   بزان,ن،  ئه وه   ده ب%  ئ
مه   به "م 
و�نه � خو�نه ر له  ال�  نووسه ر به  س% ر�گا ده ستن,شان 

ده �رێ:
ده ش%  �ه    ،Vخو�نه ر� هه ر  باس+ردن�  به   �ه �ه م: 
راسته وخۆ له  به رهه مه �ه  به رجه سته  ب%، واته  له  ر�گا� 

به �اره �ته ر �ردن� خو�نه ر.
خو�نه ره �،  ئه و  ساغ+ردنه وه �  ر�گا�  له   دووه م: 
د�اره   ده �ا.  ته واو  به رهه مه �ه   داڕشتن�  ش
وازو  �ه  
�ه   ئه وه �ه،   خو�نه ر  ت
گه �شتن�  له   ر�زل
نان  باشتر�ن 
نووسه ر مه سه له �ه � ب% ناخۆش� له گه ڵ دابه ش ب+ا، واته  

.%]
هه ند�+� بۆ ئه و به  ج% ب
ب,ن,نه   سه رنج و  هه �سه نگاندن�  ر�گا�  له   س
,ه م: 
ر�گا�  د�اره   خۆ�.  نووسه ر  په �وه ند�داره �ان�  ت,ۆر� و 
له   �ه   هه �ه،  �ه  مو�وڕ�,انه �  ئه و  هه مان  س
,ه م 
ش,+ردنه وه � هه ر ده ق
+� ئه ده ب,,دا هه �ه . ره نگه  هه ر 
ت
ب,ن,,ه �� تر� نووسه ر له  پاڵ ده ق سوودبه خش ب
ت، 
به "م ده ب% ئه و ت
ب,ن,,انه  له  هه ر ش,+ردنه وه �ه �دا به  پله � 
دووه م ب
ن . ناب% له  ش,+ردنه وه � حا�ه ته  دژبه �ه �ه �ان� 
ناو ده ق له  پ
+Aاته �ان� ده قه �ه  ز�اتر ج
گا� متمانه  بن. 
له  ال�ه �� تر، ش
واز� گشت,� هه ر  به رهه م
+� ئه ده ب� 
تا راده �ه z سنوور بۆ خو�نه ره  ده ست+رده �ان� ناو ده ق 
ت
گه �شتن  وه �ف)  (ئا رو�ن  بۆچوون�   �
پ به   داده ن%. 
له  هه ر داه
نان
+� تازه له  ناو هه ر به رهه م
+� ئه ده ب� 
توانا�ه ��  به   پ
و�ست�  ب%،   Vژانر� هه  ر  بوار�  له  
 ��نامه  رۆمان�  له   ئه وه �  بۆ  نموونه   بۆ  هه �ه .  تا�به ت 
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شاره زا�,ه ��  ده ب%  بگه �ت،   epistolary novels
شاره زا�,ه   ئه م  ده ش%  هه ب
ت.  بواره  دا  له م  تا�به تت 
گۆڕان,ش� به سه ردا ب
ت. بۆ�ه  ئه و نووسه ره � داه
نان� 
له م جۆره  ئه نجام ده دا به  ش
وه �ه �� ئۆتۆمات,+� سنوور 

بۆ خو�نه ره  دروست+راوه �ه � خۆ� داده ن%.
( وۆ�ف گه نگ ئا�سه ر) له  �ت
ب� ”پرۆسه � خو�ندنه وه  
له   هه روه ها   The Act of Reading “١٩٧٦
 The Implied Reader  ب� ”خو�نه ر� شاراوه
�ت
شاراوه   خو�نه ر�  له  چه م+�   مه به ست� خۆ�   “١٩٧٢
روون ده �اته وه ، �ات% باس� چه م+ه  هاوش
وه �ان ده �ا، �ه  
(ئارو�ن وه �ف) به �ار� ه
ناون. ئه گه ر له  ر�گا� �ه �ه م� 
(ئارو�ن وه �ف) وردب,نه وه،  �ه  باس له  هه ر خو�نه ر�+� 
�اره �ته ر  به   �ه   خو�نه ره  شه وه   به و  ده �ا،  ده ق  ناو 
ده رباره �  گفتوگۆ�ردن  �ه   ده رده �ه وێ  بۆمان  ده �رێ، 
خو�نه ر�  به   وه �ف)  (ئارو�ن  �ه  ده ق،  ناو  خو�نه ر� 
نووسه ره وه   له ال�ه ن  ئاماده �راو  �ا  ده ستن,شان+راو، 
پش
و�,ه ��   ،Intended Reader ده با  ناو� 
�ه   شاراوه،   چه م+�  خو�نه ر�  ن
وان  له   ده ن
ته وه   زۆر 
 intended reader سه ر) به �ار� د�ن% له  گه ڵ�(ئا
نووسه ره وه، �ه   له ال�ه ن  واته  خو�نه ر� ده ستن,شان+راو 
(ئارو�ن وه �ف) باس� ده �ا  به و خو�نه ره ش، �ه  نووسه ر 
وه �و �اره  �ته ر�V له  به رهه مه �ه �  خۆ�ا به �ار� د�ن%. 
ره نگه  نووسه ر به  ش
وه �ه �� راسته وخۆ خو�نه ر�V وه �و 
�ه �
ك له  �اره �ته ره �ان� خۆ� له ناو ده ق به �ار ب
ن%، 
به "م هه �سو�ه وت� ئه م جۆره  خو�نه ره  به  گشت� له وه  
ب%.  به رجه سته   ت,ادا  ئ
مه �  �اردانه وه �  تا  
زتره A
ب
به �اره
نان� ئه و جۆره  خو�نه رانه  ش له  ش,عردا، ز�اتر له  
هۆنراوه  پB سۆزه �ان ده رده �ه وێ. (ئا�سه ر) به  ئاماژه  
به  ر�گا� �ه �ه م� ئارو�ن وه �ف له  د�ار�+ردن� خو�نه ر� 
 Intebded نووسه ره وه   له ال�ه ن  ده ستن,شان+راو 
Reader ده گاته  ئه و ده رئه نجامه �، �ه  ئارو�ن وه �ف 
ناو  ده ق به  له  له و خو�نه ره �ه،  �ه   به  ڕاست� مه به ست� 
 .Characterizwd Reader ده �رێ  �اره �ته ر 
 ،(W.Danial.Wilson و�[سن  دان,اڵ  (ده ب[,و. 
چه م+ه �ه �  هه ردوو  هه �ه   به   (ئا�سه ر)  وا�ه    �
پ
ت
+ه �+ردووه، چون+ه  خو�نه ر� به �اره �ته ر�راو� ناو ده ق 
 Intended ،هه  ر  Characterized Reader
به   نووسه ر  �ه   ن,,ه ،  خو�نه ره   ئه و  واته   Reader
ئه نقه ست ئاماده � ده �او به رهه مه �ه � پ% به ه
ز ده �ا. 
ئه م ت
+ه �+ردنه � (ئا�سه ر)، له  م په ره گرافه � خواره وه  
خو�ندنه وه “  ”پرۆسه �  �ت
ب�  له   �ه   ده رده �ه وێ، 

نووس,و�ه ت�:

�ه واته ، خو�نه ر� ده ستن,شان+راو� ناو ده ق هه ندێ 
له گه ڵ  هه �و�ستانه   ئه م  به "م  ده دا،  پ,شان  هه �و�ست 
رۆ�� خو�نه ر هاوته ر�ب ن,ن، چون+ه  زۆر له و هه �و�ستانه  
ئه وه �  بۆ  به رچاو،  د�نه   ته وسئام
ز  هه �و�ست�  وه �و 
هه �و�ستانه   ئه و  نه �رێ  ل%  ئه وه �  پ
شب,ن,�  خو�نه ر 
به رامبه ر�انا  له   به �+و  ده درێ،  پ,شان�  �ه   ب+ا،  قبووڵ 

�اردانه وه � هه ب%.
(پرۆسه � خو�ندنه وه، ل٣٣)

چۆن ده ب% ئه م هه �و�ستانه  هه �و�ست� دروست+راو بن 
بۆ خو�نه ر�ك، �ه  پ
شب,ن,� ئه وه � ل% نه �رێ له گه �,انا 
چه م+�  ج
به ج
+ردن�  له   (ئا�سه ر)  ب%؟  هاوسۆز 
خو�نه ر� ده ستن,شان+راو Intended Reader، به  
 Characterized �راو  به �ا ره �ته ر  خو�نه ر�  سه ر 
پرس,اره   له و  خۆ�  بۆ�ه   نه بووه ،  ورد  زۆر   Reader
ئه و،  شاراوه �ه �  خو�نه ره   ئاخۆ  ده �%،  �ه   الده دا 
خو�نه ره  له گه ڵ  وشه،  مانا�  به   خو�نه ر،  رۆ��  �اخود 
ده ستن,شان+راوه �ه � ئه و هاوتان.  ئه گه ر ئ
مه  پ
ناسه �ه � 
خو�نه ر�  ده رباره �  وه ربگر�ن،  وه �ف)  (ئارو�ن 
ده �%:  �ه    ،Intended Reader ده ستن,شان+راو 
دروست  نووسه ر  هزر�  له    �ه   ئه و خو�نه ره �ه،   ”و�نه � 
ده ب% “ و ”به رهه مه �ه � پ% به ه
ز ده �ا“ ئه وا بۆچوون� 
خۆ� و بۆچوونه  چه وته �ه � (ئا�سه ر)�ش ره تده �اته وه ، 
ده رباره � هاوتا بوون� ئه م خو�نه ره  له گه ڵ خو�نه ر� به  
�اره �ته ر�راو Characreized Reader . د�اره  
ئه و �اته ش  ه,چ ج,اواز�,ه z له  ن
وان خو�نه ر� شاراوه و 
هه و�ده دا  (ئا�سه ر)  نام
ن%.  ده ستن,شان+راو  خو�نه ر� 
له   خو�نه ره �  ئه و  ”و�نه �  ب+اته وه .  ج,ا  له �ه �تر�,ان 
بۆ  �ه   دروست+ردن“  واتا  ”�ار�  له   نووسه ر“ه  هزر� 
”وه رگر� ده ق“� داناوه  ج,اب+اته وه . له ال�ه �� تر ئه گه ر 
و�نه � خو�نه ر� له  هزر� نووسه ر به رهه مه �ه � نووسه ر 
به ه
زتر ب+ا، ئه وا ده ب% له  ناو ده ق رۆ�� هه ب%. ده ب% به  
خو�نه ر پ,شان بدا چۆن له  ده ق ده گا. به  واتا�ه �� تر 
ده ب% واتا بۆ ده ق ب
ن
ته  به رهه م، �ان با به  ر�گا�ه �� تر 
بۆ مه سه له �ه  بچ,,ن، �% ده توان� ب
جگه  له  نووسه ر، رێ 
بۆ خو�نه ر دابن% چ� ب+او چ� نه �ا؟ (ئا�سه ر) مشت و 
مB له سه ر ئه وه  ده �ا، �ه  ده ق خۆ� ئه و �اره  ده �ا. به و 
مانا�ه  ب% (هانلۆر ل,نHannlor Link V) پ
� وا�ه  
�اته   ئه و  ده ستن,شان+راو  خو�نه ر�  شاراوه و  خو�نه ر� 
هاوتان، �ه  نووسه ر له  فۆرمه له �ردن� په �ام� خۆ� به  
پ
� ئه و مه به سته � �ه  هه �ه ت�(واته  مه به ست له  نووس,ن 
بۆ ئه و خو�نه ره � �ه  خۆ� مه به ست,,ه ت� بۆ� بنووس%) 
له   نووسه ر  وا�ه    �
پ  ،(Vل,ن) به "م  ب%،  سه ر�ه وتوو 
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زۆربه � ئه و به رهه مانه � به  به رهه م� ئه ده ب,,ان ده زان,ن، 
ئه و مه به سته  ده زان%.


شه �ه �� قوو�تر بۆ ئه م مه سه له �ه ، سه رچاوه �ه � �
له و بنه ما ت,ۆر�انه  وه رده گرێ �ه  (ئا�سه ر)، بۆ چه م+� 
خو�نه ر� شاراوه  دا�Bشتووه . (ئا�سه ر) پ
� وا�ه  نووسه ر، 
�ارده ر� واتا� ده ق، ه
نده  بچووك بووه ته وه تا Bوه �و ب
واتا�  خو�نه ر  ئه و  ج,ات�  له   نه مان.  راده �  گه �شتۆته  
ده ق دروست ده �ا. (ئا�سه ر)، پ
� وا�ه  خو�نه ر� شاراوه 
ناو  بابه ت,,انه �  پ
+Aاته �ه ��   ،Implied Reader 
له   هه �ه  و  ده ق�  واتا�  �ه �ال�ردنه وه �  توانا�  ده قه و 
ج,اج,ا�  خودگه را�   �+
مامه �ه �ردن �ات,شدا  هه مان 
پ
+Aاته �ان,ه ت� له ال�ه ن خو�نه ره  راسته ق,نه �ان. هه ندێ 
له   له  ره خنه گره �ان، وه �و (ل,نك Link)، به  هه ندێ 
ده سته واژه �ان� (ئا�سه ر) سه رسامن، وه �و ده سته واژه � 
”مه به ست� ده ق“ له ”هزرو خه �ا�� خو�نه ر“ دا�ه . هه ندێ 
�ت
ب�  له   (ئا�سه ر)،  �ه   وا�ه،   پ
,ان  ره خنه گران  له  
 ،”The Act of Reading  پرۆسه � خو�ندنه وه“
باس له و ب,ن,نه ده �ا، �ه  نووسه ر مه به ست,,ه ت� له گه ڵ 

ئه و ب,ن,نه �، �ه  خو�نه ر مه به ست,,ه ت�.
�ت
ب�  له   پرا�ت,+,شدا،  ش,+ردنه وه �ه ��  له  
”نووسه ر� شاراوه Implied Reader”، (ئا�سه ر) 
بۆ  �ه   ببه ست%،  رۆ�ه   به  و  پشت  ده ب%  ناچار  جار  زۆر 
خو�نه ر د�ار�ده �رێ. گومان له وه دا ن,,ه ، �ه (ئا�سه ر) 
ئه مه �ش  ب+ا.  نووسه ر  مه به ست�  بۆ  ئاماژه   ده �ه وێ 
له سه ر  له  مه سه له � جه خت+ردن  ته واو ج,اوازه    �+
شت
واتا�  خو�ق
نه ر�  به   خو�نه ر  �ه   ت,ۆر�,ه �  ال�ه نه   ئه و 
”مه به ست “  چه م+�  ده ب%  ئ
مه   هه �به ت  داده ن%.  ده ق 
له  چوارچ
وه �ه �� فراوان به �ار ب
ن,ن. ناب% ئه م چه م+ه  
ده ق.  ده ره وه �  له   ب%  نووسه ر  مه به ست�  �ن� Bده رب بۆ 
مه به ست، وه �و له  هه ر به رهه م
+� ئه ده ب� ده رده �ه وێ، 
ده ب% به ره و دروست+ردن� پ
+Aاته �ه �مان ببا، �ه  توانا� 
به   پشت  (ئا�سه ر)،  هه ب%.  به رهه مه �ه �  گه �اندن� 
فراوانه  دا،  پانتا�,ه   له م  ده به ست%  ”مه به ست“  چه م+� 
(ئارو�ن  ئه گه ر  بۆ�ه   ده رده �ه وێ.  به رهه مه �ه   له   �ه  
ته س+ه �ه �  چوارچ
وه  له   ته نAا  چه م+ه   ئه م  وه �ف)، 
ن
وان،  له   �ار�گه ر   ��ج,اواز ده �رێ  ئه وا  به �ارب
ن%، 
په سند  ده ستن,شان+راو  خو�نه ر�  شاراوه و  خو�نه ر� 
ئه م  س
,ه م،  خا��  له   وه �ف  ئارو�ن  (هه �به ت  ب+رێ، 
چه م+ه  له  چوارچ
وه  ته س+ه �ه � به �ار د�ن%، ئه گه رچ� 
جه خت �ردن� له  سه ر ”به ه
ز�ردن� به رهه مه �ه “ به  هۆ� 
الواز  ته س+ه   ئه م چوارچ
وه   ده ستن,شان+راو،  خو�نه ر� 
 Vره دا رووبه ڕوو� پرس,ار�
ده �ا) . به  هه ر حاڵ، ئ
مه  ل

ئه و  ده �ه وێ  هۆش,ار�,ه وه   به   نووسه ر  ئا�ا  ده ب,نه وه: 
له   ره خنه گره �ان  �ه   ب+ا،  دروست  وردانه   پ
+Aاته  
به رهه مه �ه �اندا ئاش+را� ده �ه ن؟ د�اره  ئه م پرس,اره  به  
گشت�، بۆ ئه م د�س,پل,نه � ئ
مه  هه ر ب% وه "م ماوه ته وه ، 
به "م له  راست,دا، ئه م مه سه له �ه  بۆ ش,+ردنه وه � پ
+Aاته 
گه �ه نه ره �ان� ناو ده ق چ سوود�+� ن,,ه ، چون+ه  وه �و 
هه ر  ده توان%  مرۆڤ  روو،  ده �خاته   ف,ش)  (ستانل� 
�ا هه ر ده رئه نجام
+� ناو ده ق راڤه  ب+ا ب%  ،V
هه �و�ست
ئه وه � خۆ� به وه  سه خ[ه ت ب+ا، ئاخۆ به  ئه نقه ست، �ا 

به  ر�+ه وت هاتۆته  د�.
خو�نه ر  بۆ  خۆ�  به رهه مه �ه �  نووسه ر  د�اره  
ده نووس%، به "م �ات% ده �نووس% خو�نه ر ته نAا له  هزر� 
خو�نه ره ش  ئه م  هه �ه .  بوون�  ده قه �ه   له ناو  نووسه رو 
ن,,ه ،  ز�ندوو  خو�نه ر�+�  ئه بسترا�ته ،  خو�نه ر�+� 
خو�نه ر�+�  �ا  ب
ت  شاراوه   خو�نه ر�+�  ئه گه ر  جا 
له   به رهه مه �ه   �ات%  ته نAا  بۆ�ه   ب
ت.  ده ستن,شان+راو 
ده خو�ندر�ته وه ،  راسته ق,نه   خو�نه ر�  له ال�ه ن  داهاتوو 
واته  ئه و جۆره  خو�نه ره �، �ه  له  سه ره تا� ئه م وتاره 
ئاماژه مان پ
دا، ئه و �اته  خو�نه ر� ناو ده ق �ارا ده ب
ت. 
هه تا به رهه مه �ه ش ماب%، ئه م خو�نه ره ش هه ر ده م
ن% و 
ئه وه � رۆ�� ئه م خو�نه ره ش ج
به ج% ده �ا، خو�نه ر� 
داهاتووه، به "م به  ر�گا� ج,اج,ا به  گو�ره � هه لومه رجه  

م
ژوو�� و تا�به ت,,ه �ان.
له  �ۆتا�,دا په �وه ندي� ن
وان خو�نه رو ده ق به  هۆ� 
”خو�نه ر� شاراوه “ ئا�ۆزده ب% ، چون+ه  خو�نه ر� شاراوه  
خو�نه ر�+� تا�به ته ، خو�نه ر�+� ت
گه �شتووه، �ه  ده توان% 
بۆشا�,ه �ان� ناو ده ق پB ب+اته وه ، وه �و (ئا�سه ر) بۆ� 
ده چ%، به "م ئا�ا ئه مه  ئه وه  ده گه �ه ن% �ه  بابه ت,بوون� 
نووسه ر (هه روه ها ده ق) چ,تر بوون,ان ن,,ه ؟ به  گو�ره � 
ت,ۆره �ان� �اردانه وه � خو�نه ر، بوون,,ان ن,,ه،  ته نAا له  
بۆچوون�   �
پ به   �اته  �  ئه و  تا  نه ب%،  خه �اڵ  دون,ا� 
(ئ,نگاردن)، حا�ه ت
+� �ۆن+ر�ت� ج
به ج% ده �ه ن. به "م 
له   
ك ]
له و ت,ۆر�ستانه � له سه ره تا و�ست,ان ه هه ندێ 
ن
وان خو�نه رو ده ق ب+
شن، هه �و�ست
+� دژ به �ه �,ان 
ئه نجامه �،  ئه و  هه مان  گه �شتنه   دواجار  �ه چ�  نوواند ، 
ده ش%  هه �به ت  نا �ر�ته وه ..  ج,ا  ده ق  له   خو�نه ر  �ه 
ده ق ته نAا وه �و گر�مانه �ه z بم
ن
ته وه  و ه,چ� تر. له م 
مرۆڤ  چۆن  ده ب
ته وه :  قووت  پرس,ار�ك  حا�ه ته شدا 
ئ,نج,ل،  �ان  قورئان،  وه �و  ئام
ز�  سرووش   �+
ده ق
هه �ده سه نگ
ن%؟ ئه م پرس,اره ، له ال�ه ن ئه و ت,ۆر�ستانه � 
په �Bه و� ت,ۆر� �اردانه وه � خو�نه ر ده �ه ن، ه
شتا وه "م 

نه دراوه ته وه .
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په راو�زه �ان:

م,ال،  س.  د�ڤ,د.  پرۆف,سۆر   Endnotes).1
خاوه ن�  ئه لب
رتاو  زان+ۆ�  ئ,نگل,ز�،  له  به ش�  پرۆف,سۆره 
چه نده ها ل
+ۆ�,نه وه �ه ده رباره � �اردانه وه � خو�نه ر بۆ ده ق و 
ئه ده ب� و   ��رۆشنب,ر به ر�تان� و  رۆمانس,�  ئه ده ب�  هه روه ها 

. literary computing
له   سا�+ۆلۆژ�ا  به ش�  له   پرۆف,سۆره  �ۆ�+ن،  ٢.دۆن 
زان+ۆ� ئه لب
رتاو چه نده ها ل
+ۆ�,نه وه � هه �ه له  بوار� خه ون 

ب,ن,ن و ف,نۆم,نۆلۆژ�او ئ,ستات,ك.
٣.سه �ر� الپه ڕه ٣ ب+ه له:

 Eagleton, Terry. Literary Theory,
 2nd ed. Blackwell publishers, Oxford,

 1996
٤.هه مان سه رچاوه. 

٥.الپه ڕه  ٣ له :
 William Faulkner, William, Dick Kay.
 (Ed) interviews from Paris Review.

Penguin 1972
٦.سه �ر�:

 Barry, Peter. Chapter One, “Theory
 Before Theory. Beginning Theory: An

Introduction to
 Literary and Cultural Theory”.
 Manchester and New York: Manchester

University Press. 1995 ب+ه.
٧.ف,نۆم,نۆلۆژ�ا، ر�باز�+� فه لسه ف,,ه و له  سا�� ١٩٠٥ 
–Edmund Husserl رل١٨٥٩
هوس (ئه دمۆند 
نه ك  د�ارده �ا،  له سه ر  جه خت  �ردووه  و  په �Bه و�   (١٩٣٨
 �+
هه و�دان فه لسه فه �ه   ئه م  واق,ع.  بابه ت,,ه �ان�  ال�ه نه  
له   دوور  مرۆڤ،  به سه رهاته �ان�  وه سف+ردن�  بۆ  به رده وامه  
پ
� (هوس
رل)  به    .��ت,ۆر �ان   ،�+�م,تاف,ز ب,ر�ردنه وه � 
 ،bracketing away هه �واس,ن و  ر�گا�  له   ته نAا 
 �+
هه �و�سته  سرووشت,,ه �ان� فه لسه فه  ده توان% بب
ته  زانست
به ه
ز �ه خاوه ن� تا�به تمه ند�تي� خۆ� ب%. هوس
رل سوور 
بوو له سه ر ئه وه � �ه  ف,نۆم,نۆلۆژ�ا زانست� هۆش,ار�,ه ، ز�اتر 

له وه � �ه پشت به  تاق,+ردنه وه و سه رنج� ژ�ان ببه ست
ت. 
٨.سه �ر� الپه ڕه ٣٥ـ٣٦ ب+ه له:

 Readers and Reading. Ed. Bennet, 
 Andrew. Longman publishing, New

York,1995
٩.الپه ڕه  ٢٣٧ له  هه مان سه رچاوه.
١٠.سه �ر� الپه ڕه  (4-3) ب+ه  له :

 Modern language studies, Vol. 14,

(No.3. (Summer, 1984
George Poulet ١٩٠٢– پۆول
ت  ١١.جۆرج 
ر�باز�  بوو.  به لج,+�  ئه ده ب,�  ره خنه گر�+�   ١٩٩١
ت,ۆر�+�  ره ت+رده وه .  ئه ده ب�  ره خنه �  له   فۆرمال,ست� 
هزرو  ده ب%  خو�نه ر  وابوو   �
پ �ه   ه
نا�ه �ا�ه وه ،  ره خنه � 
ب,ر� خۆ� بۆ هۆش,ار�� نووسه ر وا" ب+ا، چون+ه  پ
� وابوو 

�ه  ده ق ده رب�B هۆش,ار�� نووسه ره .
١٢.سه �ر� الپه ڕه  ٥٧ ب+ه  له :

 The Structuralist Controversy: the
 Language of Criticism and the Science
 of Man.Ed. Macsey, Richardb et. Al.
.John Hopkins Press, Baltimore, 1970
سبنسه ر  ئه دمۆند  ئ,نگل,ز�  شاع,ر�  بۆ  ١٣.ئاماژه �ه  

(١٥٥٢–١٥٩٩)
�ه �
+ه   ،Wolfgang Iser سه ر�١٤.وه �ف گه نگ ئا
ئه ده ب.  ت,ۆر�  بوار�  له   به ناوبانگه �ان  هه ره   ره خنه گره  له  
 ،Hans Robrt Jauss جۆس  رۆبه رت  هانز  له گه ڵ 
Reader– خو�نه ر  �اردانه وه �  ت,ۆر�  دامه زر�نه ر�  به  
به   با�ه خ  ت,ۆره،  ئه م  داده نر�ن.   response theory
رۆ�� خو�نه ر ده دا له  دروست �ردن� واتا� ده ق . گاده مه ر 
ئه �مان�   �+
فه له سووف  Gadamar ٢٠٠٢ –١٩٠٠
ت
گه �شتنه  سرووشت�  ده رباره �  نوس,نه �ان�  زۆربه �  بوو. 
Roman Ingarden ال� مرۆڤ. (ئ,نگاردن –١٨٩٣
١٩٧٠)، فه �له سووف
+� پۆ�ه ند� بوو و ده ست
+� با"� له  

بوار� ره خنه دا هه بوو. 
ره  خنه گر�+�   ،E.D.Hirsch Jrر
١٥.ئ�.د�.ه
بووه .  له دا�ك   ١٩٢٨ سا��  له   به ناوبانگه و  ئه مر�+ي� 
زۆربه � �ت
به �ان� ده رباره � �و لتوورو چۆن,ه ت� پ
شخستن� 
س,سته م� په روه رده و خو�ندنه له  ئه مر�+ا، هه روه ها ده رباره � 
دا�ك و  رۆ��  منداڵ و  بۆ  مه عر�فه �ه   داب,ن+ردن�  چۆن,ه تي� 

باوz و مامۆستا له م بواره دا. 
١٦.سه �ر� الپه ڕه  ١٠ ب+ه  له :

 Pogemiller,Dwight. Hermenuetics
 and Epistemology: Hirsch’s Author
 centered meaning, Radical Historicism
 and Gadamer’s Truth and Metod

premised.vol.2,no.8, Sept 27,1995
 Dwight.R.Pogemiller ت.ر. پۆگم,له ر�١٦.دوا

(١٩٢٤)–١٩٩٧
 Martin Heidgegger ها�دگه ر  ١٧.مارت,ن 
هه ره   فه �له سووفه   له   �ه �
+ه    ،(١٨٨٩)–١٩٧٦
به ناوبانگه �ان� سه ده � ب,سته م. ب,رو بۆچوونه  فه لسه ف,,ه �ان� 
ج,اج,ا�ان�  فه لسه ف,,ه   بواره   له   نا�ه وه   زۆر�   �+�Bمشتوم
س,اس,,ي و  ت,ۆر�  وجود�ه ت و  ف,نۆم,نۆلۆژ�او  وه �و 
بابه ت� سه ره �ي�  سا�+ۆلۆژ�ه ت و الهوت و پۆست مۆد�رن,زم. 
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ل
+ۆ�,نه وه   له   �ه   ”بوون“ه،  
شه � � فه لسه فه دا  بوار�  له  
 Being and زه مه ن  ”بوون و  ناو�  به   زانست,,ه �ه � 

Time”، ده �ورووژ�ن%.
١٨.سه �ر� الپه ڕه  (١٢٢–١٢٣) ب+ه  له :

 Wright, Elizabeth. Psycholoanalytic
 Criticism: Theory in Practice. Methuem:

London, 1986
١٩.سه �ر� الپه ڕه  ٢٨٥ ب+ه  له :

 Iser, Wolfgang. The Implied Reader,
 John Hopkins University Press:

Baltimore, 1974
٢٠.سه �ر� الپه ڕه  ٢٥٨ ب+ه  له :

 Bleich, David. SubjEctive Criticism.
 John Hopkins University Press. 1978

–Michael Rifattere (ر ١٩٢٤
٢١.ما�+§ ر�فات
٢٠٠٦)، له  ئه س[دا ره خنه گر�+� ئه مر�+,,ه ، به "م هه ر له  
فه ڕه نسا خو�ندن� ته واو �ردووه . له  راڤه �ردن� ده ق پشت به  
�اردانه وه � خو�نه ر ده به ست%، نه z به  تا�به تمه ند�ت,,ه �ان� 

ژ�ان� نووسه رو بۆچوونه �ان� له  ده ره وه � ده ق.
٢٢.جۆناثان �وله ر Jonathan Culler، له  سا�� 
ئ,نگل,ز�,ه و  ره خنه گر�+�  نووسه رو  بووه   دا�ك  له    ١٩٤٤
ئه ده ب و ره خنه و  خاوه ن� چه نده ها �ت
ب و گوتاره  ده رباره � 
بوار�  له   �ه سانه �  له و  �ه �
+ه   زمانه وان�.  ل
+ۆ�,نه وه � 

بزووتنه وه � بوون,ادگه ر�دا زۆر چاال�ه .
٢٣.الپه ڕه  ٧١ له :

 Booth, The Rhetoric of Fiction
 Chicago: Univ. of Chicago

.Press,1961
٢٤.الپه ڕه  ١٣٨ له  هه مان سه رچاوه . 

سه رچاوه

زۆر  �ه م و  نووس,نه   ئه م  وه رگ
Bان�  �ردن و  ئاماده   له  
سوودم له م سه رچاوانه  وه ر گرتووه :

 The Author, the Text, and the  .1
Reader

Clarissa Lee Ai Ling 
London School of Journalism 

htt// links: english-literature.org 
The Return of the Reader .2

 Francoise Ravaux
 The French Review, Vol. 52, No. 5.

.(Apr., 1979), pp. 708-713
StableURL: htt // links: jstor.org

 W.D. Reader in the textsaniel  3
Wilson

 PMLA, Vol. 96. No. 5. (Oct., 1981), 
pp. 848-863

Stable URL: htt// links: jstor.org 

ت�ب�ن�:
به  پ
� پ
و�ست په راو�زه �ان� سه رچاوه �انم جار�+� 
تر له  گه ڵ سه رچاوه  بنه ڕه ت,,ه �ان، �ه  ل
,ان وه رگ,راون  

به راورد �ردووه . 
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سة	هةلَدLني =�	��شت
تا   � هة#  مَيذ��ييةكاند�  سة�ضا��  لة   ��� جيا���يي 
هاتؤتة  كة�  (�����شت)  نيية،  ئاشكر�  بةتة����  ئَيستا 
بو��؟   cَكو كي 

َ
خةل <يا��؟  سة���مَيكد�   ] لة  �نيا��؟ 

بة [ �مانَيك ������؟…هتد، هة� بؤ نمو�نة لة خو����� 
��مةتةقَييةكي <ما��يةO لة� سة�ضا��نة ��خةينةِ���:

هاتو��،  �����شتييةكاند�   ����  � سة�ضا��  -1لة 
 بة� لة <ياني (ئةسكةند��� مةكد�ني) 

َ
طو�يا (300) سا)

<يا��، بة��تا لة نيو�� ����مي سة��� حة�تةمي ثَيش 

عيسا، بؤ نيو�� يةكةمي سة��� شةشةمي ثَيش عيسا، 
ةكاني (583-660 ثَيش عيسا) .

َ
لة سال

نا��  كة  يؤنانيية  نو�سة��  كؤنnين  -2طز�نتويس، 
�����شتي هَينا�� � سة���مي <ياني ئة�� طَيِر���تة��، 
 بة� لة لة شكركَيشييةكة� (خشيا�شا) 

َ
بؤ شةh هة���سا)

بؤ سة� يؤنا#.
نا��   (Alkibiadas) كتَيبي  لة  -3ئيفالتو�#، 
�����شتي هَينا�� � ثاشا# قوتابييةكاني ��O (ئة��ستؤ، 
 hمَيذ��� <ياني نا�بر��يا# طَيِر���تة�� بؤ شة (d�هؤمֲר

=�	��شت لة نَيو�L خةياِ � Xَ	Lستى=�	��شت لة نَيو�L خةياِ � Xَ	Lستى

مةهد! مةجيدمةهد! مةجيد



45

 بة� لة مر�ني ئيفالتو�#.
َ

هة��� سا)
-4ثليني = ثلينؤd، لة كتَيبةكةيد� بةنا�� (مَيذ��� 
هة���   hشة �����شت  نو�سيويةتي:  سر��شتي)ية�� 

 بة� لة ئيفالتو�# <يا��.
َ

سا)
-5هة�يةO لة ��نشمةند� فا�سي (ئة���شֲר خةبة����) 
سة���مي  سن)  بؤ#  (با��)  ماني 

َ
ئةل ��نشمةند�   �

لة��يكبو�ني (�����شت)يا# طَيِر���تة�� بؤ (شةh هة��� 
) بة� لة ��يֵר.

َ
� ثَينج سة� سا)

نو�سينةكانيد�  لة  تة�) 
َ
(��ل فةِ��نسي  -6فةيلةسو�� 

�� بةطة���يي نا�� �����شتي هَينا�� � مَيذ��� <ياني �
) بة� لة كؤ�شي طة���.

َ
طَيِر���تة�� بؤ (شةh هة��� سا)

ة����ني 
َ
لَيكؤل لة  يةكَيكة  كة  جاكسؤ#،  -7مستة� 

كي شا����ية �تو�يةتي:  بو��� �ييني �����شتي � ثسثؤ�ِيَ
ثَيش  حة�تةمي  سة���  ����مي  نيو��  لة  �����شت 
عيسا لة��يكبو�� � لة نيو�� يةكةمي سة��� شةشةمي 

ثَيش عيسا كؤضي ���يي كر����.
، لة كتَيبي (مَيذ��� كؤني خؤ�هةآلتي 

َ
-8مستة� هؤ)

كؤنةكا#  سة�طو��شتة  بةثَيي  نو�سيويةتي:  نزيك)�� 
ي (599 ثَيش عيسا) لة��يكبو��.

َ
�����شت سال

ئةسفةهاني،  حةمز��  (مةسعو���،  لة   O9هة�ية-
لةسة�  قة��يني)،  مستة��  حة��آل�  حةمة��،  ياقو�تي 
حوكمِر�نيي  سة���مي  لة  �����شت  طو�يا  كؤكن،  ئة�� 

(طوشتاسب) لة نا�ضة� (��مَي)�� <يا��.
-10(�. جةليلي ��ستخو�)، لة بة�طي يةكةمي كتَيبي 
هاتنة�نيا�  شوَيني  ���با���  نو�سيويةتي:  ئا�َيستا�� 
هة#،  سة�ضا��كاند�  لة  بة�ضا�  جيا���يي  (�����شت) 
تي 

َ
خؤ�هةال بة  هةندَيك   � خ) 

َ
بةل (باختة�=  بة  هةندَيك 

شوَينة  ئة�  َين 
َ
��ل هةندَيكيش  ةمد���، 

َ
لةقةل ئَير�نيا# 

لة كؤنةشا��  تر  بؤضو�نَيكي  بةثَيي  (��مَي)ية، هة���ها 
(�طا=�غا)، بة��تا شا��  (��) ئةمِر��� لة��يكبو��.

ينة��يةكد� لةسة� 
َ
-�11.موحةممة�� موعֵר، لة لَيكؤل

ي 
َ
<ياني �����شت نو�سيويةتي: �����شت سال مَيذ��� 

يد� 
َ
(660 ثَيش عيسا) لة��يكبو�� � لة تةمةني بيست سال

 � هاتو��  بؤ   �(hسر��) يد� 
َ
سال لة سي  طؤشةطֲרبو��، 

يد� ضو��تة 
َ
بو�� بة ثَيغةمبة�، لة تةمةني ضل � ��� سال

خ)، ثاشا� ئة�َ� بةنا�� (طوشتاسب) هاتو��تة سة� 
َ
(بةل

 
َ

ي (583 ثَيش عيسا) لة شةِ�َيكد� لةطة)
َ
�يينةكة�، سال

لة  تو���ني  (ئة�جاسب)�  بةفة�ماند�يي  تو���#  سوثا� 

خ)�� كو<����.
َ
(ئاتةشطة� بةل

عهد   � (�ير�#  كتَيبي  لة  كريستنسن،  -12ئا�ثهر 
�لساسانֵר)�� نو�سيويةتي: ساسانييةكا# هة� لة سة��تا� 
�����شتيد�  �يينييةكاني  ثيا��   

َ
لةطة) ��سةآلتيانة��، 

حوكمِر�نيشيا#  ةكاني 
َ
سال بة��َيذ�يي   � يةكيانطرتو�� 

��َيذ��  لة  هة�  هةبو��.  ثَيكة��  ثتة�يا#  ثةيو�نديي 
ثا�سييةكا#  ��ستانة  بةثَيي  َيت: 

َ
��ل نو�سينةكانيد� 

طرتو��تة  ��سةآلتي  ئة���   hثا  (aيةكة (ئة���شֲר� 
��كاني 

َ
ثة�شوبال �َينة  هةمو�  فة�مانيد���  ��ست 

 � كؤكر��نةتة��  ئةشكانييةكا#  سة���مي  (ئا�َيستا)� 
.��كر��# بةكتَيبَيكي طة��� � ثֲר

(مَيذ���  كتَيبي  لة  سةجا��،  -13عةالئو��يني 
كو��،   ]  dفا�  ] نو�سيويةتي:  كو���)��  ئة��بي 
كؤنةكا#  هينديية  بو��،  كؤنة  ئايينة  ئة�  هة�  ئايينيا# 
سة�  كة�تو�نةتة   � جيابو�نةتة��  ثاشا#  لة  هةيانبو��، 
ئايينةكةية��   � بةخؤ�  �����شت  هةتاكو  بتثة�ستي، 
َين، لة باكو��� 

َ
ثةيد� بو��، هةندَيك لة مَيذ��نو�سا# ��ل

با��ِ��#  ئة�  لةسة�  بةشَيكيش   � ثةيد�بو��  ئةفغانستا# 
د���، بؤ سة���مي 

َ
لة بنا�� ��مَي � ئا��بايجاند� سة�يهةل

هةتاكو   aبيستة نَيو�# سة���  لة  َين، 
َ
��ل ثةيد�بو�نيشي 

طة 
َ
سة���  ثَينجةمي ثَيش عيسا بو��، بةآلa قسة � بةل

َيت، لة سة��� حة�تةمي ثَيش 
َ
� بنة��ني �����شتي ��ل

ي (620) ثَيش ��ييند� 
َ
��يֵר ثةيد�بو��� لة �����بة�� سال

كو<����.
هة���ما#- (ثةيامي  كتَيبي  لة  بةهمةني،  -14ها�� 

مة�ند�  كو��ستاني  لة  نو�سيويةتي:   ��(aيةكة بة�طي 
كؤنnين �ين بةئاطرثة�ستي نا�� هاتو��، ����a �يينيش 
(مة��يسنا)ية ��بة��كة� لةالية# ئة���ثاييةكانة�� نا�� 
نةتة��  هاتو��،   (�nهوس  ����) يا#   (�nئةهوس بة(تز�� 
هةما#  لة  نا�يد�بة#،  (�����شت)  بة  ئا�ييةكانيش 
نا�� ضو���� ثشتي �����شت بةa شَيو�ية  سة�ضا���� 

هاتو��:
�����شت – ثو��شئةسث – ثايتֲר ئةسث – ئو��طة 
ئة�جة���شن  ثيتة� ئةسث –   – dئةسث – ضخش نو�
 – ئֲר[   – نيا�يֵר   – ظيد�شت   – سثتاما   – هة����   –

���سر�q – مةنوضة�(1).�
-15موشֲר ئةلد��لة حةسة# ثֲרنيا، لة كتَيبي (تا�يخ 
ئَير�# باستا# جلد ��))�� نو�سيويةتي: ئا�يية ئَير�نييةكا# 
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ئاسما#  بةضا��  خؤ�يا#  �يينييانة��  با��ِ��  لةِ���� 
 aة

َ
��نيو��  هة���بر��سكةشيا# بة كوِ�� ئة� ����تة قةل

 aبةآل هةبو��،  ئةفسانةييا#  تر�  قةناعةتي  ضةندين    �
�����شت �<� ئة� قةناعةتة ئةفسانةيي � جا���طة�ييانة 
هة�  بر����[2]،  يةكتاثة�ستي  بة���  ئة��ني   � ِ��ثةِ�يو� 
ناتو�نֵר  هة�طيز  �تو�يةتي:  نو�سينةكانيد�  ��َيذ��  لة 
سة���مي  لة  �����شتي  �يني  َيֵר 

َ
بل نيايية�� 

َ
بة�ل

ةتةكةيا# 
َ
�بؤتة�� � �يني ���ل

َ
حوكمِر�نيي ما���كاند� بال

كؤند�  سة���مي  لة  ئا�ييةكا#  ضونكة  نا،  يا#  بو��، 
سة�ضا�� سر��شتيةكا#، بةتايبةQ لة نا�ياند� (خؤ�)يا# 
لةنا�ياند�  ميهرثة�ستيش  ثَيد�ضَيت  بؤية  ثة�ستو��، 

ثةيِر��كر�بَيت.
�نكَير، � �لف، ���) مَيذ��نو�سا#  لة   O16هة�ية-
بةسة���مي  عيسايا#  ثَيش   

َ
هة���سا) ماية�)  ئَيد���� 

���كة�تني �����شت ��نا��.
-17لة كتَيبي (مَيذ��� ئاييني �����شت)�� نو�سر���، 
ئاييني �����شت يةكةa ئايينة كة لةa جيهانة�� ���با��� 
 aَيت، لة���� (Qقيامة) �مةسةلة � a���� ياني جيهاني>
ئايينة�� ضمكَيكي طة��� هةية كة نة لة ئاييني ميسر� كؤ# 
ةكاني هيندييةكاند� ��بينرَيت، 

َ
� نة لة ئةندَيشة ��� قو�ل

ثةيِر���   � هةية  مَيذ���  (جيها#  ئةمةية:  ��قةكةشي 
�خي ئَيستا� جيها# بؤ � � Qياسا� طؤِ��نكا�ييةكا# ��كا

.(Qقؤناغي كؤتايي ��بة�يد�كا
لة  ���با���  ضֲר�كَيك  (�ينكة��)��،  كتَيبي  -18لة 
خو�����  ئةمة�  خر���تةِ���،  (�����شت)  ��يكبو�ني 
لة  سة��تا��  لة  �����شت  �حي � �َيِرَيكييةتي:  ضةند 
�� <يا��، كاتَيك لة ��يكبو�ني ئة� هاتؤتة ثَيش 

َ
جيهاني باال

بة��#،  ثاية  (ية��)�   ��� كة  ئؤ��يبهَيشت)   � (بةهمة# 
 (Hauma=aهو) �يا# هَينا�� بةنا���السكي طيايةكي ثֲר
كاتَيك  جَيطֲרكر����،  تَيد�  �����شتيا#  �حي �  �
(ثو��شةسث)� با�كي ضؤتة ��شت، سة�نجي بؤ ال� ئة� 
بةa شَيو�ية  ة��، 

َ
مال بؤ  لَييִר��تة��   � ��كَيشر���  طياية 

بؤ  طوَيز����تة��  ئاسمانة��  لة  (�����شت)  �حي �
سة�����.

 ��� بة  (�����شت)  تةني  قاندني 
َ
خول كا��  ثاشا# 

(ية��)� تر سثَير����� بةنا��كاني (ئةمر���=ية��� ئا�) � 
(خو����=ية��� طياكا#)، ئةa ��� ية��� ثاh ئة��� كا�� 
سة�����،  با�يونةتة  تة���كر����،  ئاسماند�  لة  خؤيا# 

  h(تةني �����شت) يا# لةنا� ��طي طيا�� ضةقاند���، ثا
ئة��� ئة� طياية ������، (ثو��شةسث)� با�كي �����شت 
بة�َينمايي (ئةمر��� � خو����) شةh مانطا� خؤ� بر��تة 
مانطاكا#  كاتَيك  لة��ِ��ندنيا#،  بةمةبةستي  ��شت، 
شֲר،  لة  ثِربو�#  طو�نةكانيا#  خو������،  طيايةيا#  لة� 
(��غد�)� ها�سة�� (ثو��شةسث) مانطاكاني ��شيو# � 
 nـــة� كة ثَيش(Hauma=aهو) �ها�سة��كةشي ئة� طيا
ة�� � ��حي �����شتي تَيد� جَيطֲרكر���، 

َ
بر���يةتيية مال

 
َ

لةطة)  � نا� شֲר�كة��  ����ند��يةتيية  �شكيكر��تة��، 
(��غد�) لَييانخو����تة��، ثاh ما��يةO (�����شت) لة 

��يكبو��.
�تو��  بة(�����شت)يا#  -19يؤنانييةكا# 
 �  (nئاس����) بة  �مييةكا# �   ،(dnئاس����)

ئة���ثاييةكانيش هة� بة (����ئاست) نا�يانهَينا��..
سة���مي  لة  (�����شت)  ثَييو�ية  -20(هة�تل) 
(طوشتاسثي هةخامةنشي)�� <يا�� � ���با��� ئةa ��تة 
نو�سيويةتي: �����شت بةهيض شَيو�يةO كاهن � ��حاني 

نيايية�� لة ضيني جو�تيا�� � بةضينةكاني  
َ
نةبو��، بة�ل

(ئةشر�`، جةنطا���،  ��حاني)يية�� ثةيو�ستنةبو��.
(ئا�َيستا-  كتَيبي  لة  حة�َيز�،  ئةند��  -21ئةند��يا� 
نو�سيويةتي:  �����شت)��  ئاييني  مةنةظي  نامة� 
ي (450 ثَيش عيسا) 

َ
مَيذ��نو�سي يؤناني (كسانتؤd) سال

جةنطي  ثَيش   (
َ

سا) سة�   hشة) �����شت  �تو�يةتي: 
(خشيا�شا)� �< بة يؤنانييةكا# لة��يكبو��، بة�ثَيية� ئة� 
 بة� لة عيسا ���يد���، بة��تا �����شت 

َ
شةِ�� 480سا)

 بة� لة عيسا <يا��. هة� 
َ

(600 + 480 = 1080 ) سا)
لة ��َيذ�� ئةa نو�سينة�� هاتو��: با�كي �����شت نا�� 
(ثو��h ئةسث Pourshaspa) � ��يكي نا�� (��غد�ظا 
بة  نزيك  (هة��شنة)�  طوند�  لة  بو���   (Daghdova

(��مَي) لة��يك بو��.
نو�سيويةتي:  ئةبوبةكر  كوِ��  -22ئةحمة�� 
لة  ���كر��  نا��  (��خسو��سيما��)  بة  �����شت 
نا��  كاكةيي)��  يا�سا#=  (�َيوِ��ضة�  تَيكستةكاني 

((��خسو��سيما��) هاتو��.
لة    Oما��ية> ��مةتةقَيي  ���خستني   hثا
لة  هة�  (�����شت)  ئة���  سة�  �َيينة  سة�ضا��كا#، 
يية�� لة ِ���� <ير� � سةليقة � تَيطةيشتنة�� 

َ
تةمةني مند�ل

هةندَيك  بو�����   aلة جيا���بو��،  ها�تةمةنةكانيد�   
َ

لةطة)
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كر���� سةير�سةمة��� نو�ند���.
 #

َ
ساال ثانز�  هةتا��كو  يية�� 

َ
سال  Qحة� لةتةمةني 

فَير�  سة���مة  ئة�   ���ثֲר  � طة���  بֲרيا�َيكي  لةال� 
هونة��  كشتيا��،  كا��با��  ئاييني،  (بنةما�  هةندَيك 
���مانطة��) بو��، كاتَيك تو���نييةكا# هَيرشيا# بر��تة 
سة� ئَير�#، �����شت كة لة هة��تي طةنجيد� بو��، ضؤتة 
قا��مانانة  تو���#  سوثا�   �>�  � جةنطة��  طؤِ��ثاني 
طؤشةطֲר�  �نيا�  يد� 

َ
سال بيست  تةمةني  لة  جةنطا��[3]، 

لة  تَيفكرين،   � تَيِر�ما#  ��ستيد���تة   � بذ������ 
َ
هةل

بةجَيهَيشتو��  خؤ�  نيشتمانةكة�  يد� 
َ
سال سي  تةمةني 

كةنا��  ضؤتة  كَيو�كا#[4]،   � ضؤآليي  ���يكر��تة   �
َين، لة� 

َ
���با�� (��ئيتا) كة ���با�� (ئا��كس)يشي ثَيد�ل

ك كر���� ��ستبد�نة خو�ثة�ستي 
َ
شوَينة�� ����� لة خةل

� خو�ناسي.
(مو�)ــةكا#  �����شت،  بانطهَيشتةكة�  بة  بة��مبة� 
سة�سةختانة بة�ثة�ضياند���تة�� � �<� ��ستا�#، بؤية 
��ستوثَيو�ند�كانيد�  لة   Oما��ية>  

َ
لةطة) بو��  ناضا� 

سثيي  َيكي 
َ
ةبال

َ
كول لة�َ�  خ)، 

َ
(بةل هاتؤتة   � كؤضيكر���� 

لةبة�كر����  � بة��ستَيكي بِرَيك ئاطر � بة��ستةكة� تر� 
ؤO = طؤضا#)َيكي لة���� سة��� طرتو�� بة��ستية�� 

َ
(طال

خ � 
َ
� ضو�� بؤ ال� (طوشتاسث)� ثاشا� مةملةكةتي بةل

����� لَيكر���� بَيتة سة� �ينةكة�.
بة�����ميد���،  ي 

َ
هة�ل  

َ
���سا) ما���  �����شت 

ضونكة   aبةآل ثَيبهَينَيت،  با��ِ��  طوشتاسث  هةتا��كو 
ثاشا لة<َير كا�يطة�يي قسة� (موغةكا# = ��حانيةكا#)�� 
خؤيا#  ئةهريمةنانة�  بةهةنطا��  ئة��نيش  بو��، 
�<�يةتييانكر���� � �<� �ينةكة� ��ثةِ�يو#، ���جا� بو�# 
 hثا  aبةآل �يند�نة��،  بيخاتة   � بيطرَيت  ئة���  بةهؤ� 
 � لَيد��كة�تو��  (ثة�جو�يةكي=موعجيز�يةكي   

َ
���سا)

بؤ  خؤ�  هَيز�  تة����  با��ِ�يثَيهَينا���  طوشتاسث   nئي
طوشتاسث   hثا بةكا�هَينا��،  �ينةكة�  �كر�نة��� 

َ
بال

هةمو� ��ستوثَيو�ند�كا# � فة�مانبة��كانيشي ضو�نةتة 
ئة��  بؤ  ئاما<�  لَير���  ثَيويستة  �����شت،  �يني  سة� 
 ���� كا�يطة�يي  ���ير  (جاماسث)�  ��نايي  كة  بكةين 
�����شتي  بة�يني  با��ِ�  طوشتاسث  ئة���  بؤ  هةبو�� 
بهَينَيت، ���بة� سة�ضا��كانيش باسي ئة�� ��كة# طو�يا 

(�����شت � جاماسث) <نبة<نيانكر����.
با��ِ�هَيناني  بةبؤنة�  ���ترَيت،  بو�����   aلة هة� 

���َيكي  �����شت  ��ستوثَيو�ند�كاني)،   � (طوشتاسث 
ي (861عيسايي) 

َ
سة���� ناشتو��، ئة� ���� هةتاكو سال

ة�� خةليفة� عةباسي (�uتوكل علي 
َ
ما��، بةآلa لة� سال

لة   � (سامةِ��)  هَينا�يانةتة   � بِريويانة  فة�مانيد���،  �هللا) 
����ستكر�ني سة��كةيد� بةكا�يانهَينا��.

ما���  لة  �����شت  سة�ضا��  هةندَيك  بةثَيي 
 

َ
لةطة) نةبة��يي   ��� تةمةنيد�  ثاشما���  ي 

َ
سال بيست 

لة  ����ميا#،  بة�ثاكر����، جةنطي  �ينةكةيد�  ��<مناني 
سة���مَيكد�  بو�� كة نا�بر�� تةمةني طةيشتؤتة حةفتا� 
سة��تا  جةنطة��  لة�  ���ترَيت  هة�ضةند   ،

َ
سا)  Qحة�

���با���   � كو<����  لة���ييد�   aبةآل سة�كة�تو��، 
كوشتنةكةشي ���� جؤ���جؤ� هة#، بةa شَيو�ية:

-1محةممة� ئةمֵר ��كي بة{، بةثشتبةست بة كتَيبي 
(مَيذ��� كؤني خؤ�هةآلتي نزيك) نو�سيويةتي: �����شت 
 نةتة��� 

َ
�كر�نة��� �ينةكة� كة لةطة)

َ
لة جةنطَيكد� بؤ بال

هيو#  لةشكر�  سة�����  كو<����،  بة�ثاكر���  (هيو#)�� 
لة� شةِ���� نا�� (ئَيرجاسث) بو��.

نو�سيويةتي: �����شت  ئةند�� حة�َيز�  -2ئةند��يا� 
(تؤ�بر�تؤ�)  بةسة�كر��يةتيي  تو���نييةكاند�  شةِ��  لة 

كو<����.
 ها��� نو�سيويةتي: (�����شت) 

َ
-3محةممة� ��سو�)

 (شةعبي هيوني) كة 
َ

لة تةمةني ثֲר� � لة شةِ�َيكد� لةطة)
سة�كر��كةيا# (ئاجاسث) بو��، كو<����.

َيك 
َ
-4نو�سة��كاني ئا�َيستا، ثاh نزيكة� هة��� سال

لة كو<��ني �����شت �تو�يانة تو���نييةكا# بة��� شا�� 
خ)يا# ��طֲרكر���� � تو���نييةO لةناكا� ثةالما�� ئة� 

َ
(بةل

ثَيغةمبة��� خو�� ����، كاتَيك كة خة�يكي خو�ثة�ستي 
بو�� � لةبة���a ميحر�بي ئاطر�� كوشتو�يةتي.

 
بنةماكاني (ئايֵר) يا� هز	; =�	��شتي

 
-1فةلسةفة� �	�ستبو�ني �نيا:

 ���ثֲר كتَيبي  كة  ئا�َيستا،  �شنايي � لةسة� 
ثةهلة��،  تر�  سة�ضا���  هةندَيك   � �����شتييةكانة 

�نيا لة ��� هَيز ثةيد�بو��، بةa شَيو�ية:
ئـ-هَيز� ���ناكي:
�-هَيز� تا�يكي:

هة� لةسة� ئة� بنةمايةh، جيها# بو�� بة ��� بةشة�� 
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سة�����  تا�يكي)،  (لةشكر�   � ���ناكي)  (لةشكر� 
 = هرمز   = (ئاهو��مة���  ثَييد��ترَيت  ���ناكي  لةشكر� 
ثَييد��ترَيت  تا�يكيش  لةشكر�  سة�����  سثنتامينؤ)، 

(ئةهريمة# = ئةنطرمينؤ).
ثَيكهاتو��،   hبة  ��� لة  نا��كة�  ئاهو��مة���: 
�يني  بِر���  لة  ئاهو��  (مة���)،   � (ئاهو��)  لة  بريتֵר  كة 
نا��  هةية، ضونكة  �َيريني  �يشة�   � قوآليي  ئا�ييةكاند� 
(مة��)يش  �َيت.  (سة����)  بة��تا�   � بو��  (خو�)كةيا# 
بةسة�يةكة��  بةشةكة  هة����  �َيت،  <ير)  (��نا،  بة��تا� 
<ير). كة ��قا����  ��نا، سة�����  بة (سة�����  ��بن 
�����شتييةكا#  عة��بية،  �لعليم)�  (�لعلي  بة��مبة� 
 � شتَيكة��ية  هةمو�  لةسة�  (ئاهو��مة���)  ثَييانو�ية، 

ئاطا� لة هةمو� شتَيكة، هيض شتَيك ��O ئة� نيية.
ئةهريمة# = ئةنطريمنؤ: ��مزَيكة بؤ (��حي تَيكد��، 
 

َ
لةطة)  aبة�����  ،(��� خر�ثي،  ثيسي،  تا�يكي،  مر�#، 

ئاهو��مة����� لة جةنط � ملمالنَيد�ية.
يا�يد�����   hشة خَير�،  خو��  كة  (ئاهو��مة���) 
 = ئامشاسثند�نة   = (ئةمشةسثنتا#  ثَيياند��ترَيت  هة#، 

�حي نةمر � ئة��لي) � ئةمانةh نا��كانيانة:�
��تا�  بة  بةهمة#:  ��هومة#=  هومة#=  -��1ند 
(فريشتة�  ���شتباh، فريشتة� خَير � ضاكة)، هَيما� 

<يريي � ��نايي � ��نستيي خو��يية.

(فريشتة�  بة��تا�  -2ئةشةظةهَيشتة=ئؤ��يبةهَيشت: 
��ستي � �������)، خا��ني هةمو� ئاطر �  ئاطر��نةكاني 

سة� ���� ���يية.
-3هة��ظةتاQ= شةهريو��: بة��تا� (فريشتة� تو�نا) 

كة بذَيو� هةمو� بةند�كاني خو�� بة��ستة.
 Q4ئةناهيتا= سثةند��مة�: بة��تا� فريشتة� (بة��كة-
ئا����نكر�نة�� �  فريشتةية   aئة � خؤشة�يستي)، كا�� 

سة��كر�ني ���يية.
-5هو��تاQ= خو����: بة��تا� (فريشتة� سو��مةند�، 
كامة��ني، سة�كة�تن) كة شا�� � خؤشي ��بةخشَيت بة 

�حي شا��#.�
-6هظة�خشةيتة=مو����: بة ��تا� فريشتة� نةمر� � 

هةميشةيي.
(ئاهو��مة���)  خزمةتي  لة  هةميشة  ئةمشةسثةنتا# 
�َيطة�  لة   � ��كة#  فة�مانةكاني  ضا��ِ���ني   �  #��
(ئاهو��مة���  بة  بة��مبة�   ،Qبة�َيو���با �نيا  ئةمانة�� 
يا�يد�����   hشة  � ئةهريمة#  ئةمشةسثةنتا#)يش   �
(��ئو=  ئةهريمة#  يا�يد�����كاني  ��ستا�#، 
 � (ئاهو��مة���  كا��كاني  تَيكد�ني  ئة�كيا#   � �َيو)# 

ئةمشةسثةنتا#)ـة.
ئا�َيستا��  لة   O�� �����شتييةكا#،  با��ِ��  بةثَيي 
�حةكاني � جيهاني  سة��تا  (ئاهو��مة���)  هاتو��، 
حوكمي   

َ
سا) هة���  سي  ما���   � ���ستكر���� 

تا�يكيية��  لة جيهاني  ئةهريمة#  ئينجا  بةسة���كر���#، 
ئاهو��مة��� جيهاني  نا� جيهاني ���ناكي، ثاشا#  هاتؤتة 
د� 

َ
سال هة���  سَي  ما���  لة  قؤنا�،    hبةشة ما��، 

����ستكر����، ئةمانةh نا�� قؤناغةكانن:
قؤناغة��   aلة  :Maidyuzarm  =  a1ميديؤ��-
كاكَيشا#)�  �َيطة�  ئةستَير�كا#،  (ئاسما#، 

���ستكر���#.
-2ميديؤشم = Mdidushem: لةa قؤناغة�� ئا��كاني 

���ستكر���#.
قؤناغة��   aلة  :Paityshahim  = شهيم  -3ثيتي 

���يي ���ستكر����.
-4ئةياترAyatherm a: لةa قؤناغة�� (���، طذ�طيا، 

شينايي) ����ستكر���#.
-5ميديا�Maidyarem a: لةa قؤناغة��، بَيجطة لة 

مر�g، هةمو� طيانلةبة��كاني ����ستكر���#.

=�	��شت=�	��شت
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-6هةمسثدمدHamaspathmadm a: لةa قؤناغة�� 
(مر�g)� ����ستكر����.

بةa ثَيية، مر�g لة قؤناغي شةشةمد� ����ستكر���، 
لة�  بَيهَيزبو��،  ئةهريمة#  (�����شت)يش  بةهاتنة�نيا� 
بةسة�يد�  ئاهو��مة���  سة�كة�تني  ئَيستا  تا  �<�شة�� �
�نيا�  نا�  ��ضَيتة��  تر  جا�َيكي  هةتا��كو  بة�����مة، 

تا�يكيية��.
هة� لةa بو����� (ثر�فيسؤ� كريستنسن) نو�سيويةتي: 
 

َ
بةثَيي يةشتة كؤنةكا#، ������ <يا# ���نز� هة��� سا)

هة����  يةكةمياند�،  ي 
َ
سال سَيهة���  لة  بة�����مد�بَيت، 

بو�#،  بَيد�نطيد�  لة  ئةهريمة#)   � (ئاهو��مة���  جيهاني 
ثاh ئة�� ئةهريمة# لة جيهاني تا�يكيية�� هاتؤتة ������ 
ئاهو��مة���،   ،Qنا�ببا لة  ���ناكي  جيهاني  �يستو�يةتي 
ي �<� ��طةياند���، لةبة� ئة��� 

َ
جةنطَيكي نؤ هة��� سال

ئة�  ��نيويةتي   � شتةكانة  هةمو�  ئاطا����  ئاهو��مة���، 
جةنطة بةشكستي جيهاني تا�يكي كؤتاييدَيت، ئةهريمة# 
 بةئيفليجي لة تا�يكييد� 

َ
لة ترساند� ما��� سَي هة��� سا)

��ستيكر����،  ئاهو��مة���  ما��ية��  لة�  ما��تة��، 
بة����ستكر�ني �نيا، ثاh ئة��� لة كا��كة� بو��تة��، 
ئة� (طا)ية� ���ستكر���� كة بة(طا� يةكةa) ناسر��� � 
طيامة��تة#)�   = (طيومر�  بةنا��  يةكةمي  مر�ظي  ئينجا 

���ستكر����.
كة�تؤتة  هَيزَيكيية��  بةهةمو�  ئةهريمة#  لة�كاتة�� 
سة�ضا��  بةثيسكر�ني   hئة�� ئاهو��مة���،  �<�يةتيي 
مَير���   � �يند����  ���ستكر�ني   � سر��شتييةكا# 
 aبة��� لة  ئاهو��مة��� خةند�قَيكي  هة�بؤية  �يانبةخش، 
ئةنجامي  لة  ئةهريمة#   aبةآل ����ستكر����،  ئاسماند� 
 � aهَيرشة بة�����مةكانيد� ���جا� تو�نيويةتي (طا� يةكة
طيومة��) بكو<َيت، لةبة� ئة��� تؤ�� (طيومة��) ���َيكي 
(مشيط،  بةنا��   aئا�� نة���  لة   g�مر  ���  � لَيِر���� 
شيانط)� لَيد��ستبو�#. لة� كاتة�� ئيn تَيكةآل�� لة نَيو�# 
ي مر�ظةكانيش لة� 

َ
ضاكة� خر�ثة�� ��ستيثَيكر����[5]. ��ل

شةِ���� بةتةنيشت ضاكة، يا# خر�ثة بةثَيي كر����كانيا# 
���ستبو�ني  لة  تر  ي 

َ
سال هة���  سَي   hثا كا�يطة�بو��، 

جيها#، �����شت ��O �َيثيشاند��َيك بؤ بانطهَيشتكر�ني 
د���، ثاh ئةa ما��ية 

َ
ك بؤ سة� �يني ��ست سة�يهةل

َ
خةل

هة�   hثا ��مَينَيت،   
َ

سا) هة���  سَي  تةنها  �نيا  تةمةني 
تؤ��  لة  سؤشيانس)   = (���طا�كا�َيك  َيكيش 

َ
سال هة��� 

لة  يةكَيك  لة   hتؤ�� ئة�  لة��يكد�بَيت،  �����شت 
���ياضةكاند� شا������تة��.

لة��يكد�بَيت،  (سؤشيانس)   ��� كة  ضركةية��  لة� 
تا�يكييد�  هَيز�   � ���ناكي  هَيز�  نَيو�#  لة  ���جةنط 
�يند��  مر����كانيش  هةمو�  ���جا�   ،Qسثَيد�كا��
(جوتضهر=جؤثيتة�)  كلكد���  ئةستَير��   � ��بنة�� 
هةمو�  ئةنجامد�  لة  طِر��طرَيت،   �  ���� ��كة�َيتةسة� 
الفا�َيكي   O�� ���يد�  بةسة�   � ��توَينة��  ةكا# 

َ
ميتال

كيش �يند���كا# � مر���� 
َ
ئاطرين ��كة�نةِ�َ�، هةمو� خةل

�يند��بو��كانيشة�� ثَيويستة بةنا� ئة� الفا���� بِر�#، لة 
��َيذ�� نو�سينةكة�� هاتو��، ئة� الفا�� بؤ ضاكةخو���# 
��بَيت بةشֲרَيكي طة�a � ثاكياند�كاتة�� � ئيn ��ضنة 

بةهةشت.
 � تا�يكي  هَيز�  يةكجا��كي  بؤ  ئةa ���جةنطة،   hثا
خر�ثةكا�� لة نا���ضن � ��ضنة�� نا� تا�يكيية��، ���� 
 � بةثاكي  هةتاهةتايي  بؤ  �نيا  ��بَيت،  ثانوثؤِ�   � تةخت 

ئا��مي ��مَينَيتة��.
:ZR	 نֵר بؤL� -2تَيََرَِ

بةبا��ِ�� �����شتييةكا# ��} نةمر�، هةمو� مر�ظَيك 
�حةكة� �َيتة�� نا� <يا# � تامي � >�ثاh مر�ني بةسَي ِ�
يد�طرَيت � ��يباQ بؤ (ثر�� 

َ
<يا# ��ضَيذَيت، ئينجا (با) هةل

جينو�Q) لة�َ� لة بة���a سَي �������� ���طاييد�كرَيت � 
طة���� �������كانيش (مهر)�، لة� ���طاييكر�نة�� هةمو� 
كر����كاني لة ضاكة � خر�ثة بةتة����� ��كَيشرَين، ئينجا 
ثَيويستة لة� ثر�� بثةِ�َيتة�� كة هة� لة قولة� (ئةلبو��)��� 
هةتا��كو ئا�� (��ئيتيا) ��َيذ��بَيتة��، ئةطة� ئة� ��حة 
ضاكةكا�بَيت، ثر��كة ثاند�بَيت � بةسة�يد� ��ثةِ�َيتة��، 
ئةطة� خر�ثةكا�يشبَيت، ثر��كة ��� تيذ� تةنك ��بَيت � 

��كة�َيتة نا� تا�يكستانَيكي ئةنطوستةضا����.
ِ��ستيد�  لة  كة  بَيت   Qئةطة� خا��ني سَي سيفة  {��
ثَيكد�هَينن  �����شت  �ينييةكاني  ���شمة  كر�كي 

��ضَيتة بةهةشت � ئة� ���شمانة بريتֵר لة:
.Oئةندَيشة� ضا = O1هؤميتة = نييةتي ضا-

.O2هؤ���شتة = كر���� ضا-
.Oقسة� ضا = O3هؤمو�ختة = طوفتا�� ضا-

نا��نة   aبة سة�ضا����  هةندَيك  لة  ����شمانة،   aئة
هاتو�# (هومنطا، هوختطا، هو�شطا)[6].

(ئةنهو�هيشت  بة  �����شتييةكا#  ال�  بةهةشت، 
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 � نا�يد�هَينرَيت   (anguvahishta= ئةنطو�هَيشت   =
بة��تا� باشnين <يا#، يا# ضاكnين �نيا �َيت.

�} ئةطة� خر�ثةكا�بَيت، ئة�� ��ضَيتة نا� ����خة�� �
كة بة (�<�نطهة) نا�يد�هَينرَيت.

بة��مبة�#،  خر�ثةيا#   � ضاكة  كر����  �حانة� � ئة� 
 = (هةمشتطا#  ثَييد��ترَيت  شوَينَيكة��  ��ضنة 
هةمةستةكا#)، لة� شوَينة�� سز�� ثا��شت نيية[7].(لَير��� 
 ����ثֲר قو�ئاني  لة  شوَينة   aئة ��كةين  ئة��  بؤ  ئاما<� 

ثَييد��ترَيت، �العر�`).
-3بةثֲרL= =Rنيني ئاطر � ئاتةشطة:

حة���تي  ��ستانةكة�   ���� لة  ئاطرثة�ستي 
ئاطر  باسي  ئا�َيستا��  لة  ��ستيثَيكر����،  ئيִר�هيمة�� 
<ما��  (يةسناكاني  لة  نا��كانيشيا#  جؤ�كر���،  بةثَينج 

11 � <ما�� 17)�� بةa شَيو�ية باسيا# لَيو�كر���:
-1ئاطر� ��هر�a = ئاطر� ثة�ستطة.

-2ئاطر لة نَيو لةشي مر�g � �يند�����ند�.
.O���� 3ئاطر� شا������� نا�-

-4ئاطر� نا�يا� كة لة نا� هة���بر�سكة��ية.
 aلةبة��� بةهةشتد�  لة  كة  ئاطر��  -5ئة� 
مَيذ���  كتَيبي  لة   O�� ئةمجؤ��يا#  ئاهو��مة�����ية، 
 � (خو�نة)ية  نا��  لَيو�كر���،  باسي  �����شتد�  <ياني 
ثاشاكانة��  طة����   � شكؤ���  بةبا��طا�  ثةيو�نديي 

هةية، لة �ماني ثةهلة�يد� بة (خؤ�) � لة �ماني فا�سيشد� 
بة (خو�شيد) بةنا�بانطة.

لة   aبةآل (ئاتر)،  ثَييد��ترَيت  ئا�َيستا��  لة  ئاطر 
نا��كة  نا��ِ��ستة��  سة��كاني  لة  هة�  فا�سيد�  �ماني 
بو�� بة (ئا���) � بةكوِ�� ئاهو��مة��� نا�بر���، هةندَيك 
�����شتييةكانيا#   ���ثֲר ئاطر�  عيساييةكا#،  لة 
لة    Oما��ية>  a

َ
بةال ةمد���، 

َ
قةل لة  ئاهو��مة���  بةكضي 

 Oبؤضو�نةيا# كر����، هة��� aكةشيشةكانيا# �<�يةتي ئة
عيساييةكا#،  كةشيشة  لة  يةكَيكبو��  كة   (aهوئونا)
كو<�ند���تة��  ئاتةشطةيةكي  ئاطر�  �قة��   ����ِ لة 
 aئة نة  خو�ية،  ثة�ستطة�  خانو��   aئة (نة  �تويةتي:   �

ئاطر�h كضي خو�ية).
شت  طةلَيك  ساسانييةكاند�،  سة���مي  ئا�َيستا�  لة 
بؤ  ��سكة�تةكاني)   � سو��  ئاطر،  (ثֲר��يي  ���با��� 
لة   ،g�مر ئة�كةكاني  ئةنجامد�ني   � ئايينييةكا#  ثَيشة�� 

بة��نبة� ئاطر�� قسةيا# لة سة�كر���.
ال�  ئاتةشطة   � ئاطر  ���با���  (كريستنسن)، 
ئاطر)  ي 

َ
مال  = (ئاتةشطة  نو�سيويةتي،  �����شتييةكا# 

نمو�نة�  هةبو��،  ���طا�  هةشت  طشتي  بةشَيو�يةكي 
كة  ية��)�  (شا��  ئاتةشطةكة�  ئاتةشطةية،  جؤ��   aئة
لة سة���مي لةشكركَيشيي ئيسالمد� كر��� بة مزطة�تَيكي 

طة���.
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ئاتةشطة  ����ثة�����  ���با���   ،h(�مةسعو�)
كؤند�  لة  شوَينة  ئة�  نو�سيويةتي:  (ئاسطخر)  كؤنةكة� 
جَيطا� بتةكا# بو��، (كضي بةهمةني[8] كوِ�� ئةسفةنديا�)، 
ة�� 

َ
بتةكاني البر���# � كر���يةتي بة ئاتةشطة، لةa سال

َيما# كوِ�� ���� 
َ
ك بة مزطة�تي سل

َ
كة (934عيسايي)ية خةل

بينايةكي سة�سوِ�هَينة�  لة  بريتيية  بيناكة  نا�� ��بة#، 
بةهة�ضو�������كةيد�  هةية،  طة����  ضو��ضَيو�يةكي   �
لةسة�  �َينة  ضةندين  كَيشر���،  بة��ين  شو���يةكي 
��نوَينن،  شَيو�  جو�نnين   � ���ستكر��#  بة���كا# 
ئة��� بَيتة ئةa شوَينة ��� بؤ ��ضَيت كة �َينةكا# هي 

ثَيغةمبة��نֶר.
ئاتةشطةية�  ئة�  �تو�يانة،  مَيذ��نو�سا#  لة  هةندَيك 
(نةقشي  باآلخانةكة�  لة  شاكاند�  طؤِ��   aلةبة���
سة���مي  بؤ  مَيذ���كة�   � ���ستكر���   ��(aستة��
لة�  نمو�نةيةكة  ��طةِ�َيتة��،  (هةخامةنشييةكا#) 
ئة�  بو�#،  سة�مة��  ئاطر�  ثا�َيز���  ئاتةشطةيانة� 

ئاتةشطةية ثَييد��ترَيت (كةعبة� �����شت) .
تَيد�كر���تة��،  ثֲר��يا#  ئاطر�  ئاتةشطةيانة�  ئة� 
 Oثَيويستبو�� ��ضا�� ئة��يا# تَيد� بكرَيت بةهيض شَيو�ية
تا�يك  <���َيكي  نا�ياند�  لة  بؤية   ،Qنة�� ئاطر�كة  لة  خؤ� 
ئة�جؤ��  �َينة�  تَيد�كر���تة��،  ئاطر�   � ����ستكر��� 
ئاتةشطةيانةh لة ����� حوكمِر�نيي فا�سد� هة� لة ثَيش 

(سلوكي)يةكانة�� � هةتاكو ���تريش بة�ضا� ��كة�َيت.
لة  كة  ئة���شֲר،  حوكمِر�ني  سة���مي  �����كاني 
مؤ��خانة� (كؤبنهاطن)�� ثا�َيز���#، �َينة� ئاتةشطةيةكي 

�����شتي ثيشاند���#.
ةتي 

َ
�َينة� ئاتةشطة لةسة� ����� هةمو� شاكاني ���ل

ساساني ��بينرَيت، لة����� شا كؤنةكاند�، هةتا سة���مي 
ئة�  نا��  بة����  ئاطر  �شة�   ،a���� (ية���طو��)� 

ثاشا��، كة فة�ماني لَيد�ني �����كة� ���� نو�سر���.
جؤ���جؤ��  ثلة�  ئَير�نييةكاند�  خَيز�نة  نا�  لة  ئاطر 

:O�� هةبو��
.

َ
-��1جاl = ئاطر� ما)

.Q2ئاطر� عةشֲר�-
-3ئاطر� طوند، كة ثَييوتر��� (ئا���#).

-4ئاطر� نا�ضة � هة�َيم، كة ثَييوتر��� (��هر�a)، يا# 
(���هر�#).

 aبةآل بو��،  خَيز�#  نَيرينة�  ئة�كي   
َ

ما) ئاطر� 
(هة�بة�=هة�بة��[9])�كانة لة   ��� الية#  لة  طوند،  ئاطر� 

�� سة�ثة�شتيكر���، لة كاتَيكد� ئاطر� (���هر�#=ئاطر� 
ئةنجومةنَيكي  الية#  لة  ثَيويستبو��  هة�َيم)   � نا�ضة 

الية#  لة   � هة�بة��)�كا#  (هة�بة�=  لة  بذ����، 
َ
هةل

(مو�بد)َيكة�� سة�ثة�شتي بكرَيت.
سة���مي  لة  كة  مو�بد،  طة���  هَيربد)�   nكֲרي)
بةهر�مي   ،aيةكة هو�مز�   ،aيةكة (شاثو���  حوكمِر�نيي 
 ��بة��يةتيي 

َ
يةكةa، بةهر�مي ����a)��، ما��� سي سا)

ئاييني  �تو�يةتي:  كر����  �حانييةكاني � �����شتة 
 aمة���يي بة��ستي من بةهَيزبو�، ��ناكا# من ثة������
 � كر�نة��  ئاتةشطةكا#  بو�  منيش  هة�بة��ستي  كر�#، 
 O(مو�)يا# لةسة� ��نر�، سو�ثا� ثا�شا، بؤ هة� جَيطاية
بؤ  هة�  ��كر�ية��،  ئاتةشطة  شوَينة��  لة�  ِ��يشت ��

نمو�نة لة (ئةنتاكية)، ضةندين ئاتةشطة كر�نة��.
نو���نيي  طياني  نيشانة�  �����شتييةكا#  ال�  ئاطر 
�َيطة�   � جَيطة  ئاطر��نَيكيش  هة�   � طة���ية  خو�� 
هةميشةيي  ئاطر�  لة�َيشة��  هةية،  خؤ�  تايبةتي 
كَيشا# 

َ
هةل هةناسة   � بة��ستلَيد�#  نابَيت   � ��سو�تَيت 

ئاطر  خزمةتي  كة  مو�بد�كا#  ثيسبكرَيت،  بة��نبة�يد�  لة 
��كة#، ثَيويستة لةسة�يا# ��ستكَيش لة ��ست بكة# � 

بةستن.
َ
��ميشيا# هةل

هة���O لة سة�ضا�� مَيذ��ييةكاند� باسكر���، ضةند 
هةبو�#،  ئَير�ند�  لة  بةنا�بانط   � طة���  ئاتةشطةيةكي 

:O��
لة  ئاتةشطةية،   aئة ئا���طوشةسث:  -1ئاتةشطة� 
باكو��� (شيز)�� بو�� لة هة�َيمي ئا���بايجا#، تايبةتبو�� 
بة ثا�شاكا# � شوَينةكةشي ���يا�يكر���، طو�يا ��كة�َيتة 
نا��ِ��ستي  لة  َيما#)، 

َ
سل (تةختي  شوَينة����كاني  نا� 

�َيطة� نَيو�# (��مَي = ئو�مية � هةمة��#)��.
(�َيِر،   aبة����� ساساني،  ةتي 

َ
���ل ثا�شاكاني 

 O�� طر�نبةهايا#  شتي   � كؤيلة)   ،���� ثا��، 
كاتي  لة  ئاتةشطةية،   aبة ثَيشكةشكر����  �يا�� 
بةثَي  ثا�شايةتي  تةختي  لةسة�  ��ستبةكا�بو�نيشياند� 
قو�بانيي   � (ئا���طوشةسث)  �يا��تي  بؤ  �يشتو�# �
سة���مي  لة  ئاتةشطةية   aئة كر����،  بؤ  طة���يا# 

ةQ بو��.
َ
ساسانييةكاند� هَيما� يةكطرتني �ين � ���ل

 aئة  ،Oطَيِر�نة��ية ضةند  بةثَيي  فريغ:  -2ئاتةشطة� 
ئاتةشطةية لةسة� (كَيو� ��شن) بو�� لة هة�َيمي كابلستا# 
هةندَيكيش  بو��،  ثيشة���)�كا#  (مو�بد،  ئاتةشطة�   �
ثَييانو�ية لة (ئةصطخر)�� بو��، مةسعو��� بةنا�� (ئا��� 

جؤ�= ئاطر� جؤ�) نا�يهَينا��.
تي 

َ
-3ئاتةشطة� ئا��� بة��ين مهر: كة�تؤتة خؤ�هةال

باكو���  لة  بو��  (�َيو�ند)��  ضياكاني  لة  ئَير�نة��� 
تي (نةيساثو��)، ئاتةشطة� جو�تيا��كا# بو��.

َ
خؤ�هةال
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ضةند  ئَير�ند�،  لة  نا�مانهَينا#  لةمانة�  بَيجطة 
لة ���� طرنطيية��  ئاتةشطةيةكي تر هةبو�#، هة�ضةند 
طة���  بايةخثَيد�ني  شوَين   a

َ
بةال هاتو�#،   ��� بةثلة� 

بو�#، لة��نة: (ئاتةشطة� نةيساثو�، ئاتةشطة� ئة�جا# 
ئاتةشطة� شֲר��#  ئاتةشطة� كركر�،   ،dلة هة�َيمي فا�
 ،hقو� ئاتةشطة�  قة��َين،  ئاتةشطة�   ،(���) نزيك  لة 

.(dئاتةشطة� طو
ئاطر� ئاتةشكة هةميشة لة الية# ثيا�� �يينييةكانة�� 
ضا��َير� � سة�ثة�شتيكر��� � بة���َيكي تايبةQ ئةمديو 
ثَييد��ترَيت  ����كَيكة    ����  ���� ئة�  ئة��يوكر���،   �

(بة�سم)، بةثَيي نة�يتَيكي تايبةQ بِر���تة��.
بؤني  بكةين،  لة��   dبا ثَيويستة  بو�����   aلة هة� 
سو�تةمةنيية   � (بوخو��)  بة   aبة����� ئاتةشطةكا# 
بؤند���كاني تر خؤشكر���، ��<�نةh ثَينج جا� لة الية# 
ثاشا#  خوَيند����،    Qتايبة نز��  �يينييةكانة��  ثيا�� 
لةسة�  ئةنجامد���،  خؤيا#  مة�هةبيي   � �ييني  ئة�كي 
 � ئاتةشطة  بؤ   Qبِر�� ثَيويستة  �����شتييةكيش  هةمو� 
 hئاتة) ثَييد��ترَيت  كة  بخوَيني،  ئاطر)  (ستايشي  نز�� 
نيايشֵר)، بة بِر��� �����شتييةكا#، هة� كةسَيك ��<�نة 
سَي جا� بِر��تة ئاتةشطة� نز�� (ئاتةh نيايشֵר) بخوَينَيت، 
خؤشطو����# � بةختة��� ��بَيت � لةِ���� ��حييشة�� 

ئاسو���ية.
َيֵר، �����شتييةكا# ئاطر 

َ
ة�� ��ل

َ
لة كؤتايي ئةa خال

 Qبة نو��� خو� ����نن � ئاطر ثة�ست نֵר، مةجو�سيية
� ئاطرثة�ستي تا��نَيكي ناِ����ية، ��<منةكانيا# ���يانةتة 

يا#.
َ
ثال

-4با��ِ	بو�� بة (ية=�=ية='= ئَيز�)�كا� :-
بو�نة����  ئةمانة  �����شتييةكا#،  با��ِ��  بةثَيي 
تايبةتمةند � جيا#، (موجةِ���#) � <ما��يا# (30) ية���، 
ة�� بةنا�� (ية��� ئاسماني � ية��� 

َ
��بن بة��� كؤمةل

��ميني)، هة� يةكَيكيشا# تايبةتة بة يةكَيك لة ��<�كاني 
مانطة��، هة�� ضاكnين ية��� ��ميني (�����شت)� كة 
 �>�ك بانطد�كاQ بؤ خو�ثة�ستي � �يني ��ستي، لة �

َ
خةل

���ناكي   � ضاكة  هَيز�  سة�كة�تني  ���كة�تنيشية��، 
بةسة� هَيز� خر�ثة � تا�يكيد� بة�����مة.

-5نوَيذ
ثَينج  �<�نة � ثَيويستة  لةسة��   Oشتيية����� هةمو� 
نوَيذكر�ند� �����كةنة ���ناكي  لة كاتي   ،Qنوَيذ بكا جا� 
��O: (تيشكي خؤ�، ���ناكي مانط، ���ناكي ضر�)، نا�� 
نوَيذ�كانيشيا# � كاتةكانيا#  بةa شَيو�� ال� خو����� 

�يا�يكر���:

هاتني خؤ���� هةتاكو 
َ
ها�# طا=Havangah: لة هةل

.�نيو�ِ�
 ���نيو�ِ� لة   :Repithwingah=طا �ين  �ثيت 
هةتاكو سَي، سةعاQ ثاh نيو�ِ��، لة سة���مي كؤنيشد� 
كة سةعاQ نةبو��، ئةa نوَيذ� لة ما��� نَيو�# نيو�ِ��، بؤ 

كاتي طةيشتني خؤ� بة 3/4ئاسما# ئةنجامد����.
 hثا سَيي   Qسةعا لة   :oziringah=طا ئة�يرين 

نيو�ِ����، هةتاكو ���كة�تني ئةستَير�كا#.
لة   :aiwisrathrimgah=طا �تريم � ئةيويس 

سة��تا� شة���� هةتاكو نيو� شة�.
ئوشهֵר طا=ushahinvah: لة نيو� شة���� هةتاكو 

هاتني خؤ�.
َ
هةل

مة�جةكاني نوَيذكر�نيش بريتֵר لة:
.Oيية

َ
-1ثاكيي لةh، لة هةمو� ثيسي � ثؤخل

 � Oي: خوَين، مو�، نينؤ
َ
-2ثاكيي جلوبة�{ لة ضةثةل

هةمو� شتة ها�شَيو�كاني تر.
-3شتني ��مو ضا�  � ��ست � قا[.

كاتي  لة  �����شتي  كوشتي   � ضؤغة  -��4كةندني 
نوَيذكر�ند�.

-5شوَيني نوَيذكر�# نابَيت بةثا��� ��يكر�# كِر���بَيت، 
ياخو� بة��� لة كةسَيك ��طֲרكر�بَيت، ئة� شوَينة ثَيويستة 
بةال� كةمة��،   � ييةكة�� 

َ
لة هةمو� ثيسوثؤخل ����بَيت 

سَي هةنطا� بة������بة�يد� ثاO � خا�َينبَيت.
��بَيتة   ��>�� ئة���   لةبة�   ،h��>�� بة   Qسةبا��
هؤ� ال���بو�# � بَيتو�نايي جو�تيا��كا#، بؤية (�����شت) 

�<��طرتني لَي قة��غةكر���#.�
--6بةثֲרL= =Rنييني سة	ضا�� سر��شتييةكا�

ي 
َ
��O: (ئاطر، ئا�، هة��، خاO)، سةبا��Q ئاطر لة خال

�يني  هَيما�  كة  قسةمانكر�،  با��ية��  لة  ثَيشو�تر�� 
a سة�ضا��كاني تر� ��O: (ئا�، هة��، 

َ
�����شتيية، بةال

خاO)يش بةاليانة�� ثֲר��# � هة�طيز نابَيت ثيسبكرَين، هة� 
لةa بو����� �����شتيية كؤنةكا#، مر����كانيا# بر����تة 
سة� لوتكة� ضيايةكي بة�� � لة�َ� ��ياننا�#، بؤ ئة��� 
ند�� كَيو� طؤشتةكةيا# بخؤ#، بِر��يا# ��بو�� 

َ
�ِ�ند� � بال

ثيسكر�ني  بةهؤ�  ��بَيت  ���يد�  نا�  لة  مر���  ناشتني 
ثيسد�كة#،  هة��   � ئاطر  سو�تاندنيشي   � ���ييةكة 
هاتو��،  بةسة���  طؤِ��ني  بِر��يةيا#   aثاشا#  ئة  a

َ
بةال

لةa بو����� طةشتيا�َيكي بو���يي بةنا�� (هيو# تسانط) 
لة  مر����كانيا#  الشة�   ���بة� ئَير�نييةكا#  �تو�يةتي: 
a (سيا��h) نةيويستو�� لةسة� ئة� 

َ
يد� فِرَيد���، بةال

َ
ضؤال

نة�يتة بِر��Q، بؤية كاتَيك ها�سة��كة� مر����، طؤِ�� بؤ 
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كةند��� � شا����يةتيية��.
َ
هةل

تَيِر��نينيانة��  لة ضو��ضَيو�� ئة� طِؤ�نة�  لة ���� 
بؤ الشة� مر��� بةسة� بِر��ياند� هاتو��، �����شتييةكا# 
سوكة�تيا# 

َ
هةل بو�����   aلة �<طا� � تَيثةِ�بو�ني  بة 

طؤِ�يو� � (�خم ) يا# ����ستكر����  بؤ ئة��� الشة� 
مر���كانياني تَيد� بشا�نة��.

بةشةكاني  لة  يةكَيكة  (��نديد��)��،  كة  كتَيبي  لة 
 hثا �����شت  هاتو��:  ئا�َيستا،   ���ثֲר كتَيبي 
 Oتا خو��  ئة�  فة�مو�يةتي:  ئاهو��مة���  لة  ثاِ��نة�� 
كوَيد�ية؟  لة   ���� شوَيني  خؤشnين  َيي 

َ
ثَيمنال تةنها   �

�����شتي  ئة�  فة�مو�يةتي:  مد� 
َ
��ال لة   hئاهو��مة���

َيكي 
َ
ئةسثيتما#، خؤشnين شوَيني ���� ئة� شوَينةية مال

 ،
َ

تَيد� ����ستبكرَيت � ئاطر��نَيكي تَيد�بَيت، (<# � مند�)
ة � ���� ميو� 

َ
ك ��نة�َيل

َ
طا � مة�)� ���� تَيد� بَيت، خةل

 ��� ي  
َ
كشتوكال شوَينة��  لة�  هةبَيت،  ��يا# � ئاليكي    �

ي 
َ
بكة# � ���� تَيرئا�بكة#، ضونكة ���ييةO، كة كشتوكال

ي نةبَيت.
َ
تَيد�نةكرَيت ��O <نَيكي نة��O ��ية كة مند�ل

بة  فة�مانيد���  (�����شت)  بو�����   aلة هة� 
بهَينرَيتة  ميو�   � ة 

َ
��نة�َيل ئة���  بؤ  شوَينكة�تو��كاني 

 � �شك  شوَينة  بكرَيت،   
َ

كشتوكا) ثَيويستة   ،aبة�هة
 O�� ،نطا� لة ���يد� نةمَينَيت�بةيا��كا# ثا���بكرَين � �
 Oشتيية����� هةمو�  ئةبَي  �يني  ئة�كَيكي   � ثَيويست 

���َيك بِر�َينَيت.
:�Lنֵר بؤ تا�L7تَيِر�-

تا��# ال� �����شتييةكا# شتَيكي خؤكر�� � هةمو� 
لة  �����ثة�َيزبَيت  خؤ�  بة�يستي  ��تو�نَيت  مر�ظَيك 
تا��#، ياخو� بةثَيضة��نة��، ��تو�نَيت خؤ� بةتا��نكا�� 
 ،g�مر خؤشبةختيي  يا#  بة�بةختي،  بؤية  بسثَيرَيت، 
تا��نكا�� � بَيتا��ني ��ستة � ��ست ثةيو�ستن بةئا���يي 
<ياني خؤ�  ��تو�نَيت  لَير�شة��  هة�  خؤية��،  ئֲר���� 
 aطֲר، ياخو� بة ئا���َيكي شو�

َ
بكاQ بةئاهةنطَيكي خؤh � �ل

� خةما��، طة���ترين تا��نةكانيش ال� �����شتييةكا# 
ئةمانة#:

خؤكو<�،  كوشتن،  ك 
َ
خةل نَيربا��،  �ينا،  بتثة�ستي، 

جا���طة��،  سو��خو���#،  سؤ��نييةتي،  ���َينثيسي، 
با��ِ�بو�# بةئةفسانة، ��� � ��لةسة، ���، ثةيمانشكَيني، 
لو�تبة���  كينةبا��،  تة����لي،   � ي 

َ
تةمةل بَيئةمةكي، 

ضا�ضنؤكي،  ناهةقي،  خؤثة�ستي،  لةخؤبايبو�#،   �
 � شيو�#  تو�ِ��يي،  بوختانكر�#،  بةخيلي،  ��مة��مي، 
ك فريو��#، بايةخنة��# بة �َينمايي 

َ
���يكر�# بؤ مر���، خةل

د� � ضلةكَيشي.
َ
تةند��ستي، بة��يي نةهاتنة�� بة ئا<�ل

 -�B8 � مَير�يي � ها�سة	يي:
 نا�� ثيا��� 

َ
 لة ��� شوَيني ئا�َيستا�� نا�� <# لةطة)

هاتو��، بة ثَيي تَيِر��نيني �����شتييةكا#، <# ثَيويستة 
بو�شَيتة��،  لَي   ���nيس� كا��  هةتا  ئا���بَيت،  �يذ��# 
 g�ضونكة ثة������ � ثَيطةياند# � ثا�َيزطا�� ��ضة� مر
 aين شَيو��� لة الية# <نة�� بة�هةمد�هَينرَيت، لةnلة باش

بو����� (�����شت) فة�مو�يةتي:
ئة� كيذ�ني شو�كر���، ئة� ئة� ال��نة� تا�� <ياني 
خؤتانة��  �يذ��ني  �َيطة�  لة  ثَيكة��نا��،  ها�سة�يتا# 
ئة���  بؤ  بكة#  ترتا#  ئة��  ثَيشִِרكَيي  يةكَيكتا#  هة� 

نةفستا# ثاكبَيت.
بو���  لة  ����كا�ين،  هةندَيك   hخو����� ئةمانة� 

<ياني (<# � مَير�يي) �����شتييةكاند�:
نا��  ��كرَيت   

َ
سا)  (9) طةيشتة  تةمةني  كة  -1كض، 

مَير�  ي 
َ
مال بؤ  a طو�ستنة��� 

َ
بةال لَيبهَينرَيت،  بةشو���ني 

 كةمn نةبَيت.
َ

��بَيت تةمةني لة ���نز� سا)
-2كض، كة بؤ يةكةمجا� سة��عو��� شت � هَيشتا بةشو� 
بةضةندبا��بو�نة���   � تا��نبا��  با�كي  ئة��  نة���بو�، 
ئة��ند� جا� تا��ني با�كةكة� �يا���كاQ، ����� تا��ني 
لةسة�  �نيا  لة�   � ��هةمة   (1500) جا�َيكيشيا#  هة� 

(ثر�� جينو�Q) سز�� با�كةكة� ����َيت.
ي 

َ
سال  (15) تةمةني   hثا كضا#  بؤ  -3باشnين شت 

شو�كر�نة.
(���َينثاكي،  لة:  بريتֵר   hبا <ني  -4نيشانةكاني 
 ،

َ
ما) ئابو��يي  ثا�َيزطا�يي  �ماني،  بة  مَير�  ئا���نة��ني 
. (

َ
 مَير��، ثا�َيزطا�يي كةلوثةلي نا�ما)

َ
�َيكوثَيكي لةطة)

تةمةني  طةيشتو�نةتة  كةسانة�  بة�  -5كؤمةككر�# 
يا# ثَيكة�� نةنا��، لة كر���� 

َ
قبو�#) � هَيشتا <# � مال

َ
(بال

�� ضاكةكانة ثا��شتي خا��نةكة� ����َيتة��.�
ها�كا�يي  ثَيويستة  لةسة��  كةسَيك  -6هةمو� 
ها�تةمةني خؤ� بكاQ، لة ثَيكة��ناني خَيز�# � ��بينكر�ني 

بذَيويد�.
لَير��� ئاما<� بؤ يةكَيك لة فة�مو���كاني (ئاهو��مة���) 
�����شتي  ئة�  َيت، 

َ
��ل (�����شت)  بة  كة  ��كةين، 

ئةسثيتما#، ال� من ثيا�� خا��# <#، لة ثيا�� بَيذ# � 
.[10]#nثيا�� خا��# خَيز�# لة ثيا�� بَي خَيز�# لة ثَيش

ئة��  لةسة�  قسة  باسة��،   aئة ��َيذ��  لة  هة� 
 �  qخر� كا�َيكي  فر�<ني  �����شتييةكا#  ال�  ��كةين، 
ناِ����ية، جؤ�� (<# � مَير�)� بة ثَينج نا� بةa شَيو�ية 

�يا�يكر���،
مَير�يية ���ترَيت، كة كضَيكي   � بة� <#  -1ثاشا<#: 
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ق بة����مةند� ��يك � با�كي بد�َيت بةشو�، بة كوِ�َيك 
َ
بال

� بة بو�كي بؤ� بִרَيت.
-2ضاكز<#: بة� <# � مَير�يية ���ترَيت كاتَيك بَيو�<نَيك 

ثاh مر�ني مَير��كة� لة كةسَيكي تر ما��بكرَيت.
مَير�يية�   �  #> لة�  بريتيية  <#=يةكانة<#:   O3ئةيو-
كاتَيك  بَيت، 

َ
مال كضي  تةنها  بهَينَيت،  كضَيك  كةسَيك  كة 

ي ��بَيت، ��كرَيت بةكوِ�� با�كي 
َ
مَير��كة� يةكةa مند�ل

 Qبةمֲר� <نةكة��  با�كي  لة   Oهة�ضيية  nئي  � <نةكة 
بمَينَيتة�� بؤ ئة� كوِ�� ��بَيت.

-4سn<#: ئةa جؤ��يا# بريتيية لة��� كاتَيك كوِ�َيكي 
ق، ياخو� ثيا�َيكي بَيذ# ��مر# كةسوكا�� مر����كة 

َ
بال

ما����كة#،  ال�َيك  لة  كضَيك  خؤيا#  خة�جي  لةسة� 
لة  يةكَيك  بد�#  ثةيما#  ثيا��كة   �  #> بةمة�جَيك   a

َ
بةال

.aة
َ
كوِ��كانيا# بة كوِ�� كابر�� مر��� بد�نة قةل

كضَيكي   � كوِ�  كاتَيك  خا��نِر�:  -5خو�سة�<ني:=<ني 
 a

َ
ق بة �يستي خؤيا# بيانة�َ� خَيز�# ثَيكة��بنَين، بةال

َ
بال

خؤيا#  ناِ���يֶר،  كضة  كةسوكا��  بَيت  هؤيةكة��  بةهة� 
�َيطة  ناتو�نَيت   dكة �  �nيةك بةها�سة��  بֶר  ��تو�نن 
با�كي  مֲר�تي  لة  كضةكة   a

َ
بةال بطرَيت،  كا��يا#  لة� 

ةتَيكد� نةبَيت، ��يك � با�كةكة� 
َ
بَيبةشد�بَيت تةنها لة حال

بةشَيو�� نو�سֵר ئة� مافة� بؤ بسةuَينن.
خؤ�  بة   Qتايبة ���ية�  قد�نيش، 

َ
تةال بة   Qسةبا��

 aلة تةنها  ئا���نيية  �����شتييةكا#  ال�   �
َ
تةال هةية، 

ةتانة� خو������� نةبَيت:
َ
حال

مَير��كة�  نو�ستني  �َيني  سة�#  لة   #> -ئةطة� 
ناشايستةييكر�.

��<منَيك  مَير��كة�  ����مةنديي  بةبَي  -هة�كاتَيك 
بشا�َيتة��.

-ئةطة� فَير� جا���طة�� بو�، ياخو� با��ِ�� ثَييبو�.
بؤ   ] بؤ<#،   ] نةبو�ند�، 

َ
مند�ل  � نة��كي  كاتي  -لة 

ثيا�.
هيض   

َ
سا) ثَينج  ما���  بؤ  مَير��كة�  كاتَيكد�  -لة 

َيكي نةبَيت.
َ
هة��ل

-لة كاتي ��ستد�َيذيكر�ني سَيكسيد� [ بؤ <#، [ بؤ 
ثيا�.

يا# لة��ستد� � شَيتبو�#.
َ
-ئةطة� يةكَيكيا# ئةقل

�يني  لة  بة���،  ئاما<�بد�ين  ثَيويستة  لَير��� 
.Qة با��ني ��با

َ
�����شتيد� كض ��كو كوِ� لة مֲר�تي مال

-9ثابةندبو�# بةجة<نة �����شتييةكانة�� � طَيِر�ني 
ئاهةنط بة بؤنةيانة��.

��	 ئةنجا�
لة الثةِ��كاني ثيشو�تر بؤما# ���كة�Q كة �����شت 
 نةبو��، 

َ
كةينو�نةيةكي ِ��ستيية� هيض كاQ � ساتَيك خةيا)

 Qهةندَيك بֲר�ِ��ما#  شةنوكة� كر�، تيايد� بؤما# ���كة�
��تَيكي   a

َ
بةال نيية،  ثَيغةمبة�  �����شت  ئةطة�ضي  كة 

ي ئة��c ����  كة 
َ
طة��� بو�� � ِ�يبا��كةc هةميشة هة�ِل

ناِ��حةتى   � تا�يكي  لة   �  Qبد� ك 
َ
ل ثيشاني خة  ِ���ناكي 

����يا# بخاQ، سة��ِ��� ئةمانةh بؤما# ���كة�Q، كة 
طةc مَيذ��يي هةية، كة 

َ
�����شت ئةفسانة نيية، ضونكة بةل

��يسةuَينَى �����شت لة� نا�ضانةc ئاما<�ما# ثَى ��#، 
� كر����تة��، 

َ
ثَيشn  طو����c كر����� �َيبا��كةc بال

ئينجا ئاما<�ما# �� بة هةندَيك بنةما كة ئاييني �����شتي 
 cفةلسةفة باسكر�ني   c��ِسة�� ����مة��َيت،  لةسة� 
ِ���نطة� �يد�  ���ست بو�# � طةشةc ��نيا � مر�g لة 

�����شت.
طةشتبَى�   a�>ئاما  � مةبةستم  ئة��ية   aهيو�

ة كر�بَى .
َ
ل
َ
توَيذينة��كةh شتَيكي نوَيى طةال

سة	ضا��كا�:
محةممة�  �����شتي)  نو�سيني   1.(ثيشاليا�� 

بةهائو�ين مةال صاحيب (��نا� هة���مي).
الثةِ��   a���� ضاثي  كو���)  ئة��بي  2.(مَيذ��� 

(642) نو�سيني (عةالئو��يني سةجا��).
كو��ستا#)،   � كو��  تا�يخي  3.(خوآلصةيةكي 

نو�سيني محةممة� ئةمֵר ��كي بة{.
4.كو��� باكو��� كو��ستا# لة سة��تا� مَيذ����� 
 

َ
هةتا شةِ�� ����مي جيهانى، نو�سيني محةممة� ��سو�)

ها���.
5.(مر�* �لذهب �معا!� �لجو�هر) (�بو �لحسن  علي بن 

حسֵר �uسعو��).
�لساسانيֵר) نو�سيني  (�ير�# � عهد  6.بِر��نة كتَيبي 

كريستنسن، ���طَيِر�ني يحيى �لخشا�،.
صةيةكي تا�يخي كو�� � كو��ستا#، نو�سيني 

َ
7.(خوال

(محةممة� ئةمֵר ��كي بة{).
�.صديقي  نو�سيني،  كو���،  �َيذ��  8.(مَيذ��� 

بؤ��كةيي.
(�.جليل  ينة��� 

َ
لَيكؤل توَيذينة���  9.ئا�َيستا، 

��ستخو��).
10.ثةيامي هة���ما# نو�سينى (ها�� بةهمةني).

 
َ
عةبد�ال نو�سيني،  �����شت،  <ياني  11.مَيذ��� 

موبلغي ئابا��ني- ���طَيِر�ني ��يا قانيع.
12.(هكذ� تكلم -��!شت) تـأليف فريد�يك نيتشة.
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ني ثةنجاكاني سة��� ��بر���، 
َ
نا��ِ��ست' كؤتايي ساال

بةستة� 
َ
�ل خؤيا#  كة  كو��،  ال��  هونة�مةند�  هةندَ� 

(فة�يد  عة���  ناسر���  هونة�مةند�  ��نطي  شيفتة� 
ئةتر�h) بو�#، بةخوليايةكي ������ ��يانويست السايي 
ئة�ثةِ��  ثَينا����   aلة بكةنة���   hئةتر� فة�يد  ��نطي 
��نطي  ئؤكتافةكاني  شَيو���  ستَيل'  تا   ،�� تةقةاليا# 
خؤيا#، ��O ��نطي (فة�يد) بضوَينن' بة� هؤيةشة�� كة 
 O�� هةندَ� ئامَير� مو�يكي 

َ
هةندَ� لةمانة، خؤيا# لةطة)

بةهةما# ستَيلي  ئا���َيكيا#  (عو��)�� شا����بو�#، ضةند 
��نطي (فة�يد ئةتر�h) ���هَينا� بؤ ما��� نزيكة� (10) 

َيك لة بةشي كو���، ���يؤ� بةغد���، طؤ��نييةكانيا# 
َ
سال

���كر����.
َ
بال

ئة� سة���مة� ئةa ضةند ال�� كو��� ئة� طؤ��نييانةيا# 
���كر�ية��، 

َ
بال بةغد���  كو���  ���يؤ�  ئَيزطة�  لة 

ئَيستا�  هؤيانة�   aئة سةتةاليت'  تةلةفزيؤ#'  هَيشتا 
��طةياند# ��نةهاتبو�#، لةبة� ئة�� ���يؤ� نا�بر��، تاقانة 
كي كو��ستا# 

َ
سة�ضا��� هؤيةكي ��طةياند# بو�، كة خةل

 O�� بةتاسة�� طوَيدَير� خَير�يي �َير�� سة� �ماني ال��ني
خؤيا#' هؤطر�ني مو�يكيشد� اليةنطر�ني ثةيد� كر�� كة�تنة 

الساييكر�نة��يا#.

طؤ	Lني9 مو=يكي كو	��
�

تةقةلال� ضة�Lشة� �=َيو

محةمة% حةمة باقي
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طؤ��نييانةيا#   aئة ال��نة   aئة كاتة�  ئة�   a
َ
بةال

كو��،  ��سةنةكاني  طة����  طؤ��نيبَيذ�  ���كر����، 
َ
بال

تاهֲר  جة�����،  عا�`  محةمة�  مة���#،  عةلي   :O��
حةسة#  طة���،  ��سو)  جة�����،  حةسة#  تؤفيق، 
سة���مد�،   Oية لة  ثَيكة���  ماملَي'..  محةمة�   ،Oير��
بةهر��  كانيا��  تةقينة���  ضِرين'  طؤ��ني  هةِ��تي  لة 
بة�هةمةكاني  بو�#'  نةهاتو���  لةبن  بةخشيني  ��هَينا#' 
ئة��نيش هة� لةهةما# ���يؤ� نا�بر�� � ���تر لة ���يؤ� 
كرماشانة�� ثةخش ��كر�نة��� بةجةما��� ��طةيشتن.. 
با��  لة   ] طة���نة،  طؤ��نيبَيذ�   aئة بة�هةمةكاني  كة 
 ����سةنايةتي' [ لة با�� <ما����، لة��نة� ئةa ال��نة �
ئا����  ��نط'  هونة��  تةمةني  ئة��  لةبة�  بو�#،  ��تر �
ئةa ال��نة، لة ضا� ئة� طؤ��نيبَيذ� مة�نانة��، ��O تةمةني 
بة<َير  بو�#   'Qلَيها كةنطريا#   'dَيو�� ةسو���� 

َ
ل
َ
طوال

ئَيستا  ��نطييانة���  ��سةنايةتي  كؤتايي  بَي  شةثؤلي 
طؤ��ني'  لة جوطر�فيا�  ال��نة،  ئة�  بةهر��  يا�� شوَيني 
ئا���� كو��يد�، هة� ئة��ند�� ئةستَير�يةكي كشا�، يا# 
بةجَيما��.  لة بֲר����يي طؤ��نيي كو��يد�   ،Oبر��سكةية
ال��نة،   aئة ئا����  يا��  تةمةني  َيֵר 

َ
��ل كاتَيكيش  بؤية 

ئة��ند�� بر��سكة� ئةستَير�يةكي كشا��، مةبةستم لة 
تةمةني كو�Q' ساتة��ختينة� بر��سكة� ئةستَير�يةكي 
نا�ما#  مة�نانة�  طؤ��نيبَيذ�  ئة�  يا��  كةضي  كشا��.. 
خؤياند�   

َ
لةطة) �يند��يةتي  <يا#'  ئة��ند�يا#  هَينا#، 

هَينابو�، ��O ئةستَير�� هةميشة �يا�� طةh' ����شا��� 
ثِر جريو�� تر��سكة شֲרينةكاني ئاسماني كو������ين.

ئةمة لة كاتَيكد�، ئة� ��<طا��� ئة� طؤ��نيبَيذ� ال��نة� 
عة��بيية��،  طؤ��نيي  كا�يطة�يي  <َير  كة�تبو�نة  تيايد� 
بة(كو��ستانيشة��)،  نا��ِ��ست  تي 

َ
خؤ�هةال سة�لةبة�� 

كة�تبو�� <َير ��بر� تة�<a' ��طةياندني ثِر لة هاQ' ها���� 
<���<��� هةمةجؤ��� عة��بة��، كة تيايد� ئا���� س�nني 
بو�،  سة���مةكة   ���nبيس ��نطي  تاقانة  عة��بيش، 
��طةياندني  هؤيةكاني  ئامر���  كو��  �<طا��، � ئة�  ضونكة 
بة�طر�  تا  كو 

َ
بةل ثِر�ثاطةند�،  بةهؤية��   Oنة كة  نةبو�، 

لة ثا��ستني كةلةثو��� ئا���� س�nني خؤيشي بكاQ! بؤية 
 �

َ
ال

َ
سةير نةبو� لة نا� ئة� هةمو� ئامر��' هؤيانة� ثِر لة هةل

ها���� ��طةياندني عة��بييد�، ضةند ال�َيكي كو��، بكة�نة 
نمو�نة�  عة��بي  هونة�مةند�نَيكي  جَيثةنجة�  ��بر�  <َير 
 ،hئةتر� فة�يد  هَيشتا  كة   ،���(hئةتر� (فة�يد   O��
محةمة�   ،aكةلسو  aئو)  O�� تر�  هونة�مةند�ني  ضا�  لة 
بؤ  ��تر� � حافز)�...هتد.  عةبد�لحةليم  عةبد�لو�ها�' 
هة����#'  بَي  عة��بي،  ��طةياندنةكاني  كة  نة��كر�، 
لة  هةمةجؤ��يا#  بريقة����  ثِر�ثاطةند��   ،aبة�����

�َيطة� ���يؤ، ��<نامة� طؤظا��كانة�� بؤ ��كر�#.
هونة�مةند�   aئة كاتَيكد�  لة  لة����بو�،  سةيريش 
تةمةني  لة   aكة ��� هَينا#)،  نا�ما#  (كة  كو��  مة�نانة� 
كو���،  مو�يكي  تيثَيكي  �يبَي،  بةخؤيانة��  خؤياند� 
مو�يكذ�ناني  بة�����ميش  كر�بَي'  ��نطياني  ها�كا�يي 
تةكياند�  لة  مو�يكي   ،(dفا� عة���'  (بةتايبةتي  بياني 
هونة�مةند�   aئة ��نطي  تي 

َ
��سةال كةضي  <�ند���، 

هةميشة  بةتو�نابو��،  سو����   '
َ

(�� ئة��ند�  كو���نة، 
��يا# كر����، مو�يكذ�ناني بياني، بة���� ��نطي خؤياند� 
كةشوهة���  لة  �َيز  بكة#  ناضا�يا#  بكة#'  ة�كَيش 

َ
جل

��نطيا# بطر#، نةO بةثَيضة��نة��.
���ستكر�ني  هؤيةكاني  بة����   aكة لَير���،  ئا 
ئة�  ��طةينة  بضֵר،  �يند���نة  ��نطة  تي 

َ
��سةال  aئة

�َيرينة�  س�nني  ئا����  ��نطانة،   aئة َيֵר: 
َ
بل ئةنجامة� 

كة  مَيذ��� خؤيانن،  لةمة�بة�تر�   
َ

هة����# سا) سة��#' 
��سة#'  كةلةثو���   aئة نة��، سنطا�سنط،   ���� نة�� 
تةمةني  لة�  طرتو��� 

َ
هةل خؤياند�   

َ
لةطة) �يند���يا# 

 'hهَير ��يا#  بة��مبة�  لة  تو�نيويانة  ةشد�، 
َ
هة����# سال

ئاشو���  لةشكر�كاني  ��َيذخايةني  ��طֲרكر�ني  ثةالما�� 
ئوغو��  عةباسي'   'aئيسال مةكد�ني'  ئةسكةند��� 
تو�O' سةلجوقي' هؤال�كؤ� تةيمو�� لةنط' ئا� قؤينلو� 
خؤيا#  عوسماني'..هتد،  سةفة��'   ' قة��قؤينلو�   �
كة  بثا�َيز#،  كو������ييانةيا#  مؤ�كي   '

َ
شةقل ��بطر#' 

مؤ�كة،   '
َ

شةقل  aئة  ،������>� ةمة� 
َ
ضةل ثِر  تةمةنة   aلة
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بياني'  ��������سَي'  بة�ضا��  ناسنامةيةكي  بؤتة 
 aئة تر،  بةمانايةكي  خؤ�ئا��..   'Q

َ
خؤ�هةال كو��ناساني 

سامانة كولتو��يية� ئَيستا� ئا���� س�nني كو��، بة�� 
 aلةبة��� كو���،  طةلي  قو�بانيد�ني  ماند��بو�#'  ��نج' 
��شةكو<يي'  ��طֲרكر�#'  ثةالما��   'hهَير هةمو�  ئة� 
 aكا�لكا�يية�، كة ���يֵר نمو�نةكانيما# لة �<َيمي (سة��
ئا���يي  تر��سكة�  ���كة�تني  بؤية  بيني..  حسَين)�� 
ي 1991� سة��� ��بر���، ئومَيدَيكي 

َ
���� ��ثةِ�يني سال

طؤِ��نكا��'  بةثَيي  ثَي  تيايد�  كة  ئا����،  هَيناية  تا��� 
ئا����ني' ثَيشخستنةكاني تر� بو��� سياسي، ئابو���، 
ياند� فة�هةنط' كةلةثو��� كو��يش، 

َ
يةتي'.. لةطةل

َ
كؤمةال

لة  ناشرينكر�#،  شَيو�ند#'  ��طֲרكر�#'  �<طا�� � طة��� 
a مخابن! 

َ
خؤ� بتةكَينَي' خزمةتي بكرَ�' بطةشَيتة��، بةال

ثَيويست' شيا� ال�  بةطوَير��  هة�   Oنة اليةنة،   aئة كة 
��ست  ���نة  ة��كاني 

َ
جل كو 

َ
بةل بֲרكر�،  لة  لَينةكر�ية��� 

كة  نامؤ،  نةخوَيند�����  هةلثة�ست'  نةشا�����  كةساني 
ئة���  دَير�ني'.. 

َ
هةل بر�#'  بةالِ�َيد�  كة�تنة  ناشيانة   ���

مو�يكي  (طؤ��ني'  ��طا�كر�ني  تر��سكة�  َيك 
َ
تؤ�قال كة 

ة� ���يي 
َ
كو���) لةa ثاشاطة���نيية� ئةa (15-10) سال

خو��  سؤ�� 
َ
�ل خةمخؤ��  هونة�مةند�ني  هة�  لَيد�كرَ�، 

مخابن!  �يسانة��  كة  مو�يكي كو��ين،  طؤ��ني'  مةيد�ني 
ثَيناكرَ�،  ���َيذيا#  شيا�،  بةِ�����  لةاليةكة��  ئةمانيش 
لةاليةكي تريشة��، لةبة���a هةندَ� �يا���� شَيو�ند#' 
مو�يكي  طؤ��ني'  ناسنامة�  ��َيوكر�ني  لةكة���كر�#' 

وَيست نֵר.
َ
كو��يد�، ها���نط' يةO هةل

ة� ���ييد� 
َ
لة� �يا��� ��َيو�نة� لةa نزيكة� (15) سال

بة��قي ��بينرَين، الساييكر�نة��� ئا���� طؤ��ني تو�كي' 
ثاشخاني  لة  بَيئاطا  نةشا�����  ال��نَيكي  كة  عة��بيية، 
مَيذ��يي بةشكؤ� مو�يك' طؤ��ني كو���، سة�با�� ئة��� 
مو�يكي  طؤ��ني'  هة���   'hكة نا�  ��خزَينة  ثة���  بَي 
طةالني تر���، كةضي ��a' ��ستيش بة�هةمةكانيا# لة 
كو��ستانة��  حزبةكاني  ��طةياندني  ةكاني 

َ
كةنال �َيطة� 

���كرَيتة��! بةبَي لةبة�ضا�طرتني هيض جؤ�� فلتة�َيك! 
َ
بال

ئة�  نةشا����يي  �يسا#  �َيطةثَيد�نة،   aئة سؤنطة�  كة 
نة� ��طةياندنة، لة جيهاني طؤ��ني' مو�يكي 

َ
���طا� كةناال

كة   hكةسانة ئة�  تر،  بة��تايةكي  كو���..  ��سةني 
���ضو�نة  شةقامةِ�َ�  لة   aئة بؤ  �َيطة  نة��، 

َ
كةناال لة� 

نֵר،  شا����تر  تا��ثَيطةيشتو��نة  لة�ال��  خؤشد�كة# 
بيانֵר،  مو�يكي  طؤ��ني'  الساييكر�نة���  خة�يكي  كة 
مو�يكي  كة  بز�نن  ��بو�ية  شا����بو�ناية،  ئةطة�  ضونكة 
لة  ةمةندتر� 

َ
���ل �َيرينةتر�   ��� ثاشخانَيكي  كو���، 

مو�يكي تو�كي' عة��بي هةية.. لةمةh ��َيوتر، هاند�#' 

�َينوَينيكر�ني هةندَ� ال�� بةنا� هونة�مةند' طؤ��نيبَيذ�، 
 aبضِر#!.. ئة ئا���� مو�يكي عة��بي، طؤ��نيي  تا لةسة� 
ئة��نة�  طو�ية  كة  لة����ية،  سةير�كة�  ��َيو�،  �يا��� 
�َينوَيني' ضا�ساغي ئةa ال��نة ��كة#، خؤيا# بةثسثؤِ�� 
شوَين  ئَيمة�  كاتَيكد�  لة   !����  aة

َ
قةل لة  مو�يكي  بو��� 

لة  كو��،  مو�يكز�ني  مو�يكذ�#'  طؤ��ني'  طر� 
َ
هةل ثَي 

' ���طا� كؤِ�� بؤنةيةكد�، نةمانديو� ئةمجؤ�� 
َ

هيض كةنا)
بو���كاني:  لة  خؤيا#،  مو�يكيي  بةهر�يةكي  ثسثؤِ��نة 
ئا�����نا#، مو�يكذ�ند#، ��بة��يةتيي كؤنسَيرتي مو�يكيد� 
نيشا# بد�#! ��O ئة� هةمو� تاقيكر�نة��نة� لةa بو�����، 
 نمو�نة بةهر�����كاني ��O مامؤستايا#: موجتةبا� 

َ
لةطة)

شا� محةمة� 
َ
مֲר����، ئةنو�� قة����غي، ��يا ئةحمة�، �ل

 جةما)، ���� ����ند��' 
َ
ال

َ
سةعيد، خاليد سة�كا�، عةبد�ل

ة� كامكا�� عةند�ليبي' يوسف ��ماني'..
َ
ئةند�ماني بنةمال

���ييد�، ضةثكَي  ة� 
َ
سال  (30)  aلة هة�يةكةيا#  كة  هتد، 

ئا���� بةهر�� خؤيا# ثَيشكةh، خة�ماني مو�يك' طؤ��ني 
كر����� ��يا# ال�يشيا# فَير� جؤ��كاني ئامَير� مو�يك 
كر����.. كةضي ئةa جؤ�� بةنا� هونة�مةند� ثسثؤِ��نة� 
ثال�� قة���، ��يانكاتة ���َيذكا�� ��مِر�ست، بَي ئة��� 
جةما���، بةهر�يةكي ��ستة�خؤ� ���بةِ���يا# لَي ببينَي 
تي 

َ
هةندَ� ��مو���طا� سة��ني حز�' حكو�مةQ، ��سةال

�يو#'   ���� ثَي  هونة�ييا#   �
َ
باال ئةند����  لة  تر� 

َ
باال

كاتَيكد�  لة  ��كة#!  بֲר�بؤضو�نيا#  ���َيذ�  لة  ثشتيو�ني 
بةخشينَيكي  تاقيكر�نة���  ئة�مو�#'   ���� ��بو�   nست��

تاية	 تؤفيق
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 aئة a
َ
��� هونة��، ئة�سا ئةa متمانةيةيا# ثَي بد�َ�، بةال�

لة� ��مو���طا�  بؤ ئة��� ضا�بةست  (بةنا� ثسثؤِ��نة!)، 
متمانةيةيا#   aئة كة  بكة#!   Qة

َ
���ل بة�ثرسانة�  حز�' 

(طو�ية!)  كة  ��كة#،   hئة�� بانطةشة�  ���نةتَي، 
 O�� نةمر�  ��سة#'  سر����  بؤ  ئةلتة�ناتيظ  ��تو�نن 
تةنيا  كا��، هة�   aبة بكة#!. كة  ثةيد�  (ئة� ��قيب)يش 
يةO' نا�بانطَيك بؤ خؤيا# ���ست 

َ
ال

َ
مةبةستيا# ئة��ية هةل

هونة�مةند'  بةنا�  جؤ��   aئة ��ستي  كَي  ئةطينا  بكة#!. 
تا  طرتو��،  تريشي  بةهر�����كاني  هونة�مةند�   Qتةنانة
��يا#' ��يا# (سر���� نةمر) سا� نةكة#؟. ئة� باشة كة 
 O�� ناتو�نن كا�� �� بكة#، بؤضي طةِ�يا# لة سر���َيكي

ند���؟.
َ
(ئة� ��قيب) ئاال

�َينم،  ��قيب)  (ئة�  سر����  نا��  كاتَيكد�  لة  من 
لة   Oبة�طريية ��كؤكي'  جؤ��  هيض  نامة�َيت   Oهة���
���خسا�� نا����كي (ئة� ��قيب) بكةa، ها�كاQ ناشمة�َ� 
ها�ضة�خانة�  نوَ�'  بة��يا# سر����  ثَيويستيما#  َيم 

َ
بل

بة���ثَيشة��ضو�ني  نا����كي  سيما�  كة  نيية،  تر 
كو 

َ
��خو���' ئا��Q' ئة�مو�نةكة� ئَيستاما# بنوَينَي، بةل

سؤ�� 
َ
��مة�َ� ئة� ضا�بةستة� ئةمانة، بؤ جةما���� �ل

 بكةمة��، كة لة كاتَيكد� (��O �تما#) 
َ

خةمخؤ�، ثو�ضة)
ةكاني 

َ
كةنال ك' 

َ
خةل جةما����  ال�  هَيشتا  كة  ئةمانة� 

هونة�يي خؤيانيا#  بةهر�يةكي  هيض جؤ��  ��طةياندنة��، 
نيشا# نة����، ضؤ# ضؤني ئةa هةمو� ئا���� عة��بييانة، 
لة   hثةيتا ثةيتا  تا�� طؤ��نيبَيذ سا� ��كة#'  بؤ ال��ني 

شَيو�� (C.D)يد�، بؤ با��ِ��كانيا# ��نَير#؟.
 aئة نزيكةكاني  هة�  ثرسيا��نة،   aئة بة���ضو�ني  بؤ 
كة  ��كة#،  ئاشكر�  نهَينيانة  ئة�  هونة�مةند�نة،  بةنا� 
كو 

َ
تةنانةQ ئةa ئا���� عة��بييانةh هي خؤما# نֵר!، بةل

ئا���� ئاما��كر��� مو�يكذ�ناني عة��بي ��O (محةمة� 
كة  هونة�مةند�نةية،  ئة�   O�� تر�  نمو�نةكاني  موجي)' 
��كِر#'  لَييا#  نةتة��يةتيما#  ساماني  لة   ،

َ
مؤ) بةثا��� 

ترياO' <�هر، ���خو���� مو�يكي ��سةني   O�� #ثاشا
كو���' ال��ني بَيئاطا� ����#!.

مي ئةa ثرسيا��ما# ثَيد�طاتة��، 
َ
لَير���، كة ��ال ئا 

بخةينة  �ياتر  ���ناكيي  ئة���  بؤ   Qكا�� بة��  ثَيويست 
سة� اليةنَيكي تر� نةشا����يي' بَيئاطايي ئةa ثسثؤِ��نة!، 
 aئة ئةطة�  بثرسֵר:  بطرين'  اليةنة   aئة لةسة�  لةنطة�َيك 
بةِ�َيز�نة، بةa كا��يا# ��يانة�َيت خزمةتي مو�يك' طؤ��نيي 

ئاما��كر���  ئا����  ئة���  لةباتي  بؤضي  بكة#،  كو��� 
كو���  طؤ��نيي  مو�يك'  ���خو����  ��كِر#'  عة��بي 
طةالني  ئاما��كر���  ئا����  نا��#  تةقةلال   ،#����
ئةفغاني'.. فا�سي،  ئا����،  هيند�،   :O�� (ئا��)، 

هتد، بكِر#؟. ئة�َ� مو�يكي طةالني ئا��، لة كةشوهة��� 
كةلةثو��� مَيذ��� مو�يك' طؤ��نيي كو��� نزيك�n، يا# 
نيشانة�  طة� 

َ
بةل ئةمة  ئة�َ�  عة��بي؟،  طؤ��نيي  مو�يك' 

طؤ��نيي  مو�يك'  لة  نيية،  خؤشة�يستانة   aئة بَيئاطايي 
طةالني �نيا؟!.

بةتةنطة��هاتن'  ���نطة�  لة  كاتَيكد�  لة  ئَيمة 
خةمخؤ�يمانة�� بؤ ثا��ستن' طةشةثَيد�ني طؤ��ني' مو�يكي 
قسة�  هة�طيز  ��خةين،  بة�ضا�  سة�نجانة   aئة كو���، 
وَيستي نيشتماني' 

َ
ي' طومانَيكما# لةسة� اليةني هةل

َ
����ل

بةنا�  ئةمجؤ��  كةسايةتيي  با��  سؤ�يي' 
َ
�ل  �����

���َيذكا�' هونة�مةند�نة نيية، بة��مبة� بةطة)' نيشتما#' 
بةهر�يي'  بَي  لةسة�  قسةما#  كو 

َ
بةل خةa' خؤ�طةكاني، 

لَي نةهاتو�يي هونة��' نةشا����ييانة، لة جيها#' مَيذ��� 
بةثلة�  بر�#  ئֲר�يي   Oنة كو��يد�،  طؤ��نيي  مو�يك' 
حزبي'  بة�ثرساني  لة  نزيكايةتييا#    'Qها��  'Q

َ
��سةال

 'Q
َ
��سةال ئة�  سة�با��  ��كةين  حة�يش  حكو�مي' 

تر،  ئة��ند��  سة��#  ��يا#'  ��طֲרَ�،  لَييا#  �َيز�� 
بةِ�َيزتر سةيريا# بكرَ�' لةباتي ئة� ثشتيو�ني' ها�كا�يية 
يشيا# 

َ
����يية� ئَيستا لَييا# ��كرَ�، با ��يا# طةِ��كة مال

ثة�لةما#'   aئةند� ���ير�  بكرَينة  بكة#'  تاثؤ  لةسة� 
حكو�مي'  ��مو���طا�  لة  ��خو��ما#   a

َ
بةال تريش، 

َ
باال

هونة�  ال��ني  ��طةياند#'  ةكاني 
َ
كةنال بة�ثرسا#'  حزبي' 

ئومَيد'  ضا��نو�ِ��'  ئة�  ئة��ية،  طؤ��نيبَيذ�#  ثة����� 
متمانة هونة�يية� بةمانةيا# هةية، لة جَيي خؤيد� نيية، 
ضونكة ئةمانة بَي بةهر�#' بؤ ثِركر�نة��� ثاسا���ني بَي 
نةشا����يانة ��بة#'  بؤ كا��  بةهر�يي خؤيشيا#، ثةنا 
مةترسي'  ئةمانة،  نةشا����يانة�  كا��   aئة  aسة�ئةنجا
���ست  كو���  مو�يكي  طؤ��ني'  بؤ  تةنطذ�،  ةمة� 

َ
ضةل

لة  ��يكة#،  نةشا����  كةساني  كة  كا�َيكيش  ��كة#' 
 O�� بَي، ضونكة�� aئةستة ����>� �����ييد� ضا��سة�� �
َي: بة��َيك، 

َ
شاعֲר� طة���� فا�d (سةعد� شֲר���) ��ل

 
َ

' بֲרَيكة��، بةسة� ��نا� عاقل
َ

ئةطة� نة��# بيخاتة نا�ضا)
���نايةتة��. 
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	َيساكانى �شةِ	Rنا�، لة بنجى كا	���
               

 �. شَيركؤ بابا�
 ثِرRفيسؤ	; ها	يكا	   

  1- ��ستثَيك:      
لة �َيزمانى كو��يد�، ضا�{، يا# كا�، يا# ئة� �شانةc كة لة كا���� ����نرَين، ��بةh كر��# بةسة� سَي جؤ���، 

:O��
 يةكةa: جؤ�c سا��

����a: جؤ�c ��ِ�َيذ���
سَييةa: جؤ�c لَيكد���

�� بةسفتى � بةخنجى ئةنجاa نة�����، هة� لةبة� ئة�� � a
َ
بَى طوما#، ئةa ��بةشكر�نة ��� جو�# � كا�يطة��. بةال

ى لة نَيو �شة ثؤلَينكر���كاند� �����كة�َيت. تةنانةQ، هةندَيك 
َ
 � ثَيكةل

َ
طشت كاتَيك مشت � مِر هةية، ضونكة تَيكة)

با��ِ����ين،  لة�  ئَيمة  نةبَيت.  ئا����  لة  (سا��)   cجؤ� كة  ��كة#  ضو�نة  بؤ  بֲר�  ئة�   cاليةنطֲר �َيزماننو�سا#،  لة 
 c�ِبطؤ) � (كى���� c�ِبطؤ) ئةطة� ثَيكهاتةكانى هة� فؤِ�مَيك كة لة (كا�)��� ���َيذ��بَيت، بة جو�نى شى بكرَيتة��، بؤ
نا��كى)، ئة�� ئة� جؤ�� بؤ ضو�نة ثةيد� نة��بو�. ئة��h لة يا�نةكةين، كة لة جؤ�� هةلوَيستى ئا�ها��، بز�ظى (خنج 
ֵר ثرQ � ثر��شى ثؤلة �شةيةO ببَيت بة 

َ
بِرين) ثَيويستة � ��بَيت جؤ��كانى �شة (خنجִِר) بكةين بة (تَيؤ�c) � نةهَيل

خة�h لة ثؤلَيكى تر��.
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-2  طلَينة; �شة	Rنا�:
(بنج)  هةما#  كاتد�،  هةما#  لة  �شة��نة�.   cطلَينة لة  بريتيية  بنجى)  بنجى(ضا�طى  �شة��ناند�،  بز�ظى  ئاستى  لة 
بريتيية لة طلَينةc(كا�) � (كا�) يش بريتيية لة طلَينةc (�ستة). كة��تة، بنجى كا� بريتيية لة (طلَينة)، ضى لة ئاستى 
هة� �شةيةكى ��نر����، ضى لة ئاستى (كا�)��� ضى لة ئاستى (�ستة)��. هة� لةبة� ئة��، هة� �شةيةكى ��نر�� ضةند 
طلَينة  لة  بريتيية   (Qسو�) كا��كة بنجى  كا�c (سو�تا#)��،  لة  نمو�نة،  بؤ   ��طرَيت. 

َ
ئاكا�َيكى مؤ�فؤسنتاكسى هة)

بؤ كا�c (سو�تا#) � بؤ ئة� �ستةيةc كة لةسة� ئة� كا�� ��كة�َيتة طةِ�، يا# لة ئة� �شانة��، كة لةسة� هةما# كا� 
 :O�� ،نرَين����

شِر�ظة�شة

(سو�Q) �#سو�تا#

��(سو�Q)َيت��سو�تَيت

(سو�Q)��سو�تا�

(سو�Q)َينر��سو�تَينر��

(سو�Q)��سو�تو�

  

a لة هة� هةمو�ياند� 
َ
�نر��)، بةال� cكا�، ضا�{، �شة) cخشتةية��، �يزَيك �شة بةكا� هَينر��#، بة ���خسا� aلة ئة

بنجى (سو�Q) هةية � لة هةما# كاتد�، البر�نى طلَينةc (سو�Q) ��بَيت بة هؤc هة��d هَينانى طشت �شةكانى نَيو 
خشتةكة. لة نو�سينةكانى ئَيمة��، خانةc (بنج) بة خانةc <ما�� (سفر) نا�بر��� � ئةمجا كؤلكةكانى تر بة هة� ��� ال�� 

:O�� ،#كر�� hبة��

00000(5+)(4+)(3+)(2+)(1+) {سفر}(1-)(2-)(3-)(4-)(5-)000000

لة ئةa �يزبةند�، ثليكانةيةO ضَي كر��� بؤ طشت ئة� كؤلكانةc بة الc ��ستد� � بةالc ضةثد� �َيضكة ��بةستن، 
سة��c��ِ ئة� ��ستية، طلَينةc (سفر)، كة بريتيية لة بنجى كا��كة، ��بَيت بة ئة� <ما�� سفر�c كةهةنطا�c <ما�� سفر 
�يا�c ��كاQ � ئةمجا� نرQ���� l بة ��تايى <ما��كانى تر. بَى طوما#، ئة� �يز بةند� بֲרكا�ييةc سة����، بريتيية لة 

  .Qمانةكةما# لة (خشتִِר) بد�� cنر���ئة� فلتة��c، كة ��تو�نَيت طشت �شةيةكى �

-3 نمو�نةيةf بؤ شرRظة:
 با� ��كةين 

َ
e (سو�تا#) �����طرين � طشت كؤلكةكانى cلةكا� (Qسو�) ى (بنج) بز�نֵר، بنجى

َ
بؤ ئة��c طرنطى ��ل

:O�� ،بنَيت�بؤ ئة��c �شةc بةجَى �
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) ��نر��# � هة� هةمو�يا# Qخشتةية��، يا�ييةكى ميكانؤيى بة�ثا بو�� � �يزيك �شة لةسة� بنجى (سو� aلة ئة
:O�� ،#خشتةية��، ضةند سة�نجَيك هة aتايا# هةية � �َيزمانֵר. ئةمة� لة ئاستى ئة��

هةما#   hيزبةند�� ئة�   � ��ثا�َيز#  خؤيا#   cيزبةند�  � هةية  ئةند��يا�ييا#   cخانة �َيزمانيةكا#  كؤلكة   :aيةكة
�يزبةندc �ستةسا�ييانة � طوَيز����تة�� بؤ سة� �شة ��نر���كا#. 

��: سو�Q: َيت
------ :Qسو� :�

يا#، 
� :Qنة: ��: سو�

---- :Qنة:----: سو�
يا#،

نة: سو�Q: َين: �: �: �: �
نة: سو�Q: َين: ��: �: ----

يا#،
a :َين :Qسو� :�� :���

���: ---: سو�Q: َين: -----
يا#، 

� :�� :� :#� :Qسو� :(a)���
----- :�� :� :#� :Qسو� :���
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ى يةكةمد�، �يزيك �شة ��نر�� بة����� كر�# بة �يزَيك �ستةc (ها�بنيا�) � ���كة�تو��، كة هة� 
َ
����a : لة خال

جؤ�� �ستةيةO لة (كةd � <ما��)c بكة�c �ستة ثاO بكرَيتة��، ئة�� بنيا�c �شةيةكى ��نر�� بة��نبة� بة هةما# �ستة 
�نر��) هةية ئة� � cَيت بؤ كةسَيك، يا# بؤ ضشتَيك. كة��تة، لةسة����، ثَينج (�ستة) هةية � ثَينج (�شة

َ
بةجَى ��هَيل

�شة � �ستانة بة شَيو�يةكى (خشتةكى)، ��تة (match) بة��نبة� ��ستا�# � ناشَيت � نابَيت (تا� � فيق) يا# بكةين، 
  .(mis-match) بة

:O�� ،نر�� ��بةخشن�� cشة� Oَيزمانى (سَيتد��)، ية� cستة� hى ����مد�، هة� شة
َ
سَييةa: لة سة��بةندc خال

�شة� ��نر��ستة بة (سَيت)

a :َين :Qمن: ����كة: ��: سو�
تؤ: ����كة: ��: سو�Q: َين: يت

ئة�: ����كة: ��: سو�Q: َين: َيت
ئَيمة: ����كة: ��: سو�Q: َين: ين
ئَيو�: ����كة: ��: سو�Q: َين: # 
ئة��#: ����كة: ��: سو�Q: َين: #

--:(���: سو�Q:) َين: --

(��� سو�تَين)

:O�� ،���� cَبا بِر��نֵר لة ئة� سَيتة �ستةية، كة هةندَيك كؤلكةيا# فِر��
1.جَينا�� جو��كانى بكة� (من، تؤ، ئة�، ئَيمة، ئَيو�، ئة��#) � جَينا�� لكا��كانى بكة� (a، يت، َيت، ين، #، #) 

�نر���� جَييا# نابَيتة�� � لة ئة� جؤ�� �شةية�� ئة�كى (بكة�) ثَيويست نية. � cالبر����#، ضونكة لة �شة
2.بة�كا�c �ستةكا# (����كة) بو�� بة (���) � ئامر��c ناسر��c � �يا�يكر�نى البر���، ضونكة جَىc نابَيتة�� لة 

�نر����. � cشة�
�نر����. � cبة�����مى (��) البر���، ضونكة ئة�كى نيية لة�شة c3.ثَيشكا�

4.لة ئة��نةc سة���� ب��nَيت، كؤلكةكانى (���) � (سو�Q) � (َين) ما�نةتة��، بة هةما# �يزبةندc سينتاكسى 
�شةc (��� سو�تَين) ثةيد� بو��. 

  
ى ثَيشو�، بة��نبة� بة ئة� سَيتة �ستةية �شةيةكى ��نر�� هةية لة ضةشنى (ضا�{)، كة 

َ
ضو���a: لةبة� ���ناكى خال

:O�� ،نرَيت���لةسة� ��طى ��بر��� )قة�( �

�شة� ��نر��ستة بة (سَيت)

a :� :#� :Qمن: سو�
Q :� :#� :Qتؤ: سو�

c :� :#� :Qئة�: سو�
ئَيمة: سو�Q: �#: �: ما#
ئَيو�: سو�Q: �#: �: تا#
ئة��#: سو�Q: �#: �: يا#

(#) :--- :� :#� :Qسو�
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:O�� ،#فؤ�مى (ضا�{) هة Oنر��) � ية�� cشة�) Oية ،Oكة��تة، بة��نبة� بة هة� سَيتة �ستةية

�يزبةند� سنتاكسىبابة+
من: ����كةa: سو�Q: �#: ��ستة (بةسَيت)

---: ���---: سو�Q: َين: -----نا�c بكة�

---: ���-----: سو�Q: �#: �: (#)نا�c ضا�{

---: ---: سو�Q: �#: ��: (#)نا�c ضا�{ بَى بة�كا�

:O�� ،طرَيت�� 
َ

�� جا� كا��كة ثَيشطرَيكى (��تا طؤ�) هة)� : aثَينجة

: ��: طرين
َ

����كا#: هة)
:O�� ،هةية (بكة� cنا�) نر�� لة ضةشنى�بة��نبة� بة ئةa �ستةية �شةيةكى �

: -------: طر: ---------
َ

���: هة)
يا#، ضا�طَيكى ��نر�� هةية لة ضةشنى:

(#) :Q :طر :------- :
َ

���----: هة)

نةc سة���� (ضوستى) � (بليمةتى) �مانةكة ثيشا# ����#، لة �شة��ناند�. هة� لةبة� ئة��، 
َ
شةشةa : ئة� خاال

��بَيت لة ئةa ميكانؤية تَى بطةين � هة� هةمو�ما# بكة�ينة طةمة كر�# لة طؤِ��ثانى (�شة��نا#)��.

-4 خانةكانى بنجى كا	
 cنا� ��بةين، ضونكة لة ناخى كا��كة�� كا�يطة� (نا��كى cكؤلكة) خانةكا# بة cبنجد�، ئَيمة با�طةية cلة �يو
َيكى طة��� ��طَيِر# لة �شة 

َ
ى كا��كة��. لة ئةa ������، خانةكانى (1-، 2-، 3-، 4-) ��ل

َ
��نوَينֵר، نةO لة توَيكل

:O�� ،#نا��

- ٤- ٣- ٢- ١سفر

 ��، ��، c ،¸ ،Q، ��      � َين، �# بنج

 سفر

ة�
ِ�َين

ثة
تَى

يا�
نا�

ة� 
بك

 c
انة

يش
ن

���
�بر

�

���
�بر

� c
ؤ�

ج

 خانةc طلَينةc (سفر)�� نةبن. هة� 
َ

لة ئة� خشتةية��، خانةكانى (1-، 2-، 3-، 4-) ��بن بة (هيض) ئةطة� لةطة)
لةبة� ئة��، ��تو�نֵר بياg � بِرشتى  خانةكا# لة يةكcn ها�َير بكةين، بة ئةa ضةشنة:
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يةكةa:  ئةطة� خانةc (سفر)، ��تة (بنج)c كا��كة هةبَيت بةتةنها، ��O بنجى (سو�Q) لةكا�c (سو�تاند#)��، يا#، 
:O�� ،��(نو�سֵר) cلةكا� (dنو�)c�ِبنجى تَيثة

مانى �تايى- ٤  - ٣- ٢- ١سفر+١�
�Qشَيت -------------------سو���

بسو�تَيت

�dنو�---
---

��شَيت --------------
بنو�سَيت

a ثَيشكا�c (�) ��خو��َيت، 
َ
لة ئاستى ئةa ��� نمو�نةية��، بنجى (سو�Q) ��تاc ( نا�c بكة�) ����نَيت بة تةنها، بةال

بؤ ئة��c كة خؤc ثتة�بكاQ. بَىطوما#، ثَيشكا�c (�) كاتية � بةهاتنى هة� ثا�ضةيةكى تر، ضى الc ��ست � ضى 
 c(نة) ��هَيتة كاية�� � ثَيشكا� cثَيشكا� ،��(cَنة� ) cال��ضَيت � لة �يز�كة�� نامَينَيت. بؤ نمو�نة، لة با� ،qضةcال

:O�� ،Q(بـ) ال��با

(Qسو�) (نة) : (Qسو�) (�)
(dنو�) (نة) : (dنو�) (�)

:O�� ،#نى كا��كة، بة ئة�كى بكة�، ��بֵר ��كة����� c(#شيا) cجؤ�� نا�� ��تا aمانى ��تايية��، ئة� c��� لة

--- بـ (سو�Q) : ��شَيت بسو�تَيت ( شيا�� بؤ سو�تا#)
---بـ (نو�d) : ��شَيت بنو�سَيت ( شيا�� بؤ نو�سֵר)

 (able0000) cلة �مانى ئينطليزيد� ثاشطر a
َ
لة �مانى عة��بى��، ��ستة��<�c (قابل للـ ...) بةكا� ��هَينرَيت، بةال

.(burnable):O�� ،بةكا� ��هَينرَيت
كو��يز�نة   � هَيناند�  بةكا�  لة  يةكجا�سستن   (dبنو�)  �  (Qبسو�) بكة�   cنا� جؤ��  بةكا�هَينانة��،   c��� لة 
 � #��� ��� (dنةنو� ،Qنةسو� ) #يو� نة�َيكة يا� a

َ
��سةنةكانى كو������c نةبَيت، كةd ناتو�نَيت فة�قيا# بكاQ، بةال

خو�ياية، كة ضى ��� سستة لة بةكا� هَيناند�. بة��خة��، ئةa جؤ�� �شةية طرنطةc �مانةكة، هَيشتا بايةخى ثَى نة����� 
ة ضا�طةشةكا#.

َ
� نةكر��� بة خؤ��كى �َيزمانى بؤ بֲרc مند�ل

 خانةc (بنج)، كة 
َ

 ��طرَيت، بكة�َيتةكا� لةطة)
َ

����a :  ئةطة� خانةc (- 1)، كة ��طة�c تَيثةِ��ند# (َين/ �#) هة)
:O�� ،بريتيية لة بنجى كا��كة

- ٤- ٣- ٢- ١سفر+١
�Qشَيت بسو�تَينَيت------------َينسو���

--------- -----------------

a طشت كا�� 
َ
تَيثةِ��ند# (َين/ �#) ���ناطر#، بةال  cبَى بِرشتن، ضونكة ثَيشكا� تَيثةِ��كا#  لة ئةa ئاستة��، كا�� 

 cتا�� a
َ
تَينةثةِ��كا# ضاالكى ��نوَينن. بؤ نمو�نة، نا�c بكة� (بسو�تَين)، هة� ضةند سست بَيت لة بةكا� هَيناند�، بةال
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:O�� ،ثتة�تر ��بَيت �� ��طرَيت. هة� بؤ نمو�نة، لة �يوc نة�َيد� �
َ

(شيانى سو�تاند#) هة)
(سو�تَين) : (نةسو�تَين)

:O�� ،ى
َ
يا#، ئةطة� (بة�كا�)َيك بخةينة ثال

--- بة �ستة:
a :َين :Qسو� :�� :���

-- بة نا�c بكة�:
���: ----: سو�Q: َين: -----: (��� سو�تَين)

لة���c �َيزمانة��، ئةa جؤ�� نا�c بكة�� كؤلكةc (بة�كا�) �����طر#، ضونكة تَيثة�#. لة اليةكى تر���، جؤ�� 
 aى يةكة

َ
نا�c ئا�ها (��� سو�تَين) يةكسا# ��بن بة �َيزما# بة هة� كا�َيكى تَيثةِ�، ��O (نو�سֵר) كة ��شَيت بةثَيى خال

 .Qضَى بكا (dنامةنو�) �ِتَيثة cبكة� cلة ثَيشة��، نا�
 nثاش cبَيت هة� ��� خانةكة�� c(سفر)�� بةكا� هَينر�، ئة�� بة ناضا� cخانة 

َ
سَييةa : ئةطة� خانةc (- 2) لةطة)

:O�� ،��� ئة� سَي خانةية ��خةينة cناند�. لة سة��تا��، با�طة�(- 3) � (- 4) ثِربكةينة�� لة �شة�

-- خانةc (- 2) : با�طةc بكة� نا�يا�، ��نطى (�).
(c ،�� ،¸ ،Q ،�) بر���، ��نطةكانى�� c(- 3) : نيشانة cخانة --           

-- خانةc (- 4) : نيشانةc ��بر���c تة��� (��).

بَى طوما#، كاتَيك كة خانةc (- 2) ثِر ��كرَيتة�� بة ��طة�c بكة�نا�يا� (�)، ئة�� نا�َيكى ��نر�� ضَى ��بَيت لة 
ضةشنى (نا�c بة�كا�) لة جياتى (نا�c بكة�). ئَيستاh ��تو�نֵר خشتةيةO ضَى بكةين بؤ ئةa جؤ�� نا��:

- ٤- ٣- ٢- ١سفر
Qَينسو����

dنو�----���

بة سة�نجَيكى ���، �����كة�َيت كة تةنها هة� نمو�نة تَيثةِ��كا# ��تو�نن ئةa جؤ�� نا�� ضَيبكة# �  هة� ��� 
�� ���نن بة (��تا). � hنمو�نةكة

 c(سفر)�� بةكا� هَينر�، ئة�� خانة cخانة 
َ

ضو���a : ئةطة� خانةc (- 3) لةطة)
:O�� ،ناند��(- 4) يش بة ناضا�c بةكا� ��هَينرَيت لة �شة�

٤- ٣- ٢- ١ -
Qسو�-------��

Qسو�#�----���

dيـ--------نو��

:O�� ،لة ئاستى ئة� سَى نمو�نة شيا����، ضةند سة�نجَيك هةية
1.يةO نمو�نةc ( تَىنةثةِ�) هةية لة ضةشنى (سو�تا�) � ��� نمو�نةc (تَىثةِ�) هةية لة ضةشنى (سو�تاند��) � 

(نو�سيو). 
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:O�� ،بة�كا� ثتة� بكرَين cناسك � سست � ��بَيت بة كؤلكة ��2.��� نمو�نة تَيثةِ��كة �
سو�تاند��: (���) سو�تاند��

نو�سيو: (نامة) نو�سيو  

 cةكانى ثَيشو� كؤبكةينة��، بؤ ئة��
َ
ثَينجةa : بؤ يةO خستنى بابةتةكة، ��تو�نֵר هة� ضو�� خشتةكةc نَيو خال

:O�� ،#نا�بة �يا�c بكةين، كة هةشت (�َيسا) ثَيك ��هَينن بؤ �شة�
َ
ئة� هةشت قال

ثتة�كر� 5ما��
هَيز� تَيثةِ�ين- ٤- ٣- ٢- ١سفربة (بة�كا�) 

١(���)Qتَينةثةِ�--------------------سو�

ثةِ�--------------------نو�dنامة٢ تَيَ

٣���      Qتَيثةِ�----------------َينسو�

٤(���)Qتَينةثةِ����َينسو�

تَينةثةِ����------نو�d(نامة)٥

٦(���)Qتَينةثةِ���---------سو�

٧���       Qتَينةثةِ����----�#سو�

تَيثةِ��يـ----------نو�dنامة٨

:O�� ،خشتةية��، ضةند سة�نجَيك هةية aلة ئاستى ئة
a هةندَيكيا# كة��نة �َيذ كر��#، ��O ضينةكانى (1، 4، 5، 6).

َ
1.طشت نمو�نةكا# ثتة�كر��# بة (بة�كا�)، بةال

2.ئة� نمو�نانةc كة ��نة�َيذ كر��# (1، 4، 5، 6) تَينةثةِ�# � بة���ضة�خا�c (بة�كا�)يا# بؤ ��نر���. بَى طوما# 
هَيماc كة��نة (0000) ��تاc ئة�� ��بةخشَيت كة ��شَيت كؤلكةc (بة�كا�) بةكا� نةهَينرَيت.

 .(5 ،4) cنمو�نة O�� ،(�) طر#، كة بريتيية لة ��نطى�� 
َ

3.ئة� نمو�نانةc تَىثةِ�# با�طةc خانةc (- 2) هة)
نمو�نةc (1) ئة� خانةية ثِر ناكاتة�� ضونكة لة بنضة�� تَينةثةِ��. 

 O�� ،#طر�� 
َ

4.ئة� نمو�نانةc كة تَىثةِ�#، خانةc (1) ثِر ��كةنة�� � ثا�ضَولكةc تَيثةِ��ند# (َين) يا# (�#) هة)
 ناطر#، ضونكة لة بنضة�� تَيثةِ�#. 

َ
نمو�نةكانى (3، 4، 7). نمو�نةكانى (2، 8) ئة� ��طة�� هة)

 ��طر# لة خانةO�� ،��(3 -) c (4، 5، 6، 7، 8) بة��نبة� ثَينج 
َ

5.ئة� نمو�نانةc كة خانةc نيشانة ��بر��� هة)
:O�� ،ناند��a لة ثاh ئة��c كة �ستةكة سست ��كرَيت لة تة�����c �شة �

َ
�ستةc ��بر���c تة��� ����ستن، بةال

-- ���: سو�Q: ين: �: �: �
(من ����كةa سو�تَينر���)

� :� :� :dنامة: نو� --
(من نامةكةa نو�سر���)

� :� :Qسو� :��� --
(من ����كةa سو�تا��)

�� :� :#� :Qسو� :��� --
( من ����كةa سو�تاند���)

� :c :dنامة: نو� --
( من نامةكةa نو�سيو�)
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 cنا� c(2، 3) بؤيا# هةية كة ثاشطر O�� ،#�ِناطر# (- 3) � تَىثة 
َ

ئة� نمو�نانةc كة نيشانةc ��بر��� هة)  1-
:O�� ،cبكة� ���بطر# بة ثتة�

نامة نو�d ← نو�سـ(ـة�)
��� سو�تَين ← سو�تَينــ(ـة�)

ى نامَينَيت � ال��ضَيت.
َ
كاتَيك كة ئةa ثاشطر� ��هَيتة كاية��، كؤلكةc بة�كا� (نامة، ���) ��ل

 بة�كا� بةكا� 
َ

ئة� نمو�نانةc كةبة�كا��كةيا# كة��نة �َيذكر���، ��O نمو�نةكانى (1، 4، 5، 6) ��شَيت لةطة)  2-
:O�� ،بهَينرَين

���سو�Q: ئة� كةسةc كة ���c ��شَيت بسو�تَيت.  
���سو�تَينر��: ئة� كةسةc كة ���c سو�تَينر���.  
نامةنو�سر��: ئة� كةسةc كة نامةكةc نو�سر���  

���سو�تا�: ئة� كةسةc كة ���c  سو�تا��.   

يا#، ��شَيت (بَى بة�كا�) بةكا�بهَينرَين:

بسو�Q: ئة� ضشتةc ��شَيت بسو�تَيت.  
سو�تَينر��: ئة� ضشتةc سو�تَينر���.  

نو�سر��: ئة� ضشتةc نو�سر���  
سو�تا�: ئة� ضشتةc سو�تا��.   

 cَيضكةيةكى تر ��كةنة�� لة�ستة سا�� cطا��� nثَيش cئة��نة a
َ
ئة� نمو�نانةc ثَيشة��، ��تايا# ئاشكر�ية، بةال

:O�� ،���ِتَيثة

نا�� بكة�سَيتة �ستة

من ���a     سو�تا��
تؤ ���Q     سو�تا��

ئة� ���c     سو�تا��
ئَيمة ���ما#  سو�تا��

ئَيو� ���تا#   سو�تا��
ئة��# ���يا#  سو�تا��

��� سو�تا�

  
 cنا�

َ
بؤ نمو�نة، نا�c بكة� (��� سو�تا�) ��� جو��ية لة ( ��� سو�تاند��)، لةبة� ئة��c نا�c (��� سو�تا�) لة ئا��ل

 O�� ،سو�تا�� c(���) كة cتة�خانكر�� ��ضَيت لة ضةشنى (ضا�جو�#). ��تة (��� سو�تا�)  ��طةِ�َيتة�� بؤ ئة� كةسة
ضؤ# (ضا�جو�#) ��طةِ�َيتة�� بؤ ئة� كةسةc كة ضا�c جو�نة. بة ��تايةكى تر، كاتَيك كة كؤلكةc (بة�كا�) ��خرَيتةسة� 

a بة��� جؤ�َيكى تر لة (تَىثة�).  
َ
بنيا�َيكى (تَينةثةِ�)، ئة�� ���ضة�خانَيك ثةيد� ��بَيت، بةال
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-5 نا�c بكة� � هَيزc تَىثةِ�ين
ى ثَينجةa، لة كؤثلةc ثَيشو���، خر�ية���، ���كة�تو�� كة ��بةشبو�نى (تَينةثةِ�: 

َ
لة ئة� خشتةية��، كة لة خال

تَىثةِ�) لة نَيو�# �شة ��نر���كاند� هةية بة ئةa ضةشنة:

نا�� تَيثةِ�نا�� تَينةثةِ�

Qسو�     (���)
(���) سو�تَينر��
(���)     سو�تا�
(نامة)  نو�سر��

dنامة    نو�
���    سو�تَين
��� سو�تاند��
نامة  نو�سيو

ئَيستاh، ��تو�نֵר ئة� ��� ��ستة نا�� بة����� بكةين:
a لة نمو�نة تَينةثةِ��كاند�، 

َ
َيكى ضاالO � ��� بةخشى هةية، بةال

َ
يةكةa : لة نمو�نةc تَيثةِ��كاند�، نا�c بكة� ��ل

با��كة جيا���� � نا�c بكة� هيج ضاالكييةكى ������ نانوَينَيت.
:O�� ،cستة سا�� c(ستة�خؤ�� cبة�كا�) ى ��طر# بريتֵר لة

َ
����a : ئة� بة�كا��c كة نا�� تَيثةِ��كا# هةل

-- :dنامة: --: نو� ← a :dنامة: ��: نو�
���: ��: سو�Q: َين: a ← ���: --: سو�Q: َين: --

--- :�� :� :#� :Qسو� :��� ← � :�� ::#� :Qسو� :�� :���              
--- :� :c :dنامة: نو� ← � :� :c :dنو� :aنامة            

:O�� ،(بة�كا�) يا# كر���� بة (بكة� cجَيطر) #تَينةثةِ�، يا cستة� c(بكة�) #نمو�نة تَينةثةِ��كا a
َ
بةال

                      ���c تؤ �� سو�تَيت: تؤ (��� سو�Q)يت
���c تؤ سو�تا�� : تؤ (��� سو�تا�)يت

 ���c تؤ سو�تَينر���: تؤ (��� سو�تَينر��)يت
نامةc تؤ نو�سر���: تؤ (نامة نو�سر��)يت

 cسنتاكسى لة ئا����ية، لة نمو�نة تَىثةِ��كاند� سنتاكسى سا�� � ساكا� cى ثَيشو�، ��� �َيضكة
َ
سَييةa : بة ثَىc خال

 O�� ،(�ِتَىنةثة) كرَيت، ضونكة �ستةيةكى�� Oبة حةشا�طةية O�� ،مد����� cلة جؤ� a
َ
كا�c (تَىثةِ�) ضةسثا��. بةال

 ،��nكةسة �َيزمانييةكة��. لة ثاش h(����كة سو�تا�� ) ��ضة�خا�� بة جؤ�َيك لة جؤ��كانى (تَىثةِ��ند#) بةسة� شة
لة ئة� جؤ�� سنتاكسة��، نا�c بكة� 

:O�� ،(��� سو�تا� ) ���طֲר���

نا�� بكة� (���ضة�خا�)�ستة� ���ضة�خا��ستة� تَىنةثةِ�

����كة سو�تا��

من ����كةa     سو�تا��
تؤ ����كةQ     سو�تا��
ئة� ����كةc    سو�تا��
ئَيمة ����كةما# سو�تا��

ئَيو� ����كةتا#  سو�تا��
ئة��# ����كةيا# سو�تا��

��� سو�تا�
O��

ئَيمة(��� سو�تا�)ين

O�� ،Q���� ���  نةبر������� cلة ���بة� aبَى طوما#، �َيضكة سنتاكسيية ���ضة�خا��كة، بة هةما# ميكانيز
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نا�� بكة�(���ضة�خا��ستة� ���ضة�خا��ستة� تَىنةثةِ�

����كة ��سو�تَيت

من ����كةa    ��سو�تَيت
تؤ ����كةQ    ��سو�تَيت
ئة� ����كةc   ��سو�تَيت

ئَيمة ����كةما# ��سو�تَيت
ئَيو� ����كةتا# ��سو�تَيت
ئة��# ����كةيا# ��سو�تَيت

Qسو� ���
O��

ئَيمة(��� سو�Q)ين

ى سَييةمد� باd كر�#، ��شَيت بةبَى بة�كا� بةكا� بهَينرَين � بة �ستةسا�ييةكى 
َ
ضو���a: ئة� نا�� تَيثةِ��نةc كة لة خال

:O�� ،ئاسايى ضَى بֶר c�ِتَىنةثة
نا�� بكة�(تَىنةثةِ�)نا�� بكة�(���ضة�خا�)

Qسو� (���)
(���) سو�تَينر��

(���) سو�تا�
(نامة) نو�سر��

Q(بـ) سو�
(--) سو�تَينر��

(--) سو�تا�
(--) نو�سر��

 بة سة�نجَيكى ���، �����كة�َيت كة نمو�نةكانى ��ستة ضةq �شةc ئاسايֵר � ثَيويستيا# بة (بة�كا�) نيية، 
:O�� ،ضونكة �ستة كانيا# (تَينةثةِ�) � ئاسايية

(Qبسو�) :كة ��سو�تَيت����  
         ����كة سو�تَينر���: (سو�تَينر��)

 ����كة سو�تا��: (سو�تا�)
   نامةكة نو�سر���: (نو�سر��)

لة ئة� نمو�نانة��، تةنها نمو�نةc (بسو�Q) ثَيشطرc (بـ)c ���طرتو��، ضونكة ���خسا��كةc سرO � ناسكة � 
ثتة�كر�نى ثَيويستة، بؤ ثا��ستنى ��تاc (نا�c بكة�). 

 cنا�) هةما# شَيو�  بة   � هةية  �َيضكةc سنتاكسى   Oية تَيثةِ�)    cنر����  cنا�) طوتر�،    cئة�� بةثَيى   :aثَينجة
�نر��c تَينةثةِ�) c (���ضة�خا�) �َيضكةيةكى � cنا�) a

َ
�نر��c تَينةثةِ�) هة� يةO �َيضكةc سنتاكسى ئاسايى هةية، بةال�

سنتاكسى ���ضة�خا�c هةية. 
نا�� ��نر� بة نمو�نةهَيز� تَىثةِ�ين

c�ِنةثة تَيَ
 ئاسايى

ةِ�
ــــ

ثـــ
ــة

نــ
(بـ) سو�Qتَي

(--) سو�تَينر��
(--) سو�تا�
(--) نو�سر��

c�ِتَينةثة
���ضة�خا�

(تَيثةِ�)

ةِ�
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ثــ
َ تَي

Qسو� (���)
(���) سو�تَينر��

(���) سو�تا�
(نامة)  نو�سر��

c�ِثة تَيَ
 ئاسايى

d(نامة) نو�
(���) سو�تَين

(���) سو�تاند��
(نامة)  نو�سيو
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 cستة (���، نامة) بة ناضا�� cى ثَيشو�، لة نمو�نة تَيثةِ��كاند� با�كر�نى بة�كا�
َ
شةشةO�� :a ��َيذ�يةO بؤ خال

��ضةسثَيت، ضونكة �يا���c (تة�خا# كر�#) لة ئا����ية � (�يا���c بة�كا�طرc) ��يضةسثَينَيت. لة اليةكى تر���، 
نا�َيكى تة�خانكر�� 

َ
كاتَيك كة نا�c تَىنةثةِ� تة�خا# ��كرَيت بة (بة�كا�)َيكى ���ضة�خا�، ��O (��� سو�تا�)، جؤ�� ئا��ل

:O�� ،خاتة����� cخؤ

بة�� 
َ
��� سو�تا�: باال

 ��� هة�  بةسة�  بة�ثابو��  ���ضة�خانَيك  � جؤ��  ئا����ية  لة  كر�#  تة�خا#  ميكانيزمى  هةما#  تر،  ��تايةكى  بة 
بؤ  تر.  نةO جؤ��كانى  بة جؤ�� ���ضة�خا��كة ����ستَيت،  بة��نبة�  تة�خانكر��)   cنا�

َ
(ئا��ل كة��تة،  نمو�نةكة��. 

 ��طر#:
َ

نمو�نة، ئة� ��� نمو�نةيةc سة���� ئةa ئاكا��نة هة)

���سو�تا� ←
����كةc سو�تا��

����سو�تا��كة هى كةسَيكة

 بة�� ←
َ
باال

كةc بة���
َ
باال

 بة���كة هى كةسَيكة
َ
باال

:O�� ،فاقية لة ئاستى ئة� نمو�نانة�� نىية كة (���ضة�خا�) نֵר��� aئة ،a
َ
بةال

 

سو�تا� ←
����كة سو�تا��

-----------------------

نامة نو�سيو ←
نامةكةc نو�سيو�

-----------------------

-6 خانةكانى ثَيشكا	:
:O�� ،#بكة cناند� بةشد���لة كؤثلةc ثَيشو���، ضو�� بطؤc�ِ نا��كى باسكر�، كة ��تو�نֵר لة�شة �

[-1] cتَيثةِ��ند#، بؤ كاتى تَىنةثةِ�، خانة cَين/ �#: ��طة�
[-2] cبكة� نا�يا�، بؤ كاتى تَيثةِ�، خانة cطة��� :(�)

[-3] cبر���، خانة�� cنيشانة :(c ،�� ،� ،� ،Q)
[-4] cبر���(تة���) ، خانة�� cجؤ� cنيشانة :�/��

بى �شة��نا# ضَى بكة# � ئة� هةشت 
َ
هة���ها، ئة�� ���خر� كة ئةa ضو�� بطؤِ�� نا��كيية بؤ يا# هةية هةشت قال

:O�� ،ببنة�� nبة ��تو�نن بة بطؤِ�� ����كييةكا# فر���ن
َ
قال
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       بـــــــــــــــطؤِ�� نا��كــــــــــــــــــىبــــــــــــطؤِ�� ����كـــــــــــــــــى

تة
�س

 c
كا�

ة�
ب

cد
و�ن

ثةي
 c

�ند
ةيو

c ث
ر��

ئام

ؤِ�
تاط

�� 
cر

شط
ثَي

cَ�
 نة

c�
كا

َيش
ث

مى
���

ة��
c ب

كا�
َيش

ث

نة
طلَي

 c
كا�

ى 
نج

ب

ن)
#(َي

�ند
ةِ�

َىث
ت

(�)
ا� 

ا�ي
� ن

كة
ب

Qا
�ك

� c
انة

يش
ن

���
�بر

� c
ؤ�

ج

كر�
اش

نائ

- ٥- ٤- ٣- ٢- ١سفر+١+٢+٣+٤+٥
بد� باسكر���

َ
لة كؤثلةc ثَيشو��� لة هةشت قال

  

 cبةكة � ئةمجا� �شة
َ
بَى طوما#، ئة� ثَيشكا��نةc (1+، 2+، 3+، 4+، 5+) ��تو�نن ��� بكة# لة هة�هةشت قال

:O�� ،#بِرَيذ 
َ

�نر�� هة)�
:O�� ،بةكة

َ
يةكةa: ثَيشكا�c بة�����مى (بـ)، ئةa ثَيشكا�� بة ��� �َيطا ��تو�نَيت ���بكاQ لة هةشت قال

 cى ��طرَيت، ئةطة� بة ���تى بةكا� بهَينرَيت بؤ (نا�
َ
�َيطاc يةكةa: ثِركر�نة��c ئة� كلؤ��ييةc كة بنجى كا� هةل

 (dبنو�) � (Qبسو�) O�� (بـ) ثتة� ��كرَين cبة ثَيشكا� (dنو�) بنجى � (Qسو�) بكة�) بؤ نمو�نة، كاتَيك كة بنجى
:O�� ،(ـة�) ال��ضَيت cثَيشكا�� (بـ) بة هاتنى ثاشطر aتاكة يا# ���# ��بَيتة��. بَى طوما#، ئة��

بسو�Q: سو�تَينة�
بنو�d: نو�سة�  

�َيطاa���� c: ثتة� كر�نى (نا�c بكة�) لة ئة� كا��نة�� كة بنجةكةيا# سرO � ناسكة، ��O (كر�#، خستن، بر�#، 
 ثاشطرc (ـة�) بؤ ثتة� كر�نى نا�c بكة�، ��O (بكة�، بخة�،  

َ
....). لة ئةa با����، ثَيشكا�c (بـ) بةشد��c ��كاQ لةطة)

ببة�، ....).
 Qثَيشكا�� طشتىية � ��تو�نَيت بضَيتة سة� سة�ثاكى نمو�نةكا# � <ما��يا# بكا a(نة)، ئة cَنة� cثَيشكا� :a����

:O�� ،ين�بة ���جا��. هة� لةبة� ئة��، ثَيويست ناكاQ ثn لةسة�c بِر

نة�َ�ئة�َ�
Qبسو�
سو�تا�

    ��� سو�تَين
      ��� سو�تاند��
    نامة نو�سيو

نامة (نة)  نو�سيو
��� (نة)سو�تاند��
��� (نة)  سو�تَين

 (نة)  سو�تا�
Q(نة)  سو�
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 .Qيز��كا� cثليكانةيى (2+) خؤ c(نة) � بة هةما# خانة cثَيشكا�� بة هةما# ��خسا� aئة
سَييةa: ثَيشطرc ��تاطؤِ� (3+)، ئةa ثَيشكا�� ��تاc كا� بة تة���c ��طؤِ�َيت � با�c سا��يى �شةكة ال��باQ. بؤ 

:O�� ،طرَيت����� (.......،�� ،�� ،
َ

نمو�نة، كا�c (طرتن) ثَيشطر� ��تاطؤِ��كانى (هة)

 طر
َ

)    . هة)
َ

ثَيشكا�c (هة)
 طرتو�

َ
                        . هة)

 طֲר��
َ

                        . هة)
ثَيشكا�c (��)       .�� طر

                          .�� طرتو�
                        .�� طֲר��

ثَيشكا�c (��)       .�� طر
                          . �� طرتو�
                        . �� طֲר��

:O�� ،(cثةيو�ند cئامر��) cثَيشكا� :aضو���
 نو�d، تَى نو�d، ثَى نو�سر��، ثَى نو�سيو

َ
e ،dثَى نو�               

يا#،
           ثَى سو�Q، ثَى سو�تَين، ثَى سو�تا�، ثَى سو�تَينر��،

 ثَى سو�تاند��،....

ثَينجةa: ثَيشكا�c (بة�كا�)، لة ��ستيد� ئةa كؤلكةية طرنطnين كؤلكةية، ضونكة �مانةكة حة� لة �يا���c (بة�كا 
:O�� ،#شةكا� cبؤ بةستنى ��تا Qكا�� (cطر

d(نامة) نو�  
d(نامة) نة نو�  
d(نامة) ثَى نو�  
(���) سو�تَينر��  
(���) سو�تاند��  

(���) سو�تا�  
 طر

َ
(��ست) هة)  

(��ست)  طرتو�  
 طرتو�

َ
(��ست) هة)  

 نةطر
َ

(��ست) ثَى هة)  

-7  ثوختةكا	;:
لة ميكانيزمى �شة��ناند�، طةمةيةكى ميكانؤيى هةية � لة ئة� طةمةية��، ��طى كا�c (��نةبر���)، ��تة بنجى   ·

�نر����.� cشة� cما�� (سفر) لة بنيا�> cضا�طى بنجى بريتيية لة ثَيكهاتة
بنجى كا� بؤc هةية ضو�� بطؤc�ِ نا��كى بكاQ بة ضو�� ثَيكهاتة لة ��نانى �شة��. ئة� بطؤِ��نة بريتֵר لة   ·

ئةمانةc خو����� بة �يزبةندc ئةند��يا��نة،
(#�) cتَيثةِ��ند# (َين)، يا# ئةلةفؤ�مةكة  cطة��� :aيةكة cثَيكهاتة-

-ثَيكهاتةa���� c: ��طة�c بكة� نا�يا� (�).
.(c ،�� ،� ،Q ،�)     نطانة�� aمكاتى ��بر���، ��تة يةكَيك لة ئة�� cنيشانة :aسَيية cثَيكهاتة-
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-ثَيكهاتةc ضو���a: نيشانةc جؤ�c ��بر���، ��تة ��نطى نيمضة بز�َينى (�). 
 (بنج)c كا� بؤيا# هةية بة (8) هةشت �َيسا هةشت فؤ�a ببةخشن 

َ
·  ئة� ضو�� بطؤِ��، كاتَيك جو�Q ��بن لةطة)

بة ضو��يا# لة سة� بنجى كا�c (تَينةثةِ�) � ضو��يا# لة سة� 
َ
�نر��)��. ئة� هةشت قال�) cشة� cبة��طى كا� لة بنيا�

بنجى كا�c (تَيثةِ�) ��كة�نة كا�.
لة �َيزمانى كو��يد�، بة��نبة� بة هة� (سَيتة �ستة) يةO كة بؤ هة� شةh كةسة �َيزمانييةكة ��نر�بَيت، �شةيةكى   ·
سَيتة  ئة�  بة  بة��نبة�  هةية  ضا�طَيك  كاتد�،  هةما#  لة  بة�كا�).   cنا�) يا#  بكة�)،   cنا�) بة  بة��نبة�  هةية  �نر�� �

�ستةية.
�َيزمانييةكانى �ستة  ��طة��  a طشت 

َ
بةال ��ثا�َيزَيت،   cتة��� بة  �يزc سنتاكسى  �نر����، �  cشة� cبونيا� لة   ·

�نر��)، بؤ نمو�نة، ثَيشكا�c (��) � جَينا��كانى (من، a)، لة �ستةc (من � cبؤيا# نيية بثةِ�َينة�� بؤ سة� (�شة
�نر��.� cنو�سم)��، بؤيا# نية بثةِ�َينة�� بؤ سة� �شة��

 �شة ��نر���كة��. 
َ

كاتَيك كة ثاشطرc نا�c بكة� (ـة�) بةكا� ��هَينرَيت كؤلكةc (بة�كا�) ثَيويست نابَيت لةطة)  ·
َيت، ��طة�c بكة� نا�يا� (�) � نيشانةc ��بر��� �يز 

َ
بَى طوما#، ثاشطرc (ـة�) هة� ��ضَيتة سة� كا�c (تَيثةِ�) � ناهَيل

بֶר لة بنيا�c �شةكة��.
 ��بَيت لة جياتى 

َ
لة ئة� �شة ��نر���نة�� كة ��طة�c بكة� نا�يا�c (�) بةكا� ��هَينرَيت، ��تاc (نا�c بة�كا�) ��)  ·

(نا�c بكة�). 
 O�� بة جؤ�� تَيثةِ�َيكى ���ضة�خا� a

َ
ئة� نا�� ��نر���نةc كة (تَينةثةِ�)#، بؤيا# هةية (بة�كا�) ��� بطر#، بةال  ·

��َيتة��، ��O (من ��� cجؤ�� �َيضكةيةكى �ستةسا� cجؤ�� نا�� ���ضة�خا�� حةشا�طة a(سو�تا�، ���سو�تا�). ئة
���a سو�تا��).

نا�)�� ��ضةسثَيت، ��O (ضا� جو�#) 
َ
ى ثَيشو�، ئة� جؤ�� تة�خانكر�نةc كة بةسة� (ئا��ل

َ
لةبة� ���ناكى خال  ·

�نر��c تَينةثةِ��� ��ضةسثَيت، ��O (���سو�تا�). � cكة بةسة� نا� cتة�يبة � يةكسانة بة ئة� جؤ�� ���ضة�خانة
 cهة� لة �يو a

َ
�نر�� ��َيذ بكةنة�� بةال� cشة� cخانةكانى ثَيشكا� (1+، 2+، 3+، 4+، 5+) بؤيا# هةية كة بنيا�  ·

ثَيشة��.
 cبِرشتى (نا�  cَيت بؤ ئة��

َ
ثَيشكا�c (بـ) لة خانةc (1+)��، هَيمايةO لةسة� بنجى كا�c ��بر��� بةجَى ��هَيل  ·

 بطرَيت. ئةa ثَيشكا�� بة هاتنى ثَيشكا��كانى تر ال��ضَيت لة �يز�كة��.
َ

بكة�) هة)
ثَيشكا�c نة�cَ (نة) هة� ضةند �شة��نة�� � ��ضَيتة نَيو بنيا�c �شة��، بؤc هةية (بَى بايةl) بكرَيت ضونكة   ·

طشتيية بة����c سة� لة سة�.
�نر��.� cبؤ سة� �شة Q(3+)�� بز�ظى ��تا طؤِ�كَى ��طوَيز ��كا cتا طؤِ� لةخانة�� cثَيشكا�  ·

�نر��.� cبؤ سة� �شة Qنا��ستة�خؤيى  ������ ��طوَيز ��كا c) با�cثةيو�ند c(ئامر�� cثَيشكا�  ·
 cبةستَيت � �يا����� cنر����، ضونكة ��تاكة�� cين كؤلكة لة ئاستى �شةn(بة�كا�) بريتيية لة طرنط cثَيشكا�  ·

(بة�كا�طرc) ��ضةسثَينيت.
--نة-

َ
�نر�� بؤc هةية كة ضو�� خانةc ثَيشكا� (2+، 3+، 4+، 5+) ثِربكاتة��، ��O: (نامة--بؤ-هة)� cشة�  ·

طرتو�)
�نر�� �يزبةندَيكى �ستةسا�ييانةc هةية � تةنانةQ بؤc هةية (هَيزc تَيثةِ�ين)يش � cَيكى كؤتايى، �شة

َ
��O خال  ·

��طوَيز بكاQ بؤ سة� �شة ��نر���كة.

سة	ضا��:
 (cنؤ cشنبֲר��) cنا#، طؤظا��محةمة� مةعر�` فةتا}، كا� ثؤلينكر�# بةثَيى �  ·

كا�c ��نستى، هة�لَير 1996.
َ
�. شَيركؤ بابا#، �ستةسا�c � شيتةل  ·

�نا#، كؤc�ِ ��نيا�c كو��، بةغد� 1977.� cئة���حما# حاجى ما�`، �شة .�  ·
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يةكَيك لة تايبةتمةنديية طرنطةكانى ��خنةc ئة��بيى 
��نستة  ميتؤ��كانى  لة  سو�����طرتن  لة  بريتيية   ،cَنو
���خستنى  بةمةبةستى  يةتييةكا#، 

َ
كؤمةال  � مر�ظايةتى 

ئة�  ثَيى  بة  ئة��بييةكا#  تَيكستة   cبايةخى شيكر�نة��
ميتؤ�� ��نستييانة، ئةمة بؤ ئة��c شيكر�نة�� لة ئاستى 
يى ��قى ��هَينة�. ��شَيت 

َ
���كا��� نةمَينَى � بضَيتة قو�ال

 cطرنطانة ميتؤ��  لة�  بَيت  يةكَيك   c>سايكؤلؤ  cميتؤ�
يى خو�َيكى ��هَينة��� كا� بكاQ � ئة� 

َ
��تو�نَيت لة قو�ال

شتانة كةشف بكاQ كة تَيكستةكة لة ���كا��� ئاشكر�يا# 
.Qناكا

 ،c>سايكؤلؤ cتَيكستةكا# بةثَيى ميتؤ� cخوَيندنة��
ضةندين ���طاc ترما# بؤ ��كاتة�� بؤ بينينى اليةنة نا�يا� 

� شا����كانى، هة���ها بؤ خستنة ���c ���كة�تةكانى 
”نائاطايى“ � ”نائاطايى كؤ“ لة نا��خنى تَيكستد�، لَير��� 
لةنَيو�#   cثةيو�نديية ئة�  نَيو  ئة��بي ��ضَيتة   cخنة��

ستايلى سايكؤلؤ<c � ��فتا�c مر�ظد� هةية.
�Bيد9 ميتؤ�� سايكؤلؤRفر

بيستةمد�   cسة��  cسة��تا لة   c>سايكؤلؤ  cميتؤ�
لةالية#  �����نيي  شيكر�نة���  ��مة���ندنى   

َ
لةطة)

���ضو�نى   hثا لة  بةتايبةتى  د���، 
َ
سة�يهةل فر�يد��� 

لة  خة�نةكا#“  ”��ظةكر�نى   cبةنا�  cنا�����كة كتَيبة 
 cنةمسا� �����نناسيى   cنا�� كة��تة   .��1900 ى 

َ
سال

سيطمؤند فر�يد يةكةa كةd بو� لةبا��c بֲר�كةc ملمالنَيى 
ينة��c ��نستيى طرنطى نو�سى � 

َ
�����ني ضةندين لَيكؤل

Lخنة; ئة��بيد�	لة  ;Bميتؤ�; سايكؤلؤ

نة���% ئةحمة% ئةسو�%
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لةمةشد� ثشتى بة تَيكستة ئة��بييةكا# بةست، هة���ها 
 c-#ما�� ئة��بي–بةتايبةتى  تَيكستى  بو�   dكة  aيةكة
لة<َير تيشكى سايكؤلؤ<يا�� شيكر����، ضونكة ��O فر�يد 
 Qئة��ية، ��ما# لَيبكا dماننو��َى: ”مةبةستى �

َ
خؤc ��ل

نزيكة  ئَيمة��  لة  قا��مانى ��مانةكة  بكةين  بة��  هةست 
ئاسا#  بؤ   قا��مانةكة�� 

َ
لةطة) � ثةيو�نديى سؤ����يما# 

.(1)“Qكا��
فر�يد، لة ���ينة�� سايكؤلؤ<ييةكانيد� � لة ��هَينانةكانيد� 
لة بو��c شيكر�نة��c �����نيد� بة ئةند���يةكى طة��� 
 nث بر����،  ئة��بييةكا#  تَيكستة   � ئة���  بؤ   cثةنا
اليةنَيك  كة  بو��  تَيكستانة  ئة�   cخوَيندنة�� ى 

َ
سة�قال

��خةنة���،  كا��كتة��كا#  سايكؤلؤ<ييةكانى  اليةنة  لة 
بةتايبةتى ��مانةكانى ��ستوَيظسكى �يا� لة جا�َيك ��نى 
بة���� نا�� كة قة����c ئة�يبةكانة � ثَيى ��ية نو�سة��# 
�������c ��ستةقينةc ”نائاطايى“c مر�ظن، ئةمة لةبة� �
لة  طة���يا#  تو�نايةكى  �ماننو�سا# �  � شاعֲר�#   cئة��

يى نائاطايى كةسايةتييةكانياند� هةية.
َ
��سفكر�نى قو�ال

نائاطايى  ثَيبز�نن-   cبَيئة��– ئة�يبا#  لَير���   
بة  ئة�يبا#  لةمةشد�  ��كة#،   ئاشكر�  خؤيا#  ى 

َ
قو�ل

�����ني  ��نايانى   c��� يا�مةتييةكى  تَيكستةكانيا# 

ينة��c لةسة� 
َ
����#، تا لة ���c سايكؤلؤ<يية�� لَيكؤل

حةفتا   cيا� ئاهةنطى  لة  كة  �تا�َيكد�  لة  ”فر�يد،  بكة#، 
ى لة�� ��كاQ كة 

َ
ةc تةمةنيد� خوَيند��يةتيية��، نكول

َ
سال

َى: 
َ
ى نا��كى بَيت � ��ل

َ
�������c نائاطايى � ئةقل� cخؤ

��ينة��ية#“(2). � ئة�  خا��نى  نو�سة��#  ”لةِ��ستيد� 
كةشف  نائاطاييا#  من  لة  بة�  َى:“شاعֲר�# 

َ
��ل هة���ها 
كر����“(3).

��ينة�� � بؤ  لةسة��تا��  هة�  فر�يد  كة��تة، 
لة  بةستو��،  ئة���  بة  ثشتى  سايكؤلؤ<ييةكانى 
”ئؤ�يبى  بؤ  خوَيندنة��كانى   ���1897 ى 

َ
سال

طرَيد���  شَيكسثֲר   c“هاملَيت”  � سؤفؤكليس   c“ثاشا
نةخؤشةكاني،  سايكؤلؤ<ييةكانى  ةتة 

َ
حال  cبةشيكر�نة��

بةتايبةتى ثاh ئة��c يةكَيك لة سة��كيnين ضةمكةكانى 
ى 

َ
سال لة  نا�نر�،  ئؤ�يب“  ”طرَيى  بة  كة  ��ِ�شت   cخؤ

�ستوَيظسكيى � c“g�1928يشد� ��مانى ”بر�يانى كا��ما�
نو�سينةكانيد�  لةسة�   c��� كا�يطة�ييةكى  خوَيند���� 
جَيهَيشت، طةيشتة ئة� بِر��يةc كة ئة�يبا# � هونة�مةند�# 
شا����كانى  اليةنة  لة  شا����ييا#  ��هَينة�  شاعֲר�نى   �
لة  َى:“ئة�يبا# 

َ
��ل فر�يد  هةية،  مر�ظد�  �����نى 

سايكؤلؤ<يا�� مامؤستاc ئَيمة#، ضونكة لةسة�ضا��يةكى 

فرRيد
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بطر�  د�هَينجن“(4)، 
َ
هةل بابةتةكانيا#  مر�ظة��  طرنطى 

َى:“هونة�مةند ضيية، جطة لة 
َ
فر�يد ����تريش ��ِ���� ��ل

��نايةكى شيكا�يى �����نى بةجؤ�َيكى تر“(5). ئةمة لةبة� 
ئة��c ئة��� � سايكؤلؤ<يا باd لة بابةتى ها�بةh � نزيك 
 � فيكر � خة�# � هةستةكا# � 

َ
لةيةO ��كة#، ��O خةيا)

.g�ةكانى خو�c مر
َ
ضو�نة نَيو هة�َيمة تا�يك � قو�ل

��تة فر�يد خوَينة�َيكى ��� ضاكى كتَيبة ئة��بييةكا# 
 cمامؤستايانة ئة�  كَين  ��ثرسن،  لَيى  جا�َيكيا#  بو�، 
بؤ  ئاما<�  ئة�يش  كر����؟  تؤ��   cثَيكهاتة لة  كا�يا# 
شاكا��  لة   ��� <ما��يةكى  كة   ،Qكا��  cكتَيبخانةكة

ئة��بيية جيهانييةكانى تيا�� �يز كر�بو�#(6).
 � �����ني   cنا�� بة   Qسةبا�� ئة��بي  تَيكستى 
 cطة��� طةنجينةيةكي  لة  بريتيية  ئة��بى،   cخنةطر��
كليلَيكى  ضةند  ��ستيد�  لة  ئةمانة  ��مز،  هَيما�   �  Qبابة
 Qنهَينى � كؤ��كانى تَيكست سةبا�� cطرنطن بؤ كر�نة��
 cيى سايكؤلؤ<يا

َ
بة ��خنةطر، هة���ها بؤ ضو�نة نَيو قو�ال

ئة���  ضونكة  سايكؤلؤ<يست،  بة   Qسةبا�� ��قةكة 
ةمةند� لة مانا � ��اللةQ كة ئاما<� 

َ
”طةنجينةيةكى ���ل

 cلَيكؤليا� كة��تة  ��كة#“(7)،   g�مر نائاطايى  <يانى  بؤ 
��قة  لة  سو��  ��تو�نن  �����ني   cتوَيذ��  � ئة��بي 
 cبطةِ�َينة�� بؤ سايكؤلؤ<يا cئة��بييةكا# ���بطر# بَيئة��
لة  فر�يد  لةِ��ستيد�  ئة�يب.   cبيؤطر�فيا بؤ  يا#  نو�سة� 
 cميتؤ� ئة���،  بؤ  بة�����مةكانى  خوَيندنة��   hثا
 cبر��  � ��مة���ند  ئة��بيد�   cخنة�� لة   cسايكؤلؤ<يا
ثَيد�، بؤضو�نةكانى فر�يد كا�يطة�ييةكى طة���يا# لةسة� 
ئة��بى ها�ضة�l بةطشتى � سة��نسة�c ئة��بي ئة���ثى 
ئة��بى   c������  � ضةمك   Oما��ية> لة���ييد�  جَيهَيشت، 
د�، ��شَيت �يا�ترينيا# بريتى 

َ
� ��خنةيى نوcَ سة�يانهةل

تَيكستة  لة  كة  نا��كيى،   c>مؤنؤلؤ  �  Oبا  hلة فال بَيت 
ئة��بييةكاند� بة ئةند���يةكى ��� بةكا���هَينرَين.

كة  هةية  �يكة  سايكؤلؤ<يى  ��خنةطرَيكى  لَير���، 
 cلة ��خنة  c>سايكؤلؤ cبة ميتؤ� cيد ثة���لة���c فر
”شا�)  فةِ��نسى   cخنةطر�� ئة�يش   ،���� ئة��بيد� 
بة  ثشتى  ئة��بييةكانيد�  شيكر�نة��  لة  كة   ،�“#�مؤ�
 cخنة�� ��ية  ثَيى  ئة�  بةستو��،  فر�يد  تيؤ�ييةكانى 
فر�يد  ��ينة��كانى � لة   c��� سو��َيكى   cَنو ئة��بيى 
يى كا�� ئة��بييةكا# 

َ
���طرتو��، بؤ �ياتر ضو�نة نَيو قو�ال

��ستى   cئيد خو�ييةكانيا#،  هَيما  ثَيكهاتة�   � ��طة�   �
 � بؤ�لَير   � ماال�مَى  بة�هةمةكانى   cخوَيندنة�� بة  كر� 
ينة��c �����نيى 

َ
��سֵר � ظالَيرc � ظيكتؤ� هؤطؤ � لَيكؤل

لةسة� كر�#.

ئاطايي9 نائاطايي
لة  �يالَيكتيكى  ثةيو�ندييةكى  ��هَيناند�   cسة�ثر لة 
هةية،  ����كييةكاند�  فاكتة��   � نا��كي  فاكتة��  نَيو�# 
a ��هَينة��# بةئةند���يةكى �ياتر كا�يطة�# بة فاكتة�� 

َ
بةال

نا��كييةكا# فاكتة�c نا��كيش بَيطوما# بؤ كا�c ئة��بى 
����كيش   cينطة> خؤبةخؤ  ضونكة  نيية،   dبة بةتةنها 
َيت، ��تة ��هَينة��# 

َ
كا�يطة�يى لةسة� تَيكستةكة جَيد�هَيل

ناهَينن.  بةكا�  خؤياند�   cلةثَينا� تةنها  نو�سينةكانيا# 
 ������� نَيو�#  َى:“ثةيو�نديى 

َ
��ل سو�يف  �.مستةفا 

�����ني)   cنا����  � يةتي 
َ
كؤمةال  c������) نا���� 

 ،����� cَؤ�� ثَيكة�� طر
َ
ثةيو�ندييةكة تا ئاستَيكى ��� ئال

������� نا���� لَيكدc ��نابِرَين � هة�يةكةيا# مة�جد��� 
كة   Qخا����� ئة��  ثةيو�نديية   aئة بطر�  �يكة،  بة�� 
 cيةتيية

َ
كؤمةال قة����  لة�  بريتيية  نا����،   cفاكتة�

.(8)“c>طؤِ���� بؤ كؤ�َيكى سايكؤلؤ
هة#  مةعريفى   cكة��ستة  � <ما��يةO ضةمك  لَير��� 
كة ثَيشn تايبةQ بو�# بة بو��c شيكر�نة��c �����ني 
a ���تر ئة� ضةمك � 

َ
� ��نايانى ئة� بو��� ��يانهَينا��، بةال

تر،  مةعريفييةكانى  كاية  نَيو  بؤ  طو�س��nنةتة��  ������نة 
 cنة������  � ضةمك  ئة�  ئة��بى.   cخنة��  cكاية لة��نة 
لة   �  Qثَيد��� بايةخَيكى طة���يا#  ئة��بي   cكة ��خنة
ينة�� ئة��بييةكاند� بةكا���هَينرَين بريتֵר لة: ئاطايى 

َ
لَيكؤل

 cفاكتة� كؤ،  نائاطايى  شةخسى،  نائاطايى  نائاطايى،   �
يى خو�، نوستاليذيا، من 

َ
 يا# قو�ال

َ
نا��كي، خو�c قو�)

� بة���من � ئة�.
د� 

َ
 بايةخى سايكؤلؤ<يست ثn لة (من)c نائاطايى قو�ل

��قيعى  لة  ��ستةقينةتر�   ��� ئةمة  كة  ��كرَيت،  قةتيس 
�<�نة، ��كرcَ (منى نائاطايى) بةئاستَيكى ���# لة تَيكستة �
 cئة��بييةكاند� كةشف بكرَيت، بةتايبةتى ئةطة� ��خنةطر
��نستة  ضةمكةكانى  كة��ستة�   cطر

َ
هةل سايكؤلؤ<يست 

مر�ظايةتييةكا# � ئيستاتيكا� تيؤ�� فةلسةفييةكا# بَيت.
نائاطايى   � ئاطايى  لةنَيو�#   cجيا��� هةميشة  فر�يد، 
تر��  لةسة�َيكى  نا��كيي  <يانى  ئاستةكانى   � لةسة�َيك 
 � نا��كي  كؤطا  ئة�  نائاطايى  ��بو�  ثَيى  ئة�   ،Qكا��
تايبةتييةية كة لة ������ �يا� نيية � بةئاسانى كةشف 
ندنى 

َ
ناكرَيت � لةِ��ستيد� ئةمة كا�كر�َيكى ضاالكة لة جوال

��فتا�c تاكةكةd � ��هَينانى هونة�� � ضاالكيى مر�ظد�، 
نائاطايى   cَينجر��

َ
هةل ئة�يبانيش   � شاعֲר�#  بة�هةمى 

بة�هةمى  بةسة�  ة 
َ
��ل  ��� بةئةند���يةكى  كة  نو�سة�� 

ئاطاييد�.
ئة�يك فر�a بةa شَيو�ية ثَيناسةc ئاطايى � نائاطايى 
��كاQ:“ئاطايى بريتيية لة ضاالكي �����نيما#، لةكاتَيكد� 
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 a
َ
بةال ى جيهانى ������ين، 

َ
بةشَيو�يةكى عةمةe سة�قال

نائاطايى بريتيية لة ضاالكيى �����ني، لةكاتَيكد� كة هةمو� 
ثةيو�ندييةكما# بة جيهانى ������ ثضِريو�“(9). بة� ثَيية 
 � ئاطايى  لة  ؤ�� 

َ
ئال ةيةكى 

َ
تَيكةل  g�مر �����ني  <يانى 

ثةنهانة،  جياكة����  هَيزَيكى  لةنَيو�نيشياند�  نائاطايى، 
بَيت  بريتى  �شة  ”ئةطة�  ضةثاند#   cهَيز لة  بريتيية  كة 
 hطو���شتكر�# لة ضاالكيي ئاطايى، كة ئةمة cلة ئامر��
د�طرَيت، 

َ
هةل نائاطايى   cئاسة��� لةشَيو�كا#   Oبةشَيو�ية

 cثةِ�ينة�� شوَينى  ��بَيتة  طوتا�   cشيكر�نة�� ئة�� 
لَير���  نائاطايى،  ياخو�   ،O�نا��� بة���  ��خنةطر 
نَيو�# ئة��� � سايكؤلؤ<يا  ثةيو�نديى ثتة� � ئؤ�طانيي 

�����كة�َيت“(10).
ئةطة�  بة ضةثاندنة�� ��بةستَيتة��،  نائاطايى  فر�يد 
ضى جيا���يشيا# لةنَيو�ند� هةية، ئة� ��يد�بينَى ضةثاند# 
ضةمكَيكى  فر�يد   cلةال نائاطايى  ئاطايى،  ئاستى  ناطاتة 
طشتيى هةية، كةضى ضةثاند# ضةمكَيكى تايبةتيية، ئة� 
َيֵר 

َ
بل ناكرَيت   a

َ
بةال نائاطايية،  ضةثاندنَيك  َى:“هةمو� 

َ
��ل

هةمو� نائاطاييةO ضةثَينر���. ������c نائاطايى ������يةكى 
��سفيى ���تة � لة ثn لة طؤشةيةكة�� �يا�يكر�� نيية، 
ستاتيكى-سكونيية،  ������يةكى  َيֵר 

َ
بل بشَيت  ئةطة� 

هَيز�  ملمالنَيى   � �يناميكيية  ������يةكى  a ضةثَينر�� 
َ
بةال

�����نييةكا# �����خاQ، يةكَيك لة سيماكانى ضةثَينر��، 
سة�با�c بةهَيزييةكةc ئة��ية كة بَيتو�ناية لة طةيشتن بة 

ئاطايى“(11).

طرنطييةكى  سايكؤلؤ<ييةكانيد�  ينة�� 
َ
لَيكؤل لة  فر�يد، 

لة  بةتايبةتى   ،���� ”نائاطايى“   c������ بة   cبة�ضا�
�ما#، �  � ئة���   cلةبا�� ئة��بييةكانيد�  ينة�� 

َ
لَيكؤل

بة����يةكى ��� ثشتى بة� ������ية بةستو��، ئةمةيشى 
ئؤ�يبى  لةسة�  كة  كر����  ثر�كتيك  ينة��نة�� 

َ
لَيكؤل لة� 

 aنو�سيو�. بة cسؤفؤكليس � هاملَيتى شَيكسثֲר cثاشا
شَيو�ية ضةمكى -نائاطايى-c لة شيكر�نة��c �����ني � 
 aئة  cثَيية بة�  ثر�سة ��خنةييةكانيد� ���خستو��،  لة 
ئاطايى  بطر�  نيية،  ئاطايى   cنَيطةتيظانة ���يةكى  ضةمكة 
� نائاطايى ��O ��� �يوc ����َيك ��# � ثَيكة�� ثَيكهاتة 
سايكؤلؤ<ييةكانى مر�g ئاشكر� ��كة#، ضونكة نائاطايى 
ئا�����  ئاطايية��،  بة  �يالَيكتيكيد�  ثةيو�ندييةكى  لة 
��هَيننة  سايكؤلؤ<ييةكا#  هَيما   �  lنا ضةثاندنةكانى   �
ئاستى سة����. تةنانةQ ��خنةطرَيكى ما�كسيستى ��كو 
فر�يد   cنييانة�����  ������ بة�  طرنطى  دما# 

َ
طؤل لوسيا# 

َى:“بؤ تَيطةيشتن لة هة� كا�َيكى ئة��بي، نابَى 
َ
����Q � ��ل

ئاطاييةكانى   �  hكة��� مةبةستة  بة  تايبةتى  بايةخَيكى 
ئاطايى  ضونكة  بد�ين،  نو�سة�  ئاطايى   �  dتاكةكة
 cفتا��� ��طة��كانى  لة  جو�ئيية  ��طة�َيكى  لةِ��ستيد� 
مر�g، كة ���جا� نا����كى ئةa نائاطايية جو�Q � طونجا� 

 سر��شتى ��ستةقينةc ��فتا���“(12).
َ

نيية لةطة)

كا	X يؤنط9 نائاطايي كؤ
�َيبا��كانى شيكر�نة��c �����نيد�،   �  Q��� نَيو لة 
تر   cقوتابخانة  �  Q��� Oما��ية> فر�يد   cَيبا�� لة  جطة 
 cخنة�� لةسة�  كا�يطة�ييا#  ئةمانيش  د���� 

َ
سة�يانهةل

ئالفرَيد   � يؤنط  كا�)  نمو�نة:  بؤ  جَيهَيشتو��،  ئة��بي 
ئيدلة� � جاO الكا#،  لة��نةية طرنطnينيا# �َيبا�c (كا�) 
 cبو����� خا��نى ضةمكَيكى ��هَينر�� aيؤنط) بَيت كة لة
ترc ئة� ��نستةية كة بة ”سايكؤلؤ<ياc كؤ“ نا���برَيت، 
لةِ��ستيد� يؤنط ��هَينة�c������ c ”نائاطايى كؤ“ية، كة 
ينة�� 

َ
��خنةطرc نا����c ���سى ظال�يمَير ثر�q لة لَيكؤل
ئة��بيةكانيد� لةسة� ئةفسانة ثر�كتيز�c كر����.

لة<َير  لةسة��تا��  بو���  فر�يد  قوتابيى  يؤنط  كا�) 
 a

َ
بةال ��ينو�سى،  مامؤستاكةيد�  تيؤ�ييةكانى  كا�يطة�يى 

تاكَيكى  لة  مر�ظى  كة  ��يية��، �  cتر �َيضكةيةكى  ���تر 
بةستية��  ���هَينا�  سة�بةخؤ��   � ��خر��  خو�يى 
 cظةكانى تر���، بَي ئة���بةسايكؤلؤ<ياc سة�جةمى مر
بايةخى طة���c نائاطايى تاكة كةQ�� d بكاتة��، يا# لة 

بةهاكةc كةa بكاتة��.
 g�يؤنط ثَيى ��ية ئاطايى تاكةكةd يا# كةسايةتيى مر
كو 

َ
بةل نابَيت،  قةتيس  فة��يد�  ئة�مو�نَيكى   cسنو�� لة 

�Rستوَيظسكي
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مر�ظايةتى   aسة�جة ئة�مو�نى  ��طاتة   � ��َيذ��بَيتة�� 
 aئة ��طرَيت،  لةخؤ  كؤنةكانيش  هة��  مر�يية  طر��ثة   �
ئة�مو�نة لةالc يؤنط � اليةنطر�كانيد�، ��طاتة طرنطيد�# 

.(13)Qبة ئةفسانة هة�� �َيرينةكانى بةشة�يية
بة بؤضو�نى ��نايانى �����ني كانطةc ��هَينا# بريتيية 
لة  بريتيية  فر�يد   cلةال نائاطايية   aئة  a

َ
بةال نائاطايى،  لة 

نائاطايى تاكةكةd � لةالc يؤنطيش بريتيية لة نائاطايى كؤ. 
ةيةكة 

َ
بة�هةمى ئة��بي � هونة��، لة �يدc يؤنط تَيكةل

 cجةماعيية نائاطايية  ئة�   � ��هَينة�  فة��يى  ئاطايى  لة 
لةمةشد�  كر���،  خة�#  كؤ��   cكةلةثو��  � كولتو��  لة 
<ما��يةكى بَيشوما� كؤ�� هَيماc �يند�� هةية كة شاعֲר 
� نو�سة� بؤ ����<�ندنى هةستةكا# � بؤ طو���شتكر�# لة 

طة بةكا�c ��هَينن.
َ
ئاطايى كؤمةل

ييةكى 
َ
قو�ال كؤ)  (نائاطايى  ��يد�بينَيت  يؤنط  لَير��� 

كة��تة  شةخسى.  نائاطايى  لة   O�� هةية   cياتر�
شا����كانى  ئاسة����  ��تو�نَيت  ��هَينة�   cهونة�مةند
”هونة�مةند   cئة�� سيفةتى  بة   ،Qبخا��� كؤ  نائاطايى 
�حى ئاكتيظ � نائاطايى � cطر

َ
مر�ظَيكى جةماعيية � هةل

نَيو  بضَيتة  ��تو�نَيت  هة���ها  تريشة،  مر�ظةكانى 
ييةكانى ��بر���c بةشة�ييةQ � بةقسةيا# بهَينَيت � 

َ
قو�ال

�يو� ثةنهانةكانيا# ئاشكر� بكاQ، لَير��� ئاسايية شاعֲר�# 
 cتا هَيز ئةفسانةييةكا# بخؤنة��،  كانيا�c سة�ضا��  لة 
 cبز�َينة� نائاطايى   � خو�  كة  ئا����،  بهَيننة  ��هَينانَيك 

سة��كيى ئة� ��هَينانة#“(14).
ئة�   c��� هة��  بةشى  َيֵר 

َ
بل ��تو�نֵר  طشتي  بة 

ئة�يب   � هونة�مةند  لة   ��  cسايكؤلؤ<ييانة كا�كر�� 
بؤ  ��طةِ�َيتة��  بهَينن،   aبة�هة ��هَينة��نة   cكا� ��كة# 
لة   cئا������نة ئة�  بؤ   � ضةثَينر���كا#  نا��كيية  مةيلة 

نائاطاييد� حةشا�����#.
لة ��ستيد� سايكؤلؤ<ياc نوcَ ضةندين ������ � ضةمك 
� ��ظةكر�نى نوَيى خستؤتة بة���مى ��خنةطرc ئة��بى، 
لة  سايكؤلؤ<ييةكا#  ضةمكة   ������� كة��ستة�   �ئةمِر
ثةيو�ستياند� بة ��هةند� سؤسيؤلؤ<ييةكةc بةئاستَيكى 
 ���ئةمر لة  ��هَينرَين،  بةكا�  ئة��بيد�   cخنة�� لة   ���
كة   ،Qكا�� كا�  ��خنة��   cكاية لة  ميتؤ�َيكى سة�بةخؤ 
<ينطة  لة   cئة�� بَي  نا���برَيت،   c>سايكؤلؤ cميتؤ� بة 
��شَيت  كة  جؤ�َيك  بة  بكةنة��،  جيا   cسؤسيؤلؤ<ييةكة
سايكؤ-  cميتؤ� ئة��بى،  تَيكستَيكى   cخوَيندنة�� بؤ 

سؤسيؤلؤ<c بةكا� بهَينرَيت.
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خوَيندنة��� هونة	� 
��قَيكي لֲרيكيي (مة�لة��)

عا%( محةمة%ثو�'

لة �����نشيكا�� �َينة ��ينييةكا# � ثِر�سة� ��هَينا# � ثر�كتيكي شاعֲר�نة�� سةuَيند����، كة شاعֲר سة��تا لة 
�طة� ��ينييةتي شاعֲר�نة�� كة��سة خا� � ����كييةكاني شيعر ���طرتة لة هة)' مة�جة ��سةثا��كاني طلَيرطة � �
�نيا� ئؤبذَيكت �����طرَ� � ئةنجا ��يانخاتة ئةستؤ� مكانيزمي خةال� (��نيني ناخؤئاطا)��. ئةa ���تة ��ينيية � 
ميكانيزمة خةالقة بَي ئة��� ��ستكا�يي ئة� كة��سة خا��نة بكاQ، لة مة��� ��مةنييةكي �يا�� نةكر�� � كتو�ثِريد�، 
ثَيكهاتة�  ضةمك-  ���تةكة��،  –ضؤني  ضةند�  ئةتمؤسفَير�   �  l��  

َ
لةطة) نَيو�نيا#  ثةنهانةكاني   �  ��بز ثَيو�نديية 

��قةكة، �َيتة ��طة� هةبو�# � �يسا# ����َيتة�� بة شاعֲר، بة ��تا ��� (شيعر) لة��يكد�بَي.
 � فيزيايي  خا��  مة����  لة�  ��بَيت  بريتي  شاعֲרَيك،  هة�  بة�هةمي  هة�َيني   �  O�نا��ِ� ��نيية��،  ثِر�سة   aلة
وَيست � ثةيلو�� شاعֲר � هة� ئةمةيشة شاعֲר�# لة 

َ
����كيانة� كة شاعֲר ئةياند�تة ميكانيزمي خةال� � ��بَيتة هةل

ثةيلو� � بؤضو�ند� لة يةكn جيا ��كاتة�� � هة� يةO ��بنة خا��# سيا� � شَيو�� � �يدطا� تايبةتي.
������ستي شيعريش لة نا��خني خو�� ��قةكة��ية، نةO ثةيو�ست بة كةسَيتيي تاكي ��نة�. ئةطة� ������ستَيك 
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بؤ شاعֲר � ��نة� قايل بֵר، تا ئة�كاتةية كة شيعر مة���� 
 hثا خةال�.  ميكانيزمي  ئةستؤ�  ��خاتة  خا��كا# 
ناخؤئاطا�  بة�ثرسيا�َيتيي   � بة�سف  ��ينيو  ي 

َ
مشتومال

��بَيتة  (بة���نط)  خوَينة�  ئةنجا�   ،��� لة��يكبو�ني 
 ��� ثةيامي  ���طرتني  هةمبة�  لة  (متعهد)  ������ست 
يا#  خوَينة�  ئةمة  ��طةياند����كا#.   � �ماني  توخمة   �
بة  هةست   �  Qكا�� بة�ثرسيا�َيتي  كة  خوَينة��  سوثة� 
لة    .Qكا�� ��تايي   - ئة��بي   - هونة��  ������ستي 
��بَيتة  شاعֲרيش  كة  ��ينيية��ية  ثِرَ�سة   aئة كؤتايي 
ثةيلو�   � بؤضو�#  ��قةكة.  بة���نطةكاني  لة   nيةكَيك
مة�لة��  ��قةكاني  ��ظةكا��  هةمبة�  لة  جيا����كا# 

نةطر� بؤ ئةa ئة�طا�� هونة�يية.
َ
طةيةكي حاشاهةل

َ
بةل

شيعر�كاني  شَيو���   � ئة�طا�  شا�����  ئة���   
مة�لة�� بَي، ����نَي كة ���بة� شيعر�كاني ئةa شاعֲר� 
لةسة� ئة�مو�ني ئةa ثِر�سة ��يني � ناخؤئاطاية (سو�� 
ختو�كة  بة  نر��#.   Qبونيا ��ينيةكا#  سةفة��   �(aياليز�
ئةفر�ندني  بز�ظي   � ��ين  ضركةساتي   � خو�ثة  بز�َينة�� 
شاعֲר�نة بة شَيو�� (مؤنؤلؤ{) ثةيو�ست لةسة� �َيضكة 
�طة� ضِر� توخمي نةغمة (تايبةتمةند� ���ني شيعر� � �
كالسيكي  ئة��بي  لة  لֲרيكا�  ��قي  ئة�ثةِ��  هؤ��مي)، 
كو��يد� خولقاند���. بؤ ئة��� ئاشنا� شَيو��� تاكي � 
 �

َ
باال ئةa شاعֲר� بֵר � كةسايةتيي  تةجر�بة� هونة�� 

شيعر� ئةa شاعֲר� لة نا��خني ��قةكةيد� ثَيناسة بكةين، 
ي ئةa شاعֲר��� � 

َ
طةشتَيك ئةكةين بةنَيو باخضة� خةيال

َيك لة �يو�نةكة� بَي ئة��� ��ست ضني بكةين بة 
َ
غة��ل

لة  ��يخوَينينة��،  نوَيطة��  شَيو���   � هونة��  �ماني 
(عمو��)ية��،  ئةستو�ني   � (�فقي)  ئاسؤيي  بو���   ���
سة��تا  �����خةين،  ��قةكة  هونة�ييةكاني  ثِرنسيثة 

خوَيندنة��� ئاسايي شيعر�كة:
� �يرa سةيل هو�نا� بة��� بَي 

َ
قةال

بو�| ئاطاييم �َير�# كة��� بَي
 خةa فاa سةند� بَي

َ
كَيشكضي خةيا)

���كانضة� بة��# بَيكةd مةند� بَي
 

َ
فرسةQ ��نابَي تة�يد�� قاتل

 
َ

� طيا# � �)
َ

يةO سة� بة���بَي كاال
خةبة� بيم هؤشم ئاما �� بة���

، ��a ��سة��� 
َ

ئةa ال طيا#، ئة� ال �)
��� �ال�َ� ئَيش سةخت ساتَي ��� �

��تم ضا� نية# مة� بشو�# ��ثة� 
ة� ثِر جة هو�#

َ
ضةكة� ��l �ل

َ
�يم نال

ش ها نة ِ���� طة�� ��� �����# 
َ
شةقل

تا �� مةكؤطة� ئاسانةكة� ئة�
����# تة� جة هة�d ��سة� قةتر� � ���

ة#
َ
a حاشاQ موشكؤل

َ
a � ناال

َ
الال

ة#
َ
طة� �ل

َ
طيا# فيد�� تؤ بؤ ية بةل

سيو�� تؤ ئا�يز نة� ��مانة��
كَين طؤ��� كة�� بة� �َير�نة��
نة نيم نطايَي، نةكة�� تةماشا

 يا��# كة�� حاشا
َ

ضَيديش �َينة� ما)
تةجر�بةيةكي  ��ينيية��  ساتة   aلة شاعֲר  خو�ثة� 
<�ني   � ناخؤئاطايي  �نيا�  لة  �حانيية � سايكؤلؤ<يانة� 
سةفة�َيكي   � ��كة�َ�  �َيي  �َيِر��َيك    O�� شاعֲר�نة��، 

مة�لة��
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.Q���� aنا��كي � هةنا�� ئةنجا
لةa سةفة�� هونة�يية��:

 �
َ

قةال  �  �َ� ثة� شاعֲר�نة 
َ
هةل  �  

َ
(� ��ياني   � (الفا� 

�� خةمي عةشق � 
َ

ي شاعֲר �َير�# ��كا � شاال
َ
�ير� خةيال

 � فاa � ئا��� (�نيا� خؤئاكا) لة ئَيشكضي 
َ

نا�شيا��، ئةقل
��مَينَي   dبَيكة بة��#  ���كانضة�  ��ستَينَي  لةشي 
����<�ندني   � ناخؤئاطايي  بةشي  بة���  ��ين  ة� 

َ
– جو�ل

ئوبذَيكت  �نيا�  ثانتايي   �  – شاعֲר�نة  ي 
َ
خةيال هة�َيمي 

�شيا�� ��ِ���خَينَي.
خو�ثة،   �  aئيلها  � ئة�ين  ��ستوبر��  بَي  مةتي 

َ
هةل

ني 
َ

تاال بة  هةستيةتي،  سة�ماية�  كة   
َ

(�  � طيا#   �
َ

كاال
��با.

 طةيشتن بة ئة�ثةِ�� 
َ

شاعֲר بة لة��ست ��ني طيا# � �)
ناخَوئاطايي �َيتة ��نيا� �شيا�� � �نيا� خَوئاطا� هةست 
َي بة سة�يد�� 

َ
نكا�� ��كا � بة هة������ست ��مال

َ
بة تاال

���يا#  كة   Q���� بِريا�  نيية.  a سو��� 
َ
بةال ��كا،  ها��� 

 ��� بر��#.  كوَ�  بؤ   
َ

(�  � طيا#   �
َ

كاال بز�نَي   � بكة�َ� 
�طة� لة 

َ
 � جَيثَيي سو���� شاال

َ
��بَيتة��، هَيما � شةقة)

ثانتايي �����نيد� �يا��. شوَينة���� ثَيطة� تا مةكؤطة� 
���كة�  ��بينَي   .Qكا����� مةتبة� 

َ
هةل سو���  تاقة 

ئاسانة� ئا�يز�كةيةتي. بة �ماني هةنسك � طريانة�� ��� 
 

َ
� طيا# � �)

َ
َي ����نم كاال

َ
� خَو��ِ��� ��ثا�َيتة�� � ��ل

 Qمانة��، كةسي تر بوَير� ناكا�� aال� تؤية. جطة لة تؤ لة
� بةخؤيا ناثة�مَي كة طؤ��� بكاتة طؤِ��ثاني هةنا�� من 
خؤشة�يستةكة�   a

َ
بةال ببا،   #

َ
بةتاال سة�مايةَيك  ئا��   �

 aلة نكولي  كو 
َ
بةل نا��تة��،  لَي  ئا��َ�  نيطايةكيش  بةنيو 

نكا�يية ��كاQ � خَو� لَيي قوتا� ��كاQ، هة���ها لة 
َ

تاال
 � سة�ماية� �ي�n# حاشا� كر����).

َ
ما)

 Oكة� سة��كيي ��قةكة� مة�لة�يية. هة����ئةمة بֲר
����نֵר ��قي هة� شيعرَيك لة ��� ثا< � بابةQ ثَيك �َ�، 
ةتي � سة�خاني ��قةكة، ��O: كَيش � 

َ
ي ���ل

َ
يةكةa شكل

سة���� � مَوسيقا� لةفز� � تةبايي نَيو�# �شة � مو�فَيم 
تؤِ��   � �َير�كا#  �نجֲר��  نَيو  لة  ���نييةكا#،  ��نطة   �
ها�مونيا�  ��تة  نةغمةكا#،  ضِريي   � ��ستة��<�   �  �>��

��ضةكا#.
ة� 

َ
ي ��يني ��تة <َيرخاني ��قةكة، جو�ل

َ
���هةa: شكل

 � ييةكا# 
َ
خةيال �َينة  ضلؤنايةتيي  بز��ند#   �  Qحة��كة

يةكطرتنة��� ��تا � ثةياa لة ئةفِر�ندني شيعر��، كو�ثة� 
ئة�مو�نة   � ��ين  نَيو�#  لة  ��نو�ستاندنة��   aلة شيعر 
بةشة   aئة لة��يكد�بَي.  تاكييةكاند�،   � سر�شتيةكا# 
a ضةند�يةتيي 

َ
ئةطة�ضي تةنيا مة�لو�لَيكي شيعر�كةية، بةال

 �  Qكا�� �يا��  ئَيمة  بؤ  شاعֲר  شَيو���   � شيعر  بز�ظي 
و���<�ندني 

َ
خةيال بز��ندني  ����نֵר   Oهة��� ��ينرخَينَي. 

�َينةكا#،  يةكطرتنة���  هؤ�  ��بَيتة  ئةنجامد�  لة  ��ين 
شيعر�كة   � <�نطرتن  لو�تكة�  ��طاتة  شاعֲר  ئةنجا 
يية، 

َ
ة� ئة� بز�ظة خةيال

َ
َيم هة�َين � كاكل

َ
�َيتةبو�#. ئةبَي بل

ئةندَيشة� شاعֲר�نةية كة خؤ� لة خؤيد� ��بَيتة نا����كي 
��ستةقينة� شيعر.

شاعֲר�نة��  تةجر�بة�  لة  ئةبَي  كة  طرنط  َيكي 
َ
خال

ئاما<�� ثَي بكةين، تةجر�بة� تاكي شاعֲר� بة��مبة� بة 
كة �ماني   …� <يا#  ئة�مو�نةكاني   � ئة�ين   � سر��شت 
 ���� خؤ�  هونة��  �خي �  � تاكي  شَيو���   � تايبةتي 
��ستةقينة،  شاعֲר�  تةجر�بة�  قَينَي. 

َ
��يخول  � ��برَ� 

تةجر�بة طشتييةكاني  نوَينة��  ��بَيتة  نةفسي خؤيد�  لة 
��قي  لة  الساييكر�نة��   � ��سةثاند#  بَي  ئينساني 
هونة��كةيد�، �َينة ها�بةh � ها�مةبةستةكاني مر�ظايةتي 

قَينَي � ها������ خؤ� ����طةَينَي.
َ
� جيهاني ��خول

 dبا شيعر���،   aئة ��اللي  با�طة�  لة  مة�لة�� 
لة  ���طرتة  خؤ�  تاكي  تةجر�بة�   � ئة�ين  ضةمكي  لة 
ئةنجامةكة�  بَي شك  كة   ،Qكا�� ����كي  فة���   �  l��
لة  نيية   dكة طشتيانةية.   � هةمةكي  تةجر�بةيةكي 
مة�لة��  ��تة  نةبَيت،  عاشق  جؤ�َيك  بة  <ياند�  طؤِ��ثاني 
�نيا�   

َ
لةطة) ��نو�ستاند#  تاكيية���  تةجر�بة   aلة

شتَيك  هةمو�  لة  بة�  مة�لة�يش  بَيطوما#  كة  ������بة� 
طوَيز����تة��  ئينسانيية،  �يا���كي  عةشقيش   � مر�ظة 
طشتي  �َينةيةكي  تو�نيويةتي   � طشتي  تةجر�بةيةكي  بؤ 
نَيو  بها�َيتة  خؤ�   � قَينَي 

َ
بخول طشتيية،  مةبةستَيكي  كة 

 aئامَيز� تةجر�بةيةكي ئينسانيية��. جَيثةنجة� خؤ� لة
ئةفر�ندنة�� بنةخشَينَي، ئةa ���كر�� ��نطة فاكتَيك بَي بؤ 

جياكر�نة��� لة شاعֲר � ناشاعֲר.
ثَيضة��نة�  بة  ئَيس�nكضَير� شيعر�كة��  ثَيكهاتة�  لة 
شيعر� فا�سي � عة��بي (بة تايبةQ لة فوِ�مي قةسيد���)، 
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كة تةنيا بايةl بة تة����� ئاسؤيي (محو� �فقي) ����� � 
 aتة���� كر���. لة aهونة�� شاعֲר تةنيا سة�� ئة ����
ضةشنة شيعر�نة�� تة���� ئةستو�ني (محو� عمو��) ��تة 
ثَيو�ند� ضمكي � نا��ِ��كي � ثر�<�� طشتي شيعر�كة لة 
كو بة كةسايةتي 

َ
سة��تا�� تا ���يي ��ضا� نةكر���، بةل

بةخشֵר بة �َير (مصر¿) � ثا��ستني نا��ِ��كي سة�بةخؤ 
شيعر�كة  ضةمكي   �  O�نا��� شيعر،  لة  بةشة�   aئة بؤ 
نيية،  شاعֲר�نة  تاكي  نة�يتَيكي  ئةمة  ��بَي.  ثضِر  ثضِر 
كو شَيو��َيكي طشتيية كة لة شيعر� كالسيكي فا�سي 

َ
بةل

بةQ بة��طمة# ثَيضة��نة� 
َ
� عة��بيد� ��ضا� ��كرَ�. ئةل

ةتيش لةa ��� �مانة�� بة� ضا� ��كة�َ�.
َ
ئةa حال

a مة�لة�� �َيِر�� ثشتبةستن بة تو�نا� شاعֲר�نة� 
َ
بةال

�َينة  خولقاندني  لة  هونة��  بة���  ثلة�  ثيشاند�ني 
ئاسؤيي)،  (تة����  �َيِر�كاند�  �نجֲר��  لة  ييةكا# 

َ
خةيال

���يي  تا  لة سة��تا��  فؤِ�ماسيَوني شيعر�كة�  تانوثؤ� 
بة ���� ��ضنيو�، خوَينة� هةست بة ��بِر�# لة �نجֲר�� 
كو هةست بة ثالني ضֲר�كَيكي ��يني 

َ
نا����O ناكاQ. بةل

لَي  لة��تي   � ضَيذ  ���يية��  َيكي 
َ
�ل بة   �  Qكا��  

َ
شكل

��بيني.
�َينة طةلَيك كة لة �نجֲר�� ئاسؤيي (�فقي) شيعر�كة�� 
�َيضو�ند#،  �َينة�  � �ير، 

َ
بة�ضا� ��كة�#، ئةمانة#: قةال

سةيل  يا#  شوبها��،  بة��يية��  هؤ�  بة   
َ

قةال بة  �ير 
���كانضة�   

َ
خةيا) ضي  كَيشك  ئاطايي،  بو�|  هو�نا�، 

 l�� ضةكة� 
َ
نال  ،

َ
(� طيا#   �

َ
كاال  ،

َ
قاتل تة�يد��  بة��#، 

�َينة  تايبةQ بة شَيو��� تاكي مة�لة��،  سفةتَيكي   …�

ك ���طرتن 
َ
يةكاني لةa شيعر��� بة�ضا� ��كة�َ�، كةل

َ
خةيال

كة  يية 
َ
خةيال تابلؤيةكي  �َيضو�ند#  �َيضو�ندنة  �َينة�  لة 

 aئة نزيكة.   ��� �مانة��  نو�مي   � سر�شت  مايةكاني  بة 
 ئة� 

َ
ئة�طا�� جيا���� هؤ� جياكة����� مة�لة�� لةطة)

كو����طر#. هة� 
َ
شاعֲר�نة� كة لة �َينةطةلي ثَيضر��� كةل

سر�شت  جة�هة�ييةكاني  بنةما  لة  بتو�نَي  شاعֲר  ضةند 
كو��بطرَ�، ئة�� 

َ
بؤ خولقاندني �َينة � تابلؤ� شيعر� كةل

ة � بز��تن لة تانوثؤ� 
َ
��قي شيعر�كة� لة ���Q � جو�ل

 � بز��تن  كة  هة���ها  ��بَي،  تة<�  شيعر�كةيد�  ��قي 
بَيطوما#   .���� شةثؤ)  مة�لة�يد�  شيعر�كة�  لة  ة 

َ
جو�ل

يةكَيك لة هؤ سة��كييةكاني نةمريي هونة�� مة�لة�� لة 
بة�ضا�،  خستمانة  كة  سفةتةية   aئة مَيذ����   �����ِ���ِ
 سر�شتي 

َ
ئيn ئة� ثَيو�نديية نةبِر��� كة مة�لة�� لةطة)

������� هة���ماند� بو�يةتي.

سة	ضا��كا�: 
1.�يو�ني مة�لة��. 

2.صو� خيا) �� شعر فا�سي – �كn شفيعي كدكني.
 a3.�طرطوني نطا�، �با# � ساختا� �� شعر �مر��، كا�

كة�يميا#.
4.مةبةست لة بةكا�هَيناني (سو�ياليزa) لةa ��قة��، 
��تا� قامو�سيي �شةكةية نةO ���تة فيكر� � ئة��بي � 

مةكتةبييةكة� (ئاند�َ� بريتؤ#) لة ئو���ثا.
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 � كولتو��  نَيو�#  �يالؤطى  لة   dبا ��كرَيت  ئايا 
شا�ستانييةتةكا# بكةين، بةبَى ئة��c كا�c (���طَيِر�#) لة 
طةنة�يستة 

َ
�يزc ثَيشة��c طرنطي ثَيد�نةكانما# نةبَيت؟ بةل

�< طرنطيد�# � cلة��� >�� ��O ��بينֵר قؤنا� ���c قؤنا� � �
كولتو��ييةكانى  نا��ند�   cتة��� لة  ���طَيِر�#   cكا� بة 
ضى   cمانا  .Qكا�� ��ستنيشا#   cخؤ  cجَيطة �نيا�� 
���طَيِر�#  ثر�سَيسى  ئايا  �����طَيِرين؟  تَيكستَيك  كاتَيك 
مانا؟  طةياندنى  يا#  بةند�،  �شةيي   cطو�ستنة�� لةسة� 
 Qبابةتَيكة سةبا�� لةa ثرسيا��نة ���<�ندنى  هة� جؤ�َيك 
تةنها  ���طَيِر�ند�   cكا� لة  ماهييةتةكانى،   � ���طَيِر�#  بة 
ضى  بز�نَيت  ���طَيِر  كةسايةتيى  كة  نيية   dبة ئة��ند� 
كو ثَيويستة ���طَيِر�نةكةc لةالc خوَينة� 

َ
�����طَيِرَيت، بةل

���طَيِر�#  ثر�سَيسى   hثَيية  aبة ئاشكر�بَيت،   �  #���ِ
��ككر�#  قؤناغى   :aيةكة تَيد�ثةِ�َيت،  قؤناغد�   ��� بة 
لة�  لة طو���شتكر�#  بريتيية  بةمانا، قؤناغى ���هةميش 
���طَيِر  كةسايةتيى  ���هةمياند�   cقؤناغة  aلة ماناية. 
 ���  cمانا  � تَيكست  لة  طو���شتكر�#  بة  د�سَيت 

َ
هةل

بؤ  ��يك)���  (�ماني  لة  يا#   ،cخؤ ��يك)�  (�مانى  بة 
�مانَيكي تر، هة���O ضؤ# نو�سة�c يةكةمى تَيكستةكة 
 Qطو���شتكر�# � �يالؤ{ هةمو� كا a

َ
��هاc كر����، بةال

كة   cبة�� ��كة#   O�� تر  ئة��نى  كة  نيية  ئة��   cتا��
طو���شتى لَي كر���، (���طَيِر�نى ��ستثاكانة)h ���طَيِر 

 �  #���ِ  cطَيِر�نةكة��� كة   Q���� ئة��  بؤ   
َ

هة�) تيايد� 
بةكا�هَينانى  بة  ئة��h ثشت ��بةستَيت   � بَيت  ئاشكر� 
مةبةست   cمانا طو���شتكر�#،  بؤ  طونجا�  ئامر��طةلَيكى 
ئة�  بؤ  <يا#   cطَيِر�نة�� لة  بريتيية  لةمة��  �يا�يش   �
��قةc كة ��مانة�َيت ���يبطَيِرينة سة� �مانَيكى تر، يا# 
 Oكةية�كر�نة��c ئاسؤيةكى فر���نn بؤ ئاشنابو�# بةبֲר
لة ��ستيد� ئةa ��هةند�   a

َ
يا# ضةمكَيكى �يا�يكر��، بةال

ئةبستميية لة ���َيك لة� ��قانةc كة �����طَيِر��َين بو�نى 
 �  cفيكر  cبا�طة بؤ سةختيى  ناطةِ�َيتة��   hئة�� نيية، 
كو ��طةِ�َيتة�� بؤ قو�سايية 

َ
بةل �شنبֲרيى ئة� ��قانة، �

��تو�نֵר  ضؤ#  كة��تة  ئةنتؤلؤ<ييةكانيا#،   �  c>ئايديؤلؤ
لة� ثة�<ينة تَيبطةين كة طة����نى �ما# ��يكَيشَيت؟ تا 
جيهانَيك لة مانا ��ستنيشا# بكاQ كة ��� جا� يا# هةمو� 
كاQ ئةستةa ��بَيت بةالمانة�� بةهةما# شَيو�c ���ست 
� بة ���c بيطؤِ�ين بؤ طة����نى �مانَيكى تر، ثَيد�ضَيت 
ئةندَيشةطة��يى   � نمو�نةيى  ضةمكَيكى  ثرسيا��   aئة
لةخؤc بطرَيت بؤ ضؤنَيتيى بة�����كا�يى ساختمانى �ما# 
 ماناكانيد�، ضونكة توَيذينة�� كؤ# � نوَيكا# جةخت 

َ
لةطة)

نَيو�#  لة  بةتةنها  (���طَيِر�#)  كة  ��كةنة��  ئة��  لةسة� 
لة  ��جا� � كو 

َ
بةل ناكرَيت،  كولتو��� جياجياكاند�   � �ما# 

 cيا�يكر��� تايبةتمةندييةكى  يا#  كولتو��َيك   cخو� نَيو 
�ماند� ئةنجاa ����َيت، بة ��تايةكى تر هةمو� سيستمَيكى 

  �Lطَيِر	ضةمك � مَيذ��; �� 	ئيستَيك لةسة

  تاهֲר عةبد�لو�حيد

   tahercen@yahoo.com     
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طرc فر�ييةكى بة�ضا��، ئةc كة��تة ضؤ# 
َ
�مانة��نى هةل

�مانَيك  ثةيو�نديى  لة  تاكِر���نة  بةشَيو�يةكى  ��كرَيت 
بةثر�سيسى   Qسةبا�� بِر��نֵר  تر��  �مانةكانى   

َ
لةطة)

���طَيِر�#؟ 
ِ��خنةيى   cتوَيذينة�� ��َيك � ثَيشو�  سة��كانى 
بةخؤ��  ���طَير�#  با��ِ�ثَيكر���كانى  بةِ�َيضكة   Qسةبا��
سةنطاندَيكى 

َ
a ئة� توَيذينة��نة �ياتر جؤ�� هةل

َ
بينى، بةال

ى 
َ
بال  hبا ��طَيِر�نَيكى  ضؤنَيتيى  بة   Qتايبة ئينتيباعيى 

تا  كاتة��  لة�  توَيذينة��كا#  كَيشابو�،  بةسة�ياند� 
نا��ِ��ستى سة��c بيست، لة� جؤ�� با����خة�� مانة��، 
 Qكة���� �مانة��نى   cتوَيذينة�� سة��تاكانى  ���جا� 
كؤمةلَيك  ئةمانة  ���طَير�#،   cكا� بة   ��� طرنطى  تيايد�   �
 cكا� ضةمكى   nضي نو�سة��كانيا#  توَيذينة��بو�# 
كو 

َ
بةل نةكر�،  ثَيناسة  هونة�َيك   O�� تةنها  ���طَيِر�نيا# 

ئة��# ثَييا# ��بو� كة ���طَيِر�# ��نستَيكة لة ��نستةكا# ' 
يا# بؤ ئة���� كة ميتؤ� بؤ ثر�سيسي ��نستي 

َ
���تر هة�ل

���طَيِر�# ��ستنيشا# بكة#.

:(�Lطَيِر	��) بِرينى	بنضينة� ��
لة   aشانز�هة سة���  ثَيش   Traduire ���بِرينى 
بو�ني  كر���)��  (��ِ�َيذ����  شَيو��  لة  فة��نسيد�  �ماني 
كر���َيكي  بؤ  ���بِرينة ��طةِ�َيتة��  ئة�  بنضينة�  نةبو�، 

��ِ�َيذ����  ���خسا�يد�  شَيو��  لة  كة  التيني  كؤني   ���
بو�،   (Transferre مضا��  (��نةبر���-  سة�ضا��� 

هة���ها ��ِ�َيذ���� نا�� (بة�كا� - مفعو)) 
 Qبو�، لة �مانى التينيد� ���طَيِر ئة�كا Translatus 
بةنا�c  (Interpres ) ��ناسر�، لة �ماني فة��نسيشد� 
لة�مانى  هة���ها  ��ناسر�،   (Interpète) بة  ���طَيِر 
 hكةسة بة�  بةInterpreterنا���بر�،  ئينطليزيشد� 
 ������� تَيكست'  �شة�  كر�نة���  كا��  كة  ��طوتر� 
لة   ' ��خر��بو�#  كة   ��� نا�  طوتا��كاني  ضةمك' 
بة�  هة���ها  ثَيبة�#،  ثةيي  نةبو��  تر��  ئة��ني  تو�نا� 
كة  كر����،  كةسانة�  ئة�  يا���يي  كة  �تر���   hكةسة
 � ��بر�����  لة   hكةسة  aئة بَيطانةكا#،  تة 

َ
�ال ضو�نةتة 

���بِرينى  ��تة  نا�بر���،  (���طؤما#)  بة  ميسر  تي 
َ
�ال لة 

نا�َيكى   hئةمة كة   ،eئيتا �مانى   c(Drogmanno)
كة  عة��بى  �مانى   c(#ترجما)  cشة� لة  جيابؤ��ية 
 cئاشو� �مانى  بؤ  ������يةh ��طةِ�َيتة��   aئة  cبنضينة
��تة   hكة������  cمانا نا�بر����   Ragamo بة  كة 
مؤلَير  ���تر  بكة..   (5:1963cكا�  cسةير)  ، (ئاخافتن) 
 Truchement نو�سيو�:  شَيو�ية   aبة  cشةية�  aئة
 ،3:1968 سيليسكوفيتش،   ،Traucheman يا# 
�ياترما#  ��نيا�يى   36 بةشى:   ،1963cكا� هة���ها 
 � قوستةنتينية  لة  (���طما#)   cنا� ��لَيت:   � ����تَى 
كة  نا�بر���  كةسة  بة�  تد� 

َ
خؤ�هةال  cتر تانى 

َ
�ال هةمو� 

د�ستَيت بة ���طَيِر�نى فة�مى بؤ نَير����� � نوَينة�َيك، 
َ
هةل

بة�  هة���ها  خانةكا#، 
َ
كونسول لة  طة�ية{ 

َ
كونسول يا# 

فة�ميى  ئة�كى  كة  ���تر�   h(���طَيِر)�نة كةسايةتيية 
با��ِ�ثَيكر���كانى  ة 

َ
كونسول  �  Qيثلؤما� يكر�نى 

َ
ها��ل

 Qتايبة بة   ،Qطر�� ئةستؤ  لة  تيا# 
َ
خؤ�هةال تانى 

َ
�ال

طֲר� 
َ
بةتة��c ��ستهةل ى 1902 

َ
مانةكا#، سال

َ
تةموسول

َ
�ال

�مانز�#  (ترجما#   cنا�  cلةبر  � �طما#) ��)  cنا�نا� لة 
���طَيِر) ��نر�� ئة� نا��h كو�تكر�ية�� لة� كةسانةc كة 

تى ����.
َ
تانى خؤ�هةال

َ
يا��# � خا��# ثيشة بو�# لة �ال

���بِرينى  كة  ��ية  ثَيى   237:  1978 (ستاينة�   
 c(Les provinciales) كتَيبى  لة   Truchement
(باسكا))�� ِ��نطد�نة��يةكى بةكةمز�نينى تيا بة�يد�كرَيت، 
 � ِ�َيكخة�  ثَيكد�هَينَيت كة  نا�نا�َيك  ������ية  ئة�  ضونكة 

مؤلَيرمؤلَير
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نَيو�ندَيكة هة�ضييةO ��يبيستَيت � بة� طوَيى ��كة�َيت، 
بة  ناطةيةنَيت،   cهةمو� ��ستثاكيية��   � سة�ِ��ستى  بة 
ثلةc يةكةa ئة� ���بِرين � �شانة لة�كاتة�� ئاما<�بو�# 
ئة���مة  ك 

َ
خةل  cينة��� ضونكة  �يهنى،  ثر�سةيةكى  بؤ 

بة  �ما#  وطؤِ�كر�نى 
َ
ئال لة��نةية  يا#  بو�#  نةخوَيند���� 

شَيو�c ��ما���a �ياتر بنضينةيى � جَيطةc بايةخثَيد�# 
طة���  شانا�يى   a

َ
بةال نو�سֵר،  لة   O�� لةاليا#  بو�بَيت 

 ��1539 ى 
َ
سال لة  ئيتيانضونكة  �بَير � بؤ  ��طة�َيتة�� 

فة��نسيية��،  �مانى  نَيو  خستة   cTraduire  cكر���
 cTranslater  cكر���  cجَيطة ��ستة�خؤ   hئة��
 (1540) ى 

َ
سال لة   (e�� (ئيتيا#  ���تريش  طرتة��، 

 �  Traducteur ئة��نيش  بؤ�يا�كر�،   cتر  cشة�  ��
traduction  بو�..

سة	نج � ضا�ثياخشاندنَيكى مَيذ��يى كو	'
 ��� لة  ���طَير�#  �َيضكةكانى  مَيذ��  بة��َيذ�يى 
كةمةندكَيشى   � كَيبة�كَيد�#  لة  يةكد�  بة   >�  cجةمسة�
��كة#، جةمسة�c يةكةمى ���طَيِر�# ��ما�طֲרc ��كة# 
يا#  �شةبَيت،   cمانا بة  ثَيويستة  ���طَير�#  كة   cلة��
���طֲِר�نى   � بد�َيت   aئةنجا ���طَيِر�#   cكا� ��ستثاكانة 
 a

َ
ئا����نة Q��ِ ��كةنة�� � بة���طَيِر�نَيكى قةشةنط، بةال

���هةميشة   cجةمسة� هة�ضى  ��كة#،   cنا����  Oناثا
 ،aفؤ�  cبر لة   O�بةنا���  #����  aيةكة  cثلة  � طرنطى 
كة   cئة��  cنֵר، سة�با� Oية  O�� ها�كَيشةية   ���  aئة
كاتَيكد�  لة  ئةمة  نَيو�نياند�،  لة  هةية  لَيكضو�#   cَهةند
بةِ���نى  � فؤ�ميشد�   O�لةنا��ِ� ناثاكى   � كة ��ستثاكى 
كةمةندكَيشيانة   aئة  hمَيذ�� بة��َيذ�يى  �����كة�َيت، 
لةنَيو ��� جؤ�c سة��كيى ���طَيِر�ند� ِ��نطى ����تة��، 
ئة��نيش ���طَيِر�نى (ئاينى) � ���طَيِر�نى (ئة��بى) بو�#، 
جؤ�c يةكةميا# لة ���طَيِر�نى �شةييد� خؤ� ��بينَيتة��، 
طةياندنى  لة  ثا�َيزطا�يكر�#   � ثا��ستن  لةثَينا�   hئة��
ثِر��ثِر   � ناسر��#  خو��  بة�تةكانى  كة   cتَيكستانة ئة� 
بو�# لة نهَينى � ثةنهانى � ثَيويست بو�� بةشَيو�يةكى 
��ستثاكانة بطةيةنرَيت، لة (تةuو��)�� هاتو��: البر�نى 
ِ��ضو�نى  ثَيد�ضَيت  تر  يةكَيكى  �يا�كر�نى  يا#   Oشةية�
جيهانى لَيبكة�َيتة��. (كا�c ــ1963: 33 لةa با��ية�� 

 cخؤ  cلةال ئة��  ثَيويستة  ���طَيِرِ  كةسايةتيى  َيت: 
َ
��ل

ميذ��  بة��َيذ�يى   � كيد� 
َ
خةل و  لةنَيَ كة  ���بطرَيت  بةهةند 

���بِرينى  لةكاتى  ��بو��  با��ِ�يا#  هةبو�#  كةسانَيك 
هَينا��تة  لةشتةكانت  شتَيك  ئة��يةكة   cمانا �شةيةكد�، 
 � بطوترَيت  كة  هةية  تَيكستَيكيشد�   cلةتو�نا بو�#، 
 ،Qبة�ثابكا طة����ند�  سستمى  لة  ثةشؤكا#  طة���ترين 
 cيةكَيك لة �يند�����كا# لةال cبة نا� Qسةبا�� cنيا���
مر�g، كا�يطة�يى ���ستكر���� لةسة� ئة� �يند����� � 
مر�g هة� ئة��ند�شى بةسبو�� تةنها نا��كةc ���بִِרَيت 
فة��هةمى   � بهَينَيت  بة��ستى  (جنؤكة)��   cلةشَيو�  �
 cبؤ ِ����سثَيرَيت  ثَيى  كة   cكا�� ئة�  ���تريش   ،Qبكا
 cنا� كة  ئة����   

َ
لةطة) نة��كر�   a

َ
بةال  ،Qبكا جَيبةجَى 

جنؤكة ��برَيت نا�c خو��h بهَينرَيت. 
بة  هة�  ���تريشد�  ضاخةكانى  لة  ئاينى  ���طَيِر�نى   
هةما# شَيو� ماية��، لة ���طَيِر�نى تَيكستة ثֲר���كاند� 
تةنها شَيو� ���طَيِر�نى �شةيى ثةسةندبو�، هة� كةسَيكيش 
��كر�  تا��نبا�  ئة��   ������ بضو�يةتة  ثر�نسيثة   aلة كة 
نا   � سة�بةخؤ   cهَينانكا���)  � بيدعةكا�)   � (طومِر�  بة 
لة  س) 

َ
(قةشةثؤل كة   cئة��  cسة�با� ئةمة  ثةسةند)، 

 :14  ،aيةكة (ثةيامى  (كؤ�نيسֵר)،  بؤ  ��سَيتنامةكةيد� 
كةسَيك  «هة�  كة   cئة�� لةسة�  كر��تة��  جةختى   (2
 

َ
لةطة) ئة��   ،Qقسة��كا بيانى  بة�مانَيكى  كة  لةكاتَيكد� 

����َيت»  خو���ند��   
َ

لةطة) كو 
َ
بةل نا��َيت،  كيد� 

َ
خةل

��قة  ���طَيِر�نى  بة   Qسةبا��  nثَيش  cبؤضو�نانة  aئة
��بَيتة��،  ��َيذ  مانةكانيش 

َ
موسول  cال بؤ  ئاينييةكا# 

هةية  بة��  نةطؤ�يا#   c�ِبا�� شَيو�  هةما#  بة  ئةمانيش 
�مانَيكى  سة�  ���بطَير�ِ�َيتة  ناتو�نرَيت  قو�ئا#  ��قى  كة 
 cينة��� لة   ،hسة���مة  aئة تا   � هؤية��   aبة تر، 
����نن  خؤيانى  ئة�كى  بة  مانةكا# 

َ
موسول �نيا��  تانى 

َ
�ال

كاتَى نوَيذ يا# قو�ئا# ��خوَينن، تةنها بة�مانى عة��بى 
 بؤضو�# � تَيِر��نينى 

َ
��يخوَيننة��، ئةمةh جيا���� لةطة)

 dئة��# ثَييا# ��ية هة�كة ، (cبو�) شوَينكة�تو��نى ئاينى
�َينوماييةكانى  كة  ئةتو�نَيت،   cخؤ  c( ��يك  (�مانى  بة 
���طَيِر�نى   a

َ
بةال بيخوَينن،   � لةبة�بكة#  بو��)  (ئاينى 

ئة��بى بة�����a نؤ��� كر���� لةنَيو�# ��فتا�كر�نَيكى 
���طَيِر�نى  بة  حةظد�هةمد�   cسة�� لة  كة  ئا����نة، 
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بة�����كا�يى  لةنَيو�#  نا����كر����   (Oناثا (قةشةنطى 
لة�   hنمو�نة بؤ  بنضينةييد�،  ��قى  لةبة��مبة�  �شةيى 
���طَيِر�نى   cكا� نؤ���هةمد�   cسة�� لة  كة  با����خة�� 
بؤضو�نى   cنطد�نة����  hئةمة ��كر�،  بة�جةستة  تيا 
 c���ِ طَيِر�كا# بو�� بؤ تَيِر��نֵר لة (هة������� aسة�جة
ئا�َينةكة) ئةa جةمسة�طֲרييةh ناتو�نَيت بةتةنها قؤ�خى 

 .Qهةمو� شَيو�كانى ���طَيِر�# بكا
 Q(ستاينة�، 1989: 348) �<� نمو�نةيةكما# ثَيد���
<يا#  تيايد�  كة   cبو��� ئة�   � مؤ�يكى)   cنة���) لةسة� 
 cئة� ئامر���نة cَيت: «شَيو�

َ
بةسة� ��باQ، ستاينة� ��ل

كة ��ضَيتة نَيو كا�� بةكا�هَينانى ��نة�c مو�يكيية�� كة 
ثَيكدَيت لة كليل، ثةيذ�، نؤتة، �يتم، مةقامى ئا����كا#، 
بذ���# � شَيو���نة# كة ��كة�نة بة���ستى 

َ
نمو�نةc ئة� هةل

���طَيِرc ���، نمو�نةc ئة� �َيد� ثَيطة سةختانةc مو�يك، 
ناكؤكى  ئَيمة  ���طَيِر�ند�،   cكا� لة  شَيو�شة  بةهةما# 
�شةيى  ���طَيِر�نى   c���� كة   cئة��نة لةنَيو�#  ��بينֵר 
��كة# � ئة��نةc كة ��يانة�َيت ئا����نة � سة�بةخؤ ��فتا� 
 aئة بو�#،  بيهَيننة��  تر  جا�َيكى   � بكة#  ��قد�   

َ
لةطة)

كا�c ���طَيِر�ند�  لة   � ��بو������  لةسة��كانى   hةتة
َ
حال

 aنؤ��هة  cسة�� بة��َيذ�يى   � ���با��  كَيشابو�،  ى 
َ
بال

بةسة�  د�كَيشَيتة�� 
َ
بال ����كا�ييةكانيشية��   cبةتة���

ةتةh لةنَيو�# ئة� كةسانة��ية كة 
َ
بو��c مو�يكد�، ئةa حال

 (��فتة�c نؤتة � نةخشة 
َ

����كا�# ئا����نة ��فتا� لةطة)
مو�يكةكا# � ئؤثَير�كا#) بكرَيت، � لةنَيو�# كةسانَيكى تر 
 cبةمانا  �  

َ
توند�تؤ) بو�نَيكى  بةستة   �� ��كة#   ���� كة 

�شة بونى هةبَيت».
 cنةبو� كة ئة� بة�����كا�يية dكة a(ستاينة�) يةكة 
لة نَيو�# ���طَيِر�# � ��فتا� لةاليةO � مو�يك � ضؤنَيتيى 
كو ثَيشnيش 

َ
ثيا��كر�نى لةاليةكى تر��� ئةنجاa ��بَيت، بةل

تَير � قةشة ��ليل) � ���تريش (ال�بؤ كا�c � سو�هيم) 
َ
(ظؤل

تَيبينييا# لةسة� ئةa ��� بو��� لةشَيو��c لَيكnضو�نيا# 
 cكا� ���يد#)   � سيمؤ#  (سا#  خستؤتةِ���،  لةكا��� 
��شوبهَينن،   cهونة� تابلؤيةكى   cبةطَيِر�نة�� ���طَيِر�# 
(ئيتيا# ��سيلويت)يش سةبا��Q بةكا�c ���طَيِر�# ثَيى 
���طَيِر�#  مافو�َيكة،  تةختى   cشَيو� ���طَيِر�#  كة  ��ية 
كة  بو��  ئامَيز�كا#  ة 

َ
تةشقةل نيطا��  لة  ��َيك � بابةتى 

ثا�ضة�����كا#،  ئا�َينةكا#،  ناثاكةكا#،  تؤكا#، 
َ
ثال تيايد� 

شو�شةc ِ��نطا�ِ��نط � ِ���#، ئافر�تة ناثاكةكا# � شَيتى، 
 cشوبهاندنة ئة�   cنمو�نة (ستاينة�)  تياكؤبو�نةتة��. 
بة�����  ���طَيِر�#   cكا� كة  �����طرَيت  فيتجنشتاين 
��كاQ بة ماتماتيك � ��ستكة�تنى ���ئةنجامةكا#، ئةمة 
ِ�َيبا�َيكى  بةثَيى  ����نجامةكا#  بة  طةيشتن  لةكاتَيكد� 

تايبةتى ميتؤ�َيك ��ستما# ناكة�َيت � ثَيى ناطةين. 
ثَييا#   � لَيو�كر����   dبا ��يا#  كةسانَيك  جا�   ���
 g�مر كة  كا�َيكة  كؤنnين  ���طَيِر�#)   cسة�(ثر كة  ��ية 
����نيية   hبؤضو�نة  aئة بَيطوما#  ئاشنابو�بَيت،  ثَيى 
ى 

َ
سال لة  (شامبؤليؤ#)  ��ستثَيك   O�� ��ستيية��،  لة 

(1822)�� نةخش � نيطا��طانى (يافانتֵר) � ئة� بة��� 
ثشتى   � ثشكنى  بابلييةكانى  سة���مى   cسةنة��
��خر���كانى  ئاما<�  كر�نى 

َ
كر�نة��� شيتةل بؤ  ثَيبةستن 

كة   cطَيِر�نانة��� ئة�  ���جا�  هֲר�طلؤفييةكا#،  نو�سينة 
�نييةكا# لةa سة���مةماند� جَيبةجَييا# nبة ئامَير� ئةلةك
��كةين، �َيضكة � �َيبا��كانى ���طَيِر�# تياياند� بةهةما# 
 طؤِ��نى سة���مةكانيشد� ��O خؤيةتى، 

َ
شَيو�ية� لةطة)

َيت: 
َ
بل با��ية��   aلة  (11  :1963cكا�) ��يكر�   hئةمة

«ئة� (���طَيِر�#)�c كة لة ��مةنَيك لة ��مةنةكانماند� �� 
خؤيما# ثيشا# بد�Q كة ���طَيِر�نَيكى ��قا���قة، ���تر � 
 لة ��ِ�طَيِر�ندنى، بة تؤمةتى ناثاكيكر�# 

َ
���c ثةنجا سا)

 ��قة بنضينةييةكة�� ��خرَيتة ثة���َيز���». 
َ

لةطة)
 c�(#ئة� ���طَيِر�) :َيت

َ
لة جَيطةيةكى تريشد� كا�c ��ل

 � ���بينى  تر�ثكى  لة   Qبد� ثيشا#  ��خؤيما#  كة 
��ستثاكيد�ية، بؤ ئة��نةc سة��يةc��� O ئَيمة �َين ��بَيتة 
طومر�يي � كا�َيكى بيدعةكا��نة، كة لةهةمو� ِ����كانة�� 
ناطونجَيت»، ئةc كة��تة سةبا��Q بة ���طَيِر�نة كؤنةكا# 

َيֵר؟.
َ
��كرَيت ضييا# لةبا���� بل

«لة  َيت: 
َ
��ل  �  Qكا�� �ياتر   c�>ئاما التيمؤ�  ���تر 

 cكة كا� Qى لة�� بكا
َ
تو�ناc هيض ���طَيِرَيكد� نيية نكول

 cئة� سة���مة cِ��نطد�نة�� cطر
َ
���طَيِر�# ثَيويستة هةل

خؤيبَيت، هة� ���طَيِرَيكيش طة� بية�cَ ثاسا� بد��َيتة�� 
ةيةكى 

َ
هةل ئة��   cخؤ لةسة�  كا�يطة�يية  ئة�  البر�نى  بؤ 

 cضونكة ���طَيِر ناتو�نَيت لة بؤشاييد� كا� ،Qطة��� ��كا
نيية،  طة 

َ
بةبةل ثَيويستى   hباسة  aئة  ،Qبكا ���طَيِر�# 
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 � (ئةليا��)  كا�يطة�ييةكانى  نمو�نة  بؤ   � ثَيية   aبة هة� 
�يند��#،  كا�يطة�يي   (aسَيهة (بةتيا��  يا#  (ئؤ�َيسة)، 
 �nيةك يةكد�،  بة����  ���طَيِر�نةكانيا#  لة  يةكَيك  هة� 
تَيد�ثةِ�َينن، ئةa ���طَيِر�نانة هة�يةكةيا# لة سة���مَيكد� 
طرتو��، 

َ
هةل سة���مةيا#  ئة�  ��نطي   ' ئةنجامد���# 

���تريش بة� هؤية�� بو�نةتة�� بة ����ثة���� � يةكnيا# 
بة���ثَيشضو�نيانة��،   '  Qجديية لةِ����  تَيثةِ��ند�تة�� 
باسةكةh لة بنضينة�� ��نيية، ضونكة لة جَيطة� خؤياند� 
بة���ثَيشضو�نَيكيش  طؤِ��نطا��'  هيض  ��مَيننة��، 

بةخؤيانة�� نابينن»
�بֵר . � . بر���)يش لة ئاكامي ��ظةكر�ني حة�Q جؤ� �)

لة ���طَيِر�#، بؤ��قى شانؤيى 
 cنا� بة  كتَيبَيكيد�  لة   Agamemnon ئيشيل 
نا�نيشانى  لة<َير  لةبةشَيكيد�   �(on translation)
�َيضكةكانى  كة  طةيشتو��  بة��   (agamemnon)
بؤ  مر�ظة  بֲר�بؤضو�نةكانى   cنطد�نة���� ���طَيِر�# 
كة   cبֲר�با��ِ��نة ئة�   ،c>�� تيايد�  كة   cسة���مة ئة� 
د�كَيشَيت بةسة� يةكَيك لةسة���مةكاند�، هة� ئة��شة 

َ
بال

��ستنيشا#  ���طَيِر�نةكا#  لة  ���طَيِر�نَيك   cبةها كة 
���طَيِر�#   cكا� نا��ِ��ستيشد�  سة��كانى  لة   ،Qكا��
ئة��بى   cنر�> لةشَيو�كانى   Oشَيو�ية لة  نزيكبو�   ���
��ظةكا�c � ��نستى ثة������يى � ئاِ��ستةc جةما���َيك 
نةبو�،  ��نيا�ييا#  (التينى)  �مانى   cبا����� كة  ��كر� 
َيك ���طَيِر كر�بو� كة �مانَيكى 

َ
هة� ئة��c�� h لة كؤمةل

 (#�نة��نة بةكا�بهَينَيت، (كانتيليا#) � (شيشر
َ
ى � ثال

َ
لؤكال

هؤكا��كانى  لة  هؤكا�َيكة  ���طَيِر�#،  كة  ��بو�  ثَييا# 
بة��ستهَينانى ِ����نبَيذc، (شيشر�#) ����c ئة��c ��كر� 
بَيت،  (كَيش)�كانيا#  بةثَيى  (�شةكا#)  بؤ  نرخاند#  كةـ 
نةO بةثَيى (ضةند�يةتي) يا# لة بو��c ���طَيِر�نى ئة��بيد� 
قو�سد�بو�،  د�نَيكى 

َ
هة�ل لة   aبة����� فةِ��نسى  �مانى 

 cبا���� خؤبةكةمز�نينة  طرَيى  لة�  تا  ئة����  لةثَينا� 
�مانة��  ئة�  بةسة�  ى 

َ
بال ������َيذ  ما��يةكى  كة  ببَيت، 

لة  فة��نسا��  لة  بةئاشكر�   � بة���نى   hئةمة كَيشابو�، 
 ،Qكة���� ما��تى)��   cقوتابخانة) لة  ��بو�ند�   cسة��
 cناسر��  cبةشاعֲר بو�   Qتايبة  hقوتابخانةية  aئة
فة��نسى (كليمؤ# ما��). ئةa قوتابخانةية لة طرنطnينى 

ضا�لَيكر�#  بؤ  ����نا  يةكةمى   cثلة خؤيد�،  كا��كانى 
�<يا#  الثَيال�)  ى 

َ
(كؤمةل ���تر  ثَيشينةكا#،   � �َيرين  لة 

 cسة�� بة��َيذ�يى  ئايينى  ���طَيِر�نى   a
َ
بةال ��ستانة��. 

ثَيشةنطةكانيا#  �يا�ترينى  لة  لؤسة�)  (ما�تا#   aشانز�هة
بؤ  تيؤ�َيكى  كة  بو�   dكة aيةكة ��e)يش  (ئَيتيا#  بو�، 
 (dئֲר��مؤ) ها�ضة�خى   (e��) ثَيكهَينا،  ���طَيِر�#   cكا�
َيك جة��e الهوتى ئةa ��� كةسةc بةيةكة�� 

َ
بو� � كؤمةل

سة�كة�تو�يى  بؤ   c�>ئاما  (dئيز�مؤ) كؤكر�بؤ��، 
ئينجيل)  �لجديد  (�لعهد  كتَيبى   cيؤنانييةكة ���طَيِر�نة 
التينى  ���طَيِر�نة   cِ��تكر�نة��  cمانا  hئةمة ��كر�، 
(يةكةVulgate c)، كتَيبى تة���تة كة قةشة جֲר�a لة 
ى390 ـ��405 ���يطَيِر�بو�، ئة��h ئة� 

َ
بيت لحم  لة سال

 cبةكا� ِ��ما   cكةنيسة كة  بو�،  با��ِ�ثَيكر���  ���طَيِر�نة 
��هَينا، شانا�يى طة��� ��طةِ�َيتة�� بؤ (ما�تا# لؤسة�)، 
ئة��  لةسة�  جةختى  كة  بو�   dكة  aيةكة ئة�  ضونكة 
��كر����، ثَيويستة ��قة ئاينييةكا# بة شَيو�يةكى ���# 
 cطة��� ��� ئاشكر� ���بطَيِر��َين، ئةمةh طرنطييةكى �
ك. (باسنَيتماO كو�ير، 1980: 49 

َ
هةبو� بؤ تة���c خةل

لؤسة�  ما�تا#  كة:   cبة��  Q���� ئاما<�  با��ية��   aلة
 la traduction circulaire  1530 كتَيبةكةيد�  لة 
طشتيى  بةشَيو��َيكى   Q���� �ياتر  طرنطيى   sur Lettre

ما	تا� لؤسة	ما	تا� لؤسة	
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 c���ِ لة  بَيت،  هةمو�ند�  لةبة���ستى  كة  ���طَيِر�ند#، 
بَيت،   cِ����مةند  cجَيطة ثَيويستة  ستاتيكيشة�� 
ئة��شما# لة (ما�تا# لؤسة� )�� ثَيد�طاQ، كاتَى هة���� 
 verdeutschen � #ـ ���طَيِر�ندüberstzen  ،cكر���
مانيكر�#)c بةكا�هَينا��، بة� ثَييةc كة هة����كيا# 

َ
بةئةل

 cخانة نا�  ��ضنة  يا#  يةكnين،   cها�تا  cكر���  ���
 cَيبا�� لؤسة�  ما�تا#  َيت: 

َ
��ل  cكا� ها�مانا��.   cكر���

 Dolmetsche) كتَيبى  لة  ���طَيِر�#   cكا� بؤ   cخؤ
 ،Qكا�� جَيطֲר   cتة��� بة   ��(vom Sendbrief
 

َ
لةطة) ��ثرسى  ثَيويستة  «ئَيمة  َيت: 

َ
��ل لؤسة�  لة�ياشد� 

��ية   nباش كو 
َ
بةل نةكةين،   cنيا��� خا��#  كةسانى 

نى سة� شةقامةكا# 
َ
ة�� � مند�ال

َ
 <نانى مال

َ
��ثرسى لةطة)

� ثيا�c سا��� ئاسايى نَيو با��ِ��كا# بكةين، تا لة��مى 
قسة��كة#،  ضؤ#  بز�نֵר   � ببֵר  طوَيبيستيا#  خؤيانة�� 
 (dolmetschen) بد�ين aطَيِر�# ئةنجا��� cكا� Qئة�كا
 O��  hنة

َ
خاال  aئة ��مانة�َيت،  كة  بابةتَيكد�  هة�  لة 

 cلة: -1طؤِ��نكا� بريتֵר  لةبة�ضا� بطرين كة   Oسة��تاية
ها�كا�يى  -2بةكا�هَينانى  �شةكا#.   cَيكخستنة��� لة 
-3بةكا�هَينانى  ��ِ�َيذ����كا#.   � ��ستة��<�يى  فاكتة�� 
 cلةكاتى ثَيويستيد�. -4سِرينة�� cئامر���كانى ثةيو�ند
كة   ،cعيִר  � يؤنانى  �مانى  طو���شتةكانى   � ���بِرين 

5- مانيد�. 
َ
ئةل �مانى  لة  نيية   cطونجا�  cها�مانا ها�تا� 

لةثَينا�   Oِ�ستةية ة 
َ
كؤمةل بؤ  ���طَيِر�#   cكا� ثةنابر�نى 

ة �شةيةكى سا�� لةبنضيةند� لةكاتى 
َ
طةياندنى ��تاc كؤمةل

ثَيويستيد�. -6طو�ستنة�� لة (خو�����) بؤ (نةخو�����) � 
بةثَيضة��نةشة��. -7لةبة�ضا�طرتنى ���بينى لة ��ظةكر�# 

تة�ناتيظةكانى ���.
َ
� هَينانى ئةل

 (نايد�، 15 :1964)h ثَييو�ية كة: يةكَيك لة طرنطnين 
كا��كانى (ما�تا# لؤسة�) ���طَيِر�نى كتَيبى (�لعهد �لجديد 
مانى، 

َ
ئةل �مانى  بؤ  يؤنانيية��  �مانى  لة  بو�  ئينجيل) 

هة���ها  خاياند،  مانطى   (10)  cما��  hطَيِر�نة���  aئة
ى 

َ
لةسال كة   (Qتة���  – �لقديم  (�لعهد  كتَيبى  ���طَيِر�نى 

�c كر����. ما�تا# لؤسة� لةa ���طَيِر�نةيد� 
َ
(1534)�� بال

ئاينيية  ��نا   � ئاينى  ثيا��نى  لة  ��َيك � بة�  بر��   cثةنا
بֲר�بؤضو�نى  ئاشكر�  بة  كاتَيكد�  لة  ئةمة  عيִרييةكا#، 
 (Qتة���) ِ��تد�كر����. ���طَيِر�نى c(Qلسامية ساميية�)
لة  بو�   Oةية

َ
تَيكةل لؤسة�)  (ما�تا#   cطَيِر�نةكة��� ثَيش 

 cطَيِر�نةكة���  c���  a
َ
بةال جيا����كا#،  ���بِرينة  شَيو� 

تا   � مانيا�� 
َ
ئةل لة  (ثر�تستانتييةكا#)   cتة��� ئة�، 

 O�� لؤسة� بةستو��� cثشتيا# بة� ���طَيِر�نة h�ئةمِر
 c��  hئةمة هة�  ��كة#،  سةير�  فة�مى  ���طَيِر�نَيكى 
مانى 

َ
ئةل �مانى  لؤسة�  َيت: «ما�تا# 

َ
بل هَير��� كر� كة  لة 

هة���ها  ثَيبةخشى».  ئا���يى   � ���كر�   cقؤ��خةكة لة 
لؤسة�)  (ما�تا#  كة  ��ية  ثَييا#  توَيذ�����كا#  لة  ��َيك �
 �  nطرنط ثَيد�ضَيت  مانى، 

َ
ئةل �شنبֲרيى � ئاستى  لةسة� 

لة  شيكسثֲר)   aيلية�)  
َ

لةطة) بةبة�����  بنوَينَيت  تر 
َ
باال

�شنبֲרc � �مانى ئينطليزيد�.�
 cسة�� كة  ��ية  ثَيى   (94  :1981 (هؤ�طؤ�ال#   
نا�يا#  كة  بو�  ���طَيِر�نانة  ئة�  قؤناغى   aحةظد�هة
لة�  ضونكة   Oناثا قةشةنطى  ���طَيِر�نى  شَيو�  لَينا 
كَيشابو�،  ى 

َ
بال ئا����نة  ���طَيِر�نى  شَيو�  سة���مة�� 

كَيش 
َ
خؤهةل  � ثا���   �  dخؤبة��نانا ئة��بى   Qئة�كا

 hئةكا�يميا طرتبو�،  ���طرتنةكاند�  بةسة� ضَيذ  ��ستى 
(بةكا�هَينانى تةند��ست)c فَير��كر�#، لةسة��� هةمو� 
ئة� كةسانةشة�� كة كا�c لةسة� ئة� �َينومايى � شَيو� 
لة  ئةكا�يميا  كة  بو�،  ��بالنكؤ�)   �(بֲר ��كر�  ���طَيِر�نة 
لة  (��بالنكؤ�)  ثَيبةخشى،  ئةند�مَيتيى   ��(1637) ى 

َ
سال

qRهؤمֲרqRهؤمֲר
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 �  Epistre à M.Conrart  cنا� لة<َير  ثَيشةكيةكيد� 
 Oeuvres de cبةنا� بو�  ���طَير�نَيك   cكا� ثَيشةكيى 
ةتى با� �� ثَيويستى كر���� 

َ
َيت: «حال

َ
Lucien 1654 ��ل

وَيز�كا# لة���� خؤ� ببينَيتة�� 
َ
كة قةشةنطى � طرنطى بال

 cتانة
َ
كانى ئة� �ال

َ
 خةل

َ
بةشَيو�يةO يةكانطֲר ببَيتة�� لةطة)

كة بؤيا# ��نَير��َين، ئةمةh لة ترسى ئة�� بو�� نةبا�� 
وَيز� لة ئاستى ئة� شوَينة نةبَيت 

َ
ى ئةa بال

َ
كةشخةيي لؤكال

لة��نةية   ،Qلَيد�كا  cخؤ  cتةكة
َ
�ال نوَينة��يةتيى  كة 

 Oشَيو�ية بةهة�  كَيشةية   aئة بلَيت  هةبَيت  كةسَيكيش 
 a

َ
بةال نابينَيتة��،   cخؤ لة���طَيِر�ند�  تةنها  لةشَيو�كانى 

بةالc ئَيمة��، طرنطيى طة��� بؤ ���طَيِر�نة، ثَيشينةكانيش 
نة��ضو�نة  لَيى   � ���طَيِر�نةكانياند�  لة  ��بةستةبو�# 
نكؤ�) ثَيى ��ية كة (�مانى ثةتى � ثا��� 

َ
������». (��بال

 ��ِ���نى) ��� باسى ��� ���� طرنطن، ضونكة ثَيد�ضَيت �
���بِرينَيك  لة  بةشَيك   cكةمكر�نة�� يا#  �يا�كر#  جا� 
خر�ثكر�ني   � تَيكد�#  بؤ  بةسبَيت  ���طَيِر�ند�،  لةكاتى 
 cكا�يطة�يى �ياتر aئة� ��� تايبةتمةنديية، بؤية بة�����
تَيِر��نينةكةc (لؤسة�)c لةسة� بو� لةبة��مبة� تَيِر��نֵר � 

ئاينييةكا# سةثاندبو�يا#،  ة 
َ
بةكا�بر�نةc كة كؤمةل ئة�  

 savantes) شانؤيى  لة  شَيو�  بةِ���نnين   hئةمة
 � ثَيية   aبة ����تة��،  ِ��نط  مؤلَير��   c(Femmes
���طَيِر�نى  شَيو�  كة  �����كة�َيت  بؤما#  بةئاسانى   ���
 cلةال ناثاكةكا#)  (قةشةنطة  ���طَير�نة  يا#  (ئا����نة) 
���طَيِر�نَيكى  بة  نكؤ�) 

َ
(��بال ها�ضة�خةكانى  لة  ��َيك �

شَيو�   cثيا�� كة   cئة��نة ��<مَير���،  (��ستثاكانة) 
���طَيِر�نى (قةشةنطى ناثاكييا#) ��كر�، ئا�����يا# ��بو� 
�مانى فة��نسى بةجو�نnين شَيو� لةشَيو�كانى (ئة��بى 
لةبة�ضا�طرتنى  بة   hئةمة بكة#،  ةمةند 

َ
���ل ثَيشֵר) 

 Oشَيو�ية بة  فة��نسى،  �مانى  (بنضينةيى)  بؤ  �َيز��نا# 
ثلةc يةكةa � طرنطى � ���يا# ���� بةِ���نى � ئاشكر�يى 
 � ئة��بييةكا#  شوناسة  بةتةنطة��هاتنى   � طو���شت 
 cلةال ثَيد�كر�،   cكا� لة� سة���مة��  كة   cنة�يتانة ئة� 
بةخؤيا#  ةتيا# 

َ
مؤل  � طةيشتبو�  بة��  كا�  هةندَيكيشيا# 

 cَهةند ���طَيِر�نى  بؤ   cضاككا�  �  cستكا��� كة  ��بو� 
هةمو�  بكة#،  فةيلةسوفةكا#   � شاعֲר  بة�هةمى  لة 
 c(بةفة��نسيكر�# ـ �لفرنسة) ييةكانى ئة��نيش بؤ

َ
سة�قال

جؤ� %'�يد�جؤ� %'�يد�
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ئة��#  كة  لة����ية   hمةبستةكة بو�،  ���طَيِر�نةكا# 
بֲרكر�نة���  ضؤنَيتيي  لة  نةنو�ند  ِر�قييا# 

َ
�ل  � سةختى 

خؤيا#،   cسة���مةكة بةشوناسى  بة��مبة�  ئاخا�تنياند� 
��جا� ��يطةياند# بة��c كة بِريا� بد�# � hشَيو�ية aئة
 hنمو�نة بؤ  ��ستا�يكر�#)،   � (لةجَيطة��نا#  لةسة� 
فة��نسيا#  سو��ضاكَيكى  تايبةتمةنديى   �  Oثؤشا)
ضؤ#   Oهة��� طريكى)،  ة��نَيكى 

َ
ثال سة�  ����بة��ند� 

���طَيِر�نةكانى  لة  بةئاشكر�   � هة<��هةمد�   cلةسة��
(ما��a ��سيَى)�� بؤ كا��كانى (هؤمֲר�d) ��يبينينة��، 
ئةمةh بو�� جَيطةc مشتومِرَيك لة نَيو�# خؤc � (ئةنتو�# 
هؤ��� ��المؤQ) كة بة (ناكؤكيى ����a لة نَيو�# كؤنخو�� 
� تا��طة�)�� ثَيناسة كر�، ��المؤQ باسى لة�� ��كر� كة 
 ،Qطَيِر�# بؤ كتَيبى (ئةليا��) بكا��� cلَيكر���، كا� c����
a ئة� ���طَيِر�نة بةشَيو�يةO بَيت هة���O ضؤ# بوترَيت 

َ
بةال

كة (هؤمֲר�d) خؤc � لةa سة���مة�� نو�سيبَيتى.
 c( ��سيَى   aما��) ���طَير�نةكانى  (بو�لؤ)   Qئة�كا
��يش � تَيبينى  كة   cئة��  cسة�با� ��نرخاند،  بة�� 
لة  يةكَيك  لة  نمونة  بؤ  هةبو�#،  ���طَيِر�نانة  ئة�  لةسة� 
(شَيتؤكةيةكى  طو���شتى  بة��مبة�  لة  ���طَيِر�نةكانيد� 
نو�سر�بو���سيَى)  ��قةبنضينةييةكة��  لة  كة   (dكةسا
بةكا�هَينابو�،   c(#خانة��  ��� (شا����يةكى  طو���شتى 
 ��� ��سيَى  ���طَيِر�نةكانى  سة���مةماند�   aلة ئَيستا� 
a لةمِر�ماند� خوَينة� 

َ
طوَيى ثَينا��cَ � ناخوَيند�َيتة��.. بةال

���طَيِر�نة  لةنَيو�#   Qبة�يد�كا  Oجيا���يية هيض  بةِ��ستى 
(نييةQ ثاO)�كانى.

ما��a ��سيَى� ���طَيِر�نة (قةشةنط � ناثاO)�كاند�؟..
لة سة��c حةظد�هةمد� شةثؤe ���طَيِر�نى قةشةنطى 
كَيشابو�،  ئينطلتة���  بةسة�  ى 

َ
بال شَيو�  بةهةما#   Oناثا

كة  بو�  ئينطليزيانة��  توَيذ�  ئة�  لةنَيو  ���يد#  جؤ# 
بة�ثة�ضى باسوخو�ستى ���طَيِر�نى ����ية��، ���يد# لة 
ِ�َيضكةc سة��كى) لة كا�c ���طَيِر�ند� جياكا�يى  نَيو�نَى 

���ستكر�، كة ئة��نيش بريتي بو�# لة: 
 hئةمة cيا# �شةيي، نمو�نة c1.���طَيِر�نى طوفتا�
 Arts) كتَيبى  بؤ  بو�  جونسو#)  (بֵר   cطَيِر�نةكة���

.dهؤ�� c(poetica
سة��تا  بةثَيى  ِ��ظةكا�يي..  2.���طَيِر�نى 

مانا..  با�تةقايي  بؤ   #�شيشر ��ستنيشانكر���كانى 
لةكاتى  ����نرَيت  بةثَيويست  شيشر�ند�   cَيضكةية�  aلة
لةبريا#   � تَيبثةِ�َينرَين  �شةكا#   � طوفتا�  ���طَيِر�ند� 

طرنطيى �ياتر بد�َيت بة��تاكانيا#.
 sensum exprimere sed verbo, de)  

.(verbum non de sensu
3.���طَيِر�نى ئا����نةc الساييكا�يانة، لةa شَيو���شد� 
���طَيِر����  بابةتى  كة  ��كرَيتة��  ئة��  لةسة�  جةخت 
سة�  بضنة��  نابَيت  شتَيكياند�  لةهيض  بنضينةيي  ��قى   �
يةO، ���يد# ثَيى ��ية كة ِ�َيضكةc ���هةميا# لة هة���� 
�َيضكةكةc تريا# باش��n شيا�تر� بؤ بةكا�هَينا#، (نايد�: 
منة��   cالبةال �تويوتى»  با��ية��   aلة  h(18  :1964
 cبثا�َيزَيت لة سنو�� cخؤ �nكةسايةتيى ���طَيِر �� باش
 cئا����نة ���طَيِر�نى   � ���طَيِر�نى �شةيى  هة���� شَيو� 

الساييكا�يانة.
َيت: 

َ
��ل  (171  :1973  ،dئامؤ) هة���ها 

هةما#  هة<��هةمد�   cسة�� لة  بؤ�)يش  (ئةلةسكند�� 
 aلة  �  Qطر��� ���طَيِر�#   cبةكا�  Qسةبا�� وَيستى 

َ
هةل

كاتى  لة  ���طَيِر  «كةسايةتيى  �تويةتى  با��يةشة�� 
 ،cخؤ  cمانةكة� بؤ   d�هؤمֲר ��قةكانى  ���طَيِر�نى 
كة   Qبد�

َ
هة�ل خؤية��   cتو�نا  cَيطة� لة  ثَيويستة 

 aسة�جة كا��نة�  ئة�   cشَيو�� هةمةجؤ�ييةكانى   cتة���
لَيد�نةكانى �يتم لة بة� ضا� بطرَيت � لةنَيو ���طَيِر�نةكةيد� 
ِ��نطبد�تة��، هة���ها ثَيويستة طة�مى � شكؤc ثَيطةكانى 
 � فر�يى  ثا�َيز���بَيت،  تياياند�  ��سفيى   � نوَيطة��يى 
مة�نيى ���ينةc ثَيطةكانى ��ستا# � سر��تن � طَيِر�نة�� 
يى � ِ���نى 

َ
تياياند� بو�ني هةبَيت، طوتا��كانى نَيوc قوال

ةمةندبن، 
َ
خؤيا# لة��ست نة��#، ِ�ستةكانى تؤكمة� ���ل

 � �َينة   c��� ���طَيِر�نَيكى  ثَيويستة  ئةمانةشد�   
َ

لةطة)
كو�تكر���كا# � ���ترين ���َيذ���c �ستةيى � طةمةكانى 
 cبو�� كاتد�   cَلةهةند يا#  تياياند�،  بة�يبكرَيت  ���ِبֵר 
 cجيا��� cسيما � aكر�بَيت، كة فؤ� aتيا فة��هة cئة��

سة�� كؤنةكا# تياياند� ���بطَيِر��َيت».
لة  ���طَيِر�#  بة   Qتايبة تيؤ�يى   cتوَيذينة��  aيةكة
 ،aهة<��هة  cسة�� بؤ  ��طةِ�َيتة��  ئينطليزيد�  �مانى 
 1791principles of translation on the) ئة�يش
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c( Essay (ئةلةكسةند�� فريز تيتلر) بو�، ئةa نو�سة�� 
 cسة��كيى ��نا�� بؤ كا� cلة توَيذينة��كةيد� سَى بنةما

���طَيِر�#، كة ئة��نيش بريتֵר لة: 
 cثا�َيزطا�  cبةتة��� ���طَيِر  كةسايةتيى  1.ثَيوستة 
 Qبكا بنضينةيى   � سة��كى  ��قى  نَيو  لةبֲר�كةكانى 
لةنَيو   � تيد�بَيت  كةموكو�تييةكى  هيض   Qِ�َيطةنة��  �

���طَيِر�نةكةيد� سة�لةنوcَ ��يانִِרَيذَيتة��.
نزيك  شَيو��َيكى  ���طَيِر�نةكةيد�  لة  2.ثَيويستة 

.Qقة بنضينةييةكة بة�جةستةبكا�� cلةشَيو��
��قة   cشَيو�   cطَيِر�نةكة��� ��قى  3.ثَيويستة 
 hسة��كى � بنضينةييةكة ئاسا# � ِ����# بَيت)، لة فة��نسا
���طَيِر�نى  شَيو�   eشةثؤ هة<��هةمد�   cلةسة��
 hئة�� كَيشابو�،  ى 

َ
بال  cبةتة���  (Oناثا (قةشةنطى 

ئة���   cشةيد� فة��نسييةكا#  كة  بو�  سة���مة  ئة� 
���طَيِر�نةكانى  لة  ِ���يا#  بو�بو�#'   cئينطليز  cفيكر  �
 Oخؤيا#، هة��� cئة� ��� بو��� كر�بو� بؤ سة� �مانةكة
ضؤ# ���طَيِر� فة��نسييةكانى سة��c حةظد�هةa ��قة 
سة��كى � بنضينةييةكانى ثَيش خؤيا# ئاما�� ��كر���� 
�مانى   

َ
لةطة) ببَيتة��  يةكانطֲר  تا  ��يانطونجاند#،   �

لة  ���طَيِر�كانيا#  شَيو�  هةما#  بة  فة��نسيد�،  ئة��بى 
سة��c هة<��هةميشد� لة ���طَيِر�نةكانياند� كة لة ئة��� 
لة   ���� يا# 

َ
هة�ل ���ياند�طرتن،  ئينطليزيية��   cفيكر  �

� ثوختكر�نة��يانة��  �َيطةc كو�تكر�نة��� ضِركر�نة�� 
ئة��#  ضونكة  خؤياند�،   cينطةكة>  

َ
لةطة) بيانطونجَينن 

بِر��يا# ��بو� كة ��قى ���طَيِر���� كاتَيك ��خوَيند�َيتة�� 
ثَيويستة �� هةستبكرَيت كة ��قَيكى سة�بةخؤ � بنضينةيي 

��خوَيند�َيتة��.
سة�ِ��ستى)   � (��ستثاكى  ضةمكى  كة   cئة��  c���
 �  aحةظد�هة  cسة�� هة����  لة  ���طَيِر�ند�   cلةكا�
بةهةند   �  cمامنا��ند ضةمكَيكى  بو��  هة<��هةمد� 
ضةمكة   aئة نؤ���هةمد�   cلةسة�� ���تر�  ���نة��طֲר�، 
 ،Qطر���  cضةسثا� بֲר�با��ِ�َيكى  بنةما�   cشَيو�
 cشايستة ��قَيك  هة�  كة  هَينر�  بة��  با��ِ�   hبة�ثَيية
تَيد�بكرَيت،  ���طَيِر�نى   cكا� ناكرَيت  نةبَيت،  ���طَيِر�# 
لة  يةكَيكة  �شةيي)يش   �  cطوفتا�) ��ِ�طَير�نى  شَيو� 
 aين نمو�نةيةكيش بؤ ئةnين شَيو� ���طَيِر�نةكا#، باشnثاك

 cشَيو� ��ِ�طَيِر�نى (��قا����)، ���طَيِر�نةكة cتَيِر��نينة
 c(طؤتة)� ���طَير�نةكة c(Faust) مانى�(نَيرظا)) بو� بؤ ِ�
 c( perdu paradis le) بريا#) بو� بؤ �يو�نى (شاتؤ 
تؤ#)، كة تياياند� ���طَيِر ��ستثاكانة� سة�ِ��ستانة ئة� 

َ
(ميل

��قانةc ���طَيِر�بو�، ئةمانة� جطة لة ���طَيِر�نى هة���� 
��ستانى (ئةليا��)� (ئؤ�َيسة)c (هؤمֲר�d)، كة (لؤكؤنت 
بةكا�بر�نى  بة  (��ليل)،  تياياند�   � ���يطَيِر�بو�#  ��ليل) 
 cشَيو� ���طَيِر�نى �شةيى ِ��ها بؤ ئة� ��� ��ستانة ثةنا

بؤ  (سة�لةنوcَ ثَيهَينانة��c مَيذ��) بر�بو.
���تر سة��c بيستةa سنو��c جياكر�نة�� ��بَيت، 
بؤ  هةيةتى  (مؤنا#)  كة   cتَيِر��نينة  ��� ئة�  لةنَيو�# 
���طَيِر�نى �شةيي كة نا�� ��باQ بة (شو�شةc ِ��نطا� 
 cِ��نط) � تَيِر��نينى بؤ ���طَيِر�نَيكى ئا����نة كة بة (شو�شة
تَير) 

َ
(ظؤل كة  كاتَيكد�ية  لة  ئةمة   ،Qكا�� ِ���#) شوناسي 

َيت: 
َ
تَير ��ل

َ
، ظؤل

َ
َيت � ��بَيتة نمو�نةيةكى باال

َ
�تةيةO ��ل

مةبةستطة��ييةكانيانة  تياياند�  طرنط  (باسوخو�ستةكا# 
نةO شَيو����بِرينةكانيا#).

La lettre tue et l>esprit vivifie ، لة هةما# 
���طَيِر�نى  شَيو�   cشكؤ بيستةمد�   cسة�� لة   � كاتد� 
بةسة�  بة��ستد�هَينَيت  بو�# 

َ
باال  � سة�كة�تن   ،cفيكر

 cسة�� لة  كة  �شةيى)��   cطوفتا�) ���طَيِر�نى  شَيو� 
 aيةكة cطرنطى � ثلة cئة�� cنؤ���هةمد� با�بو� � لةبر
بد�Q بة ���طَيِر�نى تؤكمة� ��قا���� � كؤثيكر�نة��، كة 
 cشَيو� بֲר�با��ِ�َيكى ثتة� nبةجؤ�َيك لة جؤ��كا# ثَيش
جؤ�َيكى  كَيشمةكَيشى  نَيو  ��كة�َيتة  كةضى  ���طرتبو�، 
ها�بֲר�كانى  لة  (جطة  بة������نֵר   � ثَيشنيا�  لة  تر 
ثشت  كة  ��كرَيت   ���� قؤناغة��   aلة ثا��ند)،  ئة��� 
لة��سنيشانكر�نى  تر  ثَيو�نةيةكى  ة 

َ
كؤمةل بة   cَnببةس

ئة�  نَيو�#  لة  ���طَير�#،   cكا� ضؤنَيتيى   � تيى 
َ
كو�ل

ثَيو�نانةشد�، جةختكر�نة�� لةسة� كا�يطة�يى ثةيو�نديى 
بنضينةيى، سة��كانى  لة ��قى  ِ�َيزطرتن  كؤمؤنيكةيشن' 
ثَيشو� ���َيك لة توَيذينة��c ِ��خنةيى سةبا��Q بةِ�َيضكة 
ئة�   a

َ
بةال بةخؤ��بينى،  ���طَيِر�#  با��ِ�ثَيكر���كانى 

ئينتيباعيى،  سةنطاندَيكى 
َ
هةل جؤ��  �ياتر  توَيذينة��نة 

بةسة�ياند�  ى 
َ
بال  hبا ��طَيِر�نَيكى  ضؤنَيتيى  بة   Qتايبة

 cكَيشابو�، توَيذينة��كا# لة� كاتة�� تا نا��ِ��ستى سة��
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بيست، لة� جؤ�� با����خة�� مانة��، ���جا� سة��تاكانى 
 cتيايد� طرنطى ��� بةكا� � Qمانة��نى ���كة�� cتوَيذينة��
َيك توَيذينة��بو�# نو�سة��كانيا# 

َ
���طَيِر�#، ئةمانة كؤمةل

هونة�َيك   O�� تةنها  يا#  (���طَير�#)   cكا� ضيn ضةمكى 
���طَيِر�#  كة  ��بو�  ثَييا#  ئة��#  كو 

َ
بةل ثَيناسةنةكر�، 

كة  ئة����  بؤ  يا# 
َ
هة�ل ���تر   ' ��نستةكا#  لة  ��نستَيكة 

ميتؤ� بؤ ثر�سيز� ��نستي ���طَيِر�# ��ستنيشا# بكة#.

ثة	�Lَيز�كا� :
 Pour une théorie de la:  (1962)  Îcكا�  -
 ،Journal des traducteurs cطؤظا� ،” traduction

بة�طى حة�تةa، <ما�� 4 
 Les grands traducteurs  :  (¸  1963) ـ 

.Georg cكر�نة���
َ
Français، <ينَيف، بال

 Pour une théorie de»  :  (|1963 ـ 
 Journal des  cطؤظا�  ،“la traduction II

traducteurs، بة�طى هةشتةa ، <ما�� 1 
 L’interprète  :  (1968)  �  . سيليسكوظيتش   -
با�َيز،   ،dans les conférences internationals

.Minard cكر�نة���
َ
بال

 Après Babel. Une  :  (1978)  | ستاينة�   -  
با�َيز،   ،poétique du dire et de la traduction

.Albin Michel cكر�نة���
َ
بال

 Practice Notes»  :  (1969)  �  . التيمؤ�   -  
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 Oxford  cكر�نة���
َ
بال  ،Oنيويؤ�  ،translation
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 ،Translation Studies : (1980) O.a باسنَيت - 
Methuen cكر�نة���

َ
لةند�#، بال

 Toward a Science of : (1964) ¸ . نايد� - 
 ,E.J.Brill Leyde cكر�نة���

َ
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  �Lطَيِر	�� �	تة���Lطَيِر	�� �	تة��

ئا: ئيد'يس عة� 

تا ئ
ستا وه رگ
Bه كارانى كورد زياتر پشتيان به  وه رگ
Bانى ده قى بيانى به ستووه  بۆ سه ر زمانى كوردى.. ئايا  
بۆچى كه متر ده ست بۆ ئه وه  براوه  ده قى كوردى وه ربگ
Bدر�ته  سه ر زمانه كانى تر.. ئايا كورد خاوه نى ده ق
ك نييه  �ه  
شايسته ى وه رگ
Bان ب
ت بۆ زمانه كانى تر؟  تائ
ستا خو�نه رى ئ
مه  به ر ئه و به رهه مانه  كه وتوون كه  له  زمانى س
,ه م و 
دووه مه وه  وه رگ
Bدراون.. ئايا باشتر نييه  راسته وخۆ له  زمانى يه كه مه وه  كاريان له سه ر بكر�ت؟ بوونى تا�به تمه ند� له  
وه رگ
Bاندا تا چه ند به  گرنگ وه رده گ,ر�ت.. بۆ نموونه  وه رگ
Bمان هه يه  له چه ندين بوارى جياجيادا وه رگ
Bان ده كه ن؟ 
له م ن
وه نده دا وه رگ
B چ بكات بۆ ئه وه ى متمانه ى خو�نه ر به ده ست ب
ن
ت، چونكه  زۆر جار بيستومانه  يان بينيومانه  
به هۆى كه م شاره زايى زمانه وانييه وه  ده ق
ك يان به رهه م
ك ش
و�نراوه  و متمانه ى خو�نه رى له ده ستداوه ؟ به كورتى 

پ
مان ب[
ك ده ب% ئه و سيفه تانه  چيبن كه  ده ب
ت له  وه رگ
Bى سه ركه وتوودا هه ب
ت؟
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:E	يم عا	حةمة كة

سَييةمة��،   9����� =مانى  لة   ،�Lطَيِر	��
ئةنجامى ئة�ثةِ	; ناضا	يية. . 

 cتֲר� �شنبֲרيى �  cسة�ثر  cمَيذ�� سة�نجى  ئةطة� 
تا  مَيذ�����،  بة��بةيانى  لة  ��بينֵר  بد�ين،  بةشة� 
�<طا�c ئةمِر�، كا�c ���طَيِر�# لة ضو��ضَيو�c ئة� ثر�سة �
 � قؤنا�   hكا��  aئة هةية.  هةبو���  هة�  �شنبֲרيية�� �
لة  هةبو��.  ��كشانى   � كشا# 

َ
هةل هةبو��.   cخؤ ���تى 

 cشوَين � قؤناغد� بة�نامةِ�َيذيى بؤ كر���، ��مو���طا ���
تايبةتى بؤ ��نر���، ��نا� ��نا� هز�ظا# � تيو�كا��نى طة��� 
خؤيا# لَيكر���� بة خا��# � �َيكيا# خستو��� ئا��ستةيا# 
��نا��،  بؤ  ��نستييا#   cثَيو�� ثَيو�نة�  بنةما�  كر����� 
�� كةd ���طَيِر لة خانةc ��نة��� ����نَيت، � Oبةِ����ية
 cكا� كة  ��طةيةنَى  ئة��  ئةمة   .  .hبا  cطَيِر��� �يا�� 
طة بةشة�ييةكانة � 

َ
���طَيِر�# ������تَيكى حةياتيى كؤمةل

تا تֲר�c بةشة� بة �مانانى جيا��� قسة بكة# � طو���شت 
تا  ��<ين،  تَييد�  كة  بكة#  طة����نة  <ينطة�  ئة�  لة خؤ� 
 Qهونة�� ئة��بيا � cشنبֲר�بة�مانانى جيا��� هز�� بֲר� �
� ئاين � ��نست � تةكنؤلؤجيا بة�هةمبَينن، ���طَيِر�نيش 
 بة <يانى تֲר�c بةشة� ��بَيت. جا 

َ
هة� ��مَينَى � تَيكة)

���طَيِر  لةسة� خيانةتكا�يى  با�  قسةيةكى   cئة��  cَيِر��

ة� شة�عييةتى 
َ
ل
َ
ئةمة خيانةتَيكى حةال ثَيمو�ية  كة  هةية، 

خؤc لة ������Q � ثَيد��يستييةكانى <يانة�� �����طرَيت، 
 cكا� بة�����ميى  فاكتة��كانى  تا  نيية�  ضا�  ضونكة 
 
َ
e بكرَيت،  ��بَى  هة�  خيانةتة  ئة�  بمَينَى،   ���طَيِر�# 
كة��تة   . بكرَيتة��.   aكة  cِ�َيذ�كة ��كرَيت  تا  ثَيويستة 
كا�كر�#   cناسنامة ناسينى  بؤ  يا�مةتيد���  ���طَيِر�# 
بة��ندنى  ��كاتة  ���طَيِر�#  ��تة  �مانةكانا،  هةمو�  لة 
نوَيبو�نة��  ��كاتة  فؤ�مييةكا#،   � ����كى  جيا���يية 
لة ميانى كا�َيكة�� كة بة �مانَيكى �يكة بة�هةa هاتو��� 
���طَيِر�#  كة��تة   . بو��.  بة�جةستة  �يكة��  �مانَيكى  لة 
 cبا��كر�نة����� بة�هةمهَينانة،   cبا��كر�نة�����
 cطة��� يةكجا�  �مانة��نيى  تو�نايةكى   hئةمة ��هَينانة، 
طة��كة. ��تة ���طَيِر لةسة�َيتى نةO تةنيا �مانز�# بَيت، 
 cئة� �مانة شا����بَيت، ثة cكو ��بَيت لة بونيا�� �شة

َ
بةل

كولتو���  نا�  لة  �شة  بونيا��  نَيو�#  ثةيو�ندييةكانى  بة 
بةتة ئةطة� ���طَيِرَيك 

َ
شا�ستانييةتى ئة� �مانة�� بباQ. هةل

ئة� مة�جة قو�سةشى تَيد� بَى، هَيشتا هة� ��حمةتة بتو�نَى 
 cةكة

َ
بةتة����تى ئة� هة<�نة عاتيفييةc كة لة �مانة ئةسل

بطو��َيتة��،  ئة��بيى،  ��قى  بةتايبةتى  هةية،  ��قَيكد� 
 cطشتييةكة فيكريية  ئا��ستة   �  cماناكة هة�  ��نطة 
بطو��َيتة��. ضونكة هةندcَ كةd ثَييا# ��ية ��قى ئة��بى 
ةكةc خؤc بخوَينرَيتة��، ناشَيت 

َ
��بَى هة� بة �مانة ئةسل

بؤضو�نة   aئة هة�ضةند   . بخوَينرَيتة��.   a���� �مانى  بة 
كة  ��طةيةنَى  ئة��   a

َ
بةال ة��، 

َ
مةحال  cخانة ��ضَيتة 

نيية،  بة�هةمهَينا#   cبا��كر�نة����� تةنيا  ���طَيِر�# 
��ية   cمانا ئةمة   . ��هَينانيشة.   cبا��كر�نة����� كو 

َ
بةل

كة ���طَيِر ��بَيت لة ئاستى نو�سة��كة�� بَيت � لة هةمو� 
����مى   �  aيةكة �مانى  هة����   cشا����  nث كةسَيك 
���طَيِر�كانى  لة  ضةند  ئةمة  بَى.  ���طَيِر�#   cسة�ثر نا� 
 ،cكتَيبى قوتابخانة ��كة cئَيمة�� هةية؟! ��ختَى تةماشا
 eثؤ  cفةلسةفة   �  cئابو�� كتَيبى  هة����  لَير���  من 
نيايية�� 

َ
ثَينجةمى ئة��بى ��كةa بة نمو�نة، كة ��� بة �ل

بة  كتَيبة�� مةطة�  ئة� جو�تة   cلة سة��نسة� َيم كة 
َ
��يل

�َيكة�Q تو�شى �ستةيةكى ����# � مةفهومى كو��c ببى. 
نياa هيض مامؤستايةكى ئة� ��� ��نةية  ��كو ثَيويست 

َ
. �ل

ئة�   cئة�� بؤ   a
َ
بةال تَيناطة#،  كتَيبة   ��� ئة�  �مانى  لة 

قسةيةيا# ثَي نة�ترcَ خؤيا# لة طَيلى ����، ��نا ��بو�ية 
لة��   � بطرتاية  ثة������يا#  ������تى   cيةخة  ���  ���
ثn ئا���c مَيشك � �����نى قوتابيى ��ما�يا# نة��ية بة� 
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ؤ�� سو�� ثو���، كة ئة� ��� كتَيبةيا# 
َ
�مانة نامةفهوa � ئال

ثَى تة�جةمةكر��� كة بةِ��ستى تا��نَيكى طة���ية ���هة� 
كتَيبانة  جؤ��   aئة ئةطة�  كو��.  قوتابيى  هة����#  بة 
 cها�تا ثَيمو�ية  كة  بن،  ةكانما# 

َ
منال �مانى   cسة�ضا��

ى � بةبَى �مانى بةنا� 
َ
�<cَ ضؤ# بة الل� cيية، ��بَى سبة

َ
الل

لة  كاتَيكا هيض شتَيك  لة  بة�هةمبَينن،  <يا#  بكة�#،  <يا# 
���َيى �ماند� نيية!!. . كة��تة هةقى خؤمانة بة طومانة�� 

بِر��نينة كا�c ���طَيِر�كانما#. . 
 cة

َ
جةنجال سة���مة  �<طا� �  aلة ميللةتَيك  هيض 

 aناتو�نَى بة تةنيا هةمو� بو���كانى <يا# بة�هة ،���ئةمِر
���ست،   ���� ���طَيِر�نى  بة�  ثةنابر�نة  بؤية  بَينَى، 
 cلة �َيطة � cَبؤ بִר cبَى ثةنا�� cنة

َ
يةكَيكة لة� كةناال

كا�لَيكَيكى   � ��كرَين  قة�بِر  �َيطةكا#  ���طَيِر�نة�� 
بة  ��بَى  ���طَيِر�#  ��تة  ضَيد�بَيت،  ئيجابى  �شنبֲרيى �
مد�نة��c ئة� ثَيد��يستيية فةلسةفى 

َ
بة�نامة بكرcَ � ��ال

يةتى � ��نستييانة 
َ
� هز�c � ئابو��c � كولتو��c � كؤمةال

 aنةيتو�نيو� بة�هةمى بَينَى. . جا بة a���� بَى كة �مانى
بةشة�   cتֲר� <يانى   cئا�َيتة  cَبةجؤ� ���طَيِر�#  ثَيية 
��خنةطر   �  dننا�����  � فةيلةسو`   cَهةند كة  بو��، 
لة  سة�كة�تو�  طفتو�طؤيةكى   � �تو�َيذ  هة�  ��ية  ثَييا# 
نَيو�# تֲר�c بةشة���، بة شَيو�يةO لة شَيو�كا# ��ضَيتة 
نا�  لة  �تو�َيذ�  ئة�  ئةطة�   Qتةنانة خانةc ���طَيِر�نة��، 
بةتة ثر�سةc ���طَيِر�# بةa ضةمكة 

َ
يةO �مانيشد� بَى، هةل

فر���نة ���بة�َيكى طة���c ��نستى ��الالQ � �����نناسى 
� فةلسةفةh ��طرَيتة��. . 

 aنَيو�# �مانا# كؤسث � تةطة��ية لةبة��� جيا���يى 
��كاتة  �مانا#   cجيا��� ��تة  �مانة��نيد�،  يبو�نى 

َ
حال

بة   cكانة
َ
خةل ئة�  يبو�نى 

َ
حال  cلَيكد نَيو�#  لة  كؤسث 

بؤ  َيكة 
َ
هة�ل ���طَيِر�#  بؤية  ��كة#.  قسة  جيا���  �مانى 

 Qد���
َ
بة��ندنى ئة� كؤسث � لةمثة��نة. . ���طَيِر�# هة�ل

كة   Qبكا هز��نة  بֲר�  لة�  طو���شت   a���� �مانى  بة 
ضؤ#  ��كو  جا  ��ِ�َيذ���#،  تايبةتى  �يا�يكر��  بة�مانَيكى 
 ��� نيية،   Oضو�نية تة���  كةسى   ��� سة���مينة��   aلة
 cَنةمانة�  �  cَبمانة� بؤية  نيية،  ضو�نيةكيش  �مانى 
سة�كة�تو�ترين ���طَيِر�# جؤ�� ناكامييةO لة خؤ ��طرَ�. 
a �َيِر�c ئةمةh لة سايةc فر��مانيد� ������c �ما# 

َ
. بةال

تا  كة��تة   .  .#nيةك  cتة���كر�� تة���كة��  ���طَيِر�#   �
 ��� مةطة�  ��مَينَى،  ���طَيِر�نيش  هةبَى  �ما#  جيا���يى 
 Oبةشة� بةية cبَى هةمو� تֲר� cَ>�ضا��ِ���# بكةين تا �

�ما# بخوَيننة��� بنو�سن. . هةنطينَى ثر�سةc ���طَير�# 
نامَينَى   � ����ستَى  بةشَيو�يةكى سر��شتى  بةخؤ�  خؤ 
يبو�# � كا�لَيكى شا�ستانى ��� لة 

َ
� ثر�سةc لَيكدc حال

ئيستا ئاسانn ��بَيت. 
 �  cخو�   � بابةتى   cهؤ  ��� ئةمة  ��نطة 
مةيد�نة  ����نֵר  هةمو�  هةبَيت.  �����نيشى   Qتةنانة
لة  ثِر�  ة، 

َ
هؤل  �  

َ
ضؤ)  cكو������  cئةبستمؤلؤجييةكة

بؤ  � كا�   Qبةمة ��كا . ���طَيِرc كو�� هةست  بؤشايى. 
��بةc هة�� ���c �مانة �يند���كانى �  � Qكا�� cثِركر�نة��
جيها#، لةc���ِ بة�هةمهَينانى ئةبستمؤلؤجيية�� لة �مانة 
 cةمةندتر# � هة� هة<��يش ضا�

َ
بَيخا��نةكةc ئَيمة ���ل

نيشانةيةكى   cلة�� جطة  ئةمة  ةمةند�. 
َ
���ل ��ستى  لة 

بة�هةمى  موتو�بةكر�نى  بؤ  كو���   c ���طَيِرِ خةمخؤ�يى 
ى � نةتة��يى، بةبة�هةمى بَيطانة� كر�نة��c ���طا� 

َ
خؤمال

���طَيِر  كو��يد�.  �مانى  بةسة�  كولتو��ييةكا#  ثةنجة�� 
 �  cنيا���  cطو�ستنة�� تةنيا  ���طَيِر�#   cكا� ����نَيت 
 Q��� cطة��� Oكو خزمةتَيكى طةلة

َ
ئة�مو�نا# نيية، بةل

 Qكا�� يةتييةكا# 
َ
كؤمةال  � كولتو��يى   �  cهز� �َيبا��   �

طةشةكر�نيا#   � ثة��سةند#   � د�# 
َ
بؤ سة�هةل ��مينة   �

 . .Qخؤشد�كا
���طَيِرc كو�� طو�ية كةمn خؤc لة قة��c ���طَيِر�نى 
 aلة ثَيمو�ية   .  .���� تر  �مانانى  سة�  بؤ   cكو�� ��قى 
�مانانى  بؤ   cكو�� ��قى  ضةندين  كر����  كا�  بو���شد� 
َيكى ثةسند� بةجَيية بؤ 

َ
�يكة ���طَيِر����#، ئةمةh هة�ل

 Oبةية خوَيندنة��   cبا�نة لة   cكو�� ��قى  ��طا�كر�نى 
َيكة بؤ ���كر�# � هةمةجؤ�كر�نى خوَينة��نى 

َ
�ما#، هة�ل

��قى كو��c. كر�نة��c ثةنجة��c ��قى كو��يية بةسة� 
�نيا��، ئيدc ضةند ثَيشو��c لة� ��قانةما# كر��� يا# نا؟! 
مى ئة� ثرسيا��، ئةمينيى كا�c ���طَير�نةكة� 

َ
��نطة ��ال

طرتبَى. ئةمة جطة 
َ
شايستةيى خو�c ��قةكةc لةخؤ�� هةل

لة��c ِ�َيذ�c كا�� ئةبستمؤلؤجييةكانى ئَيمة لة ضا� هى 
�مانانى �يكة�� يةجطا� كةمة،  بؤية �َيذ�c ���طَيِر�# لة 
 aكة cمانى كو��يية�� لة ضا� ���طَيِر�# بؤ �مانى كو���
��نوَينَى، ��نا بةند� ثَيمو�ية لة� بو����� كا� كر���� ��نطة 
 aبذ���نى ��قةكاند� هةبَى � ئة

َ
جؤ�� سةنطةالييةO لة هةل

 � ���نةطֲר�بَى  بةهةند  نةتة��يى  ثر�<�يةكى  ��كو  كا�� 
بذَير���بن كة ��شَيت ناسنامةبن � 

َ
كةمn ئة� ��قانة هةل

ى طو���شتيا# لة مر�ظايةتى كر�بَى. ئةمة 
َ
بة�مانى خؤمال

فةلسة�   � فيكر�  بو���  لة  ئة��بياQ، خؤ  بة   Qسةبا��
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� ��نستييةكاند�، ثَيمو�ية �مانةكةما# �مانى بةخششَيكى 
 cَيطة� لة  لَيبكةنة���  ���طاما#  كى 

َ
خةل كة  نيية  ئة�تؤ 

���طَيِر�نة�� تةجا��c جيا���c �مانا# بكةين. . 
ئةنجامى  سَييةمة��،   �  a���� �مانى  لة  ���طَيِر�#، 
�مانة  ���طَيِر  كة  ئة��ية   cنيشانة ناضا�يية،   c�ِئة�ثة
كَيكيش هة# �مانى يةكةa ����نن، 

َ
يةكةمةكة نا��نَى. خةل

ضونكة   . ئة�با��.  <َير  بضنة  تا  نֵר   aة
َ
قةل ئةهلى   a

َ
بةال

���طَيِر ها�تاc نو�سة��� لة خانةc ��نة��� ����نرcَ. جا 
���طَيِر ضةند بة تو�ناh بَى هَيشتا هة� ��حمةتة بتو�نَيت 
 cسؤ����يية هة<�نة  طو����  سؤ��  ئة�  تة����تى  بة 
��قى  لة  بةتايبةتى  هةية  ��قَيكا  يةكةمى  �مانى  لة  كة 
ئا��ستة   �  cماناكة هة�  ��نطة   . بطو��َيتة��.  ئة��بيد�، 
 dكة  cَهةند بؤية  بطو��َيتة��.   cطشتييةكة فيكريية 
 cخؤ cةكة

َ
ثَييا# ��ية ��قى ئة��بى ��بَى بة �مانة ئةسل

 . بخوَينرَيتة��.   a���� �مانى  بة  ناكرَيت  بخوَينرَيتة��� 
���طَيِر�#  بؤ  ئة��  ��بَى،  خوَيندنة��  بؤ  ئةمة  ئةطة�  جا 
 c

َ
ةتة�� بة�هةمةكة ��كو كاال

َ
طةلةO ��تر�، ضونكة لة� حال

��ستى ����a � سَييةمى لَيدَيت � لة هة� ��ستكر�نَيكد� 
بةشَيك لة ���نة� � بايةl � كا�يطة�يى هونة�� � مَيذ��يى 
بؤضو�نة   aئة جا   .Q���� ��ست  لة   cخؤ �شنبֲרيى �  �
 hيشى بةند� بطرَيتة��� بيانو�� dكة ����نطة بة� لة �
 ��كاQ، بؤية هة� ��ية 

َ
(

َ
ئة��بَى كة ناضا�c حة��a حةال

لة  ئة�كة  ئة�   � بكة#   Qهيممة  ،aة
َ
قةل ئةهلى  �مانز�نانى 

 ئَيمةمانانى بكةنة��. . 
َ

ئةستؤ بطر# � لة كؤ)
<يانى  <يانة،  ثَيد��يستييةكانى   c����  ،dتةخةسو�
 Oلة�تر�، لة ية �n

َ
ؤ�تر� جةنجال

َ
ئةمِر� لة�� فر�اليةن�n ئال

لةتةكد�   cة
َ
مامةل ببَيتة���   cجَيطة طشتيد�   cضا�ضَيو�

 dهة� تةخةسو� Oبهَينرَيت. ��تة <يا# نة aبة�هة � cَبكر
 dتةخةسو� ��شيسةثَينَيت.  كو 

َ
بةل  ،cَخو����

لة  اليةنَيكة  ���طَيِر�نيش   . ئةمِر�ية.  <يانى  ةتَيكى 
َ
خةسل

اليةنةكانى بة�هةمهَينانة��c <يا#، لة ��� ئةنجاما بةشَيكة 
ةتى <يا# �����طرَيت. 

َ
لة <يا# � بية�cَ � نةية�cَ، خةسل

ئة�  كامانة#  <يانֵר،   cقِر� هة�  ���طَيِر�نيشد�  لة  ئَيمة   .
��كة#؟  تَيد�  كا�يا#  ئَيمة   cطَيِر���  cجياجيايانة بو��� 
 �  Qئة��بيا �ياتر  نيֵר.   nث بو��   ���  Oية  cهةمو� هة� 
��نستة مر�ظايةتييةكانة كة  هةa كا�َيكى كةمى تَيد� كر���� 
ى يةكانطֲר� � لَيكضو�نى ���يا# لة نَيو�ند� هةية� 

َ
هةa خال

 cال cقؤناغى ��ستثَيكى ���طَيِر�نة ثِر لة بؤشايية aبؤ ئة
ئَيمة ئاسايية، ���طَيِر خؤc تيا تاقيبكاتة��. . . ��نا من 

ثَيم شك نايةQ ���طَيِرَيكما# هةبَى هةa لة بو��c ئةتؤمد� 
كا�c ���طَيِر�نى كر�بَى � هةa لة بو��c سَيكسؤلؤجيد�. . 
ئيدc هة� كا�َيك هة�َينى طؤِ��# �  ���ضة�خانى تَيد� بَى، 
 ��كة�َيت � 

َ
 ��ستثَيكد� جؤ�� ئةنا�شيزمَيكى بةطة)

َ
لةطة)

 .Qى ��كا
َ
�لnِكؤن � Q���� طا� لة مةحةكى>�ئة�مو�# � ِ�

 .
 cطَيِر ��بَيت بة� لة هة� شتَيك ئة�� بخاتة بة�ضا����
ةتى 

َ
خؤc كة ���طَيِر�# بريتيية لة بة��ندنى جيا���يية ���ل

� فؤ�مييةكا#، بريتيية لة نوَيبو�نة�� لة ميانى كا�َيكة�� 
�يكة��  �مانَيكى  لة  بة�هةمهاتو���  �يكة  بة�مانَيكى  كة 
 cبا��كر�نة�����  aهة ���طَيِر�#  ��تة  بو��.  بة�جةستة 
بة�هةمهَينانة� هةa ���با��كر�نة��c ��هَينانة، ئا�َيتةيةكة 
ةتةكة، ئةa كا��h تةنيا لة تو�ناc كةسَيكد�ية 

َ
لة هة���� حال

كة تو�نايةكى �مانة��نى طة���c هةبَى، ��تة تةنيا �مانز�نى 
 cكو ��بَى بةتة����تى شا����

َ
بؤ ���طَيِر بةd نيية، بةل

نَيو�#  ثةيو�ندييةكانى  بَيت،  �مانة  ئة�   cشة� بونيا�� 
بونيا�� �شة لة نا�جة�طةc كولتو��� شا�ستانييةتى ئة� 
 cبَينَى. . كة cمانة�� بناسَيت � ��كو قوِ��خؤشة بةكا��
 hئة�جا �َينَى.  بة��ست  متمانةc خوَينة�  كر�   cئةمانة
خوَينة�c جد�c � ضاO كة لة خوَيندنة��c ���طَيِر�نَيكى 
نايا� ��بَيتة��، خؤ�يايةO ��خو��cَ ئةc كاشكَى �مانى 
 hنى بو��ية � جا�َيكى بة� �مانة�� cيةكةمى ئة� بة�هةمة
خوَيندبا��. ��تة كا�c ���طَيِر�# ضةند سة�كة�تو�h بَيت، 
جؤ�� طومانَيك، طومانى حةقيقةتخو���c حةقيقةتز�نى هة� 

د�طرَ�. . 
َ
هةل

 cَمةكانى ثَيشو��� هةند
َ
خوَينة� �كا�َيت لة بندَيِرc ��ال

 a
َ
بةال  . بد��َيتة��.  سة�كةتو�   cطَيِر��� سيفةتةكانى  لة 

َيك 
َ
بةكو�تى � كو��c، ���طَيِرc سة�كة�تو� ثَيويستة كؤمةل

 aلة بَيت، كة ��نطة بةشَيو�يةكى طشتي  تَيد�  ةتى 
َ
خةسل

بَى  بةهر����  هَيند�  نة�� ضِربكرَينة��. ���طَيِر ��بَى 
َ
خاال

كة بةهر�� تو�ناكانى لة ئاستى تو�نا� بةهر�كانى نو�سة��� 
بَيت. ��تة ���طَيِر ��بَى بة خؤيشى نو�سة�َيكى ضاO بَيت 
� بتو�نَى نو�سة��نة بة�هةمَيكى ضاO ���بطَيِرَيت � <يا# � 
ة ��بة� ئة� بة�هةمة�� بكاQ كة ���يد�طَيِرَيت، ��تة لة 

َ
جو�ل

�مانى ����مد� ���با�� بيافة�َينَيتة��� بة�هةمى بَينَيتة��. 
���طَيِر�نى  لة   nث سة�كة�تو�   cطَيِر���  cبةهر� تو�نا� 
 hطة��� بة�هةمى  �����كة�َيت،  طة�����  بة�هةمى 
��بَى  سة�كة�تو�   cطَيِر���  .cَ���  cطة��� هيممةتى 
بَينَى، 

َ
هةل �ما#  نهَينييةكانى   �  cتايبةتمةند بَى،  �مانز�# 
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كولتو�� ��ست بَى، ���� سة�نج تيذ بَى، �ير�O � بة���� 
� خؤh سةليقة بَى. �يذ��نى كا�c هةبَى. ثشو���يذ� ثرسا 
بَى، هةميشة فة�هةنطى لةبة���ستد� بَى � لة بضو�كnين 
ى � طوماند� بطةِ�َيتة�� سة�c. ���طَيِرc سة�كة�تو� 

َ
����ل

طة���ية،  مةسئولييةتَيكى  ���طَيِر�#  كة  بز�نَى  ��بَى 
قو�سة�  يةجطا�  كا�َيكى  ��هَينة��نةية،  كةشفَيكى  جؤ�� 
���طَيِر نة لةبة� بَيتاقةتى ثةناc ��بة� ��باQ � نة لةبة� 
 ��� cنةتو�نَى بنو�سَيت، ���طَيِر بةطوَير� cئة��ية كة خؤ
ثَيو���# لة خانةc ��نة��ند� ��نر���. ���طَيِرc سة�كة�تو� 
نابَى ��ست بد�تة كا�َيك كة ����قةتى نةيةQ، ضونكة لة 
ةتى ��ها�� ��� طة��� نو�سة� ��بنة قو�بانيى ���طَيِر� 

َ
حال

متمانةc خوَينة� لة��ست ��ضَيت. ���طَيِرc سة�كة�تو� 
��بَى خوَينة�َيكى جد�c بَيت � جيهانبينييةكى ��خنةيى 
ييةكة 

َ
هةبَيت � بةتة����تى ضةمك � ��حى نو�سينة ئةسل

 ،cَبثا�َيز نو�سة�   cئاهةنطى كا��كة  � �يتم  بطو��َيتة��، 
� ��مز�   Qبكا �مانى ��قةكة كةشف  تايبةتمةندييةكانى 
����كا# بثا�َيزcَ. . ��مة# � كاQ � �يا�يى � نا�يا�� ئة� 
بثا�َيزcَ، ضونكة كة  بةكا�هاتو�# سة�c سة�   cفرمانانة
 cلة سكة � cَقةكة تة��� ��شَيو�� cمةنةكة شَيو�، ئيد��

��مةنى خؤc �����ضَيت. 
�ستةكانى   cبونيا� ��بَى  سة�كة�تو�   cطَيِر���
 .cَبثا�َيز ؤ��كا# 

َ
ئال لَيكد����  �ستة  بةتايبةتى  نو�سة�، 

 cشَيو�� � ��� cبونيا� cبةشَيكة لة ثَيكهاتة cبةند
َ
خال

بؤية   ،��� يى 
َ
قوال لة  بةشَيكة  ��تة  نو�سة�َيك،  هة� 

 ،Qبكا cضا��� cبة جد� �����طَيِرc سة�كة�تو�، ��بَى �
 .cَييةكة ��شَيو

َ
��نا ئاهةنط � ضةمك � ماناc ��قة ئةسل

ئة�تؤ  يى 
َ
خؤمال بة�طَيكى  نابَيت  سة�كة�تو�   cطَيِر���  .

تؤ  لة  َى 
َ
بل خوَينة�  كة   Qبكا ���طَيِر���كة��  ��قة  بةبة� 

كو���ند#  ��تة  نو�سر���،   cكو�� بة  بنةِ��تد�  لة  ��ية 
ثا��ستنى  كو 

َ
بةل نيية،  ���طَيِر�#  سة�كة�تنى   cنيشانة

ةQ � ��نط � بؤc ئة� <ينطةيةc كة 
َ
��بونة�يت � خةسل

 cنيشانة هاتو��،   aبة�هة تَيد�   cطَيِر�����كة��� كا�� 
ةتةكانى 

َ
خةسل لة  يةكَيكة  كة  ���طَيِر�،  ئةمانةتد��يى 

���طَيِرc سة�كة�تو�. . 

  

�ال��	 قة	��Lغى:

وه رگ��اندا،   له   تا#به تمه ند#�  بوون� 
به   پ�وه ندي�  و  خود#�ه   مه سه له #ه �� 
ده سه +ت و توانا و حه وسه )ه � وه رگ��ه �ه  

خۆ#ه وه  هه #ه. . 

ده ق�  وه رگ
Bان�  بۆ   V
هه و� جۆره   بزانم،   z وه
�ورد� بۆ زمانه �ان� تر هه �ه ، گه رچ� ئه و بزاوته  سست  
و به رته س+,شه ، به "م دواجار هه و�� تا�ه �ه س,ن و چ 
له  پشته وه   �ورد�,ان   ���ولتوور دامه زراو�+�  و  ده زگا 
ن,,ه ، به �+و زۆربه � هه ره  زۆر�ان له ال�ه ن زان+ۆ و ده زگا 
�ولتوور�,ه �ان� خود� ئه و و"تانه وه  پشتگ,ر� ده �ر�ن 
و  ده ق  وه رگ
Bان�  مه سه له �  ڕاسته   ده در�ن.   هان  و 
زمانه   له   (مه به ست  تر  زمانه �ان�  بۆ  �ورد�  �ت
ب� 
ئه وروپا�,ه �انه )، پ
وه ند�,ه �� زۆر� به  ئه تمۆسف
ر� بازاڕ 
و ال�ه ن� ئابوورد� �ت
به وه  له و و"تانه دا هه �ه ، به "م �ورد 
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 �+
بۆ خۆ�ش� له م باره �ه وه  تا ب[
� ب
با�ه  و چ هه و�
ئه وتۆ� نه داوه  تا ڕا�ه �
+� �ولتوور� له گه ڵ خه �+ان� 
پBه   ئه وروپا�ه   ئه م  ڕاسته   دروستب+ا،  خۆ�دا  ده ره وه � 
له  �ۆمه �ه و ڕ�+خراو� �ولتوور�� �ورد�، به "م ئ,ش� 
زۆربه  � هه ره  زۆر�ان له  چا خواردنه وه  و سازدان� �اد� 
ح,زبه �ان و هه �په ڕ�ندا �ورت بۆته وه ، به  مه رج
V ئه و 
و"تانه  (له  پاره � زه ر�به � سه ر خه �+� خۆ�ان) سا"نه  
�ولتوور�  چاال�,�  تا  ده ده ن  �ۆمه "نه   ئه و  �ارمه ت,� 
له   �ولتوور�  خستنه وه �   V�خۆنز هه و��  و  ڕ�+خه ن 
م,لله تان� تر بده ن. ح,زب و ح+ومه ت� �ورد� ئاماده �ه  
خه �+� ب% ئ,ش له  ئه وروپا بژ�ن% و مه سره ف� ب+ا، به "م 
نا�ه وێ ده زگا�ه �� تا�به ت به  وه رگ
Bان� ده ق و �ت
ب� 
و  شا�سته   خه �+ان�  و  دامه زر�ن%  �ورد�  هه �بژارده � 
ئه و  ده �رێ  خۆ  بخا.  وه گه ڕ  ت
دا  زمانزان�  و  پسپۆڕ 
ده زگا�ه  له  �وردستان,ش ب
ت، به "م هه بوون� له  ئه وروپا 
له و ڕووه وه  باشتره  �ه   ل
ره وه  ساناتر پ
وه ند� له گه ڵ 
دامه زراوه   تا�به تمه ندو  خه �+ان�  و  گرنگ  چاپخانه � 

�ولتوور�,ه �ان� ده ره وه دا داده مه زر�نر�ت. 
له    V
�ت
ب هه موو  �ه   باشتره   زۆر  د�ن,ا�,ه وه   به  
زمان� �ه �ه م,,ه وه  وه ربگ
Bدر�ت، به "م وه رگ
�B+� �ورد 
زمان�  فارس�،  زمان�  له   نموونه  جگه   بۆ  �ه   ب+ات  چ 
تر نازان% و به  �ت
ب
+� جوان� بۆ فارس� وه رگ
Bدراو 
له   گه ر  ئاسا�,ه   خۆ  وه ر�ده گ
�Bت!  و  ده ب%  سه رسام 
له   �ت
ب  هه مان  و  ب%  په �دا  تر   �+�B
وه رگ داهاتوودا 
زمان� �ه �ه م,,ه وه  وه ربگ
�Bت و ج,اواز�� زۆر له ن
وان 
له م  د�اره   ب+ه و�ت.  به رچاو  وه رگ
Bانه �ه دا  هه ردوو 
ب+رێ،  سه رزه نشت  �ه �ه م   �B
وه رگ نا�رێ  حا�ه ته دا 
 �+�B
وه رگ زمانه وان,�  مه زاج�  دوا�  ئه و  چون+ه  
ڕ�تم  به   ئه و�  وه رگ
Bانه �ه �  هه موو  و  �ه وتووه   فارس 
�ورد�  بۆ  ئه وه وه   هه �ه �ان�  به   و  سانسۆر�ردن  به   و 
وه رگ
Bاوه . له ڕاست,دا ده زگا�ان� چاپ له  �وردستان گه ر 
چاره سه ر  
شه �ه  � له و  زۆر   �+
ده توانن  به ش  ب,انه وێ 
 V
ب+ه ن، ئه و�ش به  ڕوول
نان و خستنه گه ڕ�  خه �+ان
�ه  �ه �
V له  زمانه  ئه وروپا�,ه �ان، بۆ نموونه  ئ,نگل,ز�، 
�ان سو�د�. . . . . .  ئه �مان�، ئ,سپان�  فه ڕه نس�، 
بزانن و �ت
به  له  فارس� و عه ره ب,,ه وه  وه رگ
Bدراوه �ان، 

به راورد  �ه �ه م,اندا  زمانه �ان�  له گه ڵ  له  چاپدان,ان  به ر 
ب+ه ن. حه ز ده �ه م له م باره �ه وه  ئه زموون
+� خۆمت بۆ 
بگ
Bمه وه : من تا ئ
ستا دوو جار (ڕاپۆرت بۆ گر�+ۆ)م 
دووه م,ش  جار�  و  فارس,,ه وه   له    Vجار� چاپ+ردووه ، 
ئه و وه رگ
Bانه  فارس,,ه م له گه ڵ وه رگ
Bانه  عه ره ب,,ه �ه دا 
به راورد �ردووه . هه ردوو وه رگ
Bه  فارس و عه ره به �ه ش 
�ه  (د. صالح حسه �ن� و مه مدوح عه دوان)ن، له  وه رگ
Bه  
وه رگ
Bاوه .  ئ,نگل,ز�,ه وه   له   �ت
به �ه �ان  و  باشه �انن 
پا�,ز� سا�� ڕابردوو �ه  گه ڕامه وه  سو�د، ب,ن,م (ڕاپۆرت 
بۆ گر�+ۆ) بۆ �ه �ه مجار به  سو�د� و به  چاپ
+� جوان 
ده رچووه  و دوو وه رگ
�B به  نه ژاد گر�+الند�، ڕاسته وخۆ 
وه رگ
Bانه م  ئه و  �ات%  وه ر�انگ
Bاوه .  گر�+,,ه وه   له  
به راوردم  �ورد�,ه �ه �دا  وه رگ
Bانه   له گه ڵ  و  خو�نده وه  
�رد، هه ستم �رد �ه  وه رگ
Bانه  �ورد�,ه �ه � من ه
شتا 
وه رگ
Bانه    ئه و  له گه ڵ  به راورد�ردنه وه   به   گه ره ��  هه ر 
سو�د�,ه دا هه �ه   . ئه وه � ز�اتر له و وه رگ
Bانه  سويد�,ه دا 
سه رسامم ده �ا له ڕاست,دا ئه و س,حره �ه  �ه  له  زمانه �ه �دا 
 Bد� له   �ه   نه غمه �ه �ه   و  ڕۆشن�  و  ڕه وان�  ئه و  هه �ه ، 
�ه �ه م   �
ده � �ه    Vبه جۆر� گو�م  ده ڕژ�ته   �,ه وه  Bبه د�
 Bا� ئه وه ش چه ند د�Bبه  ده خو�نمه وه . و�
جاره  ئه و �ت
و په ره گراف
V له  وه رگ
Bانه  سو�د�,ه �ه دا هه ن و �ه چ� 

له  عه ره ب� و فارس,,ه �ه دا سانسۆر �راون.  
بوون� تا�به تمه ند� له  وه رگ
Bاندا پ
موا�ه  مه سه له �ه �� 
خود�,ه  و پ
وه ندد� به  ده سه "ت و توانا و حه وسه �ه � 
وه رگ
Bه �ه  خۆ�ه وه  هه �ه . چ باشتر گه ر وه رگ
V�B ه
ند 
له  وه رگ
Bاندا به ده سه "ت ب
ت �ه  بتوان% له  وه رگ
Bان� 
و  فه لسه في  و  ئه ده بي  به جۆره �ان�  جۆر  بواره  هه موو 
ئ
مه   �ت
بخانه �ه �  تا�به ت�  به   هه �سووڕێ،  زانست,,دا 
ه
ند  هه ژاره  �ه  به  ڕا� من به رد�ش وه ربگ
Bدر�ت ج
گه  

ده گرێ و بۆشا�,ه �� بچ+ۆله  پB ده �اته وه . 
راست,دا  له   پرس,اره �ه تان،  به شه �  به و  سه باره ت 
راناپه رمووم  خۆمدا  به   و  ناب,نم  ئاسته دا  له و  خۆم  من 
�ه  بزانم مه رجه �ان� وه رگ
�B سه ر�ه وتوو چ,ن. ئه وه � 
پ
م گرنگه  �ه  له  وه رگ
B و نووسه ر و هه موو �ه س
+دا 
هه ب
ت، خۆ به  شت نه زان,ن و سادده �,ه . ئ
مه  زۆربه  � 
نه �ردووه   ئه وتۆمان   �+
شت و  سه ره تادا�ن  له   زۆرمان 
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ل
ده �ن.  پ
وه   الف�  بمانه وێ  و  ب%  باس  ج
گه �  �ه  
هه موومان له م,انه � پرۆسه � �ار�ردنماندا (چ وه رگ
Bان 
ب
ت �ان نووس,ن) وه z هه ر �ه س
+� تر هه �ه  ده �ه �ن 
گوڕ�+�  ئه وه �ه   گرنگ  هه �ده س,نه وه .  و  ده �ه و�ن  و 
ه
شتا  ئه وه �ه   گرنگ  �ار�ردن.  بۆ  هه �ه   ناوه �,مان 
جوانه وه   �ار�  خو�قاندن�  به د�ار  شه ونخون�  ده توان,ن 
جوان,�   V
نه خت گوته ن,ش  (ستر�ندبار�)  و  ب+
ش,ن 
له   ش
واندن  و  هه �ه   ده زانرێ  گه ر  ت
ناچ
ت.  ه,چ�  
وه رگ
Bان� �ت
ب
+دا هه �ه ، ئه وا با �ه س
+� تر ب
ت و له  
خۆ� ببورێ و هه مان �ت
ب وه ربگ
�Bته وه  (له  �ت
بخانه � 
 V
�ت
ب وه رگ
Bان�  س%  دوو  جار  هه ندێ  تردا  و"تان� 
هه ن)، با �ه س
V ب
ت، به  و�ژدان و به ب% بر�ندار�ردن 
ده ستن,شان  و ش
واندنه �ان  هه �ه   له قه دان،  پ%  به ر  و 
دۆز�نه وه �  له گه ڵ  جاران  زۆر  باره �ه وه   له م  من  ب+ات. 
�ان م
روو�ه �دا به  �ورد�، دروود بۆ ڕۆح�  V
ناو� گو�
مامۆستا (�ه مال جه الل غه ر�ب) ده ن
رم �ه  ئه و پ,اوه 
فه رهه نگ�  خۆ�،  جوانه �ه �  ب
ده نگ,,ه   به   گه وره �ه ،   
پشتاوپشت  �ار�+ه   �ه   نووس�،  ئ
مه   بۆ  �ه مالنامه � 
وه رگ
B و نووسه ر و خو�نه ر و قوتاب,� �ورد ده گه ڕ�نه وه  
 z وه  �+
�ه س �اخود  ل
وه رده گرن،  �ه �+�  و  سه ر� 
هه شتا�اندا  سه ره تا�  له   �ه   ته ق�)  (جه الل  مامۆستا 
خانم و سه گه �ه � و س% خوش+ه �ه � ئه نتوان چ
خه ف� 
 V
له  ڕووس,,ه وه  بۆ �رد�نه  �ورد�، له  �ات
+دا خه �+ان
له  نه وه �ه � ئه و، �ه  زمان,ش,ان وه z ئه و ده زان� و له  
�ان Bد�  z ه� وه رگ
Bان�  تاقه ت�  خو�ندبوو�ان،  ڕووس,ا 
 z ان �ه س� تر� وه�نه بوو. ده �رێ له  دون,ا� ئ
مه دا ده 
بۆ  با"  نموونه �  و  سه رمه شق  ب+ر�نه   زاته ،  دوو  ئه و 

�ار�ردن به  ب% غه �به غه �ب و س,نگ ده رپه ڕاندن. 
@ 

:��L= ئيسماعيل ئيسماعيل

سةلةفييةتى  ��ستى  لةسة	   	Lبريند ��	طَيِرLنى 
مؤ�ير�. . 

��تة   ،c>�� تَيد� ئَيستا�� كة مر�ظى   cسة���مة aلة
 Qسة���مى شا�ستانيية � c>سة���مى خَير�يى � تَيكنؤلؤ
 Øنست، طؤِ��نةكا# بةثةلة ��� ����# � ��سكة�تى نو�� �
��خةنة بة���ست. ئةa طةشةكر�نانةh لة ئةنجامى كا�لَيك 
طاكانة 

َ
� ��نوستانى كولتو�� � ئةندَيشةc كا��c نَيو كؤمةل

 � Øثشكنֵר ثة��ثَيد��� � Øكة ثلةكانى ��نست ��ثَيو�
ة � هة�أل � 

َ
��ينة�� �������Q. لة سة� ��ستى ئةa جو�ل�

تَيكؤشانة��، ��تة طةِ�يانى بة��� ثَيشةظضو�نى ��نست � بة 
طشتى سة�جةa ثَيكهاتةكانى شا�ستانيةQ كة مر�ظايةتيى 
 � خَير�ييةكةيةتى   cسة�سو�ِ�ما�  �  aسة�سا  cشاهيد
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لة  تَيطةيشتن   ،Øكر�� ��ستنيشا#  ��قة   �  Qسةعا بة 
خزمةتى  بؤ  ��طةِ�خستنى   � ���طرتن   � ��سكة�تةكا# 

نةطر � حةياتى. 
َ
طاكا# ��بَيتة ئةمرَيكى حاشاهةل

َ
كؤمةل

طا 
َ
كؤمةل طشت  كة  ����نֵר  ئة��  ئَيمة  لَير��� 

��ستة�خؤ  كة  ��نֵר  ���يية   cطؤ  aئة �شيا��كانى 
���يةكية��  هةمو�  بة  ��هَينانةكا#   �  Qسكة���
 c��� لة   � بكة#  شوَينة����كانى  بة  هةست   � ���بطر# 
كو بة ���بو�نة�� 

َ
خةسا�نةطةياندنة�� ��طةc�ِ بخة#، بةل

لة� نةتة��نةc لة سة��تا�� ثاشةخؤ�c ��نست � ئةندَيشة 
بو�نة��h لة كولتو�� � 

َ
� ��سكة�تى ��أل بو�# � بة قو�ل

نة�يت � سوننةتةكا# كة ثاh ئاشنابو�# لةطةأل ئافر�ندنى 
بة   � كا��   �  cجيد  ��� شَيو�يةكى  بة  تر  طاكانى 

َ
كؤمةل

شَيلطֲרييةكى ��َيذخايةنة�� هاتن ��سكة�تة كؤمةآليةتى � 
��نستى � تَيكنيكى � هة���ها كولتو��c � مافى � ئةخالقى 
خؤياند�  هةلومة�جى   �  l�با��� لةطةأل  ثَيشكة�تو�يا# 
 cيند��� مر�ظى   cبةِ���بو�نة�����  hئةمة طونجاند. 
شوَينطةلَيكى بؤ نمو�نة ��O سويد � <�ثؤ# � كؤ�يا � هتد 
طرc هز� � كولتو�� � ��نستى 

َ
بو� لةطةأل ��� � بابةتى هةل

 cيانة
َ
خؤمال �حو�بة�نانى �  cهؤ بو��  كة  طةشةكر���، 

�شة، ���تر �����نى تَيطةيشتن � كا�لَيكر�# � لقوثؤثةكانى 
�يكةc لَيكة�تؤتة��. ئةa ضةشنة ���بة���بو�نة�� � ���تر 
 cَيم لة كولتو��

َ
بل ��طةِ�خستنة��ية تةنيا ��باش�n ثَيى 

�شيا� � �يند�� � ��ستطؤ ����شَيتة��، كة ثاشةخؤ�ييا# 
كر�� خة�جيى طةشةكر�#. 

كة   c��ِبا�� ئة�  ��مانطةيةنَيتة  ئَير�  تا   cئةمة
 cهَينة��� نيية  شا�ستانييةتَيك  هيض   �  Oطاية

َ
كؤمةل هيض 

��ها بَيت � ��h نيية خؤc، ثَيويستى � نيا� � بةطشتى 
ة � كا��بو�نى 

َ
سة�جةa طةشةكر�نةكانى تةنيا ����c جو�ل

��ينة�� كة لة سة� ��� aبو�بآ، لة� ��ستيية�� ��آل cخؤ
��ستى ثةيو�ندc � ��نوستانة بة�����مةكانن لو�تكةكانى 
��نست � ��هَينا# � ��سكة�Q خؤ �َيك ��خة# � ��بنة 
سوِ�َينة�c ئةندَيشة � <يانى بة��� طةشةc مر�ظايةتى. 

َ
هةل

��ما# هة# كة ��تو�نֵר � cنمو�نة hبانطةشةية aبؤ ئة
ضֵר   � كة�نا��  يؤنانى  شا�ستانييةتى  بة  بكةين  ئاما<� 
� ميسر � ضةندين شا�ستانييةتى مة�نى كؤنى �يكة كة 
باقى شوَينة مر�ظييةكانى جيها#  بؤ  ���تر ��طو���َينة�� 
كولتو���كانيش  لة   Øهةند  Qتةنانة  � ثة����ستَينآ   �
بةيةكة�� ��بةستَيتة��، لة ئاستى �مانيشد� بو�جى بابل 
بؤ  مر�ظى  ئا��تةخو��يى  كة  جيهاند�  لة  طةية 

َ
بةل كؤنnين 

هاتنة�يى �مانَيكى طشتطֲר � نَيونةتة��يى ���خستو��. 
 . .

ئا�َيتةبو�نى   � نزيكبو�نة��ية  لَيك   aئة ثشت  لة 
كولتو�� � شا�ستانييةتةكا# لةطةأل يةكcn هؤكا�َيك يا# 
بة�سظى  ئةمة  كة  �يا��   ،Øطَيِر�� سة��كى  ى 

َ
�ل� ثر�َيك 

 ����  aئة ��تو�نآ  كة  ��نوستانة  ضؤ#   cثرسيا� هةما# 
�نيايانة بة يةك���n بلكَينآ، ئة�يش ��نستى ���طَيِر�نة. 
���طَيِر�# لةبة� فر�بو�نى �ما# � كولتو���كا# ئة�كَيكى 
شوَيند�   ��� لة  كة   cخؤ شانى  سة�  خستؤتة  طرينطى 
شوناd � ضييةتيى ئة�يn ��طو��َيتة��، لةa ثر�سةيةشد� 
��توَيتة��،  خانةخوَيد�   cكولتو�� نَيو  لة  ��ية   cجا�
 cسة���ما لة  يا#  لَيد�بَيتة��،  ثةسيظى  ئاشنابو�نَيكى 
ئامر��َيك  ��كو  ��طֲרكا�ييد�  سة���مى  ��تة   nثَيش
ئامانجَيك  ��كو  َيֵר 

َ
بل  �nباش يا#  �لهَيز��  ��ستى  لة 

 � ��طֲרكر�#   nئاسان بؤ  �َيخؤشكة�  بو��   � كر�   cكا�
���طَيِر�نى  �َيى  لة  ��تة  ال����كا#.  نةتة��  كؤيلةكر�نى 
�لهَيز���،  لةالية#  ��طֲרكا�ييةكا#  بؤضو�نة   �  Qسياسة
تو�نييا# تا c����ِ فَيركر�# � با�هَينانى <َير��ستا# كة بة 
بثَيكن.  مةبةستةكانيا#   � ثَيش  بضنة  بكة��  �يستى  ثَيى 
ئةمانة هة� لة كؤنة��، لة شا�ستانييةتة كة�نا�ييةكانة�� 
 ،#���� نيشا#  ���طَيِر�#  بو�نى  طرينط  ئَيستا  بة  تا 
لَيك  كولتو��  ضةندين  ��ية   cجا� طوتما#   Oهة��� كة 
لة   �  ����  Øيةكيانة�� طر بة   Qتةنانة  � نزيك ��كاتة�� 
ثَيكهاتةيةكى لَيكد����� شوناسَيكى هةنو�كةييا# بة باآل�� 
������Ø. ئةمةh هةما# يةكَيتيى مر�ظايةتى � بةيةكة�� 
فر�يى  نَيو�#  ثةيو�نديى  سا���نى   � مة���   cبةستنة��
طاكانة. تؤ ئةطة� بؤ نمو�نة سة�نجت بة تة�Q��ِ ��بآ 

َ
كؤمةل

� جةما���َيكة،  بة شوَين   Qتايبة  � ئايينية  كتَيبَيكى  كة 
��بينֵר كة ثاh تَيثةِ�بو�نى ضةندين ساأل طةشةكر�# � 
 cثةيامةكانى نَيو كتَيبى نا�بر��، لةبة� ئة�� cبو�نة���

َ
بال

طاكانى �يكة ��ستة�خؤ لة� �مانة نة��طةيشتن كة 
َ
كؤمةل

ثَيى نو�سر���، ��ست كر� بة ���طَيِر�نى تة�Q��ِ لة �مانى 
 aيةكة لة  يةكَيك   � �يكة  �مانةكانى  سة�  بؤ  عيִרيية�� 
���طَيِر�نةكانيشى ��تو�نֵר قامك بخةينة سة� ���طَيِر�نى 
 cين نوسخةnبؤ سة� �مانى يؤناني كة سثانت كؤن Q��ِتة�
���طَيِر����c تة�ِ��تة بؤ سة� �مانى يؤنانى. ���تريش لة 
�مانى يؤنانيية�� طو�س���nتة�� بؤ سة� �مانى التينى � 
لة�َيشِر� بؤ سة� باقى �مانة �يند���كانى �آلتانى جؤ���جؤ�. 
يا# ئة� ��قة كؤنانةc بة �مانى سانسكريت نو�سر��# � 
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ثاشا# ���طَيِر���نة سة� �مانى ضينى � كؤ�c � <�ثؤنى � 
طاc بو��ييد� ��نطى ��ية��. 

َ
بة طشتى لة كؤمةل

بة�  ئاما<�  ��يبينآ  ���طَيِر�#  كة   c�����  aئة
لَير���  �يسا#  كة  ��كا  نةطر� 

َ
حاشاهةل ثَيويستيية 

َيم كة ���طَيِر�# 
َ
جةختى لةسة� ��كةمة�� � بة كو�تى ��ل

الية#  طشت  ��نوستانى  بؤ  فر�ِ��هةنديية  ثةيو�ندييةكى 
�مانَيكة��  لة  طو�ستنة��   cجؤ�يية فر�   aئة نةتةنيا   �
بؤ  هز�َيكة��  لة  كو 

َ
بةل ئا����،  �َينَيتة  �يكة  �مانَيكى  بؤ 

��بَيتة   � ����تة��  ��نط  لة��ند�  كة  �يكةشة،  هز�َيكى 
هؤc ئاشناكر�# � ���جا��# �َيكخستنى هز��كانى �يكة � 
تةنانةQ ���طايةO بة ���c ئاِ�مانجى لةمَيذينةc بֲר � فكر 
��كاتة��، كة خزمةQ بة مر�ظايةتى بآ � ��تو�نآ ببَيتة 

هؤc طؤِ��نى ئا��ستةc ئايديالؤ<يى نةتة��كانيش. 
 Øكو لة  نا��نم  كة  �يكؤ�   cبؤضو�نة  aئة لَير���  من 
 cثر� بة  ���طَيِر�#  كة   ،aبֲר �َيتة��  خوَيند��مةتة�� 
 cئاشتي ��شوبهَينآ لة نَيو�# كولتو���كاند�، لةبة� ئة��
شوناسى  ثا��ستنى  كاتى  هةما#  لة  ���طَيِر�#  ��ية  ثَيى 
�َيت  سة��كى،  �مانى  بة  نو�سر��  ��قى  كولتو��يى 

سنو��� سياسى � جوطر�فييةكا# ��سِرَيتة��. 
كة  بضآ  بֲר  لة  نابآ  ��ستييةشما#  ئة�  لَير���      
� شا�ستانييةتة  ثَيشكة�تو�  �آلتانى  لة  ���طَيِر�#  ئةطة� 
كر���ين  ئا��ستة   cخؤ شايانى  طرينطيى  لةميذينةكا# 
تةمة# � ئة�مو�نةكةc ��طةِ�َيتة�� بؤ ���سة� ساأل بة� 
لة ��يֵר، ئة�يش ���طَيِر�نى «ئؤ�يسة»c هومَير كؤنnين 
 cشاعֲר  dئاند�يكو  dليويو كة  بة���ستة  ئة�مو�نى 

 .cمى كر���
    بةa سو�كة ئاما<�يةc بة طرينطبو�# � ثَيويستيى 
 ���� باسةكةما#  لة   cئة�� بؤ   � كر�  ���طَيِر�نما# 
 cتة��� بة  سة����   cلَيد��نة كو�تة   aئة نةكة�ينة��، 

سة��كيى بابةتى بة�باسمانة�� طرØ ����ين. 
    ئةطة� بمانة�Ø ئا�ِ�َيك لة �ما# بة ��تاكةc � �مانى 
 Qبة تايبةتى بد�ينة�� تةمةنَيكى كو� cكو�� cتؤما�كر��
نابةين.  نةبآ ضيn شك  نظيسا�يى   c��>هة ثاشخانَيكى   �
ئةمةh خةسا�َيكى جيديية كة ���بةc���ِ �ما# � بةطشتى 
كة  �يا��  بؤتة��.  ��تاكانى  هةمو�  بة  ئَيمة   cكولتو��
ينة�� لة بنةما � هؤكا��كانى ئةa طرفتة ئةستةمة، 

َ
لَيكؤل

هةلومة�جى   �  cكولتو�� خةمسا��ييةكى  تو�شى 
ثِرتة�<مى لةمَيذينةc <يانى كؤمةآليةتى ��بآ، كة ئةطة� 
 �  cؤ�

َ
ئال  � شةِ�  لة  لَيو�نلَيو�  لَينةشا�ينة��  خؤمانى 

با����خَيكى   � فة��  ئا�يشةية   aئة  .Qخةيانة  � ��شكا# 
 cقَينآ كة بة شَيو�يةكى ئؤ�طانيكى شوَينة���

َ
��ها ��خول

طر�ثَيك  جةما���َيك،  ثَيكهاتةكانى   cتة��� لةسة�   dقو�
َي. ئةa كا�يطة�يية جا�c ��بو�� 

َ
طايةكد� بةجَيدَيل

َ
يا# كؤمةل

لةسة�   � تاكةكا#  ى 
َ
ئةقل يةكى   Oية قيمةتى خةسانى  بة 

 cطا
َ
��ستى ئةمةh كا��بو�نى ئةندَيشةc خةسَينة�c كؤمةل

طايةية كة 
َ
لَيكة�تؤتة��. ����نֵר كة ئةمة باسى ئة� كؤمةل

بَيبة�c بو�� لة �شيا�� بة طشت ماناكانيية��. بةمجؤ�� 
بةشى   cكو��  cكتَيبخانة ��ستكو�تيى   �  cال��� ثرسى 
هة�� ���c ��طةِ�َيتة�� بؤ ئة� مَيذ���c با�طا�c كر��� 
��ستة��ستا#.  َيكى 

َ
ئةقل  � نةطؤِ�  ��ينييةتَيكى  بة 

َيم كة لة فة��يةكى ئا�� مةييو�� �يا�� كة 
َ
��مة�Ø ئة�� بل

ةكا# 
َ
كةل

َ
ييةكا# بة خةسا�بر�نى ئة�يn بو��، كةل

َ
سة�قال

 � �نيا  لة  بو��  بو�نة�� 
َ
قو�ل تو�نستى  فֲِר�ضو��ندنى  بة 

لة� طرØ � طؤآلنةc كة �����نى بَيد���تانى تةنيو�تة��، 
ينى هَيز � ���c ثشكنֵר � ���ينة�� � ��هَينا# بو��. 

َ
��مال

 c>بكو طشتى  بة  ��شَيت   cثَيناسةكة كة   cظة�مر ئة� 
فة��ية  لة�   cنةيويستو�� خؤ بو�بآ،  ��هَينة��نة   cئا���
 cلة جيهانى مر��� نةيويستو��  ناكا،  ��بִِרَ� كة كةشف 
�����نى خؤc ���با� بَيت � �يا�� كة سةيرc �نيايةكى 
 cيو�تة�� كة طةشة��جيا لة هى خؤc نةكر���� يا# نةيد
سةند��� يا# خؤc لة هةمبة� خؤc������ � c خؤc بة 

بة�ثرd نة��نيو�. . 
��هَينا��  مةنطى   � طَيذ  كولتو��َيكى  ثرسة   aئة     
 g�كة نةيتو�نى بة هةنا�c �جو��c مر�g، خةمةكانى مر
بَيتة��. ئةa ثرسة ئةطة� لة  ةكانى مر�ظد� شؤِ� 

َ
كةل

َ
� كةل

لة  ناِ��ستة�خؤ  بَيطوما#  نةبو�بآ  ��ستة�خؤ  ��َيذما���� 
ى ��هَينة��نة�� كا�يطة�يى هةبو��. هة� 

َ
ة � ئةقل

َ
سة� جو�ل

بؤية نو�سر��c كو��c بة ��هَينا# � ��نةهَينايية�� بةشى 
��c تةمةنى بةخةسا� ضو��. �

    بة سة�نجد�# � ���بو�نة�� لةa كَيشةية � هة���ها 
تةنيا  ببةستينة��،  ئة��بياتة��  بة  باسةكةما#  كة 
�َيذ�يةكى كةa � ضةند نا�َيك �����كة�# كة ئةمانيش بة 
ثَيى ثَيويست نֵר � لة خة�َينةc ئة��بى كو��يد� تةنيا � 
تةنيا ناe � مةحوc � خانى � جزيرc � ضةند نا�َيكى تر شك 
 cئة��بى نو�سر��� cمَيذ�� cبةين كة بتو�نֵר با�تةقا��
 cكو��يى ثآ بة����� بكةين. ئةمة سة�نجم بؤ ��نطد�نة��
د نو�سة� � ��خنةطرc بريتانى لة 

َ
ئة� �تةيةc ماتيؤ ئا�نؤل

سة��c نؤ����� ����كَيشآ كة ثَيى ��ية ئاستى نو�سֵר � 
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 cبة ثَيى بة�هةمةكانى بة� لة خؤ Oهَينانى هة� نةتة��ية��
سةنطاندc ئة� ��قانة ��كا كة 

َ
�يا�c ��كرØ. باسى هةل

لة خة�َينةc نظيسا�يد� شك ��بر��َين، لة� بة�����كر�نانة 
حا��  ئافر�ندنةكانى  بةنا�   �  aبة�هة نَيو�#  لة  كة   Ø����
 aبة ئا����.  �َيتة  ثَيشو�ماند�  كالسيكييةكانى  ��هَينانة   �
 cكة�نة� ةتة 

َ
ئة� خةسل ثاh سةيركر�نى  بةِ��ستى  ثَيية 

ةمةنديى 
َ
���ل بتو�نֵר  ضؤ#   ،cكو�� ئة��بى   cبو������

ئاستَيك   ] تا  بنرخَينֵר؟  هةنو�كة  ئة��بى  هةبو�نى  يا# 
ملمالنَيكانى  تو�نيويةتى  ��قانة  ئة�  نا�   cبو�

َ
قال  cهز�

طاc شر�ظة 
َ
النيكةa �نياc ��ينى � عةينى ئَيستاc كؤمةل

كر�بآ � يا# هة� نةبآ لَييا# قو�أل بو�بَيتة��؟ تا ضةند� 
 � a�ِفؤ cقَينة�

َ
��هَينانةكانما# تو�نيويانة طَيِر�نة�� � خول

شَيو�� � �َيبا�� نوَيييةكا# بن؟
    بة ئاما<�كر�# بة� ��كة�تن � ��شكانانةc ��بو����، 
بآ   cئة��بةكة كة   g�مر <يانى  ئَيلَيمنتةكانى  لة  يةكَيك 
تو�شى ناكؤكى � نة��كييةكى جة�طִِר هاتو��. طؤشكر��� 
���ثاتبو�نة��.  ����نجامةكةشى   � ���ثاتكر�نة��  بة 
كو���  ئة��بى   cال���� سوننةتة  بة�  بةستن  ثشت  بة 
 cخؤشكة�

َ
�ل  Oتاِ����ية ئة�مو�نَيكى  ضةند  بَيجطةلة  كة 

يا#  ��ية  غيا�  لة   ��� بةطشتى  ��بينֵר  هةنو�كةيى، 
كة   cخؤ  cتا�� بة  ثِر  ��قى  ��تة  ثةِ���َيز���،  كة�تؤتة 
د��� لة ئة�كة ثآ سثَير�����كا# بآ 

َ
بتو�نآ بة��� يا# ��مال

ةتى 
َ
يا# بةتاأل بآ لة طَيِر�نة��Q��� c � سا�� � بة خةسل

ئا����  لة  � ئة��بيى خؤc طةيشتبآ،   cنظيسا�بو�نى خؤ
باسة��   aئة يةكى  بةشى  لة  كة   cئاما<�نة بة�  نيية. 
 cطوتما# لةبة� ثَيويست بو�نى �نيايةكى تر جيا لة �نيا
 qضا c��تةنطةبة�c خؤما#، ما��يةكة بةشَيكى هة�� �
 � طؤظا�  ��طاتة  هةتا  بطر�  كتَيبة��  لة  �بو�نة�� 

َ
بال  �

��خؤطرتو��،  كا��بو�يا#   � طرينط  َيكى 
َ
�ل� ثةِ��كا# 

َ
مال

ةكة ��كرØ كة لة 
َ
��تة بة بابةتى ���طَيِر�# ئاخنر��� � كةل

 Qبة تايبةتى ���فة � dضةند سؤنطة�� ��يخةينة بة�با
بابةتةكة  �يستى  ثَيى  بة   cخةسا�ناسييةكة اليةنى  بة 

����ين. 
ئة��بى   � �ما#  طؤِ��ثانى  ���ييد�   cة

َ
سال ضةند   aلة

َيم طة�موطوِ� بو�� 
َ
َيكى ��تو�نم بل

َ
كو��c شاهيدc جموجؤل

 c��� بةشَيكى  كة  خؤكر�يد�  بة�هةمى   � نو�سֵר  لةضا� 
 aئةنجا بة�نا��  كةسانَيك  يا#  ���طَيِركا��نة��  لةالية# 
 Oمو���طاية�� ضةند  س�nتذ�   O�� بةشَيكيشى   ،Ø����
طةيشتبَيتֵר  بة��  ��بآ  ئَيمة  ثَيية   aبة  .Øسثَير������

كة لة كاتى ���طَيِر�# � هةست بة ���طَيِر�نكر�# ��ست 
��بةين  ةمةند 

َ
���ل خة�َينةيةكى   � طرينط  مֲר�تَيكى  بؤ 

 � فكر   cبة�فر�ية ثاشخانة  ئة�  ��ستى  لةسة�  كة 
ئا����.  هاتؤتة  طةشةكر�����  شوناسى   �  Qشا�ستانيية
 cطر

َ
هةل كة  ��كةين  ��َيذ  مة�نة  ��هَينانة  ئة�  بؤ  ��ست 

فةلسةفة بة كؤ# � نوَيو� � ئة��بياتى نوØ � بة طشتى 
 Øنو شوناسَيكى  ��تو�نآ  نةتةنيا  كة  نوَيية،   cكولتو��
كو 

َ
بةل بكا،  ��آل  بة���ماند�  ضييةتيةكانيية��  طشت  بة 

 nثَيش بَينآ كة   cبة� �مانَيك  لة��نةh طرينطn ��تو�نآ 
ثَينةكر��تة��. ����نֵר   cبو���� بֲר�� نةنو�سر���،  ثَيى 
د� 

َ
كة ئة� �مانةc ثَيشn ثَيى نو�سر��� � ئَيستاشى لةطةل

بآ �مانى ئاسؤيى بو��، نةيتو�نيو� لة ئاخافتنى ئاسايى 
 cكةشوهة�� لة  تةنيا  كة  بو��  �مانَيك  البد�،  �<�نة �
 cة

َ
جو�ل و�شا���� 

َ
هةل كؤمةآليةتيى   � بريند��   cكولتو��

نوَيى ثآ  طَيِر�نة��يةكى  ��بآ  ى 
َ
ئة��c هة�ل كر����. بآ 

 Qين كا��ساnثةخشا# ئامَيز مة�ن cقَينآ، بة شَيو��
َ
بخول

يا# سة�كة�تنةكانى خستؤتة بة� ��ست ��تة ��سفكر�نى 
شكستةكا# يا# خة�# � خولياكا#. �مانَيك بو�� كة ��� بة 
بو�نة�� ����. 

َ
��طمة# خؤc لة قة��c ���بو�نة�� � قول

ئة��c لَيى ����َيֵר تو�نستى ئة��c هةية ��مانى بة ��تا 
قَينֵר، ��خنةc ثآ بنو�سֵר. لة 

َ
ئةمِر�<ينةكةc ثآ بخول

��قى  ثوختى  ���طَيِر�نى  بة   cمانة�  aئة ��ستى  سة� 
شاكا��   � ��هَينا#   � ئا����  �َيتة  جيديى   � سة�كة�تو� 
جيهانييةكانى ثآ ئافرَيند���� ��كرØ بؤ ئة��بى كو��يى 
 cيينةكة��مانى شانؤ، كو�تة ضֲר�O � شيعر بة ��تا ئةمِر
 aثَيو���كانى ئة cينة����وَينجا# � �

َ
تَيد� بة�c بَينآ. هةل

 Qبِريا�� ���بد� �مانة ئة��بييةc لة �َيطةc ���طَيِر�نة�� 
 cخانة غيابد�بو��كانى  لة  ��نستة  باقى  �مانى  ��تو�نآ 
طةيشتن   .Øبكر كةشف  تَيد�  كو��يى   cتؤ��  � فة�هةنط 
بةمة ��بَيتة ��سكة�تَيكى طرينط كة ��تو�نֵר بةتايبةتى 
َيֵר 

َ
��ل كاتآ  بَينֵר.  بة��ستى  ���طَيِر�نة��   cَيطة� لة 

ةمةند �يا�� كة ئاما<� بة� �نياية ��كةين 
َ
خة�َينةيةكى ���ل

مر�ظايةتى  <يانى   cسة�لةبة�  � خؤيا#  ضا��نو�سى  كة 
ئا����.  هَينا��تة  نوَيى   cلَيكة�تة  � ثَيكد���#   � ��طَيِر# 
باسى ئة� �مانة جيهانى � كولتو��يية تؤكمةية ��كةين كة 
 cئيليا� � ئؤ�يسة، بابل، ��بلينييةكا# � ���طايى � هتد
��طةِ�  نو�سة��نَيكة��  ة 

َ
كةل  cهؤ بة  ئافرَيند����.  ثآ 

كة�Q كة ئا��ستةc <يا# � ئايديالؤ<c � ئايֵר � بة طشتى 
 � �مانى  �نيا  ئة�  باسى  طؤِ�يو�.  مر�ظيا#  ضا��نو�سى 
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كولتو��ييةية كة نا�c جيهانى يةكةمى ئا�َيتةc هو��<مى 
كر����.  هتد   � كؤمةآليةتى   �  cئابو��  �  cثَيشةكا�
 � نيضة   � جؤيس  جيمز   � كافكا   � ما�كَيز  بة  ئاما<�  كة 
 cتر cَيبا� � شَيو��� cما�كس بكةين لَيد��نة لة� شاكا��نة
خستؤتة   g�مر  cهاتو���  � ��هَينا#   � بة�هةمهَينا#  بؤ 
 cبة�� بِر��هَينا#   � هةستكر�#  بة  ��ينة��. � �<�ظى �
مر�ظى  نةبو�نةكانى  يا#  بؤشايى  لة  بةشَيك   Øبتو�نر كة 
 cكو�� ثِر بكرَيتة��، بة ���طَيِر�نى بة�هةمى �يا� cئَيستا
 ،Øها�ضة�خى ئة��بيى جيهانى ��كر cكالسيكى � شاكا�
كة ثَيد��يستيى �ما# � ئة��بى كو��يية � ثَيويستييةكى 
يى لَيناكرØ. لَير��� كة ئَيمة 

َ
هة�� خَير� � طرينطة كة نكؤل

�ما#  نظيسا�ييةكانى  ��هَينانة   � كتَيب  سة�  ��ثة�<َيينة 
مةبةستى  طشتي  بة  ئة���  كة  �يكة  كولتو���كانى   �
ئَيستاc ئَيمةية باسةكة تةنيا طوَيستنة��يةO كة من ثَي 
َيم سا��، نيية ��تة ��نيية كة تةنيا ضֲר�O يا# شيعر يا# 

َ
بل

ساكا�يى   � سا��يى  ئاستى  هةتا  ئة��بيى  ��قَيكى  هة� 
 .cكو�� �مانى  سة�  ���يطَيِر��َيتة��   � ��ببة�َينآ  �ما# 
باd لة� بة�هةa � ��هَينر��� ئة��بييةية كة تَييد� طشت 
ضركة��ستا# � تَيِر�مانَيك � هةمو� ئة� شتانةc ثَيمانو�ية 
تا   cخوَينة� مني   cال لة  كة  ثةِ���َيزين،   �  Oبضو  �  ���
نيية،  ئة�تؤيا#  بايةخَيكى  ئَيسكا# ��ستة��ستا#،  سة� 
نةطو�تر��،   ،Qتايبة ئامانجَيكى  نيشانة#،  ثَيضة��نة��  بة 
ناخى  كة  شا����ييةية  لة�   dبا ��ثَيكن.  نةنو�سر�� 
 � تةقةلال   � ��نج  لة�   dبا طرييةتى. 

َ
هةل بة�هةمةكة 

 cتاقةتثِر�كَينيانةية نرخى ��ما# � بو�# � <يانى ��هَينة�
 cشاهيد  cئا����نة  � ��نج  ئة�   cنمو�نة بةختكر���.  بؤ 
نو�سة�� نا�����كانى ��بو���� � ئَيستا#، ��تو�نֵר ئوليس-

c جؤيس بكةين بة شاهيد كة لة ثَينا�c ئةa بة�هةمة�� 
ةكةc ضؤ# 

َ
ضيها برسَيتى � <�# ضَيذ����. جؤيس � بنةمال

ئافرَينة�يى  تا��نى   � خة�|  ��ستكو�تي،   �  c��>هة بة 
ئوليس-ياند� كة ضيها ساأل سانسؤِ� كر� � ئةمِر�كة �مانَيكى 
 � ئة���   � �ما#   cخانة بة   hثَيشكة نايابى   �  Qتايبة
<يانى مر�ظايةتى كر���� � ئةa طشتة ��تايةc بة باشnين 

� طونجا�ترين شَيو� لة خؤيد� تو�ند�تة��. 

(Xَمةشخة) عةبد�لَآل سلَيما�

لة ��	طَيِرLندL ثةلةكر�نما� ثَيو� �يا	�..

بة بؤضو�ني من يةكَيك لة هؤكا��كاني ثشت بةستني 
بؤ  نةبر�#  � ��ست  بياني  ��قي  بة  كو��  ���طَيِركا��ني 
���طَيـِر�ني ��قي كو��� بؤ �مانةكاني تر، ��طةِ�َيتة�� بؤ 
تَيطةيشتني ���طَيِر بؤ مانا � ثر�سة� ���طَيِر�#. ضونكة 
تَيطةيشتن  جيِا��  جيا  �يد�  لة  ���طَيِر�نيش  ضةمكي 
بنضينة��  لة  كة  ��كرَيت،  بؤ  جياجيا�  ثَيناسة�   �
“��نانة��� كؤ� � طؤِ��نة لة ِ��ثةِ�� ������� بونيا�� 
 Translation Studies—Mary Snell)) ��قد�” 
��نانة���  لة  تَيطةيشتنيش   .Hornby Page 41
جو�نناسي  ضةمكةكاني   � ِ��طة�  تة����  ثا��ستني  كؤ� 
بؤية  كر���كة��.  ئامانج  بة  �مانة  لة  ��قة  ئة��بي   –
بينيني ���طَيِر�# تةنها ��كو طو�ستنة��� �ما# � طؤِ��ني 
�شة � ثيت نةO هة� كر���َيكي ِ���كةشي لَيد�كة�َيتة��، 
طةمة   � ِ���خسا�  بةشوَينة��ية.  تر�<يدياشي  كو 

َ
بةل

 Oسةكة نة�ستاتيكييةكاني ��� ��بنة قو�باني � ئيn ثر
كو �يانطةياندنة بة 

َ
ثر�سة� طو�ستنة��� مةعريفة نيية، بةل

 aلة .�nكا�َيك كة هة� لة سة��تا�� ��ستنةبر�# بؤ� ضاك
ئةكا�يمي  ثر�سةيةكي   O��) ���طَيِر�#  ثر�سة�  �يد��� 
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مَيذ��� مر�ظايةتي خؤ�  لة  ي) ��O بةشَيك 
َ
� ثر�فَيشنال

لةبة���a لَيثرسر���تييةكي مَيذ��يي طة����� ��بينَيتة�� 
ئةطة�  ثر�سةية.   aلة يةكةمة  بة�ثرسيا��  ���طَيريش   �
���طَيِر  ئة��  بَيت  لةئا����  �يد�   aبة  Qسةبا�� ��كَيك 
ناضا�  بة   �  Qببا كا��  ئة�  بؤ  ��ست  بةئاساني  نا�َيرَيت 

خؤ� بة ���� ��طرَيت. 
 aئةكة هةست  من  �مانة.  تو�نايي  تر  هؤكا�َيكي 
���طَيِر�ند�،  لة  �يا��  ثَيو�  كر�نَيكما#  لة  جؤ��ثة  ئَيمة 
فَير�  جو�ني  بة  بيانييةكة  �مانة  هَيشتا  كة  جؤ�َيك  بة 
بابةتَيك  ���طَيِر�ني  بة  ��كةين  يةكسة� ��ست  نةبو�ين، 
��نةبِر��ين  ِ��شبֲר�  كا���ني  لة  ئَيمة  كة  بيسةuَينֵר  تا 
بو����� كا�   aلة بةِ�َيز�نة� كة  بؤ ئة�  ِ�َيزa هةية  (لَير��� 
ثةيو�نديي  ئةa هةستة طة�ضي  ماند�� ��بن).   � ��كة# 
 O�� ���طَيِر  ئَيمة�  ؤ<ييةتي 

َ
سايكؤل بة  هةية  ي 

َ
قو�ل

كو��  ؤ<ييةتي 
َ
سايكؤل لة  ��نةبِر���  بةشَيكي  كة   ،Oتا

بز��تنة���  بة  �يا#  ئة��شد�   
َ

لةطة)  ،Oطشتيية  O��
���طَيِر�# ��طةيةنَيت � قو�سايي ئةa هؤكا�� بة بِر��� من 
بز��تنة���  ال���ييةكاني  تة����  سَيبة�� خستؤتة سة� 
لة  ���طَيِر�نيش  ثر�سة�   � كو���  ��قي  ���طَيِر�ني 
ة�� ����طرَيتة ئاستَيكي ال���� سا��. 

َ
ئاستَيكي ثر�فيشنال

��بَيت،  شَيو�ند#  ���ضا��   ��� بونيا��  لَير���ية 
ضونكة ���طَيِركا��# ��كو حة�� خوليا بة���يد� نةضو�نة 
 O�� ���طَيِر�نيا#  �ياتر  كة 

َ
بةل تيايد�،  نةبو�نةتة�� 

َ
قال  �

س 
َ
�طل�  . ثيا��كر���.  ئةخالقي-ئة��بي  ئيلتز�مَيكي 

ةكاَ# كا�� ���طَيِر�# 
َ
َيت“���طَيِر� ثر�فَيشينال

َ
ِ��بنسن ��ل

ضَيذ�   � كا��ية  لة�  حة�يا#  ئة���  لةبة�  ��كة# 
 Becoming A)“#كة�� ثَيو�  شانا�يشي   � لَيد�بينن 
��قَيك  ���طَيِر�ني  خو��   .(Translation Page 7
(���طَيِر،  ���طَيِر�#  ثَيد��يستييةكاني  تة����  بة �جو�� 
مةعريفة، قو���تي �ما#، هةلومة�|، خوليا� ئا�����) لة 

ثر�سةيةكي �مانة��نيد� ئةنجاa ����َيت. 
لَيك   ��� جيا����كاني  ِ��هةند�  ئةطة�  ثر�سةية   aئة
 Oبؤشايية ئة��  بِر��ني،  بؤ�  تاكاليةنانة  نة��َيتة��� 
بة�هةمي  ئةنجاميشد�  لة   � تَيطةيشتنةكة  ��كة�َيتة سة� 
وكرضي لَيد�كة�َيتة��. بة تَيطةيشتني من ���طَيِركا��ني 

َ
كال

ناخياني  ترسَيك  كو���  ��قي  بؤ  ��ستִר�#  لة  كو�� 
مياني  لة   ���ثֲר ترسَيكي  لةاليةكة��  خؤ�  كة  تةنيو�، 
لةاليةكي  كؤمةآليةتي-مَيذ��ييد��  لَيثرسينة��يةكي 

بؤ  ��ست   nكةم بؤية  نةبو�نة  بةخؤ  متمانة  تريشة�� 
��قي كو��� بر���. لة ِ��ستيد� كَيشةكة لة���� نيية كو�� 
لة  من  نيية.  ���طَيِر�#  بة  شايا#   �  Oضا ��قي  خا��ني 
كو���  ئة��بي  كة   ���� بة��   a�>ئاما تريشد�  جَيطا� 
��قي ��� جو�# � ضاكي هةية. ئَيمة تَيكستي ��� بة ثَيز 
كو���  ئة��بي  ���طَيِر�نن.  شاياني  كة  هةية  بة��ما#   �
سة�با��  كو���  ئة��بي  نا<َيت.  ��قيد�  بَي  قةير�ني  لة 
 � ��هَينا#  لة   ���� بة�هةمي  لة  قو�سي  با�َيكي  ئة��� 
 

َ
لةطة)  aبةآل شانة،  لةسة�  خؤجوينة���  لة   aبة�����

ئة��شد� بؤ خوَينة�َيكي ���بֵר ���ينة�� � بينيني ��قة 
نزيكة��  لة  تا  ئَيمة  نيية.  سةخت  كا�َيكي  بةهَيز�كا# 
ِ��<ئا�� بֵר  � هونة�ييةكاني  ئة��بي  بز��تنة��  ئاطا���� 
�ياتر لة بز��تنة��� ئة��بي �هونة�� كو��يش ��طةين. 
تو�نا�  كة  هةية  كو��ما#  ئة�يبي  ��ية   aبِر�� ئَيستا  من 
لة�  نيية   nكةم هيضي  نةبَيت  �ياتر  ئةطة�  ��هَيناني 
ئة�يبة بيانيانة� كة ضةندين خةآلتي جيهانيا# بة��ست 
كو تو�نايي �ما# � 

َ
هَينا��. كة��تة طرفتةكة ��� نيية، بةل

د�ستيية بةسة� �ماني بيانيد�. 
َ
��ل

���طَيِر�#  بة   Qسةبا��  Qثرسيا��كة تر�  اليةنَيكي 
لة �ماني ����a � سَيهةمة�� كة هةندَيك جا� بؤتة هؤ� 
متمانة  لَيسةندنة���  كو���  خوَينة��  ثَيطةياندني  �يا# 
لة ���طَيِر. ئَيمة نةتة��يةكֵר قة���ما# ��بو�� لة بو��� 
���طَيِر�نيشد� ثلةيةO لة خو�� نةتة��كاني تر� نا�ضةكة�� 
بֵר. بة ثَيي هةلومة�جي سياسي لة ضةند ��ية� ِ��بر���، 
لة كو��ستاني  لة كاتَيكد� ثر�سة� بة كؤيلةكر�ني كو�� 
ي ئةنجامد���� ئَيمة بَيبةh بو�ين لة 

َ
باشو�� بة توند� تؤل

هؤكا��كاني ثةيو�ند� كر�# ���س�nِطةيشتن بة ��هَيناني 
تةلةفوني  خؤيد�  طشتييةتي  لة  كو��  نوَ�.  شتي   � تا�� 
نةبو�، مؤبايلي نةبو�، كؤمثيوتة� � ئينتة�نَيت � فاكس � 
طا� لَيكر�بو�ينة �يند�نَيكي 

َ
سةتةآليتي نةبو�. بةعس كؤمةل

طة���. بؤما# نةبو� سةفة� بكةين � تةنانةQ نامة� تايب
��بِر�.  سنو���كاني  �تيشما#{شةخسيما#}بةكر���يي 
لة  كو���  ئَيمة�  ���ستكر��  ئةستو���  �يو��َيكي   nئي
 Qتةكنةلؤ<يا � ��ستكة�تة ��نستييةكا# ��بِريبو� � تةنانة
ِ�َيبا��   � ئة��بي  بز��تنة��  لة  بو�ين  ئاطا���   aكة  ���
ئة��بي  لة  ��ني  ��شما#  ئة���  ِ��<ئا��،  هونة�ييةكاني 
���طَيِر�نانة   aئة ���طَيِر���بو�#.  فا�سيية��   � عة��بي 
� ��ستكا�� كر�#  لة ��ستتَيو����#  قؤناغَيك  بة ضةند 
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تَيثةِ�بو�� � ���جا�يش شتَيك ثَيشكةh بة خوَينة�� كو�� 
ييةكة�� تا ��� ��� ضي 

َ
��كر�، كة نا��نرَيت لة ��قة ئةسل

طو���ِ���؟
بة  ِ���يد����  كو��ييةكة  ��قة  لة  طؤِ��نَيك  ئَيستا 
���طَيِر�  لَير���  ي. 

َ
ئةسل ��قي  لة  جيا���،   Oئةند���ية

ناتو�نَيت  بَيت   hتو�نا بة   � سةليقة  بة  هة�ضةند  كو�� 
طر��� سة�كة�تني ���طَيِر�نةكة بباتة��، ضونكة نا��نرَيت 
 

َ
���طَيِر� فا�سةكة يا# عة��بةكة ضؤ# بة�خو��� لةطة)

لة  ةكة كر����. هة�ضي ���طَيِر�ني ��قة 
َ
ئؤ�يجينال ��قة 

شَيو�ندنة   aئة ���ضا��  كو���،  بؤ  ييةكة�� 
َ
ئةسل �مانة 

شَيو�ند#  كةمnين  ���ضا��   aكة الني  يا#  نابَيت، 
تو�نا�  ���طَيِر�نَيك  َيت“هيض 

َ
��ل مةسعو�  ما��  ��بَيت. 

ةكة� 
َ
طو�ستنة��� هةمو� �شة � ماناكاني ��قة ئؤ�يجينال

��كو  �مانةكة  هة����  ئة���  لةبة�  تةنها  ئة�يش  نيية، 
 Translate To Communicate  page)““نֵר Oية

(21
ئةمِر� لة كو��ستاني باشو�� بز��تنة��يةكي ���طَيِر�ني 
ِ��بر���.  ��ية�   ��� بة  بةبة�����  ��كرَيت  بة��   Oضاال
بةشَيك لة ���طَيِركا��ني كو�� ئة��ند�� ”���طَيِر�#“يا# 
��O سة�ضا��يةO بؤ بذَيويي <يا# ضا�لَيكر����، ئة��ند� 
 hةيا# لةتةكد� نةكر����. �يا�� ئةمة

َ
��كو هونة� مامةل

َيكي نَيطةتيظي تر� ئة� بز��تنة��يةية!
َ
خال

سةبا��Q بة تةخةسو�سيش لة ���طَيِر�ند�، ثَيم ��ية 
َيت تو�ناكا# 

َ
ئيn ناسֵר � بينيني ِ�َيطايةكة كة ���جا� ناهَيل

طا� تةخةسو�سيية. 
َ
طا� ِ��<ئا�� كؤمةل

َ
بةهة��� بضن. كؤمةل

تة���� كولتو��، ��بونة�يت، مَيذ�� � ِ��بر���يا# بةئة�شيف 
���طا  تة����  ��ضَيت.  بةِ�َيو�  سيستماتيكانة  كر���� 
تو�ناييةكا#  بةثَيي  كا��كانيا#  ئة��بييةكا#   � هونة�� 
ِ�َينيسانسد�  سة���مي  لة  كو��  ئَيمة�   .#����  aئةنجا
بو���  لة  هةبَيت  تو�نايية�  ئة�  كةسَيك  ��شَي  نا<ين. 
بو���كاني  لة  ���طَيِر�#   � بنوَينَيت  ضاالكي  جياجياكاند� 
��نستي،  ِ��ميا��،  فةلسة�،   � فيكر�  هونة�،   � ئة��� 
بو�نة�� 

َ
قال  � بو�نة�� 

َ
قو�ل  aبةآل  ،Qبد�  aئةنجا ئابو��� 

���طَيِر�.  سة�كة�تني  طر���  تايبةتد�  بو��َيكي  لة 
سة�كة�تني ���طَيِر بة�� ثَيو�نة ناكرَيت كة ضةند كتَيبي 
 ] تا  كة  لة����ية  سة�كة�تنةكة�  كو 

َ
بةل ���طَيِر���، 

ئةند���يةO تو�نيويةتي ئة� ��قة بةئةمانةتة�� ���بطَيِرَ� 
لة خوَينة�يش   � لة خؤ�  نو�سة�� ��قةكة�  لة  � غة�� 

نةكاQ. ثر�سة� ���طَيِر�نيش ��O ما�� مةسعو� ئاما<�� 
 ��� كَيشة� سة��كي بة���ِ��� 

َ
ثَيد�كاQ هةميشة لةطة)

��بَيتة��، يةكةميا# ئة� كَيشانة� كة تايبةتن بة ���طَيِر 
ال����  كولتو��،   � �ما#  لة  شا����يي   aكة لةضةشني: 
 Qنو�سֵר، نةبو�ني مةعريفة� مَيذ��يي ثَيويست سةبا��
بة طؤِ��ني مانا� �شةكا#، �يا��ِ��يي لة بابةQ، �يا��ِ��يي 
خوَينة�،  لة   aكة ِ�َيزلَيناني  �مانة��نييةكا#،  طرفتة  لة 
ة، ِ�َيزلَيناني كةa لة سة�ضا��� 

َ
جةخت كر�نة سة� بة هةل

���، كةa شا����يي سةبا��Q بة�شة� ناسر��� لَيكضو� 
كة مانا� جيا���يا# هةية.

���هةميشيا# ئة� كَيشانة� كة تايبةتن بة ��قةكة�� 
��كو: يةO: كَيشة �مانة��نييةكا#

���: كَيشة� ���با�� بونيا�نانة��. 
 �  #����ِ ��طةين،  تَيي  بةئاساني   Oضا ���طَيِر�ني 
تاموضَيذ�كة�   � نا��ِ��كةكة�  ئيديؤماتيكة،  ثا����، 
�شة  بة  �شة   � ميتافؤ�يي  نَيو�#  لة  جيا����  ثا�َيز����، 
��قة  كولتو���-مَيذ��يي  بونيا��  ���با��  ����نَيت، 
هةمو�شيانة���  لةسة����  ����ِ�َيذَيتة��،  ةكة 

َ
ئؤ�يجينال

بة�ثةِ�� تو�نا�� مانا� ��قةكة ��ثا�َيزَيت.
خوَينة�  متمانة�  ئة���  بؤ  سة�كة�تو�  ���طَيِر� 
طر� تة���� ثَيد��يستييةكاني 

َ
لة��ست نة��Q، ثَيويستة هةل

كولتو��،  ثَيويست،  ”مةعريفة�  بَيت  ���طَيِر�#  ثر�سة� 
�ما#،  ئامِر���كاني   ،��� نو�سة��  باكطر��ند�   � مَيذ�� 
كر�نة��� ناسيني كؤ��كا# � ���با�� بونيا�نا��يا#، ضَيذ“ 
� هة���ها ثَيش ��ستִר�نيش بؤ ���طَيِر�ني هة� ��قَيك 
ثَيويستة لة مانا� ���طَيِر�# � ثر�سة� طو�ستنة��� ��� 
بة جو�ني تَييطاQ، ضونكة ئةa تَيطةيشتنة بو��� �َيد�ِ��يي 
ئا��ستةيةكي  بة���  ���طَيِر   nث  � ��طرَ�  ةشةيي 

َ
هةل  �

ئةكا�يميكي بة��� جو�# ��باQ � سة�كة�تنيش لة بو��� 
 .Qطَيِر�ند� مسؤطة� ��كا���
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مة	يو�L هةلَةبجةيى:
 �Lبة��فا� بة�يذ� 	R= َيكى	Lطَيِر ئةماند	ثَيويستة ��

بَيت..

بَيطوما# ئَيمة ثَيويستييةكي ���ما# بة هة���� اليةنةكة 
�ماني  بؤ  بيانييةكانة��  �مانة  لة  ���طَيِر�#   aهة هةية، 
كو���  كتَيبخانة�  ضونكة  بةثَيضة��نة��،   aهة كو���، 
�� هة<���� لةa ������ لة قؤناغَيكي ��� سة��تاييد�ية، �
بر���  ��ست   nكةم بؤضي  كة  ئة���  هؤكا��كاني   a

َ
بةال

�مانةكاني  سة�  ���بطَيِر��َيتة  كو���  ��قي  ئة���  بؤ 
هةية.   ��� ينة��� 

َ
لَيكؤل خوَيندنة���  بة  ثَيويستي  تر، 

هؤكا�َيكي ئة��ية كة ئَيمة �مانز�نما# ��� كةمة� ئة� بِر� 
 hهةمانة ��بة Q

َ
�مانز�نةh كة لة نا����� ������� �ال

َيֵר، 
َ
��بن بةسة� ضةند طر�ثَيكد�، هةندَيكيا# يا باش�n بل

بةشي هة�� ���يا# �مانز�نينةكةيا# لة� ئاستة�� نيية كة 
بتو�نن ��قي ئة��بيي لة كو��يية�� ثَي ���بطَيِر# بؤ سة� 
خوَيندني  خة�يكي  كةميشيا#  <ما��يةكي  تر،  �مانةكاني 
ئةكا�يمֵר' بة��خة�� ئة� كا�� بة���يفة� خؤيا# نا��نن، 

هيض  ثَييانو�ية  ثةيد�كر�نن'  نا#  تريش خة�يكي  بةشَيكي 
كَيشةيةكي كولتو��ييا# نيية. بֲרيشما# نةضَيت، ���طَيِر�# 
لة   Qبةتايبة بيانييةكا#'  �مانة  بؤ  كو��يية��  �ماني  لة 
بةسة�  هةية   ��� بةتو�نايةكي  ثَيويستي  ئة��بد�  بو��� 
كولتو���   � مَيذ��  لة   hبا شا����يي  �مانةكة�  هة���� 
ئة���  ئةبَيت   ،Qكا�� تَيد�  ئيشي  كة  �مانة�   ��� ئة� 
تاقانة  ئة���  ناكرَيت  <ياني،  طة����  بةشَيكي  بو�بَيتة 
���طَيِر�ني  ��ستبد�تة  نةبَيت'  <ياني  عةشقي  خة�#' 
بؤ  كو��يية��  لة  كة  ���طَيِر��  ئة�  ثَيمو�ية   .Qئة��بيا
كولتو����  ئة�  نا�  لة  ��بَيت،   Qكا�� كا�  تر  �مانَيكي 
����كا�ييةكاني   � بةمَيذ��  ئاشنابَيت  <يابَيت'  ����مد� 
�َيطا�  لة  ئةمانة  ةكانيا#. 

َ
مةتةل مةسة)'  خو����  �ما#' 

ئة�  لةنا�  ئةبَيت  تةنها  ناكرَيت،  ضا��سة�  قامو�سة�� 
يا# فَير� بيت. 

َ
طةية� لة �َيطا� ئة�مو�ني <يا# لةطةل

َ
كؤمةل

بؤ  كو��يية��  �ماني  لة  ���طَيِر�#  َيֵר 
َ
بل  hئة�� ��بَيت 

�ماني بياني ثَيويستي بةها�كا�يي طة���� حكومةQ هةية� 
 hئيمكانياتي با 'Qبةبَي بو�ني نا��ند� ��مة������ تايبة
َيֵר تو�شي كَيشة ��بَيت. كا�كر�# 

َ
تاِ����يةO ��كرَيت بل

لةa بو����� ثَيويستي ��مانةتكر�ني كا��' ما�يية، ��بَيت 
�بكرَيتة��� 

َ
<يانت تةئمֵר بكرَ�، ئةبَي بة�هةمةكةQ بؤ بال

تة�خا#   Qخؤ <ياني  بتو�ني  تؤ  كة  بد�َيتَي  ثا��شتَيكت 
كو����  نا�  لة  ثَيضة��نة  ���طَيِر�ني  كا��.  ئة�  بؤ  بكةيت 
�يسكة�  كا�َيكي   

َ
ثِر�فيشنا)  'aبة����� بةشَيو�يةكي 

��قي  ئَيمة  ئة��بياتي  ناكرَيت.  كةسَيك  هة�  بة  ثَيمو�ية 
�� باشي تَيد�ية كة ��تو�نَيت ���بطَيِر��َيتة سة� باشnين �
�مانةكاني �نيا. من ثَيمو�نيية هؤكا�� كا�نةكر�#' سستى 
كو��ييةكا#،  ��قة  ال���يي  بؤ  بطةِ�َيتة��  بو�����   aلة
�ماند�، نمو�نة� � 'O�كو ��a ��ية [ لة شيعر� لة ضֲר

َ
بةل

باشما# هةية كة بتو�نֵר ���يبطَيِرينة سة� �مانةكاني تر، 
 nنة� كة ثَيش

َ
a هؤكا��كاني ئةطةِ�َيتة�� بؤ ئة� خاال

َ
بةال

 ������� aبة�ثرسي يةكةمة لة Qثَيكر�#. حكومة a�>ئاما
تا ئَيستا نةيتو�نيو� هيض بة�نامةيةكي جيد� بؤ ئةa كا�� 
 �� من  ئاستي سفر��ية.  لة  تاكةكةسيش  ي 

َ
هة�ل ��بنَيت، 

 hكا��� ئَيستا aبةهة��� �� بؤ ئة aلة تةمةني خؤ 
َ

سا)
�بَيتة��� 

َ
بال بة�هةمةكانم  لة   Oما��ية> َيت 

َ
ناهَيل سانسؤ� 

حكومي'  ���طايةكي  هيض   'aبةخةسا�ضو� ��نج 
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بة��مبة�  لة  بة�ثرسيا�َيتييةكي  جؤ��  هيض  ������تيش 
َيكي تر ��� طرنطة باسيبكةين ئة�يش 

َ
ئةa كا���� نيية. خال

ئة��ية، جطة لة��� كة ���طَيِر�# بؤ كو��� ئاسان�n، لة 
نيية� خر�ثnين  كو��ستاند� هيض ���طايةكي ضا��َيريما# 
��خنة��  بةنا��  شتَيكما#  ���كرَيتة��' 

َ
بال ���طَيِر�# 

نيية� هة� ��<� <ما��� ئة� كةسانة� كة كا�� ���طَيِر�# 
��يلَيهاتو�� ��O سة�ضا��يةكي  �يا�بو�ند�ية،  لة  ��كة# 
ما��� بؤ <يا# سةير� ��كة#، لة كاتَيكد� كة تؤ �َييت' 
�مانَيكي  سة�  �����طَيِريتة  كو��يية��  �ماني  لة  ��قَيك 
ثسثؤِ��  ضةندين  فا�سي)  �ماني  نمو�نة  (بؤ  بياني 
يد�سةنطَينن، 

َ
�كر�نة�� ��يبينن' هةل

َ
خانةكاني ضاq' بال

�نةبو�نة���، 
َ
�بو�نة��� بال

َ
ثاشا# بِريا�����# لةسة� بال

بؤ  هةية  جؤ���جؤ�  فلتة��  �نيا��  �مانةكاني  ��بة� � لة 
�بو�نة��� كتَيبَيك، تةنيا ال� كو�� ئةa بَيسة��بة�يية 

َ
بال

بز�نَيت  �مانَي  ئة���  بةبَي   dكة ضةندين  كة  هةية، 
���كرَيتة��. 

َ
تة�جةمة� ثَيئةكاQ' بؤشي بال

 ��بَيطوما# ئةطة� ���طَيِر�# لة �ماني يةكةمة�� بكرَيت �
a لة كاتَيكد� كة ���طَيِرما# 

َ
باش�n كا�يطة�تر ��بَيت، بةال

 '18 سة���  كالسيكييةكاني  بة�هةمة  هَيشتا  نيية� 
ئَيمة  ناكرَيت  كو���،  �ماني  سة�  ���نةطَيِر����نةتة   19
���ياننةطَيِرين،  سَييةمة��   'a���� �ماني  لة  ��نيشֵר' 
شاكا��كاني  هةمو�  بَيت'  فريا���سَيك  ئة���  بةهيو�� 
�ماني  سة�  ���بطَيِرَيتة  بؤ  يةكةمة��  �ماني  لة  �نياما# 

كو���. 
بو�ني ثسثؤِ�� لة ���طَيِر�ند� شتَيكي ��� باشة� ئة� 
ي خؤيا# تة�خا# ��كة#، بؤ 

َ
���طَيِر�نة� كة هةمو� هة�ل

نيايية�� 
َ
نمو�نة تةنيا بؤ بو��� ئة��� يا فةلسةفة، بة�ل

a ئةطة� ���طَيِرَيكيش لة ضةند 
َ
�� سة�كة�تو���بن، بةال�

ئاسايية،   ��� عةيبة�  شتَيكي  نابَيتة   Qبكا كا�  بو��َيكد� 
بو���كاند�  هةمو�  لة  كة  كو��  ئَيمة�  بؤ   Qبةتايبة
كةموكوِ�يما# هةية� بةناضا�c ���طَيِر ثة) بؤ ��� بو��� 
جيا��� ��كَيشَيت، بةهيو�� ثِركر�نة��� بةشَيكي كةميش 

بَيت لة� مةجالة ����نة� كة كا�يا# تيا نةكر���. 
بؤ  بة��ستبهَينَيت  خوَينة�  متمانة�  ئة���  بؤ  ���طَيِر 
 خؤيد� ��ستطؤبَيت، 

َ
خؤ� ثَيش هةمو� شتَيك ئةبَيت لةطة)

 
َ

 خؤيد� ��ستطؤ نةبو� ��� بةئاساني ��� لةطة)
َ

كة لةطة)

خوَينة��نيشد� ��كاO�� .Q ئة��� كة ئةمِر� بةِ����يةكي 
�� لة كو��ستاند� ��يبينֵר، <ما��يةO لة� كةسانة هَيند� �
بَيويذ��#' ضا�قايمن ضةند جا�َيك ��قةكانيا# ��فز��كرَيت، 
نا��#' بةبَي ثَيد�ضو�نة�� لة جَيطايةكي تر لة 

َ
كةضي كؤل

 'Qنكيشؤ�ضاثي ����#، <ما��يةكي ���يا# بة����� �
مةسةلةكة  ضو�#،  ��ينانت �  

َ
لةطة) سةفة��كاني 

حسابكر�#' بو�#' ثَيو��� ئةخالقيية، تا ضةند لةبة�ضا� 
��طֲרَيت يا# نا؟ �َيز لة خؤQ ��طريت يا نةخَير؟ ثَيمو�ية 
بطريت،  بةطشتي  ئة���  �ما#'  لة  �َيز  نةتو�نيت  طة� 
 aلة بةثَيضة��نةشة��.  بطريت'   Qلة خؤ �َيزيش  ناتو�نيت 
بة��خة�� ئةa ���تة خر�ثة  نيية�  قؤناغةشد� ��خنةما# 

هة� بةa شَيو�ية ��َيذ�� ��بَيت. 
 ��� �مانةكة  هة����  ��بَيت  سة�كة�تو�  ���طَيِر� 
هة����  كولتو���   � مَيذ��  ئاطا����  بز�نَيت'  بةباشي 
بخوَينَيتة��'  �مانةكة  بةهة����   aبة����� بَيت'  �مانةكة 
ئاطا���� طؤِ��نكا�ييةكاني نا� ئة� ��� �مانة بَيت. ئةبَيت 
�مانةكة  هة����  نَيو�#  جيا���ييةكاني  ها�شَيو�بو�#' 
�مانناسي'  بو���  لة  شا����يي  ئةبَيت  بز�نَيت،  بةباشي 
طشتيي  ��نيا�ييةكي  تاِ����يةكيش  هةبَيت'  ئة��بياتد� 
هة����  طشتي  كولتو���   � مَيذ��  جوطر�فيا�  با���  لة 
 'Qئة��بيا قؤناغةكاني  ئاطا����  بز�نَيت.  �مانةكة�� 
بةبَي  ناكرَيت  بَيت،  ئة��بييةكاني  بز��تنة��  �مانة�  ئة� 
 ئة� كولتو���� بةطشتي' بةتةنها 

َ
بو�نَيكي باh لةطة)

َ
تَيكةل

بةهؤ� شا����ييةكي كةa لةسة� �مانةكة ��ست بؤ كا�� 
���طَيِر�# بة�يت. 

���طَيِر ئةبَيت ئةمانةتد��َيكى ��� بة��فا� بة�يذ��نبَيت، 
جيا����  كولتو���   ��� ثَيكة��بةستني  ي 

َ
هَيل ضونكة 

 .Oنائاشناية بةية
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ئا�L' حةسة� ئةمֵר:

��	طَيِر�L لة =ماني يةكةمة�� ضَيذ� =ياتر�..

طة�  ��ية  �يند���  ��قي  خا��ني   ��� تا   aكة كو�� 
خوَينة��  نيايية�� 

َ
بة�ل تر،  �ماني  سة�  ���بطَيِر��َيتة 

a طرفتةكة لة����ية كة ضؤ# با��ِ�� بؤ 
َ
خؤ� ��بَيت، بةال

ثةيد� ��كةيت؟ ��تة: ضؤ# ��يطةيةنيتة ��ست خوَينة�� 
غةير� كو��؟ لَير��� نمو�نة� طؤظا�� عة��بييةكاني ال� 
خوَينة��   nكةم  a

َ
بةال �����ضن،   . ��هَينمة��.  خؤما# 

لَير���  ناطةنة ��ستيا#.  غةير� كو�� ئةيانبينن، ضونكة 
���طَيِر�ني   :Qثرسيا��كة يةكةمي  بةشي  بؤ  ئةطةِ�َيمة�� 
��قي بياني بؤ ئَيمة� كو��، ئة� ثةنجة�� كر���يةية كة 
ئة���  هة�ضةند�  ئاشنابو�ين،  طةال#  بةئة��بي  لَيو�� 
لة  بو��  ؤثَيك 

َ
�ل ���طَيِر،  بةماند��بو�ني  ئَيستا  تا  كر��� 

 .Oياية���

�ماني  لة  طة�  ��ستة،  َي 
َ
بةل  :Qتر ثرسيا��كة�  بؤ 

يةكةمة�� ���بطَيِر��َين ضَيذ� �ياتر�، ��كو (ضا��نو�سي 
ئة�ِ��حما#   .�) كؤضكر���  كة  شؤلؤخؤ`،  ئا��ميز��)� 
 a

َ
بةال بةكو���،  كر�بو��  ���سيية��  لة  ما�`  حاجي 

سةليقة� ���طَيِر. . ئة� كةموكو�تيية ثِر ئةكاتة��، ��تا: 
 'a���� لة بة�هةمي بةئَيمة طةيشتو� لة �ماني Oينةية���
خة�شة�  ئة�  ���طَيِر  ��ستا�   a

َ
بةال بو��،  سَييةمة�� 

�ماني � نمو�نة  بؤ  ثِركر��تة��،  بَيت)   hخة� (ئةطة� 
��با) لة فا�سيية�� لة الية# (��ئو�` بَيطة��)��� كر��� �)
a هةست ئةكةيت كة لة�ماني يةكةمة��ية، 

َ
بةكو���، بةال

ئة�يش بؤ سةليقة� ���طَيِر ئةطةِ�َيتة��. 
��مة�����  بة���طا�  ���طَيِر�#  جيهاند�  هةمو�  لة 
ئةنجاa ����َيت، بؤية بؤتة ئةتةكَيت كة بو���كة ثسثؤِ�يي 
���طَيِر�#  ضونكة  ئَيمة  لةال�   a

َ
بةال ئةطرَيت،  بةخؤية�� 

بؤ  ��ست  ئة�يبة،  ��جا� �  Qئةيكا �يا�يكر��  كةسَيكي 
 .Qئةبا �ما# �  ،Qئةبا  O�ضֲר  ،Qئةبا شيعر  ���طَيِر�ني 
���طَيِر�#  ثر�سَيسي  نةضَيت،  لةبֲר  ئة��شما#  هتد،   .  .
ئة��بد�ية�  بو���  لة   �90% لة  ئَيستا  هةتا  ئَيمة  لةال� 
كةمn بابةتي ��نستي' <يا�يي تر ���طَيِر����# كة �يا�� 
بو�ني  ���طَيِر�كة�  بذ���ني 

َ
هةل ميز�جي  بؤ  ��طةِ�َيتة�� 

����جي كا�� ئة��بيي (تائَيستا)' كةمn خؤهيالO كر�ني 
���طَيِر� نةبو�ني ���طايةO كة طرنطي بد�Q بة���طَيِر�ني 

كا�� ��نستي. 
لة هةمو� جيهاند� ��� جؤ� كا�� ���طَيِر�# هةية: 

طياني  مانايي'  ��قا����'  ���طَيِر�ني   :aيةكة
بة�هةمةكة. 

بؤ  ���طَيِر�ني  بة�هةمةكة�  كو�تكر�نة���   :a����
لة  ��جا� �  a

َ
بةال ي، 

َ
ئةسل بة  بة�طة   ��� �ماني) �) نمو�نة 

(100) الثةِ���� كو�Q كر���تة��. 
���طَيِر�نةكة��  كا��  ميانة�  لة  خوَينة�  متمانة� 

بة��ست �َيت، يا# لة ��ست ����َيت. 
���طَيِر  طة���  عوسما#)�  ح 

َ
(سال قسة�  لَير��� 

َي:
َ
بةنمو�نة ��هَينمة�� كة ئةل

�َيزما#  بةنو�سֵר'  �مانةكة  هة����  ���طَيِر،  ��بَيت 
بز�نَي' ��شنبֲרيي طشتيي باشي هةبَيت، ئةبَيت ���طَيِر، 
ئةبَيت  ئة���بَيت،  تي 

َ
��ستةال لة  كة  بذَيرَيت 

َ
هةل بابةتَيك 

بَي  ���طَيِر�نةكة  بثَيكَي'  نو�سة�  مانا�   Qبد�  
َ

هة�)
����مي  ��قي  ضونكة  �يند��بَيت،  كو 

َ
بةل نةبَي،  طيا# 

نو�سة��كةية� ���طَيِر نو�سة�� ����مي ��قة. 
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ئه و �اتانه � ده نووسم، ده مه وێ ته ن0ابم
چاوپ�37وتن ل3گ3ڵ و#نۆنا ب3#37ر، ژن3 شاع�ر� �3ن3د� 

سا�%�ني: عةبد�َلَال سَلَيما� (مةشخةَ()

(و�نۆنا به �+ه ر�) عاشق به  (ها�+ۆ) زا�ه �ه � ده نگ� له  دوورگه �ان� ڤان+ۆڤه ره وه  ت
+ه ڵ به  سروشت و خه مه �ان� 
ژ�ان ده �ات. ئه و له  ڕ�گه � ش,عره وه  به "م به  ستا�[� ج,اوازه وه  له  بوون (بوون به  مانا فراوانه �ه �) ده دو�ت. ئه و 
ش,عر ت
+ه ڵ به  باران ده �ات تا بتوان
ت سروشت
+� قه شه نگتر بخه م[
ن
ت. (ها�+ۆ) بۆ (و�نۆنا) هه ر ش,عر ن,,ه ، 

به �+و ئاو�ته بوون� دوو �ولتوور� ئ,نگل,ز� و �ابان,,ه . 
�انÍ لÍ �ۆ� 8 Í�Íزان
�+Íر، لÍ ساس+اچوان لÍ و"ت� �ÍنÍدا لÍ دا�+بووە. شÍشÍم,ن مندا�� ناو خÍنۆنا ب�و
منداڵ. لÍ تÍمÍن� 6 سا�,دا دەگو�زنÍوە بۆ بر�تش �ۆ�ۆمب,ا� ڕۆژئاوا� �ÍنÍدا. و�نۆنا لÍگÍڵ(ئارسÍر)� هاوسÍر�دا، 
چوار منداڵ پ
دەگ�Íنن. و�نۆنا دە�
ت(شÍش �ت
ب� ش,عرم ب»و �ردۆتÍوە، �Í ش,عرە�انم ز�اتر لÍ 80 ئÍنسۆلۆژ� 
ئÍنسۆ�ۆژ�  ها�+ۆ (بÍر�تان,ا)،  لÍوانÍ: ج,Aان�  ب»وبوونÍتÍوە،  ئÍوروپا  و  �ابان  ن,وز�[Íند،  ئÍمر�+ا،  با�وور�   Íل
 Íا) ل+�ها�+ۆ (ئÍمر�+ا)، ج,Aان� ها�+ۆ(�ابان)، گÍ"�ان گÍڕانÍوە سÍر دارە�ان (�ۆنان)، ڕابÍر� شاع,ران (ئÍمر
دوا ش
وەدا (�ÍنÍدا)، بÍرهÍم�Íانم بۆ گÍل% زمان وەرگ
Bدراون وە�و �ابان�، فÍڕەنس�، �ۆنان�، ئ�Íمان�، �روات�، 

�وگۆس»ف� و ڕۆمان�). 
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 ،Í�
تي� شاع,ران� �ÍنÍدا�Í��+Íر، ئÍندام� Íو�نۆنا ب
 ،Í���Íۆمب,ا برتش  نووسÍران�  ف,دراس,ۆن�  ئÍندام� 
ئÍندام�  (ها�+ۆ)،   ��ن
ونÍتÍوە  �Í�Íۆم� ئÍندام� 
 ،Í,�ش,عر و  ئه ده ب�  ئÍنجوومÍن�  و  ڕ�+خراو   zÍ�ژمارە
ئÍندام� گروپ�   ،Í�ئÍمر�+� )تان+ا(  �Í�Íندام� �ۆمÍئ

 .Í,,شاع,ران� ئاشت
 Íل «نÍنا�مۆ»  شار�   Íل ئ
ستا  شاع,ر،  �+Íر� Íب و�نۆنا 
هاوسÍر�دا  «ئارسÍر»�  لÍگÍڵ  �ۆ�ۆمب,ا  برتش  پار�زگا� 

دەژ�ت. 

ن�وان  ل3  پرد�37  ش�عر  ش�عردا،  دون�ا�  *ل3 
شاع�ر و خو�ن3ر. پ3#وەندي� تۆ ب3 خو�ن3رانت3وە 

چ��3؟
-خو�نÍر گرنگÍ پاش نووس,ن� ش,عر، بÍ"م من ب,ر 
لÍ ه,چ �Íس
+� تر نا�ÍمÍوە �ات
Í� V دەنووسم. من 
د�خۆش دەبم �ات
Í� Vس
V بۆ نموونÍ دە�
ت �ت
ب� 
ها�+ۆ� تۆم لÍسÍر م
ز� تÍن,شت قÍرەو�[�Í نووستنم 
داناوە و چÍند دان�Í ل
دەخو�نمÍوە پ
ش ئÍوە� بنووم، 
�ان وەخت
Í� Vس
V دە�
ت من هاوڕام لÍگÍڵ سۆز� ن
و 

ش,عرە��Í ئÍود�و� ن
و گ[ۆپ� حÍوشÍ و...تاد. 

*هۆ�ارە�ان� با#3خدانت چ�ن، وەخت�A ش�عر 
دەنووس�ت؟ بۆ نموون3 زمان، �ۆم3)گ3، شو�ن7ات، 

دەنگ، . . هتد؟
�ۆدە�اتÍوە  خۆ�  ش,عر  �Í�Íمجار  بBوا�Íدام  -لÍو 
�اغÍزو چÍند  �تÍ سÍر Íخ�دە و  دا�دەگر�  تۆ  پاشان  و 
هۆ�ارە�ان،  زمان،   Íب سÍبارەت  دا�دەڕ�ژ�تÍوە.  جار 
لÍبÍرچاوگرتن,ان،  پاش  د�ن,ا�,Íوە   Íب شو�ن+ات...تاد 
 �Íوە� وشÍن�ئ,نجا ب,خو�نÍرەوە بۆ �Íس
+� د� بۆ دۆز

چا�تر و م,تافۆر و...تاد. 

*م�ژوو ب3ش�37 ل3 ڕابردوو، چۆن ڕابردوو ل3 
نووس�ن�3انتا ڕەنگدەدات3وە؟

 Í�Íم و ش,عرم هÍوە �ار دە�Íر ئÍسÍستا ل
-من ئ
هÍبووە؟  ژ�انمÍوە  بÍسÍر  �ار�گÍري�  م
ژوو  چۆن   Í�
سا��  دوو  و  لÍدا�+بووم  ساس+اچوان  باشوور�   Íل من 

�Í�Íم� ژ�انم لÍو�دا بÍسÍر برد، پاشان باو�م لÍ با�وور� 
سا��  شÍش  تا  و   �B�  �+
بÍش  Íچارە� «ڕ�جا�نا» 

لÍو�دا ژ�ام. 
ئÍو  دەربارە�  مندا�,م)  -م
رگ�  �ت
ب�(زۆنگاو 
ژ�ان�  بوو.  بÍڕ�وەبÍر  پارت,ارشا�م  باو��   .Í�Íسا"ن
 Íۆ�BمÍئ  ��ئاسا م
رد�+�  و  ژن  ژ�ان�  وە�و  ئÍو�ات 
 Íوەندي� �رد ب�Íبوو. باو�م �اپتن� پاپۆڕ بوو، دواتر پÍن
 Í� ،اني� دووەمA,نگ� جÍج Íداوە لÍنÍ� ��ه
ز� دەر�ا
�ان لÍ «هال,فا�س» بوو. ل�Íات� ئÍنجامدان� Í+وسا بنÍئ
ئۆق,انووس�   Íل ئ�Íمان�   ��Í�«ÍواسÍغ» بۆ   Vار��
ئÍتلÍس� تووش� هÍژان
+� گÍورە بوو، ئÍگÍرچ� خۆ� 
و  ئÍزموون   Íل گÍورە�   �+
ز�ان بÍ"م  بوو،  سÍالمÍت 

شارەزا�,�Í�Í دا. 
ئاسوودە   �+
خ
زان باو�م  و   V�دا بBوا�Íدام  لÍو 
نÍبوون، �Íچ� 8 مندا�,ان بوو. تÍنگÍژە���Í ئابووري� 
 �Í�Íناوچ خۆ�بار�ن  و  وش+Íسا��  و  سÍرتاپاگ,ر 
گرتبووەوە، بۆ�Í ب,ر� لÍوە �ردەوە �Í بÍ بار�ردن بۆ 
«بر�ت,ش �ۆ�ۆمب,ا» واتÍ چوون بۆ (آرض الم,عاد)�+� 

بة	طي �يوLنة شيعريَكي �ينؤنا بةيكة	بة	طي �يوLنة شيعريَكي �ينؤنا بةيكة	
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 �+
گÍرموگوڕ� وە�و �ال,فۆڕن,ا.  سا�� 1926 بÍ ماش
ن
 V�«فۆرد» بارمان �رد �ÍلوپÍل�Íانمان و 6 منداڵ و دا
و باوz سوار بوو�ن. ئÍو�ات خÍت� پاس نÍبوو و چوو�ن 
بۆ ناو ئÍمر�+ا و دواتر لÍگÍڵ ت
�ÍAچوونÍوە� ڕ�گا�ان 
 Í� �ۆ�ۆمب,ا  بر�تش  بۆ  پاشان  و  �ÍنÍدا  بۆ  گÍڕا�نÍوە 
تÍنگÍژە� ئابوور� چÍند ج
گا�Í� ��ÍنÍدا� گرتبووەوە 

و خراپ بÍر�Íوتبوون. 
مندا�
+� ترمان بۆ ژ�ان� برس
ت� لÍدا�+بوو. دەش% 
 Í+ن، چون�گÍنج
V ئÍوە� بÍب,رداب
ت �Í بۆچ� هÍژار بوو
ئÍوسا س,ستم� سۆش,ال وە�و ئ
ستا نÍبوو. جا ئÍوە� 
 Íل ÍمÍوادە�Íژوو� خان
ئ
ستا من �ار� لÍسÍر دە�Íم م
 Í� (ئÍوە�  ئ
ستا  تاوە�و  �ۆ�ۆمب,ا  بر�تش  خۆرئاوا� 

بÍچاو� خۆم ب,ن,ومن).

 3� A�*چ �3شوه3واH3# ه3)دەبژ�ر#ت، �ات
دەنووس�ت؟

 Í�Íوە� 4 مندا�� زۆر چا�م هÍمن دواجار دوا� ئ-
و گÍورە بوون و ڕۆ�شتن وەz «ڤ,رج,ن,ا وؤ�ف دە�% :
هÍموو ژن
V پ
و�ستÍ ژوور�+� تا�بÍت بÍ خۆ� هÍب
ت. 
 Vند�Íم دەنووسم. هÍ�Í�Í+
لÍو�دا لÍ ئۆف,سÍ ت
+Íڵ و پ
جار دەچمÍ (مÍتبÍخ) بۆ نووس,ن. من مرۆڤ
+م م,زاژم 
هاوسÍرە�Íم  بنووسم.  �نان Íم سبÍزدە�Íو ح  Íنان�Íسب
�اري� گۆ�فÍ و دەچ
تÍ دەرەوەو دەزان
ت ئÍو  Íز� لÍح
�اتانÍ� �Í دەنووسم ئÍمÍو�ت بÍتÍنAا بم، دوان,وەڕوان,ش 
دەتوانم ڕ�+,ان بخÍم و بخو�نمÍوە و وەرزش ب+Íم، بÍ"م 

ت تۆ تÍنAا ژوور�+� بÍتاڵ �Íئ zلزاÍب .Íنان ه� من�Íسب
و قÍ�Íم و �اغÍزت پ
و�ستÍ، بÍ"م من �ۆمپ,وتÍرە�Íم 

دەو�ت. 

ئ3م  #ابان�ن.  بن3ڕەتدا  ل3  ها#7ۆ  و  *تان7ا 
ئ3وەت  بوار�  ه�شتا  ش�عرنووس�ن  ستا#Lن3� 
پ�دەب3خشن �3 بب�3 ب3ش�A ل3 ش�واز� نووس�ن� 

تازە و مۆد�رن؟

-ڕۆالند بارس� دە�
ت: ها�+ۆ زام
+� قووڵ و �زە 
ئ
ستا   Íل بÍر  ساڵ  چÍند  جار�+,ان  زەمÍنÍوە.  بÍسÍر 

گۆڕێ،   Íهات ئ,نگل,ز�  ها�+ۆ�  لÍسÍر   V�Bمشتوم
 Vند�Íت ه
سÍبارەت بÍوە� چۆن زمان� ئ,نگل,ز� ناتوان
�ابان� بگر�تÍخۆ و ئÍو ش
وازە تÍنAا بۆ زمان�   �Íوش

 .Í�Íب� چاپ+راوم ه
�ابان� ب
Aاوتا�Í. تا ئ
ستا 6 �ت
دارە�ان�  دە�ÍنÍوە،  بÍتاڵ  خۆ�ان  هÍورە�ان 
دەدەن   ÍناسÍه بÍردە�ان,ش  تÍنانÍت  هÍنگ،  مترۆمس 
«سÍنر�و»ها�+ۆن و �ت
ب�Íان� لÍود�و� ال�ت هاوسÍوە، 
م
رگ�Íان�   -  Íزۆنگاوە� �اڵ،  قورمزي�  ڕەنگ   �+
ژن

مندا��، ش,عر� ئازاد و گا�تÍئام
زن. 
*پ3#وەندH3�# ه3#3 ل3 ن�وان ش�عر و �ۆم3)گ3. 
ئا#ا ش�عرە�انت ب3ش�7ن ل3 �ۆم3)گه � �3ن3د�، 

#ان تۆ ت3ن0ا ش�عر بۆ خۆت دەنووس�ت؟
 Í� مÍدە� Vر�Íخو�ن Íز بÍرەتا خود� خۆم حÍس-
�دا� «ئÍو شو�نÍ پ
دەزانم»� ئÍل,زاب
س ب
ت. من Íش
چ خوشV و برا، �ا دا�V و باوz، ئÍگÍر نووس,و�انÍ و 
تÍنانÍت ئÍوان�Í لÍ ژ�اندان دەش% ج,اواز بنووسن. لÍو 
بBوا�Íدام ش,عر باش ن,,Í لÍ چ�ÍمÍجÍدا، �ان لÍ ج
گا� 
د�+,نسۆن»  �ارە�ان� «ئ,م,ل�  تÍنAا  ه�Íبگ,ر�ت  تردا 

 .�
نÍب
ت �Í تÍنAا �zÍ جار ن,گÍران بوو پ

ش�عرە.  ش�7ردن3وە�  �ل�ل�  (�ات)  *زەم3ن 
تۆ چۆن ل3گ3ڵ ئ3م ڕەگ3زەدا �اردە�3#ت؟

-�ات زەفÍرم پ
دەبات. هÍروەz لو�س بۆگان دە�
ت: 
ناگونج
ت شاع,ر�Í� V بÍهÍر زمان
V دەنووس
ت خۆ� 
 zان� مرۆڤ بپار�ز�ت... وە�لÍ تراژ�د�ا� ڕەگÍزە�ان� ژ

نÍخۆش� و پ,ر� و مردن. 

ل3   Aڕۆژ� ه3موو  ئ�نگل�ز�  *زمان� 
ل3گ3ڵ  ب3رخورد  چۆن  خۆتازە�ردن3وەدا3#. 
دەست3واژە و وش3 ت�3ن3لۆژ#�3 تازە�ان دە�3#ت؟

زمان�Íان�   Íل  Í� سÍرنجBا�
شن،  زۆر  -هÍند�+,ان 
تاد.   .  . فاشن.  وەرزش،  س,اس�،  هاتوون،  ترەوە 
 Íو وشÍب,ني� بچوو�م ل,ست� ئ
هÍند�V جار دەفتÍر�+� ت
�Í لÍ فÍرهÍنگ� Íان ه,+
نو�,ان�Í ت
دا�Í� Í ج
گاو شو�ن
هÍند�+,ان  دواجار   Í� الت,ن�،  �ان  �ۆنان�  زمانÍواني� 
زۆر   �+
زمان ئ,نگل,ز�  زمان�  بÍ"م  دەبÍن.  ال  گومان 
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 .Í�ÍوارگÍمان+ات,شدا هÍهÍخت و لÍورە و سÍگ

*چ� دە)�� س3بارەت ب3و شاع�ران3� خۆ#ان 
دادەن�ن؟  مۆد�رن�ست  پۆست  و  مۆد�رن�ست  ب3 

مۆد�رن3 ب3 ال� تۆوە چ��3؟
با  لÍخۆ�ان دەن
ن   Vناو� لÍوە� چ  ئازادن  -ئÍوان 
ب,ن
ن. ب,شۆپ و ئÍو �ار�گÍر�,Í� �Í بۆ� ئاواتÍخواز�ن 
 Íو شو�نانÍم ئ"Íزانم بÍڕەسم� دەناسم، ئ Íمن شو�ن ب)

بÍڕەسم� ناناسم �Í دەربارە� ئÍنووسن).

چه ند نموونه #ه H له  ش�عر� و#نۆنا به #7ه ر

چاوه ڕوان�
�ه ژاوه �  ن
و  چووبوونه   له م
ژبوو   V
جووت

هاوسه ر�,ه وه 
له  چاوه ڕوان,,ه �� گران� ئاگربه ستدا ده ژ�ان

�ه س,ان با�ه خ,ان به  ما�ه �ه �ان نه ده دا
گه ر پ,اوه �ه  بBۆ�شتا�ه 

ژنه  شته �ان� ده فرۆشت و داره �ان� ده سووتاند
گه ر ژنه �ه ش �ه �ه مجار بچوا�ه 

پ,اوه �ه � و�نه  و �ت
به �ان� ف�Bده دا
پرس,ار� خانه واده �ه �ان نه ده �رد

ئاخۆ ئه مان,ان ده و�ت �ان نا
ن,گه ران,ش ده پرس
ت

ئه مBۆ هه ست به  چ� ده �ه ن؟

و�نه گرتن
و�نه � ده گرم

ئه و�ش له  ن
و �ام,ره �ه دا�ه 
ئه وه � و�نه گره �ه  ده �ب,ن%

وه خت%  ده رده چ
ت  و�نه �ه   له   ئه وه ش  هه ر 
ده شۆر�ته وه 

نامه وێ د�� بب,نم
چون+ه  ئه ش% هه ر چوار په ل� ببBم

گه ر ئه و و�نه � من بگرێ
له وانه �ه  سه رم ببرێ

واش پ
ده چ
ت
�ه  هه رگ,ز به �ارم نه ه
ناب%

ئه و خه +تانه � و#نۆنا به #7ه ر وه ر#گرتوون:
*خÍ"ت� ش,+,ش� 1986.

 �]
ه لÍال�Íن  �ابان   �1986 �ت
ب�  *خÍ"ت� 
ئاسماني� �ابانÍوە.

 Íل ها�+ۆ  بۆ  �ابان  دەرەوە�  وەز�ر�  *خÍ"ت� 
1989دا.

 Íل ئ,نگل,ز�   Íب ها�+ۆ  بۆ  ترۆف�  باشو  *خÍ"ت� 
1989دا.

*خÍ"ت� پرۆگرام� تا�
ش� سا�ورا� لÍ 1990دا.
*خÍ"ت� �,ۆ�ا� لÍ 1990دا.

 Íڕۆمان,ا ل Íبوخارست ل Íۆ ل+�*خÍ"ت� چا�تر�ن ها
1997دا.

*خÍ"ت� �ۆم�Í�Í ها�+ۆ� �روات� لÍ 1997دا.
 Íۆ و تان+ا ل+�*بBوانام�Í مÍر�ت لÍ ف
ست,ڤا�� ها

سا�� 2000دا.
 Íت� لÍودەو�
*خÍ"ت� س
ÍAم,ن هۆش�-تۆ-مۆر� ن

2001دا.

�ت�به  بLو�راوە�ان�: 
1.ژن
+� نا قورمز� 1987

2.هÍورە�ان خۆ�ان بÍتاڵ دە�ÍنÍوە 1991
3.دارە�ان� مۆس-هÍنگ 1992
4.لÍود�و� ال�ت هاوس 1992

5.تÍنانÍت بÍردە�ان,ش هÍناسÍ دەدەن 2000
6.زۆنگاوە�Í-م
رگ�Íان� مندا��  2006
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لة Bما	�� (79)� طؤظا	� ئايند��L تة��	َيكي تايبة' بة شاعֲר جةاللي مֲר=L كة	يم  
��كةينة��..

�L�Lكا	ين لة نو�سة	9�L ها�كا	Lني طؤظا	� ئايند� بةنو�سֵר9 �تا	� تايبة' بة اليةنة 
ئؤفيس9  	َيطة�  لة  بابةتةكانتا�  بكة�،  ���لَةمةندتر  تة��	�كة    شاعֲר  جيا�L=�كاني 

ئيمَيلةكاني طؤظا	� ئايند��� ��طاتة ��ستما�.

-------------------------------

�كر���كاني طؤظا�� ئايند�..
َ
بال
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ئه و س7ان�ا#ه   ده دوێ 

 %يد�' مةسيفي

ئه فسووس! 
نۆره  هاته  سه ر من، گه رد�V له م نه هامه ت,,ه  مه زنه تان بۆ بگ
Bمه وه . 

ئا�، چه نده  قه �س ده بم �ات
V ئه و  رۆژه م ب,ر د�ته وه ، چه نده  د�ته نگ ده بم هه ر �ه  ب,ر� ل% ده �ه مه وه. به "م 
چ,ب+ه م، گه ر من  ته ن
+� وا ب
ده سه "ت بم . بب,نه  ئ
ستا�ه  چۆن له  �ار �ه وتووم و له  پاڵ د�وار�+� رووخاو� 
م,زپ
دا�راودا فBێ دراوم. سه رم بووه  به  ب
ژنگ� گولله ، به "م ه
شتا ئه وه � له  هه موو شت
+� تر پتر ئازارم ده دات، 
ب,رهاتنه وه  و ب,ر�ردنه وه �ه  له م رۆژه � �ه  من و تۆ به  زۆره مل% بۆ ئه و �اره  ڕه وانه  �را�ن. له  ب,رمه  �ات
V پ
,ه �انت 
خستبووه  سه ر ملم و به  هه وراز و تووله  ر�,ه �دا منت سه ر ده خست، �ه  هه ردوو�مان �ه �ه م جارمان بوو پ
,دا بچ,ن! 
ئه وێ ناوچه �ه ��  چه په z و شاخاو� بوو، به "م له  گشت ئه و شو�نانه  جوانتر و ده الل تر بوو �ه  پ
شتر ب,ن,بوومن. 
�ه  سه ر ده �ه وت,ن تۆ پ
,ه �انت له سه ر ملم له  �ه �تر ده ئا"ن و ده تگوت، له  ج,ات� ئه و د�مه نه  جوانانه � ده ور و 
پشت، تۆ له  تار�+ا�� دا شت
+� د�+ه ت ده ب,ن�. به �%، شت
+� د�+ه  �ه  گه ل
V �ر�ت و ناش,ر�ن تر ب
ت، له  چاره � 
ئه و زابته  سم
ل خواره � �ه  تۆ� به  زۆر و سته م ه
نابوو، و به ر له چه ند رۆژ�+,ش زۆر زا�مانه  دار�ار� �ردبوو�ت 

�ه  گوتبووت: ناچم! 
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ب,رت ده ڕۆ�شت و پ
,ه �انت له سه ر گه ردن و ملم له  �ه �تر ده ئا"ن و زۆر نه ده ما �ه  من و خۆت بخه �ته  ئه و  
هه �د�ر و دۆ�ه  قوو"نه  و، هه ردوو�مان پ
+ه وه  هه پروون به  هه پروون بب,ن. خۆزگه  له  ج,ات� ئه وه ت �ردبا�ه  و خۆت 

و منت به م ش
وه �ه  نه جات بدابا�ه ! 
خۆزگه ! 

 ده زان� تۆ ته نAا و �ه �ه م,ن شوف
ر نه بوو�ت �ه  منت ل
خوڕ�ب
ت، به ر له  تۆ زۆران� د�+ه  هه بوون. به "م من 
ته نAا تۆم له  پ
ش چاوه  و به س. به �%، ته نAا تۆ! من ته نAا بۆ تۆ له  شه وان� ته ن,ا�م روندz ده بار�نم، �ه چ� چاره � 
�ه �
V له  شوف
ره �ان� د�+ه  له  خه �ا�م دا نه ماون. ئه وانه � پ
شوو نازانم له  تۆ چا�تر بوون �ان قه ده ر�ان وابوو، �ه  
ه,چ �ار�+م پ% نه �ه ن له و بابه ته � �ه  تۆ ئه و رۆژه  به  منت �رد! ئه وان له  ج,ات� مرۆڤ رۆژ�V �ار�ان ئه وه  بوو �ه  
م
گه �� مه ڕ و بزن به  شان و با�� من له  گونده �انه وه  بگوازنه وه  بۆ شار، رۆژ�+� تر مانگا و چ
»نم ل% بارب+ه ن، 

دارم ل% هه �ده ن، به ردم پ� هه �بگرن، �ان رۆژ�V پBم ب+ه ن له  خۆڵ! 
 بۆ�ه  من �ات
V له گه ڵ تۆ ئه و هه موو �ۆمه �ه  مرۆڤه  جل و به رگ ره نگاوڕه نگانه م به سه ر شان� خۆمه وه  ب,ن�، د�م 
خورپه �ه �� گه وره � �رد و هه ستم �رد �ه  قه ده ر�+� ره ش چاوه ڕ�� ئه وان,شه . چون+ه  ده مزان� ئه وه � له  پشت� 

من بار �راب
ت چاره �ه �� باش� نه بووه . 
 بۆ نموونه ، 

 مه ڕه،  �ه وڵ �راوه!  
مانگا�ه،  له  خو�ن گه وز�ندراوه ! 

داره ، له ت و په ت �راوه ! 
به رده،  ورد و خاش �راوه ! 

 به ��، ده ترسام ئه و مرۆڤه  جل وبه رگ ره نگاوڕه نگانه ش بۆ هه مان مه به ست له  پشت� من هه �درابن، تاوه �و �ه وڵ 

نا و ده مبرد نه مده توان� Aب+ر�ن، له  خو�ن بگه وز�نر�ن، له ت و په ت ب+ر�ن، و ورد و خاش ب+ر�ن. به "م ئه وه نده � ده م
به م خه �ا"نه م باوه ڕب+ه م و شت
+� ترسنا�� له م جۆره  بخه مه  م
ش+مه وه . بۆ�ه  سه �ر� تۆم ده �رد و له  چاوه ڕوان� و 
 Vس
ب% ئارام,,ه �� ش
تانه دا ده مه و�ست شت
V له  ن
و چه وان� تۆوه  بخو�نمه وه . به "م تۆ ه,چت پ% نه ده گوتم و فرم
له  قول,نچ+� هه ردوو چاوه �انت قه ت,س مابوو و هه ر نه ده �ه وت. تۆ ته نAا به  د�
+� پBه وه  ال�ه �� قاچت هه �ده �رد و 
ن,شان� منت ده دا، �ه  چۆن په نما و بر�ندار ببوو به  دار و قامچ� زابته  سم
§ خواره �ه . به "م وا تۆ خۆت ڕۆ�شت,ت 

شت. ده زان� من له  سه ره تاوه  بۆ ئه وه  نه ه
نرابوومه  ئ
ره . ئه وان �ه  من,ان A
و ته نAا منت له گه ڵ ئه و ئازارانه  دا ج
ه
نا�ه  ئ
ره  به  ئ
مه �ان گوتبوو، خه م مه خۆن ده تانبه �ن بۆ و"ت
+� گه رم� پB له  خورما و له  سه رما و سۆ�� ئه م 
سو�ده  ڕزگارتان ده �ه �ن. ئ
مه  به م قسانه  �ه م
V ئارام� �ه وتبووه  د�مانه وه ، پاش ئه وه � خه ر�V بوو و"ت� خۆمان 

به �ه �جار� به ج
ده ه
شت. 
بۆ زان,ار�ت، باپ,ره  گه وره � من  له گه ڵ هاتن� سه ده � ب,سته مه وه  له  شار� ما�مۆ هاتبووه  دون,اوه ، له  ماوه � 
ئه و سه د سا�ه دا وه چه  و نه وه �ان� به  هه موو قوژبن
+� دون,ا دا په رش و ب»و ببوونه وه . به "م باوه ڕ نا�ه م ه,چ,ان 

وه z من,ان به سه ر هاتب
ت. 
من واده زانم دو�ن
+ه �ه،  �ه  �ۆمه �ه  بازرگان
+� سم
§ پان و بۆ�نباخ پان و شان و مل پان، به د�ارمه وه  وه ستا 
بوون و پاشان له گه ڵ س� چل دانه � د�+ه � وه z خۆم سوار� گه م,
+� گه وره �ان �رد�ن و به ره و ئه و و"ته � 

خۆ�ان,ان برد�ن �ه  گوا�ه  گه رمه  و پBه  له  خورما� ش,ر�ن. 
 ئه و �ات، وامده زان� قه ده ر� من و ئه وانه � له گه �م بوون، گه ل
V له  ه� ئه وانه  خۆشتر ده ب
ت �ه  له  ما�مۆ 
مابوونه وه ، �ان فرۆشرابوون به  و"تان� د�+ه . له  ژ�ر ل
وه �انمه وه  خه ن� ده بووم و به  خۆمم ده گوت : خۆش به خت 
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خۆت، هه م سه فه ر ده �ه �ت، هه م ت
ر گه رما وخورما� ش,ر�ن ده ب,ت. ئا� �ه  ده به نگ و خۆش خه �اڵ بووم ئه و �ات! 
نه مده زان� ئه و سه فه ره � من به  سارد و سBتر�ن رووداو و تا�تر�ن به  سه ر     هات �ۆتا�� پ% د�ت. 

�رد.  به چاڵ  ز�نده  بر�ندار�  به   تۆ�ان  �ه   ده رناچ
ت،  خه �اڵ  له   زا�مانه م  سه ربازه   ئه و  د�مه ن�  هه رگ,ز  من 
ب,ست ساڵ به سه ر ئه و رووداوه  ت
په ڕ�وه ، �ه چ� من ه
شتا له گه ڵ تارما�� ئه وان دا ده ژ�م. ده زان� ئ
ستا�ه ش من 
تارما�� ئه وان ده ب,نم، �ات
V د�ن له  په نا� من م,ز به  د�واردا ده �ه ن، گوو ده �ه ن و ده ڕش
نه وه ، �ان به  زۆر م
رد 
مندا�
V په ل+
ش ده �ه ن و ده �انه و�ت ده رپ
+ه � پ% دا�ه نن. من ئه و �ات له  ئه وپه ڕ� ه
زو توانامه وه  ه,چ شت
+م 
له  ده ست نه هات، ئ
ستا�ه  به  ئه �سل� ش+اوو دوو تا�ه � په نچه رو له ش� ژه نگ گرتوو و چاو� پB له  گر�انه وه  چ,م 

پ% ده �ر�ت؟ 
من ئ
ستا�ه  له  په نا� ئه و د�واره  م,ز پ,ادا�راوه دا، له  هه ر جوو�ه �ه �� ده ورو پشتم به  گوومانم، به  گوومانم له  

هه موو ئه و مرۆڤانه � له م خا�ه  و�رانه �ه  دا د�ن و ده چن. 
باش له ب,رمه ، ئه و ن,وه  شه وه � دان,شت,,ته  سه ر ملم و قاچ� دار�ار� �راو� خۆتت ن,شاندام و ئاره قه ت �ردبوو، 
�ات
V ده ته و�ست وه گBم بخه �ت. تۆ �ه س
+� ش
واو د�ار بوو�ت و ده تزان� و نه تده زان� �ه  من و تۆ به ره و �وێ 

ده به ن. به "م هه ر ده ته و�ست د�سان به  روو�ان دا ب[
,ت : ناچم و ناچم و ناچم! 
بۆ�ه ، �ه  به  ن
و ئه و شاخانه دا منت سه ر ده خست، من گو�م له  ئاخ و ئۆفت بوو، له  ده ست ئه م قه ده ره � تووش� 
هاتبوو�ت. خۆت له  من مه ز�وومتر ده زان� و ده تگووت: من,ش وه z تۆ ب% ده سه "تم، به "م به �
ن ب
ت ئه وه �ان 

+� ره نگ بۆز� پB له  �هه رگ,ز بۆ نه �ه م. من و تۆ له م تووله  ر�,ه دا خرابوو�نه  ن
وان ج
ب
+� واز� رووس� و ئ,ڤا
سه ربازو جاش� شه رواڵ له  پ
� ب
شه رم. من �ه �ه م جار، وامده زان� ئه وه  ته نAا من و تۆ�ن �ه  وه z دوو به ند� ب
چاره 
به  تووله  ر�,ه z دا ده مانبه   ن  �ه  بۆن� مه ترس,,ه �� گه وره � ل% ده هات، وه z له  پسته  پست� ن
وان سه ربازه �ان 
و چاو شۆڕ� و مل شۆڕ� جاشه �انه وه  د�ار بوو. به "م �ه  دواتر ب,ن,م �اروان �اروان، لۆر� وه z من له سه ر ر�گا 
ق,رتاوه �ان به  دوا� �ه �تردا وه ستاون، ئ,نجا زان,م �ه  �اره سات سه د بارو هه زار بارو مل,ۆن بار له م رووداوه  گه وره  

تره  �ه  له  گونده �ه دا من و شوف
ره �ه م هه تره ش چوو، به  چاو� خۆمان ب,ن,مان. 
م,زه وه   به   د�واره   ئه و  په نا  له   چۆن  ئ
ستا  سه �ر�ه   ده گ
Bمه وه ،  بۆ  ئه وه تان  خۆمه وه   چاو�  له   ته ن,ا،  من 
ب
+ه س ب
+ه س فBێ دراوم. چۆن له  ج,ات� شوف
ره �ه م ده مم ل% ڕوواوه  و گه رد�V له م نه هامه ت,,ه  گه وره �ه تان بۆ 

ده گ
Bمه وه . 
شوف
ره  به سته زمانه �ه م، وه z من �ه �ه م جار� بوو هاتب
ته  ئه م ناوچه  شاخاو�,ه ، به "م ئه و هه رگ,ز وه z من 
به  سه رسام� ته ماشا� ئه مالو ئه وال� نه ده �ردو نه �ده توان� له  پشت تار�+ا�� شه وه زه نگدا، شت
+� د�+ه  بب,ن
ت . 
هه ستم ده �رد �ه  ئه و د�� له  ئه وه زۆر  پBتره ، �ه  شت
+� د�+ه � به ده ر له  روو� گرژو مۆن� ئه و زابته  سم
§ خواره  

بب,ن
ت، �ه  ئه و� زۆر زا�مانه  دار�ار� �رد بوو �ات
V گوتبوو�: ناچم! 
گه �شت,نه  گوند�+� قه د پا�� چ,ا و وه ستا�ن، خانووه �ان له  به رد دروست �رابوون و ژماره �ان به  په نجه � 
ده ست ده ژم
ردرا. ئ
مه  �ه  گه �شت,ن، گونده �ه  و خه �+ه �ه � له  ش,ر�ن� خه ودا بوون. زابته  سم
§ خواره �ه ، سه ربازو 

جاشه �ان� دابه زاندن و به  تووڕه �� هاوار� له سه ر �ردن و گونده �ه � به  ئاگا ه
نا. 
”ئه و حه �وانانه  له به ر ده رگا� مزگه وت �ۆ ب+ه نه وه !“ پ
� گووتن. 

من له  روو� شوف
ره �ه م، ئازار و ئاه,
+� سه �رم به د� �رد، به "م ه,چ پرس,ار�+م نه �رد �ات
V خۆم ب,ن,م 
سه رباز و جاشه �ان وه z گورگ� هار به ر بوونه  گ,ان� ئه م چه ند خانووه � �ه  به  په نجه � ده ست ده ژم
ردران. من 
له  شو�ن� خۆم ده له رز�م و پ
شب,ن� �اره سات
+م ده �رد، �ه  زووتر هات، �ات
V ب,ن,م، ئه و دڕندانه  حه �وان له به ر 


نان بر�ت� بوون له  : Aان�ده رگا� مزگه وت �ۆ نا�ه نه وه . به �+و ئه وانه � ده 
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مه لۆت+ه � گر�نۆ�� ناو ب
ش+ه . 
مندا�� ساوا� هه تره ش چوو. 

م
رد مندا�� زراو ڕژاو. 
�چ و �وڕ� هه رزه �ار� چاو به  خه ون. 

�,ژ� پا�,زه � به ژن زراڤ. 
�وڕ� برۆ ره ش و تووڕه . 

ژن� ماندوو� جل و به رگ ره نگاوڕه نگ. 
 .Bپ,او� ده رپ% سپ� دڵ پ

شوف
ره �ه م، له  زمان� جاشه �ان و ئه و خه �+ه  ده گه �شت �ه  له  به ر ده رگا� مزگه وت� گوند به  زۆر �ۆ�رابوونه وه، 
هه روه ها ئه و زمان� سه ربازه �ان,ش� ده زان�. 

گه وره .  بازنه �ه ��  به   ببوون  خه �+ه �ه   پشت�  ده ورو  له   خواره �ه    §
سم زابته   فه رمان�  له سه ر   سه ربازه �ان، 
جاشه �ان,ش وه z سه گ� هار، بۆ تا"ن �ردن� خانووه �ان ڕه وانه  �رابوون، به ر له وه � ته خت ب+ر�ن. من به  ب,ستن� 
گر�ه � زارۆ�ان، به  ب,ن,ن� فرم
س+� سه ر گۆنا� ئه و �,ژه  جوانانه � �ه  چاوان,ان له  ژ�ر شه وق� چاوه �ان� من 
ده بر�س+انه وه ، به  بۆن+ردن� ئاره قه � سه ر سنگ� ئه و پ,اوه  ده رپ% سپ,,انه � �ه  بۆن� دو�ه �� ماڵ و ره ز و باخه  
سووتاوه �ان,ان �اس� �ردبوون، له  ن
و شه وه زه نگ� ئه و زو�مه  گه وره �ه دا، د�� ئاسنم �ه م
+� مابوو بب
ت به  ئاو. 
من تا ئ
ستا�ه ش هه ر ب,ر ده �ه مه وه و، ب,ر ده �ه مه وه ، هه رگ,ز ناتوانم باوه ڕ ب+ه م �ه  چۆن سه ربازو جاشه �ان به  
فه رمان� زابته  سم
§ خواره �ه  ئه و تاوانه �ان ئه نجام دا. چۆن ئه و خه �+ه  ره نگاوڕه نگه �ان به  حه �وان ناوبرد و له  پشته  
مل� من,ان هه �دان. ده زان� ئه م �رده وه �ه ، له  چاو ترو�ان
+دا ئه نجام درا. به  بBوا� من �ه متر بوو له  سه عات
V. من 
به  د�� ئاسنمه وه ، �ات
V پشتمان له  گونده  سووتاوه �ه  �رد، هه ر ب,رم له  د�Bه ق,� سه رباز و جاشه �ان ده �رده وه ، 
ده مگووت ئه گه ر ئه وانه  �ه z زه ڕڕه   سۆز�ان هه بووا�ه ، ده بوو به  هه زاران ساڵ دابن,شن و ب,ر ب+ه نه وه ، به ر له وه � 
 V
تاوان
+� وا ئه نجام بده ن به رامبه ر ئه و خه �+ه � �ه  پ
,ه �ان,ان له سه ر پشت� من نه رم نه رم بوو، به ده ن,ان گه ل
به   نه مده زان�  رۆژه ،  ئه و  من  �رابوون.  بار  من  له  شان�  پ
شتر  �ه   شتانه �  ئه و  هه موو  له   به  سۆزتر  و  گه رمتر 
سوار�ردن� ئه و ئاده م,,انه  له  شان� ئاسن,ن� من، ئا�ا شه ره ف
+� گه وره م پ
دراوه ، �ان سه رشۆڕ�,ه �� گه وره ؟، 
به "م پاش ئه وه نده  سا�ه و ب,ر�ردنه وه  له م رۆژه � �ه  ناوله ش� من �رابوو به  گۆم� خو�ن و مه لۆت+ه  و ساواو منداڵ 
و گه نج و پ,ر ت
,دا نوزه  و نا�ه �ان ده هات، له  پB رۆژ�+,ان به  قسه  هاتم، ته نAا بۆ ئه وه � گه رد�V له و �اره ساته  
گه وره �ه تان بۆ بگ
Bمه وه . ده زان� من پاش ئه و هه موو قسه �ه ، ه
شتا باوه ڕ نا�ه م �ه  چۆن ئه و مرۆڤه � �ه وا خالق� 

من,شه ، ده توان
ت به م جۆره  دڕنده ش ب
ت و تاوان� وا گه وره  ئه نجام بدات. 
له گه ڵ شوف
ره �ه م  ر�گاوه   هه مان  به   بب,نم،  پشتمه وه   به سه ر  هه موو خو�نه   ئه م  جار،  �ه �ه م  بۆ  له وه �  به ر 
گه رمترو  پ
شووترم  ئه وانه �  هه موو  له   �ه   بار�راوه ،  ل%  بار�+م  �ه وا  ده �رد  هه ستم  ئه مجاره   من  ده گه ڕا�نه وه. 
ن
و  له   تا  چوو،  به سه ر  سه عات  دوو  بووم.  ن,گه ران  و  په ست  شوف
ره �ه م  ئه وه نده �  من,ش  بۆ�ه   سه رسامتره . 
شاخه �اندا دابه ز�ن و �ه وت,نه  سه ر ئه و ر�گا ق,رتاوه � �ه  �اروان �اروان، لۆر� وه z من پBاو پB له  خه �+� جل و 
به رگ ره نگاوڕه نگ، به  دوا� �ه �تر ر�ز �رابوون، ده تگوت بۆ گه شت
V ئاماده �راو�ن �ه  دوورتر�ن و ترسنا�تر�ن,انه . 
من ته ن,ا ده متوان� ناو د�� شوف
ره �ه � خۆم بخو�نمه وه ، �ه  چه نده  په ر�شان و دڵ سووتاو بوو بۆ ئه و هه موو 
به  جه رگتره .  ناس+ترو  له  هه موو�ان دڵ  ئه وه � من  لۆر�,ه �ان،  ن
و شوف
ر� هه موو  له   نه مده زان�  به "م  خه �+ه ، 
به  تا�به ت� �ات
V هه ر شوف
ر�V لۆر�,ه �ه � خۆ� له  پاڵ شۆفه �
ك ڕاده گرت و باره �ه � خۆ� به  تاڵ ده �رد و 
ده رۆ�شت، من له  چاوه  ماندووه �ان� شوف
ره �ه � خۆم شت
+� د�+ه م ده خو�نده وه ، �ه  گه ل
V جه سوورترو سه رفرازتر 
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بوو له  مل شۆڕ� و ب% شه هامه ت� ئه وان. 
خه نه �,ه �ان�  گه ز�,ه   ده �ه و�ست  سووره وه   ڕوو�  به   خۆر  تازه   شو�نه ،  ئه و  گه �شت,نه   �اته �  ئه و  ب,رمه،   له  
خۆ� ن,شان بدات. من له  ژ�ر ئه و گه ز�,ه  سوورانه � خۆرو ال�ته �ان� چاوم �ه z دوو له  ده سته  خوش+ه �ان� خۆمم 
ناس,نه وه، ئه وانه �  �ه  له  ن
و گه م,,ه �ه دا له گه �م دابوون، �ه  ئ
مه �ان ه
نا�ه  ئه و و"ته  مه رگه ساته . من نه متوان� قسه  
له گه ڵ ه,چ,ان ب+ه م، چون+ه  شوف
ره �ان� له سه ر مل� ئه وان دان,شتبوون زۆر موچ و مۆڕ د�اربوون و له  گه ڕانه وه �ان، 
زۆر به  خ
را�� به  ته ن,شت ئ
مه وه  ڕه ت بوون. چاوم ل% بوو شوف
ره �ه م به  دوا� هه ر�ه �ه �ان تف
+� ڕه وانه  ده �ردو 

له به ر خۆ�ه وه  ده �گوت: هه � ب% شه ره ف,نه ! 
 ئ
مه  دوا لۆر� �اروانه �ه  بوو�ن، به "م �ه  نۆره مان هات د�� من و شوف
ره �ه م وه z ئاش
+� ش+او ده نگ� 
ده هات. شوف
ره �ه م هه زار جار له  خۆم په رۆشتر ده ب,ن�، �ه چ� تروس+ا�,ه �م له  چاوان� ده ب,ن� �ه  من� سه رسام 
ده �رد. ئ
ستا�ه ش پاش ت
په ڕ بوون� ب,ست ساڵ به سه ر ئه و ساته، من هه ر �ات
V ئه و تروس+ا�,ه � ناو چاوان� 
شوف
ره �ه م ب,ر ده �ه و�ته وه ، حه ز به  جوو�ه   ده �ه م و ده مه و�ت له  پاڵ ئه م د�واره  م,ز پ
دا�راوه دا هه �بستمه  سه رپ% 

و  بBۆم. 
 ئه و �اته � ئه و تروس+ا�,ه م له  ناو چاوان� شوف
ره �ه م ده ب,ن�، زابته  سم
§ خواره �ه  خۆ� ئاماده  ده �رد و 
به رامبه ر ئ
مه  ده هات، تا وه �و تا�تر�ن فه رمانمان پ% بدات. شوف
ره �ه م زۆر به  ورد� سه �ر� نز�V بوونه وه � زابته  
سم
§ خواره �ه � ده �رد. هه ر �ه  نز�V بووه وه  به رده ممان، شوف
ره �ه م له  نا�او من� ڕاته �اند و به  خ
را�� به ره و 
پ
شه وه  چوو. من زابته  سم
§ خواره �ه م له  ژ�ر پ
,ه �ان� خۆم د�ت و ئه وه نده � ه
زم ت
دا بوو سه ر� �ه وتم و 
فل,قاندمه وه . من �ه �ه م جارم بوو �ار� وا خو�ناو� ب+ه م، به  در�ژا�� ته مه نم بن,اده م
+م ئازار نه دابوو، �ه س
+م له  
ژ�ر پ
,ه �انم پان نه �ردبووه وه . �ه چ�  به  فل,قاندنه وه � زابته  سم
§ خواره �ه ، هه ستم به سه ر به رز�,ه z ده �رد له چاو 
ده سته  خوش+ه �انم. شوف
ره �ه م هه ر �ه  ئه و �اره  مه ردانه �ه � به  من ئه نجام دا، �ه �سه ر به  خ
را�� من� به ره و پاش 
گه ڕانده وه  و ڕ�گا ق,رتاوه �ه � خسته  به رده مم بۆ هه "تن. هه ردوو�مان پ
+ه وه  ئه وه نده � ه
زمان ت
دابوو ڕامانده �رد 
و له  شو�نه �ه  دوور ده �ه وت,نه وه . به "م له  چوار ده ورمان ده ست�Bژ و گولله باران بوو. له گه ڵ ئه وه شدا شوف
ره �ه م 

ده ست� له  سه ر ملم بوو و هه ر من� ته �ان ده دا تا خ
را تر بBۆم. 
�ه �ه م شت  هاتن  �ه   ب+ه �ن.  رێ  ز�اتر   V
بست نه مانتوان�  و  ب
ژنگ  به   ببوو  هه ردوو�مان  له ش�  ئه فسووس، 
شوف
ره �ه �ان له  سه ر ملم دابه زاند و بر�نه �ان� ئه و�ان دا�ه  به ر زه بر� شه ق و تفه نگه �ان� ده ست,ان. پاشان چاوم 

ل% بوو �ه  چۆن وه z شت
+� ه,چ خست,انه  به ر نوو�� شۆفه �
V تا به ره و گۆڕه  گه وره �ه  ڕا�بما�
ت. 
 من له  پاڵ ئه و د�واره  م,ز پ
دا�راوه دا به  د�� ئاسنمه وه ، وا چاوه �انم پBن له  روندz و ئه سر�ن، ت+اتان ل% 

ده �ه م بمبوورن، ئه گه ر چ,تر نه توانم د�مه نه �ان� تر� ئه و گه شته  شوومه � خۆمتان بۆ بگ
Bمه وه ! 
ت+اتان ل% ده �ه م بمبورن! 
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كؤشك
ياسֵר عومة'

ؤ��� بة ��ستى نزيكnين ها�ِ�َيي خؤc بكو<�َيت، لة طؤشةيةكى ضةثةكى 
َ
با�كم، بة� لة��c لة ِ������َيكى سةير' ئال

ِ��<نة، �
َ
باخة طة���كةc ئةa كؤشكة�� <���َيكى تايبةتى بؤ خؤc ���ست كر�بو�، <����كة نة ثةنجة��c تيا بو� نة كال

كةd بؤc نةبو� بةالc ئة� <������ بضَيت، تةنانةQ ثاسة��نة تايبةتييةكةc خؤشى، من خؤشم ���c ضةند ِ��<cَ لة 
 cضونكة شتَيكى ئة�تؤ لة كةلوثةلةكانى �يكة ،aئينجا ثَيم تَيخست. باسى كةلوثةلةكانى نا� <����كة ناكة cكوشتنةكة
و�سيبو� � تةنها 

َ
نا� خو�c كؤشك جيا��� نةبو�#، تةنيا هَيند� نةبَيت كة بة �يوc نا����c ���طاكةيد� ِ��<<مَيرَيكى هةل

ِ��<<مَير�كةh هة�  cِ��ستى بةشى سة���� cال cكر� بو�، هة���ها لة طؤشة cبة ِ��نطَيكى سو�� �يا� cبة���� Oية
ذمَير� كؤضي نو�سيبو�، كة بريتي بو� لة 27� ��جةبي 1408� 

َ
ةمة سو���كة بة����َيكى �يكةc بةسال

َ
بة هةما# قةل

 cضو��شةممةيشى تؤما� كر�بو�. من هة� ئة� كاتة تَيطةيشتم كة با�كم ئة� ��� بة����� c>�كؤضي كة لةبة���ميد� ِ�
هة� �� بة ِ��مةكى �يا�c نةكر�بو�. نهَينيى بة����c يةكةa هة� ��� ئاشكر� بو�، كة ِ��<c كوشتنةكةc با�كم خؤc بو�، 
بطرَيت' هةميشة �� هةست 

َ
هة� ئةمةh بو� ��يكر� ترd' نيطة��نييةكى سةير لة نهَينيى بة����a���� c ئا��مم لةبة� هةل

 .Qكا��ساتَيك بةِ�َيو�ية، كة هةِ��شة لة خؤشم ' لة كؤشكيش ��كا aبكة
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لَيى  كة  كاتَيك  ��مبينى  بةيانيا#  تةنيا  <����كة ضو�بَيت،  بة���  بينيبَيت  با�كم  تةنيا جا�َيكيش  بؤ   aبֲר نايةتة 
��هاتة ���cَ، بؤية طومانى ئة�� ��بةa كة با�كم شة��# كاتَيك كة ئَيمة ��نو�ستֵר كؤشكى بةجَيد�هَيشت' ��ضو� 
بةنا�  تؤ�َيك  ة�� 

َ
خةيال  aبة�� باخةكة'  ��هاتة  ثاشا#  ثَيو�����'   cكة����>  cطا��� بةيانيانيش  ��ماية��،   cَلة�

���ختةكاند� ثياسةc ��كر�' ئينجا كؤشكى بةجَيد�هَيشت' ��ضو� بةالc كا��كانية��. 
شة�َيكيا#، ئة� شة��c بؤ بةيانييةكةc تياc كو<��، ���c ئة��c نوَيذc خة�تنانى كر�� ثَيش ئة��c بضَيت بنوَيت، 
 � aبؤ كر� cخةنةيةكى ثِر لة سؤ������ ،aكةمى ��، كة بينيى خة�يكى كتَيب خوَيندنة������> cبة ئاسثايي لة ���طا
بة��a سة� ِ����شاندنة�� ���طاكةc ��خستة��' ِ��شت. ئة�� ���يֵר �يمةنى با�كمة كة لة بֲר����يمد� جَيطֲר بو��' 

تا ��شمرa لةبة� ضا�ما الناضَيت. 
 cيند��مانة��� cكة هؤكا� cبةتايبةتى شاطر�� كرَيكا�� ئة� هة<���نة  ،dكة ��� ،cكا��ساتى كوشتنةكة hثا
خؤيا# ��طةِ��ند��� بؤ بة��يى � بةخشند�يى با�كم، كة نانى هةمو�يانى ����، كة�تنة طَيِر�نة�� ' ���ستكر�نى ضةند�# 
ئةفسانة' حيكايةc������ِ � Q سةير� سةمة��c ��، كة من خؤa هيض كاميانم لة با�كم نة�يبو�. يةكَى لة كا�طو����كانى 
ى با�كمى لة 

َ
با�كم كة شة� نا شة�َيك تا ��مة�بةيا# نوَيذc ��كر�، بؤc طَيِر�مة��، كة لة خة��� بة ضا�c خؤc مةنزل

 aكة طو�ية با�كم لة Qثَيكةنيو�. يةكَيكى تريا# شتى لةمة سةيرتريشى ��طَيِر�ية��� ��يو cبةهةشتد� �يو�� با�كيشم بؤ
ةc كةسانى 

َ
�نياh ئة��ند� ��هيد' خو�ثة�ست بو�� هةميشة' بة بة�����مى بةِ��<�� بو�� � نانى هة<���نى ����� تؤل

هة<��' بَيد���تانى لة��نة سةند�تة�� كة نالةبا� بو�#' كا�c خر�ثةيا# ئةنجامد���.
لة  كؤشكة   aئة  cئة�� ضو�نة������،  بؤ  تر   cئة� هاتنة<������،  بؤ  يةكَيك  هةية،   cطا���  ��� كؤشكة   aئة
كؤشكةكانى �يكة جيا��كاتة��، ئة� ِ��سمةية كة تيايد� ثةيِر�� ��كرَيت، جطة لة خؤما#' كا�طو���c تايبةQ بة كِرينى 
ثَيد��يستييةكانى نا� كؤشك، هة� كةسَيك �َيتة نا�c بةتايبةتى ئةطة� يةكةمجا�c بَيت، ��بَيت بةباشى بثشكنرَيت' 
لة  هَيند�  لَيية،   cيكة� ثاسة��نَيكى  ضو�نة������شد�   cطا���  aلةبة��� ��سةنرَيت،  لَيى  ثَيبَيت  هة�ضييةكى 
د��نةc بَيت، ئةميش هة� كةسَيك بِر��Q هة�ضييةكى ثَيبَيت لَيي ��سةنَيت، 

َ
ثاسة��نةكةc �يكة ��ضَيت، ثَيد�ضَيت ئا��ل

ئينجا ِ�َيطةc ضو�نة������Q���� c. ئةa ِ��سمة هَيشتا ما��' ئَيستاO�� h ئة�سا لة نا� كؤشكد� ثةيِر�� ��كرَيت.
�ياتر  هةمو��#  لة  كة   cثيا�� ئة�  نةهاتبو�#،  بةخةبة�  كؤشك  نا�  كةسَيكى  هيض  هَيشتا  كة   ��� بةيانييةكيا# 
عاجباتييةكانى با�كمى ��طَيِر�ية��� جا�جا�َيكيش بة��a قسةكر�نة�� جة�بة ��يطرQ' لةخؤية�� ثَيد�كةنى � �يسا# 
َيك شتى سةير� سةمة���� طֲר�، كة 

َ
يى بֲרكر�نة���� ِ����ضو�، لةبة���a ���طاc ضو�نة�������� بة كؤمةل

َ
بة قو�ال

�يستبو�c بة��يية�� بيانباتة ������c كؤشك، بؤية ثاسة��نة تايبةتييةكةa بة ئاسثايي خةبة�c كر�مة��� بة ��� 
ى ئة� ِ������� لةناكا��c ثَى ِ��طةياندa. من كة ئة�� يةكةمجا�a بو� �����يكر�نى كةسَيكى ياساشكَينم 

َ
سَى �شة هة��ل

كؤشك  لة  ناثاكيى  يةتييةكة 
َ
كؤمةال عو�فة  بةثَيى  كة  ثيا�َيك،  ملى  ثةِ��ندنى  لة   aكر�بو� سة�ثشك  ��ست،  ���بو�� 

بد�مة��،   ثَى   cئابِر��مةند�نة <يانَيكى   eهة تر  جا�َيكى   'aببو�� لَيى   ،aبكة ضى  نةمد���نى   aشد�مابو��� كر�بو�، 
َيم بيباQ توندترين سز�c بد�Q؟. كابر�، كة ��بو�ية لة ترسا طلَينةc ضا��كانى 

َ
ياخو� بة ئاما<�يةO بة ثاسة��نةكةa بل

لة��ياية ِ��ستة�خؤ ضا�c بِريبو�� ضا�a' متةقى لةخؤc بِريبو�، هةستم كر� كة ��ية�َيت 
َ
���بة��بة� طة��� ببو��ية' هةل

َيت نهَينييةO لة ثشت ئةa ِ���������ية، كة ��هَينَيت ثيا� طيانى خؤشى لةثَينا��� بكاتة 
َ
بة تةماشاكر�نةكةc ثَيم بل

فامnيت كة لة نهَينيى ئةa ِ������� تَيبطةيت.
َ
َيت تؤ ��� لة�� كال

َ
قو�بانى، يا# ��يويست ثَيم بل

�تى:  ثاِ��نة����   aبة�� هَينا� 
َ
هةل ��مى  كابر�  كاتة��  لة�  ئا  ِرَيذَيت، 

َ
هةل تو��كةكة   ��  aثاسة��نةكة بة  فة�مانم 

يا# مةِ�َيذ#، من خؤa بة ��ستى خؤa يةO يةO هةمو�يا# �����هَينم. يةكةa شت كة لة تو��كةكة ���يهَينا 
َ
تكاية هةل

بةلو��يةكى خِر بو�، كة ��ستبةجَى <����كةc كر�� ضر�خا#، ثاشا# ئةنطوستيلةيةكى طة���c �يو بو�، تةليسمَيكى 
 'cباسى كا�يطة� ((i��للطائف �لعو� � iعا�b� شمس)) بوننى لة كتَيبى cسةيد ئةحمة� aلةسة� نو�سر�بو� كة ئيما
ةc مسك' ��عفة��# ئايةتى 

َ
طة���ييةكةc كر����، ���c ئة�يش ثَيستى خؤشكر��c ئاسكَيكى ���هَينا، كة بة تَيكةل

(�كشفنا عنك غطائك فبصرl يو7 �لحديد)c لةسة� نو�سر�بو�، ئينجا خةنجة�َيكى ��با# كة ��مةكةc ئة��ند� تيذ ' 
 ،Qطر

َ
بة بريسكة بو�، ئا�c ضا�� ��بر�. ���يֵר شتيش كتَيبَيكى طة��� بو�. ��نة�يمة��' ��ستم بر� كتَيبةكةa هةل

 cنا�نيشانى �تة لة<َير  يةكةميد�'   c��ِلة الثة نةبو�،  لةسة�   cنو�سة� cنا� بَيت.  نا��كةشى هة� (كتَيب)  ثَيد�ضو� 
' سة�' 

َ
ثيتةكا# خا) كة   cئة�� لةبة�   a

َ
بةال نو�سر�بو�،  عة��بى  بة   Oِ�ستةية نوسخى جو�#  بة خةتَيكى  نو�سة��� 
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 تَينةطةيشتم، لة بنى ئةa ِ�ستةيةشد� (حاجب)َيك نو�سر�بو�، كة نة نا� نة لةقةبى لةسة� 
َ
e بؤ�يا# بؤ نةكر�بو�، هيضى

ذمَيرc كؤضى' ��يينييش نو�سر�بو�، كاتى نو�سينى ِ�ستةكةc �يا�c كر�بو�. 
َ
a مَيذ��يةO كة بة سال

َ
نةنو�سر�بو�، بةال

طرQ' هةندَيك سةيرc نا����يم كر�' 
َ
هةندَيك كتَيبةكةa ئةمديو � ئة��يو كر�' ثاشا# ��مناية��، ئينجا بةلو��كةa هةل

ئة�يشم لةسة� كتَيبةكة ��نا، ثاشا# ثَيستة ئاسكةكةa لة لوتم نزيككر����، بؤنَيكى خؤشى لَيد�هاQ، ���ين شت كة 
 aهَيشتا تة��� نةمكر�بو�� ثةنجة ،aطرتمة ��ستمة��، خةنجة�' ئةنطوستيلةكة بو�. �يستم ئةنطوستيلةكة بكةمة ثةنجة
 بة��بؤ��� بة��a �َير�خوَيندنة�� فويةكى لة ضو������c خؤc كر�� سة�c بؤ ئاسما# بة��كر����. 

َ
e كابر� ها���َيكى

ئة��ند� سة�c بة��ِ��طرتبو� ��تطوQ فرمَيسك ���c بؤ هَينا��� ��ية�َيت لةبة���مى مند� نةِ�<َينة خو��cَ، شتةكانم 
 Qثَيمو hَيت، بؤ ئةمة

َ
كو نهَينيى هة� يةO لة� شتة عاجباتيانةa ثَى بل

َ
��ناية سة� ���c' �يستم هَيمنى بكةمة�� تا بةل

a ئة� ��O ئة��c طوَيى لة قسةكةa نةبو�بَيت، سةيرَيكى نا� لةثى ��ستى خؤc كر�' هيضى 
َ
خاترجةa بَيت نايكو<a، بةال

نة�Q. �يستم بة �����خةنةيةO ئا��مى بكةمة��' سة�نجى بؤ الc خؤa ِ��بكَيشم، بؤية ثاسة��نةكةa ئيز# ��� بِريا��كةمم 
 a

َ
تةكةc بة�يم طرQ' بة مؤِ�َيكة�� سةيرc نا�c ضا�يم كر�، بةال

َ
بؤ ���با��كر���� �يسا# بَيسو� بو�. يةخةc سةل

ئة� ��توQ هة� لةa �نيايةشد� نيية، هةستم كر� باكى بة مر�# نيية، بؤية بة ناضا�c كة�تمة تكا' ثاِ��نة�� تا نهَينيى 
 cئة� سو��تر ��بو� لةسة� كةللةِ��قييةكة aبو��� nثاِ��مة��، تا من نة�م cتيا ��َيت، �

َ
بةكا�هَينانى عاجباتيةكانم ثَى بل

خؤc. كة ئيn تة��� لَيى بَى هيو� بو�a، بانطى ثاسة��نة تايبةتييةكةc خؤمم كر���� تا بَيت هة� لةبة���مى خؤمد� 
 cهةنطا� بة  نةبو�.   a

َ
��ال �يسا#  لَيكر�،  بانطم  بة��  ��نطى  بة  ِ��ِ����كة�  ضو�مة  نةبو�،  ��نطى  ئة�يش  بيكو<َيت، 

 نةبو�، طةِ��مة�� بؤ 
َ
e #كةسيا 

َ
' هؤ)

َ
a ضؤ)

َ
طة��� طة��� هةمو� ئة� <����نة طةa��ِ كة ��كة�تنة سة� ِ��ِ����كة، بةال

مد� هاQ، بؤية 
َ
 كابر� بد�مة��، هَيشتا لة نا� ِ��ِ����كة�� بو�a كة ختو���يةO بة �ل

َ
َيكى تر لةطة)

َ
<����كةc خؤa تا هة�ل

a نة كابر�' نة شتة عاجباتييةكانيش هيضيا# لة�cَ نةمابو�#، بֲרa بؤ 
َ
بة ثةلة خؤa كر���� بة <����كةc خؤمد�، بةال

 a
َ
تبَيت، بؤية بة��� ثةنجة��كة ضو�a، بةال

َ
ئة�� ضو� كة ِ��نطة لة ثةنجة��كة�� بةخؤc ' شتة عاجباتييةكانة�� هةال

كة بينيم ثةنجة��كة لة �يوc نا���� ��خر���، ئيn هيض ئومَيدَيكم نةما. هةستم بة تةنهاييةكى كوشند� كر�، لةترسا 
��لة��يم، نةمد���نى ضى بكةa، طةِ��مة�� بؤ سة� ثَيخةفةكةa � �يستم بة ��ثؤشينى سة�a ترسةكةa بِر��َينمة��' 
 Oبو�� ��ستى ترسةكةمة��' هيض شتَيك هَيمنى نة��كر�مة��. ما��ية�� aتة��� خؤ nمن ئي a

َ
هةندَيك ئا��a ببمة��، بةال

ة� بَي ئة��c خة�a لَي بكة�َيت لة نا� جَيطاكةمد� مامة��. بة�لة��c بة تة���c �نيا ِ���ناO ببَيتة�� شتَيك بة 
َ
بةa حال

ى كر�سةكةمة�� بة��� ئة� <���� ضو�a كة با�كم لة ���يֵר ِ��<�كانى تةمةنيد� 
َ
مَيشكمد� هاQ، بة��a لةبة�كر�نى قؤل

ى شتَيكى ضا��ِ���# نةكر��c ثَى ِ����طةياندa. بة نا� حة�شةكة�� ِ��تبو�a' كَيلونى 
َ
���ستى كر� بو�، ترسَيك هة��ل

���طاكةa سوِ��ند' ���َيكم كر�� ���طاكة��، هَيشتا بة تة���c ���طاكةa نةخستبو�� سة� طا�c ثشت، كة �يمةنى 
هةمو�  <����كة  نا�  كةلوثةلةكانى  �يمة#'  حةثةساندمى،  ��مبينى  بو�  جا�  ���يֵר  كة  <����كة   cنا����  cسةير
و�سر�بو�، ئة� 

َ
طؤِ��بو�#، تةنها شتَيك كة ��O خؤc مابو���� ِ��<<مَير�كة بو� كة بة ثشتى نا����c ���طاكة�� هةل

َى ����مֵר بة���� كة با�كم لةسة� ِ��<<مَير�كة ��ستنيشانى 
َ
كا��ساتةc كة ��مَيك بو� ��ترساa ِ���بد�Q ِ���يد�... بةل

كر�بو�، هةما# ئة� بة����� بو� كة لة <َير ِ�ستةc بة��يي كتَيبة سةير�كة�� نو�سر�بو�. 
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ثاتريك =Rسكيند

ملمالنَي
ثاتريك �7سكيند

�: شֲרين. 9

تةختة  لةسة�  ثيا�   ��� جَيهَيشت،  باخضةكةيا#  ك 
َ
خةل ��بة� � ئة���   ���� ئا�،  ِ��<�كاني  لة  يةكَيك  ئَيو���� 

شةتر�نجَيك لة ضا���كاني طؤشة� باكو��� ��<ئا��� باخضة� لؤكسمبؤ�طد� ���بةِ���� يةكn ��بنة��� جةما���َيكيش 
ي هيض كامَيكياند� �يمةنةكة 

َ
كة لة �� كةd �ياتر ��بن، ��� بةبايةخة�� ضا��َيرييا# ��كة#، بةجؤ�َيك نايةQ بةخةيال

ن، ثَيش ئة��� ئةنجامي ملمالنَيكة ���نةكة�َيت، هة�ضةند� كاتي خو���ني موقةبيالQ نزيك بو�بؤ��.
َ
جَيبهَيل

ثةِ�يو��  ��نط  ��شي  قذ  ال�َيكي  كة  ضِربؤتة��،  �كابة��  ئة�  لةسة�  كةمة،  جةما����  ئة�  بايةخَيكي  هةمو�   
ة#، ��تة� لة��a نايةتة ���َ�، لة�� �ياتر كة جا�بةجا� 

َ
جو�تَي ضا�� تؤl � هةآل�سا�� هةية، ئة�طا��كاني بَيجو�ل

 dكة خةمسا��يية،   � ال�َيتي  هةِ��تي  بة�جةستةكا��  ال��  ئة�  ��خو�لَينَيتة��،  ثةنجةكانيد�  لةنَيو�#   Oجطة��ية
 ،Qكة���� ضركة��   aيةكة لة  بةهَيز�كة�،  سة�نجِر�كَيشيية   aبةآل  ،Qبكا يا��  نةيديو��   nثَيش كةسيش  نايناسَيت، 
نيا ��بو� 

َ
�ل بيبينيياية،  �َيكبخاQ، بةجؤ�َيك هة�كةسَيك  تا ثا�ضةكا#  لةبة���a تةختة� شةتر�نجةكة�� ��نيشت  كة 

لة��� كةسَيتييةكي نا���� ��بينَي، كة بةهر�يةكي باآل� بليمةتي هةية، ��نطة �يمةنة سة�نجِر�كَيش � لةهةما# كاتد� 
خؤبةشتز�ني ال��كة، ��يكر�بَي، يا# بة�طة كةشخة� لةشوال�� �َيكةكة� يا# لةبة� ئة� هَيمني � با��ِ� بةخؤبو�نة� كة 
 ،

َ
بةئة�طا��كانية�� �يا��، خؤ ��نطيشة ئة� خة�مانة� نامؤيي � تايبةتمةنديية بَيت، كة لَيي ئة����شاية��، بةهة�حا)

َينَي، ال��كة يا�يز�نَيكي ثلة يةكي 
َ
جةما����كة بةتة���� متمانة� ثَيكر�، تةنانةQ ثَيش ئة��� يةكةa سة�با� بجو�ل

ة��ني 
َ
ثال بو�# بةسة� 

َ
��ل ��تة  شةتر�نجة، ثة�جو�يةO ئةنجامد��� كة هةمو�يا# بة��يية�� خو��يا�� �����ني بو�#، 

 ��بَيت � بةتة���� لة هةمو� اليةنَيكة�� 
َ

نا�ضةيي شةتر�نجد�، ئة� ثيا�� طرطنة ناشرينة كة تةمةني نزيكة� حةفتا سا)
ةكة� شينة� هَيلةطةكة� 

َ
ثَيضة��نة� �كابة��كةيةتي، ��ستَيك جلي خانةنشينة فةِ��نسييةكاني لةبة���ية، ئة��� ثانتؤل



123

خو�يية� بةثاشما��� خو���# ثيس بو��، لةسة� ��ستة لة���كةكاني نيشانة� ثֲרَيتي �يا��، مو�� كةمة، لو�تي 
طةِ����� ��ما��كاني ��موضا�� مؤ�#، هيض خة�مانةيةكي لة���� نيية� سة��ِ��� ئة��h �يشي هَيشتؤتة��، 

َ
سو�� هةل

بةعةسةبيةتة�� قنطة جطة��كة� تف ��كاتة��، لةسة� كو�سيي باخضةكة خؤ� ناطرَ�، بَيو�ضا# سة�� ��لةقَينَي 
هة�ضةند�  �ِ���يشن، � كر�����  يا�ييا#   �>� لة  هةمو�يا#  ��يناسن،   hبا ��ستا�#  بةثَيو�  ئة��نة�  تَيد�فكرَ�،   �
د�ستَينَي، 

َ
يا�يز�ني بليمةتي شةتر�نج نيية، بةآلa سيفةتَيكي هةية كة ئةعسابي ��<منةكاني شةكةQ ��كاQ، �قيا# هةل

ة� ئة��نيد� خؤh نابَيت، بؤ ئة��� يةكَيك 
َ
ة ناكاQ، بةهيض جؤ�َيكيش لة بضو�كnين هةل

َ
قينيا# ����هَينَي، هة�طيز هةل

 بَيت، ��بَيت لة� باشn يا�� بكاQ، ئةمِر� ئةمة بةتة���� �������، جةما����كة �� هةستد�كاQ، ضونكة 
َ

بةسة�يا ��)
ة��نة لةخاضد���، كَي �تي لةخاضي ����؟ شاية� لةتوثةتي 

َ
ة��نَيكيا# بيني كة تة��َيكي نوَيية، ئة� ثֲר� ثال

َ
ئةمِر� ثال

ة� شكستي 
َ
��كاQ، هةنطا� ���� هةنطا� لةنا�� ��باQ، تؤ�� بةبا ��كاQ، ���جا� تاآل�� شكسي ثَي تامد�كاQ، تؤل

طةلَيك كةسي لَيد�كاتة��.
 يةكةa طوَيز�نة��كاند� ها���ياند�كر� (جا# ��يا بة ��يا، مة�{ هاQ ئة� نوَيذ نةكة�، لَيي نابةيتة�� جا#، 

َ
لةطة)

��لةقاند�  سة��  باشة)،  ئَي،  (ئَي،  ��آلميد���نة��   hثֲר�مَير��كة  (������� نوَ�  ��ترلؤيةكي   �ئةمِر بة  ئاطا��� 
سة�با�� سثييةكة� بة��ستَيكي لة���كة�� ��جوآلند.. بَيد�نطييةO ئة� نا�� ��تةنَي، كة نؤبة� كوِ�� نامؤكة �َ� تا 
َينَي، كةd نا�َيرَ� قسةيةكي ئا��ستة بكاQ، هةمو� بة��ياييةكي ثِر شكؤ�� ضا��َيريي ��كة#، 

َ
ثا�ضة ��شةكا# بجو�ل

جطة��  النا��،  ثا�ضةكا#  لةسة�  تَيِر�ما��كاني  نيطا  ��نيشتو��،  شةتر�نجةكة��  تةختة�  بةال�  بةبَيد�نطي  ئة�يش 
.Qة� ثِر متمانة� خَير��� يا�� ��كا

َ
َينَيتة��� كة نؤبة� �َ� بةجو�ل

َ
��نةطֲרسا��كة� لةنَيو ثةنجةكانيد� ��خول

كر�#، جا��  وطؤِ� 
َ
ئال ثا�ضة شةتر�نجةكا#  ���جا�  ئينجا  طرتةبة�،  ئاسايي خؤ�  �َيوشوَيني  ةكاني سة��تا 

َ
جو�ل

 ��ستَينر�#، كة ئةمةh بةهةنطا�َيكي سة�كة�تو� 
َ

����ميا# بة�� كؤتاييهاQ كة ��� سة�با�� ��h لةسة� يةO هَيل
��نانرَيت، بةآلa ال�� نامؤكة بة�شيا�يي تة������، ئة� هةنطا��� نا� سو��يش بو� لةسة�� بؤ ئة��� �َيطة بؤ مةليك 
خؤh بكاQ، هة� بؤ هةما# مةبةست ��بَيت قو�بانيي ���تر سة�با��كة بَيت، كة ئةمةh جؤ�َيك لةجؤ��كاني قو�بانيد�ني 
ي � ترسة�� ئةمة� ���طرQ، بينة��# نيطاc ثِر مانا ��طؤِ�نة��، بة سة�سوِ�ما�c ئاما<� 

َ
تاكتيكيية� سثيةكةh بة����ل

��كة#، بة��� �ِ�ما�� تةماشا� نامؤكة ��كة#، ئة�يش بؤ ضركةيةO لة خوالندنة��� جطة��كة� ��كة�َ� لةنَيو�# 
َينَي! بؤ ���� ��يبانت 

َ
ثةنجةكانيد�، ��ستي بة�� ��كاتة�� بؤ ثَيشة�� ��َيذ� ��كاQ، خؤ هة� بةِ��ستي مةليكة ��جول

����مةنديي   Oكؤ بةكؤكة  جةما���  بةشة��،  بة���   Qكا�� جةنط  طؤِ��ثاني  بةيةكجا�  ��<من،  ةكاني 
َ
هَيل ال�  بة��� 

ة بَيخة�شة، ئا� لة� ���ضو�نة جو�نة، بَيطوما# هةمو�يا# ضا��ِ���ني ئة��يا# 
َ
خؤيا# نيشا# ����#، ئا� لة� جو�ل

ة� �� 
َ
َينَي، بةآلa بيباتة نا�جة�طة� ��<من؟! هيض يةكَيك لة بينة��# ��تي ئة��� نة��كر� جو�ل

َ
��كر� كة مةليكة بجو�ل

بكاQ، هة�ضةند� ئة��# كةسانَيكي شا����h بو�#، بةآلa مامؤستا ��ستةقينةكا# ��#، مامؤستا� ��ستةقينة بنةماكاني 
يا�� ����نَي، سة�كَيشي ��كاQ، بةتو�ند� بِريا� ����Q بةضةند ثلةيةO لةسة��� يا�يز�ني ئاسايية�� ��بَيت، لةبة� 
ةكاني مامؤستا تَيبطاQ، هة���h بو�، هيض كةسَيك لة�� 

َ
ةيةO لةجو�ل

َ
ئة�� مة�| نيية يا�يز�ني ئاسايي لة هةمو� جو�ل

كو ئة��نة ضةند سة�با�َيكن 
َ
نةطةيشت مةليكة لة�َيد� ضي ��كاQ، لة�َيد� هةِ��شة لة هيض ثا�ضةيةكي ضاالO ناكاQ، بةل

ةية هة� ئَيستا ئاشكر� ��بَيت، بَيطوما# مامؤستا 
َ
كة ئة��نيش ثا�َيز���#، بةآلa مةبةست � مانا� ��ستةقينة� ئة� جو�ل

ةكةيد� �����كة�َ�، بؤ 
َ
ثالنَيكي هةية، ئةمةh لة ئة�طا�� ��� � تةقةكانى ���خسا�� � لة ��ستة هَيمن � تو�ند� تؤل

��� بينة� ئاشكر� بو� كة�� ئة��� لةبة���a ثا�ضة تةختة� شةتر�نجةكة�� ��نيشتو�� بليمةتَيكة �َينة� نيية، جا#-
ة��نيش هيض ضا��يةكي  بؤ نةما��تة�� ئة�� نةبَيت ثَيي خؤh بن � بة��ييشيا# ثيا بَيتة��، هيضيشي 

َ
� ثֲר� ثال

ة تَيكشكَينة���� هةمو�h ��يناسن، ����نن ئَيستا طةمة� 
َ
بة��ستة�� نيية بة�طريي لةخؤ� ثَيبكاQ، لةئاست ئةa جو�ل

بَيت، بةطةمة� هةنطا� بةهةنطا�� ��يا� ��َيذكر���� 
َ
د���  لةa �يسو�يية هةل

َ
هةنطا� بةهةنطا�� ��ِ�سكة� ��كاQ، هة�ل

ي � ها�سةنطيكر�نَيكي ����� ��َيذ، جا# طو��� خؤ� ����شَينَي � هَيرh ��كاتة سة� سة�با�َيكي خوَيِر� 
َ
���� ����ل

لةبر� ئة��� بة��آلمَيكي فر���# ��آلمي  ة� مةليكة��، 
َ
لة��ستد��� بةهؤ� جو�ل لةسة� H4 كة ثشتوثةنا� خؤ� 

ة فر���نةكة بد�تة��.
َ
جو�ل

 نابَيت، مةليكة ��طوَيزَيتة�� بؤ ال� ��ست 
َ

 بةآلa ال��كة، طوَ� بةلة��ستد�ني سة�با��كة نا��Q، يةO ضركة ����)
� هَيرh ��كاتة�� سة� نا�جة�طة� ��<من � ��يخاتة خانةكةية�� كة لةيةO كاتد� هةِ��شة لة ��� ئةفسة� � ئةسثَيك � 
ي مةليك، سة�سامبو�# لة ضا�� بينة��ند� ������شَيتة��، 

َ
قةآليةO ��كاQ، لة��h �ياتر ��بَيتة هةِ��شة بؤ سة� هَيل
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 �-Qسا��سا طة���ية،  مامؤستايةكي  (ثسثؤ��،  ئا��يةكة   ] ��شة!  ئة�  جنؤكةيةكة   ] ��كة#،   Q�� بة��تة  ��ست 
شةتر�نجة) بةبَيئا��ميية�� ضا��ِ���ني ��آلمد�نة��� جا# ��كة#، ��يانة�َ� بز�نن هةنطا�� ���تر� ��شةكة ضيية؟

ة، بֲר��كاتة��، ��تلَيتة��، خؤ� لةسة� كو�سييةكة ناطرَ�، سة�� ��لة��َينَي، �يمةني بة��ييهَينة، 
َ
جا# ����ل

��� جا#، ��� يا�� بكة، �َيِر��� ئة� �������نة ���مةخة كة ناتو�ني لَيي ��كة�. ���جا� جا# يا�c ��كاQ، ���جا� 
كو 

َ
بة��ستَيكي لة���كة�� ئةسثةكة ��خاتة خانةيةكة�� كة نةO هة� لة��ست هةِ��شة� مةليكة ��طا�� ��بَي، بةل

لةيةO كاتد� هةِ��شةشي لَيد�كاQ � قةآلكةh ��ثا�َيزَ�، ئاخؤ لة� با����خة سةختة�� هيضي تر� لة��ستدَ� بيكاQ؟
ةية 

َ
جو�ل  aئة  aبةآل) ��مانضرثاند  كر��  ةما# 

َ
جو�ل هةما#  ��ستا�ين،  بةثَيو�  كة  ئَيمة�  هةمو�ما#،  ئَيمة   aبةآل

ال��كة  ��ستي  ����نَي،  ئةسثةكة�  جا#  ئة��ند��  هة�  كر����)  ��شةكة حيسابي خؤ�  بَيطوما#   ،Qناكا ��طا�� 
 ،Qد�طرَ� � ��يطو��َيتة��..نا، ئة� لةترساند� ثاشةكشة ناكا

َ
ؤ ��َيذ ��بَي � مةليكة هةل

َ
بةسة� تةختةكة�� ��كو هةل

ة! ثيا��كا# لةتا� سة�سامبو�# ��بن 
َ
كو يةO خانة بة��� ��ست ��يطو��َيتة�� ، مةحال

َ
��كو ئة��� ئَيمة ��مانكر�، بةل

بةبة��، هيض كةسَيك لة سو��� ئةa طو�ستنة��ية تَينةطةيشت كة بةهؤية�� مةليكة كة�تة سة� كةنا�� طؤِ��ثانةكة، 
بةجؤ�َيك نة هةِ��شة لة هيض ��كاQ � نة هيضيش ��ثا�َيزَ�، بةتةنيا� بَيسو�� ��ستا��، بةآلa لة� شوَينةيد� جو�نة، 
ةكاني ��<مند� 

َ
ِرفَينة، ثَيشn هيض مةليكةيةO ثَيطةيةكي �� جو�ني نةطرتو��، تةنياية، لة نا��ند� هَيل

َ
جو�نييةكة� �ل

ةية� ��<منة ترسناكةكة� تَيناطاQ � نا��نَي ��ية�َ� 
َ
شانا�� بةخؤية�� ��كاQ، هة���ها جانيش لةمةبةستي ئةa جو�ل

ةيةO ��يكَيشَي، ���� تَيِر�مانَيكي �������َيذ� بةئا���� �يذ��نة�� بِريا� ����Q سة�با�َيكي نةثا�َيز��� بخو�، 
َ
بة��� [ تةل

بةمةh بةسة� ��شةكة�� سة�كة�تو� ��بَيت، هة���ها جةما��� سَي سة�با�� تر� <ما��، بةآلa سَي سة�با� نرخي 
 ��<منَيكد� كة س�nتيذيانة بֲר بكاتة��، ��<منَيك طوَ� بةثا�ضة 

َ
، [ سو��َيكي هةية لةطة)

َ
ضيية؟ سة�كة�تن بةثَيي خا)

خَير�  طو���  كةمة�شكَين،  كتوثِر�  بةطو���  يا�ييةكة�  بةبة���ثَيشة��ضو�ني   ،Q���� بةثَيطة   lباية كو 
َ
بةل  ،Qنا��

 Qبؤ خؤ ��كة�َ�   Qمةليكةكة كة  ��هاتو���  ة� 
َ
لة جو�ل  ،Qثَيبكا ��حمت  بر�سكة؟ جا# خو�  هة���  خَير�يي  بةقة� 

سة�با��كانت كؤبكة����.
ئَيستا  ��خولَينَيتة��،  ثةنجةكانيد�  لةنَيو�#  جطة��كة�  ��نيشتو��  بةهَيمني  نامؤية،  ئة�   ،Qها ��شةكة  نؤبة� 
بةسة�  كَيشا��  ي 

َ
بال ��ها  بَيد�نطيي   ،Oقيقةية��  ��� يا#  ��قيقة  ��نطة  لة�سا،   O�� ��كاتة��  بֲר  �������َيذتر 

 ،Qكا�� شةتر�نجةكة  تةختة  سةيرَيكي  يةكَيك   
َ

بةحا) بشضرثَينن،  نا�َير#  ��ستا��كا#  لة  يةكَيك  هيض  كةشةكة��، 
هةمو��# بةنائا��ميية�� ضا�يا# بِريو�تة ال��كة، لة ��ستةكاني � ���خسا�� ��نطثةِ�يو�كة� ��ِ���نن، ئاخؤ سَيبة�� 
 ثةِ��� لو�تي فش ناكاQ، ��كو عا��تة# لةكاتي 

َ
�����خةنةيةO لةسة� طؤشةيةكي لَيو� ���ناكة�َ�؟ ئاخؤ بةحا)

ة� ���تر� ضي بَيت؟ ئة� طو��� كةمة�شكَينة ضيية كة�� مامؤستا خؤ� 
َ
���طرتني بِريا�� مة�ند� �������؟ ئاخؤ جو�ل

بؤ ئاما�� ��كاQ؟ جطة��كة لة خوالنة�� ��كة�َ�، نامؤكة خؤ� ئةنوشتَينَيتة��، ��يا# ضا� بة���� ��ستية��#، 
يد� 

َ
د�طرَ�، كَي شتي �� ��هاQ بةخةيال

َ
ة� ���� ئةمة� ضي ��بَيت؟ سة�با�َيك لة  G7 هةل

َ
ةكة� ضيية، جو�ل

َ
جو�ل

..G6 بؤ G7 لة ،G7سة�با�َيك لة
ةكة�� �َ�، تةنانةQ ثֲר� جا#-يش بؤ ضركةيةO لة لة��ين � خؤ��<�ند# 

َ
ضركةيةO لة بَيد�نطي ��ها بة���� جو�ل

هة�يةكةيا#  ����نة��،  بةندكر��يا#  هةناسة�  تةماشاكة��#  ةلَيد�#، 
َ
ضةثل بكة�نة  جةما���  خة�يكة  ئينجا  ��كة�َ�. 

سيخو�مة لة��� تةنيشتي ����، ئة��تا# بيني؟ كوِ�� شا�� بةِ��ستي! ئا ئة��ية يا�يي ��ستةقينة! مةليكة لة شوَيني 
َيتة��� سة�با��كة ��باتة G6! بةa هةنطا�� G7 لةبة���a فيلةكةيد� ��كاتة��، بَيطوما# �� 

َ
شاهانة� خؤيد� ��هَيل

نيايية��� بَيطوما# لة نزيكnين فرسةتد� جا# 
َ
ة� ��هاتو��� كش مةليك بكاQ، ئينجا.. ئينجا.. ضي؟ بة�ل

َ
��كاQ لةجو�ل

لةنا���باQ.. لةسة��سة� ����بَيت، سةير� كة# ضؤ# لة ئَيستا�� بةطر<� بֲר ��كاتة��.
بةِ��ستي جا# بֲר ��كاتة��، ��� بֲר ��كاتة��، ثيا��كة بة��� بَيئومَيد� ��يباQ، هةندَيجا� ��ستة لة���كةكة� 

��َيذ ��كاQ ئينجا ��يد�كَيشَيتة��، بةسة جا#، ��شةكة� بطوَيز����� بةسة! ئةمانة�َ� مامؤستا ببينֵר.
���جا�، ���� ثَينج ��قيقة� �������َيذ، ���� ئة��� ثَييةكا# ���# بة���يد� ��كو ناِ����يي ���بِرينَيك، جا# ��تي 
ةيةO ��كاQ، هَيرh بؤ مةليكة ��باQ، بةسة�با�َيك هَيرh ��كاتة سة� مةليكة ��شةكة، ��ية�َ� بةa هةنطا�� 

َ
جو�ل

لةسة�  ثَيويستة  مناآلنة!  يا�يي  ���� ��خاتة��.  كؤتاييةكة�  هةنطا���  ئة�  بَيت، 
َ
هةل بِر����  لة��ست ضا��نو�سي 

 Qتو�نا� بֲרكر�نة�� nجا#، ضي Qشةكة مةليكةكة� ��� هةنطا� بباتة ������ طرفتةكة ضا��سة� ��بَيت، كؤتاييت ها��
نةما��، ئةمة كؤتاييتة.
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كؤتايي  ئَيستا  نيية،   ��� بةبֲרكر�نة���  ثَيويستي  بينيت ��شةكة  ئةها جا# خؤ   ،Qَيذ ��كا�� ��شةكة ��ست 
لةلَيد�# ��كة�َيت، ��شةكة   Oي هةمو��# بؤ ضركةية

َ
�ل لَير���  بؤ..   Qشةكة ��ست ��َيذ ��كا�� ،Qيةكالكة���� ها

كو 
َ
َيكي ئاشكر���، ��ست ناباQ مةليكة بفِرَينَي � لة هةِ��شة� سة�با��كة ��طا�� بكاQ، بةل

َ
بةثَيضة��نة� هةمو� عةقل

.G7 فيلةكة ��خاتة سة� � Qثالنةكة� ثَيشو�� جَيبةجَي ��كا
بةحةثةسا��   ������ بِر�نة  لةترسا  ئة���  هة���كو   ����� ��ضنة  هةنطا�  نيو  ��كة#،  تةماشا�  بةحةثةسا�� 
 Qبةهةمو� هؤشيا�ييةكيشة�� ئةمة ��كا ،G7 قو�باني � فيلةكة ��خاتة سة� Qتةماشا� ��كة#، خؤ مةليكةكة� ��كا
بةبَي ئة��� ماسولكةيةO لة ماسولكةكاني ��موضا�� طر< بَيت. بةهَيمني ��كو سة�كة�تو� ��نيشتو��، ��نط ثةِ�يو 
 Qيا# ناسكد�بَيتة��، ئة� ��كو ئة��� ئةما# حة� ��كة# � قة

َ
ضا� ئا�سا�� جو�#. لَير��� فرمَيسك ���َيتة ضا�يا# � �ل

نا�َير# يا�� ��كاQ، ئة��# تَيناطة# بؤضي ئا�� يا�� ��كاQ، كةضي طوَيش بةهؤكا��كة� نا��#، ��نطة �� هةستبكة# 
نيا لةسة�كة�تن، 

َ
كة ��شةكة خؤكو<ييانة يا�� ��كاQ، سة��ِ��� ئة�� حة� ��كة# ��كو ئة� يا�� بكة#، مة�#، �ل

هة���كو ناثليؤ# نةO ��كو جا#، كة لة يا�يية ترسنؤكة ����كة� تَيد�طة# لةبة� ئة��� ئة��نيش بةثَيضة��نة� ئة���� 
 Qبنةماكانة� تاقة � aنةية، يا�ييةكة� بةثَيي سيستة

َ
يا�� ناكة#، بةآلa ��كو جا# باh يا�� ناكة#، يا�� جا# عاقال

ثِر�كَينة، بةآلa ��شةكة بةثَيضة��نة� ئة���� لةهة� طوَيز�نة��يةكد� ثة�جو�يةO ��نوَينَي، قو�باني بةمةليكة ���� بؤ 
ئة��� فيلَيك لةسة� G7 ��بنَي، كَي ثَيش ئةمِر� شتي ��� �يو�؟ ئة��# ��ستا�# � ئة� سة����يية كا�� لَيكر���#، 
با لة ئَيستا�� ضؤني ���َ� �� يا�� بكاQ، ئة��# ضا��َيريي يا�ييةكة ��كة#، هةنطا� هةنطا� تا كؤتايي، با ثرشنطد�� يا 

ة��ني ئة��نة� خؤشيا# ���َ�.
َ
تاآل� بَي با ��بَيت، ئة� ئَيستا ثال

 ،�� مةليكة�  لة  بةسة�با�َيك  لة���كة��  بة��ستَيكي  كاتَي  ة 
َ
����ل ني، 

َ
عةقال يا�يز�ني  ��<من،  جا#-�   Qتةنانة  

كة�تو�� بnسَي � بة��نطَيكي نزa ����� لَيبو��# بكاQ � تكا بكاQ كة�� ناضا� نةكرَيت 
َ
ة��نة هةل

َ
هة���كو ئة��� لة� ثال

ئة� تا��نة بكاQ (ئةطة� �َيم ثَيبد�#.. مسيؤ.. ��بينم من ناضا�a.. ناضا�a..) بةتكا�� سةير� �كابة��كة� ��كاQ، كة 
َيت، ثֲר�مَير��كة بةكةساسي � تَيكشكا�� طو��� خؤ� ����شَينَي.

َ
��كو ثةيكة� ��نيشتو��� هيض نال

لة ضركة� ���� ئة�� فيلة ��شةكة كش مةليك ��كاQ، كش مةليك لة مةليكي سثي ��كاQ، جةما����كة �ياتر 
�����<َين � شةيد� ��بن. هةمو��# لة��ستد�ني مةليكةيا# لةبֲר ��ضَيتة��� هةمو� ��كو يةO ثيا� لةثشت �كابة�� 
ال��كة� فيلةكةية�� ����ستن. كش مةليك، ئةطة� ئة��# بو�ناية �� يا�ييا# ��كر�، بةتة���� ئا��� بةهيض جؤ�َيكي تر 
نا، كش مةليك، بَيطوما# ��ظةكر�نَيكي مةنتيقي سا���سِر بؤيا# ئاشكر� ��كاQ، كة سثييةكة هَيشتا طةلَيك هةنطا�� 
لةبة���مد� ما�� بؤ بة�طريكر�# لة مةليكةكة�، بةآلa كةd ئةمة� بةال�� طرنط نةبو�، ضيn حة�يا# لة ِ��ظةكر�ني 
 ،Qسا�� نيية، بةتةنيا ��يانة�َ� كا�� ثرشنطد�� ببينن، هَيرشي بليمةتانة� طو�ستنة��� بةهَيز كة ��<من لةنا���با
د� 

َ
ة��نة ثֲר�كةh لةنا� خؤل

َ
ئةa يا�يية يةO مةبةست � مانا� هةية، ئة�يش بينيني ال�� نامؤكةية بةسة�كة�تو�يي ثال

طة����.
ة، ����مَينَي، ئة� ����نَي كةd بةيةO قرh طر��� لةسة� ناكاQ، بةآلa نا��نَي بؤ؟ بةالشية�� سةير� خؤ 

َ
جا# ����ل

ي � ئا��مي شوَينةكاني نابينن، جطة لة��� لةسة�� �كابة��كةية��يةتي 
َ
ئة��ني �� لة شةتر�نجد� شا����#، تو�ند�تؤل

َييت هة� بةِ��ستي 
َ
بةمةليكةيةO � سَي سة�با�، ضؤ# لة� با��ِ����# كة ئةa -جا#- ����ِ�َ�؟ ناشَي بد�ِ�َ�، يا# تؤ بل

ة�� ضو��؟ يا# تة�كيز� ال��� بو��؟ ئاخو� ئة��ني �� لة� �ياتر ��بينن؟ جا# بِر��� 
َ
سةنطاندنيد� بةهةل

َ
بد�ِ�َ�؟ لة هةل

بةخؤ� نامَينَي. ��نطة ���َيكي كوشند�� بؤ نابَيتة�� لة هةنطا�� ���تر�� تَيبكة�َ�، بةآلa كو� ئة� ����؟ ��بَي خؤ� لَي 
.Qبكا h�ال��. ��بَي لَيي ���ضَيت.. نابَي سة�� خؤ� هة���نفر

شتةكة  ترسة��،  بةهؤ�   hئةمة ��بَيت،  ثابةند  ثيشةكة��  بةياساكاني  �ياتر   �  Qيا�يد�كا ��ياتر  خا�تر،  جا# 
فيلة  بةجؤ�َيك  فيلة��،  مةليكة'  نَيو�#  بيخاتة  بطو��َيتة���  ئةسثَيك   ���� بِريا�  ئينجا   � ��ثَيوَ�   ،Qكا�� ها�كَيشة 

��شةكة بكة�َيتة بة� هةِ��شة� مةليكة سثييةكة.
 hبةمة  � ��نَيرَ�  �ياتر  يا�مةتيي  كو 

َ
بةل نا��ستَيت،  هَيرشكر�#  لة  ��شةكة  �َيت،  ي 

َ
����ل بَي  ��شةكة  ��آلمي 

ئةسثةكة� فيلة هةِ��شةلَيكر���كة ��ثا�َيزَ�، جةما����كة ��يكةنة هةآل، ئَيستا طو���كا# يةO بة���� يةكد� �َين، 
سثييةكة فيل ��هَينَي بؤ قايمكر�ني شوَينةكة�، ��شةكة قةآليةO بة��� ثَيشة�� ��باQ، سثييةكة ����a ئةسثي خؤ� 
�َينَي، ��شةكةa���� h قةآل� خؤ�، هة����ال هَيز�كاني خؤيا# تاقيد�كةنة�� لة ����� ئة� خانةية� فيلة ��شةكة� 
 dتيا ��ستا��، ئة� خانةية� فيلة ��شةكة� تَيد�ية هيض ����َيكي نةما��� بو�� بة نا�جة�طة� شةِ��كة، بؤضي؟ كة
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 'Qكا�� nةيةكد� ئاطر� شةِ��كة طة�م
َ
 هة� جو�ل

َ
ةتةكة ��بَيت، ئَيستا كة ��شةكة لةطة)

َ
نا��نَي، ��شةكة ��ية�َ� حال

ةيةكيشد� كة سثييةكة، كة بةناضا�� 
َ
 هة� جو�ل

َ
ئةفسة��كاني ثَيشكةh ��كاQ، بةئاشكر� هةآل بة�� ��بَيتة��، لةطة)

��يكاQ بؤ بة�طريكر�# لةخؤ�، ناِ����يي بة�� ��بَيتة��، ئينجا ��شةكة بةثَيضة��نة� هةمو� بنةماكاني ثيشةكة�� 
 ،Qكوشتا�طةيةكي �� تو�ند�تيذ ناكرَ� لة قا��نجي يا�يز�نَيكي كةمتو�نا بَيت، مةطة� بة��حمة ،Qوطؤِ�َيكي كوشند� ��كا

َ
ئال

وطؤِ��كة� ��كاQ � جةما����كةh ��يكاتة 
َ
 ئة��شد� ��شةكة ئال

َ
لة كتَيبـي فَيربو�ني شةتر�نجد� �� هاتو��، لةطة)

هةآل، ثَيشn كوشتا�طة� ��يا# نة�يو��، ��شةكة شةلم كوَيرa ضي بة���ست ��كة�َ� ��يئةثاضَي، بَي طوَيد�# بة��� 
ئاسا� جةما���� شا����كة��،  ��يا#  ةِ�َيز�ني 

َ
 ضةثل

َ
لةطة) يةكد� ��كة�#،  بة����   Oية لة��ستيد���Q، سة�با��كا# 

ئةسث � قةآل� فيل ��كة�َ�.
���� حة�Q هةشت هَيرh � �<� هَيرh تةختةc شةتر�نجةكة بةتاأل ��بَيتة��� لة�� ��ضَيت ئةنجامي شةِ��كة 
بؤ ��شةكة �يانبةخش بَيت، لة سَي ثا�ضة �ياتر� بؤ نةما��تة��، مةليك، قةآل� يةO سة�با�، سثييةكة بةثَيضة��نة�� 
كة  لة� ِ��<� قيامةتة  سة��ِ��� ئة��c مةليك � هة���� قةآلكة� ��طا�كر�، ضو�� سة�با�يشي ما��، هة� ضا��َيرَيكيش 
كة شتَيك لة شةتر�نج تَيبطاQ ����نَي [ اليةنَيك ��يباتة��، هة� بةِ��ستييش كةd طوماني نةبو�، جةما��� ���� ئة� 
ة��نةكة� ��يباتة��، ئةمةh بةِ���خسا�� طةشا��كةياند� �يا� بو�. ���� 

َ
كا��ساتةh هة� لة� با��ِ���� بو� كة ثال

 Qشاندنةيا# ئاما��بو�# بةهةمو� سامانَيكيا# طر��� لةسة� بكة# � ئة��يا# بةتة���� ��تد�كر���� تةنانة�ئة� خر
ئاما<� بةشكستي بد�#.

 ،Qها ئة�  نؤبة�  جَينةهَيشتو��،  ال��كة  لةسة�  كا�يطة�ييةكي  هيض  كا��ساتبا��  با��  ئة�  �����كة�َ�  ��كو 
َينَي، جا�َيكي تر ئا��مي باأل بةسة� 

َ
د�طرَ� � يةO هةنطا� بة��� ال� ��ست ��يجو�ل

َ
بةهَيمنييةكي ��ها�� قةآلكة� هةل

هة���كو  ال����،  يا�يز�نة  ئة�  بليمةتيي  لةئاست  بةتةمةنةكا#  ثيا��  ضا��ني  ���َيتة  فرمَيسك  ��كَيشَي،  جةما����� 
�ِ�� بو�، ئة� � nئة��� شةِ�� ��ترلؤ ببينن ئة�كاتة� قةيسة� ثاسة��نة تايبةتيةكاني خؤ� نا��� جةنطَيكة��، كة ثَيش

.Qبة��� ئةفسة��كاني خؤ� ��كا hشة هَير��
ي ��� سَي سة�با� �يز بو�#، بةجؤ�َيك كة �َيطةكة� 

َ
ي يةكةمة�� G1 لةبة���ميا� لةسة� هَيل

َ
مةليكي سثي بةسة� هَيل

.aي يةكة
َ
ة� ���تر�� بباتة هَيل

َ
بة���مي طֲר���� بَيطوما# ��كو<�َ� ئةطة� ��شةكة ��كو بةتةماية قةآلكة� لة جو�ل

طريمانة� (كش مةليك) كر�# كة بةنا�بانطnين � هيضnين طريمانةية، ����ترين طريمانةشة مةطة� لة يا�يي مناآلند�، 
طونجا�  بة�طريي  �َيوشوَيني   �  Qنةكا ئاشكر�كة  ترسة  ثَيشبينيي  �كابة��كة  ئة���  لةسة�  ��ستا��  سة�كة�تنيشي 
بطرَيتةبة�، بةهَيزترين كا�يطة�ييشي ئة��ية سة�با�َيك بة�َيتة ثَيشة��� بو�� بؤ مةليك بكةيتة�� تا ��بكاQ، كوشتني 
تة 

َ
ة هيضة�� لة طال

َ
كو لةالية# يا�يز�نَيكي تا��شة�� بةهؤ� ئةa فَيل

َ
مةليك ئا بةمجؤ�� لةالية# يا�يز�نَيكي شا������ بةل

ة��نةكة ��ستخؤشيي جةما���� ��قوِ�ما��كة� لَيكة�تة��، هة���كو ئة��� 
َ
ثَيهاتنيش �ياتر�،  بةآلa طوَيز�نة��كة� ثال

ةيةكي 
َ
ئةمة يةكةمجا�� طوَيز�نة��� ��� بينيبَيت، بةشكؤ�� سة�يا# لةقاند، بَيطوما# ����نن كة ��بَي سثييةكة هةل

ة��ني 
َ
طة��� بكاQ بؤ ئة��� ��شةكة بطاتة ئامانج، كةضي با��ِ�يا# بةِ��شةكة هةبو�، با��ِ�يشيا# ��ية كة جا#، ثال

كو 
َ
بةل يا�يز�نةكانة��،  تا��  ة� 

َ
هةل ��كة�َيتة   Qنا��  Oال���يية بةهيض   �َ� كة   بر��تة��،  لةهةمو�ياني  كة  نا�ضةيي، 

.Qةية بكا
َ
ي خؤياند� ��عايا# ��كر�، طة�مnين ��عا كة جا# ئة� هةل

َ
��ياند�خو�ست � بةثة��h بو�# بؤ ئة��، لة �ل

يد�سةنطَينَيت، ��كو ��هاتبو� هةمو� ئةطة��كا# لَيكد���تة��، 
َ
جا# ����مَينَي، بֲר��كاتة��� سة� ��لةقَينَي، هةل

 ��بَي، ئينجا ��ستة لة���كةكة� كة بةنيشانةكاني ثֲרَيتي ضَينر��� ��باتة ثَيشَي، سة�با��كة لةسة� 
َ

�يسانة�� ����)
.G3 د�طرَيت � ��يخاتة سة�

َ
G2 هةل

لوكسمبؤ�{  باخضة�  لة  شةتر�نج  تر�  يا�يز�نةكاني  ��مَيكة  لَيد���،  هةشت  سؤليس)  (سانت  تا����  سةعاتي 
�يشتو�# بؤ ئة��� موقةبيالQ بخؤ#، خا��ني كؤشكي بةكرَيد�ني تةختة شةتر�نج، ��مَيكة ���كانةكة� ��خستو��، �
ضا��  بةجو�تَي  ��ستا�#،  ة��نةكة 

َ
ثال هة����   ����� لة  بينة��#  لة  جةما���َيك  ضا���كاند�  نا��ِ��ستي  لة  تةنيا 

ةقة�� لة تةختة شةتر�نجةكة ��ِ���نن، سة�با�َيكي بضو�كي سثي كؤتايي بة���يֵר شكستي مةليكة ��شةكة �َينَي 
َ
ئةبل

ةقةكانيا# لة تةختة شةتر�نجةكة�� ��طوَيزنة�� بؤ سة�كر��� جةنطةكة، كة ��نطثةِ�يو� 
َ
� با��ِ� ناكة#، ضا�� ئةبل

هة�  نة��ِ���يت،  (تؤ  َي 
َ
��ل ثَيي  نيطاكانيا#  ��نيشتو���  باخضةكة  كو�سيي  لةسة�  بَيد�نط   � جو�#  ئا�سا��  ضا�   �

ئةمةQ ���يست،  تؤ  كو 
َ
بةل َي، 

َ
بةل ةQ كر�بو�، 

َ
ئةa حال ثَيشبينيي  لةسة��تا��  تؤ هة�  ئَيستا ثة�جو�يةO ��نوَيني، 

ئَيستا �كابة��كةQ لةنا���بة�، ضؤ#؟ نا��نֵר، بةهيض جؤ�َيك هيض نا��نֵר، ئَيمة يا�يز�ناني ئاسايֵר، بةآلa تؤ خا��# 
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 Qتة��� بكة�، تة���� ��كة�، �������ما# مةكة، ئَيمة با��ِ�ما# ثَيتة، ثة�جو��كة Qثة�جو�يت، ��تو�ني ثة�جو��كة
بنوَينة، ��� خا��# ثة�جو� ثة�جو��كةQ بنوَينة� بيبة����).

ةموستي ��خولَينَيتة�� بة��� سة�c ثةنجة� شايةتما# � ثةنجة 
َ
ال��كة ��نيشتو��� بَيد�نطة، جطة��كة� بةكةل

بةسة�   Qكا�� ةكة 
َ
���كةل لَيد���،  نةفةسَيكي  ��يد�طֲרسَينَي،  ��مي  ��يخاتة  ئينجا   ،Qيبا�� نا��ِ��ستي  طة���� 

ةكة�� ��ست ��باQ، نةختَي ��ستي ����طرَ� لة ����� مةليكة ��شةكة�� 
َ
تةختة� شةتر�نجةكة��، لةنَيو ���كةل

.Qثةلةثيتكةيةكي لَيد���� ��يخا
ئة���  هة���كو  ئاما<�ية،  سو�كnين   � خر�ثnين  كو 

َ
بةل �ِ��ند#، � بؤ  ئاما<�ية  بكة�َ�  ئة���  بؤ  مةليك  لَيد�ني 

 hكؤتايي هاتني � كة مةليكة كة�تو��كة بة� تةختةكة ��كة�َ� ��نطَيكي ناخؤ ���� Qيةكَيك هةمو� يا�ييةكة تَيكبد�
ي يا�يز�ني شةتر�نج تة��� ئا�������.

َ
ةية �ل

َ
�����كاQ، ئة� جو�ل

د�ستَي، بَيز� ناية نة سةير� 
َ
ال��كة ���� ئة��� بةسو�كايةتييةكة��، ثةلةثيتكةيةO لةسة�� مةليكةكة ����، هةل

..���ِ�� � Qكا�� �
َ
�كابة��كة� � نة تةماشا� جةما����كة� بكاQ � نة سال

جةما����كة بة�ِ�� كاسي � شة�مة���يية�� ����ستَي،  بةسة�سوِ�ما�� لة تةختة شةتر�نجةكة ��ِ���نَي، ���� 
ئَيستا؟  تؤ�َ� يةO ���نَيك كؤكة كؤكَيك ��كة# � يةكَيك قاضَيك بة���يد� ����� جطة��يةO ثَيد�كا� سةعاQ ضةند� 
� جا#، بة��تة ��تة�� ����� لَيبو��# ��كة# � بةثةلة 

َ
مةعقولة! هةشت � ضا��O؟ ��� ���كة�تم، بةهيو�� �يد��، سال

�يا�نامَينن.
ة��نة نا�ضةييةكة بةتةنيا ��مَينَيتة��، مةليكة كة�تو��كة ��خاتة�� جَيي خؤ�، ثا�ضةكا# ��كاتة�� قوتو�� 

َ
ثال

 Qئةمة ��كا لةكاتَيكد�  ثَيدَينَي،  بة��نة� سة� تةختةكة كؤتايي   �  Qثَيد�كا بةثا�ضة خو����كا# ��ست  بضو�كةكة، 
بَيطوما#  نةكر����،  ةيةكي 

َ
يا�� خؤ�، هيض هةل يا�ييةكة � شوَينةكاني ��هَينَيتة��  ��كو هةمو� جا� هةنطا��كاني 

��بو�  يا�ييةكة  بةِ�َيو�ضو�ني  بةثَيي  لة<يانيد�.  كر����  يا�يي  خر�ثnين  كة  بة�ضا��  �َيتة   �� كةضي   ،Qناكا ة 
َ
هةل

ؤآلنة ��كاQ لة بابةتي قو�بانيد�نة 
َ
هة� لة يةكةa طوَيز�نة��كانة�� كش ماQ-� بكر��ية، ئة��� طوَيز�نة��يةكي �� كل

تةكتيكييةكة� بةمةليكة يا�يز�نَيكي ��بةنطي شةتر�نج نةبَيت ضيية؟ جا# �� ��هاتبو� هة� ��� ئة� جؤ�� سا�يلكانة� 
 h�� �جا�� �� هةبو� بة بة��يية�� ئةمة� ��كر�، جا� nئي Qلةكؤأل خؤ� ��كر���� بَي ئة��� طوما# لةخؤ� بكا
 Oئةمجا�� ��� هةستي بةال���يي ��ستةقينة� �كابة��كة� نةكر�، يا# ترسنؤ aهةبو� بَيبة��ييانة بةثَيي ميز�|، بةآل
ي لة��h خر�ثn بو�، جا# نةيد��يست با��ِ� بة�� 

َ
كو حال

َ
با�� طَيلة�� بد�Q، بةل

َ
بو�؟ نةيوَير� خَير� حوكم بةسة� ئة� فَيل

بكاQ كة �كابة��كة� تا ئة� ����ية ��ما��، لة��h خر�ثn تا كؤتايي بِر��� بة�� هةبو� كة �كابة��كة� نةناسر��َيك 
نيية، ضونكة �� ��هاتة بة�ضا�� كة ��� متمانة� بةخؤ� � بليمةتي � ثֲר��يي خؤ� بَيت، بةِ����يةO كة نابة�َينرَ�، 
كر�نة�� يا�ييكر�، هةمو� ئةمةh بةd نيية ئةطة� ��ستي ���َ�، ��بَي ��كو ئة��ني تر 

َ
لةبة� ئة�� بو� �ياتر بةسل

ثَيبهَينَيت  بَيت � شكستي 
َ
��ل نامؤية بةسة�يد�  ئة�  كو ��يخو�ست 

َ
بةل نامؤية سة�سامبو��،  بة�  بنَيت كة  بة����   #��

 
َ

ةهاية لة ضا��ِ���نيكر�ني بَيز�� بو��� ��ية�َ� ���جا� ئة� با��� لةكؤ)
َ
بةجو�نnين � بليمةتnين �َيطة ئة� شكستة� سال

 بَيت، تا ���جا� ئة� جةما���� ���ِ����، ئة� تاقمة بةخيلة، 
َ

ببَيتة��، كة ��بَيت بةهَيزترينيا# بَيت � بةسة�ياند� ��)
يا# ئيسر�حةQ بكاQ � هَيو� ببنة��، بةآلa �يسا# بر�ية��، لة هةمو� شت �ياتر لة <يانيد�، بَيز� لةa سة�كة�تنة 

َ
�ل

��بو����، بؤ ئة��� خؤ� لةa سة�كة�تنة بد�َيتة�� بة��َيذ�يي شةتر�نجةكة خؤ� لَي ����يية��� ئيهانة� يا�ييةكة� 
nين قֲרسضمة��.

َ
ؤل

َ
ي لةئاست كل

َ
��كر�� لةطشت ضةكةكاني ��يد�مال

ة�� خؤ� كَيشد�كر�� 
َ
ة��ني نا�ضةيي ثيا�َيك بو� طوَيي بةثةند� ئةخالقي نة����، بةآلa كة بة��� مال

َ
جا#-� ثال

 �ي � قوتو�� ثا�ضة شةتر�نجةكاني بة��ستة�� بو�، بؤ� ���كة�Q كة ئةمِر
َ
تةختة شةتر�نجةكة� خستبو�� <َير بال

بةهيض   �  Qناية بة�����  طةِ��ندنة���  ئابِر��  يا��  ئة���  لةبة�   ،Qتو�شها بليمةتانة�   � سة�تاسة��  شكستَيكي 
سة�كة�تنَيكي ئايند� قة��بو� ناكرَيتة��، ضةند ئة� سة�كة�تنة ثرشنطد��يش بَيت، لةبة� ئة�� بِريا�� �� هة�ضةند� 
ئة� قةQ خا��# بِريا�� طرنط نةبو��، كة لةمة�ال يا�يي شةتر�نج نةكاQ، هة���كو هةمو� خانةنشينكر���كاني تر يا�� 

بكاQ، يا�� (  ) كة يا�ييةكي ثاO � خؤh � ئَيسك سو�كة� ����كا�يية ئةخالقييةكانيشي ��� كةمة.
سة	ضا��: 

ثالm حكايا� � مالحظة تأملية (ثاتريك ��سكيند) 
���طَيِر�ني بؤ عة��بي: كامֲר�# حو|
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بؤقةكة، تؤكيؤ 	=طا	��كا'

ها'7كي مؤ'�كامي 
�: محةمة% عةبد�َلآل

كاتَيك كاتاجֲר� طةِ��ية�� شو�قةكة�، بؤقَيكي ��بةالحي بيني ضا��ِ�َييةتي، بؤقةكة لةسة� هة���� قاضي ������ 
 � ال����كة�  بةجةستة  كاتاجֲר�  ��ستابو�،  بةثَيو�  بةهَيز���  جةستةيةكي   � مةتر�   ��� لة  �ياتر  بةباآليةكي   �

.Qكة������ Oبضو� ����َيذييةكة�، كة مةترَيك � شةست سانتيمي تَينة��ثةِ��ند، لة ضا� بؤقةكة�� �
بة��نطَيكي ئاشكر� بؤقةكة ثَييوQ: (بةيا�مةتي، ��تو�نيت بةبؤ� بانطم بكةيت، �شةكا# ���� كاتاجֲרييا# نة��، كة 

هَيشتا لة نا� ���طاكة�� بة��قيوِ�ما���� ��ستا��.
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(بةيا�مةتيي خؤQ، ثَيويست بةa هةمو� سة�سو�ِ�مانة ناكاQ، ئا���Q نا��a، بةئة�O نةبَيت ���� <������� ���طاكة 
��خة) بؤقةكة �تي: بةآلa كاتاجֲר� هة� لة شوَيني خؤ� ماية��� جانتاكة بة��ستي ��ستيية��� بة��ستي ضةثيشي 

طرتبو�، كة سة���� ماسيي قوتو�� تَيد�بو�، كة لة سؤثة� ما�كَيت كِريبو�ني.
َ
���فَيكي كاغة�� هةل

��كانت ��بكةنة). كة طوَيي لة نا�� خؤ� بو�، كاتاجֲר� هاتة�� 
َ
(��� بةِ�َيز كاتاجֲר�، خَير� ���طاكة ��خة� ثَيال

ي � 
َ
هؤh خؤ�، ��O ثَيي �تر� ���طاكة� ��خست، ���فة كاغة��كة� لةسة� ���ييةكة ��نا� جانتاكة� خستة <َير بال

��كاني ��كةند، ثاشا# هة���O بؤقةكة لَيي ����كر�، لةسة� كو�سيي مَيز� ضَيشتخانةكة ��نيشت.
َ
ثَيال

بؤقةكة �تي: (بةِ�َيز كاتاجֲר�، من ��� ����� لَيبو���# ��كةa، كة خؤQ لَير� نةبو�يت � هاتمة <������، ��نطة 
 Qَييت ضي هةندَيك ضا بخؤينة��، ��نيم كاتي هاتنة��

َ
ئةمة سةيربَيت، ��نيية؟ بةآلa هيض �َيطةيةكي �يكة نةبو�. ��ل

ي نابو�.
َ
نزيكبو��تة��، بؤية هةندَيك ئا�a طة�مكر�). كاتاجֲר�، هَيشتا بةتو�ند� جانتاكة� لة بن بال

 aتا بمخاتة طؤبةندَيكة��؟ بةآل َيك خؤ� طؤِ�يو�، 
َ
ئا<�ل ئايا كةسَيكة بةبة�طي   ،Q������� شتة سةير� ضيية aئة

ة� هي بؤقة، هة�ضؤنَيك 
َ
ئةمة� ��نطي �َيت � ئا�� طة�a لة كnييةكة�� تَيد�كاQ، جةستة�، جةستة� بؤقة، جو�ل

لَيي ��ِ���نم بؤقَيكي ��ستةقينةية.
بؤقة كوثَيك ضا� لة بة���a كاتاجֲר� � يةكَيكيشي لة بة���a خؤ� ��نا.

قوِ��ند�. كاتاجֲר� هَيشتا تو�نا� قسةكر�ني نةبو�.
َ
(كةمَيك ثشو�Q ��؟)، بؤقةكة لَيي ثرسي لة كاتي ضا هةل

.(aلَي ���بطر Qبؤ جا�َيكي �يكة، ثَيش هاتنم، ثَيويستة مة�عيد) :بؤقةكة �تي
ة��� بةبينيني بؤقَيكي ��بةال}، كة ضا��ِ�َيتة سة�سامد�بيت، 

َ
(من ئةمة باh تَيد�طةa، بةِ�َيز كاتاجֲר� ��طةِ�َييتة مال

(.aكا��كة طرنط � بةثةلة ية، بؤية ����� لَيبو���# ��كة aهة� كةسَيك بَيت بةمة سة�سامد�بَيت، بةآل
بَينَيتة��.

َ
(كا�؟)، هة�ضؤنَيك بَيت كاتاجֲר� تو�نيي ��مهةل

ي كةساني 
َ
َي بةِ�َيز كاتاجֲר�، مةسةلة كة هة�ضؤنَيك بَيت، ئةطة� كا�َيك نةبو�ية بةبَي ����مةند� نة��ضو�مة مال

َ
(بةل

(.aيكة��، ئة�� من نيم كا�� �� نةشيا� بكة�
(ئايا ئة� كا�� ثةيو�نديي بةئيشةكة� منة�� هةية؟)

َي.)
َ
َي � نةخَير�، نةخَير� بةل

َ
بؤقةكة سة�� لة قاند� ��آلمييد�ية��: (��آلمةكة بةل

 بكةa)، كاتاجֲר� هةندَيك بֲרيكر����� �تي: ( ��تو�نم جطة��يةO بكَيشم؟)
َ

(�nِكؤن aثَيويستة خؤ)
َي)، بةخةند��� بؤقةكة ��آلمييد�ية��.

َ
َي، بةل

َ
(بةل

ي خؤتد� نيت؟ ثَيويست ناكاQ ����� ����مةنديي من بكةيت بؤ هة� شتَيك بتة�َيت بيكةيت، ��تة�َيت 
َ
(ئة� تؤ لة مال

جطة�� بكَيشيت، يا# مة� بخؤيتة��، حة�Q لة ضيية ��بكة، من خؤa جطة�� ناكَيشم، بةآلa �قي خؤa لة جطة��، بةسة� 
ي خؤيد�.)

َ
كةسد� ناسةثَينم لة مال

كاتاجֲר� جطة��يةكي لة طֲרفاني ���هَينا� ��نكَيك شقا�تة� ��طֲרساند، لة كاتي ثَيكر�ني جطة��كة�� هةستيكر� 
.Qضا��َيريي ��كا �������ستةكاني ��لة ��#، بؤقةكةh لة كو�سيي بة��مبة�� ��نيشتو��� بةطرنطييةكي �

كاتاجֲר�، هةندَيك ئا��يةتي لة خؤيد� بينيية��� ثرسي: (كة��تة تؤ ثةيو�نديت بةهيض باندَيكة�� نيية، ��ية؟)
تةية كاتاجֲר�، 

َ
(هاهاهاهاها)، بؤقةكة قاقايةكي طة���� لَيد�� ��ستي تو�ند كَيشا بةِ��نيد�� �تي: (حة�Q لة طال

��نيية؟ لة a جيهانة�� هة�ضةند قةير�ني كرَيكا�ييش بَيت، بةآلa كاa لة � باند�نة ئاما��ية بؤقَيك ��بمة��َينَيت؟ ئةطة� 
تةجاِ�يي هةمو��#.)

َ
��شيانمة���ند، ��بنة شوَيني طال

بة���يد� كاتاجֲר� �تي: (ئةطة� بؤ قسةكر�# لةسة� ��نة��� قستي قة�� هاتو�يت، ئة�� كاتت بةفֲِר� ����يت)
فة�مانةكانم  تةنيا جَيبةجَيكر�ني  بِريا� ����#، من  لَينا��Q، سة��كةكانم  بِريا��  تةنيا كةسَيك  ية  (ئة� مةسةلة 

لةسة��، ئينجا بة[ شَيو��َيك كا� ��كةa، ئة�� لة ��ست خؤمد�نيية)
بؤقةكة ثةنجة� بة��كر����� �تي: (كاتاجֲר� من بؤ كا�َيكي �� ثو�[ نةهاتو�a، ����نم تؤ لة لقي شينجؤكؤ� بانكي 
تؤكيؤ� متمانةيي، ��O فة�مانبة� لة بةشي قة���كا# كا���كةيت، بةآلa ئةa كا��� من ثةيو�ند� بة��نة��� قة����� 

نيية. ئة��� من لة ثَينا�يد� هاتو�a ��طا�كر�ني تؤكيؤية لة �َير�نبو�#).
لة  ها�شَيو�  �يكة�  شتَيكي  هة�  يا#  نيية،  لَي  شا�����  كامَير��  بز�نَيت  سوِ��ية��،  خؤيد�  بة�����  كاتاجֲר� 
تة بَيتامانة، بةآلa لة هيض شوَينَيكد� كامَير�� لَي نةبو�، شو�قةكة بضو�كة� شوَيني ئة��� نيية كةd خؤ� لَي 

َ
� طال

بشا�َيتة��.
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(بةِ�َيز كاتاجֲר�، جطة لة من كةسي �يكة� لَي نيية. ��نطة ثَيتو�بَيت من بؤقَيكي شَيتم؟ يا# ��بز�نيت لة خة�ني 
.(#���بةئاطاييد�يت؟ بةآلa نة من شَيتم � نة خة�نيشة، كا��كة جديية� كاتيش نيية بؤ بةفֲِר

(بةآلa كاO بؤ�.)
(تةنيا بةبؤ� بانطم بكة)، بؤقةكة بؤ� ��ستكر����� هةمديسا# ثةنجة� بة��كر����.

 aةتةكة
َ
بةباشي حال تائَيستا   aبةآل  ،aثَيبكة  Q�ِبا�� كاتاجֲר� قسةكاني ��ستكر����� �تي: (ئة� بؤ�، ��كرَيت 

 ،aلَي بكة Qهةندَيك ثرسيا� aهة���ها حة���كة ،aلة مة تَيناطة ،Q������� شوَينة�� ضي a نةكر����، ئَيستا� لة aهة�
ئايا ��تو�نم؟)

تَيطةيشتن   qخر� َيت، 
َ
��ل هةندَيك   O�� تَيطةيشتن،  طرنطة،   ��� (تَيطةيشتن  �تي.  بؤقةكة  بَيطوما#)،  (بَيطوما#، 

�� ال طرنطة، بةآلa بة��خة�� كاتي ���ما# نيية بؤ باسكر�ني ئةa شتة ال��كييانة. ئةطة� � aية�� aَيت، منيش ئة
َ
����مال

بتو�نֵר بةكو�تnين شَيو� بطةينة تَيطةيشتنَيكي ها�بةh، ئة�� باشnين شتة، بؤية ضيت ���َيت بثرسة.)
(تؤ بؤقَيكي ��ستةقينةيت، ��نيية؟)

(بَيطوما#، ��O ��بينيت من بؤقَيكي ��ستيم، نة �َينةيةكي ����ِ��a، نة ��همم، نة ثا�ضة� لَيكد���a، هيض كاa لة 
كو بؤقَيكي ��ستةقينةa، ��تة�َيت طوَيت لة ��نطم بَيت؟)

َ
ؤ��نة نيم، بةل

َ
� كر���� ئال

��نطةكة�  قيييييييييق)،  قييق،  (قييق،  جو�آلند:  قوِ�طي  ضاالكانة  بة��كر�����  سةقفةكة  بؤ  خؤ�  بؤقةكة 
و�سر���كاني سة� �يو���كة� لة ���ند.

َ
بةئةند���يةO طة���بو�، �َينة هةل

(تَيطةيشتم، تَيطةيشتم)، كاتاجֲר� بةثةلة  ��� �Q، لة ترسي �يو��� ال����كاني شو�قة هة���نبةهاكة�، (���ضاكة، 
نيايية�� تؤ بؤقَيكي ��ستةقينةيت.)

َ
بة�ل

 aهة� بؤ� ��بم، هيض طوماني تَيد�نيية، بةآل hَيم من كؤكر���� هةمو� بؤقةكانم، ئة� كاتة
َ
(��نطة بمتو�نيباية بل

َيت تَيكيد�شكَينم.)
َ
ئةطة� ثَيم بوترَيت بؤ� نيت، ئة�� ���يةكي هة���نة� ئة��� ��h بل

كو�ثةكة�  بطؤِ�َيت،  ئة��� كةشي طشتيي قسةكا#  بؤ  ���بِر�،  بؤ  ���يبو�ني خؤ�  قاند#  لة  بةسة�  كاتاجֲר� 
طرQ � قومَيك ضا� خو������.

َ
هةل

(ثَيم �تيت ���با��� �َيطرتن لة �َير�نبو�ني تؤكيؤ، ��نيية؟)
(ثَيتوتم، بةآلa ئة�� [ �َير�نبو�نَيكة؟)

بؤقةكة بة��نطَيكي جديية�� �تي: (بو�مةلة ���).
كاتاجֲר� بة��مي ��ثضِر����� سةير� بؤقةكة� ��كر�، بةآلa بؤقةكة هيضي �يكة� نة�Q، تةنيا سةير� ���خسا�� 
 aبة����� قسةكاني  لة  بؤقةكة  ثاشا#  يةكديياند�كر�،  سةير�  هة����كيا#  بةبَيد�نطي  ساتَيك  بؤ  ��كر�،  كاتاجֲר� 
 ،Q���� لة تؤكيؤ Q18� شوبا �>�بو� �تي: (بو�مةلة ���يةكي هَيجطا� طة���ية� سةعاQ هةشت � نيو� بةياني �
��تة ���� سَي ��<� �يكة، ��� بةهَيزتر ��بَيت لة � بو�مةلة ��� طة���ية� مانطي ��بر��� لة شا�� كوبة� ��. �� 
��بةيا# لة ِ������� هاتو�ضؤ�� تيا��ضن، � ،dثَيشبيني ��كرَيت <ما��� قو�بانييةكاني بطاتة نزيكة� 150 هة��� كة
�كا# nفَير�كا# لة سكةكانيانة�� �������#. �َيطة تيذِ����كا# ����ِ�مَين، مي�كة بةهؤ� ���ضو�ني فا�طؤني شةمةند
تَيكد�شكَين، تانكة��كا# ��تةقنة��، بيناكا# ��بنة شاخي ����ثة����، مر�ظةكا# ��هاِ���َين � طِر� ئاطر لة هةمو� 
شوَينَيكة�� بةئاسماند� ��ضَيت. �َيطاكا# تة��� �َير�ند�بن � ئةمبوالنس � ئؤتؤمبَيلي ئاطركو<َينة��كا# بَيسو�� ��بن، 
ة 

َ
ك تَيد�طة# ضةند فشةل

َ
كانيش بَيثة��� ��مر#' 150 هة��� كو<��� ��بَيت، جةهةننةمَيك ��بَيت بؤخؤ�، ئيn خةل

َ
خةل

ئة��� بةشا� نا���برَيت)، بؤقة سة�� لة قاند� بة�����مبو�، �تي: (سةنتة�� بو�مةلة ���كة نزيك ئةنجو�مةني شا�� 
شينجؤكؤ ��بَيت، ��تة بو�مةلة ��� لة <َير ���يد�).

(نزيك ئةنجو�مةني شا�� شينجؤكؤ؟)
َييت، ��ستة�خؤ لة <َير لقي شينجؤكؤ� بانكي تؤكيؤ).

َ
(تة��� ئة� شوَينة� ��يل

كاتاجֲר� �تي: (��تة تؤ ��تة�َيت بة� بة� بو�مةلة ���ية بطريت؟)
َي بةتة����، كاتاجֲר�، من � تؤ ثَيكة�� لة <َير ���� لقي شينجؤكؤ� 

َ
بؤقةكة سة�� لة قاند� ��آلمي ��ية��: (بةل

بانكي تؤكيؤ�� ��ِ��ين بؤ ئة��� بةطذ كرمةكة�� بضينة��.)
��O فة�مانبة�َيك لة بةشي قة���كاني بانكي تؤكيؤ، كاتاجֲר� بةنا� ضةندين شةِ��� �َيطا� خؤ� بِر�. لة ساتي 
ة لة � بانكة سة�ثة�شتيي قة���كا# ��كاQ، بةكو�تي بة�ثرسي بة��ستهَيناني قة��بو�، 

َ
���ضو�ني لة ��نكؤ��، 16 سال
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بَيطوما# ئةa كا�� كا�َيكي باشنةبو�، هةمو� كةسَيك ��يتو�ني 
قة�� بد�Q، بةتايبةتيش لة ما��� طةشةسةندني ئابو��يد�، 
قة���كانيش  با�متة�  ��بو�، � ثا��  �<�نة � ئة�  ضونكة 
كاتة  ئة�  بو�،  كؤمثانياكا#  ثشكي  يا#   ����  Oثا�ضةية
 نةبو� لة ثَيد�ني قة��، ضةنديا# 

َ
بة�ثرسي قة���كا# ����)

لَي ���� بكر��ية، ئةمةشيا# بة��ستكة�Q بؤ ئة<ما���كر�، 
بةآلa هةندَيك لة قة���كا# نة��طةِ�َيند��نة�� بؤ بانكةكة، 

ي كا��كة� كاتاجֲר� ��هاتة كاية��.
َ
ةتةشد� ��ل

َ
لة a حال

سةند،  بر���  كا��   aئة ئابو���  تةقينة���   ����
ضونكة نرخي ثشكةكا# ��بة�� � بة���يد� نرخي ���ييش 
قة���كا#  با�متة�  ئة���  هؤ�  بو��   hئةمة ��بة��، 
 �بِر بَيت  كةميش  ضةند  ثا��كة  (بِر�  نةمَينَيت.  طرنطييا# 
ئة��ند� بطَيِر��� كة ��تو�نيت) ئةمة فرماني ئيد���بو� بؤ 

كاتاجֲר�...
كانطايةكي  شينجؤكؤ،  نزيك  ضؤ-�  كابوكي  نا�ضة� 
طة� 

َ
مؤل شوَينة  ئة�  كؤنة��  لة  هة�  بو�،  تو�ند�تيذ� 

بؤ  كؤ�ييةكانيشي  باند�  ثاشا#  ياكؤ��بو�،  باند�كاني 
 �  Oضة لة  الفا�َيك  ضينيي.  مافيا�  ���تريش  �يا�بو�، 
 ،Qنة��كة���� بةئاشكر�  تا��#  ثا���  بَيهؤشكة�،  ما��� 
 dكة هةندَيك  �نبو�ني  ��طو�س�nية��.  بةتا�يكي  كو 

َ
بةل

بؤ  كاتَيك  كاتاجֲרيش  نةبو�،  نا����  كا�َيكي   
َ

���كة)  O��
���طرتني ثا��� قة�� ��ضو�� ئة� شوَينة، ضةند جا�َيك 
بةكوشتن   ������  ����� ياكؤ����  باند�كاني  الية#  لة 
تةهديديا# ��كر�، بةآلa ئة� هة�طيز هةستي بةترd نة��كر�، ضونكة ئةطة� بشيانكوشتاية كةسي �يكة هةبو� بةكا�� 

د���#؟
َ
بستَيت، ئيn [ سو��َيكي ��بَيت ضةقؤ� لَيد���# يا# تَييهةل

َ
بانكةكة هةل

ي نةبو�، ��يك � با�كي هة����كيا# مر�بو�#، خوشك � بر�كةشي، 
َ
ئة� بؤ ئة� كا�� ��� طونجا� بو�، نة <# � نة مند�ل

ةتةشد� ئةطة� بشكو<�َيت 
َ
كة ئة� خوَيندني بؤ ��ستةبة�كر�# خوَيندنيا# تة���كر�� <ياني ها�سة�ييا# ثَيكهَينا، لة � حال

كةd ����� ناكاQ، تةنانةQ خؤشي �����مةند نابَيت!
هؤ�  ببو��  كة  ��كر�،  خؤ�  كا��  بةهَيمني  كو 

َ
بةل ���نة����،  عة��قي  ترساند�  لة  كاتاجֲר�  ةتانة�� 

َ
حال لة� 

ثةستكر�ني باند�كاني ضو�������، بؤية لة � جيهانة�� كاتاجֲר� ��O ثيا�َيكي تو�ند نا�� ���كر�بو�.
بةآلa ئَيستا كاتاجֲר� تة��� سة�� لَيشَيو���، ��بَيت ضي بكاQ؟ ثَيشبينيي بؤ نة��كر�، ثاشا# ئةa قسةية ضيية؟ 

!!aكر
يية�� كاتاجֲר� �تي: ئةa كرمة كَيية؟

َ
بة����ل

.Q� ��� بؤقةكة (.Q������� ��� كرمةكة لة <َير ���يد� ��<�، كرمَيكي ��بةالحة، كاتَيك تو�ِ�� ��بَيت بو�مةلة)
(ئَيستاh كرمةكة هَيجطا� تو�ِ��ية.)

(لة ضي تو�ِ��بو��؟)
بينيو�يةتي؟،  كَيش  نايز�نَيت،   dكة تا�يكة�  كرمةكة��ية،  مَيشكي  لة  ئة���  (نا��نم،  ��آلميد�ية��:  بؤقةكة 

.(dستييةكة� كة��
َيك ��نوَيت، بطر� بؤ 

َ
د�ية، لة طة�مي � تا�يكيي قو�آلييةكاند�، بؤ ما��� ضةند سال

َ
ئة� بة���يي لة خة�َيكي قو�ل

يش، بؤية ئاسايية كة ضا��كاني بةسة� يةكد� تليسا�نةتة��� بة� خة�� مَيشكيشي طؤِ���� بؤ ما��يةكي 
َ
��يا# سال

ة� لة �ينة��كاني كة لة 
َ
�يكة، لة ِ��ستيد� ��� بؤ ��ضم، كة بֲר لة هيض نةكاتة��، بةآلa لة جَيي خؤية�� هةمو� جو�ل

������� �َين �����طرَيت، يةكة يةكة بةجةستة� ���ياند�طرَيت، ثَيمو�ية كؤياند�كاتة��، ثاشا# لة طؤِ��نكا�ييةكي 
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 ،Q������� ة� لة �ينة��نة بةيةكجا�� بةتو�ند� �������تة�� بؤضي ئةمة
َ
كيميايي �يا�يكر���� بِرَيكي ���� ئة� جو�ل

شتَيكة من نايز�نم � بؤشم ��ظة ناكرَيت). بؤقةكة بةبَيد�نطي لة ِ���خسا�� كاتاجֲר� ��ِ���ني، ضا��ِ�َيبو� �شةكاني 
���� ���� بضنة نا� مَيشكي كاتاجֲרيية��.

كرمةكة��   
َ

لةطة) �<�يةتييةكم  يا#  �قَيك  هيض  من  تَينةطةيت، ضونكة  لَيم  ة 
َ
بةهةل ��ية   aتكا) بةقسةكاند�:  ��َيذ�� 

نيية� بةبة�جةستة� خر�ثةكا�يشي نا��نم، هة�ضةند� ناطةمة ئة��� بةها�ِ�َيي بز�نم، بةآلa بو�ني بو�نة���� ��O ئة� 
تؤيةكي طة��� ��ية، ثَيويستي بةطֲרفاني هةمةجؤ�� جيا����. 

َ
كرمة لة جيهاند� كا�َيكة �َيطريي لَيناكرَيت. جيها# ��O ثال

 � جةستة� كرمةكة لة� ما�� 
َ

رَيت، ضونكة �)
َ
ئَيستاh كرمةكة بو��تة بو�نة���َيكي ترسناO � ناكرَيت بةتةنيا جَيبهَيل

�ياتر   h�� لة  تو�ِ��بو�نة،   ����� ئة�  نةطةيشتو��تة  هة�طيز   hئَيستا ثَيش  كؤكر����تة��،  ��يا# � �قي  ��َيذ��� 
بو�مةلة ���كة� مانطي ثَيشو� لة شا�� كوبة، نةيهَيشت لة خة�� ��َيذ�كة� بة�����a بَيت � لَيي تَيكد�، تو�ِ��بو�ني 
��� لة�� طةيانديية ئة��� كة ئةميش بو�مةلة ���يةكي طة��� لة شةقامةكاني تؤكيؤ�� ���ست بكاQ، هة� بةِ��ستيش �
ئة� بِريا��� ����، من ئة� ثيالنة� � كاتةكةيم ��نيو� لة ِ�َيي هةندَيك مَير�����، كة ثةيو�نديي باشما# ثَيكة�� هةية). 

بؤقةكة ��مي ��خست � ��O ئة��� ماند�� بو�بَيت ضا�يشي ��خست.
كاتاجֲר� �تي: (كة��تة من � تؤ هة����كما# ����بة�ين بؤ <َير ���� � بةطذ كرمةكة�� ��ضينة��� بو�مةلة ���كة 

����ستَينֵר؟)
�� تة����)�)

بذ��� بةشة�يكي خؤQ لة a كا����؟)
َ
(بةآلa يةO شت ما�� تائَيستا تَيي نةطةيشتو�a بؤضي منت هةل

 ،aلَيد�طر Qَيز� Oكةسَيتيية O�� بؤقةكة ��ستة�خؤ ضا�� لة ضا�� كاتاجֲר� بِريبو�، �تي: (بةِ�َيز كاتاجֲר�، ��مَيكة
د�ستيت، ئةمة 

َ
ة كا�َيك ��كةيت كةd ثَيي ���� نابَيت، كا�َيكي ئاسا# � ترسناO، بةبَيد�نطي ثَييهةل

َ
تؤ ما��� 16 سال

بؤ تؤ سةخت بو��، منيش ئة�� باh ����نم، بةآلa بة��خة�� بة�ثرd � ها�ِ�َيكانت بة�� نا��نن، هيضيا# باh نابينن، 
 ثَينة��نֵר � بة��نةكر�نة��Q، بةآلa تؤ ��<َيك لة ِ��<�# سكاآلQ نةكر����، ئةمة هة� 

َ
 ئة��شد�، لةطة)

َ
��نيية؟ لةطة)

 Qلة ئيشةكةشت بةتةنيا ��نيية، ضونكة ���� مر�ني ��يك � با�كت تؤ بةثة������كر�ني خوشك � بر� هة���كا��كة
كو لة ها�سة�طֲרيشد� يا�مةتيت ��#، ئةمة قو�بانييةكي طة��� 

َ
هةستايت، تا ��نكؤيا# تة���كر�، نةO هة� ئة��ند� بةل

بو� بةكاQ � ��هاتت ��، لة ئةنجاميشد� نةتتو�ني <# بهَينيت، سة�باقي خوشك � بر�كةQ بؤ تةنيا جا�َيكيش سوثاسي ئة� 
ةبو�#، بةِ��� من ئة�� كا�َيكي هَيند� نامؤية، كة 

َ
هةمو� قو�بانييةيا# نةكر�يت، بةثَيضة��نة�� ثشتطوَييا# خستي � سثل

 ،aبؤ بكة Qهةمو� ئةمانة� تؤ هة� تو�ِ�� نةبو�يت. بؤ ئة��� �ياتر ئاشكر� قسة ،aبد�
َ
حة���كةa لة جياتي تؤ تَييانهةل

تناسةنطَينن، بةآلa من 
َ
تؤ تةنانةQ سة�نجشِر�كَيشيش نيت � لة قسةكر�نيشد� لَيز�# نيت، بؤية �����بة�O�� Q خؤQ هةل

����نم ئة��� بة� �َيية� تؤ�� بِر��Q ثِر� لة ئا��يةتي، ئةطة� هةمو� تؤكيؤh بطةِ�َيم بة���� شة�يكَيكد� بؤ شةِ��كة، 
.(aتؤ متمانة� ثَيبكة O�� كةسَيك نابينمة�� aنيا

َ
�ل

كاتاجֲר� �تي: (كاO بؤ�)
ִِר� � بؤ� ��ستكر����.

َ
(بؤ�)، سة�لة نوَ� بؤقةكة ثةنجة� هةل

(ئة� بؤ� ، ئةa هةمو� شتانة، ���با��� من ضؤ# ����نيت)!
 بةخؤِ��يي بؤ� نةبو�a، من بة�����a ضا�a لةسة� شتة طرنطةكانة لة <ياند�)

َ
(ئةa هةمو� سا)

كاتاجֲר� �تي: (بةآلa ئة� بؤ� من بؤ شةِ� بةهَيز نيم � هيض ���با��� <ياني <َير ���� نا��نم، تو�نا� ����نبا�� 
بذَيريت، كةسَيك يا�يز�ني 

َ
كرمَيكي ��بةالحيشم نيية لة  قو�آليي تا�يكيد�. ��نطة باشnبَيت كةسَيكي لة من بةهَيزتر هةل

كا��تَي بَيت يا# لة هَيز� كؤماند�d بَيت.)
د�ستم، بةآلa بةتةنيا ناتو�نم ئة� شةِ��� 

َ
بؤقةكة ضا�� طة���كاني طَيِر��: (لة ِ��ستيد� كاتاجֲר� من بةشةِ��كة هةل

َييت: 
َ
بل  � بو�ستيت  لة ثشتمة��  بةتؤية  ثَيويستم  تؤية،  ��ستطؤيي   � بةئا��يةتي  ثَيويستم  ��ستييةكة،  ئة��ية   ،aكة

كر�����  ي 
َ
بال هة����  بؤقةكة  حةقيت)  لةسة�  تؤ   � سة���كة�ين  خؤيةتي،   O�� كا��كة  بؤ�،  ئة�   hستخؤ��)

ئةمجا��h ��ية�� بةئة<نؤكانيد�.
با��شي  لة  �������َيذ�  ما��يةكي  من  ترسناكة،  كا�َيكي  تا�يكيد�  قو�آليي  لة   كرمَيك   

َ
لةطة) (��ستييةكة� شةِ� 

سر��شتد� ئاشتيخو���نة ��<يم، حة�a لة هونة��كانة، بةآلa هة�طيز حة�a بةشةِ� نةكر����، لةبة� ئة��� ئةa كا�� 
هة� ��بَيت بكرَيت، بؤية من ��يكةa، بَيطومانيش ئةa شةِ�� سةخت ��بَيت � ��نطة بة�يند��يي نةطةِ�َيمة�� لَيي يا# 
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َيت: بة��ترين ئاستي ��نايي ئة��ية 
َ
ئةند�مَيكي جةستةa لة ��ستد���a، بةآلa هة�طيز ��ناكةa، هة���O نيضة-h ��ل

لة هيض نةترسيت، ئة��� منيش لة تؤa ���َيت كاتاجֲר�، ئة��ية هةندَيك لة ئا��يةتي خؤتم ثَي ببةخشيت، بةها�ِ�َيم 
َيم؟)

َ
تة�� هانمبد�يت، تَيطةيشتيت ئَيستا ��مة�َيت ضيت ثَيبل

َ
��بنَييت � لة �ل

هةمو� ئةمانة نةيانتو�ني ئة�� بطؤِ�# كة كاتاجֲר� ناتو�نَيت هيض تَيبطاQ، بةآلa بةبَي ئة��� خؤشي هؤكا��كة� 
ي �����كة�تن، هةستيكر� ��تو�نَيت متمانة� ثَيبكاQ. ���خسا�� بؤقةكة� 

َ
بز�نَيت � هة�ضةند� قسةكاني بؤقةكة خةيال

 لة كا�كر�# لة قو�سnين 
َ

ة��، كاتاجֲרيش ���� ضةندين سا)
َ
ةQ ��ضو�نة �ل

َ
شَيو��� قسةكر�ني ��ستة�خؤ� بةبَي مؤل

بةشي بانكي متمانة، تو�نا� هةستكر�ني بةشتةكا# هةبو�، كة بو�بو�� سر��شتَيكي �يكة�.
 Qلَيد�كا ����شت   � َيت 

َ
ثَيد�ل  Qشتانة  aئة  �  Qال �َيتة  من   O�� ��بةالحي  بؤقَيكي  ثِرَيكد�  لة  كاتاجֲר�،  (بةِ�َيز 

ي ��كةيت، ئة�� كا���نة��يةكي سر��شتيية، لةبة� ئة�� 
َ
نيايية�� هةست بة����ل

َ
��O خؤ� با��ِ�� ثَيبكةيت، بة�ل

 كؤمثانيا� تو��� 
َ

ةكر�نت لةطة)
َ
طةيةكت لةسة� بو�ني خؤa ����مَي. كاتاجֲר� تؤ ئَيستا كَيشة� ضؤنييةتي مامةل

َ
بةل

كؤما بؤ با��طاني هةية لة ���طرتنة��� قة����، ��نيية؟)
كاتاجֲר� ��آلمي ��ية��: (��ستة).

قة���كانيا#  لة  تا   ،Qبكا  dئيفال كؤمثانياكة  ��يانة�َيت  هةية�  بةباند�كانة��  ثةيو�ندييا#  ثة�����  ثشت  (لة 
��طا� بن، بة�ثرسي قة����ني بانكةكة� ئَيو�h بةبَي ثشكنيني ثَيويست ثا��يةكي ���� بةقة�� ثَيد��#، ��O هةمو� 
جا�َيكيش ئة��� ��بَيت ئةمة ��ستبكاتة�� تؤ� كاتاجֲר�، بةآلa ئةمجا��يا# ئة��# بةهَيز# � لة تو�نا� تؤ�� نيية 
ثشتيانة. كؤ� قة���كةh 700 مليؤ# يةنة، 

َ
بة�بة��كانَييا# بكةيت، لة ثشتيشيانة�� بة�ثرسي ��سةآلتد�� هةية كة ثال

ةتةكةa بةِ��ستي ��سفكر����؟)
َ
حال

(تة��� ��ستة)
ةكاني بةضرضولؤضي ���كة�تن، (بةِ�َيز كاتاجֲר� 

َ
ةكاني بةتة���� كر����، بةشَيو�يةO ثة���� <َير بال

َ
بؤقةكة قؤل

ة، سبةينَي بةيانييةكة� ئة� كَيشةية بةتة���� ضا��سة�بو��، بؤ 
َ
هيض خةمي ئة� مةسةلة يةQ نةبَيت � بؤ مني جَيبهَيل

خؤQ ثشو�بد�� باh بنو�).
لَيماية��، خؤ�  �شكي  كرمَيكي  هَيند��  تا  تةنككر����  ��ستا� جةستة�  ��َيذ���  بة�����خةنةيةكي  بؤقةكة 

بةبؤشايي نَيو�# ���طا ��خر���كة� �يو���كة�� خز�ند� ������.
كاتاجֲרيش بةتةنيا لة نا��ِ��ستي <����كة�� ماية��.

<����كة��  لة  بؤقةكة  بو�ني  شوَينة���َيكي  هيض   �� لة  جطة  لَيبو�،  ضاخو���نة���  كوثي   ��� مَيز�كة  لةسة� 
نةمابو�.

***
�<� ���يي هة� كة كاتاجֲר� طةيشتة شوَين كا��كة� � لة سةعاQ ��9 ��نطي تةلة فؤني سة� مَيز�كة� ��ستي �

بةلَيد�نكر�.
(بةِ�َيز كاتاجֲר�)، ��نطي ثيا�َيك بو� بةشَيو�يةكي سا��� جديية�� �تي: (من شֲר�كا-� ثا�َيز��� بة�ثرسم لة 
 Qلة مو�كيلة كةمة�� ثَيطةيشت، سةبا�� aبةيانيية ثةيو�ندييةكة aمةسةلة� كؤمثانيا� تو��� كؤما� با��طاني، ئة
ثةستَير�����كا#، ئة� ��ية�َيت بز�نيت كة ئة� ���يية لةسة� طَيِر�نة��� قة���كا# لة ما��يةكي �يا�يكر����� 

َ
بةقة��� هةل

 aةكة�، قسةكة
َ
بؤ ئة� مةبةستةh ��ستنو�سَيكت بؤ ��نَيرَيت، بؤية ����كا�� جا�َيكي �يكة بؤقةكة مةنَير� بؤ مال

 ،aلة � ����كا�يية تَيناطة aخؤ O�� ةكة�، من
َ
���با����كةمة��: ئة� ��ية�َيت جا�َيكي �يكة بؤقةكة نةضَيتة�� بؤ مال

ئايا بةِ�َيز كاتاجֲר� تؤ تَيد�طةيت؟)
�� باh تَيد�طةa) كاتاجֲר� �تي.�)

َييت، ئةطة� بةئة�O نةبَيت؟)
َ
(ئايا ��كرَيت ����Q لَيبكةa ئةمة بةبؤقةكة بل

َيم � جا�َيكي �يكةh ناضَيتة�� بؤ ئة�َ�)
َ
(بَيطوما# ئة�� بةبؤقةكة ��ل

لة ثشو�� نانخو���ني ئة� ��<��� بؤقةكة هاتة <����كة� كاتاجֲר� لة بانكةكة.
(كا��كة ضؤ# بةِ�َيو�ضو�؟ مةسةلة كة� كؤمثانيا� تو��� كؤما بةباشي بةِ�َيو�ضو�، ��نيية؟)

يية�� بؤ ضو������� خؤ� ����ني.
َ
كاتاجֲר� بة����ل

نيابو�يت كة من ��ستةقينةa، بة�جةستة� 
َ
(مةترسة تؤ نةبَيت كةd نامبينَيت) بؤقةكة ��� �Q، (بةآلa ئَيستا �ل
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(.aئةنجاميشم ��ستبكة�َيت، من بو�نة���َيكي �يند�� � ��ستةقينة � aد�نت نيم، ئة��تا من ��تو�نم كا�بكة
َ
خةيال

(كاO بؤ�)
(بؤ�) ئةمجا��h بؤقةكة ثةنجة� بة��كر����� بؤ� ��ستكر����.

َي ضيت لَيكر�#؟)
َ
كاتاجֲר� �تي: (بؤ�، بةآلa ثَيم بل

كةمَيك  تةنيا  ئاسانnبو�،  سة���  هةندَيك  كوآلندني  لة  كر���مة��،  ئة���  بَيت،  �تن  شايةني  ��نةبو�  (شتَيكي 
تؤقاندني  نو�سيويةتي:  كؤنر��   بو�، هة���O جؤ�يف  تؤقاندني �����ني  هةندَيك  تةنيا  كر���مة  ئة���  ترساندمن، 
َيك بَيت كاتاجֲר� كا��كة بةباشي 

َ
ي خؤيد� هةستي ثَيد�كاQ. بةهة� حال

َ
ك لة بة��مبة� خةيال

َ
��ستةقينة ئة��ية، كة خةل

بةِ�َيو�ضو�، ��ية؟)
 ثَيكر�ني جطة��يةكد�، كاتاجֲר� سة�� ����مةنديي بؤ لة قاند: (�� ثَيد�ضَيت).

َ
لةطة)

شةِ��  بؤ  م 
َ
لةطةل �َيي  باسمانكر�،  ��بر���  شة��  بة���   Qسةبا�� بة��ستبَينم،   Qمتمانة ��تو�نم  (كة��تة 

كرمةكة؟)
كَيشا� عةينةكةكة� ��كةند� ��ستي بةسِريني كر�.

َ
كاتاجֲר� هةناسةيةكي هةل

(لة ِ��ستيد� حةماسةتم بؤ ئة� كا��نيية، بةآلa ئةمة هؤكا�نيية بؤ ئة��� ثاشةكشة بكةa، ��نيية؟)
بؤقةكة سة�� لة قاند.

(ئةمة مةسةلة � بة�ثرسيا�َيتي � ئةمانةتة. ��نطة حةماسةتت بؤ مةسةلة كة نةبَيت، بةآلa ثَيكة�� ��ضينة <َير 
 Qطر�ني ناكا

َ
����، بؤ ���بةِ���بو�نة��� كرمةكة، ئةطة� شةِ��كةما# ��ِ��ند� طيانما# لة ��ست ��، كةd هةست بة�ل

بؤما#، تةنانةQ ئةطة� كرمةكةشما# بة��ند، كةd ثֲר��باييما# لَيناكاQ، كةd بة� شةِ�� نا��نَيت كة لة <َير ثَيياند� 
.(dيد���، كاتاجֲר�  تةنيا من � تؤ ثَيي ����نֵר، ئةنجامةكةشي هة�ضؤنَيك بَيت تةنيا شةِ�� خؤمانة� بة���

من  بؤ�   Oكا (����نيت  �تي:  ثاشا#  ����ما،  جطة��كة�  ي 
َ
���كةل لة  ��كر��  خؤ�  ��ستي  سةير�  كاتاجֲר� 

ثيا�َيكي ئاساييم).
(بؤ�)، بؤقةكة بؤ� ��ستكر����.

بةِ���تانة��  كةمn، سة�a ��ستي  ئاسايش  لة  كو 
َ
بةل ئاساييم،   ��� ثيا�َيكي  (من  ثَينة��،  طوَيي  كاتاجֲר�   aبةآل

، ثَيكانم تةختة، لة ثشكنيني ثزيشكيد� 
َ

كر����، ��طيشم خة�يكة �����كة�َيت، مانطي ��بر��� تةمةنم بو� بةضل سا)
 h� <ند� نةنو�ستو�a، ثَيش ئة��h لةشفر

َ
ثَييانو�تم ئةطة�� تو�شبو�نت بةنةخؤشيي شةكر� ����، سَي مانطة لةطة)

 aلَيناطرَيت، لة كا��كة aَيز� dكة aبو�. هةندَيك ��نثَيد�نا# لة بةشةكةماند� هةية بةتو�ناكانم لة قة�����طرتنة����، بةآل
 Qكةسيش نيية بةِ��ستي خؤشيبوَيم، بةهؤ� شة�منييةكةشمة�� تو�نا� ها�ِ�َيية Oبَيت يا# لة <ياني خؤمد�، تةنيا ية
تو�شي  ضا��كانم  كز�،  بينينم   ،aكو�تةباآل طر�نة،  طوَيم  نةبو�#،  لة  نزيكة  ماسو�لكةكانم  هَيز�  نيية،  ���ستكر�نم 
ئيستكماتيزa بو�#، <يانم بَيهو��ية، جطة لة خو���# � خة� هيض ناكةa، بؤضي ��<يم؟ هؤكة� نا��نم! بؤضي لةسة� 

كةسَيكي ��O منة، تؤكيؤ ��طا�بكاQ؟)
(بةِ�َيز كاتاجֲר�)، بؤقةكة بة��نطَيكي جدييانة�� �تي: (تةنيا كةسَيكي ��O تؤ ��تو�نَيت تؤكيؤ ��طا�بكاQ، منيش 

(.aتؤكيؤ ��طا�بكة aد���
َ
لةبة� خاتر� كةساني ��O تؤ هة�ل

كَيشا، (��� باشة، كة��تة ضي لةسة� منة تا بيكةa؟)
َ
ي هةناسةيةكي هةل

َ
كاتاجֲר� بةقو�ل

نيو�شة���  لة   � ���كة)  بو�مةلة   ����� ثَيش   �>��)  Qشوبا  �17  �>��  ،Q� بةكاتاجֲר�  ثالنةكة�  بؤقةكة 
ِ��نة <َير ����، �َيطةكةشيا# لة لقي شينجؤكؤ� بانكي تؤكيؤ�� ��بَيت، لة <���� طة�مكة�� <ما�� يةكة��، لة ��
ثشت هةندَيك �يو����� ��القةيةO هةية، لة �َيو� بةهؤ� ثةيذ�يةكي لة حةبل ���ستكر�� 50 مةتر ��ِ��نة خو�����، 
بةبيانو��  كاتاجֲר�  كة  ثَيكد�طة#،   Oية <ما��  طة�مكة��   ����> لة  نيو�شة���  لة  كرمةكة،  ���بةِ���بو�نة���  بؤ 

.Qئةنجامد�ني هةندَيك كا���� ما��تة�� كة ��بَيت تة���يا# بكا
(ئايا ثيالنَيكي �يا�يكر�� بؤ شةِ� هةية)، كاتاجֲר� ثرسيي

َي ثيال# هةية، ضونكة بةبَي ثيال# هيض هيو�يةO بةسة�كة�تن نيية، ئة� بو�نة���َيكي لينجة، ناتو�نرَيت سة�� 
َ
(بةل

لة خو��� جيا بكرَيتة��، قةبا��شي هَيند�� فا�طؤني شةمةند�فَيرَيكة).
(كة��تة ثيالنةكة ضيية؟)

تو�نة، ��نيية).
َ
بؤقةكة كةمَيك بؤ بֲרكر�نة�� بَيد�نطبو�، ثاشا# �تي: (بَيد�نطي لة ئال
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(aثرسيا� نةكة �n�0نا� ئة��ية باشa ئةمة)
.(�nبةبؤضو�ني من �تني ئة�� باش)

(ئة� ئةطة� لة ���� ساتد� ترساa � ��مكر�، كاO بؤ� تؤ ضي ��كةيت؟)
(بؤ�) بؤ� ��ستكر����.

(ضي ��كةيت، ئةطة� ئة�� ���بد�Q؟)
لة  ةتة�� 

َ
� حال لة  بةآلa هةلي سة�كة�تنم   ،aبةتةنيا شةِ���كة) ��ية��:  بؤقةكة ��آلمي  ثاh كةمَيك بֲרكر�نة�� 

 Q(كا�نينا (ئانا  تؤ  كاتاجֲר�   ،�nكةم  ��� تيذِ����كة  فا�طؤني شةمةند�فَير�  لةسة�  كا�نينا  ئانا  هةلي سة�كة�تني 
خوَيند���تة��؟)

(نا، نةمخوَيند���تة��) كاتاجֲר� �تي.
نيشانة� ناخؤشي بةِ���خسا�� بؤقةكة�� ���كة�Q، ��نطة بةئانا كا�نينا سة�سامبَيت.

يت، من ��� با��a�ِ بة��ية. بة��تايةكي �يكة، 
َ
(بةآلa بةِ��� من كاتاجֲר� ثاشةكشَي ناكةيت � بةتةنيا جَيمناهَيل

بؤقةكة  هاهاهاها.)  نيية،  طو�نم  بة��خة��  منيش  هةبَيت،  طو�ني  جو�تة  يةكَيكة،  بةئا��يةتيي  ثَيويستي  ضֲר�كةكة 
كو بَي ��نيش بو�.

َ
ثَيكةني بةجؤ�َيك تة��� ��مي كر�بو����، بؤقةكة تةنيا هة� جو�تة طو�ني كةمنةبو�، بةل

هةمو� كاتَيك شتةكا# ��O ضا��ِ���ند�كرَيت بةِ�َيو�ناضَيت.
 hفيشةكَيك نر� بةكاتاجֲר�-ية��. بةشةقامي شينجؤكؤ�� ��طةِ��ية�� بؤ بانكةكة، ثا ،Q17� شوبا �>�ئَيو���� �
ئة��� طةِ��ني ئة� ��<�� كؤتايي ثَيهَينابو�، كاتَيك طةنجَيكي كةمتةمة# لة بة���ميد� قوتبو����، ضاكةتَيكي ضة�مي 

لة بة���بو�. ���خسا�� طةنجةكة هيض ئاما<�يةكي تَيد�نةبو�، لة��h ��ضو� ��مانضةيةكي ��شي بة��ستة�� بَيت.
كاتاجֲר�  ��ستةقينةية.  ��مانضة�  كة   Qنة��كة������ بؤية  بو�،   Oبضو�  ���  � قةتر�ني  ��شَيكي  ��مانضةكة 
ضا�� لةسة� ئة� شتة ��شة� ��ستي طةنجةكة ضةقاندبو�، نةيد���ني لو�لة كة� جاسو�سي لة � ثَيطֲר���� ثةلة 
ي لو�لة � 

َ
ثيتكةكةشي لة ضركاند# ��ية. هةمو� شتةكا# بَيو�تا� لة ناكا��، بةآلa فيشةكةكة تةقَينر�� كاتاجֲרيش ���كةل

��مانضةكة� بيني، لة هةمانكاتيشد� ��� هةستكر� ضةكو�شَيكي طة��� ��بَيتي بةشاني ��ستيد�، بةآلa هةستي بةئا��� 
نةكر�.

يطرتبو� ثةِ�يية ئة�بة�� شةقامةكة، 
َ
لَيد�نةكة كاتاجֲר� �� بةشةقامةكة��، جانتا ضة�مةكة� كة بة��ستي ��ستي هةل

طةنجةكة هةمديسا# ���� لو�لة � ��مانضةكة� كر���� كاتاجֲר� � طوللة � ����مي تةقاند، بةبة�ضا�� كاتاجֲרيية�� 
ثةِ�يية  عةينةكةكةشي  بَيت،  كةكة 

َ
خةل ها����  لة  طوَيي  تو�نيي  بو�،  ثا�ضة  ثا�ضة  بضو�كةكة  ضَيشتخانة  جامخانة� 

 � Qبة��� ���� ها بؤ جياكر�ية�� كة طةنجةكة  ئة���   aبةآل لة ثَيش ضا�� شَيو�،  ئيn هةمو� شتَيك  شوَينَيكة��، 
هةمديسا# ���� ��مانضةكة� تَيكر�.

 ،(Qي خؤ� هةستي ثَيد�كا
َ
(��مرa)، كاتاجֲר� بֲרيكر����. (تؤقاندني ��ستةقينة ئة��ية مر�g بة��مبة� خةيال

ي كو<�ندنة��� لة قو�آليي بَيكَيشيد� نوقمبو�.
َ
كاتاجֲר� ��طمة� خةيال

***
ةيةO ��كشابو�. ضا�َيكياني كر����� ������بة�� خؤ� ثشكني، 

َ
كاتَيك ضا��كاني كر���� كاتاجֲר� لةسة� قة���َيل

و�سر�بو�، 
َ
ثاشا# ضا��كة� �يكة� كر����، يةكةa شت بيني ستاندَيكي ئاسن بو�، كة كيسَيك ئا�� موغة�يي ثَيد� هةل

لة جةستةشي بةس�nبو�، هة���ها شَيو�� ثة�ستيا�َيكي بةبة�طي سثيية�� بيني.
ةيةكي ���، بةجلَيكي نامؤ�� ��كشابو�، ��نيي هَيشتا �يند���.

َ
لةسة� قة���َيل

لة <َير جلة كة�� تة��� ���تبو�.
بريند��بَيت، شاني  لة�� ��ضَيت شانم   ،aلَيكر� (تَيطةيشتم، بةسة� شؤستةكة�� ��ِ��يشتم، كاتَيك يةكَيك تةقة� 
��ست.)، كاتَيكيش تة���� �������كة� لة ئةندَيشة� خؤية�� طَيِر�ية��، بةبֲרكة�تنة��� ��مانضة ��شةكة� ��ستي 

ي ��نطَيكي سةير� لَيو����ضو�.
َ
طةنجةكة، �ل

 ،aلة <ياند� ما� � aيا�� بةهة� جؤ�َيك نةمر������ aي كوشتنميا# ��)، كاتاجֲר� بֲרيكر����، (بةآل
َ
(بةِ��ستي هة�ل

كو هيض ئيحساسَيكم نةما��، تةنانةQ ناتو�نم 
َ
بֲר����يشم سةالمةتة، هةست بةهيض ئا���َيك ناكةa، نةO هة� ئا���، بةل

��ستم بة��بكةمة��.)
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.>�<���� نةخؤشخانةكة ثةنجة��� تَيد�نةبو�، بؤية كاتاجֲר� نةيتو�ني بز�نَيت شة�� يا# �
هَيرشةكة لة ������بة�� سةعاQ ثَينجي عةسر��بو�، لة � ساتة�� ��بَيت كاQ ضةند تَيثةِ�بو�بَيت؟ ئايا كاتي ����� 

 بؤقةكة، كة نيو�شة�� بةسة�ضو��؟
َ

لةطة)
كاتاجֲר� لة <����كة�� بؤ كاتذمَير طةِ��، بةآلa عةينةكةكة� ثَينةبو�، بؤية هيض شتَيكي ����� نة��بيني.

.Q� �(ببو���) كاتاجֲר� بةثة�ستيا��كة
.Q� �باشة) ثة�ستيا��كة ئة�� ��(ئؤ�، ئة�� هؤشتهاتة�� �

(ئَيستا سةعاQ ضةند�؟)
(Oنؤ� ضا��) :سةير� كاتذمَير�كة� مةضةكي كر�� �تي

( ئَيو���) 
(نا، بَيطوما# بةياني)

(نؤ� نيو� سبةينَي بةياني) كاتاجֲר� سة�� لةسة� سة�ينةكة بة��كر����� بة��نطَيكي �بر كة لة ��نطي خؤ� 
نة��ضو� �تي: (نؤ� نيو� بةيانيي ��<� 18� شوباQ؟)

�نييةكي مةضةكي كر�، (18� nنيايي سةير� كاتذمَير� ئةلة ك
َ
(بةتة����)، ثة�ستيا��كة �تي � ئةمجا��h بؤ �ل

شوباتي 1995).
(ئةa بةيانيية بو�مةلة ���يةكي طة��� لة تؤكيؤ ���يد�؟)

(ثرسيا�� تؤكيؤ ��كةيت؟)
َي تؤكيؤ)

َ
(بةل

ثة�ستيا��كة سة�� ����شاند (بةثَيي ��نيا�ييةكاني من، هيض بو�مةلة ���يةO ���ينة����)
����كة  بومةلة   aالنيكة ئة��ية  طرنط  بَيت   Oهة�ضيية ���يد�  ئة��  كَيشا. 

َ
هةل نيايي 

َ
�ل هةناسةيةكي  كاتاجֲר� 

تَيثةِ�َيند��.
(ئة� ���با��� ثَيكانةكة� من؟)

(ثَيكا#؟) ثة�ستيا��كة �تي (ثَيكاني ضي؟)
(ئة� ثَيكانة� طوللة كة ���ستيكر�)

(ئايا طوللة Q ثَيو�نر���؟)
(طوللة � ��مانضة لة نزيك ���طا� بانكي متمانة، طةنجَيك بو�، ��بز�نم نا�يةتي بةشاني ��ستمة��).

بةِ�َيز  بة�نةكة�تو��،  يةكت  طوللة  هيض  تؤ   aبةآل (سةير�،  كر�:  �����خةنةيةكي  يية�� 
َ
بة����ل ثة�ستيا��كة 

كاتاجֲר�)!
(بةِ��ست طوللة a بة�نةكة�تو��؟)

طة���  ���يةكي  بو�مةلة  هيض  بةيانيية   aئة  ��� لة  نييايم 
َ
�ل هَيند��   �� لة  نياشم 

َ
�ل بة�تنةكة�تو��،  (هة�طيز 

���ينة����).
كاتاجֲר� تة��� ��قيوِ�ما (كة��تة بؤضي من لة نةخؤشخانةa؟)

(��َينَي ئَيو��� لة شةقامي كابوكي ضؤ ������يتة��، كة لة هؤh ضو�بو�يت، هيض برينَيك بةجةستةتة�� نةبو�، تةنيا 
ئة��بو� بو��بو�يتة��، سةبا��Q بةهؤكا��كةشي، ئة�� تائةمساتةh نا��نֵר. كةمَيكي �يكة ثزيشك �َيت بؤ ثشكنينت 

د� بكةيت).
َ
� ��تو�نيت قسة� لةطةل

كَيشا� 
َ
هةل ي 

َ
قو�ل هةناسةيةكي  ���يتَيكر�،  كة  بيني  كة�  طوللة  خؤ�  بةضا��  نيابو� 

َ
�ل كاتاجֲר�  (بو��نة��؟) 

بة��َيذ�يي  (��تة  ثرسيي:  ���نبَيتة��،  بؤ   Oية  Oية شتةكاني  تا  كر����،  يا�����ييةكاني  بةِ�َيكخستنة���  ��ستي 
ة� نةخؤشخانة بةبَيهؤشي نو�ستبو�a؟)

َ
شة�� ��بر��� لةسة� قة���َيل

 ��َي، بيطوما#) ثة�ستيا��كة �تي (ثَيد�ضو� شة�� ��بر��� ��� سةخت بو�بَيت بؤQ، خة�ني ناخؤشيشت �
َ
(بةل

بينيبَيت، ضةند جا�َيك طوَيم لَيتبو� بانطت ��كر� (ئة� بؤ�، ئة� بؤ�). ئايا ها�ِ�َييةكت هةية بةبؤ� بانطي بكةيت؟)
ي شلكر�. لةسة�خؤ� بةِ�َيكي ئيقاعي <ياني تؤما���كر�.

َ
كاتاجֲר� ضا��كاني ��خست � طوَيي بؤ لَيد�نةكاني �ل

ضةند لة � شتانة� بֲרيدَيتة�� حةقيقةتة� لة كوَيو� ساتةكاني ��هم ��ستيثَيكر����؟
ئايا بؤقةكة حةقيقةتة، ئايا بةِ��ستي شةِ�� كرمةكة� كر����� بو�مةلة ���كة� ��ستاند���؟
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.nيا# هةمو� شتةكا# بةشَيكن لة خة�نَيكي ئاطايي �������َيذ� هيضي
كاتاجֲר�، بةهيض شَيو�يةO تو�نا� تَيطةيشتني نةبو�.

لة نيو�� ئة� شة����، بؤقةكة هاتة <���� نةخؤشخانةكة��.
 ��نيشتبو� 

َ
نا� قو�آليي تيشكَيكي متد�بو�، لةسة� كو�سييةكي ميتا) لة  كاتَيك كاتاجֲר� ضا�� كر���� بؤقةكة 

 Oثشتي ��بو� بة�يو���كة��، تة��� ماند��بو�ني ثَيو��يا�بو�، ��� ضا�� سة��� ���ثةِ�يو�كاني جطة لة ���َيكي بضو�
هيضيا# لَي نةمابو����.

كاتاجֲר� بانطيكر�، (ئة� بؤ�)
 هةناسة��ند� طر< ��بو� � ��كشا.

َ
بؤقةكة ضا�� قو��سةكاني كر����، سكة سثيية طة���كة� لةطة)

������َيكي   aبةآل طة�مكة��كة،   ����> لة  بينينت  بؤ  بَيم  مة�عيد�كةما#   O�� (��مويست  �تي:  كاتاجֲר� 
ضا��ِ���ننةكر�� ���يد�� هَينايانم بؤ نةخؤشخانة).

 hبا ��بؤقةكة بةال���� سة�� لة قاند، (ئة�� باh ����نم، كَيشةيةO نيية، بَيخةa بة لة شةِ��كة��، كاتاجֲר� �
(.a�� يا�مةتيت

(من يا�مةتيم ��يت؟)
تاكؤتايي  تو�نيم  بو�  هؤيةشة��  بة�  هة�   ،a���� يا�مةتيت  بةباشي   ��� خة��كةتد�  لة  كاتاجֲר�،  بةِ�َيز  َي 

َ
(بةل

بة�����مبم لة شةِ�� كرمةكة��)
(تَيناطةa، من بؤ ما��يةكي �������َيذ بَيهؤشبو�a، لة موغة�يية�� خو���نم ���طرتو��، ئة��شي لة خة�ند� كر���مة 

ئة�� هيضم لة بֲרنةما��.)
 hد�ند� ���يد���، ئة��

َ
 هةمو� ئة� شةِ�� لة نا�ضة� خةيال

َ
(ئة�� ��� باشة، باش�n هيضت بֲרنةمابَيت، بةهة�حا)

طؤِ��ثاني ��ستةقينة� شةِ��كة� ئَيمةية، كة تيايد� سة���كة�ين يا# ����ِ�َيֵר، بَيطومانيش هة� يةكَيك لة ئَيمة بؤ 
َيت: ئة�� بِريا�� بةها� 

َ
ما��يةكي �يا�يكر��، بو�نما# هةية� لة كؤتاييشد� نامَينֵר، بةآلO�� a ئة�نست هةمةنطو�� ��ل

كو ضؤنييةتيي ��ِ��ندنة. بةِ�َيز كاتاجֲר�، من � تؤ تو�نيما# 
َ
كؤتايي <يانما# ����Q، ضؤنييةتيي سة�كة�تن نيية، بةل

�َير�نبو�ني تؤكيؤ بو�ستَينֵר � 150 هة��� كةd لة ضنطي مر�# ��طا�بكةين، كةسيش ئةمة نا��نَيت، بةآلa تو�نيما# 
ئةنجامي بد�ين)!

(ضؤ# تو�نيت كرمةكة ببة�َينيت؟ ئة� ��بَيت من ضيمكر�بَيت؟)
كَيشا.

َ
ي هةل

َ
(ئَيمة بةطذ مة�طد� ضو�ينة��...) بؤقةكة بَيد�نطبو� � هةناسةيةكي قو�ل

(كاتاجֲר� من � تؤ هةمو� ئا��يةتييةO � هة� ضةكَيك بة���ستما# كة�تبَيت بةكا�مانهَينا، تا�يكي ها�ِ�َيي كرمةكة 
�شنكر����. كرمةكة خَيو� � Qهَينا� بةهةمو� هَيزتة�� ئة� نا�� Qباشبو� تؤ مو�ليد�يةكي ��ستيي كا��با aبو�، بةآل
وَيستت، ��شنايي بةطذ تا�يكيد� ��ضو����، 

َ
تا�يكيي بةكا�هَينا تا ��Q لَيبكاQ ��بكةيت، بةآلa تؤ سو��بو�يت لةسة� هةل

لة � ���ناكيية�� من ثةالما�� كرمةكةa ��� ئة�يش خؤ� لة جةستةa ئاآلند، لة شلة � لينجي ترسد� غة�قيكر�a، منيش 
 ،����

َ
ثا�ضة ثا�ضةمكر�، بةآلa كرمةكة بة��h مر��� نةبو����، ئة��� ���يد� تةنيا بو�بو�� ضةند ثا�ضةيةكي بال

ثاشا#...) لَير��� بؤقةكة بَيد�نطبو�.
�َينا�  بةناسكي   ��� �يستؤيفسكي   ��(فيو� كر����:  ��مي  نوَ�  لة  سة�  كؤبكاتة��،  هَيز�  َييت 

َ
بل  O�� ثاشا# 

 ،Qثاشا# لة بֲרيا# بكا � Qق بكا
َ
َيت، ئة�� جيا���يطةلَيكي ترسناكة، خو� كةسانَيك خةل

َ
ئة��نة� كر���� كة خو� جَيياندَيل

د�ثذ�a، بֲרa لة ضֲר�كي (شة�� 
َ
بةآلa �يستؤيفسكي بةها� مر�ظي لة خؤيد� بينيية��. لة كاتَيكد� كة بةطذ كرمةكة�� هةل

يية�� �تي.
َ
سثييةكاني) �يستؤيفسكي ��كر����، من ...) بؤقةكة  بة����ل

(aهةست بةماند��يي ��كة ،aبةِ�َيز كاتاجֲר�، ��كرَيت كةمَيك بنو�)
(فة�مو� بةباشي بنو�)

(نةمتو�ني بةسة� كرمةكة�� سة�كة�a) بؤقةكة بةضا�� نو�قا���� ��� �Q. (تو�نيما# بو�مةلة ���كة بو�ستَينֵר، 
 aئة�يش مني ��مد��كر�... بةآل ،aتو�نيم ��مد��� بكة ،Qكؤتايي نةها ����ِ� كرمةكة�� بةبر���� �

َ
بةآلa شةِ��كةa لةطة)

بةِ�َيز كاتاجֲר�)...
(ضي؟)
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طةa لةسة� بو�ني جيهاني نا-بؤ�)
َ
(لة ِ��ستيد� من بؤقَيكي ��ستةقينةa، لة هةمانكاتيشد� بةل

(aئة�� تَيناطة)
(منيش تَييناطةa) بؤقةكة كة هَيشتا ضا�� نو�قابو� ئة��� �Q. (بةآلa ئةa هةستة ���جا� تو�شم �َيت. ئة��� 
 aلة نا����� منيشد� هةية، نا����� من، «نا-من». سة� Qبَيت. ثةتايةكة تةنانة Qضا� ��يبينَيت مة�| نيية حةقيقة

شَيو���. شةمةند�فَير�كة لة طةيشتند�ية، بةآلa كاتاجֲר� ��مة�َيت لة � مةسةلة ية تَيبطةيت)
(بؤ�، تؤ ��� ماند��يت، كةمَيك بنو� باهَيز بةبة�تد� بَيتة��)

(بةِ�َيز كاتاجֲר�، من �������� ��طةِ�َيمة�� بؤ نةبو�#، بةآلa.. من...)
�شةكا# خيانةتيا# لَيكر��� لة خة��� نو�قومبو�، ��ستة ��َيذ�كاني بؤ ���ييةكة ��َيذبو�نة��، ��مة طة���كةشي 

بة��آليي ماية��.
ي خوَينتَيز�� بةجةستةية�� بو�، 

َ
كة سةيرQ ��كر� شوَينة���� برين هةمو� جةستة� ��ثؤشيبو�، لَير�� لة �َ� خال

بةشَيكي سة�يشي كونبو�بو�.
د� نو�قومبو�.

َ
بؤ ما��يةكي ��� كاتاجֲר� لة بؤقةكة ��ما، كة لة خة�َيكي قو�ل

ي 
َ
(هة� لة نةخؤشخانة ���ضو�a، ئانا كا�نينا� شة�� سثييةكا# ��كِرa � ��يانخوَينمة��، ثاشا# بة��َيذ� � قو�ل

 بؤقةكة طفتوطؤ ��كةين)
َ

���با��� ئة� كا�� ئة��بييانة لةطة)
 aبة�� بؤقةكة  ��يز�ني  لةسة��تا�� كاتاجֲר�  ةيةكي سةير. 

َ
بةمال�ال�� كة�تة جو�ل بؤقةكة  ثاh كةمَيك جةستة� 

َينَيت، بةآلa �����نةضو�!
َ
خة���� جةستة� ��جو�ل

َينَيت.
َ
ةكاني ��� سةيربو�، ��O ئة��� ��بةالحَيك لة ثشتيية�� بَيت � بةتو�ند� بيجو�ل

َ
شَيو��� جو�ل

ةتةكة� ��كر�.
َ
كاتاجֲר� هةناسةكاني بةندكر�� ضا��َيريي حال

.Qجةستة� نةجو�آل� نةشيد�تو�ني قسةبكا aيويست هةستَيت � بة���ِ���� بؤقةكة بضَيت، بةآل��
ئا�سانكر�، هةما# ����مي ثيس 

َ
ثاh كةمَيك ����مَيكي طة��� لة نا�ضا��ني بؤقةكة ���كة�Q � ��ستي بةهةل

نجي ���كة�Q، ثاشا# هةمو� لة شي بة� جؤ�� ����مة تةنر�ية��.
َ
لةسة� شاني � لة ِ�َيكي كؤل

ةتةكة ����ما.
َ
ئة�� ضيية �������Q، كاتاجֲר� بؤ� ��ظة نة��كر�، هةناسةكاني بةندكر�� لة حال

د�، شلة يةكي ��O هة�ير� 
َ
قة� لَيو�هاQ � ثَيستةكة� بؤ ���� هةل

َ
لة ثِرَيكد� يةكَيك لة ����مةكا# تةقيية��، بل

�بو�نة��� بؤني ناخؤh. ����مةكاني �يكةh بةهةما# شَيو�� يةO لة ���� يةO ��ستيا# 
َ
لَيو� ���ضو� � بو�� هؤ� بال

�بو����، بؤني 
َ
بةتةقينكر�، بةهةمو�� نزيكة� بيست بؤ سي ���a تةقֵר � ثَيست � شلة كة بةسة� �يو���كة�� بال

ناخؤشيش <���� بضو�كةكة� نةخؤشخانة� ثِركر�، بةشَيو�يةO بة�طة نة��طֲר�.
���� تةقيني ����مةكا# لة شوَينيا# كوني ��h ��كر�ية��، بة<ما��� هَيجطا� ��� شتَيكي لَيو� ��هاتة ������، 
 Oبةقؤ��خة� مَير�� ��ضو�، جيا���� بةقةبا��� جؤ���جؤ�� هةندَيكيا# سثيي تو�كد��بو�#، ���� قؤ��خةكا# شتي بضو�
هاتنة ������، كة بةمَير��� هة���ثَي ��ضو�#، قاضةكانيا# ئة��ند� ��� بو� نة��<مَير���� كة ��جو�آل# خشةخشَيكي 

سةيريا# ���ستد�كر�. لة � كونانة�� بَيكؤتايي مَير�� ��هاتنة ������.
جةستة� بؤقةكة يا# ئة��� ئة�سا جةستة� بؤقةكةبو� بةتة���� � بةضةندين جؤ� مَير��� تا�يكي لة <ما��# 
كة   ،h�� مَير���  ���ييةكة،  بة�بو�نة�� سة�  خؤيا#  شوَينةكاني  لة  خِر�كة�  طة���  ضا��   ��� ��ثؤشر�،  نةهاتو� 

بة� طة���يا# هةبو�، تَييئاآل# � ��ستيا# بةماشينة��� كر�.
َ
كةل

ؤثة 
َ
د��نا#، طل

َ
��O ئة��� ثَيشكة�تن بكة#، كا���ني مَير���كا# بة�يو���كاني <����كة��� ����� سةقفةكة هةل

نيؤنةكةيا# ��ثؤشي � ضو�نة نا� ئامَير� ئاطا���كر�نة��� ئاطركة�تنة����، ���ييةكةh بةتة���� بةمَير�� ��ثؤشر�، 
ةكةh كشا#.

َ
ؤثةكا# سة�كة�تن � بة�يا# بةِ���ناكييةكة طرQ، بَيطوما# بة��� قة���َيل

َ
بؤ طل

جلي   <َير  ضو�نة  سة�كة�تن،  بةقاضةكانيد�   � كاتاجֲר�  ةكة� 
َ
قة���َيل سة�ضة�  طةيشتنة  ثَيشة��يا#  �يز� 

نو�ستنةكةية��، بةنَيو�ني ��نةكانيد� سة�كة�تن، كرa � مَير��� بضو�O لة كونةكاني طوَ� � لو�Q � تةنانةQ كؤميشيية�� 
ضو�نة نا� جةستةية��، مَير��� هة���ثَيكانيش ��ميا# كر����� يةكة يةكة ضو�نة نا����، بةتو�ندييةكي بةهَيز��� 

كاتاجֲר� ها���يكر�.
ؤثةكة� ��طֲרساند� ��شنايي <����كة� ثِركر�.

َ
يةكَيك طل

(بةِ�َيز كاتاجֲר�) ثة�ستيا��كة �تي.
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كاتاجֲר� ضا�� بؤ ���ناكييةكة كر����.
ي عة��قبو�، ��O ئة��� لة � ساتة�� خؤيشتبَيت، هيض مَير��يةكي لَي نةمابو�، هيض نةمابو� تةنيا 

َ
جةستة� شةآلل

د�نة لينجة قَيز��نةكةيا# نةبَيت. هةستكر�# بة��ستلَيَ
يد�.

َ
(ئة�� مؤتةكةيةكي �يكةQ بيني؟ ئا� ��ما�) ثة�ستيا��كة ��� �Q � ضاالكانة ����ييةكي هَينا� كر�� بةقؤل

ي بةتو�ند� لَييد���.
َ
كَيشا� ثاشا# هةناسةكة� ��ية��، �ل

َ
كاتاجֲר� هةناسةيةكي توند� ��َيذ� هةل

(خة�� ضيت بيني؟)
بَيت)   Qحةقيقة نيية  مة�|  ��يبينَيت،  ضا�  (ئة���  جيابكاتة��  لَيك   Qحةقيقة  � خة�#  نةيد�تو�ني  كاتاجֲר� 

.Q� �بة��نطَيكي بة�� بةخؤ
(بَيطوما#) ثة�ستيا��كة بةخةند��� ��� �Q (بةتايبةQ كة خة�# ��بينֵר)

.Qة� لَيها
َ
(بؤ�) كاتاجֲר� بؤل

(بؤ� ضييةتي؟)
(بؤ� تؤكيؤ� لة �َير�نبو�# بةبو�مةلة ��� ��طا�كر�.)

(ئة�� شتَيكي باشة) ثة�ستيا��كة ئةمة� �Q � كيسي موغة�ييةكة� طؤِ��.
(ئة�� شتَيكي باشة، شتي �يكة� خر�ثما# نا�َيت لة تؤكيؤ��، ئة��ند�� هةمانة بةسة)!

(بةآلa لة بة��مبة��� بؤقةكةh �����مةندبو�، لة ��ستمانضو�، ��تة طةِ��ية�� بؤ نةبو�# � ئيn نايةتة��.)
هَيشتا كةهة� ثَيد�كةني، ثة�ستيا��كة بةخا�لي عة��قي ��موضا�� كاتاجֲר� سِر�.

�� خؤشد��يست، ��نيية؟)� Qبةِ�َيز كاتاجֲר� بؤقةكة)
(شةمةند�فَير) كاتاجֲר� بة��تة �تي. (لة هة� كةسَيكي �يكة �ياتر)

ثاشا# ضا��كاني لة خة�َيكي ئا��a � بَيخة�بينيند� نو�قاند�.

ئا��'=  لة مانطي   ،�% ياباني  لة شا'= كوبة=  �َير�نكة'  كانو�ني %���مي ساَلي 1995%� بو�مةلة '��يةكي  لة 
هةما� ساَليشد� هَيرشَيكي تֲר7'ستيي بةطا�= ئةعسا كر�ية سة' مي7Bيةكي شا'= تؤكيؤ، ئة� كاتانة  نو�سة'= 
ياباني ها'7كي مؤ'�كامي لة �ياليةتة يةكطرتو��كاني ئةمريكا %�Hيا، %��= ئة� '��%���نة بِريا'= طةِ'�نة��= بؤ 

�آلتةكة= %�، كة %� ساَ( بو� لَيي %��'بو�.
قو'بانيياني  لة   60 لةطةَ(  %يد�'=  تيايد�  نو�سي،  ���يد�)=   Hَير  (لة  كتَيبي  طةِ'�نة��=   =��% لة  مؤ'�كامي 
ئاينيي   =(Mئو) طر�ثي  ئةند�ماني  لة   Nكة هةشت  لةطةَ(  %يد�'=  ثاشا�  كر%بو�،  تؤكيؤ   =7Bمي هَيرشةكة= 

ئةنجامد�'= هَيرشةكة سا�%�� ئةM %يد�'�نة= لة بةشي %���مي (لة Hَير ���يد�) بآل�كر%���.
لة ساَلي 1999%�، كؤمةَلة ضֲר7كَيكي بآل�كر%���، كة '��%���كانيا� %�طةِ'َينة�� بؤ مانطي شوباتي  ثاشا� � 
1995، ��تة ما��= نَيو�� ئة� %�� '��%��� %َلتة�َينة، ثاشا� لة %�� توَيي كتَيبَيكد� بةنا�= (هةمو� نة��كاني خو� 

سةما%�كة�) لة ساَلي 2002%� بآل�يكر%نة��، كة ضֲר7كي (بؤقةكة، تؤكيؤ '�طا'%�كاS) يةكَيكيانة.
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�	ضي ئاخر=�ما�

محةمة% كة'يم

ئة� بةيانيية لة ماَلي ضَيشتلَينة'�كة= ثاشا بو� بةشيو�� � ��'=، Hنةكة= � هة' شةW كضةكة= ��ها بةكوَ( 
%�طريا� بة'%يا� %�تو�نة��... 

ضؤ#  بِريֵר!  نانت  ضؤ#  تةمةنة��  ثايز�   aبة  !Qآل� تاقانة�  ةشَير� 
َ
كةل بة��! 

َ
�ل هَيي  ئاخر��ما#!  ثاشا�  هَيي   

نياa نيتة، بةa كؤتايي تةمةنة�� [ خاكَي بةسة� خؤمد� 
َ
��ستتناية بينةقاقا� ِ��شة خَيز�نَي! ئَي ئاخر خو�Q بَي، كة �ل

بكةa؟ ئاخر هةشت سة�خَيز�# بةضي بةخَيوكةa، كة خؤa تاكة نَيرينةيا# بم؟ بةآلa ثاشا تؤ [ باكتة؟ [ خةمتة؟ قة���� 
 ] aناكةيتة��، ضيي بةسة��َيت؟ تا سة���نَيتة�� بة�� Qكةيت � هة�طيز بֲר لة قو�بانييةكة����� Qقةِ��آلنة� خؤ
 Qكةيت � هة�طيز لَيي ثاشطة� نابيتة��، خؤ����� Qيسو� ��بَيت؟ بِريا�� خؤ� � Oئا���َيكة�� ��تلَيتة��؟ ضؤ# سو�
 Oتؤ كة� طو� بةكآل�� خو� ��ثَيوَ�؟ ��كو خو� تا ،...� Qخؤ � Qخؤ � Qكوِ�� خو�� ضي؟ هة�خؤ ،Qخو�� خؤ �
� تةنيا�، هةمو� شتَيك هة� خؤتي، ���� ��شت بة��ست خؤتة، لة خشة� ما�مَيلكة�� هةتا ها<�� تاظطة خؤQ لَيي 
َي، ثاشا، تؤ لة خو� خو�تر�، بتة�َ� ها<�� تاظطة ����طر�! بتة�َ� ����كة� ئا�� تاظطة لة 

َ
َي.. بةل

َ
بة�ثرسي، ئا.. ئا، بةل

خو����� بؤ سة���� ملبنَي. ئا� ثاشا�...! ئَيستا لة لوتكة� ��سةآلتد�� هة�ضي مةيل بكة� بةببة، ��بَي بة�يبَيت، 
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َي ثاشا�...! ���جا� تؤh ��مر�، بؤية حةقة بةقة� نو�كة 
َ
قَي! بةآلa ناتو�ني نةمريي بؤ خؤQ ��من بكة�! بةل

َ
��بَي بخول

تد�بَيت،  تؤ خو�� � خو�h نيت، ضونكة خو� نةمر�� تؤ 
َ
����ييةO، ئا، هة� تةنيا بةقة� نو�كة ����ييةO بة��يي لة�ل

 Oِ��قة. بؤية هة� كة بِريا�� ية Qكةللة� خؤ O�� ،dما
َ
ت ��O بة��، ��O ثؤآل، ��O ئةل

َ
��مر�، خو� �لؤظانة� تؤ �ل

تةنيا  نة�تبو�،  ئا، جةنابت هيضت  <يا# شؤ��،  لة   �  aلة خؤ تة��� ��ستم   ،Qبة�طوَ� كة� نو�سر���كةتم  نة  �َيِريية 
 Oة �����ية

َ
فة�مو�بو�Q ( نامة�َ� هة�طيز سة��سةكوتي ببينم، بؤشي نيية لة هيض شوَينَي ئة� ئيشة بكاQ). هَيند�� تال

 Qكو تكايةكم بؤ بكا
َ
ة ثو�شَي ��باQ، �تم بةل

َ
ئومَيدa بة شا<# هةبو�، ئَي ضيبكةa جةنابي جانة���، خنكا� هانا بؤ ضل

� نانم نةبِرَيت، ��لَي ئة� بةيانيية شو�مة� كة بِريا��كة� جةنابتيا# �� بةطوَيمد� لةنا� ماشَينة ��� مؤ�يلةكةيد�، ئا.. 
َي، لةنَيو�ني ئؤ����يةO طا��� كاسةلَيسي تايبةتيد� بؤ هةناسةيةO ���خسا�� ضر[ � لؤضةكةيم بيني، 

َ
َي.. بةل

َ
ئا، بةل

 � ترسناO بو�! ضا��� لة هي ثֲרَيذنة 
َ

يةكسة� ئة� �����لة� هيو�يةشم ثسا،  ئؤ� خو��ية! كة ِ���خسا�� ترh � تا)
 ���� Oنةكة� باسي �نياية��جا���طة��كاني سة���مي ��قيانو�d ��ضو�، هة� ضر[ � لؤضَيكي ���خسا�� ثֲר� ��
ة ضز��� هةية! ئا� شا<ني...! لة 

َ
ساختة� شانؤطَيِر�ني ��كر�، هة� لة��! ئةمة ضؤ# شا<نَيكة؟ ��O شا<ني �������ل

������ ضؤ# ��كو فريشتة خؤQ ��نوَيني، بةآلa لة نا���� ضؤ# مامؤستا� شةيتاني! سة��تا بِريا�a ��بو� ئةطة� شا<# 
َيت -سة�بِرين نةO نانִِרين- ��ستم 

َ
َيم (خانمي طة��� عة��� ��ل

َ
هاQ خؤa فِرَ� بد�مة بة� تاية� ئوتومبيلةكة� � ثَيي بل

نانم نةبِرَيت، بيكة بةخاتر� ئة� شةh كضة ��ما��a، كة ��O ��ِ�نةقو�تة ��#، هة� ��ميا#  با  َي 
َ
بل ��مَينت بةثاشا 

ة..)، بةآلa خانمي خانما#! ��كو طوللة ��� بةالمد�، ئةطة� بضو�مايةتة 
َ
كر��تة��، طة���كةيا# تةمةني بيست � ثَينج سال

بة� تايةكة�، ��O ئة��� طاثَييةO �يكز�O لةسة� قالؤنضةيةO بكاQ ثاني ��كر�مة��، جيق � فيقي �����هَيناa، ئةطة� 
نياa ��كو ما�� ئةنتيو�نَيت ثَييد��تم (بِر�# كَيك بخؤ#).

َ
هَيو�شيش بو�ية �ل

ئا� ثاشا! ئة�� مةال� بةيانيش بانطي ��، من لة ئَيو����� ��كو طو�ضيلة ��يوَيك تلد���a � لة تا� <�ني نانִِרين 
��كو ما� ثةثكة ��خؤa، هَيشتا خة� نةضؤتة ضا�a، <نةكةa لة تةنيشتمة��� كضةكانيشم لة��يو لة شֲרين خة���#، 
َيم، 

َ
نا��نن [ ضا��نو�سَيكي شو�a ضا��ِ�َييانة؟ بَيخةa لَيي خة�تو�#، هة�ضةندa كر� نةموَير� بِريا��كة� تؤيا# ثَي بل

م نةهاQ لة ���قيا# بد�a، بؤ نةطبةتي 
َ
ةكة بز�نن كؤِ�� شيو�# ����بةستن، بؤية هة�ضةندa كر� �ل

َ
��مز�ني ئةطة� هة��ل

 nي>�� Oية Q� هة� ئة��ند� ��مم سو�تا بة<نةكةمم ،Qبو�#، ئا، قريو�يا# لَيو� ��هاnخؤش
َ
ئةمِر� لة هةمو� كاتَي �ل

نةيتو�ني  كؤشا�  كر��  هة�ضةند�  هةبو�،  مةيلي  ئةمشة�  شة�َ�  هةمو�  لة  �يا�  سة�شينة  ئة�  ���طرتو��،  ةتم 
َ
مؤل

سة�� كابر�a بة��بكاتة��، ئة� سة��� ��يذ�ندبو� بةئاما# � ��ما# بة��� نة��كر����، ئا، كتومت شيعر�كة� شَيخ 
لَيي  بة�ماني شَيخ ����  بؤني شتَيكي كر�بَي، هة�  ئة���   O�� aنةكة> بةباني...  ��<�ند���  هاتبو�� ��، ملت   ����
م، �تم كةمَيك ناساغم، ناضا� 

َ
ثرسيم ([ خَيرتة كابر�؟ خؤتؤ ��<�# ساجت ��سمي...) بؤ ئة��� خانةطومانييةكة� نةهَيل

بة��ست بؤa تة���كر�. ئا� ثاشا! تؤ ضةند ثاشايةكي بة��بر� بة��سةآلتي! لة نَيو�# خؤa � <نةكةشمد� بو�# � ��بر� 
غة� بِريا��كة� 

َ
��سةآلتت هةية، لة ترسي تؤ كابر�شم ملكةضد�كاQ!. ��ختة هة� بؤ ساتَي خة� كوَير�ييم ��ية، بةآلa ��ل

 Oئَيستا بةبَي هيض هؤية ،aة ضَيشتلَينة�� تؤ
َ
جةنابت ئؤقر�� لَي بِريوa، ئاخر توخو�� ناهةقمة؟ من بيست � ثَينج سال

تِر�a ��كة�، بةبَي ئة��� بؤa هةبَيت بثرسم بؤ قو�ببببا#؟ ئةطة� بمز�نياية هؤ� ���كر�نةكةa ضيية، ��نطة هَيند� 
ئةطة�   ،aبكة باسي   dنيية ال� كة بثرسم، بؤشم   aلة هؤ� ���كر�نةكة نيية   aبؤ نةO هة�  نةبو��ية.  بةالمة�� طر�# 
�مانيشم سو�تا� ال� <نةكةa باسمكر�، ��بَي سوَيند� بد�a بة طؤِ�� بر� شةهيد�كة� ال� كةd باسي نةكاQ، ��نا 
د���� لة ثةنايةكة�� سلم سا�� بكةنة��� بمكة# بة سة�با�� �#! ئة��� لة هةمو�� سةخت�n ئة��ية 

َ
ببيستَيتة�� طال

ي خؤشماند�! ئةطة� جا��# جا� بةجا�َ� يا�مةتيي <نة 
َ
كة بؤa نيية لة هيض شوَينَي ضَيشتلَينة�� بكةa، تةنانةQ لة مال

 � كة�طֲר� ��شا���� بد�a! ئا� ثاشا! بيست � ثَينج 
َ

ةكةمم ����، ئيد� بؤa نيية بة هيض جؤ�َ� ثةنجة لة مةنجة)
َ
ؤل

َ
كل

 ضَيشتلَينة�� تؤ بو�a. نةمتو�ني شتَي ثاشةكة�Q بكةa، لةِ��ستيد� ��متو�ني، بةآلa هةتا ئَيستاh با��a�ِ بة 
َ

��نة سا)
ةO نيية، ��نا ئةطة� ��بو�ماية هةنو�كة حسابي خؤa نة����ني، بِريا��كة� تؤh كا�يطة�ييةكي ئة�تؤ� 

َ
 � كةل

َ
فرتوفَيل

 aمنيش هاتن � لة ثةنا� تؤ�� ثَيطةيشتن، بو�# بة خا��ني هةمو� شتَيك، بةآل ���� dنة��بو� لةسة� <يانم، ��يا# كة
بةند� هةميشة كة��مةتي خؤa ��ثا��ست، ��مة�يست ئة�� بسةuَينم كة ئة��� خا��ني كة��مةQ بَيت مة�| نيية هة� 
خانة��# � ��جاخز��� بَيت، ��كرَ� مر�g ��ضة� هة<��� بةلةنطا�يش بَيت � مليش كة[ نةكاQ. ملكةضةكا# بة��طمة# 
سؤ�# ثاشا، ئة� ثاشا�... من لة با�كمة�� فَيربو�a ملكةضنةكةa، ئةمةa بةمֲר�تي لة با�كمة�� بؤ ما��تة��، 

َ
كةساني �ل

وَيستي 
َ
َي هةل

َ
ةكاني بةجَيد�هَيلَيت، بةآلa با�كي من كؤمةل

َ
كي سة���Q � ساماني بَيشوما� بةمֲר�Q بؤ منال

َ
با�كي خةل
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ناضَيتة��،  يا�  لة  با�كمم  مر�ني  �يمةني  هة�طيز  ���ناضم،  ضاكة�  لة  مر�#  هةتا  بؤية  بةجَيهَيشتم،  بؤ  جو�مَير�نة� 
ِ�يشي  بو�، هةمو� جا�َ� كة  ���مةتي ضةثي  لةسة�   h�� لو�يةكي ئا،  ئا..  ة� سة�سةختي سֲרمة، 

َ
ثيا�َيكي ��قةل

 مو�� ��h لةنا� لو��كة�� سة�يا# ���هَينابو�، 
َ

��تاشي ��� بة���� ئاطا� لة� لو�� بو� بؤ ئة��� نةيִِרَيت، ضو�� تا)
بنا ��يقرتاند#.  لة  بةمقةست  هَيند�� ثةنجةيةO ��َيذ ��بو�#  ئة� كاتة�  بة�كة�َ�،  نةيهَيشت طوَيز�نيا#  تا مر�يش 
”با�كة بؤ طوَيز�ني لَينا���؟..“. ”با�كة طيا# نابَي“ با�كم �شة� نابَيي ��� بةكا���هَينا. هة�ضي با��ِ�� ثَيي نةبو��ية 
ئة� �شةية سة��  لةسة�  هة�  ئاخر�  نة��بؤ��،  ثاشطة�  لَيي  ��بناية  ئة� قسةية  لةسة�  ئيد� سة��  نابَي.   Qيو��
ِر�� � 

َ
َيي �ل

َ
 ئاغا� ثيا��كانيد� هةتا بل

َ
َيي نة�مونيا# � ئا��a بو�، كةضي لةطة)

َ
 ئَيمة� ��يكمد� هةتا بل

َ
��نا. با�كم لةطة)

، لةسة� نابَي لةبرسا مر�. ئَيمة ���<�مي 
َ

ي طر�نيةكة�� بة�لة��� تةمةني ببَيت بةثةنجا سا)
َ
بَيبة��يي، با�كم لة سال

َيكي ����ينَي، كةضي 
َ
د� مابو�، ئةطة� با�كم بضو�يةتة ثَيش ���طا� ئاغا� ����� طةنمي بكر��ية، بةشي سال

َ
نانما# لة مال

كي تكا� خوَينَيكيا# لَيكر�، با�كم هة� يةكجا� �تي نابَي � ئة� نابَيية 
َ
ئَيمة ضةند بةسة�يد� طرياين � كِر���ينة��� خةل

��� �شة� ���� بو�، ثاh ئة�� لةبرسا مر�، ���يي ��يكم كة ��يال��نة�� باسي ئة��� ��كر� بؤ ئة��� ئَيمة برسيما# 
نةبَيت ثَينج ��< بو� تامي ���� نةكر�بو�، ثاشا، منيش هة�ضةند <نةكةa تكا� لَيد�كر�a بؤ ئة��� ����� يا�مةتيت 
لَيبكةa، بؤ ئة��� شتَي ثاشةكة�تما# هةبَي بؤ ��<َيكي ��شي ��O ئةمِر�، هة� ��موQ نابَي، ضونكة هةستم ��كر� 
 a�ِبا�� hنايو��َينم، ثاشا ئَيستا a�ئةطة� ����� يا�مةتيت لَيبكةa هَيند� سو�O ��بم ئةطة� بةسة� تؤِ�� لؤكزيشد� بِر
 Oهة�طيز ����� ية 

َ
كي سة{ ثَيم حة��مة، بيست � ثَينج سا)

َ
��ية هة�ضي بة ِ��نجي شاني خؤa ���ينةطرa ��كو ضل

فلسم لَي نةكر����، جطة لة مو�ضةكةa، هة�ضي جة<نانةيةكت ��بَيتمَي يا# يا�مةتييةكت ��بَيتم بة���� خؤQ بو��، 
ةكانيشم 

َ
هة� ئاطاشم لَي نةبو� ��ستا� كرَيكا�Q نا��� ئةa خانو�� بضو�كةيا# بؤ نوَيكر�مة��، ئةطة�ضي <نةكةa � منال

ثَييا# خؤشبو�،بةآلa خؤa لةناخة�� الa طر�# بو�، ضونكة ��مز�ني ��<َ� ��يكة� بة منةQ بةسة�مة��� ��يد�يتة�� 
ثةخشاني   � تةخشا#  بةكةيفي خؤتا#  تؤ� شا<ند�ية�  لةبن ��ستي  ئة� سامانة�  ����نم  ئةطة�ضي سو��  بةضا�مد�، 
ي ئةa ميللةتة نةطبةتةية، بةآلa ����نم 

َ
كو مال

َ
��كة#، نة مֲר�تي ��يكتانة� نة بةِ��نجي شانتا# ثةيد�تا# كر����، بةل

 aئةطة� بيشيكة ،aبكة 
َ

كة� لَييد�ِ���نن، منيش قةQ نةمويستو�� سو�)
َ
هة�ضي ����� يا�مةتيتا# لَيبكاQ ئَيو� ��O سو�ل

 � aبكة aسؤ�يية�� كا��كة� خؤ
َ
َيكم بؤ ئة��بو� بة�ثةِ�� �ل

َ
نامة�َ� لة تؤ� شا<ني بكةa، ئة� ثاشا�... من هةمو� هة�ل

 Qقة ،Qب نا<ين، ال� تؤ تةنها ميز�| كا�� خؤ� ��كا
َ
منةتم بةكةd نةبَيت، بةآلa نةمز�ني ئةمانة ال� تؤ يةO ثو�لي قةل

ي خزمةتم نةكة�، بة يةO ثو�ليش 
َ
بِر��a نة��كر� ��<َ� لةِ��<�# ئا�� تِر�a بكة� � يةO ��نك حسا� بؤ بيست � ثَينج سال

ي بكةa، تا�� 
َ
خانةنشينم نةكة�، باشة ئاخر من بةa ئاخر� عومر��� ضيي بكةa؟ بةضي بذيم؟ تا�� ناشتو�نم حةمال

ؤضكة نيم تا�� بضم ببم بةشاطر�� ��الO. ئة�� هة�ضي ثةيو�نديي 
َ
بةتا�� ببم بة شاطر�� ���تاh � ئاسنطة�؟ خؤ منال

بة ضَيشتلَينانة�� هةبَي نابَي توخني بكة�a. هة�ضةند سة��َينم � ��بةa ناتو�نم لةa ��لكا�� بَيمة���َ�، مَيشكم بؤتة 
، هيض شتَيك تيايد� مانا� نيية. 

َ
نا�جة�طة� با���َيكي جةنجا)

 hثاشا مةال�يا�  مَيشو�لةيةكي  بو�مةتة  من  خؤ  ئة��  لة��!  هة�  ال...  سة�  ��كة�مة  قو�سبو��،  تة���   aسة�
كن، [ �نيايةكي سةير�! هةمو� شتَي لنطة�قو[ بؤتة��! ثاشا ��كو طةلَي لة شة��ني تر ���� 

َ
بؤتة ��ضَيكي بؤ�� ضل

ئيشوكا�َيكي ��� ��ية�َ� بةa بة��بةيانة بخة�َ�، ضا�� سو�� بو��، ���� خة��َيت، ضا� لَيكد�نَيت، ئا، سبة� لة� 
�<�نةية كة هةتا نيو�ِ�� هيض ئيشوكا�َيكي نيية، كةd نابينَيت، ��ية�َيت بةئيسر�حةQ هةتا ضَيشتةنطا�َيكي ���نط �
 � تة����)، 

َ
م بخة�َ�، ضونكة ئيn ئة� هيض نيية جطة لة ��ضَيكي تةمة)

َ
ي خا��، بةسة�� با�كي نايةل

َ
بخة�َ�، بةآلa خةيال

 aهة� خة�، خؤ��كيشي لَي حة�� Oبَي حةقي بة������ لَي بكةمة��، نة�� ،Oة� ضوستوضاال
َ
منيش مَيشو�لةيةكي سو�كةل

ة� خؤمم لَي ��كر����، بةآلa ��تو�نم 
َ
�<� منة، ����نم ناتو�نم بيكو<a، ��نا سَي � ���a لَي نة��كر�� تؤل� nئي ،aبكة

م بخة�َ�، ��تو�نم بة طيز�طيز مَيشكي تَيكبد�a � ��هريي بكةa، ئة�يش هة�ضي بكاQ ناتو�نَيت من بكو<َيت، با 
َ
نةيةل

هةتا ئَيو��� لةقةفرتَي بكاQ، ناتو�نَي ��ِ��يةO �يانم ثَي بطةيةنَي، تةنانةQ ئةطة� قو�تيشم بد�Q ��تو�نم بد�a بةنا� 
ثَيلو��  بة   a���� َيك� بَيمة�� ������، ��ضم  بةئاساني  ئة�سا  بكاتة��،   a�� لة حةيبةتا  aلَيبكة  ��� طة���ية��� 
د�سَيني، 

َ
د�سَينم، لةتا�� ضةثؤكَي ��كَيشَي بة نا�ضا�� خؤيد�، ��مة لة نا�ضة��ني خؤ� هةل

َ
ي هةل

َ
ضا�ية��، ضز� لة �ل

ة 
َ
مد� نايةQ، هيض ئا���َيكم ثَيناطاQ، خؤa مت ��كةa � لة شوَيني خؤشم جو�ل

َ
بةآلa من هيض باكم نيية، بةبا� خةيال

ناكةa. بةخو� يا�ييةكي خؤشة، طةمة� نَيو�# ��[ � مَيشو�لة� مةال�ياية، طةمة� نَيو�# فيل � مَير��لةية، ملمالنَيي 
د�فِرa ��ضم 

َ
نَيو�# كَيوَيك � مشكَيكة. خؤشي بكو<َيت ناتو�نَيت لةنا�a بة�َيت. لَيد�طةِ�َيم ضا�� بضَيتة خة�، ئةمجا�� هةل
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 aبة هَيلكة� طوني ��ستيية��، �يسا# ����ثةِ�َيت � بؤِ��يةكي لَيو� �َيت، ��كة�َيتة لةقةفرتة، توند خؤ a���� َيك�
َيم: ��حة ��حة ئة�� بؤ �� بةلةسة بو��!! لَيي ��طةِ�َيم ئا��مبَيتة��. خؤ� 

َ
ي خؤمد� ��ل

َ
��نو�سَينم بة طونية��. لة�ل

 Qتة��� بة ئيسر�حة�ي خؤشة مني ثليشاند
َ
بَيت، �ل لَيي ��طةِ�َيم ثرخة�  شلد�كاQ ��ختة ضا�� ��ضَيتة�� خة�. 

ةيةكي لَيو� �َيت � 
َ
مذa. بؤل

َ
د���a بةخو���a خوَينةكة� هةل

َ
��خة�َيت، لةثِر بةهَيلكة� طوني ضةثيد� ��نو�سَيم، هة�ل

 ��� � aد�فِر
َ
��كة�َيتة�� لةقةفرتَي، ��O ئة��� لة ئاسمانة�� فِرَييا# ��بَيتة ���يا�� بةضو��ثة) سةما ��كاQ، هةل

وطوني خؤ�، هةمو�� تةِ�� بِر ��كاQ � شֵר � 
َ
بستَي لة�َ� ���� ��كة�مة��. بة�ما# ��ستد�كاQ بة لستنة��� طةل

مؤ�� ��كاتة��. ئة��ند� طَيل � ��بةنطة ������نَيت من لة�َيد�a. بة�لي � هَيز� خؤ� ��نا�َيت، ئة�� نا��نَيت ��ضَيك 
 Oتو�نَيت خة� � خؤ���� Oمَيشو�لةية aلةنا�بة�َيت، بةآل Oناتو�نَيت مَيشو�لةية Qهة�ضةند� �) � ��بةال} � بةهَيز بَيت قة
لة ��ضَيك حة��a بكاQ، من هيض ماند��نيم، ��� حة���كةa هةتا هةتاية ��َيذ� بةa يا�يية بد�a، ئةمجا�� ����a بة 
د�سَيت � ِ����كاQ، ��كو طا� بنة بة����� خؤيد� ��خولَيتة��. ثَيكةنֵר ��مطرَ�، قاقاa ��طاتة 

َ
ثز��� قنطيية��، هةل

َي ئةa بةآل� خو�ية ضيية بو�� 
َ
ئاسما#، هة هة هة هة ها ها ها ها، لة ثَيكةنينا هة���� ضا�a ثِر ��بَيت لة ئا�، ��نطة بل

 d� � نق ،aمت ��كة aخؤ Oهةتيوبا�يشة! بستَيك لة�َ� ���� ��كة�مة��، ما��ية nكمة��؟ لة هةمو�� خر�ث
َ
بةكول

آل 
َ
د�كة�َيتة��، ئة����ل

َ
آل �� ئة��نَي ��يشتو�a، �� ثال

َ
�يشتو�a، ئة����ل� Qهةستبكا �� aلَيد�كة ��� ،aبِر�� aلةخؤ

ة ناكةa، لَيي ��طةِ�َيم فريو� طَيليي خؤ� 
َ
�� قاضي لَي ��َيذكر�، ��ية�َ� ��� بةئيسر�حةQ لَيي بخة�َيت، جا�َ� جو�ل

بخو�Q، �� بز�نَي ئة� هة� ثاشاية� منيش كؤيلةيةO �ياتر هيض نيم، ��مة�َ� ئةمجا�� شَيتي بكةa، ��� لَيبكةa بد�تة ئة� 
د�فِرa ��ضمة 

َ
كة<�كَيو�نة، ئا، بضمة نا� مَيشكيية�� ��كو ���كونكة�� كنة لة مَيشكي بكةa � مَيشكي كو# بكةa، هةل

و�� نا��a، تةنيا بةسة� سة�يد� ��خولَيمة��� ��يكةa بةطيز�طيز، طيز�طيزَيكي ��نط �) �  ال� كةللة �لةكةية��، ثَيَ
هة��سانكة�، ��O ��نطي ئا<َيِر� ئاطا���كة����� هاتني فِر�كة بؤ سة� ئاسماني مةيد�ني جةنط، ها�كَيشةكة ��طؤِ�َ� 
تةنيا   � نيية  �يا�  هيض جَيطايةكة��  لة  فِر�كةية�  ئة�  ��بمة  ��بَيتة��، من   Oبضو� ئة�   � طة��� ��بم  ئةمجا�� من 
َي بةئاسمانة��ية، ئة�يش ��بَيتة ئة� ئةفسة��� خؤ� مةآلd ����� ��ية�َ� بز�نَي فِر�كةكة ��مة لةكوَ� 

َ
ئا<َيِر�كة ��ل

كر����،  ��هريي  تَيكد����  ئةفسة��كة�  مَيشكي   hئةمة نيية،  ��نطي  هةية�  ��نطي  فِر�كةكة   aبةآل د�سَينَي، 
َ
هةل

َين ئةفسة�َيك �توَيتي ئة��� 
َ
 ��كاQ. ئا، ��ل

َ
 � �����نيية��، جةنطَيكي �����نيي لةطة)

َ
ئا، ترسي خستؤتة نا� �)

مة��� ����� تؤقاند��a، ئة� مو�شةO � شتانة نيية كة فر�كة بة�يد���تة��� �نيا 
َ
مَيشكي تَيكد��a � ترسي خستؤتة �ل

كو ��نطي تؤقَينة�� ئة� ئا<َيِر� نةفر�تيةية كة ضؤتة نا� مَيشكمة��. هةست ��كةa ضو�مةتة 
َ
��كاQ بة����l، بةل

نا� مَيشكيية��، لة ترسد� نا�َيرَ� بخة�َ�، ��O ثشيلةيةO خؤ� لة مشك ماتد�بَي ضا�� بضو�O كر��تة��، بةآلa ��تي 
سَينم، بة�����a بةطيز�طيزَيكي 

َ
ئة�� ناكاQ ضا�لَيكبنَي، ترسي ئة��� هةية لةثِر ��O ما� ثَيو�� بد�a � �يِر�� لَي هةل

م كة ئَيستا ئة� لةبة� ��حمةتي 
َ
�� خؤشحال� ،aخؤ �>���ِ�سكة�� تؤقَينة���� بةسة� سة�يد� ��خولَيمة��، كر���مة بةِ�

ؤكي شو�نَيكة��، هة� بؤ خؤشي جا�َيكي تر ضز� لة ثز��� 
َ
مند�ية، ��O سةطَيكي �� كاتَي ��كة�َيتة <َير ��حمةتي طال

ي بر�بَي، يةكةمجا� ضا�� ��� ��كاتة��، ����مجا� 
َ
د�سَينم، ��O لو�سكةيةكي سرO كة ��ست بؤ ثاشةل

َ
قنطي هةل

د�سَيتة سة�ثَي � بةلةسة ��بَيتة��، خة�يكة شاطةشكة ��بم، ��نطي ثَيكةنينم ��طاتة ئاسما#، هة هة هة هة ها ها 
َ
هةل

ةa ئا��h بسر��َ�، ��يكةمة�� بةطيز�طيز� بة����� هة���� طوَييد� ��خولَيمة��، 
َ
ها ها، ��يكاQ بةنة�مة لؤقة، نايةل

ئة� جَيطا بةخؤ� ناطرَ� � منيش هة� ثَيد�كةنم، هة هة هة هة هة ها ها ها ها ها...

ئة� بةيانيية لة ماَلي ضَيشتلَينة'�كة= ثاشا بو� بة شيو�� � ��'=، Hنةكة= � هة' شةW كضةكة= ��ها بةكوَ( 
مؤسيقايةكي  ��كو  بةطوَيي خةَلكةكة%�،   �%�% شةثؤِ'�كة=   � %�نطي شֵר  '�شةباكة  %�تو�نة��.  بة'%يا�  %�طريا� 
 Wييةكة %�كشا�... %��= نيو�ِ'7 ثا'�� %�%�خو'ثاند� �'%� �'%� بة'�� شوَيني طريا� �  غةمֵר %َلي خةَلكةكة= 
ئة��= كفنو%فنيا� كر%، Hنةكة= كة هَيند� طريابو� فرمَيسكي ضا��ني �شك بو�بو�، بة%�نطَيكي نو�سا���� �تي: 
 M�%بة'�بةيا� ��9 ئة��= بة Mهة' لة ئَيو�'��� هةستم كر% شتَيكي هةية، لَيم ثرسي، �تي: كةمَيك ناساغم، بةآل
فريشتة�� ثَيبكةنَي، هة' ثَيد�كةني � قاقا= لَيد�%�، %َلم نةهاS خةبة'= بكةمة��، لة %َلي خؤمد� �تم '�نطة لة 

...M�%خة�نَيكي خؤشد� بَيت، با لَيي تَيكنة



144

�Lطا9 ثاسة�	��

مامؤستا جةعفة'

ند �يا��. لة نزيكة��، شيشى <�نطا��c تَيكقوثا��، 
َ
���طايةكى بضو�كى ئاسنֵר، لة ������� ��� طة���' مة�#' بل

كة بةبؤياخى ِ��نطا� ِ��نط، <�نط' ��َيو�c شا����تة��. ���طايةO، لة بنى ئة����� بؤ سة� ئة�� بة��كر���تة��. نة 
�يو��، نة شو���، نة ثة�<ين ِ��يطرتو��. كةd ِ�َيطة نا��َيت، لة كونى كليلى ���طا ��خر���كة�� بِر��نَيت. ِ���نֵר لة كونى 
���طا بضوكة ئاسنينة ��خر���كة�� قة��غةية. ���طا بضوكة ئاسنينة <�نطا�يية ��خر���كة، نة لو��� لو��c ِ��شةبا' 

طةلة طو�{، نة شاآل�c ��يا#' تؤفا#' كِرَيو�' با�بؤ��# شة�مى لـآ ��كة#.
ثاسة��نَيكى بةساآلضو�c سة���مى كة�كامَيال. شةڕكة�َيكى بةجيما�، لة شةِ�'شؤِ�' ثَيكد���نى كة�كامَيالc نَيو�# 
����' ئةليكسةند��c طة���، بةهةما# جلوبة�{' a�ِ' شֲר' تֲר���. جةنطا���َيكى نةبة�يوc سة�كر��يةكى سة�با�يى 
ئة�كى  شؤِ��سو��َيك  نةنو�سر��.  مَيذ��يةكى  سو�تا��كانى  الثةِ��   cبةئاطا  cنو�ستو� جةنطا���َيكى  ئةفسانةيى. 

ثا�َيزطا�يى ���طايةكى بينر��c نةبينر��c ثَيسثَير�����.
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ة<��c' هةناسةسو��c' حةثةسانة��، هاتوضؤc ��كر�. بةثةلة ثة)' شثر��يى مذc لة 
َ
ثاسة��نةكة، هة� ��� بةشل

كنةكةيد� ��كاQ. ئةمسة�' ئة�سة�c كَيشة ضا��سة�نةكر���كةc بو�#' نةبو�# 
َ
جطة��كةc ����' ضنطى بةِ�يشة كول

لَيكد���تة��. سة������كا# ثَيش بةيةكة�� طرَيد�# لَيكد�تر��َين. لَيك���n# ثَيش ثَيكة��طرَيد�#. ئة� لة ������� لة 
لةنا�  ماسييةكى سو���  كة�تبَيتة��.  نزيك   ��� كَيشة ضا��سة�نةكر���كا#، هة�  لة ضا��سة�كر�نى  يةكَيك ��ضو�، 

لةثيةتى لةثِر �����فرتآ.
كنى 

َ
كول ِ�يش  جةنطا���َيكى  ثاسة��#.  كليل'  قوفأل'  ���طا'   .Qها سة�كزيد���   'h،بةكِرنو كؤضة�  كابر�يةكى 

 .Qةتَيكى مة�# ��طֲר ��كا
َ
سة���مى جةنطى كة�كامَيال. سوثايةكى بضوO، سوثايةكى طة��� ��بة�َينَيت' خاكى ���ل

ئةمة سة�با�c ����يد�، يا# ئةليكسةند��c مةكد�نى؟
كليل'  قوفأل'  بضَيت.   ����� بة���  هةنطا�َيك  نة  ثَيشة��  بة���  هةنطا�َيك  نةتو�نيى  ��ما�،   cحةثاسا�  cكؤضة�
كنةكةc خؤيد� ��هَينا. 

َ
ى با����' ��ستى بةِ�يشة كول

َ
���طا' ثاسة��نى سة���مى كة�كامَيال؟ ثاسة��نةكة هة� سمَيل

كؤضة��كة �يستى ����c ئيجا��c ضو�نة<������ بكاQ! ثاسة��نةكة ��موضا�c بةيةكد� ��! �يستى هة� تؤ�َيك نزيك 
 cبة��� nئة�ي cيا# ��كر�! هة� يةكة ��ية�يست ��موضا�nيةك cموضا��� cنةيهَيشت! هة����ال سةير aببَيتة��. ئة
 cئاطر hكؤضة��كة سة��تا �يستى بةكِرنو� .Qى ئة� قسة بكا

َ
بخوَينَيتة��. ثاh خوَيندنة��' تَيطةيشتن، بةطوَير�c �ل

ة بة��ينةكا# نة�a بكاتة��. ثاسة��نةكة �<c كِرنو�h' ثاِ��نة��' فرمَيسك با��نة! 
َ
بة��يى، با��نى فرمَيسك' ثاِ��نة��، �ل

ضةقَينَيت. �مانى ضا� نةيد�تو�نى 
َ
كةسيا# نةيد�تو�نى بَيتة �ما#، قسةc نا� �أل، لةسة� لَيو��c �مانة سوتا��كا# هةل

ثةيامة شا����كا# بةِ���نى ِ��بطةيةنَيت.
شكا��كة ثَيي ��بو�: تةنيا خِر�c قوفأل' كليل ���طا خستنة سة�ثشت، هةمو� شتَيكة. 

َ
كؤضة�� ��ما�� ضةثةسا�� �ل

لة كوَير�ِ�َيى نةمانة��، بؤ بةهةشتى هة�ما#. لة ئةشكة�تى كوَير����يى تا�يك' نوتةكة�� بؤ بة��� ِ���ناكدc <يانى 
ِ��ستةقينة. ئةمديوc ���طا' ئة��يوc ���طا. تةنيا ثاسة��نةكة ��تو�نَيت ��� بِريا� بد�Q. ئة��يوc ���طاكة، طوأل' 
ز��، بةها�، كانى، ِ���با�. ميو�c ئا����' بؤنخؤh، بة����كاند� شؤِ� بؤتة��. ثة��c ناسك ناسك، شؤl' شةنط، 

َ
طول

قذ ����' ضا� شֵר، سة���c قذ ِ��شى طؤشتن، شا�، بةختة���، ��a بةثَيكةنֵר، شة��بى فة��نسدc سو��، شة��بى 
ئيتالدc سثى' ���Ø' شةمثَينيا# كر��تة جامى بلو��c' لةسة� سينى كريستاأل ��يطَيِر#. مؤسيقاc ضايكؤفسكى' 

بة��' كةفضِرينى ضةa جو�نnين ئا���c سر،�شتة.
َ
بيتهؤظن' باl لةبن ���ختةكاند� لـآ نا��َيت. خوc��ِ قةل

ز���� شا��. بؤa بثاِ�َينة��، منيش بطةمة 
َ
ئةc ئة��نةc ثَيش من ��كو كؤتر ِ��حتا# لةنا� ئة� باl' ضيمة#' طول

بؤ  نا��نم ئةa ثاسة��نة بؤ ��ستم بةسينطة��  نةِ��نجا��.  لَيم  ى 
َ
�ل نة����' هيض كةسَيك  ئا���  التا#. من مَير��لةشم 

ناطرَيت' هة� يةكسة� ���طاكةa بؤ ناخاتة سة� ثشت؟
ثاسة��نةكة ��ستى كر���� بةهاتوضؤ، ئةمسة�' ئة�سة�. حة�c ��كر� بֲר بكاتة��، بةآلa بֲרc نة��كر����. 
ِ�َيطةc. ئا��بو�#  ��يز�نى ئة� كؤضة�� كَيوية ��ية�َيت بةهة� نرخَيك بَيت تَيثةِ�َيت، تَيثةِ�َيت' كةd ��ست نةخاتة 
تَيثةِ�َيت. من بة�تيليش ���بطرa، هة� لةبة� ئة��   'Qطاكة�� بةهة� نرخَيك بَيت. ئاما��بو� بة�تيل بد���� cلة��يو
���يد�طرa، ئة� ثَيي ��نةبَيت ئةطة� ِ�َيطةc بة�تيلد�#' ��a ضة��كر�نى بطֲרتايةتة بة�، ئة�� ���طاc بؤ ��كر�ية��' 

ز�� بفِرَيت.
َ
فة�شى سو��c ثَيشو���c بؤ ِ����خر�' ��يتو�نى تا ئة�بة�c ضةa' ِ���با�' طوأل' طول

 Vor dem ـ  قانو�ند�   M�%'لةبة) كافكا  ضֲר7كَيكى  كو'تة  لة  ضֲר7كة  كو'تة   Mئة *ئيلهامى 
ئةM ضֲר7كة  %�'�كد!  سBكتو�'!  %�ِ'شتنى  تةكنيكى  لة   M%سو� تةنيا  من  ��'طֲר���.   (Gesetz
��'طرتو��، لةِ'��! مؤتيظa ئامانجa جيهانبينيد���، ئة�ثةِ'! جيا���! هةية، ئةطة' نةَلَيم: هيض 

ثةيو�ندييةكيا� ثَيكة�� نيية. 
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Lبييةكاني خو�L	سة �	ثةيكة
فةيسةَ( هةمة��ند=

تةنها ثيا�َيكي 'يش ماaW برنجي.. ثرh %'َيذ=.. سة'�سيما خةياَ(، %�نة�يية��� تو�'�كةيةكي لة fةكة ثِر 
كر%. خةَلكةكة ثَييا� سةير نةبو�: (ئة�يش لة '��فاتي كةسَيكي خؤ= %�طةِ'َ=..!)

:Qكة ثؤستةضييةكة ثَيضر��َيكي ��ية��ست، ثَييطو� �>�ئة� �
تَيكي ������� بؤيا# نا�����..!!)

َ
بةQ ��سو�يا�ييةكي نايا�' بةها����، كة لة �ال

َ
(هةل

 خزمةتكر�# لة� بو���، بةقسة� خؤ� هيض مة��نةيةكي فت نةبو��، 
َ

مة��نة� ثؤستةضييةكة.. بة طوَير�� سي سا)
��كَيش  سة�نج  بة�تةيةكي  بةهاكةيةتي،  ضةند  تا  كة  نزيكد�بَيتة��  لة��  بةشتةكة،  طةيشت  ��ستي  ئة��ند�  هة� 
بة��نبة��كة� بةجَيد�هَيشت. ئة� مزطَينييةكة� خؤ� بر����� ئةميش ثةلة�  بؤ  ئة� ���� مةبةستي مزطَينييةكة� 
َيكي لة قيس 

َ
ثضِر�ني ثَيضر���كة� نةبو�، كاQ ئة��ند�� نةما�� بؤ هاتني ئة�، ���يش ��ترسا ثَيضر���كة هة��ل

َ
هةل

ي خؤ� ��ية��، كة كةسَيكي ��� لَي بةجَينةما�� خةمي بؤ ��هَينَي.
َ
بة��� ئةمشة�� بَي، بة�� �ل
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ئَيو���يةكي ���نطبو�، ضر�كا# تةنها ضر�خاني مؤمةكانبو�#، كة هونة�مةند�نة بةهةمو� <����كة�� ��بةشيكر�بو�#، 
ة، لة ��� بؤتة� بةفر���� ئا�نطيا# طرتبو�. لة شانشينةكة�� 

َ
سة� مَيز�كةيش بة��� قاثي شةمثانيا� شة��بَيكي ضل سال

���نيية شا�، ��تطو�Q ئةستَير�كاني ئاسما# هةمو�� �����يونةتة سة� ����، ئة��ند� بةجو�ني ضةخشببو�#، بَي 
نابَي، مةطة� بؤ ئيلهامي شيعر لة ئاسؤطةكانة�� بِر��نن، بِر��نن بؤ ئة� 

َ
ي خةيال

َ
ئة��� لة يةO بكة�#. لَير� كةd سة�قال

�شد�ما# نيية بؤ بֲר�كةيةكي نة��O.. هونة� ئة�� نيية ستاتيكا لة هةمو� � 
َ

قسانة� خة�يكة لة بֲר ��ضنة��. خةيا)
شوَينَيك بؤ ضا����� شֵר ���. بة��بةيا#.. سة� طو�شتة� شة�� ��بر��� ��O مو�يةكي نا� ماست �����هَينرَيت' 
تو�ِ� ����َيتة نَيو كةلتو��َيكي تا��تر، بؤ نة��كاني ��هاتو�. هة���مة� هة���َيكي تايبةتي خؤ� هةية، ئةa لة���� 
َيني ئا����كاني ��بر����. ئة� هة� جا��� 

َ
فَيرببو� ئةa كاتانة بؤ تايبةتمةندَيتي خؤ� طلد�تة��، باشnين كاتة بؤ ��مال

ثةيامَيكي تا��تر� بؤ ��ظة ��كر�. فَير� كر�بو� خو�� ضلؤ# هونة�مةند�نة ثةيكة�� مر�ظي لة قوِ� ���ستكر����، هة� 
مر�ظي نةفامة ��ستكر�� مة�نnين هونة�مةند ��شَيوَينَي، كاتَي طةمة بةهةست' نةستي كةساني �� ��كة#، هةست' 
نةست لة ثايني مَيشكد� نابَي بشا���َيتة��، مر�g كة ناسا� ��بَي خؤ� بة��ستي خؤ�.. خؤ� ��كاQ بةحةشا�طة� 
بة�  كر����تة  ةتةكاني 

َ
هةمو� خةسل لة ضا��سة�يي. خو��   

َ
كامل ناخَيكي  نا���َينَيتة  ناخي خؤ�  كة  ناساغيية،  ئة� 

 g�نابن تا شيعر بهؤننة��. مر
َ
ثةيكة��كاني خؤ�، تا بة����ستيي لة يةO بِر��نن. هة� ئة� فَير� كر�بو�.. بؤ ئة�� خةيال

ؤمد���. هة� ئة� 
َ
ؤمي بؤ كر�#. كة� مر�ظي سة��تاكا# ئةشكة�تةكاني كل

َ
ثيسيية�� ���طا� ��هَينا�.. كل

َ
ةتي �ل

َ
لة خةسل

تييةكاني ئةمَيستا� ئة��# فَير� ��ستو��� سة��تاييةكاني مر�g ��بن، 
َ
فَيريكر�بو� نة��كاني ���� خؤيا#، لة خةجال

<يا� ��بنة�� لة ئاستَيكي بة��تر لة ئيمِر�� ئَيمة. ئة� ئافر�تة بؤ خؤ� قوتابخانةيةكة� ئةميش تيا سةعي ��كاQ. ئة� 
كاتة� ��نةكانيا# بةسة� ��كر����، ��بو� لة كةh' هة��يةكي سيحر��يد� ���تبنة��، ئؤطر� هةمو� ��هَينانَيكبو�#، هة� 
n لة ��نطةكاني سر��شت، جو�نn لة حيكايةتة خو��فييةكاني ��بر���، بةعيشو�� 

َ
ساتة� بةِ��نطَيك ����هاتنة��، كال

بفِر#، 
َ
<يا# لَيو�# لَيو ��بو�# لة با��#. كةسيا# ��نةكانيا# ئة�بة� نة��كر�، ضونكة ثرسيا� نةبو�، لة��� ضؤ# هةل

كة ئاسما# تا هز� بِركا بؤ فِرين ��شَي، تةنها لة� ���فةتانة� لو�يةO ����هاQ شَيو��� ثرسيا�َيكي �����طرQ، ��لَي 
 Oهة��� ��نانة،  لة�  نة��بو�#  بيز��  بؤية  نةبو�،  بؤ  كؤتاييا#  ��نةكا#  ��كر�ية��.  لو��  ئة�  طرَيكوَير��  بةحة�فَيك 
د�����ند، بَيئة��� 

َ
ئا��� لة شايستةترين هؤنينة��� نؤتةكا# ��طةِ��#، ��طةِ��# لة نا�يةكد�' طوناهةكاني خؤيا# هةل

ةكةيد� 
َ
مال لة  ثةيكة��  ��يا#   aئة نةكر����،  ثةيكة�سا��  لة  باسيا#  ئَيستا  تا  بةِ��ست  بشَيوَينن.   nيةك ثةيكة�� 

 ناطرَ�. �ياتر حة�� بةشانؤية، شانؤ ئة� ملمالنَييانة� لة ��نةكانيد� 
َ

هةية. ��يز�نَي ئة� ئا����كا# ناخوَينَيتة��، خةيا)
��تر عومر� ثَيببةخشَي. خوليا� ثةيكة�تاشييةكة� ئةميش ��طةِ�َيتة�� بؤ ��مي � ،Qضةشنَيك لة سةما� فَير ��كا
نيابو� سة�طو�شتة� ئة�سا� هيض ناطةيةنَي، 

َ
ئة� ��<طا��� مامؤستا� ثةيمانطة� هونة��جو�نةكا# بو� لة سلَيماني. �ل

بؤية نةيد�طَيِر�ية��، ضةند جا�َ� �يستبو�� لة� با��ية�� قسة� بؤ بكاQ، ��لَي ��بو� شة�َيكي بؤ بكاQ بةقو�باني، [ 
 Q��� شَيوَينَي. شة� عيشو�با��، تا�� Oئاخنَيتة ثةيكة�َيكي ���ني بَيطة��� هةمو� جو�نية�� Oطةلحؤيةكة كوَير����يية
نةبية��.. ئا�نط ناطر�. لة� سةفة��نة�� سؤ� نابَيتة كر��� كر�نة��� طرَيكوَير�� ثرسيا�َيكي تا��تر لةمةِ� خوَيندنة��� 
��ظةكر�ني تة����كاني �سكاني ئة� ثةيكة��نة� خو��. ئةa لة تَيِر��نينةكاني ئة� تَيطةيشتو��، ئة� ناخَيكي ���نة، لة 
ي ��كر�. 

َ
ثةيكة�َيك ��كاQ لة شو�شة ���ستكر�بَيت. بֲרيكة�تة��.. كة يةكةمֵר ثةيكة�� تاشي، لة مر�ظي نياند��تال

 aيةكة hَيي خو��
َ
ييةكا#. تؤ بل

َ
 نياند��تال

َ
سة��تا� هةمو� �َينة كَيشانَيكي مر�g ��طةِ�َيتة�� ���� لَيكضو�ني لةطة)

ةكانة� سيحرَيكة لة 
َ
ببو�، كة ضؤ# (....) نة��� نياند��تال

َ
موما��سة� بطةِ�َيتة�� بؤ ال� ئة��#. ثرسيا�َيكي لةال ماتةل

ح فةتو�� ئة��� ��بو� كة كا�� ثةيكة�تاشֵר كوفر�، ��لَي كة ��ني بر���كة� خؤيشي 
َ
جو�ني. مامؤستا مةال شَيخ سال

��طرَيتة��� لة مةقامي كةa ��كاQ، شتَيكي لة فةتو�كة� طؤِ�يبو�، بة��� ئةطة� سة�� ثةيكة��كة كو# بكرَيت، خو� 
َي: (خؤ ئَيمة 

َ
غةيةO بر�ية بة���a ئة� ثرسيا��� كة ��ل

َ
لة� ��نيا ����� لَيناكا ��حي بةبة��� بكاQ. بةمانا كوفر نيية. ��ل
ثةيكة�� ئة��# نةبو�ين كة بةفيشةO كةللةيا# كو# كر�ين..!).

�حما# �  hنيا�� لة�  ��يانو�يست  ئة��#  ثَيو�نَين،  بة��ييما#  فيشةكي  تا  كر�ين  كو#  كةللةيا#  ئة��  بؤ  ئة��# 
ةتي كر����كاني خؤيا# نֵר، لة مةملةكةتَيك ثة������بو�#.. شةيتا# سة�كر��يا# 

َ
بةبة��� نةكرَيتة��. ئة��# خةجال

نةضَيتة��.  لةبֲרما#  تا  نةضَيتة��،  بֲרيا#  لة  تا   ،#����� مة�ني  لة  ثةيكة��نة�  ئة�  ���ستكر�،  بؤ  ثةيكة�يا#  بو�. 
ناتو�نَي   dكة خو��ية�  قسة�   قو�ئا#  ��يانز�ني  سة�كر��كانيا#   ،����  aة

َ
قةل لة  ئاسماني  بةثةيامي  ثةيامةكانيا# 
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ال�� لَي بكا، بؤية بةئةنفالة�� ��ثَيضيا# كر�ينة نا� بيابانةكانة��، طو�ية قو�ئانيش لة بيابانةكانة�� هاتو��تة خو��، 
ثֲר��ترين خاكي سة� ��مينة.

(..Qبة
َ
(نا��نم.. ضي ��يلَيكر���a بֲר لة� بֲר����ييانة بكةمة��، هةل

 'd�� ئة��� بֲר� خستو��تة�� ئة� Qبة
َ
ئة� ���� بֲרكر�نة��كةيم ثَي قاضي' مة��نةيم بر�� ال� ثَيضر���كة. هةل

�يا�ييةية كة لة كو��ستانة�� بؤيا# نا�����. خاكَيك تةنها ئة�َ� ����خبو�، تةنها ئة�َ� جَيي متمانة� شا��نة��� 
يا# نا#. هَيشتا كاتي طةيشتني 

َ
 لة ضال

َ
مر�g نةبو�، نةبا�� �يند��ببنة��، بؤية لة بياباند� نةترسن نةترسن بة كؤمة)

لَيخستة كا�. ضا��كاني ثِربو�# لة  مابو�، هة��سي ضو�� سة� طؤ��ني (خاO)�كة� �ال��� قة����خي، سيدييةكة� 
فرمَيسك.

 ���� ها�يشتيانة  تفبا��#،  �للة�  بةشة�'   'Qطر ثةيمانطةكة   aبة��� لة  طةنجَيكيا#  بة�ضا�ية��  بة  بةيانيانَيك.. 
مة�طي سةختي  بֲרكر�نة���  لة  بَيجطة  كةكة 

َ
خةل تيانيشت.   ���� لة�َيبو� خةمَيكي  ئة���  بر�يا#.  الندكر��َيكة��� 

ي 
َ
مال لة  كضَيكيا#   nَيكي>�� نةبو�.  بؤ  هاتنة���   ..Qيانطر�� ئة��#  ئة���  نة��ضو�.  تر  هيضي  بؤ  بֲרيا#  طةنجةكة، 

كو 
َ
كي بةمة�طي ئة� كضة�� نة��ستا، بةل

َ
كي طةِ��كةكة�� ��ثَيض كر�. بֲר� خةل

َ
با�كي، بة بة�ضا�� بر�� با�O' ��يك' خةل
��يانز�ني ضي لة ثةيكة�� خو�� ��كة#.

ئة�� سة���مي   ��كر�.. 
َ

�يند�بةضا) نةبو�# كضةكاني خؤيا#  ئة��#  كَي، هة�   
َ

لةطة) ناكا.. قسة  بؤ قسة  (ئة� 
' قوسو��� لة شمشَير ناكة�#، لة ثا� قو�ئانة�� 

َ
جةهالةتبو�، ئةمِر�.. بةd بةd، تة���� مةكة هة���' نؤسة� سا)

كةيا# بؤ ال نابرَ�.. ئة�� نا�� خو��ية.. ئةنفاليش قسة� خو�بو�.. 
َ
����� خؤيا# طَيِر���. ئة�� نيية (�هللا �كִר)َيكي ئاال

مةكة..!!). 
َ
ة.. ئَيمة ��� سةبر� خو��ما# بِر�.. كفر مةكة.. نا تؤ كفر قبول

َ
سةبر� خو�� ضل سال

ة لة ملي نابَيتة��. لةثِر ��O ئة��� 
َ
ما# كةلَينَيكي تَيكة�تو��� ثِر نابَيتة��، ئةمة ئة� قسةيةية كة ضةندين سال

َ
�ل

ي خوَيندبَيتة��، ��h ��مابو� بة��ست ���ئةنجامةكةية��، لة� الثةِ��نة� كة �نبو�نة، ���ئةنجامي 
َ
�مانَيكي نيو�ضل�

هةمو� ئة� ��نانة� ئة� فَير� كر�بو�، كةلَينةكةيا# بؤ ثِر نة��كر�ية�� بةهة��� ��نة� تر.
ة�� نةبَي، تا ���طاكة� 

َ
شة�َ�.. ���� لة ���طا ��بو�، كةd ���طا� لَي نةكر�بو����، ��O ئة��� كةd لة مال

ة�� نةبَي، بةتايبةQ ئة� شة�� 
َ
لَي بكاتة��. ��نطي مؤبايلةكةيش.. تا ���نطَي هة� لَيي ��بو�. ئة� بة طوما# بو� لة مال

ؤسكاني با�� ئا��a' ��ية 
َ
يكةنة��، شة�َييَي لة ��ظةكر�ني يةكةمֵר لَيكئال

َ
َيكي نوَ� خال

َ
كة بِريا� ��بو� خؤيا# بؤ سال

ة�� 
َ
حة��. هة� ئة� شة�� خة�نَيكي نا��خت تو�ِ�� ��بو�� كةنا� ئا�َيك، ئا�َيك لة بؤ#' بة��مة� ��ظة�َيك ��كاQ، بةهةل

��كة�Q. سة�سامبو�  بو�# 
َ
لةلَيل بة�ضا��   #��� تا�يك'   .Qكا�� جا��ني  حةياتةكة�  طة�ميانة  ��ظة��  لة  نةضو�بَي 

بة��� بةبة�يا كر���.. كة�كوكة� ئةمةيش خِر� (خاسة)ية. سامةكة� لَيبو� بةترd، بة��بةيا#' لة خِر� خاسة، �� 
َين. ئة� كةالO خؤ��نة قة� تَير نابن، هة� بؤ هة��سيش 

َ
ضاكة فريا� خؤ� كة�َ�، ��نا ضي سةطي ضةمةكةية تَيي ��ئال

لة����بو�  بيني.  ية�� 
َ
بال بةبن  تو���كةيةكي  كر����،  طو�|  خؤ�  كة  بَي.  جمة�  طيانلةبة�َيك  لو�شيانة  لو�شة  بَي 

بَيت، 
َ
هةل كوَ�   �����  Qنةكة� ئة��  فريا�   Qتةنانة بيست،   ������� لة  سةطو�ِ�َيكي  بكاتة��،  تو���كةكة  لة  بֲר 

بة�#. سة��سيمايا#  ���خيا# � بؤ  ئة���   O��  ،hشثؤ�� هةمو�  بينيية��،  لة حةشاماتَيكد�  ةمبا�َيكيد�.. خؤ� 
َ
قةل

ثَيو� نةمابو�، هةمو�يا# لة يةكيا# ��كر�. نة ثيا� لة ثيا�� ��كر�، نة <# لة ئافر�Q، تةنها ����كا# ��O تو�تكة� 
 خؤيا# كَيو� ضن طريد�#. بةين 

َ
مر�g قةتا��يةكي ناِ�َيكيا# ��هَينابو�، لة�� ��ضو�# يا�ييةكانيا# جَينةهَيشتبَي. لةطة)

نا بةينَي ����نة�ينة��� بِرَيكي تريا# لة uةكة �����هَينا� ��كة�تنة�� �َ�. ئةميش كة�تة سيلةيا#، ثَيي ضاكnبو� 
���َيك  بةِ�َيو�بو�#، ساية�   

َ
ها�ببو�#. حةفتا سا) نة� 

َ
بةِ��ال ئة� سةطة  ببَيتة خؤ��كي  كا���# جَيبمَينَي'  لة  لة��� 

ند�يةO نةبو� بجريوَينَي. ئةa ��كيكر�بو� ئَير� 
َ
َي طيا نة��بينر�، شتَيك نةبو� لة <يانة�� بد�َ�، بال

َ
نةبو�، ضوقة��� تةل

بةهةشت نيية. ���� تَيكر�#' ها���� كر�: (ضيمانكر�بو�.. ضيمانبينيبو�.. كَيو�ما# ��بة#.. بؤ قسة ناكة#.. ����نن 
بؤ كوَيتا# ��بة#.. بؤ ����l..!!)، لةa قسانة�� بو� ���نية نَيو ضة��نيانة��، هة�يةكة� كونَيك بةكةللةية��بو�، ��كيكر� 

لة كوَ� ��طةِ�َ�. ��نة�ية��� تو�ِ��كةكة� لة uةكة ثِركر�.
بةسة�  بيني  ضؤلةكةكاني  كر����،  ضا��  كة  مةالبو�،   �

َ
سةال لة  طوَيي  بكاتة��،  ضا�  لة���  بة�  بة��بةيا#.. 

يانة�� بةشةِ���هاتن، بֲר� ال� ئة� ميو�نة بو� كة ���� شةِ�� ضؤلةكة �َ�، بة لة� هاتة حة�شةكة، 
َ
���تو��كة� مال

��يكي' ��� ئافر�تي تر بة�يا� مةيتَيكة�� ��نيشتبو�#، تةطبֲרيا# ��كر�.
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(��يكة ئةمة كَيية�..)
نةكة� ثشتة�� شةهيد كر�..!)

َ
(ثَيشمة�طةية� ئيمشة� لة كؤال

 dئة��� كة O�� ،ة� بةطومِر��� جَيهَيشت
َ
ةكة، يا������ ئة� سال

َ
ة� بؤ ��مانة نيو�ضل

َ
��O ���ئةنجامَيكي نابةل

.. ���# هة���كو 
َ

��كي ثَينةكا، بةيانيانَيكي ���نط.. كة ضا�� كر����، <����كة� ثِربو� لة بو�كة شو�شة� كريستا)
ةكةيد� ��طةِ��#، سة�� سيمايا# ثَيو� نةبو�، لة ملو�نكةيةكيا# 

َ
ي جيا���� لة قةبا�� جيا���، لة كة)'ثةلي مال

َ
ئا�، لة شكل

��كر� ��شت بؤ ���، بة بة�ضا�ية�� �يا�يا# ��كر�، بيني لة تو�ِ��كةكةية�� بِر بِر �����ضو�#، لة� uة� لة بيابانة�� 
���طاكة  ��نطي  لة  طوَيي  بة����بو�.  ��ست  لة  شةمثانياكة�  ي 

َ
بوتل تو���كةكة،  بيانطَيِرَيتة��  يد� 

َ
هة�ل هَينابو��. 

ةكا# طِر��، �يا�نةبو�#، ثةنجة��� شانشينةكة لة سة� ثشتبو�، نةيز�ني خؤ� 
َ
بو�، ضا�� لة بو�كةشو�شة كريستال

 ��� Qبة
َ
كر�بو�ية�� يا ئة��# كر���يانةتة��� ضو�نةتة نَيو شا����، ضا�� لة تو���كةكة طِر��، تو���كة� نةبيني، هةل

��� خو���بو����. ���طاكة� كر����.(....) طو�تي:�
 نيت..!

َ
-ئة�� ضية.. ��� ��<� �َيم لة ما)

َيك ثؤستة�� ئةنفا) 
َ
يثضِر�. كة بيني كؤمةل

َ
تةماشايةكي سة� مَيز�كة� كر�، ثَيضر���كة� بيني، ��ستي بر�� هةل

بو�# ���� ئا���� ��O سة�كة�تنَيك ئة� قسانةa بֲרخستة��، كة سة�كر��كا# بؤ �����يني ئَيش' خةa' ثة<���كانما# 
َينة��: خوَيني شةهيد�# بةفֲِר� نةضو��.

َ
��يل

بةياني ��<� ���تر، هةمو� الشةكا# بةئا��مي لةسة� شؤستة� ساية� كؤطاكا#' ��� تةلي �َيطاكة ��كشابو�#، ثيا�َيكي 
كي ��� بة خةمبا�يية�� 

َ
 ����ضةمية��� الشةكاني لة ئامَيز ��طرQ، خةل

َ
�يش ضة�مو�� ثر[ ��َيذ� سة��سيما خةيا)

كةكة� سة�ساa كر�بو�، لة ثا� ضي ئةa خؤ� كوشتبو�، ��لَي 
َ
تةماشايا# ��كر�، ئة��� كة كا�يطة�� خةمي خةل

نةياند���ني شة�َ� <����كة� [ حةشاماتَيكبو� لة طةِ��نة��� ئة��نة� ��O ثَيشةنطةيةO ئة� بةيانيةيا# بؤ ��ظةكر�ني 
مة�{ لة شوَينَيكي خةفةكر��� ��نيا�� بؤ هة����# ثرسيا� ��هَينا.
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ضيية؟ بؤ كوَ�؟

 سامؤيل بيكَيت
�: مةحمو% ��مد�' 

كةسةكا# (باa- بيم- بوa، ��نطَيك لة (باa) d) شانؤ (ضو��طؤشةيةكي الكَيش 3×2 مةتر. ���ناكييةكي كز، كة 
بةتا�يكي ����������، بةشي هة�� ���� لة ��ستي شانؤ��ية. لةبة���a شانؤ� بة��ستي ضةq، ���ناكييةكي كز كة 

.(d) بةتا�يكي تةنر���� شوَيني
(تا�يكي)

�شنايي ��ئةطֲרسَينَي)�) :d
َيي ئَيمة هة� ئَيمة بֵר.

َ
ئَيمة هَيشتا هة� ثَينج كةسֵר' بةO�� ،d بل

���� بةها�
كاتيش ��ِ���



151

هة� لة سة��تا�� خامؤشيية
�� من ���ناكييةكة ����طֲרسَينم

(Oهَيمنيية) .ال� <ما�� (1)��ية� ملكةضة (aبو) .ال� <ما�� (3) ��ية� سة�يشي بة��� (aبا)
d: ئةمةيا# باh نيية

���ناكييةكة ��كو<َينمة��
(شوَينةكة تا�يك ���َ�)

d: سة�لةنوَ� ��ست ثَيد�كةمة��
dئَيمة هَيشتا هة� ثَينج كةسֵר' بة

���� بةها��
كاتيش ��ِ���

هة� لة سة��تا�� خامؤشيية
 (بوa) �����كة�َ�)

.(Oهَيمنيية) .َيتة نا�، ال� <ما�� (1) بةملكةضي ئة��ستَي� �� (N) لة (aبو)
.(Oهَيمنيية) .َيتة نا�، بةسة�بة��� ال� <ما�� (2) ئة��ستَي� (O) (بيم) لة

.(Oهَيمنيية) .بة�����ية �(aبو) ضَي����� (O) (بيم) لة
.(Oهَيمنيية) .َيتة نا�، ال� <ما�� (1) بةسة�بة��� ����ستَي� �� (N) (بيم) لة

.(Oهَيمنيية) .ضَي' (بيم)� بة�����ية����� �� (N) لة (aبو)
.(Oهَيمنيية) .َيتة نا�، ال� <ما�� (1) بةملكةضي ����ستَي� �� (N) لة (aبو)

.(Oهَيمنيية) .َيتة نا�، ال� <ما�� (3) بةملكةضي ����ستَي� (W) لة (aبا)
d: ئا ئةمةيا# باشة

���ناكييةكة ��كو<َينمة��
شوَينةكةh تا�يكي ��يد�ثؤشَي

جا�َيكي تر� سة�لةنوَ� ��سثَيد�كةمة��
dئَيمة هَيشتا هة� ثَينج كةسֵר' بة

���� بةها��
كاتيش ��ِ���

ئةمجا��يا# طفتو�طؤية
���ناكييةكة ����طֲרسَينم

�شن ��بَيتة��� hشوَينةكة
.(Oهَيمنيية) .بةسة�بة��� ال� <ما�� (3) ��ية (aبا)

d: ئا ئةمةيا# باشة
aمن تةنيا

���� بةها��
كاتيش ��ِ���

ئةمجا��يا# طفتو�طؤية
لة ئةنجاما (بوa) �����كة�َ�

هةمديس �����كة�َ�
(بوa) لة (N) �َيتة نا�، ال� <ما�� (1) بةملكةضي ����ستَي.

باa: ئة� ���� ئةمة؟
بوa: (هة� ملكةضة) هيض
باa: ئة� هيضي نةطوQ؟

بوa: نةخَير.. هيض



152

د�؟
َ
باa: باh تَيت هةل

َي
َ
بوa: بةل

باa: ئة� هيضي نةطوQ؟
بوa: نةخَير.. هيض

باa: ئة� طريا؟
َي

َ
بوa: ئا، بةل

سا؟
َ
باa: ئة� ها���� لَيهةل

َي
َ
بوa: ئا، بةل

باa: ئة� ����� بة��يي' لَيبو���ني كر�؟
َي، ئا

َ
بوa: بةل

a هة� هيضيشي نةطوQ؟
َ
باa: بةال

بوa: نةخَير، نا
d: ئةمةيا# باh نيية

جا�َيكي تر� سة�لةنوَ� ��سثَيد�كةمة��
باa: ضيn؟

بوa: هيض
باa: ئة� هيضي نةطوQ؟

بوa: نا نةخَير
d: ئةمةيا# باh نيية

باa: هة� هيض
بوa: نا نةخَير.. هيض
d: ئائةمةيا# باشة

د�؟
َ
باa: ئة� باh تَيت هةل

َي ئا
َ
بوa: بةل

باa: هة�هيضي نة��Q؟
بوa: نةخَير.. هة� هيض

باa: ئة� طريا؟
َي

َ
بوa: ئا، بةل

باa: ئة� هاتو' ها���؟
َي كر��

َ
بوa: ئا، بةل

باa: ئة� ����� بة��يي؟
َي كر��

َ
بوa: ئا، بةل

a نةيو�Q؟
َ
باa: بةال

Qنةخَير هيضي نة�� :aبو
باa: بؤ نةيو�Q؟

بوa: ضونكة لة هؤh خؤ� ضو�بو�
ت نة�� هؤشي بَيتة��بة�؟

َ
باa: ئة� هة�ل
م ��

َ
بوa: هة�ل

باa: ضيn؟
(Oهَيمنيية) .ضيم ثَي نةكر�� نةمتو�ني :aبو

َي.. ئة� ����� ثشو�� لَيكر��، ��بَي تَيت 
َ
بل باa: تؤ ��� ��كة�، ئة� ����� ثشو�يةكي لَيكر��؟ ��ستييةكة� 

بد�َ�، تا ��ستييةكة بد�كَيني.
َ
هةل
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d: ئا ئةمةيا# باشة
لة ئةنجا (بيم) هة� �����كة�َ�

(بيم) لة (W) �َيتة نا�، بةسة� بة��� ال� <ما�� (2) ����ستَي.
ة؟

َ
باa: ئة�َ� ��ستت بةتال

َي
َ
بيم: بةل

د�، تا ��ستييةكة ����كَينَي.
َ
باa: لة تةO خؤتي ببة� باh تَييهةل

بيم: ضي بد�كَينَي؟
باa: كة ثَيي طوتو��

بيم: بؤ ئةمة هةمو� شتةكةية؟
باa: ضيn؟

�nئةمةيا# ضاك :d
بيم: ئة�َ� ئةمةيا# هةمو�شتَي بو�؟

َي
َ
باa: ئا، بةل

بيم: لة ثاشا ���� لة لَيد�ني هَينا؟
َي، ئا

َ
باa: بةل

بيم: ��� ��باشة، ����
(بيم) لة (W) �����ضَي' (بوa)� بة�����ية

d: ئا ئةمةيا# باشة
aمن تةنيا

���� ها�ينة
كاتيش ��ِ���

(هةمديس (بيم) �����كة�َ�
(بيم) بةملكةضي لة (W) �َيتة نا�، ال� <ما�� (2) ����ستَي.

باa: ضيn؟
بيم: هة� هيض

باa: ئة� قسة�..؟
بيم: نةخَير نةيكر�
d: ئةمةيا# باشة

جا�َيكي تر ��سثَيد�كةمة��
باa: ضيn؟

بيم: هة� هيض
باa: نةيو�Q لة كوَ�..؟
�nئا ئةمةيا# باش :d

بيم: لة كوَ�؟
d: هة� ها�..!

باa: لة كوَ�؟
بيم: نةخَير

د�؟
َ
باa: باh تَيتهةل

َي
َ
بيم: بةل

باa: هة� نةيو�Q لة كوَ�..؟
بيم: نةخَير

باa: ئة� طريا؟

�يمةنَيك لة ثِرRظة� (ضيية؟ بؤ كوَ�؟)�يمةنَيك لة ثِرRظة� (ضيية؟ بؤ كوَ�؟)
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َي، ئا
َ
بيم:  بةل

سا؟
َ
باa: ئة� ها���� لَيهةل

َي، ئا
َ
بيم: بةل

باa: ئة� ����� بة��يي..؟
َي كر��

َ
بيم: بةل

a نةيو�Q لة كوَ�؟
َ
باa: بةال

بيم: نةخَير
باa: ئة� بؤ ��ستا؟

بيم: لة هؤh خؤ� ضو�بو�
ت نة��؟ هؤشت نةهَيناية�� بة�؟

َ
باa: هة�ل

م ��
َ
بيم: هة�ل

باa: ئة�..؟
(Oهَيمنيية) .بيم: ثَيم نةكر�

���كة� (هَيمنييةO) ثَييو�تي لة كوَ�؟�� :aبا
َي كة: طوتي كوَيية.

َ
(هَيمنييةO) ��ستييةكة� بل

د���َ�.
َ
َيي تَيت هةل

َ
(هَيمنييةO) تا ��ستييةكة ��ل

d: ئا ئةمة باشة
Qلة ئةنجاما (بيم) �����كة�

(بيم) لة (N)' بةسة�بة��� ال� <ما�� (1) ئة��ستَي.
ة؟

َ
باa: ��ستت بةتال

َي
َ
بيم: بةل

باa: ثَيي طوتو�� لة كوَ�؟
بيم: ئةمة هة� هةمو� شتَيكة؟

َي، ئا
َ
باa: بةل

d: ئةمةيا# باh نيية
هةمديس ��سثَيد�كةمة��

َي
َ
د�، تا ��ستييةكة� بل

َ
باa: بيبة� تَييهةل

َي؟
َ
بيم: ضي بل

باa: كة ثَيي طوتو�� لة كوَ�
�nئا ئةمةيا# باش :d

بيم: ئةمة هةمو� شتَيك بو�؟
َي، ئا

َ
باa: بةل

بيم: لة ثاشا ���� لَيهَينا؟
َي ئا

َ
باa: بةل

بيم: ��باشة.. ��� ������
(باa) لة (N) �����ضَي' (بيم) بة�����يةتي

d: ئةمةيا# باشة
aمن تةنيا

���� ثايز�
كاتيش ��ِ���

(سة�لةنوَ� (بيم) �����كة�َ�' بةملكةضي ال� <ما�� (1) ����ستَي)
nضي :aبا
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بيم: هيض
باa: نةيطوQ لة كوَ�؟

بيم: نةخَير
d: ئا بةمجؤ��

���كة� (هَيمنييةO) نةخَير ثَيي طوتي�� :aبا
د���َ�

َ
) ���مةكة، تا نة��كَيني تَيت هةلO(هَيمنيية

بيم: ضي بد�كَينم؟
باa: كة ثَيي طوتي لة كوَيية

بيم: ئايا ئةمة هة� هةمو� شتَيكة؟
باa: لة كوَ�؟

بيم: ئايا ئةمة هة� هةمو� شتَيكة؟
َي

َ
باa: بةل

بيم:  ثاشا# ���Q لة لَيد�ني هَينا
َي. ��� ������

َ
باa: بةل

(باa) لة (W) �����ضَي' (بيم) بة������
d: ئا ئةمةيا# باشة

aمن تةنيا
���� �ستانة
كاتيش ��ِ���

لة ئةنجاما هةمديس �����كة�تم
((باa) لة (W) بةملكةضي �����ضَي' ال� <ما�� (3) ����ستَي.

�nئا�� باش
َيي من من بم

َ
من لة ئَيستا�� تةنياO�� ،a بل

���� �ستانة
طةشتيش نيية
كاتيش ��ِ���

ئةمة هةمو� شتَيكة
با تَيبطا ئة��� كة ��كرَ� لةمة تَيبطا

�شنايي ��كو<َينمة���
(���ناكي لةسة� شانؤ� ال� (d) ��كو<َيتة��)

***
سة��نج: هة�ضؤنَيك بَيت ��بَي كةسةكا# ها�شَيو�بن لة:

ةمَيشي بَي
َ
*ثؤشاO: ��َيذ� خؤل

*قذ: ��َيذ� ماشوبرنجي بَي
� ثيا�َيك' لة شَيو�� ئةمثريفاير

َ
*(d): لة باال

***
ي (2007)� طؤظا�� (�فا� سثֲרيز).

َ
سة�ضا��: <(2)� سال
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بكو�B نا� جةنطةكا� كَي بو�؟

غةمطֵר كؤسا'=

... ثَيشكةشة بة(��ما#)� كضم، كاتَي لةسة� بة��ترين لو�تكة، هةنطا�َيك بة� لة خؤكوشتنم فِرَييد�مة�� نَيو 
ئاثؤِ��� <يانة��.

aثَيو� طرتو��، كة هةمو� بة����� تر�<يد�' كؤميديةكانم لةبֲר بضَيتة��� نةتو�نم لةبة�يا# بكة aخو�
a تةنها يةO بة���� لة ��كֲר�ما خؤ� ��كوتا���...

َ
بةال

��نطة حيكمةتي بֲרنةضو�نة���
طة���تربَي لة هةمو� مانة��كانم

ثاشنيو�ِ��� بةها�َيكي سة��� تَير
يةكةa طريانت

ي لة شاشة� ���ضا�� سة� سيما�
َ
هة��� فرمَيسكي قو�ل

ثֲר��� ��يكَيتيمة�� هَيناية�� بو�#
بة�لة��� بَيي..

طِر� فֲרقةQ، خة�يك بو� ئةa قةسيد�يةما# بسو�تَينَي
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ة ��حيانية� (�تن)ما# بشَيوَينَي
َ
ضا�� حةسو��، خة�يك بو� ئةa مال

���ِ�خة�يكبو�، بةفيتنة� ��نطي ثيا�َيكي �
لة نَيو�# سوثاكة� ثَيغةمبة�� لةشكر�كة� ��جالد�

ثيا�َيك نيو�� لة ئاشو��'
نيو�كة� تر� نة��ني

ثيا�َيك طومِر� لة خو���نة��� ����ين شة�بةتي <ند��
د��

َ
ل
َ
بَيئة�مو�نn لة تةفسֲר� فة�مو���يةكي حةال

ضو�ني يا�ييةكي ثيا��نة��
َ
ناشي لة تَيهةل

بة�لة��� بَيي..
خؤa' خؤQ سة��تا� كؤتايي ��� مانط

غ ئة<�ني
َ
تةنياييما# بةفلوتي ��نطَيكي قة��بال

ضونكة خو� لة نَيو�# ��� مَيينة� مةغد���
قَينَي

َ
قسةيةكي تر ئةخول

كة ثِر� لة ئَيو���� طة���يي'
لة شةقامي ياخيبو�#'

لة ضنينة��� طموحى عֲרفاني
كضةكةa.. هةبو�ني من' تؤ ثَيكة��

َي:
َ
بة ثاسة��ني بة� ���طا ئةل

ئيn لَير� ��مة��ستن
ة لة�� ئا��م�n كة كؤتر� مَيينةكة� سة� بانيذ�كةما#

َ
ئةa مال

بَيخةa لة كؤكر�نة��� ثا��� سبةينَيد�
خة�� لَيكة�َ�..

من' تؤ لة ئا�� جؤطة�� فَيربو�ين
�يشتن بَي ئا�ِ���نة��،�

ياني نو�سينة��� تةمةنَيك لة طة���يي
كضةكةa.. ثَيكة�� بو�نما#
'#

َ
����� لة <��� <��� كؤال

لة بؤطةني ستا�� ال ���خا��كة� ����سَيما#
بة��َيذ�يي ضو�� ����

��نطي قيذ�� <ني حاميلة�
ي طَيذ� �ِ��

َ
منال

،���ِ�قֲِר�� ثيا�َيكي �
ثاh طةِ��نة��� لة با��ِ�� بَينة� بة���� شةِ�َيكي ئة��ليد�

بؤ كؤكر�نة��� كاتذمَير� مة�{'
ة مو�� ��شد�

َ
ِرشتني ���يֵר تال

َ
هةل

كة ئاخر جا�، هة� ئةكاتة�� سا��ييةكة� خؤما#
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..aكضةكة
aتا ئة� شوَينة� مة�طي خؤ

بةسة� لقي ���ختةكا#'
ة با��#'

َ
شوَيني ��جمم لة مال

'#
َ
تاكة نةعلي بةجَيما�a لة كؤال

���يֵר يا�طا�يم لة �يند�# ئةبينرَ�
م

َ
م.. هة�طيز ناهَيل

َ
ناهَيل

لة ثاh طةِ��نة��Q لة ئَيو���� ���نطي مةعريفة��
هيض كةسَي �للة لة شعو�Q با

ةكةتا
َ
يا#.. لة ضَيشتخانة� سجني مال

قامضي بة شؤ�با� سا��� سِر��� بخؤ�
يا# لةسة� �َيطة� شةقاما

Q كا
َ
ها�سة��كةQ.. ثَيشتكة�َ�' سو�كايةتي بةباال

م..
َ
من ناهَيل

من لة ���� مة�طم ئةترسم
ئيn نة��نم ضيت لَي �َ�

ئةترسم..
في ثةشؤكا�Q بةكَيلوني ���طا�� جَيمَينَي

َ
��ل

شة��نة لة <َير ثَيخةفةكةتة�� بطريت'
h��� هة�

 ��نطي ئؤتؤمبَيلي سة� شةقامد�
َ

لةطة)
سؤباكة ثَيكةيت'

ضايةكي تر بؤ فةالقة� ئَيو���يةكي بَي ��حم تر
��مكَيش بكة�

�� ئةترسم� ..aكضةكة
خنكاندني ئةa قةسيد�يةa بة��ستي تؤ بَي'

لة ���جا�� بة�طة نةطريت..
 ئايند�� (كا�مامز�كا#)��

َ
كر�# لةطة) ضو�#، شةِ�ِ

هة��� سانا نيية�
ياخيبو�نيش لة <َير (حةسا�)��
aتةبا�� نيية.. كضةكة

َ
هة��� طال

بةِ�َيد� ��يشتن بؤ تؤ
 ثاh ئةمة ئة��ني ضةند طر�نة

ئة�كي تؤ قو�س�n لة ئة�كي ثةيامبة�َيك
ي مة�{ بؤ قة�مَيك

َ
لة تَيطةياندني حال

كة هة�طيز كةسيا# تيا نةمر�بَي
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ئة�كي تؤ تا ئة� جَيية قو�سة، كة ئةبيني
لة نا� طة�مة� جةنطةكاند�

تا#
َ
بؤ سة�كة�تني سول

<#.. ساقيية� ئا� ئةطَيِرَ�
تا#

َ
لة ثاh جةنطيش كو�سييةكة� سول
ئةتةكَينن' تاجةكة� فو� لَي ئةكة#

من طومانم نيية لة���
تا#

َ
منيش بةقةبا��� سول

��ستم هةية لة ��َيذكر�نة��� مةينةتييةكاني تؤ
لة مة�طي سيحر��� ئَيو���كاني تؤ

تف لة من كة ناتو�نم
ئةa كر�سة �َيرينة بدِ�َينم

Qبؤ aَي ���ستكة
َ
مال

بؤني تةنيايي لَيبَي
م)

َ
باخَيك بةقة� ثانتايي (��ل

���ختي نة��كي تيابَي
نة��نَي ضةكة�� ياني ضي

بةكو�تييةكة� ��ضة نةناسَي
ةكةما# بَي

َ
يةO ئة���d لةسة� �يو��� مال

ةما# لة جةننةQ ئةضَي)
َ
(بَي ئة��نيش ئةa مال

هة� ئةترسم.. تؤ ئةa طةمةية نةتو�ني بطةيةنيتة كؤتا�
ةكةa بِر�خَيني

َ
ئاخرين جا� �يو��� مال

حة� بة���ترين ئة���d بكة�
ة بةشانا�� بز�ني

َ
بنةمال

هة� ئةترسم.. تؤh يةكَيك بي
لة توخمي كضة نةستةلةييةكاني ��نكؤ

تةنيا لة (خانة)يا �نياببيني
يا# لة ���تي حزبَيكي ناشي بيت

� بؤ (فة�مو���) ئة����#'
َ
كال

لة �يز� ثَيشة��� جةماعةتيشا نوَيذ ئةكة#
بة قة�لي خؤيا# سو��تي ئيالهيت بؤ تةفسֲר ئةكة#'

شةِ�َيكي مة�هةبي ناتةبا
لةسة� عةبايةكي عةجةمي �� ئةخة#

َكضةكةa.. <يا# ثِر� لة �نبو�ني ئاشكر�
���� ��كشانَيكي قو�)

لة <َير كةثر� نةطةيشتن بةنهَينييةكاني خو��
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 بر�نة�� بؤ ��كر�# لة (بو�#) كة ناكرَ�
َ

خةيا)
<يا# ضا خو���نة��يةكي خَير�ية لة عةسرَيكي ���نطد��

د�نة بةسة� حةقيقةتا�
َ
با�هةل

سةالa كر�نة لة ��بر���يةكي ثِر�ثو�[
<يا# نة ��نطي لة طريانَيكي تا���
ِر<�� ئةضَي

َ
نة لة ثَيكةنينَيكي هةل

هة� بةهة�ير� بةسة� ساجةكة� نةسرينة�� ئةسو�تَي'
���� ثَيي ��ناطا

بة (��)كة� ������ بيخو�
كضةكةa.. <يا# لة سة��تا� فةشةلي خؤتةكاندني ����

قوما�ضييةكي ��ِ��� ئةضَي
ة ئةضَي

َ
لة ثرسة� ئة� ثيا�� طةند�ل

لة ثَيش الشةيد�
�حي لةسة� تةنا� بة� هةيو�ني�

<نة ئةنفالَيكي ��شثؤشا
ئةنَيذ�َ�..

يا سة�بو���� طؤ��نييةكي تة�يو�
َيكي سة������ خة�� لَيئةكة�َ�

َ
بة لَيو� منال

ِرَيذ�
َ
<يا# بةيانيا# بةسة� خؤل

كا�طو����كاني شا����نيية�� ئةبينرَ�'
َي

َ
ئَيو���# لة ���� ��شا ئةبرَيتة�� مال
ي نا� جةنطةكانة�

َ
سةير� مة�{ قاتل

كر�سةكة� <يا# خوَيني لَي ئةضؤِ�َ�
ئةa ضا�شا�كَيية لة حة�شة� كَييا ناكرَ�

فةالقةكر�ني ئةa بֲרكر�نة��ية
لة ثَيخة� كاa سؤفييا تة��� ئةكرَ�

Oنابَي لة نانة��� هة��ية nبَيد�نطي باش ..aكضةكة
لةسة� ���ينة��� جةمسة�� جيا

تا ئةa سالبي ��ِ��ند#'
موجةبي بر�نة��ية

حةقيقةQ بهَينَيتة سة� مَيز� ���طا
مة�{ سة��نة� ضي ���ئةطرَ�؟

كة سَيو خؤ� بة�بؤتة���
بةقو���تي جؤطةيا هاتؤتة بة� ���طا

ة هة� خؤ� ها�تة�يبة
َ
ئةa هَيل

بֲר����كة� مامؤستا ضي بكا؟
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..aةكة
َ
ئةبيني ��ل

ثرسيا� ضةند شةيتانيانة
 ئةكاتة���

َ
نوَيذ� ئةa بةيانييةa بةتا)

تؤh لةa هةمو� فِرينانة سة� ���ناكة�
َباش�n خؤQ ئةa كتَيبة بؤ نة��كانت تةفسֲר بكة�

َين: طةِ�يد�يي لة جزير�يةكي ضؤال
َ
كضةكةa.. ئةل

ياني بة�بةخت بو�#
 ستا��كة� ��مةنا

َ
لة ثا)

ياني خؤكوشتن لة نا��ِ��ستي مةئيوسبو�نَيكي بزِ�كا��
ةكيي تؤ���يا

َ
ياني با��شكر�# بة(با)يةكي خَيل

طةِ�يد� بو�#..
ãياني سة�<مَير� كر�ني طونا

ةتا
َ
لة سة��مة�طي عومرَيكي خةجال

ني شَيتخانةيةكي ��خر���
َ
ياني عاشق بو�#، لة ��ال

تو�
َ
ياني ماضكر�ني مة�قة�� شَيخَيكي هةال

(dلة توخمي مةجو�)
َي: ئةa طةِ�يد�بو�نة

َ
��يكم ئةل

���جا� سة�� بر�كةQ تيائةضَينَي
جامانةكة� سة�� با�كت بةثةتي قةنا�� ئةكا

# بةa ئا<���يةما# نة��نَي
َ
بؤ ناخة�� كضم، با كؤال

َي:
َ
<نة ����سَيكة� ها�ِ�َيم ئةل

ييش ئة��ند� باh نيية
َ
سة�قال

خؤ� ��بَينة عةسر�ني ���نط
��>�ةبةِ�

َ
فَير� ضا خو���نة��� كرتاندني طول

ي طةO��ِ بي
َ
كؤكر�نة��� هة��ل

<يا# بَي كؤبو�نة��� <ناني بة� ���طا تامي نيية كضَي
ة

َ
ئاخر.. من ئةa تياضو�نةa قبو�ل

��يكة، لَيمطةِ�َ�
من ئةa ��كة ��كةa ثَيخؤشة.. <نةكة

من بةثَيخا�سي ثياسة�
بةثَيو� نانخو���#'

بة��نيشتنة�� خة�a ثَيخؤشة، ��يكة
طة� لَيمطةِ�َين عةيبم نيية هة� خؤa بم، تةنيا

..aكضةكة ��� ..aكضةكة
طةِ�يد�يي ضةند خؤشة كةd نةتناسَي

<يا# بة� هةمو� <���� تا�يكانة��
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ضةند شֲרينة كةd نةناسي
ي جةنطةكا# ئة� بو�)

َ
َي (قاتل

َ
تا ثَيت بل

خؤيي' سَيوَيكي ��يو
كةd نا��نَي بيخو��

كةسيش ناتو�نَي تفي كاتة��
كضةكةa.. ئةترسم

هة� لة ��مي كضة ها�ِ�َيكانتة�� ببيستم
َين:

َ
لة ثَيناسةيةكا بل

(خؤشة�يستي ئة� سة��تايانةية كة ثَيي ئة�ترَ� فةشة))'
َيي..

َ
خؤQ هيض نةل

َيم:
َ
منيش بؤتا# ��ستكةمة��� بل

خؤشة�يستي كاتَيك ئةكرَيتة يا�يي خليسكَينة
كة (���� بو�� طؤِ�ستاني شَيتةكا#' <يا#' مر�ظة ئاساييةكا# بو�نة ها�ِ�َ�)

..aكضةكة ��� ..aكضةكة
طةِ�يد�يي ضةند خؤشة كةd نةتناسَي

<يا# بة� هةمو� <����� تا�يكانة��
ضةند شֲרينة كةd نةناسي

ي جةنطةكا# ئة� بو�)
َ
َي (قاتل

َ
تا ثَيت بل

خؤيي' سَيوَيكي  ��يو
كةd نا��نَي بيخو�� كةسيش ناتو�نَي تفي كاتة��.

ثاييز� 2007
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#ۆتۆب�ا    

هيو� قا%'
نة �'��! 2008

منا�,م به نه وه 
منا�,� به نه وه  ده ست� خۆم

�ت
ب و ده فته ره �انم بخه نه وه  ناو جانتا�ه م، 
قژم شانه �ه ن و قۆپجه �ان� �راسه �ه م داخه ن،
به  په رۆ�ه �� ته ڕ پ
»وه  تۆزاو�,ه �انم بسBن،

من ده ڕۆم، �ه س پ
م نه �
ت بۆ �وێ،
�ه س دوام نه �ه و�ت، �ه س ل
م توڕه نه ب%،

من ده چم بۆ هه موو شو�نه  جوانه �ان� دن,ا قوتابخانه  نه ب
ت،
من هه موو پ,اوه �ان ده �ه م به باو�� خۆم مامۆستا�انم نه ب
ت.
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منا�,م به نه وه ، 
تا ئاسمان� ش,ن� شار به په ڕه � �ت
به �انم پ�Bه م له �ۆالره، 

تاگ
ژه لوول+ه � ئاسمان� ته نAا�� ئ
واران پ�Bه م له په ڕه � ده فته ر� دڕاو،
تاچ� حه رف� خه مبار هه �ه  ب,خه مه  

سه ر پشت� ئه و �ه ره � 
�ه  مندا�
V بۆ �ه �ه مجار به خه ت
+� خواروخ
چ له سه ر د�وار� �ۆ"ن ده �نووس
ت.

با منا"ن ب
ن، با منا"ن� �ۆ"نه  خه مباره �ان ب
ن
هه رچ� حه رف� ده فته ر و �ت
به �ان,انه  هه �,�Bژنه  به ر ده رگا،

تا چاو پBب
ت له  ڕه ش+ه وب
ش+ه � ئه و حه رفانه � �ه  پBن له  خه �اڵ،
پBن له  �اقووت� نه ب,نراو. 

بۆ ئه وه � بو�رم 
ن,وه ڕوان� �ۆ"ن پ�Bه م له  ج,+ه � په ڕه س
ل+ه، 

تا به حه رف
+� ش,ن 
ڕووبار ڕا�
شم بۆ ئه و شارانه � �ه  پرد�ان هه �ه  و ئاو�ان ن,,ه .

تا ڕوونا�� بخه مه  ناو ئه و ژوورانه �
�ه  ده رگا�ان هه �ه  و په نجه ره �ان ن,,ه .
تا به حه رف
+� سوور بنووسم خونچه  و

ب,خه مه  باخه �� پ,ره م
رد�+� �و�ر.
به ده م �ه رو�ش+ه  خه وه وه  به  حه رف
+� سه وز

ڕ�حانه  به  ئه گر�جه � پ,ر�ژنه وه  هه �واسم.
�ن� �ول
ره �ه �� پB له  �ونج�، B� م خه ن� �ه م به+�تا دا

�ه ده �ه و�ت قرچه � ن,وه ڕۆ�ه z به  �اسه �ه z ماستاو ف
نV ب+اته وه .

به  پاره � ڕۆژانه �ه م هه موو ئه و شتانه � دن,ا ده �Bم �ه  بۆ فرۆشتن ن,ن،
پ
ش هه رشت خودا ده �Bم و ئه �خه مه  ژ�ر مر�ش+
+� �B �ه وتوه وه  و  

پ
% ده �
م گه ر ب
ده نگ نه ب,ت؛ 
به و مر�ش+ه  ده �
م تۆ ده ن+
V گه نم,ت تا بتخوات.

ئاگردان
V پBئه �ه م له  پش+ۆ� ڕه نگاوڕه نگ له به رده م ئه و فر�شته  باڵ ته ڕانه �
�ه  �لو� به فر له  ئاسمانه وه  خستون,ه ته  خواره وه.

شوشه � به تا�� سه رخۆشه �ان پBده �ه مه وه  له  مه �،
 گرفان� به تا�� سۆزان,ه �ان له  ئابBوو،

سه رسام� مندا�
V له �ه �ه م به فر بار�ن، ئه به خشم به ب
زار�،
حه وز�V خه نه  �ه  خه �ا�� به جۆش ت,ا قو�په قو�پ ب+ات، بۆ ژنان� گه ڕه z ده �Bم،

بۆ ئاوڕش
ن� به ردارگا 
سه ت[� �چان پBده �ه م له  زه نگ,انه  و شه راب،

تا�وڕان سه رخۆشبن به  خه �ا�
V �ه  ژ�ان ت
,دا جوانه. 

گه ر ئ
وه  مندا�,م به نه وه  هه موو خش[ه  جوانه �ان له چه ته �ان� دن,ا ده سه نمه وه،
هه موو تفه نگه �ان ده �ه مه وه  به  قوڕ و ده �ده مه وه  ده ست� مندا"ن، 
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به  الست,+ه �ه � پۆل� �ه �� سه ره تا�,م 
فBۆ�ه  و تانV و تفه نگ� ناو و�نه �ان ده �وژ�نمه وه، 

ناه
[م فBۆ�ه  بف�Bت بۆ ئه وه � حاج� له قله قه �ان بتوانن به رز بفBن،
ناه
[م تانV بته ق
ت بۆ ئه وه � باپ,ره م له ژ�ر س
به ر� دارگو�زه �اندا هه ر بپرخ
ن
ت،

ناه
[م تفه نگ ده نگ� ب
ت بۆ ئه وه � هه رگ,ز من م,ز نه �ه م به  خۆما. 
مندا�
م به نه وه، 

تا به الست,+ه �ه � پۆل� �ه �� سه ره تا�م
و�نه � هه موو سه رۆ�ه �ان ب+وژ�نمه وه،

 توڕه بوون� سه ر ڕوخساره �ان البه م،
دار� ده ست� پۆل,س ب+وژ�نمه وه ،

�ه له پچه  له ده ست� ز�ندان,دا بپچ�Bنم،
قه فه زه �ان ه
نده  قا�م ب+وژ�نمه وه ، تا ئاسمان پB ده ب
ت له  با�دار. 
به الست,+ه �ه � ده ستم سه رسنگ� هه مووان ه
نده  ته نV ده �ه مه وه 

تا دڵ د�ار ب
ت گه ر درۆ ب+ات.
تاڕووخسار ه
نده  ڕوون ب
ت، زمان بچ
ت بۆ سه �ران.

منا�,م به نه وه  تا به  الست,+ه �ه � ده ستم دو�ه �� جه نگه �ان ب+وژ�نمه وه 
ج% ف,شه �� شه ه,ده �ان ب+وژ�نمه وه 

مردن ب+وژ�نمه وه  و له ج
گا�ه �دا بنووسم ژ�ان.
منا�,م به نه وه 

مندا�� به نه وه  ده ست� خۆم.
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 H ئاشتبوونه وه له گه ڵ چه
 

ثشكؤ نةجمة%ين   

سه رما�ت� به فر!
z ه��زۆڵ �زۆڵ ده خز�ته  ژ�ر شBه  پا�تۆ� پ
شمه رگه 

 په نجه  ڕچ,وه �ان� له  سنگ� ئاگراو�� �,ژ�+� قه ند�ل ده ن%
به فر ئاه
+� پ
دا د�ته وه 

به فر سوورهه �ده گه ڕێ!

�� خۆ� ناڕاز�,ه  ته وارBله  به رزه ف
ئه زموون� به رزه ف�B له  �,ژه �ان� قه ند�ل

ف
رده ب%
ته وار له  ته ه� ئاسماندا چاو هه ته ر� نا�ا و 

س
Bه � چ ڕاوچ,,ه z نا�ب,ن%!
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قه ند�ل له  ب[ند�� با"� دوود�ه 
د�+رم
,ه  له  ڕژد�� �ه پ+ه �ان�

قه ند�ل له  سه رشان� �,ژ�+� خۆ� داده ن,ش% و 
هه زار لوت+ه � ل% سه وز ده بن

دارستان% �ه پV و زنار ل
V ده ئا�
ن!
* * *   

له ن
و دۆزه خ� دوو�ه �دا �و�ره  هه تاو
هۆن هۆن ده گر�

هه تاو هانا بۆ �,ژ�+� قه ند�ل ده با
�,ژ� ئاشق

سه ر� زمان� له  چاو� هه تاو ده خش
ن%
هه تاو قاقا پ
ده �ه ن%
چ,ا ده ب
ته  چلچرا!

* * *   
من له م
ژه  ”ئاشوماش“م له گه ڵ تفه نگدا �ردووه 

من ده زانم سبه � له گه ڵ �از�وه دا
له  ده ره �ه �� قه ند�لدا بزر ده بم

گورگ
V په المارم ده دا
�,ژ�V ده ب
ته  فر�ادڕه س
چه �
+م به  د�ار� ده دات%
من به  ئه شق� د�ر�نمه وه 

ن
وچاو� �,ژه �ه  و 
ڕووخسار� چه �ه �ه ش ماچ ده �ه م. 
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Lَ�-=ماند	بو�� لة ِ	بز

بو'ها� ئةحمة%    

�ما# طֲר���� لةنطي بو�
ال�� ال� شةقامةكاني قوِ�{ ��بِرَ�

بؤ قومَيك تةبايي
بة��حمةQ لة كاني طة��� ئا� ��خو�تة��

مةQ' هَيرشي خة��# كة�تو��
َ
بة� هةل

���� ��غ طةما�
َ
ضينَيك بةل

ي ��سnَِيذ� لَيد�كا
َ
طو����نَيك لَيل

�ما# ��ستخر� كر�
ميهر�بانيا# لَيشا���تة��

كا<َيك تةa لةسة� لَيو� قةتماغة� بةستو��
غوبا� ��ستةكاني ��طرَ�

وقة� خستؤتة سة��.
َ
قة��� ئابل

�ما# ناشا��..
��O تيني خؤ�نشيني ئَيو���ني ثايز

تةنطة ��كو كؤتر�
َ
�ل

د�ني ���ضي
َ
هة�َيمي خةيال

�حي شاعֲרَيكي سة�مةست� O�� #ثة�َيشا
مةلو�) ��كو قةير� كضَيكي جَيما�� طة�ميا#

ثةشؤكا� بةسيما� مامؤستايةكي ماند��
aثةشَيو بةنيطا� ����َيشَيكي سة��� نؤ���هة

ة لة هةنطويني كةمو�كو�ِ��
َ
�ما# ���مال

 بو��تة سةير�نطا
َ

(� a
َ
بةال
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# لة كةنا�يا خة�يكي طةمة� يا�ين
َ
مند�ال

ز��
َ
ضو�� ����� بو��تة ضر�خاني طول

لة نا��ِ��ستيا ثةيد�خَيك لة نو�� ��شةكَيتة��
بو��

َ
ضر�يةO لة ئيد��O هةل

خي بو�
َ
�ما# طֲר���� تةل

لة سَيبة��كةيد� �O�ِ ��حة�َيتة��
تانة

َ
بةنامو���� خةل
بة��يكة ����َ�

ةكانية��
َ
بةسة� لق' ضل

قةفةd هَيالنة� كر����
مةمكي ناضا�� ��مذَ�

يا
َ
َبَيو��� خة�يكي جةنطة لةطةل

��لَي �)
ئالو���� بنياتناني مؤ��خانةية
و�طؤِ�كر�ني خةند�

َ
بؤ ما[' ئال

Oنةخشة� باخضةية ��>�هة� �
بؤ ���� ثَيشنيا� ��كا

���ختَيك لة بنا�يا ��ِ��َ�
هة� ساتة� ضر�يةO لة هةنا�يا لَيو��بز�َينَي

كاسة� سة� بو��تة ثةتو�� �ما#
 طؤِ����تة ها�ينةهة���� ئا����ني

َ
(� a

َ
بةال

ة تا�� لة��يكبو��كاند�
َ
فَينكايي بةسة� مند�ل

��بةh ��كا
م ��خو��َ�

َ
هةندَ� جا� �ل

ي لَيبد�تة��
َ
ثال

هةندَيجا� بةنيا��
ببَيتة سة�ين' باليفي خؤ�

a سة�ئةنجاa هةستد�كا
َ
بةال

بة�طة� ئة� ��كشانة ناطرَ�
ي' ثشو�� نةما��

َ
تاقةتي تةمةل

��ترسَي لة ثةالما�� <�نط' كةِ���
ثيتةكا# لة خو�لي سِربو�ني �تند� كؤبو�نةتة�� 

نة�مي با��# 
َ
بؤية عيشق بَيئاطا لة بةخشند�يي هة��، لة �ل

لة  ئةستَير�،  موناجاتي  لة  مانط،  ئة�طا��  لة  نَيرطز،  نامة� 
َ
سكاال لة  نيايي، 

َ
�ل ئا��هة���   'hكة لة 

لة  تريفة،  ��ثؤ�تةكاني  لة  بةستن،  تاِ�����  ثةيو�ند�  ��بة�يني  لة  فرمَيسك،  طة�ما�  ثلة�  بة��بو�نة��� 
ة� بولبو)، لة فيز�حي طيا.

َ
شيو�ني �َيحانة، لة نال
لة ����يال� ئا��نط

ة��
َ
دَير�#، كة�تنة ضال

َ
�شةكا# هةل

ثةيظֵר لة ���ِ�يانَيكد� بةجَيما
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هة� بؤية ئةظֵר
بة�����a لة سةفة���ية بؤ نا�يا�

Oبة����� ية
�ستة بة �ستة شةهيد بو�#

هة� بؤية تو�ِ��يي جومطةكا#
ضو�ني ماسو�لكة

َ
هةل

سة���كة�نة سة� شانؤكاني <يا#
بةها� بةطؤضانةكة� ��ستَيو�

ئاخا�تن بة� هةمو� لةنطي خؤية��
طةيشتة ئَير�

�قو�a �يالؤطي تو�شي كةمخوَيني كر�
ثِر��كا#

َ
شةختة طؤنا� �شةكاني هةل

لة تا� ئة� طة�ما بةتينة
��ست' ثةنجة� �ستةكا# تة�ين

ي
َ
ميو�كا# بةكال

بة� لة سة���ني ����� ضنينة��� �نֵר
و��ينة��

َ
كة�تنة <َير ��ستي ��نو�O' قاضي هةل

ند�� طيانلةبة� بةنيا�� كؤ[
َ
بال

بة��� ئة� شوَينة� سفر�� طؤشت ناتةبا#
ضةقؤ� مل ناكؤكن

شمشَير� ��ست ناحة�#، خر�شا#
مة��ند�a ��بو� ضيn نةتو�نم حة�فَيك بد�َينم

�شةيةO بخةمة �ستة��
�َيِرَيك بةثة��طر�فَيك بناسَينم

الثةِ��يةO بةكتَيبَيك ئاشتبكةمة��
��ترساa لة �َ�-�ماند� بز�بم

aئة��ند� ��ترسا
تاِ����� ئة��� ثَيشبيني ئة��a كر�

شيعريش ��O �ما#
طֲר���� مةنطي بَي

كة��تة �ما#
لة هةمو� جَيطايةO ضا��ِ�َيماند�كا

لة ��ما��ند� ثةثو�لةكا# سة�ضؤثي ��طرَ�
�� ئة�ين

َ
مد�نة��� سال

َ
لة هةمو� شوَينَيك بةتةما� ��ال

��ختَيك بةسة� طذ�طياكاند� ��ِ��ين
كاتَيك ملي ثو�نطة ال� ��بَيتة��

��ختَيك هةنطةكا# سة�طة�مي ئاهةنططَيِر�نن
لة� ضركة ساتانة�

َيك ��بةين
َ
��ست بؤ طة��# طول
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ي خونضةيةكة��
َ
ما# ��خةينة قؤل

َ
قؤل

��ست بةنا� قة�� مايكر�فؤنةكانة�� طֲר ��كةين
��

َ
باسكما# لة كةمة�� نة�نةمامَيك ئاال

لة كؤِ��كاند� بة� لة خوَيندنة��� شيعرَيكي غة��)
ضةثكَيك شة�بؤ ��خاتة سة� مَيز�كة� بة���مما#

��a'ضا�ما# بةعةتر� ���ناكي ��شو�تة��
كاتَيك بةشد��� مة��سيمي ��� ها�ِ�َيي كوِ��كض ��بֵר

لة ئؤتؤبيسةكاند� بةثֲרمانة�� �َ�
كة بمانة�َ� سة���ني ����سَييةكي نةخؤh بكةين

بؤ تة�قةكر�#
لة جياتي لةq' ��ست

�ما# لةبة���a باخضة� سا��يا# ��ستا��
بة� لة ئَيمة ثةنجة��كا# ��خاتة سة�ثشت

د���تة��
َ
ثة���كا# هةل

كو�ثةكة� قوتابخانة ثِر ��كاQ لة ئا�
بةها�شانمانة�� تا <���� تاقيكر�نة�� �َ�

هة� كاتَيك ��ني ثرسيا��كا# قو�سن
لة لَيو� بة���خي تينوَيتيما# ��شكَينَي

َي
َ
 جو�تيا��كاند� ���� ��كَيل

َ
�ما# لةطة)

ة� ناسكي ���َينة ��كا
َ
��نة�يل

بَيو�يي لة تةختة ��شةكة ��نو�سَي
د�طرَ�

َ
 كرَيكا��كاند� ضةكوh هةل

َ
لةطة)

ها�كا�� ثينة ����كا# ��كا لة بزما� ��كوتينا
' ثشكؤ

َ
ثيتةكا# ��طؤِ�يتة ئةسكل

كة ��كي كر� شةختة بو��تة ميو�نما#
كة ��ني تا�يكي خة�يكة ��فة�ما# ثَيد�با

�ما# لة هةمو� ��مةنَيكد�
ضا��ِ�َيي ئَيمةية

لة طشت سة���مَيكد� ضا��ِ�َيي ئة�ين
�ما# لة ثَيش ئَيمة�� لة باخضة� طشتي شا�

لة خوَيندنطاكا#
لة طؤِ��ثا#' يا�يطاكاند� ئاما��ية

Oضا� بִِרينة هة� طؤشةية
د�

َ
هة� بستة ���ييةO بكةينة ��ل

�ما# لة�َيية
ي مةضةO' با��� ��خر�#

َ
�������� شا��كا# بةقفل

من بةكليلي �ما# ��يانكةمة��
 2008 Oكة�كو
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نوَيبو�نة��

فوئا% كةلهوِ'=

�a بؤ سو�تانَيك كر����>��
تا ما�a بؤ� بةِ��<�� بم

لة بر� ئة��
ئة� (ئا���� بةِ��حم بد�)

�حَيك كة نةيد�تو�ني�
 خؤ� ببا

َ
قو�سايي جةستةa لةطة)

َهةست ��كةa بؤني بةها�َيكم كر����
لة ������� حةلقة� �يكر� خة�#' خةيا)

بَي سنو��، بَي شو�ما�
(aمن هة) ،aلة ������� خؤ aهةست ��كة

aمن ثَيش بو�# بو�
aبو�نيش هة ����

سة��تا� مَيذ��� ئةa ��ستنوَيذ�a بةبֲר نايَي
كة مني طةياند� ئَير�� بؤ ئة��� لة�َ� تةلقينم بد�ية:.

(شا�ستانييةتي ثيا�ضاكا# بةهةشتة�
شا�ستانييةتي ��ما��# ��نيا)

a�ِ��a، طو�| ��ِ���
ةتاندني ثاشطة�بو�نة��

َ
بؤ خةل

dبؤ تةمَيكر�ني تر
ِ��a (لة طومانة�� بؤ ئيما#)��
بةسة�ثشتي ئةسثي خة�نة��
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aلة ضاخي بة��يني طومانة�� بة��� ضاخي �َيِريني ئيما# بةِ�َ� ��كة�
هةمو� ئة� شوَينانة ��مة�َ� ببينم

كة ��بَي بيانبينم
a�هة� ��ِ�

aتا ��طةمة�� بة� شوَينة� كة لَيي هاتبو�
َين ���� خِر�، لة هة� شوَينَيكة��

َ
(ئة� نال

��ست ثَي بكة�، هة� ��طةيتة�� بة� شوَينة؟)
ِ��a.. ��طي هةنطا�نانةكانم لة خة�نةكانمد�ية��

ِ��a' ضةتر� سَيبة�� خؤمم بةسة����ية��
ِ��a' ئاهي سة��� ئَيو�a لة سينة��ية��

ِ��a' شكؤ� ئَيو�a لةبة���ية��
ِ��a' ثةيامي عةشقي ئَيو�a لة هةطبة��ية��

ئة� جيها#
تؤ هيض ��بيستي تا طوَيم لَي بطر�؟

مم بد�ية��؟
َ
تؤ لة �ماني ئا��� تَيد�طة� تا ��ال

ةكة� من ثَي ����ني تا بةاليد� ثَيض بكةية��؟
َ
تؤ مال

a�بؤية ��ِ�
ضونكة من ضاكةيةكم كر�، بةطوناã تةفسֲרكر�

��مة�َ� بةطوناã قة��بو�� بكةمة��
من هةنطا�َيكم نا، بةناثاكي ��سف كر�

ة� بكةمة��
َ
َ��مة�َ� بةناثاكي تؤل

ناكةa لةطة)
َ
ضيديكة هةل

نو�ستن لة لَيو��� مة�{ 
خة�بينֵר لة ثَيخة� سة���

يا�يكر�# لة طؤِ��ثاني جةنط
Qعةشقبا�� لة جَيذ��ني خيانة
���ستطؤيي لة <َير ثة���� ��

لَير� هةمو� شتَيك ئا����، تةنها مر�g نةبَي
 نةبَي 

َ
مر�g ئا���� تةنها ئةقل

 ئا���� تةنها بֲרكر�نة�� نةبَي
َ

ئةقل
بֲרكر�نة�� ئا���� تةنها سةuاند# نةبَي

سةuاند# ئا���� تةنها جَيبةجَيكر�# نةبَي
جَيبةجَيكر�# �يند�نة تةنها ��حي

�حي �يند�نة تةنها هةناسة� �
هةناسة� �يند�نة تةنها بو�ني

بو�ني �يند�نة تةنها نا��
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نا�� ما��تة�� بؤ ���شم
نة��يي

َ
���شمي ما��تة�� بؤ �ل

نة��يي ما��تة�� بؤ طوَيطرتن
َ
َ�ل

طوَيطرتن ما��تة�� بؤ هة��)
aما��تة�� بؤ ئةنجا 

َ
هة��)

ئةنجاa ما��تة�� بؤ ئامانج
ئامانج ما��تة�� بؤ.. (هيض)

a��ِ��
a�ِ��a' هة� ��ِ���

ند�يةكي سثيي كثي سة��ِ��� نامؤ�
َ
هةمو� عومرa كر�� بال

بة���فِر� نةسر��تو�� نةخة�تو�� بَي جَيطة� تةنيا� بَي النةيي
بَي النةيي كر�� النة

ي طرفتا�� جة�هة�با��
َ
عةشقم كر�� ��مةني سة���يي بةها�� �ل

ئة�يند��� ثِر يا�طا�يي ��<طا�� �َيبو��� هة���كا��
جةستةa كر�� ���� بة����� كةنا�� ���با�� ��شة���� بةختيا��

Qحمة�� طر���ستم بةِ�
بؤ ئة��� ضيديكة ��<�كاني تةمةنم بةخةسا� نة��

ثَيم طوQ بةسيةتي
طَيذبو�a بة��ست ��<�نيني تؤ

ة� كة لَيي هاتمة���
َ
ضيديكة خؤQ نة��ية�� بؤ نا� ئة� جةنطةل

 بؤ ��حي مةطر���
َ

ضيديكة شة��نة لَيم مةبة بةئةستَير�ناd' فا)
ضيديكة مةبة ئيلهامبةخشي ئاخر��ماني بةياني

تة نةبَي كة هي تؤ نيية.
َ
ضيديكة شانا�� بةجةستة�� مةكة� ضا�Q لةa �ال

9-6-2007
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�L	; جا	جا

هيال( ئيִר�هيم 

  ئَيو���يةO بؤنَيكى غة�يب بر�مى 
                                      ضو�مة�� ئة� جَيطةc منى لَيهاتة بو�#

                                      ضو�مة�� شوَينَى كة كةd ناتو�نَى بمبا       
 هة���O جا�c جا��# غة�يبيى ئَيو���# بؤنةكةc تا ئة� شوَينة<يا# هةية ��مبا  

كة هة���O غة�يبيى من كة�تم ئة� كة�تبو�
َ
                          غة�يبى طةال

 جا��# بؤنى غة�يبيم تا ��� سنو�� هةست ثَيد�كر�
                          ��ضو�مة ئة� شوَينة�� تةنيا بؤ# تَيى ��ضَى   

                          ��ضو�مة ئة� شوَينة�� تةنها ��ستى با ��يطاتَى
كا# كة�تبو�

َ
 هة���O جا�c جا��# ضا�c سة��c لةسة� ���O�� c طةال

نة��متو�نى ��ستى بؤ ببةa، نة��متو�نى لة خو�� بثا�َيمة�� لة�� �ياتر نةيخاتة عة��بة��
هة���O جا�c جا��# 

طرتبو�
َ
��نطى ئَيو���يةO كة هةمو� ئَيو���كانى  لةخؤيا هةل

 نابو�
َ

                        هةمو� عة��بةكانى غة�يبيى لة خؤيا لة كؤ)
                         هةمو� بؤنةكانى �نياc لة خؤc ��بو�

ئَيو���يةO بو� لة هةمو� ئَيو���يةO ��ضو� لة هيضيشيا#
هة���O جا�c جا��# 

ضو�مة نَيو ئة� شوَينةc كةd تَيى ناضَى
بؤنى ئة� ئَيو��� بر�مية�� الc ئة� كةسةc كة لة كةسى تر ناضَى 

(كةd حة�c نيية بطا بة ئة�)* 
 cلةنا� ئَيو����� ضو�مة��ال

كةضى تا من طةيشتم ئة� لةنا� ئَيو���يةكى تر�� لةضا� �نبو�
هة���O جا�c جا��#
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نة بد� بة خوَينى من طة���بو�#
َ
 ضةقؤc لة جة�طمد��� تا ئا�c ئة� طوال

��O جا��# شتَيك نةما بؤc بذيم
# بؤc بطة�َيم 

َ
نة � كؤال

َ
جطة��c بؤ بكَيشم � كؤال

a��ِنة��طة cجا��# لة طֲרفانةكانما# بؤ O�� nئة� ئي
 a��ِنةطة cما# بؤ

َ
                               لة خةيال

ضا���َيى ئة��شم نةكر���� بةيانييةكى ��� بمخاتة�� نا� �نيا
ئة� جا� جا� لةنا� ئَيو����� �����كة�Q هةندcَ جا� بة بؤنى بةيانيانى بةها��ند� هةستم بة بو�نى ��كر� 

� شة��نى ���نطيش ��مز�نى هَيشتا �يند���. 
ئة� ئَيو��� � بؤ# � شة��نة نةما بؤيا# بذيم ئَيستا بؤضى بذيم

                                         a بةضى بضمة ئة� جَيطة ئة� ��يִר�
                                aئة� ��يִר� cة

َ
بةضى بطةمة�� ئة� خةيال

بم                            
َ
بةضى �نيا بطة�َيم � لةشوَين خؤشما نةجوال

هة���O جا�c جا��# ناضمة�� بة���a بؤنى بةيانيا# � ناشتو�نم �����كا# بة بؤ# بناسمة��
     كة بةها� هاQ بؤنى ئة� بد�  

    كة ثايز هاQ بؤنى غة�يبى �    
    بة �ستانيش هةست بكةa ئيa��� n لة تةنهايية

c��� #خؤيا O�� ئة� ��يִר�مة نَيو بؤنى �����كا# � بة بَى بينֵר �����كانم
 

��O جا��# كةسَى نةما بمباتة نا� ئاطر � الشةa نةسوتَى
     aهةمو� ��نيا عة��بم بد� � ئا��� نةخؤ cهَيند�             

             �نياa لَيبكاتة جةهةنةa � لَيى بَيز�� نةبم
هة���O جا�c جا��# ناتو�نم 

Oئة� لةالية  � Oنيا بخةمة الية�                               
Oئة� لةالية � Oئاسما# بخةمة الية                               

         Oئة� لةالية  � Oخو�� بخةمة الية                               
هة���O جا�c جا��#

a���� aبؤ  مر�# خؤ cَئة� ��ستم ناطر
ئيn ضَيذ لة�� ناكةa با ئةمكو<cَ يا مَيذ�� 

ناطةمة نا� شوَين، ��نطةكانم بؤ جياناكرَينة�� � خؤشم بؤ ئاما��ناكرcَ بؤ مر�#
هة���O جا�c جا��# شتَيكم تيا نةما بؤc بذيم

                       ���يةO نةما بطةمة الc خؤ�
                       هَيزc ئة��a لَيִר� بطةمة الc ئة�

                       تاقةتم بر� بة� شوَينة�� بر�a كة جا��# بة ئاسانى ��ستم لَيد���  
هة���O جا�c جا��# ضؤ# بذيم � بؤ كَى بذيم

*%َير� شيعرَيكى شا'!-= شاعֲר�.    
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 fخة�ني ثةثو�لةية

كة�Hَ( ئيִר�هيم خد'

1   
��نطة بَي كا��ساQ' ��ثة�ين 

 خةa نةبَيتة 
ضةثكَي ��نة�شة� شيعر

ة� ناحة� 
َ
��نطة بةبَي تؤل

ة��ني ��ما#
َ
مر�g نةبَيتة ثال

مر�g هيو� � ئة�ين 
ئة�� بةمة�{

مة�{ لةثَينا� جو�نيي خؤيد�
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2   
من لةنا� باخي ��نطا���نطي ثِر ميو���

��ستةكانم بةخو�ستي خؤ� 
ة سو���� بةها�a بؤ ��طرَ� 

َ
ل
َ
طوال

يشم 
َ
ثريشكي طة�مي �ل

ي ���ستا#.
َ
كر��تة مةنزل

 3   
ئَيستا <يا# 

تيشكَيكة لةنَيو ضا��نمد�'
هةناسة� خةمي لَي ��تكَي '

با��h بةشةثؤلي مة�طد� ��كا
���خسا�يشم <�كا� ��كو

تاظطة� ���با�
 ��كو كز�� سا��� بة��بةيا# 

�َيت' ��ضَيت 
 >�من نا��نم شة� �َ� يا �
م 

َ
طؤِ�ستاني خونضة� �ل

��كو ثشكؤ طةh ��بنة��
بةفر��� سة� ���مةتيشم 

��كو ���يا شֵר ��ضنة��.

3   
ثةنجةكانم ئا�َيز�ني شيعر ��بن'

 ������ Oبةبة�ضنةية 
شكؤفة� شيعر ��ضنمة���

مني ماند�� 
���� سة��يةO ضا��ِ���ني 

لة<َير ضنطي ��شةبا
ضؤِ� ضؤِ�

��ِ�<َيمة ناخي خؤمة�� 
ضةند ��مة�َ� ��طا�a بَي 

طلَينة� ضا�a ببينَي 
كةضي هَيشتا �َيطة نا�� 

.aبؤ خؤ aبر�سكة� سو�� بة�
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4   
ئَيستاكة من هة� بةتةنيا ها�ِ�َيي

م
َ
طة� بةفر� طول

َ
كَيل

ئَيستاكة من 
 
َ
�َيذنة� با��# ��كو طةال
بةسة�سة�ما ����با�#

 aمن نةمتو�ني بةخو�ستي خؤ
�شةكانم بنو�سمة��

كة بة��فتة�� بֲר����يي 
برينةكانمد� ��ضمة�� 

ئَيستاكة منيش تَيد�طةa؟
ي نةبَي 

َ
طة� كؤترَ� بال

َيكي تر� لَي ناِ��َ�.
َ
هة�طيز بال

5   
��بو� ضا��كانم 

مة�� ببينن
َ
خة�# بة ثةثو�لة� �ل

aةكاني قذ
َ
كاتَي تال

Qبؤني عةتريا# لَيد�ها
بؤني <�نط بو�

كاتَي ثاكيي ��ستةكانم 
بةئا�� ���# شؤ��نة��

ئا�� قوِ� بو�.

6   
نةمد���ني مانا� <يا# لةكوَيد�ية

جيا���يي مر�g لةضيد�ية
كاتَي بةئاطا هاتمة��� 

د�ية��
َ
��فتة�� بֲר����ييةكانم هةل

برسيةتيي ��<طا�� ��بر���a بֲרكة�تة��
.���� aكة لة<َير سَيبة�� ���ختَيكد�، ئا�

7   
لَير� <يا# 

هيض ثةنجة��يةكي نيية بؤ �َيزطرتن
ئاخر <يا# ��� شֲרينة



180

ئةطة� سَيبة�� نةطاQ بةتؤ 
ئا���� ضؤ# بة�� �َينֵר 

ئةطة� مر�g بةخشند�يي 
نة�� بةتؤ 

 g�ئَيمة� مر
شةثؤلي خؤ� هةمو� ��<َيك 

ما# ����<َينَي
َ
���طا� �ل

خة�ني ����� ئةندَيشةما# 
كاسة� هة<���نما# بؤ �َينَي. 

8   
ئَيستا خؤشة�يستي ئةطا  بةمن

 �َ� aبؤني عةتر لة جةستة
aشة�طا� ��خةمة ئامَيز

من تَيناطةa، بؤضي تةنها ئةستَير�� شة� 
ئَيشكطر�� قةQ ناخة�َ� 

مانط بؤضي لة سنطي ئاسما# نابَيتة��
.Oيش بؤ هةميشة ���نا>�شة� بؤ ��شة� �

 9   
ئة�كاتانة� ضةثكَي تيشكي �َيِريني خؤ�
خؤ� ��خاتة با��شي ثةنجة��كةمة�� 

[ تابلؤيةO هَيند� جو�نة؟.

10   
مَيذ�� ثِر� كر���a لة خوَين 
جةستة� ثِر كر���a لة برين 

a ��بِرَ� 
َ
ضنا�� باال

ئة� ��ية�َ� هة��d بَينم 
aةمةكة

َ
نو�كي ثَينو�d' قةل

��كو جا��# بؤني خؤشة�يستي نةكة# 
 aمن ئَيستاكة تَيد�طة

لة���� هة��d' ��ِ�ما# 
ما 

َ
لةنَيو �ل

 '
َ

ؤثة شيعر ئة�� لة شةقة� با)
َ
�ل

سة�� ��ضنة��.
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غو	بةتنامة; ثيا�َيكى تةنيا

%�ئيم لة حة��'%� سةفة'! بة، لة ��تةند�
غو'بةS كةW � عاجز بة ئةطة' ئةهلى تة'يقى

نا|    

���H ثَينجوَيني

ثِرترa بؤ سةفة� 
َ
شكا� بة تةنيايى �ل

َ
لة بَيو�<نَيكى �ل

لة ثֲר�مَير�َيكى ئةغيا� بة بֲר����c بَيباكan لة مة�{
لة كضَيكى بة�ثةنجة��c سركى تامة���يش تةِ�ترa بؤ عةشق

من ِ���سو��c سة��يةO تَيِر�مانم 
بة سَيبة��كةc خؤa بةخشيو�،

َيم طة� لة كاتى ِ��شتنيشما سة�a لَيبةجَيما
َ
ئةل

ئةطرَيت ...
َ
ئة� لة سةبةتةيةO عֲרفانا بؤa هةل

ةc سة�a لة خةلقى سَيبة��� 
َ
ضو# ��يةل

��ضَيتة�� سة� نةسةبى ِ�شتنى يةكةمֵר ثَيكة شة���
لة<َير ساباتى ترَيد� � 

د�نى قو�مة عا��� 
َ
��طةِ�َيتة�� بؤ ��جاخى ���يةمֵר هةل

لة ��كֲר�c ِ��قى ��نكَيك خو�ما!
بمبو���... بؤ ضو�نة نَيو قسة � باسى سةفة� 

Qغو�بة cسة��تاطة ثة<مو����نة aئة cنو�سينة��
�ِ�َينةc ثيا�طةلَيكن، تة�يوتر# لة��c بتو�نن 

لة نيو�ِ��يةكى ��طֲרسا�c جَيهَيشتنا 
ة بؤ بة��ئةتى بةفر لَيد�#

َ
ى خؤ���� ضةثل

َ
بة��a خةيال

 aئاخֲר�تى حيكايةتَيكد� cمن ئَيستاكة لة سة��تا
ى ثرسيا���،

َ
لةسة� تر�ثكى ضا��ِ���نى � ��� ضل

ند�تة ملى بَيئؤقر�يى � 
َ
ثةe طومانم ئاال

��a لة<َير ثةلةثيتكةc خؤكوشتنى تةنياييد�
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م بة قريشكةc يةكةمֵר ِ��موسا# � ���ين بِريا�c تؤ 
َ
ماتل

ضو�# ��بةخشيتة ���يا � 
َ
تؤh ئةc ئة��c ساتى هةل

كر�نى ِ��شةباQ لة ��ستد�ية � با�ينى با��نت 
َ
هةل

طرتؤتة ئةستؤc ضا�� طوناهبا��كانى هة��...
ئةطة� ئةمنَيريت، فرسةتم بد� با خؤa كؤبكةمة�� 

ئة��نيت حيكمةتى خؤكؤكر�نة�� سيحرَيكة لة عيشق ��كرَ�
ِ��نطة ثَيت سةير بَيت!

ئةa ثرسة � ئةa ��سيةQ � خؤئاما��كر�نة 
كة نا��نى بة ��َيذ�يى عومر ضةند لةتم لَيكة�تؤتة خو��َ� � 

طوشر�# خؤمم لةبֲרضو�� 
َ
ضةند جا� لةسة� مَيز�كانى �ل

من...
نَيكة�� 

َ
ثيا�َيكم، طة� بة ِ�َيكة�تيش ضو�بَيتمة كؤال

يد� جَيهَيشتو��
َ
طةمةيةكى بة�يوa لة ئاستانةكةc منال

طة� بة ِ�َيكة�تيش ئايةتى باخضةيةكم ئة�بة� كر�بَيت
نةطرتؤتة�� 

َ
 هةل

َ
بةشَيكى سة�a لة سو<��c طوال

من...
موسافֲרَيكم، بةهة� ِ�َيطايةكد� ضو�بَيتم � 
لة هة� ���طايةكم ��بَيت بَيشك ثةنجةكانم 

لة يةكةمֵר (كَيية)c ئة��يو طوما# نةسةند�تة�� 
طةِ�يد�يةكم، بةهة� شةقامَيكد� طو���a كر�بَيت

قاضَيكم بة ثياسةc سَيبة��كةc خؤa بةخشيو�...
ئةطة� ئةمنَيريت

aبكة cبد� با خو�حافيز aِ�َيطة
ئة��نيت بوَير� خو�حافيزc جةسو��ييةكة 

ى خؤكو<c (با) ئةضَيت
َ
لة هة�ل

ِ��نطة ثَيت سةير بَيت!
ئةa مر��Q � ئةa حةسةنا � ئةa يةقينة 

كة تَيناطةc بة ��َيذ�يي عةشق ضةند طريا# ضا�ميا# جَيهَيشتو�� �
ضةند جا� شيعر بةسة� لة��يكبو�نمة�� مر����

من...
<ياند�ستَيكم، هة� جا�َيك ��فتة�c طوناهةكانم كر�بَيتة��

نا�َيكى ترa لة ليستى خو�كاند� نو�سيو�
هة� جا�َيك لة قو���تى ضاكةكانم ثاِ��بَيتمة��

بَيִِר��ييم لة لةثي ��ستةكانما ناشتو��
َيكم، هة� جا�َيك لة ضا�c سو��c مامؤستاكةa ترسابم

َ
منال

ئا�ييم لة بو�كةشو�شةكانم كر���� 
َ
مال



183

هة� جا�َيك قةهرc با�كم �يبَيت، 
بة عاتيفةc ��يكم طو�تو� خو�حافيز

م شكابَيت
َ
من... عاشقَيكم هة� جا�َيك �ل

كتَيبة شيعرَيكانم نةخستؤتة سة� طا����c ثشت
هة� جا�َيك بَيمر��تى يا�a �يبَيت

!a�ثَيشn بة ها�ِ�َيكانم طو�تو� ��ِ�
ئا��يي طؤ��نيية ِ��نط �����كا# سةفة�c هيض

َ
بَي مال

aَين بد�
َ
ثايزَيكم نةكر���� � نةضو�a بةل

ئيn لةطةأل مة��قي هيض مةقامَيك نةطريم...
ئا��يي ئا�َينة طومانبة��كا# نةضو�مةتة

َ
بَي مال

م نة���� خؤمم بֲרضَيتة��
َ
ةتى هيض مةستييةكة�� � هة�ل

َ
غةفل

نامةa بؤ هةمو� ��ستةكانم جَيهَيشتو��
ئينجا �َير��مة ��ست بطرa بة ثةلي ��َيذc كؤضة��

cمن بَي خو�حافيز
َيكى ����تر بضم

َ
م � بة��� شكؤفةc طول

َ
نةمتو�نيو� باخضةيةO جَيبَيل

aتةنياييةكى تر� بنو� cلة فةلسةفة � aنةمتو�نيو� كتَيبَيك ��خة
cمن بَي خو�حافيز

فرَ� � 
َ
نةمهَيشتو�� ِ��حم لة بَيد�نطيى طؤ��نييةكة�� هةل

لة بةستةيةكى تر� سكونةQ بطرَيت
َي � 

َ
م بة� ثةنجة��يةO جَيبَيل

َ
نةمهَيشتو�� �ل

لة كال�ِ��<نةيةكى تر��� ترثةc بَيت...
ئةطة� ئةمنَيريت

م � بة��� كوَ� ��ضم
َ
ة تَيبطةa كوَ� جَيدَيل

َ
بهَيل

من بةa ��مامكانة�� نا��نم، �يسا# بة��� سة��� بضم
يا# بؤ ئة� مةلةكوتانةc ثِر# لة نهَينى � عةشق؟ 

ة بز�نم
َ
بهَيل

تا ئَير� مةكانى نوَيذ� ئةبة�ييةكانى تةنيايى بو�
ضنم؟ 

َ
مى بَيهو���يي هةل

َ
يا# ما�� ئومَيد لةسة� هةل

تا ئَير� ��ختى شةهيدبو�نى ئة��لي عةشق بو�
يا# ما�� مر�نَيكى تر بؤ عةشقَيكى تر بد��مة��؟ 

ة بةa �يكرc عֲרفانة��
َ
بهَيل

طةِ�َيم
َ
بة ثةيذ� خوسا��كانى ئة�مو�نا هةل

ي ثِر لة سيحر��� 
َ
من ��� جا�c تريش بة ��� بال

لةa ِ�َيطايانةa ���� � يةخسֲר بو�a بة ئاخֲר�تى فِرين
تؤ ����نيت؟ 

 cمن طةياندنى نامةيةكى كانَيكة cين سةفة�nنيت كو�ت����
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ي خؤمانة بؤ ���يا...
َ
بة� مال

َيك ئا�� بؤ كةشفكر�نى �يو� نا�يا��كةc سة���
َ
بر�نى سةتل

َيت: 
َ
 ئة� سَيبة��c عومرَيكة ��ل

َ
ِ��شتنمة لةطة)

ثَيك ��طةين � ناشطةين! 
 ����نى كةمnين ِ�َيطة كة بِريومة

هة� هَيند�c بةيانى باشَيكى �����ثةِ�� لة ئَيو���
�c تريفةيةكة لة جؤطةيةكى نةنو�ستو�

َ
هة� هَيند�c سال

من بؤ ئةa ضو�نةc نةضو�# !
ثَيويستيم بة �ياتر لة ِ��حَيك هةية بؤ تةحةمو�) كر�نى 

بَيمتمانةيي سةفة� � غر���يى مة�{
طرتنى

َ
َيك هةية بؤ هةل

َ
ثَيويستيم بة �ياتر لة �ل

سا��طيى خؤشويستن � ثةمةييبو�نة��c <يا#
����نيت ثَيويستيم بة �ياتر لة ضا��نَيك هةية بؤ �يتنى

ئة� ِ��نطانةc ساتَيك �َين � جا�َيكى تر نايةنة�� بيناييم 
����نيت ثَيويستيم بة �ياتر لة ��ستانَيك هةية

بؤ با��شطرتنة�� لة كا�c نائا��مى 
يةكةa هةنطا�c سةفة� � 

ִِרين لة' ��ستانةc جا�َيكى تر 
َ
بؤ ��ست هةل

َيت بَينة�� نَيو ��ينم
َ
غو�بةQ ناهَيل

ئةطة� ئةمنَيريت...
aَي با هة� لة ئَيستا�� ��ست بة طريا# بكة

َ
ثَيم بل

َيت ���c طةيشتن
َ
 كَي ئةل

فرمَيسك ِ�شتن بَيهو���يي نيية ئة�يزa؟ 
ئاخر هة� سةفة�َيك ئةطة� كؤضى نا��ختى با��نيش بَيت

�َيستطةيةكى تةc�ِ تَيد�ية بؤ ضا��ِ���نى...
من ئةمة�َيت كؤضى ضا��ِ���نيم سةختn بَيت

نيايي نايلؤنى 
َ
ةc��� c سةفة� ثِر� لة �ل

َ
لة يةئسي ئة� مةنزل

سةير� تَينةطيت، هةناسة ��َيذc من لةطةأل بَيد�نطيى بة��
ِر�قيد�

َ
��فا� منة لة بة��مبة� �ل

مانة��c من بة�يا� نةبا�ينى با��نة��
تةِ�َيتيى لَيبو����ييمة لة<َير ضةترc غة�يبيد� 

بمبو���، 
كر�نى ِ��شةبا لة <����كةمد� � 

َ
من تةجر�بةc يةكةمֵר هةل

aئةسرين لة شيعرَيكما فَيريا# كر� cة
َ
���ين ِ��هَيل

لة ���c هة� سةفة�َيكة�� غو�بةQ بة ِ���تى ببينم!
ئَيستاh نةضو�� بضَي...
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� «hيو���» cئةطة� ئةمنَيريت، طؤ��نييةكى خوسا�
تةc�ِ «لؤ��نس» بهَينة...

َ
ضةترَيك � كتَيبَيكى �ل

ئةضينة ثَيضى ئَيو���يةكة�� � بة��a ��طֲרسانى جطة��يةكة�� 
مذ لة عومرc يةكn ����ين � قسة لةبا��c غو�بةتة�� ��كةين 

نى غة�يبيد� كاa بَيد�نطى 
َ
ِ��نطة بثرسيت لة كؤال

و�Q � ئةa ِ��موسانة لة تةنيايى لةثاc ضى؟
َ
��بَيتة �يكرc خةل

cى ��َيذكر�نة��
َ
من بر�كةa كة لة تا���طة لة هة�ل
ئةa حيكايةتى تةنياييةc مند�ية 

:aنو�سيبو� cبة ثةلة � لة نامةيةكى شثر���� بؤ
غو�بةQ تةنها كو<�نة��c خة�يتةc نيشتما# نيية 

لة ��ينى جوطر�فياc ����يد� 
� ãلة ئا<���كانى خؤيد� بَيطونا g�هةندَيك جا� مر

ةكةc خؤشيد� غة�يبة...
َ
لة مال

بؤ ناسينة��c ِ���خسا�� خوما��كةc غة�يبي 
��بَيت ئا�َينة لة �يو�� بكِريت � 

غيد� 
َ
ثةنجة��كةQ بؤ هةميشة بة c���ِ قة��بال

نةكةيتة��...
��جا� حو�نى قا��خانةيةكى الِ�َيى � Qغو�بة

 cَي � ��ضَيتة�� سة� عا��بانة
َ
«لينكؤلينشر» بةجَيدَيل

 cقوتابخانةكة aشَيكى بة����قا��مة فر
ي... 

َ
ئة�ساc منال

 � �َ���� �
َ
َيسايةكد� تةال

َ
�� جا� لة كل� Qغو�بة

 cئة� مزطة�تانة cطةِ�َيتة�� سة� منا����
ئايةQ ئايةQ با�كميا# ��ية ��ست تةنياييةكى كوشند�

مة�| نيية ئة��c بة �مانى كةنا�c نةيتو�نى قةفة� 
د�نى ���خت

َ
بة�َيتة�� نا� خةيال

�� غة�يبة...
َ
ئيn لة بة��مبة� شكؤفة � طةال

 Oهةندَيك جا� كة بة �مانى ئا� تاظطةية
Qسَيتنامة ��نو�سَي � ئينتيحا� لة ها<� ��كا��

!hَييت: غة�يبيت با
َ
تؤ ناتو�نيت بة ِ��شةبا بل

من ���c خوَيندنة��c سة��# نامة � 
َيم:

َ
���خى ��يا# ئة���سى ئا�ها، �َير�a بل

���� غة�يبم، 
�َيكى غو�بةتييانة لة سةحة� بكةين �

َ
با سال

بة�لة��c نيو�ِ�� بؤ ���ين سةفة�c سَيبة� 
...Qنةفة�َيك غة�يبيما# لَي قة�� بكا
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َيֵר
َ
بضينة ثَيشى ماشَينَيكة�� � شتَي لةبا��c كؤضة�� بل

نياa غو�بةQ بة�� تة��� نابَيت 
َ
من �ل

ئَيو���يةO بة� شةقامة�� ثياسة بكةa كة جطة با��#
بؤنى ثَيى هيض كةسى نةطرتو��...

سيطا�َيك ثَيكةa � بة��a بֲרكر�نة�� لة برينى
ما،

َ
يا�����يى ئة� كضانةc لة خةيال

بو�# بة شيعر � بو�# بة ِ��نط � بة طؤ��نى...
م ضا�a بضَيتة سة� 

َ
سة�a شؤِ� بكةمة�� � نةهَيل

�يمةنى ثيا�َيكى �بر كة خة�يكة لة�بة� شةقامةكة�� 
كة� ����َيت

َ
نيطة��نيى سا��c نا� لةثى ��ستى كضَيكى سو�ل

ةبةِ��<�فر�شَيك 
َ
يا# ببينم طول

بة��a تةماشاc خؤ���� سينييةكةc ��ستى ��ِ�<َ� �
،Oبد�مة�� لة بينينى ضؤلةكةية aخؤ

َيك بِرفَينَيت!
َ
كة �َيت ���الستيكى ��ستى منال

ى � 
َ
من ����نم بة ناشتنى ��ستة شة�منةكانى منال

ة تةِ��كانى ضؤلةكة � 
َ
قرتانى بال

شكا�...
َ
نز�c بَيهو���c كضَيك لة ئَيو���يةكى �ل

َي � 
َ
غو�بةQ ِ��حمى ناجول

هة�طيز ئةa قوما�� ليخنة ناطةيةنَيتة كؤتا...
َي

َ
نياa تا�� غو�بةQ بة�هةيو�نى ئَيو���نم جَيناهَيل

َ
من �ل

�َيتة حة�شةكةمانة�� � لةبرc من ئينجانةكا# ئا� ����
لة <���c نو�ستنةكةمد� خة� بة ئاطاييمة�� ��بينَيت 

 � aَيتة سة� مَيز�كة�
بة ��<�c منة�� نامة بؤ ��ستةكانم ��نو�سَيت

�� جا�� Qغو�بة
Qمنة�� جطة�� بة قة�� ئةبا cلة ��كانةكاند� بةنا�

شة��نة ���نط بة تةلةفؤ# خوشكةكانم خةبة� ئةكاتة�� 
�O�ِ لة نائومَيديى با�كم ئةطرَ� � 

ى سة� ثةنجةc بر�كانم
َ
��بَيت بة ���مةل

لة�َيش غو�بةO�� Q ئةسֲרَيكى ثةشؤكا� 
ضا��ِ�َيية من با�يبةند�كانى بكةمة�� � 

 aستَيكى �َيرين شا�� � شا� بيطَيِر�� O�� خؤمد� 
َ

لةطة)
تا ئاشنا بَيتة�� بة سةفة��كانى من،

بة خو�حافيزييةكانى من � بة هيجرc فֲרقةتةكانى من !
ئةطة� ئةمنَيريت...

َي... با هة� خؤa لةa خو�ثةية بةئاطا بم
َ
م مةل

َ
بة �ل
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با هة� خؤa بز�نم 
غو�بةQ جَيهَيشتنى تةنيايى بَيو�<نَيك � 

بֲר����يى ثֲר�مَير�َيك � تامة���يى كضَيكة 
نى سةفة� � مة{ � عةشقد�...

َ
لة كؤال

با هة� خؤa بز�نم لة نَيو�# عةشق � مة�{ � سةفة��� 
َيمة�� 

َ
��بمة�� طֲר���c ئة� نةغمةيةc كة تةنها خؤa ����نم بيل

��بمة�� ��ليلى ئة� نهَينييةc كة هة� خؤa ئةتو�نم بيد�كَينم 
aئاخر من عومرَيكة لة سةفة���

ئةطة� هة� بِريا�� بِر�a.. ِ�َيطةa بد� ضا�يلكة � كتَيب � 
...aطر

َ
طؤضا# � جانتاكةشم هةل

كو ئة�َ�، جَيطةc تة���كر�نى ئة� حيكايةتة بَيت 
َ
بةل

كة لة منة�� ��ستى ثَيكر� � شيانة هة�طيز لة منيشد�
تة��� نةبَيت...

ببو���، من لة يا�a نيية بَي جانتا سةفة�a كر�بَيت 
��شز�نم ئة��c لة هةطبةكةمد�ية...

ضةند كتَيبَيك لةسة� ����c � هةنا�َيك � 
نيايى بة�ثةنجة��كاند� ثَي ئةكرَ� � 

َ
ثايثَيك كة لة �ل

ةمَيك كة �� بز�نم تةنيا يةكَيكيا# ��نو�سَيت 
َ
ضةند قةل

،aَينةيةكى خؤ� 
َ

لةطة)
كة لة ئا�َينةc <����كةمة�� خؤa طرتو�مة � 

ضةند ��عايةكى با�كم � عةشقَيك....
م 

َ
نياa ئةطة� منيش جَييانبَيل

َ
كة �ل

ن.
َ
ئة��# هة�طيز جَيمناهَيل

 .c>�� يةكَيك لة طةِ��كةكانى شا�َيكى ئينطليزيية، كة بر�كةمى تَيد� cلينكؤلينشر: نا�*
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سةفة	� ما~9 تريفة

عَيز�%ين ��كي ��%�

كة مةغريب �َ�،
�َيبو�� ��بن بة تا�مايي'

عةشق ��بَيتة تريفة
كة شة� ���َ�

�َيبو���كا#
بة هةنطا�� خؤشة�يستي

سةفة�� <���# ��نو�سنة��
Qكا�� hمانطيش <���نيا# بةتريفة ���كة

ئة�سا قة��� <��نَيك لة ��مةني شة� ��ضنَيت
��� تا�مايي لة <���نَيكي سثي سثي

ي نيو� شة�َيكي تا�يكا
َ
بةسة� كؤل

بة خونا�� ماضي عةشق
ضَيذ� <���# ��هؤننة��
Oتا�مايي ��بن بةية ���

با��ني ما[،
طة� هة���� جةستة� يةO تا�مايي

َ
بةسة� كَيل
����با�َيت.

شة� ��كة�َيتة كة��َيشكة
�َ��� 

َ
ئاسماني ما[ ساما)

د�بن
َ
��� تريفة لة تا�مايَيك هةل

مانط بَي طة��� ��نو�سَيتة��'
عةشق ��بَيتة نيشتما#.
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يةكَيك لة� كتَيبة بةنرl' ��نسقانة�، كة ضاثي سَيهةمي 
كو��ستاني كة�تو��تة نَيو كتَيبخانة� كو��يية��، كتَيبي 
(لֲרيكا� شاعֲר� طة���� كو�� مة�لة��)ية، لة نو�سيني 
�. ئةنو�� قا�� محةمة�� لةضاثد�ني ���طا� ضاq' ثةخشي 

سة���a لة سلَيماني.
سة��تا ضاثكر�نة��� ئةa كتَيبة نايابة لة كو��ستا# 
Q بو��� بة� 

َ
طرنطة، ضونكة ضاثةكاني تر� لة ������� �ال

�يد�� ���ينة� ���شنبֲר�#' خوَينة��ني كو�� نةكة�تو��. 
نو�سة��'  �كتؤ���  نامة�  بناغة��  لة  كة  كتَيبة   aئة
تناسيي لينينطر�� كر���، 

َ
ثَيشكةh بة ��نستطة� ��<هةال

نا��ند�  هة����  لة  كتَيب  ةمةندترين 
َ
���ل بة  ��كرَ� 

ئةكا�يمي' ��شنبֲרيي كو��يد� ��بنرَيت، كة سةبا��Q بة 
نو�سة��كة�   hبة�� هة�   Qها�كا نو�سر����  مة�لة�� 

��كرَيت بة يةكَيك لة مة�لة�� ناسة �يا��كا# ��بنرَيت.
نو�سة�  كة  نيية،  لة����  تةنها  كتَيبة   aئة بايةخي 
لة ثَيشةكييةكةيد� بة ثةيِر��� لة �َيبا�� ��نستيي با�� 
ئة�  نو�سيني  لة  كو�تي  ��خنةيي  ئا�ِ�َيكي  سؤظيةتي، 
مَيذ��يي  بةثلةبةند�  كة  ����تة��،  كو���نة  نو�سة�� 
لةسة� مة�لة�ييا# نو�سيو�- كة خؤ�طة لةa ضاثة نوَيية�� 
 

َ
ة نو�سينَيكي تر� ها�كاQ' ���تر لةطة)

َ
ئا�ِ�� لة كؤمةل

كو ئا�ِ�َيكي ثِر بايةخي 
َ
نو�سيني نامةكة�� بد�يةتة��، بةل

لة مَيذ��� نو�سֵר' ئة��بياتي كو��يي �يالَيكتي طؤ��# 
(هة���مي) لة ثَيش مة�لة�� ����تة��� كة تَييد� ئاما<�� 
تناd' توَيذ��� بَيطانة بةتايبةتي 

َ
َيك ��<هةال

َ
بة ِ��� كؤمةل

���سةكا# لة� با���� كر����، كة ثَيشn باd نةكر��#.
لة بةشي ����مي ئةa كتَيبة�� باd لة <ياني مة�لة�� 

لֲרيكا� شاعֲר� طة�	�� كو	� مة�لة��

      سةبو' عةبد�لكة'يم (شكا')
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طفتوطؤ  ��نستيانة  بةشَيو�يةكي  يد� 
َ
لةطةل كة  كر���، 

لةسة� ئة� ��يانة كر���، كة لة� بو����� خر��نةتة ��� � 
<ياني  با���  لة  نو�سينة  ةمةندترين 

َ
���ل <ياننامةية   aئة

مة�لة�يية�� نو�سر� بَيت.
لة بةشي سَييةمد� باd لة نا����كي �يو�ني مة�لة��، 
بة ثشتبةستن بة �يو�ني مة�لة�� كؤكر���� ��نا� طة��� 
نو�سة�  كر���'  مو��ِ�يس  عةبد�لكة�يمي  مةال  مامؤستا 
��بةشي كر���� بةسة� سَي <�نر��، كة ئة��نيش يةO بةيت 
 213) غة��)  ��نة)   39) بةيت   ��� بةيت)،   Oية  31)
كر����  <�نر�  لة� سَي   dبا تَير�تةسةلي  بة  ���تر  ��نة)� 
لة باسي يةO بةيت (فة��)�� نو�سة� جةخت لةسة� ئة�� 
��كاتة��، كة مة�لة�� يةكَيكة لة� شاعֲר�نة� كو�� <�نر� 
فة��� هَينا��تة�� نَيو شيعر� كو��يية��� ثَيش ئة� ال� 
شاعֲר�ني كرمانجي <���� ال� شاعֲר�ني طؤ��# (هة���مي) 

فة�� نةبو��.
��ية  ثَيي  نو�سة�  مة�لة�يد�  بةيتةكاني   ��� باسي  لة 
لة ���� بابا تاهֲר� هةمة��نيية�� ال� شاعֲר�ني كرمانجي 
<����� � شاعֲר�ني قوتابخانة� بابا# ��� بةيت كةمة� لة 
ئة��بي �يالَيكتي طؤ��ند� ��� ال����� لة ��� بةيت' سَي 
كو شاعֲרَيكي طة���� 

َ
بةيت ال� شاعֲר�# تَيثةِ�ناكاQ، بةل

 ������ aمة�لة�� لة a
َ
��O بَيسا��ني ��� بةيتي نيية، بةال

غة��لي  باسي  لة  هةية.  بةيتي   ���  (39) لوتكةية' 
لة  غة��)  <�نر�   Qكا�� بة��  ئاما<�  نو�سة�  مة�لة�يد� 
هةبو��،  طؤ��ند�   � خو����   �  �����> �يالَيكتي  هة�سَي 
يةكةمֵר شاعֲר� كو�� كة غة��لي نو�سيو� مةال� جزير� 
a لة كرمانجي <����� � خو������� لةسة� بنة��ني 

َ
بو��، بةال

a غة��لي 
َ
بةال بو��،  فا�سي-عة��بي  غة��)' قةسيد�� 

شيعر�  سة�  ناضَيتة��  (هة���مي)  طؤ��ني  �يالَيكتي 
كو سة�ضا��كة� ئة��بي فؤلكلؤ�� 

َ
بةل فا�سي-عة��بي، 

 �� بةتايبةتي  ثةنجة  كَيشي  بة  عة���  بر�  لة  كو��يية� 
ثةنجةيي نو�سر���، كة خاسيةتَيكي طؤ��نيي فؤلكلؤ�يية� 
بةثَيضة��نة�  طؤ��ني،  شيعر�  قافية�  هة���ها  كر��#. 
<�نر�  مةسنة�يية.  عة��بيية��  غة��لي  قافيةيي   Oية
 O�� لة �يالَيكتي طؤ��نيي ثَيش مة�لة�يد� غة��) ��ستة 
مֲר��   كؤماسي'  بةطي  ئةحمة�  سةيد�'  بَيسا��ني'  ال� 
 ����� مة�لة��   a

َ
بةال هةبو��،  جامةِ�َيز�  شةفيعي 

� لة ثة��ثَيد�ني غة��لي كو��يد� بينيو�، ضونكة لة 
َ
باال

بابةتةكاني  ضو��ضَيو��  غة��)  مة�لة�يد�  بة�هةمةكاني 
َيكي فةلسة�' طةلَي اليةني 

َ
فر���#' هةمةجؤ� بو��� شةقل

ثَيش  لةمةشد�  طرتؤتةخؤ�  تا���  ئَيستاتيكيي  هونة��' 
ها���ماني  -كة  نالي   O�� بابا#'  قوتابخانة�  شاعֲר�ني 
مة�لة�يية- � سالم � كو���' حاجي قا��' مةحو�' شَيخ 

 aبو�. لة 
َ

���� كة�تو��، كة غة��) اليا# ��سيو � كامل
 aلة �يو�نةكة� مة�لة�يد� (213) غة��) هةية� ئة ������
غة��النة ���بةيا# لة ثَينجة�� تا يانز� بةيتن، غة��لي سَي 
 ���بةيت' هي (30) بةيتي' �ياتريشيا# تَيد�ية� بةشي �
غة��لةكاني مة�لة�� نامة� شيعرين' بابةتي غة��لةكاني 
تر� ثَيكدَيت لة (��سثي لֲרيكي 24- غة��)، ال��ندنة��� 
شֵר 28- غة��)، لֲרيكا� شةخسي- 36 غة��)، شيعر� 
بؤنة (موناسةبةQ)- 31 غة��)، شيعر� ئاييني-� غة��)، 
هي مة� 1- غة��))' نو�سة� لة باسي ��سثي لֲרيكيد� كة 
بؤ سر�شتة� ���ينة� شيعر�كاني مة�لة�� ثَيكد�هَينَيت، 
ثَيي ��ية يةكَيك لة شَيو��� هونة�يية تايبةتةكاني شيعر� 
مة�لة�� لة هةبو�ني ���ليزمَيكي تايبةتي' ��طمةند�ية، كة 
خاسيةتَيكي لֲרيكا� سؤفيانةية، ��تة (�َينةيةكي ثؤ�َيتيظ 
 يةكَيكي نَيطَيتيظي �< بةخؤيد� ��بَي). هة� 

َ
هةميشة لةطة)

��سثي  بنةِ��تييةكاني  مؤتيظة  ��ية  ثَيي  نو�سة�  لَير��� 
د��، 

َ
�ل جو�نيي  (باسي  لة  بريتֵר  مة�لة��  ال�  سر�شت 

ة��نيي لֲרيكي، باسي ����يي 
َ
باسي ئةندَيشة� هةستي ثال

ئا�يز� يا��#، ��سثي �����بة�، باسي جو�نيي سر�شت' 
بابةتي  لة سر�شت،  سة��نجد�نيةتي  ة��#' 

َ
ثال تَيِر��نيني 

طؤشةنيطا�  فةلسة�'  ضةمكي  ���بِريني  ساقي،  مة�' 
يةتيي شاعֲר.

َ
كؤمةال

لة باسي ال��ندنة��� شֵר ال� مة�لة�يد� نو�سة� ثَيي 
��ية ئةa بابةتة ال� شاعֲר ��ضَيتة ضو��ضَيو�� لֲרيكا� 
<يا#'  تةليسمي  بة  ثة�  ��ية�َ�  شاعֲר  فةلسةفيية��� 
ضةمكي  هةندَ�  بكَيشَي'  نَيو�نيا#  سنو��   'Qببا مر�# 
كة  طة����#)  (ية���نيةتي  طؤشةنيطا�  ��كو  تةقليديي 
 aتيايد� ئا�يز لة سر�شتد� ��توَيتة��� ��نطيد���تة��. لة

������ مة�لة�� (28) غة��لي ال��ندنة��� هةية.
لة بابةتي لֲרيكا� شةخسيد� نو�سة� ثَيي ��ية مة�لة�� 
(36) غة��لي هةية، كة بابةتي لֲרيكا� شةخسֵר، لة��نة 
غة��ليا#   (10) يا�#،  ����يي  باسي  غة��ليا#   (14)
باسي ثֲרين، لةa شيعر�نة�� نز�� تكا لة خو�� ��كا، كة لة 
# لة ��ست 

َ
طوناهةكاني خؤشبَي' (12) غة��ليا# ساكاال

ضة�خي ��<طا�.
بؤنة� موناسةبةتة�� ال� مة�لة��  با��� شيعر�  لة 
بؤ  كة  هةية،  شيعر�   (31) شاعֲר  ��ية  ثَيي  نو�سة� 
شةخسي'  موناسةبةتة  بؤنة'  <يا#'  �������كاني 
يةتييةكا# �تو�ني. شيعر� موناسةبةQ لة ئة��بي 

َ
كؤمةال

a تا ئة� سة���مة� مة�لة�� 
َ
هةمو� ميللةتاند� هةية، بةال

لة ئة��بي كو��يد� ئة��ند� با� نةبو��� لة ���� هونة��' 
a خامة� 

َ
ئَيستاتيكة�� بة ئة��بَيكي بة�� ��نةنر���، بةال

بةبة�  ئَيستاتيكيي  نةمر�'  طيانَيكي  مة�لة��  ��نطيني 
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ئةa بابةتة�� كر���.
ثَيي  نو�سة�  مة�لة�يد�  ئاييني  شيعر�  باسي  لة 
ئؤ�طانيي  بةشَيو�يةكي  مة�لة��  لֲרيكا�   aسة�جة ��ية 
هةية. شاعֲר  تة����  يةكبةيتةكي   '��

َ
ئاال تَيك   

َ
توند�تؤ)

�يا����  سةير�  خؤية��،  سؤفيي  ئاييني'  ���نطة�  لة 
������� كةساني ���بة��� ��كاQ. هة�ضةند� تةنيا (5) 
بֲר�  فةلسةفة�   a

َ
بةال هةية،  ئاييني  غة��لي سة�بةخؤ� 

ئاييني لة سة�لةبة�� شيعر�كانيد� ��نطيد���تة��.
لة بابةتي شيعر� مة� ال� مة�لة�يد� نو�سة� ��� ��ية، 
تيد� بةتايبةتي 

َ
ئةطة�ضي شيعر� مة� لة شيعر� ��<هةال

ال� سؤفييةكا# با�بو��� ال� شاعֲר�ني كو��� ��O مةال� 
a مة�لة�� 

َ
جزير�' خاني بة مانا سؤفييةكة� هةبو��، بةال

لة  ثَيد����  ثة���  كر�����  بة�فر���#   ��� مةيي  بابةتي 
شيعريي  �َينة�  مة�'  باسي  مة�لة�يد�  غة��لي   (56)
هةية. �ياتريش هة� لة كؤتايي غة��لةكانيد� ثةننا بؤ مة� 
هانا  شيعر�كانيد�  نا��ِ��ستي  لة  جا�يش  هةندَ�   ،Qبا��
بؤ ساقي ��باQ' ساقي �ياتر بة مانا� فريشتة� مة�{' 

هَيز� ية���ني هاتو��.
هة���ها لة با��� نامة� شيعريية��، نو�سة� ��� ��ية 
بة شيعر نامةنو�سֵר لة ئة��بي كو��يد� ��� با� نةبو��، 
بة�فر���#   ��� مة�لة�يد�  شيعر�  لة  بابةتة   aئة كةضي 

طةشة� سةند��� (88) غة��لي لةa جؤ��� هةية.
 dنو�سة� با (aبةشي سَيية) لة كؤتايي ئة� بةشةشد�
لֲרيكا�  تايبةتييةكاني  هونة�يية  خاسيةتة  هةندَ�  لة 
تايبةتي  س�nكتو��  هةبو�ني   O��  ،Qكا�� مة�لة�� 
هة�  كة  كو���،  كالسيكي  غة��لي  نمو�نة�  لة  جيا��� 
لة   a

َ
بةال هةية،  سة�بةخؤ�  مانا�  ��بةيا# � بةيتة� 

بةيةكة��  يةO س�nكتو�  بة  بةيتةكا#  مة�لة�يد�  شيعر� 
هة���ها  هةية.  كؤتاييا#  نا��ند�  سة��تا�   '#��nبةس
 'Qشاعֲר لة سة��تا� غة��لةكاند� ��� لة خوَينة� ��كا
(ئيمشة�،   O��  Qكا بة  ��جا� � ����كَيشَي'  سة�نجي 
شاعֲר�ني  بةثَيضة��نة�   'Qثَيد�كا ��ست   (..

َ
ئيمسا)

�يالَيكتي طؤ��نيية��، مة�لة�� تةعبֲר� يةكةمي نيوبةيتي 
ناكاتة��. هة���ها مة�لة�� يةكةمي  �� ���با�� � aيةكة
 (aمةعد�) �لة ���بةيتي شيعر�كانيد� نا�نا�� شيعر� خؤ
 .�َ� غة��لةكانيد�  تر�  شوَيني  لة  جا��با�يش  �َينَي' 
هة���ها شاعֲר بةشَيو�يةكي بنةِ��تي كَيشي ��ثةنجةيي 
لة  ها�مؤنيا  هةبو�ني  بةكا�هَينا��'  كو��يي  فؤلكلؤ�� 

ثيت'  بة  يا��  لة  كة  شيعر�كانيد�  نا�����  مؤسيقا� 
 ��� هونة�يي  خاسيةتَيكي  ��بَي،  ���ست  �شةكر�نة�� 

بة���  شيعر� مة�لة�يية.
لة   dبا نو�سة�  كؤتاييشد�   'aضو��� بةشي  لة 
سة�ضا��كاني شيعر� مة�لة��' كا�تَيكر�ني لֲרيكا� لة 
كا�يطة�بو�ني  بة  ئاما<�  تَييد�   'Qكا�� كو��يد�  شيعر� 
 ،Qمة�لة�� بة شاعֲר�ني ئة��بياتي طؤ��# (هة���مي) ��كا
طة كة مة�لة�� خؤ� نا�� شاعֲר�ني 

َ
ئة��h ��كاتة بةل

��O بَيسا��ني' ئةحمة� بةطي كؤماسي' مةحر�مي شاعֲר� 
بولبو)' مةال نيز�مي هَينا��، طة�ضي شيعر� بَيسا��ني لة 
هةمو�يا# �ياتر ثَيي كا�يطة� بو��� ئةمةشي بة نمو�نة� 
شيعر� سةuاند���. ���تر نو�سة� باd لة كا�يطة�بو�ني 
مة�لة�� بة شيعر� كالسيكي فا�سي ��كاQ' لة� ������ 
حافز�   

َ
لةطة) شاعֲר  شيعر�  نَيو�#  لة  بة�����َيك  ضةند 

.Qمي ��كا�شֲר���' مة�النا جةاللة�يني �
 dبا سؤفيزمد�  مة�لة��'  بابةتي  لة  نو�سة�  ���تر   
شَيخةكاني  مو���  سؤ�'  مة�لة��  كة   ،Qكا�� لة�� 
<ياني   لة   ����� شَيخ'  بؤ  د�ني 

َ
ثياهةل بو���  هة���ما# 

كي تر�� بة شيعر ���بِريو�' لَير��� نو�سة� لة 
َ
شاعֲר� خةل

<َير ��شنايي سؤفيطة�يد� بة طشتي' بةتايبةتي تة�يقةتي 
نمو�نة� شيعر�  بو��  تة�يقةتي شاعֲר  نةقشبةند�، كة 
لة   dبا ���تر   ،Qظةيا# ��كا�� ��هَينَيتة���  سؤفيطة�� 
نمو�نة�   'Qكا�� �لوجو�)  (�حد�  بو�#  يةكَيتي  بֲר� 
لة   .��� ��خاتة  مة�لة��  ال�  �نيابينيية  ئة�  هةبو�ني 
���جا�� ���بةشيشد� نو�سة� باd لة كا�يطة�يي مة�لة�� 
لة  ي 

َ
�ل�  � خو����  كرمانجي  �يالَيكتي  شاعֲר�ني  لةسة� 

نوَيكر�نة��� شيعر� كو��يد� بةتايبةتي لة بو��� طةِ��نة�� 
بؤ كَيشي شيعر� فؤلكلؤ�� ��كاQ' لَير�شة�� بة نمو�نة 
 ،Qكا�� مة�لة��  بة  كا�يطة�بو�ني  ثֲר�مَير�'  لة   dبا
 'Qلة� كا�يطة�يية لةسة� شيعر� طؤ��# ��كا dتر با���
نمو�نةh بة (طةشتي قة�����)�كة� طؤ��# ��هَينَيتة��� 
ثَيي ��ية بةطشتي طؤ��# لة ��سثي سر�شت' ال��ندنة�� -

ييد� 
َ
ة-� بةكا�هَيناني �شة� خؤمال

َ
ل
َ
ال��ندنة��� هيو�� طوال

كا�يطة�بو�� بة مة�لة��. 
كو��  طة����  شاعֲר�  لֲרيكا�  َيֵר 

َ
��ل ���جا� 

شايستة�  ��تاكا#  هةمو�  بة  كتَيبَيكة  (مة�لة��) 
خوَيندنة��ية.
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ضى لة�� جو�ن�n كة مر�g، لة طةشتَيكى بة�����مد� 
بَيت بةنا� قو�آليى ئؤقيانو�سةكاند� � بة ِ��طة�يش سة� 
بة �شكاني نةبَيت. �شكانى لَيو�نلَيو لة جةنط � ملمالنَى � 
خوَين. �شكانى ثاشما��c جةنطة مة�نةكا# � كوشتا�� بة 
ةكا#. ضى لة�� جو�ن�n ثيا�َيك لَيو�نلَيو لة مؤسيقا 

َ
كؤمةل

كةشتييةكد�  لة   ،dئؤقيانو� شةثؤلةكانى   O�� سا��   �
سة�طة�مى <�نينى ثيانؤ بَيت � هة� لةسة��تا�� بز�نَيت 
طة ِ��نايةQ. بؤية <يانى 

َ
كة بة <يانى ثِر لة <���<��c كؤمةل

 cئؤقيانو�سةكا# � <َيى مؤسيقا eشةثؤ 
َ

بة�����a لةطة)
ثيانؤكةيد� ��بَيت. 

مةخلوقةكانى ���يا سا�� � ساكا�# ��O ئا�. ناسكن 
هة�  ثيانؤ<�#،   cنؤظَيضَينتؤ شةثؤلةكا#.   cَيِر���  O��
ِ����هَينَيت،  ئا���   

َ
لةطة)  cخؤ <يانية��  لةسة��تاكانى 

 eئة�َيك ثِر لة ��هَينا# � مؤسيقا، ئيلهامى لة شةثؤ aبةآل
ثيانؤ<�#،   cنؤظَيضَينتؤ  .Qطر����� ئؤقيانو�سةكانة�� 
لة  نيية جطة  بكاQ كة هيض   hيانة فة��مؤ> ئة�  ناية�َيت 
كةشتييةO كة ��O تؤثى بليا�� غلؤ� ��بَيتة��، ئة� هة� 
 <يانى نا� كةشتييةكةيد� 

َ
لةسة��تاc سة��تاكانة�� لةطة)

ِ��هاتو��. 
ئا��،  جنسى  بة  سة�  ثيانؤ<�#   cنؤظَيضَينتؤ  aما��

��Bنؤظَيضَينتؤ; ثيانؤ
Lطةشتَيك بة قو�آليى ئؤقيانو�سد

uعة�يز ِ'�ئو�
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 <�نيا��كانى تر�� �����كة�َيت، شتَيكى 
َ

بؤية ئة� لةطة)
تر ��<�نَيت كة لة مؤسيقاc سا�� ناضَيت، مؤسيقايةO كة 
د�ستَيت 

َ
لة هيض شوَينَيك نةبو�. كة لةسة� ثيانؤكةh هةل

نو�سة�   cبا�يكؤ  �ئةلَيساند� كة��تة  نامَينَيت.  �يا� 
َيت كة مةخلوقةكانى ���يا هة�طيز لة 

َ
��ية�َيـت ثَيما# بل

��طة��كانى سة� �شكانى ناضن. [ ��O بو�نَيكى فيزيكى 
� [ ��O <َييةكانى ��نط.

طة���تر�،  هةمو�ما#  لة  كة  ثيانؤ<�#   cنؤظَيضَينتؤ
 � ��بَيت  لة��يك  كةشتييةكد�  لةنا�  لةسة��تا��  هة� 
تؤما�  شوَينَيك  هيض  لة   cنا� نة   � هةية   cنةناسنامة
��كرَيت. بةآلa ئة��c ئةa ثيا�� مةسيح ئاساية ��يز�نَيت 
تةنها �مانى مؤسيقاية. مؤسيقا<�نَيك كة لة <�نيا��كانى 
َيت من مةخلوقى �شكانى 

َ
تر ناضَيت ��O ئة��c ثَيما# بل

نيم � سة� بة جنسى ماسى � شةثؤ) � ئؤقيانو�سةكانم.
ثسثؤ��   cخؤ كة  نو�سة�،   cبا�يكؤ  �ئةلَيساند�
تة���  مؤسيقا   cِ��نطد�نة�� بؤية  مؤسيقا��،   cبو�� لة 
 � <يا#  ثو�ضى  لة  ئة�  �يا��.  بة�هةمةيد�   aئة بةسة� 
بنَيتة��،  تيا   cنة�� ئاما��ية  نة  بؤية   ،Qتَيد�طا مر�# 
بطو���َينَيت  <يا#  غةكاند� 

َ
قة��بال شا��  لة  ئاما��شة  نة 

��يبينَيت   Qِ�َيكة� بة  كة   cكضة ئة�  بَيتة��.  ���با��   �
 Q���ِ�� ���جا�  ��بينَيت،  خانمة��  لة�  <يانى  هةمو�   �
يد� 

َ
لةطةل  hنؤظَيضَينتؤ ئومَيد�كاني   � هيو�   aسة�جة  �

ِ��نةهاتو�� هة�  طة 
َ
<يانى كؤمةل بة   aما�� ئة�َيك   .Q���ِ��

 cعةشقَيكيشى هةبَيت بؤ <# ���جا� ��بَيت لة ضو��ضَيو�
بةيةكطةيشتنى   

َ
لةطة) نا  ئةطة�  نةبَيت،   cقوتا�  

َ
خةيا)

بةخؤ��  ���با��بو�نة��  هةما#  <يا#   cئيد <ند�   
َ

لةطة)
 cئة�� بؤ  هةية.  بو�نى  �شكانيد�  لةسة�  كة  ��بينَيت 
غى � <���<��، ��بَيت 

َ
<يا# بة جو�نى ببينَيت � بَى قة��بال

كة  ���جا�  بطو���َينَيت.  تةنهاييد�  لة  <يا#  نؤظَيضَينتؤ 
كة كة 

َ
كةشتييةكة بؤ شةِ�ِ  بةكا� ��هَينن � هَيند� بَيكةل

 aشوَينَيكى ��طֲר كر����، بِريا�����# بيتةقَيننة��، بةآل
كةشتيية��  ئة�   

َ
لةطة) يا�����يى   Oنياية� نؤظَيضَينتؤ 

ةكةc بَيت، 
َ
هةية، كةشتييةO كة لةسة�تاسة�c <يانيد� مال

 .cببَيتة طؤِ��كة Qجا�يش بِريا��������
 Qحة�  � بيست  مؤسيقا.  لة  ثيا�َيكة  نؤظَيضَينتؤ 
 Qحيكمة ئة�  ��طو���َينَيت.  <يا#  كةشتييةكد�  لة   

َ
سا)

 cئامَير  � كتَيب  لة  مؤسيقا   �  g�مر جو�نييةكانى   �
كو لة خو�c سر��شتة�� 

َ
مؤسيقييةكانة�� فَير نةبو��، بةل

بةبَي ئة��c كتَيب بخوَينَيتة�� ��تو�نَيت  فَير بو��. ئة� 
بة  كر����   cنؤظَيضَينتؤ  dئؤقيانو� بخوَينَيتة��.   g�مر

كا��كتة�َيكى ثاO � بَيطة��، بَيطة�� ��O ِ����نى ئا�.
ئةa مؤنؤلؤطة ���ماييةc ئةليساند�� با�يكؤ لَيو�نلَيو� 
�مانَيكى  بة  نو�سة�  كة  جو�#  ضركةساتى   � �يالؤ{  لة 
ئة��بى � جو�# ���يִِרيو#، كة �ياتر لة �مانى مؤسيقا � 

���يا � كةنا�ييةكا# ��ضَيت. 
 ��لة��h سة�كة�تو�تر، �مانى ثا���c ���طَيِر� كة �
بة سة�كة�تو�يى كؤتةيشن � �يالؤطةكانى ���طَيِر���، كة 

مايةc ��ستخؤشى � ثَيز�نينة.
 cئا���بة��نجي، يةكَيكة لة ���طَيِر� جدييةكانى �نيا 
بذ���نى 

َ
ِ���ناكبֲרيما#. ئةa ثيا�� ��� سة�كة�تو�� لة هةل

كتَيبةكانى  لة   aكة بةجؤ�َيك  ���طَيِر�#،  بؤ  ��قى جو�ند� 
ئا��� هةية ���c خوَيندنة��c لة ��كֲר�مد� يا�����ييةكى 
جَينةهَيشتبَيت. لةa كتَيبة�� طة� ئا��� هيضى نةكر�بَيت بة 

 .Qثِر سيحر � جا�يد�نى با�يكؤ ئاشناما# ��كا cنيا�
 

َ
لةثا) ثيانؤ<�#)،   cنؤظَيضَينتؤ) ���مايى  مؤنؤلؤطى 
بة  ضةند�  خوَين)،  (بةبَي   � (ئا��يشم)  ِ��مانى  هة���� 
 hهَيند�  ،Qكا�� با�يكؤ سة�سامما#   cثِر سيحر  cنيا�
���طَيِر�نة  كا��  بؤ  بة��نجى  ئا���  جو�نةكانى  ة 

َ
هة�ل بة 

.Qجو�نةكانى ئاشناما# ��كا
.....................

نؤظَيضَينتؤc ثيانؤ<�#. مؤنؤلؤطى ���مايى، نو�سينى 
لة  بة��نجى.  ئا���  ���طَيِر�نى  با�يكؤ،   �ئةلَيساند�

�كر���كانى ثاشكؤc ِ��خنةc ضا��َير. 2008. 
َ
بال
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نو�سة�� ئةa كتَيبة، مَيذ��نو�سي ناسر��� فةِ��نسا 
”ميشَيل �ينؤO“�، كة لة ثةيمانطة� ��نستي سياسةQ لة 
ثا�يس، مامؤستا� مَيذ��� ها�ضة�خة. هة����ها ئةند�مي 
بةنا�بانطةكة�  مانطانةيية  طؤظا��  نو�سة��ني  ��ستة� 
كتَيبَيكي  ضةند   nثَيش (مَيذ���).  طؤظا��  فةِ��نساية، 
بآل�كر��تة�� كة بو�نةتة سة�ضا��� طرنط. لة� كتَيبانة 
ِ��شنبֲר�#،  (سة���  �َينֵר:  خو������  ئةمانة�  نا�� 
1997) ئةa كتَيبة خةآلتي (ميديسيس)� بة��ستهَينا��. 
(فةِ��نسا� سياسيي لة هة���� سة��� نؤ���' بيست، 
بةشد���  نو�سة���  َي 

َ
كؤمةل  

َ
لةطة) هة����ها   .(2000

كر����،  بايةخد����  طرنط'  كتَيبَيكي  ضةند  نو�سيني  لة 
فةِ��نسا،  لة  تو�ندِ���   ���nِِ��س (مَيذ����  كتَيبي   O��
بةها�كا��  فةِ��نسا،  �شنبֲר�ني � (فة�هةنطي   .(1994

 جاO جؤليا�، 1996)...هتد.
َ

لةطة)

لةبة���ستماند�ية،  طة���ية�  كتَيبة   aلة ��نة� 
 Qكا�� فةِ��نسا  طة���كاني  ِ��شنبֲר�  وَيستي 

َ
هةل باسي 

سةبا��Q بة� �������نة� لة سة��كةياند� ���يد���، ��تة 
سة��يةية  ئة�   aنؤ���هة سة���   .aنؤ���هة سة��� 
فةِ��نسي'  شؤِ�شي  طֲרساندني 

َ
هةل  ����� ��كة�َيتة 

ملمالنَيي  َي 
َ
كؤمةل تو�ند'  هة<�ني شؤِ�شطَيِر�نة�  ضةندين 

فةِ��نسا�  سة��كييةكة�  بة��  هة����  نَيو�#  طة�مي 
 'Oلةالية كاسؤليك  ثاشايةتي  بة���  بينيو�،  بةخؤية�� 
بة��� كؤما�� عةuاني لةاليةكي �يكة��. ياخو�� لةنَيو�# 
بة��� كؤنز��ظاتيف' بة��� ليִר�) كة ثةيو�ستبو�# بة 
ئايֵר'  بو����كاني  لة  بة��ية�  ئة�  ��تة  ليִר�لييةتة��، 
فةلسةفة�  بة  ثةيو�ستبو�#  ئابو��يد�   'Qسياسة

ئا���يية��.
لةنَيو�# ساآلني 1815  لة فةِ��نسا��'  ثَييو�ية  ��نة� 

نو�سة	Lني بة هةلَوَيستي سة��� نؤ=��هة�
هاشم ساَلح

�: هة�'�ما� �'يا قانع
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ِ��طةياندني  مَيذ���  ”ناثليؤ#“' 1885  كة�تني  مَيذ��� 
بة�����   Oية سياسيي  ِ�<َيمي  ضةندين   ،aسَيية كؤما�� 
ثِر  ثةشَيو�'  ثِر  ما��يةكي  ما��ية  ئة�  يةكد�هاتو�#. 
 hبو��، ضو�نكة كؤ# هَيشتا لةنا�نةضو�بو�، تا�� ������
هَيشتا بة ����ستي لة��يك نةبو�بو�. ئة� ما��ية ما��يةكي 
سيستمي  ����جا�  بؤ  كاتة�  ئة�  تاكو  بو��،  ناجَيطֲר 
ثاشايةتيد�'  سيستمي  بةسة�  سة���كة�َ�  كؤما�يي 
لة   “

َ
”�يطؤ)  

َ
جةنةِ��) ��ستي  لةسة�   aثَينجة كؤما�� 

تاكو  كة   ،Qقايمد�كا خؤ�  ثَيي  شوَين   1958 ي 
َ
سال

طة�ضي  ��<ين.  سايةيد�  لة<َير  فةِ��نسييةكا#   hئَيستا
����ستكر�ني  بانطةشة�  فةِ��نسييةكا#  لة  هةندَ� 
سيستمَيكي تا�� (كؤما�� شةشةa) ��كة#، ��تة كؤما�� 
 aنؤ���هة سة���  لةال�  با   aبةآل ”�يطؤ)“.   �����
ثَيكهَينا.  مؤ�َيرني  فةِ��نسا�  سة��ية�  ئة�  ِ����ستֵר، 
لة� سة���مة�� ضةندين جةنطي فيكريي' سياسيي تو�ند' 
بؤ  ���يد���،  بنضينةييةكا#  مةسةلة  ���با���  بَيئاما# 
ةQ، ئا���� 

َ
نمو�نة ���با��� ثةيو�ند� نَيو�# ئايֵר' ���ل

��نطد�ني  ما�  فر�يي سياسيي' حيزبيي،  ِ��<نامةطة��، 
ثا�يس'  كؤمؤنة�  ئة���  بةبَي  ئةمة  طشتيي'...هتد. 
ي 

َ
سال لة  فةِ��نسي  سؤشياليزمي  بز��تنة���  سة��تا� 

1871 لةيا�بكةين كة بو�� هؤ� بة�ثابو�ني ملمالنَييةكي 
����'��َيذ' تو�ند لةنَيو�# هَيز�كاني كرَيكا��#' ثر�ليتا�يا 
سة�ماية���  بؤ�جو��يةتي  هَيز�كاني   

َ
لةطة)  ،Oلةالية

لةاليةكي �يكة��. 
ئة�يبا#'  ثَييو�ية   “Oينؤ� ”ميشَيل  ثِر�فيسؤ� 
جةنطانة��  ئة�  هةمو�  لة  ئة�ساتة��ختة،  بֲרمةند�ني 
بةشد��بو�# كة بة ��َيذ�يي سة��� نؤ���هةa فةِ��نسا� 
تو�شي هة<�# كر�بو�. ئة��# لة قوللة بة���كاني خؤياند� 
كو بةشد��� كؤبو�نة�� 

َ
بة تاقي تةنها ��نةنيشتبو�#، بةل

�يكةيا#  ِ���تي  ئة�  ياخو��   ،Q���ِ  aئة سياسييةكاني 
بֲר��ِ��كانيا#  لة  بة�طريكر�#  مةبةستي  بة  ��كر�. 
ِ��شنبֲר�#  كاتة�  ئة�  ����مة���ند.  طؤظا�يا#  ِ��<نامة' 
لةنا�خؤياند� ��بةشبو�# بؤ ��� بة��� ِ��س�nِ'، ضةثِر�'، 
ِ��شنبֲר�#  بة�ثاكر�.   Oبةية  >� ِ��شنبֲרييا#  جةنطي 
ثاشايةتي'  بة���  ��بةشببو�#،  بة��   ��� بؤ   nثَيش
كاسؤليكةكا#'  بة���  ��تة  كؤما�يخو����كا#،  بة��� 
�تا��  لةِ�َيطة�  ِ��شنبֲר�#  عةuانييةكا#.  بة��� 
بآل�ياند�كر����،  ِ��<نامةكاند�  لة  كة  ئاطر��يةكانييانة�� 
نو�سيني  ��جا� � سياسيية��.  كا��  نا�  ِ��ضو�بو�نة 
تةنها يةO �تا� بةd بو� بؤ ئة��� خا��نةكة� بةتو�ند� 
 Qَي' بر���

َ
�يند�# بكرَ�، ياخو�� ناضا�بكرَ� �آلQ بةجَيبَيل

ِ��شنبֲרيي  ئا����  هَيشتا  لة�سة���مة��  تا���طة.  بؤ 

����خر�نة��  ئة��نة�  بةنا�بانطnين  جَيطֲרنةببو�. 
”فيكتؤ� هيطؤ“بو� كة بةهؤ� �<�يةتيكر�ني بؤ ��سةآلتي 
 لة ثا�يس 

َ
ئيمثر�تؤ� ”ناثليؤني سَييةa“، �يا� لة 15 سا)

����خر�ية��. ئاشكر�ية ”فيكتؤ� هيطؤ“ لة كتَيبَيكيد� كة 
نا�� نابو� (ناثليؤني بضو�O)، تَييد� ��� بةتو�ند� هةجو� 
ئة��  بؤ   hنا�نيشانة ئة�  كر����.  سَييةمي“  ”ناثليؤني 
طة���“  ”ناثليؤني  مامي  لة   “aسَيية ”ناثليؤني  بو�� 
خا��#  ِ��ستةقينة�  ”ناثليؤ#“�  لة  ��تة  جيابكاتة��، 
لة  كتَيبةكة  جيابكاتة��.  بةنا�بانطةكا#  جةنطة  نةمريي' 
حكومةتي  فشا��  بةهؤ�  ثاشا#  بآل�كر�ية��،  بةلجيكا 
 nئي كؤكر�ية��،  كتَيبةكة  بر�كسل،  لةسة�  فةِ��نسا 
”فيكتؤ� هيطؤ“ نةيوَير� ثَيبخاتة�� فةِ��نسا تةنها ����� 
���خاندني ”ناثليؤني سَييةa“ نةبَيت. ئة���a سة�بة���نة' 
 O�� فةِ��نسييةكا#  ثا�يس'  طةِ��ية��  بةسة�كة�تو�يي 
ئة��بةكةيا#  فيكر'  شكؤمةند�  نةمريي'  بؤ  ِ��مزَيك 

ثَيشو��ييا# لَيكر�.
هةندَيجا� نو�سة��# ��هاتنة نا� كاية� سياسيية��' 
ئة���   O�� ���ير،  ياخو��  ثة�لةما#   aئةند� ��بو�نة 
”الما�تֵר“'   Qمانسيية��ِ طة����  شاعֲר�  بةسة� 
ها�ِ�َيي  ”الما�تֵר“   .Qها  �� هيطؤ“  ”فيكتؤ�  خو��� 
”فيكتؤ� هيطؤ“بو�، سة� بة يةO نة��بو�#، ئة� كةمةكَيك 
نا����ترين  لة  يةكَيك  طة���تربو�.  هيطؤ“  لة“فيكتؤ� 
 Qو�ستة� لةسة� ��كا

َ
نو�سة� كة ��نة�� ئةa كتَيبة هةل

يؤ�� فةِ��نسا 
َ
”ستاند�)“�، ”ستاند�)“ ����تر ��بَيتة بال

فةِ��نساية  ِ��ماننو�سي  بةنا�بانطnين  ئة�  ئيتاليا،  لة 
بة   (h��ِ (سو��'  ِ��مانةكة�   .aنؤ���هة سة���  لة 
لة شاكا�� جو�نةكاني ئة��بي جيهاني ����نرَيت.  يةكَيك 
هة����ها ��نة� ال� عيمالقي ِ��ماني فةِ��نسي“بةلز�O“يش 
(طؤظا��  ��مة���ندني  لةِ�َيطة�   “Oبةلز�” ِ������ستَيت، 
سة���مةكةية��،  �������كاني  نا�  ضو��تة  ثا�يس)��� 
هة����ها  بة�����منابَيت.   ��� طؤظا��   aئة  aبةآل
 Qكا�� مانيا 

َ
ئةل طة���نة�  نو�سة��  لة�   dبا ��نة� 

نمو�نة�  لة  جَيطֲרبو�#،  ثا�يسد�  لة   Oما��ية بؤ  كة 
”هنريش  مة�#  ماني 

َ
ئةل ”ما�كس“'“شاعֲר�  ”كا�) 

حكومةتة  وَيستي 
َ
هةل لة   dبا ��نة�  هة����ها  هاينة“. 

كؤنةثة�ستةكة� فةِ��نسا ���با��� �يو�نةكة� ”بؤ�لَير“ 
بؤظا��،   aمة�� ”فلؤبَير“  ِ��مانةكة�  بة��كا#'  ة 

َ
طول

بة  هة����كيا#  نو�سة��   ��� ئة�  ئاشكر�ية   .Qكا��
تؤمةتي ئة��� لة� ��� كتَيبةياند�، (ئةa ��� كتَيبة ����تر 
خر�ثة  بة  فةِ��نسا)،   ئة��بي  شانا��  شوَيني  ��بنة 
بة��'  ئةخالقي  خو�ِ���شت'  لة  ��كة#'  ئايֵר  لة   dبا
بِرَ�  ناضا�بو�  ”بؤ�لَير“  كر�#.  ���طايي  الياند���،  ند 

َ
بل



196

 ،Qهةندَ� لة شيعر�كاني نا� �يو�نةكة� الببا 'Qثا�� بد�
بةتايبةتي ئة� شيعر�يا# كة تَييد� سو�كايةتي بة قة�يس 
ميللييةكاني مةسيحي  بֲר��با��ِ��  لة  هةندَ�   '“d�nب”
خو�شكي  ”ماتيلد“�  ئة��  ”فلؤبَير�“  هة�ضي   .Qكا��
ئيمثر�تؤ� بةهاناية�� هاQ' يا�مةتيد�' لة سز� ِ��طا�يكر�. 
ئة�يش   aبةآل باشnبو�،  بةختي ”بؤ�لَير“  لة  ئة�  بةختي 
ثاشا#  بسِرَيتة��،  ِ��مانةكة�  لة   hبة هةندَ�  ناضا�بو� 
 

َ
ِ��مانةكةيا# بؤ طةِ��ند���، ����ست ��O ئة��� لةطة)

ة بة��كاني ”بؤ�لَير“�� ���يد�.
َ
�يو�ني طول

��نة� لة سَي، ياخو�� ضو��� بةشي كتَيبةكةيد� قسة 
خا��ني  ئاشكر�ية   .Qكا�� هيطؤ“��  ”فيكتؤ�  لةبا��� 
ِ��ماني (بَينة��يا#) هةمو� سة��� نؤ���هةمي بةخؤية�� 
تَير“ سة��� هة<��هةمي 

َ
 كر�بو�. ��O ضؤ# ”ظؤل

َ
سة�قا)

 كر�بو�. ��O ضؤ# ����تر ”سا�تة�“ سة��� بيست 
َ

سة�قا)
ذ�يي سَي سة��� ِ��بر���   ��كاQ. بة��َيَ

َ
بةخؤية�� سة�قا)

ئةمة  ئَيمة  بو�#.  فةِ��نسا  ئة�يبةكاني  نا����ترين  ئة��نة 
َيֵר، طة�ضي فةِ��نسا ضةندين بليمةتي ���� لةبو��� 

َ
��ل

ثِر�فيسؤ�  ����تر  بة�هةمهَينا��.  فةلسةفة��  ئة���' 
كؤنت“  ”ئؤطست  فةيلةسو�`  لةال�   “Oينؤ� ”ميشَيل 
 aئة ِ������ستَيت،   aثؤ��تيفيز فةلسةفة�  ��مة��َينة�� 
فةلسةفةية لة فةِ��نسا' لة هةمو� ئة����ثا�� بآل�بو����' 
كر�بو�.  ��نكؤكاني  ي 

َ
�لnكؤن �������َيذ  ما��يةكي  بؤ 

لة�����  هة��ية�  ئة�  ِ�َينا#“'  ”ئا�نست  ال�  هة����ها 
ِ������ستَيت.  بة�ثاكر�،  مةسيح)  (يةسؤعي  كتَيبةكة� 
���تة��  مَيذ��يانة�  تَير���نينَيكي  لة  ِ�َينا#“  ”ئا�نست 
باd لة مةسيح ��كاQ. ����� بآل�بو�نة��� ئة� كتَيبة، 
طة���  سة�مةيةكي  تو�شي  كؤنز��ظاتيفةكا#  ئيماند��� 
ِ�َينا#“ ناضا�بو� ��نة �تنة��كاني  بو�#، ئيد� ”ئا�نست 
ثةسَيرَيت، بطر� ����� ئة��� 

َ
لة (كؤلَيج ��� فر�نس) هةل

لةالية# كاسؤليكة تو�ندِ����كانة�� هةِ��شة� كوشتنيا# 
لَيكر�، ناضا�بو� بؤ ما��يةO خؤ� بشا�َيتة��.

��نة� ئا�ِ� لة ضةندين ئة�يبي طة���� �يكة� فةِ��نسا 
”شاتو�بريا#“  نا����  نو�سة��  لةال�  لة��نة  ����تة��، 
باآل�  نمو�نة�  بةال� ”فيكتؤ� هيطؤ“��  ِ������ستَي كة 
”فيكتؤ�  ثَيش   Oنة��ية ”شاتو�بريا#“  ئاشكر�ية  بو��. 
 ��� طةنجيد�  سة��تا�  لة  هيطؤ“  ”فيكتؤ�  بو�.  هيطؤ“ 
ِ�ستة  لة�كاتة��  ”شاتو�بريا#“'  بة  بو��   aسة�سا
بةنا�بانطةكة� �تو��: (يا# ��بم بة شاتو�بريا# ياخو�� 
نابم بة هيض!). ئة��� �يستي بة��ستيهَينا. ”شاتو�بريا#“ 
ي 1802 

َ
ي 1768 لة��يك بو��' ”فيكتؤ� هيطؤ“ سال

َ
سال

لة��يك بو��.
طشتييةكة�  ثَيشةكيية  لةسة�  هةنو�كة  با  ��لَي 

 �>�كتَيبةكة ِ����ستֵר، ��نة� لة� ثَيشةكيية طشتيية�� ثر
َي: ئاشكر�ية شؤِ�شي 

َ
ة��كاQ' ��ل

َ
طة���كة� خؤ� طةآلل

مافةكاني  لة  ما`   aيةكة ببَيتة  ئا����  ��يكر�  فةِ��نسي 
لةسة�   hئَيستا تاكو  كة  شؤِ�شةكة  ����شمي   .g�مر
َي: 

َ
��ل نةخشَينر���  فةِ��نسا��  ِ��سمييةكاني  ةخانة 

َ
بال

ئا����، يةكساني، بر�يةتي. بةآلa شؤh�ِ لة���� شكستي 
 ،Qهَينا ئة� ئا���يية بةشَيو�يةكي ���طايي بة�جةستةبكا
ياخو�� لة ���'نة�يتي فةِ��نسيد� جَيطֲר� بكاQ. ثَيد�ضَي 
ئة��  نةبو��ية،   “Qثؤناثا� ”ناثليؤ#  شمشَير�كة�  طة� 
لة��نةبو� شؤh�ِ بةتة���� لةنا�بضو��ية. ��لَي ”ناثليؤ#“ 
ثاشايةتي  ِ�<َيمي  اليةنطر�ني  كو��تا�  لة  شؤِ�شي  كاتَي 
ثَيشو� ِ��طا�كر�، ��ستي بةسة� شؤِ�شد� طرQ' ِ�<َيمَيكي 
 aثرنسيث لة ثرنسيثةكاني ئة aيكتاتؤ�� ثَيكهَينا' يةكة�

شؤِ�شة� ثَيشَيلكر� كة بريتيية لة ثرنسيثي ئا����.
طةِ��نة���  ةكة)' 

َ
(��ل كة�تني   ����� َين 

َ
��ل  O��

يا�مةتي'  لةِ�َيطة�   hئة��  ،Qآل� بؤ  ثاشايةتي  ِ�<َيمي 
كؤمةكي سة�جةa ثاشاكاني ئة����ثا�� بو�، ئة��نة ِ�قَيكي 
��بو����،  فةِ��نسي  شؤِ�شي  ”ناثليؤ#“'  لة  ��يا# �
 aئة��شد� فيكر�� ئا���� نةمر�. ِ��ستة ئة 

َ
كةضي لةطة)

 aبةآل ،Qفيكر�ية سة�كر��يةكي نةبو� بةنا�يية�� قسةبكا
��O بز��تنة��يةكي نهَيني ��بو�، لةنا��ند� ميللييةكا#' 
بآل�ببو����.  �شنبֲר�ند� � نا��ند�  لة  بةتايبةتي 
خاكي  لةسة�  تؤ��كة�  ئة���   ����� فيكر�ية   aئة
كةسَيك  هيض  ئيد�  ضَينر�بو�،   1789 ي 

َ
لةسال فةِ��نسا' 

ئا����  ثا�تي  يكَيشَي. 
َ
هةل لةِ��{'ِ�يشة��  نةيد�تو��ني 

كو بريتي بو� 
َ
��O ثا�تة تةقليدييةكا# ِ�َيكخر��نةبو�، بةل

 aئة ئة��نة�  كةسايةتييةكا#،  ك' 
َ
خةل لة   Oةية

َ
تَيكةل لة 

كو 
َ
بةل نةبو�#،  سياسيي  كي 

َ
خةل ثَيكهَينابو�،  ثا�تةيا# 

ئة�يب' شاعֲר' فةيلةسو�`' ِ��<نامةنو�سة ��هَينة��كا# 
ةكاني ئة� سة���مة� فةِ��نسا. 

َ
بو�#.��تة باشnين عةقل

ئا���� قسةكر�#  بة  ��يا# � ثَيويستييةكي  ئة��نيش  هة� 
لةثَينا�يد�  ��كر�'  ئا����  لة  بة�طرييا#  بؤية  هةبو�، 
 hهةندَيجا� <ياني خؤيانيا# ��خستة مةترسيية��. ئة��
كر�نة���  بؤ  ثَيويستة  مة�جَيكي  ئا����  ئة���  لةبة� 
مانايةكي   ] ئا����  بَي  بة  نو�سֵר  بةهر�كا#.  ��هَينا#' 
ضا��َير�  شمشَير�  طة�  ضي  مانا�  ِ��<نامةطة��  هةية؟ 
ئا����  بةبَي  ��كرَ�  ئايا  ِ����ستابَيت؟   Qسة� لةسة� 
نو�سة��  لة  هةندَ�   aبةآل بكةيت؟   hثَيشكة ��هَينا# 
لة  كؤنةثة�ستةكا#،  َيֵר 

َ
نةل طة�  ئةمة  كؤنز��ظاتيفةكا#، 

بة�طرييا#  ئة��#  نةبو�،  ئا����  بة  ثَيويستييا#  ��قيعد� 
 'Qهةيبة لةسة�  كة  ��كر�  كؤ#  ثاشايةتي  ِ�<َيمي  لة 
ملكةضكر�# ِ����ستابو�، نةO لةسة� ياخيبو�#' ئا����. 
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د�ني 
َ
ثياهةل  'Qخزمة بؤ  ةمةكانييا# 

َ
قةل نو�سة��نة  ئة� 

ةمةكانيا# 
َ
قةل هة����ها  خستبو��كا�،  ثاشايةتي  ِ�<َيمي 

تةقليدييةكاني  بֲר��با��ِ��  ستايشكر�ني  د�#' 
َ
ثياهةل بؤ 

ِ�<َيمي  بة  بو�  ثةيو�ست  كة  تة�خانكر�بو�  مةسيحي 
ثاشايةتيية��.

��ما��  شا  ئاقا��،   ���  aئة نَيو�#  ملمالنَيي 
ي 

َ
سال كاتَي   “Qثؤناثا� ”ناثليؤ#  ثَيكد�هَينَي.  كتَيبةكة 

ِ��شنبֲר�  د��� 
َ
هة�ل ئةطرَيتة��ست،   Qسةآل��  1800

طة���كا# بؤال� خؤ� ِ��بكَيشَي، ضو�نكة ��يز�ني طرنطي 
سة�كر���   '

َ
جةنةِ��) شمشَير�  لة  هيضي  ةمةكانيا# 

َ
قةل

سو�ثاكاني كةمnنيية. �شة طة� لة نو�سة�َيكي بليمةتة�� 
 Oفيشة لة  ��نو�سَي،  ضؤني  ضؤ#  ����نَي  كة  ���ضَيت 
ِ��شنبֲר�#  طة�  ��يز�ني  ”ناثليؤ#“  مةترسيد��تر�. 
شكست  ثر�<�كة�  ��تو��نن  ئة��  بنو�سن،  لة�<� 
ثَيبَينن' لة نا��ند� ِ��قييةكاند�، بطر� تةنانةQ لةنا��ند� 
ميللييةكانيشد� سو�معة� لةكة���بكة#. ”ناثليؤ#“ ��ني بة 
ِ��شنبֲר�ند� بةكا�بَينَيت،  

َ
[ شَيو�يةO (نا#' شة�) لةطة)

يֶר. ��لَي هةندَ� 
َ
تاكو لة<َير سايةيد� بمَيننة��' طوَيِر�يةل

”ناثليؤ#“  لة  ئة���   ����� بֲרمةند�نة  ِ��شنبֲר'  لة� 
”شاتو�بريا#“،  نمو�نة  بؤ  ياخيبو�#.  لَيي  نزيكبو�نة��، 
�يكة.  ئة��ني  كؤنستا#“'  ”بنيامَين  �ستا)“، �  aمة��”
ئالَير��� كَيشة� ثةيو�ند� نَيو�# ِ��شنبֲר' ��سةآلQ بة 
هةمو� ِ��هةند�كانيية�� �َيتةئا����، ئة��h كَيشةيةكي 
ؤ��' ئاسا# نيية. ����تر ئة� ِ��شنبֲר�نة بةشَيو�يةكي 

َ
ئال

ِ�<َيمة  ئة�  ياخيبو�#،  كؤنةثة�ست  ِ�<َيمي  لة  ��تر �
ي 1815 لة جةنطي بةنا�بانطي 

َ
كؤنةثة�ستة� تو��ني لة سال

شوَينةكة�.  بضَيتة  خؤ�   'Qالبد� ”ناثليؤ#“  (��ترلؤ)�� 
بة�يل  ئينطليز�كانة��  لةالية#  جةنطة��  لة�  ”ناثليؤ#“ 
 Qطֲרَ�' ��ينَير# بؤ ����طة� قة�يس ”هَيالنة“. ئة�كا��
حوكمِر�نيكر�ني  بؤ  طةِ��ية��   “aهة<��هة ”لويسي  ثاشا 
فةِ��نسا' ضي نو�سة�� كؤنةثة�ست' فَيند�مَينتاليستي 
فةِ��نسي'  نةيا�' ���<مني شؤِ�شي  مةسيحي هةبو� كة 
ئة�   aبةآل كؤبو�نة��.  لة������  بو�#،  ثرنسيثةكاني 
بؤ  بطةِ�َينَيتة��  تة����  بة  فةِ��نسا  نةيتو��ني  ثاشاية 
 ����� فةِ��نسييةكا#  ضو�نكة  بؤضي؟  كؤ#.  سة���مي 
تامي  ِ��هاتن'  ��ستكة�تةكا#  لة  هةندَ�  لةسة�  ئة��� 
ئا���ييةكانيا# ضةشتبو�، ����� ئة��� لةكاتي شؤِ�شي 
 'Qستكة��� ئة�  نرخي  خؤيا#  بةخو�َيني  فةِ��نسيد� 
ئاما��نةبو�#   Oشَيو�ية بةهيض   nضي  ،�� ئا���ييانةيا# 
يةكساني  ��ستكة�تيش  طرنطnين  لَيبكة#.  ثاشةكشة� 
ِ��سمي نَيو�# ها�آلتييا# بو�، سة�جةa ها�آلتييا#. ئيد� 
كوِ��  �يكة  كةسَيكي  بَيت'  خانم  كوِ��  نةبو�  كةسَيك 

كا��كة�، ياخو�� يةكَيك نةبو� كوِ�� ميللةQ بَيت' يةكَيكي 
�يكة كوِ�� ثاشا' خانة��نة ����بةطةكا# بَيت. هةمو��# 
ةتد� 

َ
���ل ��مو���طاكاني   aلةبة��� فةِ��نسي'  بو�نة 

يةكسانبو�# لة ما`' ئة�كةكانياند�.
لَير���  َي: 

َ
��ل ��بَي'   aبة����� كتَيبةكة  ��نة�� 

يةكساني'  تامي  فةِ��نسا  ميللةتي  ئة���   �����
باجَيكي  ثَينا����  لة�  ئة���   ����� كر�،  ئا���ييا# 
ثا�يسيا#  شةقامةكاني  خؤيا#  بةخو�َيني   ��� طة���يا# 
كؤني  ثاشايةتي  ِ�<َيمي  بؤ  طةِ��نة��   nضي ِ��نطِرَيذكر�، 
ئةمة  بو�. 

َ
ِ��ها، مةحال ية���ني' ��سةآلتي  خو���# ما� 

طةِ��نة���  بة  ِ���يبو�#  فةِ��نسييةكا#  طة�  ��ية  مانا� 
”لويسي هة<��هةa“ بؤسة� حوكم، ئة�� لةسة� بنةما� 
لةسة�   Oنة بو�،  ��ستو���  ثاشايةتي  حوكمِر�نييةكي 
حوكمَيكي  ياخو��  ِ��ها  ثاشايةتي  حوكمَيكي  بنةما� 
سة�كوتكة�، ��O ئة��� ثَيشو�. ��سةآلتي ثاشايةتيش 
لة ��ستو���� ��� بة�تةسككر�ية��' سةآلحييةتةكانيشي 
بؤ �يا�يكر�. لة� ��ستو����� هاتبو� هةمو� فةِ��نسييةكا# 
بةتايبةتي   dتاكةكة ئا����  يةكسانن،  ياسا��   aلةبة���
ئا���� ئايينيي بؤ هةمو��# ��O يةكة. لةمِر� بة������ ما� 
ئة��Q هةية با��ِ����بي يا# بَيبا��ِ�، سر��Q' ِ�َيوِ��سمة 
 Oشَيو�ية بةهيض  ياخو��  ��كةيت  جَيبةجَي  ئايينييةكا# 
ثلة  ها�آلتي  كاسؤليك  كةسَيكي   nناكةيت. ضي جَيبةجَيي 
ثلة ��� بن، ئة��  كاني �يكةh ها�آلتي 

َ
نةبو�، خةل  Oية

بو�نة  ثلة  هةما#  بة  هةمو��#  بةسة�ضو�.  بو�  ِ��<طا�َ� 
بيت  كاسؤليك  ��ينة� � مة�هةبي  بة  سة�   ] ها�آلتي، 
يا# سة� بة مة�هةبي كةمينة� ثر�تستانت، يا# سة� بة 
ئايينيي   O�� بيت،  مةسيحي  غةير�  �يكة�  ئايينةكاني 

جولةكة.
ِ��طةياندني بةنا�بانطي مافةكاني مر�g' ها�آلتيبو�#، 
تةماشا�  بةيةكساني  كؤ#،  ِ�<َيمي  بةثَيضة��نة� 
ها�آلتيياني ��كر�، بةبَي طوَيد�نة ئايֵר، ياخو�� مة�هة�، 
فةِ��نسي  شؤِ�شي  كة  ��ستكة�تة   aئة بن'بنةضة.  يا# 
 O�� لَيبكرَ�.  ثاشةكشة�  نة��كر�  بة��ستيهَينا، 
لَيبكرَ�،  ثاشةكشة�  نة��بو�  ��ستكة�تة  ئة�  ثرنسيث 
���يد�.  ثاشةكشة  هةندَ�  ��قيع  لةسة���ميني   aبةآل
ثاشةكشةيةكي  ”ناثليؤ#“يشد�  لةسة���مي   Qتةنانة
طو���شتة   aئة ناضا�بو�  ئيمثر�تؤ�  كاتَي  ���يد�،   Oسو�
ئايينيي  كاسؤليك  مة�هةبي  بنو�سَي:  ��ستو����  لة 
لةبة��مبة�  ثر�تستانتةكا#  فةِ��نسييةكانة.  ��ينة� �
لَينةطֲר�.  طوَييا#   aبةآل ���بِر�،  خؤيا#  ناِ����يي  ئة���� 
طة���بو�.  فشا�َيكي  كاسؤليك  بة���  فشا��  ضو�نكة 
كو �تر� 

َ
ةQ، بةل

َ
بةآلa لة طو���شتةكة�� نة�تر� ئايينيي ���ل
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 ��“aينة. ����تر لةسة���مي ”لويسي هة<��هة��ئايينيي �
ثاشةكشةكر�نةكة ثةلةيةO �يا�يكر�، كاتَي لة ��ستو���� 
كاسؤليكيةكةيد�  مة�هةبة  لة  مةسيحيي  ئايينيي  �تيا# 
ئة�  هةمو�  بة   Q���� ِ�َيطة   aبةآل ةتة، 

َ
���ل ئايينيي 

سر��تةكاني  ِ�َيوِ��سم'  نֵר،  كاسؤليك  ها�آلتييانة� 
نة��كة�تنة  كاسؤليكةكا#   nضي بكة#.  جَيبةجَي  خؤيا# 
ِ���ياننة��نا#، ��O ئة��� ثَيش  شوَين ثر�تستانتةكا#' 
كؤند�  ثاشايةتي  ِ�<َيمي  لةسة���مي  فةِ��نسي'  شؤِ�شي 

��يانكر�.
ة� سة���� ِ��ِ��بو�، تا ئة� 

َ
فةِ��نسا سةبا��Q بة� خال

ةQ جياكر�ية��. ��تة 
َ
َيسا لة ���ل

َ
ي 1905 كل

َ
كاتة� لة سال

 لةمة�بة� يا# كةمةكَيك �ياتر. ئاشكر�ية 
َ

ثَيش 100 سا)
ة� 

َ
ي ِ��بر��� يةكةمֵר يا�� سة� سال

َ
فةِ��نسييةكا# سال

 Qئة�كا كر����.  �آلتةكةيا#  عةuانييةتي  ��مة���ندني 
ئايينيي مةسيحي،  َي 

َ
بل تَيد�نةما  ��ستو�� ضيn ��قَيكي 

ةتة. 
َ
َي مة�هةبي كاسؤليكي ئايينيي ِ��سمي ���ل

َ
ياخو�� بل

هة����ها ئايينيي سة��كي �آلQ لة ��ستو���� ئاما<�� 
لةنَيو�#  تة����تي  جيابو�نة��يةكي   Qئة�كا ثَينة�����. 
ةتي عةuاني 

َ
ةتد� هاتةئا��. بةمانايةكيn ���ل

َ
ئايֵר' ���ل

ئايֵר'  هةمو�   
َ

لةطة) ة� 
َ
مامةل يةكسا#  بةشَيو�يةكي 

يا#  ��ينةبو�# � ئة��نة�   ] ��كر�،  �آلتد�  مة�هةبةكاني 
يةكسانة��  ضا�َيكي  بة   Qة

َ
���ل بو�#.  كةمينة  ئة��نة� 

 '
َ

تةماشا� هةمو� ها�آلتييةكاني ��كر�، بَي طوَيد�نة ئةسل
بة�لة���  ��لَي  مة�هةبيا#،  يا#  بֲר��بر���يا#  ي 

َ
فةسل

ئة�� بَيتة��، فةِ��نسييةكا# ضةندين جةنطي شَيتانةيا# 
شيعر�كاني  كتَيب'  جةنطانة#   aئة ئةنجامد�!   nبةيةك  >�
هة����ها  تؤما�كر����،  بؤماني  هيطؤ“  ”فيكتؤ� 
”ئؤطست  �ال“، � ”ئةميل  ِ�َينا#“،  ”ئا�نست  كتَيبةكاني 

كؤنت“' ��ياني �يكة تؤما�يا# كر����. 
جطة لة كَيشة� ئايينيي يا# تايةفةطة��، ما��يةكي 
�يكة لة ��ستو�� هةبو� ئةمة� خو������ ��قةكةيةتي: 
فةِ��نسي  ميللةتي  هةمو�  بؤ  طو���شتكر�#  (ئا���� 
ئة���  ما�   Oفةِ��نسيية هة�  ماناية�  بة�  ��منكر���). 
هةية بֲר��ِ��كاني بآل�بكاتة��' ضاثيا# بكاQ، بةمة�جَيك 
ئا���ييةكانيد�  ثيا��كر�ني  لة   'Qنةكا ثَيشَيل  ياساكا# 
لةنَيو�#  جةنطَيك  شَيو�ية   aبة ���نةضَيت.  لةسنو� 
 

َ
لةطة)  ،Oلةالية ليִר�لةكا#  ِ��<نامةنو�سة  نو�سة�' 

نو�سة�� كؤنز��ظاتيفةكا#' ��سةآلتي حوكمِر�# لةاليةكي 
ِ��مانسييةكا#  نو�سة�' شاعֲר�  ���يد�. هةمو�  �يكة��، 
كة خؤيا# لة ِ��{'�يشة كاسؤليكييةكةيا#' ��الئيا# بؤ 
ثاشايةتي ِ��طا�كر�بو�، ثةيو�ندييا# بة ِ��<نامةنو�سانة�� 
 aيةكة ثلة�  بة  ئا����'  لة  بة�طريكر�#  لةثَينا�  كر�. 

بة�ثاكر�'   1830 ي 
َ
سال شؤِ�شي  ِ��<نامةطة��،  ئا���� 

كؤتايي بة حوكمِر�ني ”شا�لي ��يةa“ هَينا. ئةa ثاشاية 
َيֵר 

َ
نةل طة�  ئةمة  بو�،  كؤنز��ظاتيف  ثاشايةكي  َيي 

َ
تابل

لةسة�  ضا��َير�  شمشَير�  ��يويست  بو�.  كؤنةثة�ست 
شؤِ�شَيكي  ئيد�  ��بنَي.  بآل�كر���كا#  ِ��<نامة'  هةمو� 
 ������� بؤ   Qِ��كا ناضا�يكر�  بة�ثابو�،  بة���يد�  تو�ند 
�آلQ. ئة� نةما# �Q طةلي فةِ��نسا ����� ئة��� تامي 
ئا���� كر�، ضيn نةيد�تو��ني ��ستبة����� ببَيت ياخو�� 

بيكاتة قو�باني؟
َي: 

َ
��ل ��بَي'   aبة�����  “Oينؤ� ”ميشَيل  ثِر�فيسؤ� 

تا���  ��بةشبو�نَيكي  فةِ��نسي  طة� 
َ
كؤمةل ����تر 

لةنَيو�#  سياسيي  ��بةشبو�ني   nثَيش بةخؤ��بيني، 
ثاشايةتيية كاسؤليكةكا#' كؤما�يية عةuانييةكاند� بو�، 
 ����� بنةِ��تييةكة�  فر���#'  ثا#'  ��بةشبو�نة  ئة�� 
بةبة�����مي  ��بةشبو�نة   aئة بو�،  فةِ��نسي  شؤِ�شي 
ماية��. بةآلa لةنا� خو��� ِ���تي ليִר�ليد� ��بةشبو�نَيكي 
بنةِ��تييةكة،  ��بةشبو�نة  ضو��سة�  هاتةئا��'��  تا�� 
نَيو�#  ��بةشبو�ني  لة  بو�  بريتي  تا��كة  ��بةشبو�نة 
لةاليةكي  سؤشياليزمةكا#   'Oلةالية بؤ�جو��ييةكا# 
تو�ند  ملمالنَييةكي  ضركةساتة��،  لة�   nئي �يكة��. 
ها�ضة�خي  مَيذ���  هةمو�   Oملمالنَيية �َيتةئا��'�، 
”فر�نسو��  هاتني  تاكو  ملمالنَيية   aئة ��بِرَ�،  فةِ��نسا 
لة   كؤمؤنيستةكا# 

َ
لةطة) ميتَير�#“' سؤشياليزمةكا# كة 

بة�����مد�بَيت.  ��طرنة��ست،   Qسةآل��  1981 ي 
َ
سال

لة��ست  هةميشة   Qسةآل�� ة، 
َ
سال ئة�  ثَيش  ئاشكر�ية 

 O�� :نةبَي Qكا# بو��، تةنها هةندَ� ما��� كو����nِِ��س
ي ��1936 ��سةآلتي 

َ
ئة� ما��ية� بة��� ميللي لة سال

طرتبو�� ��ست.
لة ِ��ستيد� ئة� ثيشةسا�يية� لةسة���بةند� سة��� 
هؤ�  بو��  بآل�ببو����،  فةِ��نسا��  لة  نؤ���هةمد� 
بؤ  حسا�  ثةِ�ثو�تي  ثر�ليتا�يا�  لة  ضينَيك  ���كة�تني 
 

َ
لةطة) ةيا# 

َ
مامةل كؤيلة   O�� كا��كا#  خا��#  نةكر��، 

لة  ئيشكر�#  سةعاتةكاني  ��كر�.  ثر�ليتا��نة��  ئة� 
 Qبو�! ئَيستا لة 35 سةعا Qهةفتةيةكد� �يا� لة 80 سةعا
تَيناثةِ�َيت. لة� سة���مة�� ِ��<َيك نةبو�� بؤ ثشو�. هةمو� 
د�ني بز��تنة��� 

َ
ئةa ضة�ساندنة��ية بو�� هؤ� سة�هةل

 'Qبكا كرَيكا��#  لة  بة�طريي  يد��� 
َ
هة�ل كة   aسؤشياليز

نمو�نة  بؤ  ئاشتبكاتة��،  ثَيكة��  ئا����  ���ثة�����يي' 
����تر  ئاشكر�ية  ثَييهةستا.   “#���”بر ئة���   O��
بֲר��ِ��كاني  لة  سو��  ثَيد�بةستَي'  ثشتي  ”ما�كس“ 
 “#���”بر لة  ِ��خنة�  ”ما�كس“  طة�ضي  �����طرَ�، 
 “#���”بر تيؤ��كة�  ناتة���ييةكاني  ��يويست   'Qطر
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بֲרمةند�ني  كة   a���� مةسةلة�  لَير���  تَيثةِ�َينَيت. 
ضؤ#  خو������ية:  ئةمة�  كر�بو�،   

َ
(�nكؤن فةِ��نسا� 

 بز��تنة��� 
َ

��تو��نֵר نَيو�# ِ�<َيمي كؤما�� تا�� لةطة)
سؤشياليزمد� ئاشتكةينة��؟ ياخو�� ضؤ# ��كرَ� نَيو�ني 
ضؤ#  ياخو��  ئاشتبكةينة��؟  ئا����  ���ثة������' 
��كرَ� ���ثة�����يي بة��ستبَينֵר بةبَي ئة��� قو�بانيي 

بة ئا���� بد�ين؟.
هة�ضي مةسةلة� يةكةمة بريتيية لة��� ضةندينجا�� 
ثَيكر����:  ئاما<�ما#  كر��تة���  سَيبا��ما#  ���با��' 
عةuانييةكا#،  كاسؤليكةكا#'  نَيو�#  ملمالنَيي  مةسةلة� 
ثاشايةتييةكا#.  كؤما�ييةكا#'  نَيو�#  ملمالنَيي  ياخو�� 
 'Qة

َ
���ل لة  ئايֵר  جياكر�نة���  كو�تييةكة�  بة  ��تة 

يةكسا#،  بةشَيو�يةكي  ها�آلتيا#   aسة�جة ةكر�ني 
َ
مامةل

يا# ياخو�� بةبَي طوَيد�نة ئايֵר 
َ
' فةسل

َ
بةبَي طوَيد�نة ئةسل

يا# مة�هةبيا#. ثاشا# ِ�َيطة��# بة بو�ني ئة� ها�آلتيانة� 
 'Qسر�� هيض  نيية'  ئيمانَيكيا#  هيض  تة����تي  بة 
هةمو�  ئة��شد�   

َ
لةطة) ناكة#'  جَيبةجَي  ِ�َيوِ��سمَيك 

شَيو�ية   aئابة ��بينكر���.  بؤ  ها�آلتيبو�نيا#  مافةكاني 
هةمو�  مة�جنيية   aبةآل ها�آلتي،  بو��  ئيماند��َيك  هةمو� 
ها�آلتييةO ئيماند��بَيت' ��O ثَيويست سر��Q' �َيوِ��سمة 
بو��  ئيماند���  مةسةلة�   .Qبكا جَيبةجَي  ئايينييةكا# 
 'g�مةسةلةيةكي شةخسي' تايبةتة بة ثةيو�ند� نَيو�# مر
خو���� خؤ�' هيض ثةيو�ندييةكي بة��ني �يكة�� نيية. 
ئةمةh طة���ترين ��بِر�ني ِ��حي' فيكريي بو�، مؤ�َيرنة 
فَيند�مَينتاليستة  شمشَير�   nضي هَينا�.  خؤيد�   

َ
لةطة)

 O�� ِ��نة��طֲר�،  كي 
َ
خةل سة��  لةسة�  مةسيحييةكا# 

ئة��� بة��َيذ�يي سة��كاني ثَيشn ���يد�بو�.
مةسةلة  يا#  كؤمةآليةتييةكا#،  مةسةلة  ����تر 
ئايينييةكاند�،  مةسةلة  بةسة�  د�بن 

َ
��ل ضينايةتييةكا# 

ي 
َ
ئةمةh ����� ئة���َيت كة مةسةلة ئايينييةكا# لةسال

ئايֵר  ����ية��' � بؤ  كؤتايي  ضا��سة�َيكي   1905
��لَي  جياكر�ية��.   Qة

َ
���ل لة  ِ��سمي  بةشَيو�يةكي 

سةبا��Q بة ملمالنَيي نَيو�# ثا�تة بؤ�جو��ييةكا#' ثا�تة 
 ����� تةنها  ئة��  كؤمؤنيستةكا#،  يا#  سؤشياليزمةكا# 
تَيثةِ�بو�ني ��مةنَيكي ��َيذ ضا��سة�� بؤ ������َيتة��، 
بطر� تاكو ئَيستاh نةتو��نر��� ��O ثَيويست ضا��سة�َيكي 
طونجا�� بؤ بد���َيتة��. ��لَي بةa ����يانة لة فةِ��نسا�� 
تاِ����يةO سو�كn بو��،  ئايد�لؤ<ييةكا#  نَيو�#  ملمالنَيي 
ئة�يش بةهؤ� بة��بو�نة��� ئاستي بذَيو� ضيني كرَيكا�' 
كؤمؤنيست  ثا�تي  لَير���  مامنا��ندييةكانة��ية،  ضينة 
بتو��نَي  تاكو  نةما��تة��  بةهَيز  ثا�تَيكي   O��  nضي
 .Qبكا فةِ��نسا  سة�ماية���يي  لةنا�بر�ني  هةِ��شة� 

هة�ضي سؤشياليزمةكانة، ئة��نيش بو�نةتة سؤشياليزمي 
ثا�تة   

َ
لةطة) ئة�تؤيا#  جيا���ييةكي  كة  �يموكر�تي 

 '“Oهة���� ثا�تي ”شֲר� O�� كاند� نيية، ��تة���nِِ��س
د� نةبَيت.

َ
”فر�نسو�� باير�“، تةنها لة هةندَ� خال

قسة  ئَيستا  با  َي: 
َ
��ل ��بَي'   aبة����� ��نة�  ����تر 

سة���  لةسة�   Oنة بكةين   aنؤ���هة سة���  لةسة� 
لةنَيو�#  ضينايةتي  جيا����  سة���مة��  لة�   .aبيستة
ئة��نة� هةبو� بو�#' ئة��نة� نةبو� بو�#، ��� بة��قيي 
خَيز�نةكانيا#  كرَيكا��كا#'  بةشي  برسييةتي  �يا�بو��. 
 �����nِِ��س كةسَيكي  لة  هيطؤ“  ”فيكتؤ�  َين 

َ
��ل بو��. 

ئة�  �ماني  طة�   nِ��ست يا#   ،qضة كةسَيكي  بة  بو�� 
اليةنطرَيكي  لة  بةكا�بَينֵר،   (1849 ي 

َ
(سال سة���مة 

 hطؤِ��نة aثاشايةتيية�� بو��تة اليةنطرَيكي كؤما�يي. ئة
ئة�  فةِ��نسا  باكو���  لة  كة   Qها بةسة�يد�  ��ختَي 
تَيد���كر�،  ئيشيا#  كرَيكا��كا#  كة  بيني  كا�طانة� 
بةتايبةتي كا�طةكاني كانةبة���كا#، لة�َيد� كاتَي بيني ئة� 
 nبو�. ئي  Oين، تو�شي شؤ>�� Oخَيز�نانة بة [ شَيو�ية
فةِ��نسي  بؤ�جو��يةتي  ضيني  لة  ِ�قي  ضركةساتة��  لة� 
ثةيد�كر� كة بة� شَيو�ية ئيستغاللي ئة� خَيز�نانة� كر�بو�. 
����� ئة��، ِ��مانة بةنا�بانطةكة� (بَينة��يا#)� نو�سي. 
لة� سة���مة�� كرَيكا�� فةِ��نسي ضا��َير� كؤمةآليةتي 
ئيشكر�نةكةيد�  لةكاتي  طة�  نةبو�.  تةند���ستي  ياخو�� 
كا��كة�  لةسة�  طة�  ياخو��  بهاتاية،  ������َيك  تو�شي 
خؤ�'  لة��ستد���'  شتَيكي  هةمو�  ئة��  البִר�ية، 
هةفتةيةكد�  لة  هة����ها  ئةمر�#.  برسانا  لة  خَيز�نةكة� 
ِ��< ثشو�� نةبو�، شةممة� يةكشةممة، ��O ئة���  ���
 O�� ،َيكد� مانطَيك ثشو�يا# نة����ية

َ
ئَيستا هةية'، لة سال

نةبو�  شتَيك  لة���  جطة  ئةمة  ��يد�#.  ئَيستا  ئة��� 
ئة� ��ستكة�تانة�  هةمو�  خانةنشينكر�#.  بو�ترَ�  ثَيي 
ي ِ��بر���، 

َ
لةسة���� ئاما<�ما# ثَيد�#، لةميانة� سة� سال

 'aسؤشياليز كؤمؤنيست'  سةنديكا'  تَيكؤشاني  بةهؤ� 
كرَيكر�نة�� بة�يهاتو��.

 'aنؤ���هة سة���  بؤ  بطةِ�َيينة��  ئَيستا  با   aبةآل
بطةِ�َيينة��  با  بكة�ين.  مةسةلةكا#  ثَيش  ناكا  ثَيويست 
ئا����  لةثَينا�  ِ��<نامةنو�سا#  نو�سة��#'  تَيكؤشاني  بؤ 
طو���شتكر�#' ئا���� بآل�كر�نة��، لةثَينا� بة�طريكر�# 
 Qلة ما� كرَيكا��#' ضة�سا��كا#. با بةشَيو�يةكي تايبة
ثاشايةتي'  نَيو�#  جةنطي  يةكةمֵר  بؤ  بطةِ�َيينة�� 
كؤنز��ظاتيفةكا#'  نَيو�#  ياخو��  كؤما�ييةكا#، 
ليִר�لةكا#، جةنطَيك نابَيت لةبֲר� بكةين. كاتَي ”ناثليؤني 
طرتة��ست،  ��سةآلتي   1815 ي 

َ
سال لة   “aسَيية

ِ�<َيمَيكي  ثةسا��' 
َ
هةل ئا���ييةكاني  هةمو�  ِ��ستة�خؤ 
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هَيناني  لةِ�َيطة�  ِ��طةياند،  سة�كوتطة��  ئيمثر�تؤ�� 
ها�ثةيمانَيتييةكي  خؤ�،  ِ�يز�  بؤ  كاسؤليكي  َيسا� 

َ
كل

ئايينيي  ��سةآلتي  سياسيي'  ��سةآلتي  لةنَيو�#  تا��� 
هَينايةئا����. ”ناثليؤني سَييةa“ ��يز�ني هَيشتا قو�سايي 
كة 

َ
خةل لةسة�  كا�يطة�يي  طة���ية'  قو�ساييةكي  َيسا 

َ
كل

سا��كة كا�يطة�ييةكي فر���نة.
لةنا�  ِ��ستة  َي: 

َ
��ل ��بَي'   aبة����� ��نة�  ����تر 

بة   aبةآل هةبو�،  ليִר�لي  ئاقا�َيكي  كاسؤليكيد�  َيسا� 
َ
كل

ئاقا�َيكي   ،aفَيند�مَينتاليز ئاقا��   
َ

لةطة) بة�����كر�ني 
مةسيحيية  ليִר�لي،  ئاقا��  لة  مةبةست  بو�.  كةمينة 
ِ��شة   O�� ئةمانة  بو�،  ِ��شنفكر�كا#  عةقآلني' 
كةكة' نةخو�َيند����' نة��نةكا# بةشَيو�يةكي كوَير�نة 

َ
خةل

���بو�نة��'  لةِ�َيطة�  ئةما#  كو 
َ
بةل با��ِ����نةبو�#، 

تَيطةشتنة�� با��ِ����بو�#. هة�ضي فَيند�مَينتاليستةكانة 
 Qيا# لة جيهاني مؤ�َير#' ليִר�ليية����ينةبو�#، ِ�قَيكي ��
فةتو���  ���كر�ني  بةهؤ�  ��بو����'  ئا����  يا# 
”فيكتؤ�  ئة��  لةبة�  ��كر�#.  ئيد�نةيا#  ئايينيية�� 
هيطؤ“ضو�� نا� ئة� جةنطة�� كة �< بة ثيا��ني ئايينيي 
بة�ثايكر�بو�. ”فيكتؤ� هيطؤ“تاكو مر�ني ِ�قي لة ثيا��ني 
��سيةتةكةيا#  مر�ني   ����� كاتَي  ��بو����،  ئايينيي 
��يية��: � تَيد�  خو������يا#  ثة��طر�فة�   aئة كر����، 
(با��a�ِ بة خو��� هةية، نة با��a�ِ بة مة�هةبة ناكؤكةكا#' 
 aئة جَيبةجَيكر�ني  بؤ  هةية!).  ئايينيي  ثيا��ني  بة  نة 
بؤ  ثا�يس  مةتر�ني  ��ختَي  طة���،  شاعֲר�  ��سيةتة� 
لةبة����طا  ثرسةكة�،  بؤ   Q������ سة�خؤشيكر�# 
ئاشكر�ية  بضَيتة<������.  لَيناطةِ�َين  ِ��يد���ستَينن' 
نيشتيمانيي  كة<���يةكي  لة  ناشتنةكة�  ِ�َيوِ��سمي 
طة����� بةِ�َيكر�' بة مليؤنا# فةِ��نسي تَييد� بةشد��بو�#. 
��بو����'  ئايينيي  ثيا��ني  لة  ِ�قي  هيطؤ“  ”فيكتؤ� 
نةهامةتييةكاني  ��بةشبو�#'  ����كة�تن'  بةهؤكا�� 
لَيكد�نة��ياند�  لة  ئايينيي  ثيا��ني  ����نا#.  فةِ��نسا� 
هيض  بة  ِ�َيطةيا#  كةللةِ��قبو�#'  مةسيحي  عةقيد��  بؤ 

ثة��ثَيد�نَيك ياخو�� لَيكد�نة��يةكي تا�� نة����.
 aلةسة� قسةكاني بة����� “Oفيسؤ� ”ميشَيل �ينؤ�ثِر
ئايֵר  مةسةلة�  بز�نֵר  ئة��  ثَيويستة  َي: 

َ
��ل ��بَي' 

بو��'   aنؤ���هة سة���  سة��كييةكة�  هة��  كَيشة 
بو��.  فةلسة�' سياسييةكا#  طفتو�طؤ  هةمو�  نا����كي 
ئة�  فةِ��نسا�  ِ��شنبֲרيي   ��� ِ�َيكة�تو��  بة��طمة# 
ياخو��  نةكة#،  كَيشةية  لة�   dبا كؤببنة��'  سة���مة 
نةبَيتة شوَيني مشتو�مِريا#. ِ��ستة لة� سة���مة�� ��نست 
ما��ية��  لة�  ”نيتضة“  ِ��ستة  ئاييند�،  بةسة�   Qسة�كة�
ِ��ستة  ِ��طةياند،  مةسيحي  تةقليد�  ئيماند���  مر�ني 

ِ���يكر�  كي 
َ
خةل تةكنةلؤجيا  ثيشةسا��'  ثَيشكة�تني 

��نست  بد�نة  خؤيا#  متمانة�  بֶר'  ئايֵר  ��ستبة����� 
 'Qكة لة تو��نايد� هةية هةمو� كَيشةكانييا# ضا��سة�بكا
با�����خي طو����نييا# باشnبكاQ. بةآلa ثَيويستة ئة�� 
بز�نֵר ئايֵר تاكو ئَيستا لة طؤِ��ثانةكة�� ئاما��يي هةية' 
كي 

َ
خةل لةسة�  خؤيا#  كا�يطة��  هةمو�  ئايينيي  ثيا��ني 

َيو����ني 
َ
ثال ئة��ية  ئة��  بؤ   hطة

َ
بةل لة��ستنة����. 

بذ���نةكا#، لة ثيا��ني ئايينيي ��ثاِ��نة�� ثشتطֲרييا# 
َ
هةل

ياند� ���كة�#، 
َ
بكة#' بة ئاشكر�يي لةشةقامةكاند� لةطةل

لَيكد�نة���  تةنها  ئايֵר  ثَيبد�#.  ��نطيا#  كي 
َ
خةل تاكو 

تةنها  نة��كر�،  كؤتاييةكة�  مةبةستةكة�'  جيها#'  بؤ 
د�نة��� ئة��نة نةبو� لة لَيو��� مر�# نزيكد�كة�تنة��، 

َ
�ل

��ستةجةمي  شو�ناسي  بؤ  ثتة�بو�  بنةمايةكي  كو 
َ
بةل

فةِ��نسا. ئايֵר كؤكة����� يةكَيتييةكة� فةِ��نسا بو�. 
����تر ِ��شنطة��' شؤِ�شي فةِ��نسي هاتن تاكو بنةماكاني 
ئة���  بةبَي  تَيكبشكَينن،  مةسيحي  فَيند�مَينتاليزمي 
لةتو��نايد�بَيت  كة  تا��  عةقيد�يةكي  ةكر�ني 

َ
طةآلل بطةنة 

كا�َيكي  ثاشا#  بطرَيتة��.  تَيكشكا��نة  بنةما  ئة�  شوَيني 
كي بֲר��با��ِ�� با��باثֲר�نيا# كة سة��# 

َ
ئاسا# نيية خةل

ِ��شنبֲר�#  ئة��  لةبة�  لةبֲרبكة#.  بؤيانما��تة��  ة 
َ
سال

شوَينطرتنة���   'Qمةسيحيية بة�تةسكبو�نة���   �����
بة فةلسةفة� ِ��شنطة��' ��نست' عةقآلنييةQ، هةستيا# 
ياند� 

َ
بة بو�ني بؤشاييةكي ِ��حي كر�. بؤية هةندَيكيا# هة�ل

ئايينييةكا#   �>�ثر شَيو�ية   aبة بد��نة��،  بؤ  بة�يلَيكي 
ياخو�� ِ��حييةكا# <ما��يا# ���بو�.

ةكر�ني 
َ
”سا# سيمؤ#“� فةيلةسو�` بانطةشة� طةآلل

مةسيحييةتَيكي تا��� ��كر�، تاكو شوَيني مةسيحييةتي 
 nضي كؤنةكة  مةسيحيية  ضو�نكة  بطرَيتة��،  كؤ# 
كؤنت“�  ”ئؤطست  ��لَي   .Qِ���يبكا ِ��شنبֲר�#  ناتو��نَي 
ئايينييكي  ثَيكهَيناني  بانطةشة�  قوتابي ”سا# سيمؤ#“ 
فةلسة�  ئايينييكي  ��تة  مر�ظايةتي:  بؤ  ��كر�  تا��� 
 Oظةكا# بشَي، نة�مةسيحييةQ تَيثةِ�َينَيت' بؤ هةمو� مر
تةنها تايبةQ بَيت بة مةسيحييةكا#. هة�ضي ”الما�تֵר“� 
شاعֲר بو�، بانطةشة� ثَيكهَيناني كاسؤليكييةتَيكي تا��� 
��كر� جيا��� لة كاسؤليكييةتي ثَيشو� ��ما�طֲר' �يا� 
 h“هيطؤ ”فيكتؤ�  خؤيد�.  بةسة�  ��خر��  ثَيويست  لة 
عةقآلني  ِ��حاني  ئايينييكي  ثَيكهَيناني  بانطةشة� 
بةبَي  ِ��نطة  ئايينيي!  ثيا��ني  بةبَي   aبةآل ��كر�، 
ئة��  مانا�  ئةمة  ��لَي  ئايينيي..  ِ�َيوِ��سمي   'Qسر��
يا#  ثَيهاتبَيت  كؤتايي  مةسيحي  فَيند�مَينتاليزمي  نةبو� 
لةنا�ضو�بَيت! بة ثَيضة��نة��، بطر� هَيشتا هة� بةهَيزبو�، 
��يتو��ني  بِر�خساند�ية  بؤ  هةلي  با�����خةكة  طة� 



201

لةسة�   hطة
َ
بةل طة���ترين  بو��شَينَي.  خؤ�  طو��� 

 ،Qَين ئة��ية كة بةسة� ”ئا�نست ِ�َينا#“�� ها
َ
ئة��� ��يل

ِ�َينا#“  ”ئا�نست  ��نست)،  (ئاييند��  كتَيبي  خا��ني 
 Qسةبا�� ئةفغاني“  ”جةمالة�يني   

َ
لةطة) كةسةية  ئة� 

سا�كر�.  بةنا�بانطي  مشتو�مِرَيكي  ��نست   'aئيسال بة 
 ،a���� تشريني   22 لة  ����ستي  بة   ،1822 ي 

َ
سال لة 

��ستثَيكي  ��نة�   aيةكة ِ�َينا#“  ”ئا�نست  ثِر�فيسؤ� 
كةسايةتيية   aلةبة��� فر�نس)'   ��� (كؤلَيج  لة  خؤ� 
طة���كاني فةِ��نسا' خو�َيندكا��#' جةما���َيكي طشتيي 
 :Q� �ثة��طر�فة aئة ِ�َينا#“  لةثِرَيكد� ”ئا�نست  �تة��. 
 O�� ظة مة�نة� نمو�نة� نيية). ئةمة�(يةسو�¿، ئة� مر
ةكة� طِر��، كةسَيتيية 

َ
بؤمبَيكي ميقاتكر�� ��بو� هةمو� هؤل

ئايينييةكا# ��O ناِ����ييةO لةسة� ئة� قسةية� ”ِ�َينا#“ 
هةستانة��، ضو�نكة مةسيح لة تَير���نيني مةسيحييةكاند� 
كو ئة� خو���ية، ياخو�� بة�جةستةكر�ني 

َ
مر�g نيية، بةل

خو���ية لةسة� ����.
����� تة���بو�ني ��نةكة، لةنا�ضة� (طةِ��كي التيني) 
شةقامي  نا�  ��بة�يية  طة���  خؤثيشاند�نَيكي  ��ستة�خؤ 
طوِ��شةيا#  هةِ��شة'  خؤثيشاند���#  ميشَيل)'  (سا# 
كوفر'  ِ�َينا#“  ”ئا�نست  قسةكاني  ��بو�  ثَييا#  ��كر�' 
طومِر�يي' ضو�نة������ية لة ئايينيي مةسيحي، ضو�نكة 
”ئا�نست  ِ��ستة  نانَيت.  مةسيحد�  خو��يةتي  بة   #��
ِ�َينا#“��# بة مة�ني ”مةسيح“�� ��نَي، بطر� ��# بة���� 
 ،����  ���� لةسة�  كةسة  مة�نnين  ”مةسيح“  ��نَي 
هةندَ�  َين 

َ
��ل ��طَيِرنة��  مر�ظة.  ”مةسيح“  َي 

َ
��ل  aبةآل

”ئا�نست  ةكة� 
َ
مال سة���ني  فَيند�مَينتاليستةكا#  لة 

مانا�   hئة�� ثرسيو�،  يا# 
َ
هة��ل كر����'  ِ�َينا#“يا# 

ئة��بو� �يستو�يانة تֲר��� بكة#. ئيد� حكومةQ يةكسة� 
ثةسا��' ”ئا�نست 

َ
��نةكاني ��نكؤ� بؤ كاتَيكي نا�يا� هةل

�يا�نةما.  لةبة�ضا�  ما��يةO خؤ� شا�����'  بؤ  ِ�َينا#“ 
ئةمةh ثا��شتي هةمو� ئة� كةسانة بو� كة ��يانويست 
ياخو��  بكة#،  ئايينيي  بֲר��با��ِ��  ���با���  طفتو�طؤ 
بكة#'  بֲר��با��ِ��نة  ئة�   Qسةبا�� ثرسيا�  ��يانويست 
ئايينيي  ثيا��ني  ئة���  لَيبطر#.  مَيذ��يي  ِ��خنة� 
مةسيحي ��� تو�ِ��' بَيز��كر� ئة��بو� ”ئا�نست ِ�َينا#“ 
يةكَيك بو� لةخؤيا#، بطر� لة �َير�كاند� ��نة� تيؤلؤ<يا� 
خو�َيند���، تاكو ��O ئة��# ببَيت بة قةشة! بةآلa ����تر 
��بَيت'  ئاشكر�  بؤ  فةلةسةفة�  تا��'  ��نستي  كاتَي 
قةشةيي  تيؤلؤ<يا'  خو�َيندني  ���لة  ��بَيت،  شةيد�يا# 
لةنا�خؤياند�ية،  لةخؤيا#'  ���<منةكة  لَير���  �َينَيت. 
ئةمةh شتَيكة تةحةمو) ناكرَ�. ئاخؤ ئة�� ضي بو� ��يكر� 
”ئا�نست ِ�َينا#“ بطاQ بة� ئاستة؟ بؤضي �َير' ثةيمانطا 

تةقليدييةكاني مةسيحييةتي بةجَيهَيشت' ِ���ينةبو� ببَيت 
بة قةشة؟

لة���  بريتيية  ئة�يش  سا��،   ��� هؤيةكي  لةبة� 
ئاطا���� فةلةسةفة� تا��' ميتؤ�� ِ��خنة� مَيذ��يي بو� 
 hكة لة� سة���مة�� بآل�ببو����. ئة� ميتؤ�� ِ��خنةيية
 ،Qَينةيةكي �يكة� ��بةخشيية سة��تاكاني مةسيحيية�
ميللييةكا#'  نا��ند�  َيسا' 

َ
كل لة  با���  �َينة  لة�  جيا��� 

فَيند�مَينتاليزمةكاند� هةبو�. ِ��خنة� مَيذ���يي جيا���� 
��كاQ لة نَيو�# مةسيحييةتي مَيذ��يي، ��تة مةسيحييةتي 
يا#  ئايدياليية  �َينة  ئة�   

َ
لةطة) حةقيقي،  ��قيعي' 

لةسة�� ����ستيد�كة#.  ����تر  ئيماند��#  ئةفسانةيية� 
مَيذ��يي'  يةسؤعي  لةنَيو�#   Qكا�� جيا����  هة����ها 
ِ��ستةقينة�  ��قيعي'  <ياني  ئةفسانةيي'  يةسؤعي 
بةثَيي  �تة   ،Qئاشكر���كا بؤ  ناسر�“ما#  ”يةسؤعي 
������� ئيسالميي ”عيسا� كوِ�� مريةa“. ئة�يش كةسَيكة 
لة��يكبو��'  تايبةتد�  شوَينَيكي  لة  خو�َين'  طؤشت'  لة 
�يكة  بانطة���خو���َيكي  هة�   O�� <يا��'   Oما��ية بؤ 
ضؤني  ضؤ#  ئيد�  لَير���  بآل�كر��تة��.  ثةيامةكة� 
����تر ��بَيت بة خو���' �َينة مر�ظانةيةكة� ��طؤِ���َيت 
ِ��خنة�  ثرسيا��ية  ئة�  ئةمة  خو���يانة؟  �َينةيةكي  بؤ 
مر�ظانةيةكة�  كةسَيتيية  ����تة��'  ��آلمي  مَيذ��يي 

.Qظبو�نة تة����تييةكة� ئاشكر���كا�ياخو�� مر
شكؤ�  ثِر  �َينةيةكي  لةسة�  ئيماند���نة�  ئة�   aبةآل
�َينةيةكي  ��تة  ِ��هاتو�#،  عةقيد�كةيا#  ئايينةكةيا#' 
ثֲר��� نمو�نةيي، ناتو��نن بة�طة� ئةa �َينة سة���مينية 
ئة��#  بطر#.  ��قيعيية  لةثَيويست  �يا�  �َينة   aئة يا# 
بة  ثَيويستييا#  هةية،  باآل  نمو�نةيةكي  بة  ثَيويستييا# 
' �����نيا# ثِربكاQ، تاكو بتو��نن 

َ
ثة�جو هةية، تاكو �)

لَير���  بكة#.  جَيبةجَي  ثة�ستن  كا��  ئيماند��بن' 
ينة��� 

َ
لَيكؤل بؤ  كة  مَيذ��يي  ياخو��  ��نستيي،  ميتؤ�� 

ال�   ��� هةستيا�ييةكي  بةكا���هَينرَيت،  ئايينةكا# 
بَيز��يا#  بطر�   ،Qستد�كا���� تةقليدييةكا#  ئيماند��� 
 .Qتاكو ���� ئاست هةست' سؤ�يا# بريند�� ��كا 'Qكا��
لةبة� ئة�� ��� بةتو�ند� بة�ثةضي هة� كةسَي ����نة�� 
ِ��خنةيية��  ياخو��  ��نستيي  ����نطةيةكي  لة  بية�َ� 
ينة�� لةسة� ئايֵר بكاQ. هةندَيجا� ِ��نطة ثةناببةنة 

َ
لَيكؤل

شتي  جو�نnين  كةسة  ئة�  ضو�نكة  تֲר��كر�ني،  بة� 
��تة  تֲר��كر����،  هةيانة  كة  شتَيك  مة�نnين  ئة��#' 
ئامَيز�كةيا#، ياخو�� نمو�نة ثֲר���كةياني 

َ
عةقيد� خةيال
تֲר��كر����.

www.alawan.com 19/11/2007 :ضا��	سة
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كة	يم =�ند
كةماX 	�ئو�E محةمة�
جةاللي مֲר=L كة	يم
حةمة سالَح سةعيد
ئةحمة� محةمة� ئيسماعيل

�Lبةغد
لة 	Lستة�� يةكة�:

E	1.حسَين عا
2.�.�	يا

3.جةاللي مֲר=L كة	يم
�Lشو Z4.سةَال

:��L�� يز�	
1.محةمة� بة�	�

�Lبةغد
جةاللي مֲר=L كة	يم

�Lشو Zسةَال
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لة 	Lستة��:
.........1

2.غةفو	� مֲר=L كة	يم
3.حةمة بؤ	

4.�.ئيحسا� فوئا�
Xَسو�	5.�.عيز��ين مستةفا 

لة 	Lستة��:
1.فوئا� حةمة خو	شيد.

2.سامي شؤِ	�.
3.جةاللي مֲר=L كة	يم.

4.�.	�فيق سابֲר.

محةمة� فيتو	� (شاعֲר� سو�Lني)
.Lيم9 عةبد�لََال عةباسد	كة L=جةاللي مֲר Xَلةطة

لة كؤِ	َيكي ئة��بيدL: لة ضةثة�� بؤ 	Lست:
مستةفا 	Lبة	، جةاللي مֲר=L كة	يم، سةَالZ شو�L، ئةنو�	 محةمة�

سة	�تا� حةفتاكا� شَيركؤ بَيكةq لة كاتي 
شيعر خوَيندنة���L، لة� الشة�� بةِ	َيو�بة	� كؤِ	 

مستةفا سالَح كة	يم
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ئا: ئيد�يس عةلي } محةمة�     
َ
 سةال

َ
ئا: ئيد�يس عةلي-�يد�� لةطة) } محةمة�     

َ
 سةال

َ
-�يد�� لةطة)

�: ال�O حةمة  ميال# كؤندَير�     
َ

�: ال�O حةمة-�يد�� لةطة)  ميال# كؤندَير�     
َ

-�يد�� لةطة)
�: شَير��� هةيني      !aبمر aشَير��� هةيني-حنا مينا.. حة� ��كة :�      !aبمر aحنا مينا.. حة� ��كة-

ئا: مֲר����لي ئا: مֲר����لي-كؤضي ���يي ئاال# ��� طرَيي ��مة��َينة�� (��ماني نوَ�)   -كؤضي ���يي ئاال# ��� طرَيي ��مة��َينة�� (��ماني نوَ�)  
ئا: محةمة� كة�يم  ضا��ِ���ني، لة ثَينا�� خؤشة�يستيد�   

َ
ئا: محةمة� كة�يم-ثةنجا سا)  ضا��ِ���ني، لة ثَينا�� خؤشة�يستيد�   
َ

-ثةنجا سا)
�: ضنو� د��)    

َ
�: ضنو�-نيطايةO بةكتَيبي (كؤال�� هةل د��)    
َ
-نيطايةO بةكتَيبي (كؤال�� هةل

ئا: ثةيامنَير� ئايند� ئا: ثةيامنَير� ئايند�-��<� جيهاني شيعر، جيا���ييةكا# بةيةO ��طةيةنَيت   �<� جيهاني شيعر، جيا���ييةكا# بةيةO ��طةيةنَيت  �-
�: هَيمن شة�يف     aهَيمن شة�يف-قةيسة� ئةمֵר ثو��.. <يا#' بة�هة :�     aقةيسة� ئةمֵר ثو��.. <يا#' بة�هة-

ئا: ئايند� ئا: ئايند�-طةلة�� ئا��a.. ����َيكي ��كيؤمَينتا��     -طةلة�� ئا��a.. ����َيكي ��كيؤمَينتا��    
ئا: ئايند� يي خو�  

َ
.. طةِ��نة�� بؤ تابلؤ، طةِ��نة�� بؤ قو�ال

َ
ال

َ
ئا: ئايند�-ساكا� عةبد�ل يي خو�  

َ
.. طةِ��نة�� بؤ تابلؤ، طةِ��نة�� بؤ قو�ال

َ
ال

َ
-ساكا� عةبد�ل

 نةقشبةند�
َ
ال

َ
سؤ��# عةبد�ل  نةقشبةند�-فؤتؤسكؤ�      

َ
ال

َ
سؤ��# عةبد�ل -فؤتؤسكؤ�      
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شيعر 
   بو�نة��	َيكى

       جو9�L =يند���

ثِريةتى  (سة	�  كتَيبى  لةسة	   fطفتوطؤية
L� محةمة� Z); سةآل	لةسَيبة

�كر�نة��، 
َ
لةما��c ثَيشو��� بةِ�َيو�بة�َيتى ضاq' بال

 'qضا محةمة�)  (سةآل}  شاعֲר  بؤ   cشيعر كتَيبَيكى 
�يا��  لةسَيبة�)  ثِريةتى   aبةنا�نيشانى(سة� �كر����، 

َ
بال

بةهَيمنييةكى  هةشتاكانة��  لةساآلنى  محةمة�  سةآل} 
شاعֲר�نة�� ��ستى ����تة نو�سينى شيعر' تائَيستا جطة 
ة شيعرc �يكةية، 

َ
لةa كتَيبة تا��يةc خا��نى ��� كؤمةل

�c كر���نةتة��، 
َ
كة لةساآلنى سة��تاc نة����كانة�� بال

 cتا��ية كتَيبة   aبة  Qسةبا�� ��نى  بةثَيويستى  ئايند� 
ئا��ستة  ثرسيا�َيكى  ضةند  لةسَيبة�)،  ثِريةتى   aسة�)

 .Qبكا
���	��	َيذ  ئة=مو�نَيكي   �	R= تةمةنَيكي  ثا�  ثرسيا	: 
ئة�  ئايا  كر����،  كتَيب  ضاثكر�ني  لة  بֲר'   ،Lشيعر� لة 

��Lكة�تنة لة بةها� ��قةكانت كة� ناكاتة��؟
��آلa: سة��تا سوثاستا# ��كةa، ئَيمة ��تا ئة��نة� 
هة�ضةند�  بةنو�سֵר،  ��ستيانكر�  هةشتاكاند�  لة��ية� 

��نو�سم'  شيعر  حةفتاكانة��  نا��ِ��ستي  لة  من 
كو��ييةكاند�،  طؤظا��  �<نامة� � هةمو�  لة  ���كةمة�� 

َ
بال

هةشتاكانة��،  ��ية�  خانة�  ��ضينة  هة�  ئَيمة   a
َ
بةال

ضةند  من   �� نةبو�  ئاسا#  كتَيب  ضاثكر�ني  ��مة  ئة� 
َيكمد� بؤ ضاثكر�#، ئيn بؤa نةكر�� ئة� ���فةتةa بؤ 

َ
هة�ل

ة شيعرَيك لة 
َ
ةكاني هةشتاكاند� كؤمةل

َ
نةِ��خسا كة لة سال

ة 
َ
ي ��1993 كؤمةل

َ
a لة سال

َ
كتَيبَيكد� بةضاq بطةيةنم، بةال

ةكاني <َير ��شةبا)' ���تر 
َ
شيعرَيكم ضاثكر� بةنا�� (طول

بةضاثطةياند   aتر شيعرَيكي  ة 
َ
كؤمةل  ��1996 ي 

َ
سال لة 

 aشيعر�كة ة 
َ
كؤمةل هة����  من   '(

َ
ئا) (طوناهي  بةنا�� 

ة 
َ
�كر����� ���تر بֲרa لة�� كر���� كة هة���� كؤمةل

َ
بال

هة�   aسة�جة نو�سيو�من  ���تر  ئة��نة�  شيعر�كة� 
كة  بطةيةنم،   qبةضا سة�بةخؤ��  كتَيبَيكي  لة  هةمو�يا# 
سوثاسي  لَير���  لةخؤطرتو��،  شيعر�كاني  هةمو�  هة� 
 aكر�نة�� ��كة�

َ
������تي ��شنبֲרيي' ���طا� ضاq' بال

سة�بةخؤ��  كتَيبَيكي  لة  بةيةكة���  هةمو�يا#  هة�  كة 
��ستي  لةبة�  كة  جو�نة�  شَيو�  بة�   aبةضاثطةياند بؤ 
بةئاساني  كة  ��تو�نَيت  خوَينة�يش  بةِ�َيز��ية،  ئَيو�� 
 Oية نا�  لة  بَيت  لةبة���ستتد�  شيعر�كاني  هةمو�  هة� 
بةها�  لة  ضاثكر�#  ���كة�تني  بةئايا   Qسةبا�� كتَيبد�، 
َيم هةمو� تَيكستَيكي جو�# 

َ
شيعر كةa ��كاتة��؟ من ��ل

 
َ
كة ����� هز�� ئيستاتيكا بَيت' شَيو�يةكي هونة�� باال

لةخؤبطرَيت ئة� شيعر� ��بَيتة ����� ئة� ��مة� كة تيايد� 
���بَيتة��، ئة��شما# لةبֲר نةضَيت كة شيعر بؤ بؤنة� 

َ
بال

كاتَيكي ��طو���� كا�� تَيد� كر�بَيت ئةطة� لة كاتي خؤيد� 
لَي  خوَينة�  سة�  بؤ  كا�تَيكر�ني  لة  كةمَيك  �نةبَيتة�� 

َ
بال

تَيد�ية  شؤِ�بو�نة���  من  تَيكستانة�  ئة�  كةمد�بَيتة��، 
 ،Qهز� ��كا 'dبؤ نا� ناخي خوَينة�� موخاتةبة� ئيحسا
طر� هةست' نةستَيكة 

َ
لةبة� ئةمة ثَيمو�ية مر�g خؤ� هةل

ئة���  لةبة�  بؤ�  نيية   dكة بةِ��ظةكر�ني  ثَيويستي  كة 
هةستد�كاQ كة ئة� تَيكستانة نزيكن لَيو��، بؤية ��نطة 
لة يةكةa خوَيندنة��يد� جؤ�� ئا�َيتةبو�نَيكي نَيو�# خؤ�' 
جؤ��   aلة  aكة بؤية  بَيت،  ���ست  لةال  تَيكستانة�  ئة� 
 aئة ��خرَيت'  ��ال  نو�سر��#  شَيو�ية   aبة تَيكستانة� 
ة 

َ
 شيعر�� مامةل

َ
َيكة ��مَيكة لةطة)

َ
ة� ئَيمةh، كؤمةل

َ
كؤمةل

قَينَي كة خوَينة� يا# 
َ
�خة با�َيكي ��ها ��خول� aئة 'Qكا��
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 ،Qطر ��تو�نَيت بةئاساني لة نا� ئة� تَيكستة�� كا� بكا���
يا# ��نطد�نة��يةكي ثؤ��تيظي لةال ���ستبكاQ، ئيn كة 
خؤQ خا��ني خوَينة�َيكي ئاست بة�� بيت ترسَيكي ئة�تؤ 
ئة�  ئاما��بو�ني  بونيا�� ستاتيكي'  لة  كة   Qستناكا���
شيعر� لة� ��مةنة �يا�يكر����� يا# لة فة��� ��مةنَيكي 
كر����� كة ئة� تَيكستانة با�طا�� بكاQ بةكةمبو�نة�� لة 

جو�نكا�ييةكاني تَيكست لَيي.
شاعֲרLنة�   �Lتة� شيعريةكة'  كتَيبة  نا�نيشاني  ثرسيا	: 
��قَيكى  كتَيب9  هة	  نا�نيشاني  تؤ   �L	ِبة 	Lكَيشة،  سة	نج 
ئة��بى ~ 	Rلََيكي ��بَيت لةسة	 ئاستي ضَيذبةخشֵר لةال; 

خوَينة	؟
(بةضةمكي  نا����كَيكي جو�#  هةمو�  ثَيمو�ية   :aآل��
ترين ��ظة� لة هز�� تَيِر��نيني 

َ
با� نا) بة� ضةمكة� كة باال

بَيت  جو�#  فؤِ�مَيكي  طر� 
َ
هةل ئةطة�  كر����،  شاعֲר 

 'Qيا�يد�كا� تَيكستة  ئة�  ئاستي  بة��بو�نة���  ئة�� 
 ،Qستد�كا��� خوَينة�  يا#  ���طر  لةال�  سيحرَيك  جؤ�� 
 Qتايبة طوتا�َيكي  خا��ني  ��بنة  كؤتاييد�  لة  كة 
بة��� ئة� تَيكستة� 

َ
بةخؤيا#، سةبا��Q بة نةشونما� باال

لةاليا#'  تَيكستةكا#  كا�يطة�يي  تةمةني  ��َيذبو�نة��� 
 ����� كة  تايبةتي  مانة��يةكي  ثَيناسة�  جؤ��  ثَيد�ني 
خؤ�  ��تو�نَيت  لةاليا#'   Qبا�� ئاما��بو�ني  خانةيةكي 

بكاQ بة بةشَيك لة يا�����يياند�.
كاكة ئيد�يس سوثاd' ثَيز�نينم هةية ���با��� ئة� 
�� شֲרينةتا# سةبا��Q بةنا�نيشاني ئة� كتَيبة� بةهيو�� 

هةميشة سة�كة�تنتانم.
ثرسيا	: لة� 	BRطا	��L كة لَيشا�� كتَيب ضاثكر�� بؤتة 
كتَيبة  ضا	�نو�سى  شَيوLند���،  ئة��بي  نةخشة�  نة	يت9 

جوL� 9�Lهَينا� بةضيى ��طة�؟
O�� :a ئاما<�a ثَيد� هةمو� تَيكستَيك يا# كتَيبَيكي 

َ
��ال

مسؤطة�  بؤ خؤ�   Qتايبة شوَينَيكي  ��ما#'  سة�كة�تو� 
يا#  تَيكستةكانم  َيم 

َ
نال  aخؤ ي 

َ
بةحال  hبة من   ،Qكا��

كتَيبةكةa ��ضنة [ خانةيةكة�� لةبة� ئة��� ئة��ند�� 
نو�سة�� خوَينة�� ��ياما# هةية، كة ثَيويستيا# بة هيض 
شَيو�يةO لة ئاِ��ستةكر�# نيية، خؤيا# سة�ثشكن' ����نن 
 'aمن بة��� لة خؤ a

َ
ئاستي ئة� تَيكستانة لة كوَيد�ية، بةال

����مة��،  ثرسيا��   aئة مي 
َ
��ال طشتي  بةشَيو�يةكي 

ما��a ضاثكر�# بةشَيو�يةكي ئا���� لةبة� ئة�� نو�سة��# 
��تو�نن  بةضاثبطةيةنن  نو�سֵר  ئةيانة�َيت  ئة��نة�  يا# 
بة� شَيو�ية� خؤيا# ��يانة�َ� ��تو�نن كا�c ضاثكر�# 
 hئة�� هةية  طرنط  ى 

َ
خال  Oية  aبةآل بطةيةنن،   aبةئةنجا

لَيثرسر��َيتي نو�سة�� بة��مبة� بة� بة�هةمة� بةئةنجامي 
طةياند���، لةبة� ئة��� نو�سة� يا# شاعֲר ��� ثَيويستة 
بز�نَيت كة ئاستي نو�سينةكة� لة نا� ئة� ثر�سةية�� لة 
كوَيد� ��بينَيت بة��تا� ئة��� نو�سة� يا# شاعֲר ��بَيت 
كة  بز�نَيت  هةبَيت'  هز��  هونة��'  بة���  ئاستَيكي 
نوسينةكة� ضةند كا�يطة�يي ��بَيت' ضةند جيا���� هةية 
 aبا نو�سة� يا# شاعֲר يةكة ،nئة��ني تر��، ���ن 

َ
لةطة)

��خنةطر� بوَير� خؤيا# بن' بة� ضا��� تةماشا� خؤيا# 
��كة# تةماشا� كةسانيn بكة#' جيا���كا�يي نةكة# لة 
نرخاندني شتةكاند�� كةسَيكي بابةتي بن، ضونكة كةساني 
ة ��كة#' نة ثاسا' بؤ شتةكا# ��هَيننة��، 

َ
بابةتي نة هةل

ئينجا لَير��� بةِ��� من كا�� بةضاثطةياند# كا�َيكة هةمو� 
كةسَيك بؤ� هةبَيت موما��سة� بكاQ. بَيطوما# ��خنةطر� 
��ياh ��تو�نَيت بة� ثَيو�نة بابةتيية� هةيةتي ئاستةكا# 
����بو�#'  جَيي  بر��  مانة���   aهة���  ،Qبكا �يا�� 
جَيي  بَيت  شوَينَيكد�  ��ما#'  هة�  لة  كا�يطة�  نو�سيني 

شايستة� خؤ� �����طرَيت.
=R	بة�  لة  نو�سينة��  تةكنيكي  فؤِ	�9   ���	 ثرسيا	:لة 
ثَيتوLنيية  بةكا	هَينا��،   '=Lشَيو  fية نو�سينتا  قؤناغةكاني 
�Lهَيناني  نويَبو�نة���  هة�لَي  لة   �L���	بة ��بَي  شاعֲר 

تةكنيكى9 =مانة�Lني تا=��L بَيت؟
 hلةخؤ��طرَيت، قسة ����آلa: ئةa ثرسيا�� مانا� �
لةسة� تةكنيك ��� كر���، ���� لةسة� نو�سر��� �ياتر لة 
�ماني تر��� بةتايبةتي من لة سة�ضا�� عة��بييةكاند� شتم 
تةكنيك،  ئيشكاليةتي  يا#  تةكنيك  خوَيند�تة��،  لةسة� 
�َينة�  �شة�  كيميا�  �ما#'  تَيكشكاني  لة  هة�   nئي
�هني' تو�نا� ئيستيعابي �ما# بة��مبة� بةهز�� ضؤنيةتي 
ثَيويستي  �يند���  بو�نة���َيكي  �ما#  تَييد�،  كا�كر�# 
بةنوَيبو�نة�� هةية� بة�����مة، ئةمة ��O �ما# بةضةمكة 
نو�سֵר“  ”طوتا��  نو�سֵר  �ماني   a

َ
بةال �َيزمانييةكة�، 

�ييةكي ها�مؤني 
َ
خؤ� لة خؤيد� ��O ئاما<�ما# ثَيد� تَيكةال

لة  هز�  �َينة�  مؤسيقا�  بة�شةكر�ني  ���بِرين'   
َ

لةطة)
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��تايانة�  ئة�  طر� 
َ
هةل ��بَيتة  خؤ�  تَيكستَيكد�  ثانتايي 

�ما#  ��كاتة��،  كؤيا#  خؤيد�  لة  نو�سֵר  مةبةستي  كة 
 a

َ
��O ئا� ��ية بو�ستَي شَيو� يا# ��نطي ��طؤِ�َ�، بةال

ئة�  نا�  بخرَينة  نةتو�نرَ�  ئةطة�  هة#  تَيكست  هةندَ� 
با�نةية�� كة ئا��ستةكاني ��ستنيشا# ��كاQ ئة�� ��نطة 
��نطة  كة   Qستبكا���  Oناها�كَيشةيية يا#   Oالسةنطيية
ثةنجة��  بتو�نَي  ����تر  يا#  ��َيذ  بةما��يةكي  خوَينة� 
 بكاQ.. بؤية من �يستو�مة جؤ�� 

َ
لةسة� ئة� تَيكستة ��ال

بةكا�بهَينم  �uمتنع)  (�لسهل  طر�#  ئاسا#-  �ييةكي 
َ
تَيكةال

كر�ني  لة  ����بَيت  تَيكستة  ئة�  هةتا  نو�سيند�  كاتي  لة 
بة ثيشةسا�ييةO' كةمn سؤ�� طة�مايي �شةكاني تيايد� 
 بكاQ' شةفافيةتي ���ستكر�ني 

َ
شَيو�� ثَيناسةكة� لَيل

نزيكن  هة#  تَيكست  هةندَ�   ،Qبكا تةما��  تَيكستة  ئة� 
بؤية  خوَينة����،  يا#  ���طر  يا������  �<�نة� �  '{�بةِ�
هونة�يية��  بة�هةمهَينانة  لة�  بةئاطابَيت  شاعֲר  ��بَيت 
يا#  ثرسيا�  تَيكستانة��  جؤ��   aلة كا�كر�#  هة�ضةند� 
 a

َ
وَيستةيةO لةال� ���طر يا# خوَينة� ���ستبكاQ، بةال

َ
هةل

سة�جةa ئة� كا�� خؤ� نزيكبو�نة��� �# ناكاQ' لة��نةية 
 Qطر�� ���ستبكا��� 

َ
خؤشة�يستييةكي ��� اليةني لةطة)

 'lبة� مة�جة� لة بةهاكاني خؤ� كةمنةكاتة��� هةما# نر
بةها� خؤ� لةال� خوَينة� بة�جةستة بكاQ لةبة� ئة��� 

خوَينة� يةكةa' ��� ئامانجي ئة� ثر�سةيةية.
تَيدLية  لֲרكيا�  	Rحي  شيعر�كانت  لة  هةندَيك  ثرسيا	: 
طو=L	شتيا�  ضؤ�  خؤ'  ثا	Lستو��..  �تن  =يا��  لة  خؤيا� 

لَيد�كةيت؟
ثرسيا�: بةِ��� من تَيكستي سة�كة�تو� ئة� تَيكستةية 
سؤ��  ��ستة��<��  �شة�  بةئامَيركر�ني  لة   ����� كة 
فؤِ�مَيكي  ناهونة��'  بةبيناكر�نَيكي  يا#   dئيحسا
كاتي  لة  خؤيا#  هة#  ���بِرين  هةندَ�  بةستو�،  ضة� 
 خؤياند� ��هَينن، 

َ
نو�سيند� جؤ�� نة�a' نيانييةO لةطة)

لة  ثِر   '#��� سا��'  كةسَيكي  بة�هةمي  ئة���  لةبة� 
جؤ��  ��نطة  ���تة��  ئة�   

َ
لةطة) �يشتن � بؤية  طة�مֵר، 

 aخؤياند�� هة 
َ

ها�ِ�َييةتييةكي نوَ� ثةيد� بكة# هةa لةطة)
 �������بة���، شيعر بو�نة���َيكي جو�#' �يند��� 

َ
لةطة)

بةسر��شتيي جو�ن�n كا�يطة�تر� لةسة�لَيشَيو�ندني.
ئا: ئيد'يس عة�

هيض كاتَيك
   لة جة�هة	; 

     	Rما� ���	 
        نةكة�تو�مةتة��

Lطفتوطؤ لةطةأل ميال� كؤندَير

ِ��خنةطر�نة��،   cينة���  c�ِبֲר�با��  cبةثَيضة��نة
بة�جةستةترين  لة  بةيةكَيك  كؤندَير�  ميال#   Øتو�نر��
 aلة ئة�  هة�ضةند�  ��بنرَيت.  ها�ضة�خةكا#  نو�سة�� 
 ،Q���� aنامة��نى ئةنجا>�� cطفتوطؤ nيية��، كةم������
���ضو�نى   cتوَيذينة�� لة  كؤندير�  ئاما��طى   aبةآل
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 cبا�����  dباسوخو� خوَيندكا��#'   cجؤ���جؤ�
بة�هةمةكانى لة كؤِ�� ئة��بييةكانى ئة���ثا� ئةمريكا��، 
 aسة�جة  cنزيكة ���طَيِر�نى  كة   Q���� نيشانى 
بة�هةمةكانى ئةa نو�سة��� ثَيشو��c لة بة�هةمةكانى لة 
كؤندير�  نةبو��.   Qِ�َيكة� مةسةلةيةكى   hهَيند� ئَير�ند�، 
سة�كة�تو��كانى  نو�سة��  بؤ  ئاما<�  طفتوطؤية��،   aلة
نو�سة��نة  ئة�  لة�بِر��ية��ية   'Qكا�� نا��ند   cئة���ثا
لةكاتَيكد�  نةبو��،  ئة�  لةسة�  ئة�تؤيا#  كا�يطة�ييةكى 

ِ��نطة ثةيظةكةc ِ��ستيش نةبَيت. 
*��Lَيتةبة	ضا� لةطةأل سنو�	�L	كر�نى ئة� هةظثةيظينانة; 
تائةندL=�يةكيش  ���Lِ	َيذ	يَنة��،  سة	لةنو�  تؤ��  لةالية� 

خوَينة	�L بَيبة� ��كةيت.
هةما#  بةطشتيى  �<نامة��نييةكاند�، � هةظثةيظينة  -لة 
ئةطة�  ��نو�سرَيتة��.  َيت 

َ
��يل ثةيظد��  كة   cشتة ئة� 

ئةكا�يمييةكا#  ِ��خنةطر�#،  لةالية#  تؤ  هةظثةيظينةكانى 
هَيند� طرنط  بطوَيز�َيتة��  � هة� كةسَيكي���n ��قَيكى 
هةظثةيظينةكاند�  لة  ����كا�يى  ���ستى'   aبةآل نيية، 
لة  قسةكانم  كة   aبو� ناضا�  جا�َيكيا#  من  ��كرَين.   #�
ئة�   hئة��  c��ِسة�� بكةمة��،   Oضا هةظثةيظينَيكد� 
 Oشَيو�ية بةهيض  كة   aبكة ��ستكا�يى  بֲר�با��ِ��نة 
 aبةآل  ،cناِ����ييم ���بِر من  نةبو�.  منة��  بة   cثةيو�ند
نَير�كة ِ��حى قسةكانى 

َ
�� ��آلمى منيا# ��ية�� كة هة��ل

سا��،  هةقيقةتَيكى  طةيشتمة  منيش  ثا��ستو���  منى 
 ،Qكا�� طفتوطؤ  نَيرَيكد� 

َ
هة��ل لةطةأل  نو�سة�َيك  كاتَيك 

 cشيا� hكى ثةيظد�� نامَينَيت � ئةمة
َ
ئيدc ثةيظةكا# مول

هةية،   cسا��  ��� ِ�َيطاضا��سة�َيكى  نيية.  كر�#   
َ

قبو�)
جَيمةبةستةكا#  مةسةلة   cبا����� ببينֵר.   nيةك ئَيمة 
��نو�سيتة���  ثرسيا��كا#  تؤ  ���تر  ��كةين.  مشتومِر 
ِ�َيطايةكى  ئةمة  ����مة��.  ��آلمةكانت  �����قى  من 
لؤ<يكييانةية،  من  بةتَيِر��نينى  ئةمة  بة�يذ��نانةية.   'hبا
هيض شتآ هَيند�c كؤثى ��قى ِ��سةنى ��آلمةكة ناتو�نآ 

 Qمتمانةما# بؤ ��بֵר بكا
ئة�	�ثا;  بؤ   '�Bئاما ضةندينجا	   Lباسةكانتد لة  *تؤ 
نا��ند كر����، هةمو� بة	هةمة ضֲרRكييةكانى تؤ لة كؤما	; 
ضيك ِ	�����L' � تةنانة' لة بة	هةمة تيؤ	ييةكة; تؤ�L� Lتا 
 ;	R= طرنطييةكى  نا��ند  ئة�	�ثا;   L�(ما�R	ِ (هونة	; 

ث�  نا��ند  ئة�	�ثا;  ��	با	�;  تَيِر�Lنينتا�  ��كر�  هةية. 
ِ	��� بكةيتة��� ثَيما� بَلَييت خالَى بة	جةستة ِ	Lستةقينةكة; 

لةكوَيدLية؟ 
كَيشةية،   aئة ضا��سة�كر�نى  بؤ   ،�nباش��-
ضو��  بكةين.  سنو�����  ِ��ماند�  لة  جَيمةبةستةكة  بابةتة 
ِ��ماننو�سى مة�# هةية كة بريتֵר لة كافكا، بر�l، مؤ�يل 
 cنا��ند  cئة���ثا  cلوتكة بة  ئة��نة  من  طؤمִרظؤيض.   �

����نم. 
�ماند� �  cمَيذ�� لة  ���تر،  بؤ  ثر�ستة��  �مانى � لة 
ناسينى  بةبآ   � نةبينيو�  لةئة�   nطرنط بة  كةسَيكم 
مؤ�َير#  ِ��مانى  لة   nث شتَيكى   Øنةتو�نر  hئة��نة
ة مؤ�َيرنيستَيك بو�# 

َ
��ستبكة�َيت. ئةa نو�سة��نة، كؤمةل

كة ئا�����يةكى ���يا# بؤ طةِ��# بة���c فؤ�مة نوَييةكاند� 
جؤ��  لةهةمو�  بةتة����تى  فؤ�مة��  لة�   aبةآل هةبو�، 
ئايد�لؤ<يايةكى نيطةتيظ بة���#، هة�طيز لة �������تى 
�َينةييةكانى  ئةطة��  نا��َين.  بنضينةييةكا#  شكستة 
 ����نَين � تةنها ��يانة�Ø بةشَيو�يةكى 

َ
ِ��ما# بة ناكامل

مةسةلةيةشة��   aئة  c���ِلة ثَيبد�#،   cثة�� بنضينةيى 
ِ��ماند� ���ست ��كة#.  cلةطةأل ِ��بر��� nثةيو�ندييةكي
كو 

َ
ئةa نو�سة��نة بةهيض شَيو�يةO كالسيك ناشكَينن، بةل

بذ���نَيكيnيا# هةية. ئة��# هةمو�يا# لة<َير كا�يطة�يى 
َ
هةل

ئة� ِ��مانانة�� بو�# كة لة سة��c (19)�� لةئا����بو�#. 
ِ��مانى  cيةكةمى مَيذ�� cطا�َيك لة ��مة#) بة نيو�>�من (�
�<طا�َيك لة �) aئة ،aنؤ���هة cنَيم. بة��َيذ�يى سة������
 cبؤتةماية  hِ�َيكة�تة  aئة كر���.   hفة��مؤ ��مة#)� 
 c���ِخستنة لة  يةكةمد�   cنيو� لة  ِ��ما#  كة   ،cئة��
من  كة  مةسةلةية�  ئة�  ببَيت.   hبَيبة خؤيد�   cجة�هة�
َيكى كةمِر�نطى 

َ
��O بֲרc نو�سة� نا�c ��بةa، تيا�� ِ��ل

ة تَيطةيشتنَيك، 
َ
طَيِر���. بؤ خؤثا��ستن لة هة�جؤ�� بةهةل

ةتم بد�# بֲרc نو�سة��يةتى ِ���# بكةمة��. مةبةستى 
َ
مؤل

 cثاشكؤ ��كاتة  �ما# � كة  نيية  فةلسةفى  �مانَيكى � من 
 cكا� ئةمة   ،Qكا�� �َينا  نو�سة�   c�ِبֲר�با�� فةلسةفة� 
جؤ��   aئة كامؤية.  ئةلبَير  ياخو�  سا�تة��   

َ
ثؤ)  #�>

خؤشم  من  كة  مؤ�يالنةية  لة�  ِ��ما#   cبةئةخالقكر�نة
نا�َيت. 

بةتة����تى   l�بر مؤ�يل'  بة�هةمةكانى  نا����كى 
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فةلسةفة��   Qخزمة لة  كة   cئة��  cلةبر ��تا  جيا����، 
تابة�لة�  كة  خؤية��   Qخزمة ��خاتة  مةيد�نة  ئة�  بَيت، 
ساتى هاتنة مةيد�نة�� لة خزمةQ فةلسةفة�� بو��. كَيشة 
ميتافيزيكى' كَيشةكانى بو�نييةتى مر�g، ئة� مةسةالنة# 
نةيتو�نيو�  خؤية��  ��قيعيبو�نى  بةهةمو�  فةلسةفة  كة 
ثةc ثَيبباQ. تةنها ِ��مانة كة ��تو�نآ ئةa مةسةلة طرنطة 

   .Qستةبة� بكا��
ِ��ماننو�سانة، ثَيكهاتةيةكى شاعֲר�نة�  aلةمِر����� ئة
لة   � كر����  ���ست  ِ��ماند�  لة  بة��يا#   cِ���ناكبֲר�نة
ثَيبةخشيو�.  بة�جةستةيا#  باآل�  ثَيطةيةكى  كلتو��يشد� 
 cلة ئةمريكا كة من هةميشة بة ِ�يسو�ييةكى ِ���ناكبֲר�نة
 cِ��ستيةكة aناسر��#. بةآل nنو�سة��نة كةم aضوَينم، ئة��
يبو�نة، فةنتا�ييانةشة ضونكة كاتَيك 

َ
ئةمةية كة ئةa بة�حال

لةبة�ضا���طريت،  ئةمريكى  ِ��مانى  بةتايبةتى  كالسيك 
نو�سة��نى  كة  كاتَيك  بر�نة.   cثة  cشيا� بةتة����تى 
خؤيا#  شاكا��كاني  نا��ند،   cئة���ثا  cطة���
 cخؤ نو�سة�َيكى  ة 

َ
كؤمةل  hئةمريكا بة�هةمد�هَينا، 

هةبو� كة �نياc خستبو�� <َير كا�يطة�يية��. نو�سة��نى 
��O هةمةنطو�c، فاكنة� � ��d ثاسؤd. بةآلa مةسةلة 
بة  بة��مبة�   cلوتكة لة  بةتة����تى  فةنتا�ييةكانيا# 
مؤ�يلد�بو�. بؤنمو�نة ��ستو����نى هز�يانةc نو�سة� لة 
 O�� خؤيد� cجؤ�� فةنتا�يية aمانةكةيد� لة��ِ cطَيِر�نة��
 cضو�بَيتة������، خؤ cخؤ cكة لة ثَيطة Oطة��يية

َ
ئةقل

��خستةِ���، ��تا ��O تةنَيكى ����كى لةهةمبة� كر�كى 
ِ��مانةكة��. 

*ئايا ئة� نو�سة	Lنة تؤيا� خستة Bَير كا	يطة	يية��؟
 c���ِ نة من لة .�nئَيمة شَيو��َيكي cنةخَير. ثةيو�ند-
ساية���،   Oية <َير  ��ضو�مة  ئة��ند�  لةطةأل  فةنتا�يا�� 
 Qتةنانة ياخو�  جويس،  ياخو�  ثر�ست،  لةطةأل  نة 
�� ستايشى � كة  ئةمةشد�  (لةطةأل  لةطةأل هةمةنطو�يشد�، 
���با��يا#  كة   cنو�سة��نة ئة�   .(aكة��  cهةمةنطو�
 Qتةنانة كا�يطة�يية��.  <َير  ناخةنة   nيةك ����َيم، 
لة  ِ��خنة   ���  l�بر نا�َيت.   hخؤ يةكnيشيا#  ئة��# 
 hخؤ cبو�، كافكا l�مؤ�يل ��طرَيت. مؤ�يل ِ�قى لة بر
 � نة�����  مؤ�يل   'l�بر  cبا����� هة�طيز  نة���يست' 
ِ��نطة هيض كاa لةa سآ نو�سة��، ئة�يا# نةناسى بَيت. 

ئة��نم خستؤتة  تَيبطةيشتناية كة من  لة��  ئةطة�  ِ��نطة 
ئة��نيش  ِ��نطة   � ببو�ناية  تو�ِ��  من  لة  طر�ثة��،   Oية
ها�ثةيمانَيتييةa ���ست   aئة ِ��نطة من  بن.  لةسة� هة� 

كر�بَيت، تا خؤa خا��نى سايةيةO بم.
لةطةأل  ثةيو�ند;  ضؤ�  نا��ند;  ئة�	�ثا;  *ضةمكى 
�	�ست   Lسالظد كلتو�	;  سالظى9  �نيا;  ضةمكةكانى 

��كا'؟
نَيو�# �مانةكانى  -بَيطوما# يةكطرتو�يى �مانة��نى لة 
يةكثا�ضةيى   cبةنا� نيية  شتَيكما#   aبةآل هةية،  سالظيد� 
نيية.  بو�نى  سالظيش  ئة��بياتى  سالظيية��.  كلتو��يى 
هة�ضةند� ثة�تو�كةكانى من لة <ينطة� شوَينَيكى سالظيد� 
لة��يك بو�#، خؤa نايانناسم، ضونكة ئةa <ينطة� شوَينة 
 cلةِ���نطة نا��ند   cئة���ثا ��نانةية. �� ���ستكر���� 
منة�� كة لة ثة�تو�كةكانمد� ئاما<�يا# بؤ كر���، بةشَيكة 
مانى- سالظى- مةجة�يى 

َ
كة لةc���ِ �مانناسيية�� بة ئةل

َيندبةندc ��كرَيت. 
َ
ثؤل

ِ��ما#  cلة مانا� بةها Øلةطةأل ئةمةشد�، ئةطة� بتة�
ئة�تؤما#  يا�مةتييةكى   hمينةية��  aئة ��نينى  بطةيت، 
��نينى  بة  تةنها  كة  �تومة،  هةميشة  من  ضونكة   ،Qنا��
لة   Øتو�نر�� ئة���ثا،  ِ��مانى   cمَيذ��  cينطة> ��مينة� 

ِ��مانَيك بطةين.    cمانا� بةها
*تؤ هةميشة ئاما�B بؤ ِ	Rمانى ئة�	�ثايى ��كةيت. ئايا 
ئةمة بة� مانايةية كة بةشَيو�يةكى طشتى، ِ	Rمانى ئةمريكى 

بةال; ئَيو��� كة� بايةخ��؟
لة  من   cال��� كر�.  بؤ   Q�>ئاما بة���ستى  -تؤ 
َيم 

َ
ثةيد�كر�نى ������يةكى طونجا� ئا���Q���� a. ئةطة� بل

ِ���سي ��ال��نرَيت.  ِ��مانى  ئة�كاتة  ِ��مانى خؤ�ئا��يى، 
 Øثشتطو مةسةلةية   aئة ئة��  جيها#  ِ��مانى  َيم 

َ
بل ئةطة� 

كة  ����َيم  بة�هةمانة��  ئة�   cلةبا�� من  كة  ��خرَيت 
ِ��مانى  ضةمكى  هة�بؤيةشة  بةئة���ثا��.  ثةيو�نديد��� 
������يةكى  ئةمة  بَيطوما#  بةكا���هَينم.  ئة���ثى 
كو ��بآ بة مةعنة�يى هة<ما� بكرَيت. 

َ
جيؤطر�فى نيية، بةل

ئةa جيؤطر�فياc مةعنة�يية ��كرØ ئةمريكاh بطرَيتة��. 
ِ��مانى ئة���ثى نا�c ��بةa، ئة� مَيذ���ية  O�� من cئة��

كة لة سَيرظانتسة�� ��طاتة فاكنة�.
*هة	��f ��بينرَيت نة لةنا� ئة� نو�سة	� مة=نانة; كة 
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تؤ ��f كةسايةتيية بةنا�بانطةكانى مَيذ��; ِ	Rما� نا�=��' 
كر�� � نة ئة� كةسانة; كة ثَيش� ��f كا	يطة	�Lنة	Lنى 
كلتو�	���  بة  ثةيو�ندييةكانيا�  ِ	Rما�9  بة	��ثَيشظةبر�نى 
هةظثةيظينةكا�9  لة  تَيدLنيية.  Bنى  نا�;  كر��،  نا�=��' 
ناكةيت،  نو�سة	  Bنانى  باسى  هة	طيز   ،Lتؤ� �تا	�كانى 

��كر� لةبا	�; ئة� مةسةلةية�� ِ	��نكر�نة��يةf بد�يت؟
سة�نجِر�كَيش  ئَيمة   cال ��بآ  ِ��مانةكا#  -توخمى 
بَيت، نةO نو�سة��كانى. هةمو� ِ��مانة باشةكا# ئة��نة# 
 cمانانة��ِ ئة�  ��تا  لةخؤ��طر#،  ِ��طة�  هة����  كة 
خر�بنةِ���.  ثيا��نة��  <نا#'   cيد� هة����  جيهانى  لة 
ِ��طة�c نو�سة��كة ��O با����خى جةستة، لة مةسةلة 

تايبةتييةكانى تاكةكةسةكانة.   
*بَيطوما� ثة	تو�كى هونة	يى ِ	Rمانى تؤ، بةلَطةنامةيةكى 
 Lنينى من لةطةأل ئةمةشدLكَيشة. بةتَيِر�Lنجِر	تايبةتيانة; سة
خوَينة	  ئامؤBطا	يى  بة	ضا�،  بةشَيوL=َيكى  بة	هةمة  ئة�  كة 
ِ	�هةند�كانى  بؤ  فةنتا=ييانة  �يدَيكى  هةبو�نى  بؤ  ��كا' 
لةهةمبة	  خو�يانة   	R= تيؤ	َيكى  بة��	لةمة  بةآل�  جيها�. 

ِ	RماندL ��خاتةِ	��.
 a�>ئاما من  ِ��نطة  نيية.  تيؤ�يش   Qتةنانة -ئةمة 
كر�بَيت،  ثة�تو�كة��   aئة  cنا� بذ���نى 

َ
هةل  cلةبا��

 cئة� ثة�تو�كة نيشاند�� cضونكة ثَيد�ضآ طشتطֲרييةكة
تيؤ�ييانةيا#  خو�ستى   cجَيطة كة  بَيت  ثةيامانة  ئة� 
�ما#)a لةبة� هؤكا�َيكي � cهةبَيت. من نا�نيشانى (هونة�
خو��' سؤ����يية�� ثا��ست. كاتَيك تةمةنم (27 ياخو� 
لة  بو�، ثة�تو�كَيكم نو�سى ���با��c يةكَيك   

َ
28) سا)

 cكة بةال ،(ظانكؤ�� gظال�يسال) cنو�سة��نى ضيك بةنا�
منة�� طرنطييةكى ���c هةبو�. نا�نيشانى ئةa ثة�تو�كة 
 ،lباية cبو�� جَيطة cما#) بو�، لةبة�ئة���� cكة (هونة�
ضاثيش   Øسة�لةنو نايا�'  ثة�تو�كَيكى  بو��   ���  ���
نا�نيشانة،   aئة بذ���نى 

َ
بةهةل ��مة�يست  نةكر�ية��. 

يا�����ييةكى ِ��بر���a �يند�� كر�بَيتة��. 
لة  بة	ضا�،   � طرنط  طؤِ	Lنى  خالََيكى  هيض  *ئايا 
كلتو�	�  جيها�،  ئة��بيا'،  لةهةمبة	   Lكانتاند�	بֲר�با��ِ
تؤ  هةلَةكانى  بֲר�با��ِ	�  لة�Lنةية  ��بينيت؟  تاكةكانة�� 
 �  �L	ِطؤ بة	���  بكة�نة  فةنتا=ييةكانتا�  �يدطا  ياخو� 

��	ضة	خانة��؟

نو�سى.   a��� شتطةلَيكى  ى، 
َ
سال  (30) تةمةنى  -تا 

 Qتةنانة  'Q�  aشيعر نو�سيم.  مو�يك   cبا�����  nث
 ،aيشتو��سينا�يؤيةكيشم نو�سى. بة ِ�َيطاc جؤ���جؤ��� ِ�
 'aبو�  aخؤ ��نطى  ميتؤ��   cشوَينكة�تة ضونكة 
ة 

َ
��مة�يست خؤa بد��مة��. بةنو�سينى يةكةمֵר كؤمةل

 (1959) ى 
َ
سال لة  خةند�����كا#)  (عةشقة  ضֲר�كى 

نيابو�مة�� كة خؤمم ���يو�تة��. من بو�مة نو�سة�� 
َ
�ل

ِ��ماننو�d' جطة لةمة هيضيn نيم. لة�سة���مة��، �يد� 
فةنتا�ييةكةشم نةطؤِ����. 

*بؤضى ��ِL	Rمانتا� يةكةمينجا	 بة =مانى ئيسثانى بَال� 
كر����؟

بسةنطَينم. ��مة�يست بز�نم كة 
َ
-��مة�يست خؤa هةل

ئةطة� لة �نياc �مانى ئيسثانيية�� بضمة ئة��بيياتة��، 
�مانى  ئيسثانى  لةاليةكيnيشة��،  تَيمد�ِ���نن.  بة ضا�َيك 
 � فؤنتس  ما�كيز،   O�� نو�سة�َيكى  ة 

َ
كؤمةل ئة��بيى 

 aئة �مانى  بة   cمانةكة��ِ خر�ثة   cثآ كآ  كؤ�ناسا��ية. 
�ببَيتة��.

َ
نو�سة��نة بال

سة	ضا��: 
مر���   ،eجال حميد  مnجم   ،cشنطر��) سايتى 

.(1385
�: ال�9 حةمة



211

حنا م�نا:
#ه ك ه�وام هه #ه  
ئه و#ش ئه وه #ه    

حه ز ده كه م بمرم!  

ما�ه كه � له  هه وراز�كدا�ه  ، ئه و به رزا�,ه  هه وا� پاك و 
خاو�ن بۆ ده ر�اوان� رۆمان� سور� خولقاندووه ، هه رچه ند 
له  ئاپووره � زۆر� شار� گه وره  دووربكه و�ته وه  هه ست 
به  ئارام� و خۆش� ده كات، له  الچه پ
ك� گه ڕه ك� مساكن 
برزه  له  د�مه شق ده ژ�ت. ما�ه كه � وه ك خاوه ن ما�ه كه  
ساده و ساكاره ، ئه وه � ته مه ن� له  نووس,ن له سه ر هه ژاران 
و ده ر�ا سه رفكرد. ساده �,ه كه � حنا م,نا له  هه ژار�,ه وه  

ن� �ه ، ئه و زۆر ئه و رسته �ه  دووپاتده كاته وه :
(زۆرم ده ست ده كه و�ت و زۆر�ش سه رف ده كه م )،

هه ركه س% پ
� باو�ته  ئه و ما�ه  به  ئاسان� هه ست به  
به رنامه � ئه و ده كات، زۆر جوان و به ر�زه وه  پ
شواز� له  

م
وانان� ده كات.

كه  د�دارمان گه رم ده بوو، ئه و زوو ده �ووت من ب
جگه  
خۆ�دا،  تا�به ت�  ژوور�  له   �ه ،  ن�  ترم  ه,چ�  وشه   له  
به   كه وتبوون.  ب»و�  و  په رش  به   كه لوپه ل�  چه ند�ن 

د�ن,ا�,ه وه  ده �ووت:
ژ�انمدا  له   سه رما�ه مه ،  و  چه ك  گرنگتر�ن  وشه  
بۆ  من  نه بووب
ت،  پ%  بBوام  ئه گه ر  نه نووس,وه   وشه م 
ده سته "تداران نانووسم. خۆشه و�ست� و شه �دا زۆر� بۆ 
به هره و داه
نان� پ
به خش,ووه ، رۆمانه كان�  وشه  هه �ه ، 
نه رم و لووس,ان پ
وه �ه ، سه ما� ش,عر� ن،وس,نه كان� 
زراڤ� پ
وه د�اره . ن،وس,نه كان� ره نگدانه وه � ژ�ان� خۆ� 
ئه سكه نده روونه �  شار�  له   ئاواره بوون,ان  خ
زانه كه و  و 
و  م,خائ,ل  مار�انا  ن،وس,نه كان�  كه سا�ه ت�  پ
وه بووه . 
و  خو�نن  و  گۆشت  پا�ه وانه كان�  بووه ،  دا�ك�  كوڕ� 
رووبه ر� گ
ژاو� ده ر�ا ده بنه وه ، كه سان� جه ربه زه و ئازاو 
نه دار به  سه رما�ه و ده و�ه مه ند به  نه فس، پا�ه وان� ژن� 
رۆژانه �  هه بووه .  رووح  به   ئه ز�ز  و  له ش  به   سۆزان� 
له   تۆ�ه �  ده ر�اكان،  كه نار�  شاره كان�  و  به نده ره كان 
ناخۆش,ه كان� منا�� كرد�ته وه ، بۆ خوشكان� خزمه تكار� 
رۆژان�  سته م  و  زو�م  له   تۆ�ه �  نوس,ووه ،  ماندوو� 
ب
نه وا�� كرد�ته وه ، به "م تۆ�ه � خۆشه و�ست� هاوسۆز، 

نه ك رق� ڕه ش.
ئ
ستا ته مه ن� سه روو� هه شتاو دوو سا�ه  (له  كات� 
د�داره كه) كه  ئاخاوتنه كه مان ده كردو قسه � بۆ ده كرد�ن 
رووداو�  له   ده كات.  تر  �ه ك
ك�  باس�  ئه وه �  وه ك 
رۆمانه كان,دا روو� د�ار� مرۆڤانه � ئه و د�اره ، كۆشش� 
مرۆڤا�ه ت�  مافه كان�  ئاكار�  ده رخستن�  بۆ  كردووه  
ئ,مBۆش  تا  به شر�,ه ت.  جوان�  به هاكان�  داڕمان�  و 
گه رمه كان�  بازاڕه   كت
به   پ
شه وه �  له   رۆمانه كان� 
و"ته كه و ج,Aان� عه ره ب,,ه ، كۆنترا�ت� له  گه ڵ دار االداب 
به رده وامه و سه رما�ه � باش� بۆ رۆژانه � ئه و به  زۆر�ش 
زۆرتر�ن  وه رگرتن�  ته ن,ا  ناو�ت  ه,چ�  ده كات،  داب,ن 

زان,ار�. ئه و ده �
ت:
چ,ترم له  ژ�ان ده و�ت ..؟؟

گه �شتوومه ته  راده �ه ك نازانم چ,م ماوه  له و ژ�انه  ..؟؟ 
چ,م ماوه  له و ته مه نه  در�ژه . ته ن,ا ه,واو مه به ستم ئه وه �ه  
بمرم، له  �ه ك
ك ده گBAر�م ژ�انم بباته وه ، بمكوژ�ت، ئه و 
كه سه � ئاماده �ه  بمكوژ�ت به  ن,و مل
ون ل,ره � سور� 
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به   راده �ه ،  ئه و  گه �شته   ه,وا�ه   ئه و  ده كه م.  خه "ت� 
بانگه واز  بمكوژ�ت،  ده و�ت  �ه ك
+م  بكات  داوا  ره سم� 
ده كات �ه ك
ك رزگار� بكات. تووڕه  ده ب
ت ئه گه ر �ه ك
ك 
له سه ر  ئه و سووره   بكات،  �ان سارد�  بكاته وه ،  نه رم� 

�اره كان� زۆر�ش وتو�ه ت�:Bقسه و ب
په ش,مان  خۆم  قسه �  له   هه رگ,ز  م,نام  حنا  من 

نابمه وه .
حنا م,نا، به رده وام ده نووس
ت و راناوه ست%، سا"نه  
رۆمان
ك� نو�� هه �ه ، دوا رۆمان� (گورگه  ڕه  شه كه  ) �ه ، 
چه ند�ن كه س له  پ,شانگه � سا"نه � كت
ب له  د�مه شق 
ئه و  چاوه ڕوانن،  و  هاتوون  ئه و  ده ستخه ت�  ئ,مزا�  بۆ 
چه ند وشه �ه � به  قه �ه م� ئه و، به  گرنگتر�ن د�ار� ناو 
ره خنه ش�  ئه وه ش  به رامبه ر  ده زانن،  كت
بخانه كان,ان 
ئاراسته  ده كر�ت، ئه و چه ند سا"نه � دوا�� نووس,نه كان� 
دووباره ن و ره نگ� نو�,ان پ
وه  ن,,ه . ئه و چه ند سا�ه � 
دوا�� ئه و له  وه زاره ت� رۆشنب,ر وه ك كارمه ند نه ماوه و 
زۆرتر�ن كاته كان� له  ما�ه وه  به سه رده بات، په �وه ند�ش� 
پ
نجشه مموان  رۆژان�  كه مبووه ،  ده ره وه ش  ج,Aان�  به  
له و  الشام،  هوت
ل�  له   به راز�ل  قاوه خانه �  ده چ
ته  
رۆژنامه نووسان  و  براده ران  ما�ه وه ش  له   قاوه خانه �ه و 

ده ب,ن
ت.
رۆژنامه نووس�  سه �ره   ال  زۆرم  وت�،  به پ
كه ن,نه وه  
وا هه �ه،  د�دار�ك به ناو� من ب»وده كاته وه  به ب% ئه وه � 
من� د�ب
ت، زۆر سه �ره ، ئه وانه  بۆ وا ده كه ن، وا ده زانن 
من بوار�ان ناده م، (ئ
مه ش به پ
كه ن,نه وه  ) وتمان، پاش 
ب»وبوونه وه � ئه و د�داره ش نه ب
ژ�ت، ئه وانه  نه هاتوون و 
د�دار� من,ان نه كردووه . د�دار� ئ
مه  به ن,از� رۆژنامه وان� 
نه بووه ، به "م دان,شتن له گه ڵ پ,ر� رۆمان، ده سته "تت 

نام,ن
ت، و�ست� نووس,ن و تۆمار دروستده كات.
به و ش
وه  باس� خۆ� كردو به  نه رم� وت�:

حنا پشوودر�ژو به  نه فسه . كه  دار الحوار� په خش 
كت
به دا  له و  ب»وكرد�ته وه ،  كت
ب
ك�  ب»وكردنه وه   و 
براده ران سووربوون  رووداو� ده ر�اوانه كه م دز�,وه ، زۆر 
له سه ر ئه وه � وه "م,ان بده مه وه ، داوا�ان له  دادگا له سه ر 
تۆماربكه م، له به ر ئه وه � من پشووم در�ژه و ئه و كارانه  
ناكه م، داوام له  دادگا تۆمار نه كرد. شاع
ر�ك هه �ه  ب,ست 
و پ
نج ساڵ جن
و� پ
دام، من وم»مم نه دا�ه وه ، هاته وه  

الم و له  ما�ه كه � خۆم پ
شواز�,شم كرد. به  من,ان وتووه  
ن�  كافربوون  ن,,ه ،  كافر  كه س  وا�ه   بBوام  من  كافره ، 
�ه ، هه موو كه س بBوا� به  شت
ك هه �ه ، ش,وع,,ه كان,ش 

بBوا�ان به  مه سه له �ه ك هه �ه.
ن,,ه ،  فنجانه   ئه و  د�اره   فBكرد،  به رده م�  قاوه كه � 

ئه وه � زۆر باس� كردووه ، له  وه "مدا وت�:
ئه و فنجانه � دا�كم په نجا ساڵ خۆشم و�ست، ئاگام 
ل
بوو، شكاو پ,نه مكرد، ئ
ستاش هه �گ,راوه . چه ند حه زم 
ده كرد بۆ كه لوپه ل� ده ر�اوان� مۆزه خانه �ه ك هه ب
ت. له  

وه "مدا وتمان:
ده ر�او  تۆمار�  جوانتر�ن  هه موو�ان  رۆمانه كانت 

�,ن و وت�:Bبه نده ره كانه ، قسه كه � ب
هه رچه ند� چوومه ته  سه ر ده ر�ا، گ
ژاو هه بووه .

م
ز�ك�  له سه ر  ژووره كه �  ته ن,شت�  گۆشه �ه ك�  له  
بچووكا به �ه كه وه  دان,شت,ن، ژووره كه � جه نجا�ه  به  كت
ب 
پاك
ت�  چه ند�ن  تا�به ت�.  خ
زان�  و  �ادگار�  و�نه �  و 
فه ره نس�  و  خۆما��  توتن�  كه �ه كه كراون،  جگه ره ش 
ئاوخواردنه وه   قاوه و  فنجان�  م
زه كه ش  له سه ر  هه بوون، 
داگ,رس
ن
ت،  و�ست� جگه ره �ه ك  هه بوون.  و شه راب,ش 
له   ..؟؟  ده ك
ش,ت  پاك
ت  رۆژانه  چه ند  پرس,ارمانكرد، 

وه "مدا وت�:
ئه وه � بخواته وه و مه ست ب% پ
كه كان ناژم
ر�ت..؟؟

توتن  دوو جۆره  جگه ره و  تۆ  بۆ  پرس,مان،  دووباره  
ده ك
ش,ت..؟؟

له  وه "مدا وت�:
چو نكه  ش
تم ..!! دا�كم س% ك,ژ� هه بوو، ئه و ده مانه  
ده پاڕا�ه وه   له  خودا  زۆر  بوون،  گ
چه ڵ  ك,ژ سه رئ
شه و 
كوڕ�ك� پ
به خش
ت، ئه گه ر كوڕه �ه  ش
ت,ش ب
ت، الر� 
نه بوو. ئه وه  من بووم وه ك چۆن ئه و و�ست� و له  خودا 

داوا� كردبوو، وا ده رچووم.
نازانم چۆن له  سا�� 1924 له دا�كبووم، به پ
� ئه و 
ر�كه وتنه � دا�كم بوو، �ان به  ر�كه وت بوو، �ان به هه له  

بوو.
كۆچ,كردووه ،  الذق,ه   به ره و  ئه سكه نده روونه وه   له  
له و�شه وه  بۆ الدێ و له  ته مه ن� هه شت سا�,,ه وه  چۆته  
 1936 له سا��   ��سه ره تا به ته واوكردن�  به رخو�ندن، 
واز� له  خو�ندن ه
ناوه ، له به ر نه بوون� نه چووته  ناوه ند� 
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و خو�ندن� ته واو نه كردووه ، ئه وه نده  ده ستكورت بوون 
پاره � نه عل
ك
ان نه بوو بۆ سارد� زستان به سه رپ
,ان� 
وه كات، هاو�نان به  پ
خواس� ماوه ته وه . باوك� كۆ�Aه �گر� 
به نداوبووه . جارجار�ش حه لوافرۆش,� كردووه ، له  ڕه زو 
ژ�ان�  و  نان  په �داكردن�  بۆ  كردووه .  كر�كار�  باخا 
گه ڕاوه ،  شاران  له   كار  و  ئ,ش  به دوا�  زارۆكه كان� 
و  به برس,ه ت�  منا�ه كان  له گه ڵ  دا�ك�  دووركه وتۆته وه . 
ئه و ره وشه  خراپه �  ماوه ته وه .  ته ن,او چاوه ڕ وان  ترس، 
ما�ه وه � حنا ناچاربووه  زوو بچ
ته  مه �دان كارو گه ڕان 
به دوا� چه ند قروش
ك و�ل و ماندوو و شه �دا ب
ت. وه ك 
باوك� له  به نداوه كانا حه ما�� كردووه ، ئه و چه ند قروشه � 
په �دا�كردووه  له گه ڵ قروش� خوشكه كان� و ئه رك� باوك� 
بۆته  شاگرد�  له  حه ما�� ه
ناوه و  واز�  ته واوكه ربووه . 
به ستراو  ره نگاوره نگ�  كارتۆن
ك�  به پارچه   سه رتاش
ك. 
باوه ش
ن� پ,اوان� به رده ست وه ستاكه � كردووه ، م
ش� 
وشك  ئاره قه �ان�  دوورخستۆته وه و  ده موچاو�ان  له  
كردۆته وه . له و دوكانه دا ده ست� به نامه  نووس,ن+ردووه ، 
پ,ت�  بوو  كه س  تاكه   ئه و  دوكانه كه ،  هاوس
,ه كان�  بۆ 
له و  ده ناس�.  گه ڕه كه �ان  زه لكاو�  له ناو  نووس,ن� 
و  نووس,ن  كاروان�  نامانه دا  ئه و  نووس,ن�  له   دوكانه وه  

گه ڕان� ئه و ده ست,پ
كردووه .
تا  به ر�كه وتووه ،  د�مه شق  به ره و  سا�� 1947  له  
ناو�  به   رۆمان�  �ه كه م  چ,ن.  و"ت�  ئه وروپاو  گه �شته  
گه نجان�  له ناو  رۆمانه �  ئه و  بووه ،  ش,نه كان)  (چرا 

شۆڕشگ
ر كار�گه ر� په �داكردووه .
 ( ش,نه كان  (چرا  سور�  رۆمان�  �ه كه م,ن  وتم  من 
بوو خو�ندمه وه و �ه كه م,ن رۆمان,ش من� گر�اند رۆمان� 
ت
دا  حوز�ران,ت  نسكۆ�  ئه وه �  بوو،   ( پا�ز  (به هارو 

به جه سته كردبوو. ئه و�ش وت�:
من,ش رۆمان� (كۆتره  ش,نه كه � ناو هه وران ) بوو، 
ئه وه � ژان� سووتانم بوو بۆ مردن� ك,ژه كه م به  نه خۆش� 

كانسه ر (ش,رپه نجه  )، كه  پ
� وتم:
نه فه وت
ت، ئه و نه خۆشه  خوشه و�سته م،  تا دوارۆژم 
چاره سه ر�  بۆ  و"ت  ده ره وه �  بۆ  دوورخستنه وه �  به  
ما�ه وه ، دوو سا�م  له   نه خۆش,,ه كه �  بۆ شاردنه وه �  و 
دوورخسته وه . حنا بۆ مردن� ك,ژه كه � به رده وام فرم
سك� 

رشتووه ، برژانگه كان� ته ڕبووه ، به  هه نسكه وه  وت� :

له سا�� 1982 كه  ك,ژه كه م مرد، من بۆ �ه كه مجار 
زان,م خودا هه �ه  .. له به ر فرم
سكه كان� زار� ت
كپرژاو 
و  ب,ره وه ر�  ژان�  تا   ... نه كرا  ته واو  پ%  رسته كان� 
ترمان  ك,ژه كان�  ناو�  له ب,رببه �نه وه   ك,ژه كه �  مردن� 
ك,ژ�  دوو  ئه مل،  و  سوسن  و  سلو�  ه
نا�ه وه ،  به ب,ر 
گه رچ� شوو�انكردووه و  ئه ندز�اره ،  تر�ان  ئه و�  دكتۆرو 
به رده وام سه ردان� ده كه ن، كوڕه  تاقانه كه ش� سه عد م,نا 

نان,ه ت�، خ
زانه كه � Aژن ن,از�  ما�ه وه  ج,ابو�ته وه و  له  
خ
زان,ش�  مر�ه م�  كۆبونه ته وه و  به �ه كه وه   كامه ران�  به  
ما�ه وه �ان  خۆش,ه كه �  بووه   هاوشان�  به به رده وام�  كه  

ته واوكردبوو.
خۆش  و  ئاوه دان  چوارده وره �  هه موومان  (ئ
مه  
ئه و  به ال�ه ك،  سه عد�ش  و  به ال�ه ك  هه مووش  ده كه �ن، 

ج,Aانه  �ه ك سه عد� ت
دا�ه ... ).
سه باره ت به  براده ران� وت�:

زه نگ�  ته له فۆنه كه مان  كه   راكشابووم  پشت  له سه ر 
هاور�م  مردن�  هه وا��  رۆژنامه نووس  په �امن
ر�ك�  ل
دا، 
محمد ماغوت� پ
Bاگه �اندم، زۆر به  گه رم� و به  سۆزه وه  
ببمه وه و  داوا� كرد، ه
من  ئه و�ش  دامه  پBمه � گر�ان، 
بده م، من,ش محه مه دم  بۆ  بۆ رۆژنامه كه �ان  ل
دووان
ك� 
به  هاوڕێ و براده ر ناوبرد، پرس,ار�ان+رد، ئه گه ر رۆژ�ك 
پرس,ان بۆ ده ستن,شانكردنت بۆ خه "ت
ك ك% باشه ، من 
زوو تۆ ده پا�
وم، ئه و�ش وه "م� دامه وه ، ئه گه ر خۆ�ان 
كرد�ان ئه وه  باشه ، با خۆ�ان ب,كه ن، باش بوو خه "تكرا، 
خودا ره حم� پ
بكات ... ناو� زۆر� براده رانمان باسكرد، 
تا نۆره  گه �شته  سه ر ناو� نزار قه بان�، ئه و�ش قسه كه � 

بدو� الجبل� به ب,ره
نا�ه وه و وت�:
ئه و دوا ش,ر� د�مه شق,,ه  به  د�واره وه  مامه وه . بۆ 

�اد� چ,رۆكنووس� ناودار سع,د حوران,ه  وت�:
پ,او�ك� جوام
ربوو.

ئه ده ب,ه   و  ئه ده ب,ان  ئه ك
ت�  له   قسه كردن  بۆ 
جگه ره كه �ه وه   دووكه ��  ته م�  له ناو  ز�ندووه كان,ش 

ن,گا�ه ك� ت
كرد�ن و وت�:
من ب% س,اسه ت ناتوانم، وه ك ماس,,م ب% ئاو ناژ�م، 
بۆ  ئه دۆن,س  له   پشت,وان�  بۆ  ونوس  سعدالله   و  من 
ئه ده ب,ان  �ه ك
ت�  له   وازمان  نۆبل،  خه "ت�  وه رگرتن� 

ه
نا، بۆ و�ست و قازانج� ئه و هه موو كارێ ده كه م.
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كه م
ك خه �اڵ برد�ه وه و به  بزه وه  ده نگ� خۆ� وه ك 
ده نگ� سه ع,د عقل ل
كرد، ئه و به  من� وت:

تۆش  بل,مه ت,ت،  تۆ  وتبوو�:  ئه بوشبكه   ئه ل,اس 
سه ع,د  ئه و�ش  هه �ه   بل,مه تمان  �ه ك  دابۆوه ،  وه "مت 
چ�  به "م  خه "ت�  شا�سته �  تۆ  حنا  به راست�  عقله ، 
بكه �ن تۆ سور�,ت، به رده وام بوو، به  پ
كه ن,نه وه  وت�:

من سه ع,د عقلم خۆشده و�ت.
�ادگاره كان,دا  و  ب,ره وه ر�  جوانه كان�  باخچه   له ناو 
ژمارد�ن،  بۆ  زۆر�  كه سا�ه ت�  ناوو  سه عات  دوو  بۆ 
ره گ�  هزرو  ده وته وه و  موته نه ب�  ش,عر�  ماوه ش  ماوه  
سۆزو  ژ�ن�  ئاماده بوو،  د�ارو  روون�  به   شۆڕشگ
Bانه � 
خۆشه و�ست,ش� نموونه � به تام� زۆر� ت
دا�ه و ژن بوون� 
رۆمانه كان,دا  له   هه بووه ، خۆشه و�ست�  ژ�ان,دا  له   زۆر� 
به  رۆح� ف,دا�,ه وه  زۆره ، سه ره را� ئه وانه  ب% منه تانه  

وت�:
من له  ژ�انمدا خۆشه و�ست,م نه كردووه ، بۆ�ه  پرس,مان 

چه ند ژنت خۆشو�ستووه  ..؟؟
ـــ ئه وه ش به "�ه  .. من ده رحه ق به  ژن زۆر هه ست,ارم، 
كردووه و  نووس,نم  جورئه ته وه   به   باشه .  زۆر  ئه وه ش 
له   بۆ ده ربازبوون  ر�گا  ئاسانتر�ن  كارمكردووه ،  ئازا�انه  
هه له كان، ئه وه �ه  بBوات به وه  هه ب
ت ئه وه � راستگۆ�انه  

ئه نجام� ده ده �ن، مه سه له �ه ك� ئه خالق,ه ...
ئه و  باسه كانمان  د�دارو  و  دان,شتن  خۆش�  له به ر 
ماوه  در�ژه  زوو ته واو بوو، هه ستمان به  كاته كه  نه كرد، 
وه ك هاتنه كه مان بۆ رۆ�شتنه كه شمان هه مان په رۆش,مان 
هه بوو، له  گه ڕانه وه ماندا ئه و چه ند د�Bه  ش,عره مان له ب,ر 

ماوه ، كه له به ر خۆ�ه وه  زوو زوو ده �ووته وه :
ئا�ا ئه و كۆتره  بۆ ما�ئاوا�� ئ
مه �ه  �ان بۆ هاو�نه، 

ده گر�,ت
پاشا� گه نجه كان بوو�ن، دون,اش بۆ ئ
مه  بوو

ده ر�اوان,دا  ده ست�  له   و  بوو�ن  كه سك  گه "�ه ك� 
چه ما�نه وه .

�: شَير��% هة ينى 

كؤضى ��Lيى 
   ئاال� 	VR، طرَيى 

     �Lمة=	َينة	; 
        (	Rمانى نوَ;) 

ئاال# ���، طرَيى ثَيشةنطى (��مانى نوَيى فةِ��نسى) لة 
ى ��1985، 

َ
ى 1953 ��� كؤ�َيتا كة� بة سة�يد� لة سال

َ
سال

 cيد� �نيا
َ
��َينَى لة كا# (فةِ��نسا) ��� لة تةمةنى 85 سال

بةجَيهَيشت.
�ماننو�d � سينةماكا�c كا�يطة� لة هة���� كايةكة�� �
،لة c18 ئابى 1922 �� لة ��يك بو��� خا��نى ��يةها 
 Qنستةكانة�� ها�� cلة بو�� a

َ
كتَيب � شةh فيلميشة ،بةال

 cما# � سينةما، لة� ������، كة لة بايؤلؤ<يا�� ثسثؤ��بؤ �
ثةيد� كر�بو� �،��ظةc ��نستى لة كا��كانيد� ئاما�� بو� ، بة 
بذَير��� لة c17 ئا��� 

َ
ئةند�a لة ئةكا�يمياc فةِ��نسيد� هةل
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 cثةيو�ند تةقليديى   cتة�  a
َ
بةال  ،  ��2005  c  (dما�)

�<َيكيش � هيض  نةكر��،   hثَيشكة  cخؤ اليةنطريى   �
نةكر����  ��طֲר  ئةكا�يميا��  طومةتى  <َير  لة  كو�سييةكي 
 �  cبؤ خؤ ���نيند�  ،لة  بو�   g�ئا���c مر ئة�   cخوليا .
 c>�، َينة���  �  نو�سֵר 

َ
لةطة) ةكر�ند� 

َ
بؤ جيها# � مامةل

جةنطى جة��ئֲר ��ستاية���، ئة��h تاكة خةمى سياسى 
ئة� بو� ��O قوتابييةكى ئةلبَير كامؤ� <�# ثؤ) سا�تة� ، 
بةالc ثؤلَينةكاني ��ست � ضةq لة ئة��بد� الc نة��، كة 
 cطة) � ئايند� � h�ِشؤ cمانة سؤظيةتية مة�نانة�(ئة� �
ئة��بياQ بة�� ����طرQ بة ئة��بَيكى كؤنةثة�ستانة ��نا، 
���ست  خؤيد�  نو�سֵר  لة  طوما#   cنو�سينانة ئة�   a

َ
بةال

 cلَيشا�  
َ

لةطة) ثةيو�نديد�   cَيطة� لة  جيها#   ،� ��كة# 
�<�نةc طَيِر������ باd ��كة# ثَيشكة�تو�خو��#). �

�مانى �  
َ

لةطة)  ���1953 ى 
َ
سال لة   (cَنو �مانى �)

 (cمينو)  cله خانة كة  بو�  ��يك  لة  (�uحامى)يةكةيد� 
���ضو�، ��ستبةجَيش نو�سة��نَيك لة ����c كؤبو�نة�� 
كو 

َ
بةل  ، نةبو�   Oقوتابخانةية هيض  بؤ  ئينتيمايا#  كة 

سموئيل   cنمو�نة لة  هةبو�  (ثَيشينا#)  لة  كةسانَيكيا# 
بيكيت � جيمس جؤيس' فر�نز كافكا.

�مانى نوcَ)، نا�� بنةڕ�تييةكةc (قوتابخانةc ���نֵר) �)
�ما# الc ئة� تةنيا ������طةلَيك نةبو� � cبو�، لة بة� ئة��
كو ���نֵר بو� بؤ 

َ
كة بةشَيو�c بة�����a بطَيِر��َينة��، بةل

������طةلَيك كة ئةطة�c �����نيا# هةبَيت. لة��نةh كة لة 
 ،Qسا�� eؤ� سيمؤ#، ناتا

َ
بو�# ، كل

َ
�� طرcَ ئاال� c����

ما�طرَيتد����، ��نيا) بֲר�نجية، كة ئة��بى هةمو��نيا# بة 
 O�� #ئة��بَيكى بابةتيانة ناسر���، ��تة ئة��بى شتةكا
 O�� ،ئة��� لة ������ ��بينرَين O�� ،#كة هة cئة��

َييت ئا�َينةc كامَير� �َينةيا# بطرَيت.
َ
بل

ى 
َ
سال لة  كة  يا�����ييةكانى  لة   ،cَطر  q��  a

َ
بةال

 cئا�َينةية (ئة�  نا�نيشانى  بة  �يكر�نة�� 
َ
بال  ��1985

���كر��   cنا� كة   Q�  cخؤ  cستةكة� ناطةِ�َيتة��) 
 aناكة قسة  ئاكامد�  لة   a

َ
(بةال  : تةكاند 

َ
هةل نوَيى  �مانى �

��نى  يةكةميش   cجا� بؤ  نةبَيت).   aخؤ  cبا����� تةنيا 
بة ��� سة�ضا��c بنةِ��تيد� نا كة ��مانى نوَييا# لةسة� 
بناغةكة�  ��يِرشتو���  كة   cشَيو�ية بة�  بنياتنر��� 
نج)� سا�تة�� 

َ
(هَيل لة هة���� ��ماني  بريتֵר  ��نا��، كة 

(نامؤ)c كامؤ. نا����ترين ��مانةكانى ��q طرَيى بريتֵר لة 
�مانةكانى (بة�� بو�)� (غֲר�)، (لة طومِر�ييد�)، (كوشتنى �
 .��(Oلةنيويؤ�  hشؤڕ  cثَينا� لة   Oية�>�(ثِر ثا�شا)� 
(سينةماh اليةنَيكة كة طرنطييةكةc لة ��هَيناند� كةمnنيية 
ى 1961 

َ
يد� سال

َ
له اليةنى ��q طرَ�، سة��تاكةشى لةطةل

 
َ
e  c���� ���هَينة�  ها�ِ�َيي   cينية� ئاال#  كاتَيك  بو�، 

فيلمى  لة  كر�بو�  ما�طرَيتد�   
َ

لةطة)  cها�كا� (كة  كر� 
بنو�سَى،   Oسينا�يؤية كة  خؤشة�يستيد�))   cشيما�(هَير
ى ��بو���� لة ما�ينبا�c نو�سى، فيلمة ��طمةنة 

َ
كة سال

كة لة مَيذ��c سينةما�� كة ����نينى سينةمايى � ����نينى 
ئة��بى بةيةكة�� بةيةكسانى تَيد� كؤبو�نةتة��.

 cفيلمانة ئة�   c��� لة  �ينية  ئاال#   cفيلمانة ئة� 
 cسينةماييةكة كةلتو���  لة   ���� ���يهَينا�#، 
ها�كا�يية  ئة�  بة��مبة�يشد�  لة  هاتو�#،   cثَيشو�
���هَينة�َيكى  بؤ  طرَيى   q�� كة  كر����  ئاسؤطةلَيكى 
���ستكر�نى  ئاسانيشة  كا�َيكى  ���ضة�خاند.  سينةمايى 
ما�ينبا�)�  لة  ��بو����  ى 

َ
(سال نَيو�#  لة  ثةيو�نديطةلَيك 

ى ��1963-1975 
َ
ن
َ
شةh فيلم كة ��q طرَ� لة نَيو�# ساال

بة  ��خنةطر�#  لة  يةكَيك  كة  فيلمطةلَيك  بة�هةميهَينا�#، 
������كا#   � كةسَيتى  كة  ضو�ند��نى،   aمؤ  cمؤ��خانة
بةستو� لةكاتد� �����كة�#، بز���يش لة ���بِريند� با بةبَى 
 O�� كة طرَيضكن. ثؤليسيانة بَيت Qبَيت. تةنانة hة

َ
جو�ل

د� 
َ
ئةستةمبول  cبة���� (�������كاني  (نةمر)��  فيلمى  لة 

��سو�ِ�َينة��) كة كةمn لة كةسَيتييةكا# ئَيكسسو��يانة 
���ناكة�َيت، ئاال# ��q طرcَ، بةكةميى قسةc لةكا��كانى 
ةكانيد� 

َ
 ها��ل

َ
خؤc ��كر�، بِر��شى كةa بة�� بو� لةطة)

 O��  cخؤ ثَيكهَينا��،   �(cَنو �مانى �)  cبز��تنة��
لة   O�� نو�سة�َيك،   O��  cلة�� �ياتر  ����نا  خوَينة�َيك 
�نَيكى  ئاما<� بؤ ���طَيرٍِ لة كؤتاييد�  َى، 

َ
يا��شتةكانيد� ��ل

 (cَمانى نو�عة��بيى كتَيبى ��q طرcَ (سة�كة�تنَيك بؤ �
��كةين كة لة(����uعا�`) c ميسر ���ضو���، �مسيس 
��ظة  ثرنسيثةكا#  كتَيبةكة  نو�سيو�،  بؤ  ثَيشةكى  يونا# 
��كاQ بةبَى تيؤ�يز�كر�#، لة �َيطةc ��قطةلَيكة�� كة لة 

كا�� ئيبد�عييةكانى نو�سة� ��ضن. 

ئا: مֲר��%�لي
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 Xَثةنجا سا 
 ضا��ِ	�Lني 

Lلة ثَينا�� خؤشة�يستيد

خؤشة�يستيي لة =�ماني كؤلَيرL�L- بة كو	��
لة   1927 ي 

َ
سال ما�كيز  طا�سيا  طابريل  ثَيشةكي: 

تةمةني  لة  بو��،  لة��يك  ؤمبيا 
َ
كؤل لة  (ئة�كاتا)  شا�� 

 
َ

-سة�سا) �ماني � �كر�نة��� 
َ
بال بةهؤ�  يد� 

َ
سال  (40)

�مانَيكي � ضةند  ثةيد�كر�����  نا�بانطي  تةنيايي-��� 
ضֲר�كي   ،Oثاتريا� ثايز�  ��كو  هةية،  تر�  بةنا�بانطي 
ؤنَيل بنَير�. 

َ
مة�طَيكي ��طةيةنر��، كةd نيية نامة بؤ كؤل

 hئةمة � Qي ئة��بيي ���طر
َ
ي 1982 خةآلتي نؤبل

َ
سال

ئة��   ����  
َ

سا)  (3) ثَيبةخشي.  جيهانيي  نا�بانطَيكي 
�كر����، 

َ
�ماني خؤشة�يستيي لة ��ماني كؤلَير���-� بال�

جيهاند�  لة  خؤشة�يستيية  شاكا��  كة  شاكا��شي   aبة
جا�َيكيn خوَينة��ني �نيا� تو�شي سة�سامي كر�. ثاشا# 
لةنا�   

َ
(جةنةِ��) لة��نة  �كر����، 

َ
بال تر�  �مانَيكي � ضةند 

���جا�يش  هتد..)،  فِر�ندنَيك  ي 
َ
هة��ل تو�نا�تو�نةكانيد�، 

�كر���� بةنا�� (<ياa بؤ ئة��� 
َ
بֲר����ييةكاني خؤ� بال

بطَيِرمة��).  
ئَيستا  كة  كؤلَير���  ��ماني  لة  خؤشة�يستيي  �ماني �
 qبة كو��� لة كتَيبخانةكاني ال� خؤماند�ية، ���طا� ضا
ضاثي  الثةِ����   (580) ���توَيي  لة  حةمد�  ثةخشي   �
نا�بانطي  هة�   Oنة �مانة �  aئة �كر�نة��� 

َ
بال كر����. 

كو 
َ
بةل هَيشتة��،  باآلية��  ئاستة  لة�  ما�كيز�  جيهانيي 

ال�  ما�كيز�  �ياتر   � ثَيبةخشي  �ياتر�  نا�بانطَيكي 
�كر�نة��ية�� 

َ
خوَينة��ني خؤشة�يستكر�. هة� لة كاتي بال

 � جيها#  �يند���كاني  �مانة  بؤ  ���طَيِر�ني  بة  ��ستكر� 
 (7) �بو����، 

َ
بال جيهاند�  بة  فر���#  ئاستَيكي  لةسة� 

جا�يش ���طَيِر����� بؤ فا�سي � عة��بي � نزيكي (30) 
هةستمكر�   hبةند� ضاثكر���تة��،  �مانة   ���  aبة جا� 
كةلَينَيكي  كو��يد�  كتَيبخانة�  لة  �مانة �  aئة نةبو�ني 
تة���مكر�،   � ���طَيِر�ني  بؤية ��ستمد�ية  هة�  طة���ية، 
بضو�كي  خزمةتَيكي  تو�نيبَيتم   aكا��  aبة ئومَيد��  بة� 

    .aخوَينة�� كو�� بكة
********                        

هةمو�  �َيِر��  كؤلَير���  ��ماني  لة  خؤشة�يستيي 
كو يةكَيكة 

َ
شتَيك نةO هة� نايابnين ��ماني ما�كيز�، بةل

كؤتايي  ضا��كة سة���  لة  ئة� شاكا��نة�  طرنطnين  لة 
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��خنةطريش  هةندَ�   � نو�سر��#  بيستةمد�  سة��� 
 .�nتةنيايي طة���تر� جو�ن 

َ
ثَييانو�ية لة ِ��ماني سة�سا)

ي ��1985 ��ماني خؤشة�يستيي 
َ
ثَيش ئة��� ما�كيز لة سال

ثرسيا��  ئة�  هةميشة  �بكاتة��، 
َ
بال كؤلَير���  ��ماني  لة 

لةالية# ��� لة خوَينة��# � ��خنةطر�نة�� ��كر�� ���تر�، 
بنو�سَيت،  تر  تو�نا� ئة��� ما�� شاكا�َيكي  ئايا (طابؤ) 
�بو�نة��� 

َ
بال  ���� تَيثةِ�َينَيت؟  تر�  بة�هةمةكاني  كة 

 aبة dَي. ئة�سا مليؤنةها كة
َ
�مانةكة، ما�كيز �تي: بةل�

�ماننو�سة � aبو�# � �ياتر متمانةيا# بة aمانة سة�سا��
لة  ما�كيز  كة  هَينا  بة��  با��ِ�يا#  ثةيد�كر�،  بليمةتة 
تةنطيا#  تةلةفزيؤ#  سينةما�  خة�يكبو�  كة  سة���مَيكد� 
د�ضني، تو�نيي سة�لةنوَ� متمانة بؤ ��ما# 

َ
بة ِ��ما# هةل

بطةِ�َينَيتة��. 
خؤشة�يستيي  ِ��ماني  �كر�نة��� 

َ
بال بة  ما�كيز   

ِ��ما#  كة  كر����   Qثا��� ئة���  كؤلَير���  ��ماني  لة 
نةمر����� نامرَيت. لةهةمانكاتد� جةختي لة�� كر���� كة 
خؤشة�يستيش بةمانا طشتي � تايبةتييةكة� نةمر����� 
بابةتي  بة  كر�  خؤشة�يستيي  ما�كيز  ئةمجا��  نامرَيت. 
بة�����ميي  لةسة�  جةختي   � �مانةكة� � سة��كيي 
��مانَيكد��   �  aسة��� هةمو�  لة  كر����،  خؤشة�يستي 
ئة��� ���ثاتكر���� مر�g لة هةمو� سة���مَيكد� ناتو�نَيت 
بةبَي خؤشة�يستي بذ�، تةنانةQ لة ��ماني كؤلَير��� � لة 
بليمةتة  �ماننو�سة �  aئة ئة���  لةبة�  ثֲרيشد�.  ساآلني 
عةشقَيكما#  حيكايةتي  بَيوَينة  هونة�يي  بةشَيو�يةكي 
لةبة�  �ياتر��  نيو سة��  لة  بؤ ��طَيِرَيتة��، كة تةمةني 
بة   Qبكا نو�كة�� ��ست  لة  تا  نيية   dمَيذ��نو� ئة��� 
 ���� ئةفسانةيية،  عةشقة   aئة حيكايةتي  طَيِر�نة��� 
سة���سة�  عاشقَيكي  ضا��ِ���نيي   

َ
سا) ثةنجا  لة  �ياتر 

��ضَيتة سة� حيكايةتةكة� ثاشا# لة ِ�َيطا� بةكا�هَيناني 
سة��تا�  بؤ  ��باتة��  خوَينة�  تد�عي)ية��  (طةِ��نة��- 
فلؤ�نتينؤ  ئة��تا  ئةفسانةيية.  عةشقة   aئة لة��يكبو�ني 
ئة���   hثا ضا��ِ���ني،  نيوسة��  لة  �ياتر   hثا ئة�يز� 
 ���� ��مرَيت،  مَير��كة�  خؤشة�يستي   ����� فَيرمينا 
ثرسةكة سة�لةنوَ� ثةيماني خؤشة�ييستيي خؤ� بؤ تا�� 
مَير��كة�  هَيشتا  ئة���  لةبة�   ���� فَيرمينا  ��كاتة��، 
تةماشا�   Oكو سو�كايةتيية�� ����نةكر����،  كفنةكة� 

ئة�يز�  فلؤ�نتينؤ   �  Qكا�� تا��كر�نة��ية  ثةيما#  ئة� 
ي 

َ
بةخةيال بةياني  هةتا  شة��  ئة�   aبةآل  ،Qكا�����

.Qفلؤ�نتينؤ�� بةسة� ��با
�مانة ثِر� لة ِ������ � طؤِ��نكا��، لةبة� ئة��� � aئة
��طَيِرَيتة��  ثيا�َيك   �  #> خؤشة�يستيي  حيكايةتي 
حةفتا  تةمةني   ���� هةتا  ييانة�� 

َ
مَير�منال تةمةني  لة 

 hطؤِ��نكا�ييانة لة�   dبا ئة��شد�   
َ

لةطة) ييا#، 
َ
سال

جةنطي  خولةكاني  لة  ���يد���،  ����يا#  لة  كة   Qكا��
نا�خؤ� قو�بانييةكانيية�� بيطر� هةتا ئة� طؤِ��نكا�ييانة� 
لة�َيشة��   � بة�يهاتو�#  ���با���  كةشتيو�نيي  بو���  لة 
تةمةنة��  ئة�  لة ما���  ئة� طؤِ��نكا�ييانة�  بؤ سة��ثا� 
كةكةيد� هاتو�#، هةتا �َيتة سة� ئة� 

َ
بةسة� شا��كة� خةل

كي شا��كة، 
َ
ثةتاية� ��كو �ِ�ند�يةO بة�بؤتة طياني خةل

كة ثةتا� كؤلَير�ية. 
ة��ني سة��كيي ��مانةكة فلؤ�نتينؤ ئة�يز�� فَيرمينا 

َ
ثال

(ئاما��كر�ني  قوتابخانة�  لة   ���� فَيرمينا  كة   ،#-����
ئة�يز���  فلؤ�نتينؤ   

َ
لةطة) ��خوَيني،   (��ثֲר ثاكيز�� 

��ستد�كة# بة نامة طؤِ�ينة��� لة �َيطة� نامةكانيانة�� 
�����بِر#.   �nيةك بؤ  يا# 

َ
كةفوكول ثِر  ثِر سؤ��  هةستي 

لة كاتي ���سد� بؤ  نامةيةO كة  تا ئة��� ��<َيك لةسة� 
فلؤ�نتينؤ� ��نو�سَيت � لةالية# مامؤستاكةية�� ��طֲרَيت 
عةشقة  ئة�   hشَيو�ية بة�  �����كرَيت،  قوتابخانة  لة 
با�كي  لةالية#  ئيد�  ��بَيت.  ئاشكر�  نَيو�نيا#  نهَينيية� 
فَيرمينا ������ ��كة�َيتة بة� هةِ��شة، لةبة� ئة��� با�كي 
فَيرمينا ئاما�� نيية كضة نا�����كة� بد�Q بة طةنجَيكي بَي 
كو ��ية�َيت كضةكة� بد�Q بة كةسَيكي 

َ
، بةل

َ
 � فةسل

َ
ئةسل

هيض  هةِ��شانة   aئة  aبةآل ��جاخز���،  ةمةند� 
َ
���ل

لَيناكاQ � هة� سو�� ��بَيت لةسة� خؤشة�يستيي  كا�� 
ئة���  بةمةبةستي  با�كي  ثاشا#   ،���� فَيرمينا  بؤ  خؤ� 
كضةكة� ئة� خؤشة�يستيية� لةبֲר بضَيتة�� ��يباQ بؤ 
 hئةمة  aبةآل ����يد�خاتة��،   ��� ما��يةكي   � سةفة� 
سة���سة��،  عاشقة   ���  aئة لَيكد�بِر�ني  هؤ�  نابَيتة 
 � ��بن   aبة����� تةلةطر�فة��  ِ�َيطة�  لة  ئة���  لةبة� 
ئة���  ��نَير#.   �nيةك بؤ  ثِرخؤشة�يستي  تةلةطر�� 
ماية� سة�سوِ�مانة ئة��ية ئةa ��� عاشقة لة ما��� سَي 
وطؤِ� ��كة#، هة�طيز هةلي 

َ
د� ئةطة�ضي سة��# نامة ئال

َ
سال
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ناكة�َ� � ���� طةِ��نة�� لة سةفة��كة� 
َ
<��نَيكيا# بؤ هةل

ئة�يز� ��بينَيت  فلؤ�نتينؤ  نزيكة��  لة   ���� فَيرمينا  كاتَي 
��يخاتة   

َ
سا) ثةنجا   � لَيد�هَينَيت   ���� لةخؤية��  هة� 

 Qضا��ِ���نيية��، ثاشا# لةسة� ��خو��يي با�كي شو���كا
 aهة ةمةند�� 

َ
���ل  aهة كة  ئؤ�بينؤ،   

َ
خؤظينا) �كتؤ�  بة 
��جاخز���شة.     

تر���  كةسَيكي  لةالية#  حيكايةتة   aئة ئةطة� 
��شبكر�يةتة��،  ثَي  الثةِ���  سة��#  بنو�سر�يةتة��� 
خوَينة�  نةيد�تو�ني   � لَيد����ضو�  ئاسايي  بابةتَيكي 
 aلةبة��� خوَينة�  ئة���  لةبة�   aبةآل  ،Qبكا  aسة�سا
حيكايةتخو�نَيكي بيلمةتد�ية� ما�كيز ����نَيت ضؤ# �� لة 
ي لَي ببَيتة ��قيع � ��قيعي لَي ببَيتة 

َ
خوَينة� بكاQ خةيال

 
َ

لةطة) سة�ساميية��  بة  �مانةكة � كؤتايي  هةتا   ،
َ

خةيا)
�مانةكة�� ��مَينَيتة��� ���� تة���كر�نيشي ��مانةكة بؤ �

هةميشة لة يا�����ييد� ��<�.

سة	نج:
سو��a لةa ��� سة�ضا��ية ���طرتو��:

22/5/ مكتو�   Qمد�نا �لكولֲר�-  �من   � *�لحب 
 2007

*�لف �جه اللف عاa – ����لحيا� 11/ 3/2008

ئا: محةمة% كة'يم

نيطايةf بةكتَيبي 
(كؤال	� هةلَد�	)

 (The Ltite runner د��- 
َ
هةل (كؤال��  كتَيبي 

يةكةمֵר ��ماني خاليد حسֵר نو�سة�� ئةمريكي بةِ��طة� 
��نيا  كتَيبةكاني  فر�شnين  ثِر  لة  يةكَيك   O�� ئةفغاني 

تؤما� كر�.
سة�كة�تنَيكي  جيهاني  ئاستي  لةسة�  �مانة �  aئة

طة���� بؤ ئة��بياتي ئةفغاني هَينايةكاية��.
د�� لة نيويؤ�O' بة� لة ما��يةكي كو�Q لة 

َ
كؤال�� هةل

(ئةمريكا،  لة  لة���  ئةمة جطة  طةيشت،   qبةضا لةند�# 
بَي  خوَينة�َيكي  فة��نسا)  مانيا، 

َ
ئةل كةنة��،  بة�يتانيا، 

شوما�� بؤ خؤ� كَيشكر����.
تا��كو ئَيستا بة�هةمة ئة��بييةكاني ئةفغانستا# لة 
 a

َ
بةال �َيطة� ���طَيِر�نة�� طةيشتو��تة ������� خؤ�، 

بة�ماني  كة  بة�هةمانة�  لة�  يةكَيكة  د��) 
َ
هةل (كؤال�� 

ئة���  هؤ�  بو��   hئةمة هة�  نو�سر���،  ئينطليز� 
لَي  طة�مي  ثَيشو��ييةكي  ��نيا  نو�سة��ني  خوَينة��#' 

.Qبكا
��يةها  لة  ئَيستا  تا��كو  خاليد حسَين  �مانة� �  aئة
�كر���� لةالية# ضةندين نو�سة���� ��خنة� 

َ
�<نامة� بال�
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�ماننو�سَيكي � كة  ئةلةند�  ئيز�بيل   hلة��نة لَيطֲר���، 
د��)� بة 

َ
ناسر��� ئةمريكا� التينة� ��ماني (كؤال�� هةل

�مانَيكي نائاسايي' فة��مؤh نةكر�� ثَيناسةكر�، ئاما<�� �
بةهَيز�� ���� خوَيندنة���  بة��شد� كة ئة�� ��مانَيكي 
ئة� ��مانة، خوَينة� هةست بة�� ��كاQ هة�ضي ���� ئة� 

�مانة ��يخوَينَيتة�� بَي ��} �َيتةثَيش ضا�.�
ئةفغانيةكا#  خوَينة��  نَيو  لة  بة�لة���  �مانة �  aئة
بيانيةكا#  خوَينة��  ي 

َ
�ل لة  خؤ�  جَيطة�  بخوَيند�َيتة�� 

كر��تة��' شوَينَيكي تايبةتيشيا# بؤ ��نا��.
كة  ��طَيِرَيتة��   

َ
منا)  ��� ضֲר�كي  �مانة �  aئة

بنةما  ثة�������  شَيو�  لة  يةكةيا#  هة�  يةكن'  ها�ِ�َيي 
يةتييةكي تة��� جيا������ هاتو�#، ئةمֲר فֲר��ند 

َ
كؤمةال

باشي  ثشتو�ثةنايةكي  بةهَيز��  ةمةند� 
َ
���ل كةسَيكي 

هاتو���  هة<�����  خَيز�نَيكي  لة  (حةسة#)يش  هةية، 
هةمو� ئةند�ماني خَيز�نةكة� خزمةتكا�� كا��كة�#.

ة لة ئةفغانستا#' لة سة���مي ثا�شايةتيد� 
َ
ئةa ��� منال

ئة�  سة�طو�شتة�  طة�����بن،   
َ

كابو) لة  َيكد� 
َ
مال لة 

ئة�كاتة�  يةتي 
َ
كؤمةال با����خي  ثيشاند�ني  ة 

َ
منال  ���

ئةفغانستانن.
 aد�ني كؤال���� يةكة

َ
جا�َيك حةسة# لة ثَيشִِרكَيي هةل

a ئةمֲר� ها�ِ�َيي ئة� سة�كة�تنةكة� بةال�� 
َ
��بَيت، بةال

تةثَيكر�ني.
َ
ناخؤh ��بَيت' ��ست ��كاQ بةطال

��ستثَيكر�ني  سة��تا�  لة   1978 كو��تا�   ����
لة  ئةمֲר  خَيز�نةكة�  ئةفغانستا#،  نا�خؤ�  شةِ�� 
دَين' بة��� ئةمريكا كؤ[ ��كة#، با�كي 

َ
ئةفغانستا# هةل

بؤ   Qكا�� كا�  بةنزيند�  تر�مثايةكي  لةسة�  لة�َ�  ئةمֲר 
لة  ةكانيا# 

َ
منال بةِ�َيو�بة�َيت'  خَيز�نةكة�  بذَيو�  ئة��� 

خوَيند# بة�����a بن.
ضةند  �َينة�  كتَيبةكةيد�  بةشة�   aلة حسَين  خاليد 
ئةفغانستا#  ضؤ#  كة  كَيشا��  سة�نجِر�كَيشي  ��مزَيكي 
Q بةهة<��� ��<ين، كة ضؤ# 

َ
بة<يانَيكي �<���� ���� لة �ال

 خؤياند� ��بة# 
َ

غر��� شانا�ييكر�# بةنةتة��كةيا# لةطة)
بؤ ئة� شوَينة� لَيي ��<ين.

 
َ

لةطة) ئة�  ��فتا��  كة   Qتَيد�طا لة��  ئةمֲר  لة�َ� 
 Qبة�� ��كا O�� aها�ِ�َيكةيد� ئينساني نةبو��، سة��نجا
بةسة���هَينا�#،  ضيا#  جةنطةكا#  ها�ِ�َيكة�  خَيز�ني  كة 

بة��مبة�  كة  ��بر����  ��فتا���  لة�  ��ية�َيت  بؤية 
.Qها�ِ�َيكة� كر���يةتي لة يا�� بكا

���با��� نو�سة�:.
لة  كابو)  لة  با�كَيكي هֲר�تي  ��يك'  لة  خاليد حسَين 
ي 1976 ئة� 

َ
��يك بو��' هة� لة�َيش طة���بو��، لة سال

بؤ  نةطةِ��ية��  كة  جا�َيكي   nئي بةجَيهَيشتو��،  تة� 
َ
�ال

ئةفغانستا#، ئَيستا لة كاليفو�نيا ��<� كا�� ثيشةييشي 
ثزيشكة.

حسَين)��  (خاليد  �ماني � يةكةمֵר  د��) 
َ
هةل (كؤال�� 

َيت 
َ
��ل خؤ�  ئةطة�ضي  نو�سر���،  ئينطليز�  بة�ماني 

��يكي  �ماني  فا�سي'  بة�ماني  ضֲר�كي  ��بر�����  لة 
نو�سيو�.

سي  بي  بي  سايتي  بؤ  طفتوطؤيةكيد�  لة  (حسَين) 
سةبا��Q بة�� قسة��كاQ كة بؤضي ��مانةكة� بة�ماني 
ئينطليز�  �ماني  بة�ئة���  لة  �تي  نو�سيو�  ئينطليز� 
بؤ ئة� ئاسان�n ئةمة لة ���يةكة��، لة ���يةكي تر��� 
��ترين خوَينة� � 

َ
نو�سة� �تي كة ��ية�َيت طفتوطؤ لةطة)

���ستي  �َينةيةكي  خوَينة��نة�  ئة�  بةتايبةتي   Qبكا
�َيطةيةكي  ��بَيتة  بة�هةمة  ئة�  نيية،  ال  ئةفغانستانيا# 
�مانةكة � نو�سة��  ئةفغانستا#.  ناسيني   nباش بؤ   hبا
ئةفغانستا#  لة   ���� ما��يةكي  ئة���  بةهؤ�  َيت:. 

َ
��ل

 hم بة�لةجةنط كَيشا��. ئةمة
َ
a �َينة� كابول

َ
نةبو�a، بةال

لة سة��تا� ��مانةكةيد� باd كر����.
خوَينة��#  بةبֲר�  ئة��  �مانةكةيد� � لة  نو�سة� 
��هَينَيتة�� كة ئةفغانييةكا# ضؤ# لة غو�بةتد�� لة����� 
ئة��  خؤ�  حسَين  خاليد  كةسي  ئة�مو�ني  ��<ين.   Q

َ
�ال

هاتو��  �ماننو�سي � ئةندَيشة�  جا�جا�َيك  كة  بو�� 
د�� ��ِ�شتني بؤ كر����.

َ
بةخةيال

كة  كر����  ئة��  لةسة�  تةئكيد�  حسَين  خاليد 
<نَيكي  <ياني  بنو�سَيت ���با���  تر  ��ية�َيت ��مانَيكي 
 ،Q���� خؤ�  ضֲר�كي  بةطَيِر�نة���  ��َيذ�  كة  ئةفغاني، 
يا�  لة  �مانةشد� �  aلة  Qغو�بة <ياني  ناية�َيت  بةتة 

َ
هةل

.Qبكا
سة�ضا��:. بي بي سي.

�: ضنو'
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	BR; جيهانى 
    شيعر، جيا�L=ييةكا� 

    بةيةf ��طةيةنَيت

فةلةكة�ين   cبةضا��َير  27-29/3/2008 �<�نى �
 cبز�فى ��شنبֲר ،cشنبֲר�كاكةيى' بةها�كا�c ������تى �
 cبةبةشد��  cشيعر جيهانى   c>�� ى 

َ
فَيستيظال  cَلةئاكر

ضةندين شاعֲר لةهة� ضو�� ثا�ضةكةc كو��ستا#' ضةندين 
يا�� ��خنةطرc ئة��بى �َيكخست.

َ
لَيكؤل

 cسر��� ةكة 
َ
فَيستيظال يةكةمى   c>�� سة�لةبةيانى 

 cقيب ثَيشكةشكر�� ثاشا# ضةندين طؤ��نى' شيعر�� cئة
 (aير� بة�)هة�لَير cلةالية# طر�ثى هونة� cكالسيكى كو��
بةسة�ثة�شتى هونة�مةند ��يا ئةحمة� ثَيشكةشكر�، ثاشا# 
 hثَيشكة شيعر  جيهانى   c>�بة�  Qتايبة  cتا�� ضةندين 
 aلةطرنطى ئة cتةئكيد cشنبֲר�� cكر�#، كةتيايد� ���ير
 cشيعر cجؤ�� فَيستيظاآلنة كر���� بؤ بر����# بة هونة�
ة ��كةينة 

َ
كو��c' �تيشى «��كو ������Q ئةa فَيستيظال

ة� لةشا�َيكى كو��ستا# سا�c ��كةين» 
َ
نة�يتَيك' هة� سال

ى 
َ
�شنبֲרc لةلَيد��نَيكيشيد� سةبا��Q بةفَيستيظال� cير���

 cةبجة
َ
ى ئايند� ��يطةياند كة ��<c جيهانى شيعر لةهةل

َ
سال

شةهيد سا���كرَيت.
ة�� 

َ
فَيستيظال ��سثَيكى  سة�لةبةيانيية��  هة�لة� 

 hثَيشةكة �شةكا#)   cسةما)  cبةنا�  cشيعر  cثانؤ��ما
ح ئاكر�يى)' بةها�كا�c سةتةاليتى 

َ
كر� لة���هَينانى (مسل

كو��ستا#..ثِر�طر�مى سة�لةئَيو���c هةما# ��< بريتيبو� 
 cشاعֲר لةهة� ضو�� ثا�ضةكة �� cشيعر cلةخوَيندنة��
) نمايشكر� كة هونة�مةند 

َ
(�كو��ستا#، ثاشا# فيلمي (�

هونة� سةليم كا�c ���هَينانى تَيد� كر�بو�.. سة�لةبةيانى 
لةالية#  ثَيشكةشكر�#  ينة�� 

َ
لَيكؤل سَى   a����  c>��
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سةبو�  ما�ينى،   cَيا�(تةنطة���
َ
لَيكؤل نو�سة��  هة�سَى 

 ��  >�� هةما#   cئَيو��� حةميد)   Qنةجا عةبد�لكة�يم، 
فيلمى  ثاشا#  خوَيند���،  شيعر�كانيا#  يكة   cشاعֲר
 Qشة�كة) لة���هَينانى  نمايشكر�   ( لةغوبا�  (ثةِ�ينة�� 
ئةمֵר كو�كى) ئةطة�ضى سة�لةبةيانى ��<c سَيهةa بِريا� 
 cبةهؤ aبكرَين بةآل hبو� ضو�� بابةتى ��خنةيى ثَيشكة
ئاما��نةبو�نى (ئةحمة� قة��نى'، عةتا قة����غى) جطة 
يب' �كتؤ� فا�) عومة�) هة�يةO لة (حةمة 

َ
لة(عةبد�uوتةل

ة} سو��نى' ئاكؤكة�يم) ��O ميو�نى ئة� ��نيشتنة ��� 
َ
سال

بابةتى ئة��بييا# ثَيشكةh كر�.. ئَيو���c هةما# ��< كة 
ةكة بو�، ضةندين شاعֲר شيعريا# 

َ
���ين ئَيو���c فَيستيظال

خوَيند���� ثاشا# مة��سيمى ��بةشكر�نى خةآلQ ��ستى 
ى ��<c جيهانى 

َ
ثَيكر� كة سة�جةa بةشد��بو�نى كة�نةظال

شيعر خةآلتيا# ثَيبةخشر�.
(ماجيد  ئايند�   cطؤظا� بؤ  تايبةتد�  لةلَيد��نَيكى 
 Qسةبا�� ،cَلة ئاكر cشنبֲר�ئاكر�يى) سة��كى بز�فى �
ة 

َ
فَيستيظال ئة�  �تى:   cَلةئاكر ة 

َ
فَيستيظال  aئة بةطرنطى 

 cَئاكر  cظة��� يةكةميا#  هةبو�،   cهؤ  ���  cَلةئاكر
ئَيمة  تَيِر��نينى  بؤ  ����ميش  شَيو����،  لةهة����  نزيكة 
بؤية  هز��،   cثاية بة��ترين  كة  شيعر  بؤ  ��طةِ�َيتة�� 
�َيز  بكةينة��'  �يند��   �>��  aئة ��نى  بةثَيويستما# 

لةشاعֲר�نى خؤما# بطرين. 
سة��كى بز�فى ��شنبֲרc لةئاكرcَ سةبا��Q بةئاستى 
ةكة ��O يةكةمֵר ئة�مو�# 

َ
ةكة �تيشى: فَيستيظال

َ
فَيستيظال

سة�كة�تو�   hبا ئةند���يةكى  تا  ئَيمة��   cظة����  aلة
 cجؤ���جؤ� ضاالكى  خوَيندنة��  لةشيعر  جطة  بو�، 
ئة��شما#  ة�� 

َ
فَيستيظال  aئة  cلة�َيطة ثاشا#  بو�،  تَيد� 

كو��ستا#   cيكة� شا��كانى   O��  cَئاكر كة  بةيانكر� 
 cبةشَيكى �يكة ..cبة��� نيية لة��هَينانى ئة��بى' هونة�
كة  ��طةِ�َيتة��  ئة��  بؤ  ة 

َ
فَيستيظال  aئة سة�كة�تنى 

شاعֲר�نى هة�ضو�� ثا�ضةكة بةشد�� بو�# كة هةندَيكيا# 
لة ئة���ثا�� هاتبو�#. 

ئا: ثةيامنَير! ئايند�

قةيسة	 ئةمֵר ثو�	.. 
     Bيا� � بة	هة�

     

                                                          

نى 1958 لة طتوند 
َ
�. قةيسة� ئةمֵר ثو�� c2 طوال

لة�َ�  هة�  سة��تايي  خوَيندنى  لة��يكبو��.   
َ

�يزفو) لة 
 cنة�nثزيشكيى ظَي cى 1977 لة كؤلَيذ

َ
خوَيند���� سال

 c���  Oما��ية  hثا  a
َ
بةال ���طֲר���،  تا��#   cنكؤ�� لة 

 cكؤلَيذ ضو��تة   1983 ى 
َ
سال هَينا��.  خوَيند#  لة 

��نستة مر�ظايةتييةكا# � ���تر ���� لة خوَيندنى ��نستة 
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ى 1984 ضو��تة بةشى 
َ
مر�ظايةتييةكانيش هَينا��. سال

 cتا��#، هةتا بِر��نامة cما# � ئة��بياتى فا�سى لة ��نكؤ�
ى ��1997 بة نا�نيشانى (نوَيبو�نة�� لة 

َ
�كتؤ��c لة سال

شيعرc ها�ضة�خد�) بة��ستهَينا��.
ى 1988 ��� ��ستى كر���� بة 

َ
ئةمֵר ثو�� لة سال

 1990 ى 
َ
سال ���تريش  (��هر�)�   cنكؤ�� لة  ��نة�تنة�� 

تى 
َ
ى 1989 خةال

َ
بو�� بة مامؤستا لة ��نكؤc تا��#. سال

نيما يوشيج بةنا�c (مر� �مֵר بلو�ين)c ثَي بةخشر�، كة 
�ما#  ئةند�مى  ��كو   2003 ى 

َ
سال ئة��بيية.  تَيكى 

َ
خةال

بة  بو��   1989 ى 
َ
سال بذَير���. 

َ
هةل فا�سى  ئة��بياتى   �

ة 
َ
كؤمةل  aيةكة نوجو�#).   hسر�)  cطؤظا�  cسة�نو�سة�

ضامة�   c��� بةشَيكى  كة  (تنفس صبح)   cبةنا�  cشيعر
 ��1984 ى 

َ
سال لة  ئا����   cشيعر  cبِرطة بيست   cنزيكة

 ��)  cشيعر ة 
َ
كؤمةل  a���� د� 

َ
سال لةهةما#  �كر����� 

َ
بال

�كر����.
َ
كوضة �فتا�) بال

�هم)�   ��� (ظهر   cشيعر ضامة   1986 ى 
َ
سال

�يو�نى   ���  cبذ����
َ
هةل  1990 ى 

َ
سال ���كاتة��. 

َ
بال

 n) بةنا�نيشانى (طزينة �� �ف�(تنفس صبح، ��كوضة �فتا
 cينةها�) ���كاتة��. 

َ
بال  hسر�  cطا��� لةالية#  شعر) 

 aنطها#) طؤِ��# لة ضؤنيةتيى ئةمֵר ثو�� ��خاتة ���. لة
لة شيعر�   nِ���ن تَيطةيشتنَيكى  بة  ثو��  ئةمֵר  قؤناغة�� 
 cنيشاند��  cيو�نة�  aئة شيعر�كانى   .Qطا��  Qئة��بيا
شاعֲרَيكى  ناطها#)   cينةها�) نوَيية.  هز�َيكى   � تَيِر��نֵר 
لة  ��ناسَينَيت.  ئَير�#  ئيسالميى  شؤِ�شى   cلة��� نوَ� 
ثو��  ئةمֵר  �يو�نى  ����مֵר  نة����كاند�  نا��ِ��ستى 
كة  ���كرَيتة��، 

َ
بال ناطها2#)   cينةها�) بةنا�نيشانى 

���تر شيعر�كانى لة كتَيبى ثر�طر�مةكانى خوَيندند� ��كو 
نمو�نةيةO لة شيعر�كانى نة��c��� c شؤِ�شى ئيسالميى 
ئَير�# هاتو��. هة� لةa قؤناغة��ية هةندَيك لة شيعر�كانى 

��كرَين بةطؤ��نى � ��ضَيتة سة� �مانى ثֲר� طةنجة��.
(طلها همة �فتابطر��نند) تا��ترين �يو�نى شيعرc ئةمֵר 
 ��ى ���2002 ِ���بةc���ِ ثَيشو��ييةكى �

َ
ثو���، لة سال

بو����� ضةند جا�َيك ضاثكر���تة��. 
لة سة�نو�سة�يى  مةيلى ��ستى  بةبَي  ى 2003 

َ
سال

طؤظا�c (سر�h نوجو�#) كَيشاية��� جطة لة ئةند�مَيتى 
ةc �ما# � ئة��بياتى فا�سى، لة ��نكؤكانى تا��# 

َ
لة كؤمةل

ينة��c ئة��بى 
َ
ى لَيكؤل

َ
� ��هر� ��نةc ���تة��� سة�قال

بو�.
ثو��  ئةمֵר  بو�،  هةشتاكاند�  ����مى   cنيو� لة 
شيعر��.  لة  ئةندَيشةيى   � �ما#   cجَيطֲר ��ية  ��ستى 
طةc ئة��بى ئة� بةنا�نيشانى ئة�يبَيكى 

َ
هة�ضةند� كؤمةل

بةشى   a
َ
بةال ��ناسَينَيت،  ��نكؤ   cمامؤستا  � ئةكا�يمى 

# � نة�جة��نا# هَيشتا قةيسة� بة ئة�يبى 
َ
ئة��بياتى مناال

بو��c خؤيا# ����نن. هة���� �يو�نى (بةقو) ثرستو، مثل 
ضشمة مثل ���) نا�بانطَيكى ���يا# هةية. لة بة��يي �يو�نى 
ثةيو�ندييةكى  بةضةند ثرسيا�َيك  (بةقو) ثرستو) شاعֲר 

:Qخوَينة��� ���ستد�كا 
َ

جو�# لةطة)
ك قةفةسيا# ���ستكر����؟

َ
بؤضى خةل

ةكا# كر����؟
َ
ة طول

َ
بؤضى ثةثو�لةيا# لة ضل

د���كانيا# شكاند���؟
َ
ى بال

َ
 بؤضى بال

بؤضى ئا����كانيا# لة طؤِ�َ� نا��؟
بريتֵר  ِ���خسا����   c���ِ لة  قةيسة�  شيعر�كانى 
 � نيمايي  بى 

َ
قال بةيتى،   ��� غة��)،  بِرطةيي،  ضو��  لة: 

.cمثنو

تايبةتمةنديى شيعر�كانى:
-1بֲרc نوَ�: بֲר� قة�يمى � سو�نةتييةكا# لة� 
ِ��بر����كانما#  هةية  هةبو���   cئة�� با��ِ����# 
 cِ��ظة ���ترَ�   � ��نو�سرَ�  ئة��شى  نو�سيويانة، 
 cبة�هةمةكانى ئة��نة. قةيسة� يةكَيكة لة� شاعֲר�نة
لة   .���� باشى  ى 

َ
هة�ل ة� 

َ
بة�كةمال  ������ِ  aلة

تيا��  نوَيى   cئةندَيشة فيكر�  باال�فتن)   ���)  cشيعر
��بينرَيت.

ى ���� �مانى 
َ
-�2مانى سة���a: ئةمֵר ثو�� هة�ل

ئةمِر�كة بةسانايي بةكا�بهَينَيت. ئة� لة شيعرc (با) 
 cينة��هاc كو�كى) ثn لة هةمو� شيعرَيك �مانى �

كى بةكا�هَينا��.
َ
خةل

بابةتة  بابةتةكا#:  -3فر�ضةشنيى 
بة  ثةيو�نديد���   � طشتى  ئة�  بذَير�����كانى 

َ
هةل

 � تا��يي  هة���ها  طشتى،  بة  ك 
َ
خةل  � نة�جة��نا# 

ئة�  ��ينيى   cقة���� هةية�  جو�نيا#  تةِ��بِرييةكى 
.Qنيشاند���



223

بة  ثةيو�نديكر�#  ِ�َيطاكانى  لة  يةكَيك   :#���4-
 � نة�جة��نانة�� لة شيعر��، بةكا�هَينانى ���# 

َ
منا)

� ِ�يتم � �شةc مة���# � مؤسيقاية. ئةمֵר ثو�� لة 
���نةكانى تر سو��c ���طرتو��.

هاتو�ين
َ
ئةطة� سة��ثا �شك � ���� هةل

ما# بة ثايز نةسثا�����
َ
a �ل

َ
بةال

ى بة� ثةنجة��
َ
د�نى بةتال

َ
��كو طول

ثِر لة يا�طا�c ثشتطوَ� خر��ين
ند� سة�c سة�شؤِ�

َ
ى سة� بل

َ
�ل

تا هةنو�كة عومرَيكما# بةسة� بر����.
 � نة�جة��نيشد� 

َ
قةيسة� نا�c لة بو��c شيعرc منا)

 cشيعر بة   ���� طرنطيي  �ياتر   a
َ
بةال ����شا��ية، 

 cشيعر لة  بة�هةمةكانى   cنمو�نة نة�جة��نا#، 
نة�جة��ناند�: (مثل ضشمة مثل ���، بةقو) ثرستو، تنفس 
صبح، ��كوضة �نقال�). شيعرc��� c <يا# لة كتَيبى (بة 

قو) ثرستو):
تةنطى �تى:

َ
خونضة بة�ل

<يا# كةنا�c خةند� بةستنة
قو<بنَيك لة �����نى خؤ ��نيشتنة

 بة �����خةنة�� �تى:
َ

طو)
<يا# شكؤفاندنة

بة �مانى سة�� ��� طوتنة
�َيتة  �يسا#  باخةكة��  لةنا�   

َ
طو) خونضة�   cطفتوطؤ

بة�طوَ�:
تؤ بֲר لة ضى ��كةيتة��؟

Qكاميا# ��ستيا# طو
 ئاما<�c بة c���ِ <يا# ����

َ
من الa ��ية طو)

ة
َ
ئاخر هة�ضى بَي ئة� طول

 يةO ��� كر�سى �ياتر لة خونضة �ِ��ند���!
َ

طو)
 cى1999 با�

َ
ئةمֵר ثو�� لة ���c ثَيكد���نَيكد� لة سال

 cبةهؤ مر�نى  لة  بة�  شة�َيك  تَيكضو�بو�.  تةند��ستيى 
تا��#  لة   (c�)  cنةخؤشخانة  cِ����نة ة�� 

َ
�ل نةخؤشيي 

ى ثزيشكةكا# بؤ ضا��سة�كر�نى بَيسو�� 
َ
a هة�ل

َ
كر�، بةال

ِ��<c ���شةممة 1/10/2007 كؤضى ���يي  لة  ماية��. 
كر�.

ِ��<c مةبا��
كاتَيك تؤنيت
نةستةكانما#

بة� جؤ��c ��بَي بֶר
نابن...

aهةميشة كؤتايي قسة
aبة مة��قة�� ��خؤ

تةمةنَيكة
خةند� ال����كانم

aد�طر
َ
مد� هةل

َ
لة �ل

بؤ ِ��<c مةبا��
a

َ
بةال

لة ثةِ��كانى ِ��<<مَير��
ِ��<c مةبا�� cَيك نيية بةنا�>��ِ

ئة� ِ��<� هة�ضييةO بَيت
ِ��<َيكة ��كو ��َينَي

ِ��<َيكة ��كو سبةينَي
ِ��<�نةc ئَيمة aَيك هة���كو ئة>��ِ

a كَي ����نَيت؟
َ
بةال

ِ��نطة
ِ��<c مةبا�� h�ئةمِر

بَيت
كاتَيك تؤ نيت
نةستةكانما#

بة� جؤ��c ��بَي بن
نابن

هة� ِ��<َيك بةبَي تؤ
ِ��<c مةبا��ية

http--irapic_com :سة�ضا��
WWW.IranProud.COM

�. هَيمن شة'يف
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..�L	; ئا	طةلة
��	=َيكى �Rكيؤمَينتا	;

كا��   cَيذ��� لة  ��بر�����'  مانطى  ضةند   cما�� لة 
بؤ  ����َيكى   aئا��  cطةلة� هونة�ييةكانيد�،  ضاالكيية 
 �������  aلة سا�كر�،   cكيؤمَينتا��� فيلمى  ثيشاند�نى 
ضةندين  �<�نة � نيشاند��#'   cكيؤمَينتا��� فيلمى  هة<�� 
هونة�مةند� ئا�����مةندc بو��c فيلم ئاما��c نمايشةكا# 

��بو�#.

 c�>�ئا��a عةe بة�ثرسى طةلة�c ئا��a' خا��نى ثر
ثيشاند�نى ئة� هة<�� فيلمة ��كيؤمَينتا�يية سةبا��Q بة 
 Oية�>�طرنطيى ثر�<�كة �تى: خو�c طةلة�ييةكة كاتَيك ثر
كو لةسة� 

َ
 نيية، بةل

َ
ئةنجاQ���� a لةسة� بنةمايةكى بةتا)

ثر�<�يةكيش  هة�  ثَيش   ،Qكا���كا بنةما  َيك 
َ
كؤمةل

 cبة��� ��نطة  لةبا��يانة��،  ��كرَيت  طفتوطؤ  َيك 
َ
كؤمةل

 aخؤشيد� �يسانة�� طفتوطؤ بَينَيتة�� ثَيشة��، �يا�� ئة
 cكيؤمَينتا��� cئَيمة ��تة سلَيمانى بَيئاطاية لة كا� cشا��
�كيؤمَينتا�يش شا���� � cنطة لة مةفاهيمةكا#' مَيذ����
لَير�  كة  بكةين  كا��نة  ئة�   cكؤ  cسةير نةبن،ئةطة� 
هةبو��،  ئاما��يى  فيلم  ��كةين  تةماشا   ،#����  aئةنجا
بؤ  نيية،  ئاما��يى   cكيؤمَينتا��� فيلمى   cشَيو��  aبةآل
لة  بكةين  نةتة��c خؤما#   cمَيذ��  cئةطة� سةير نمونة 
 cمَيذ�� لة   ،cَنو شؤِ�شى  تا  شؤِ�شةكانة��   cسة��تا
نةتة��ية��   aئة بةسة�  كة  نةهامةتييةكاند�   'Qكا��سا
هاتو�� هةتا نوَيnينيا# كة ئةنفالة، ��نطة تا ئَيستا هيض 
كا�َيكى ��كيؤمَينتة�c لةسة� ئةa كا��ساتانة نةبينر�بَيت، 
 aببينرَيت، بةآل Oنطيشة لة ميدياكاند� ضةند كا�َيكى بضو��
ةتَيكى 

َ
���ل ��نطة  نيية،  خؤما#   cستكر���  hئة��
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لةثشتة�� بَيت، بةهة� مةبةستَيك بَيت ئة� كا��c كر�بَيت، 
تَيطةيشتن  بֲרكر�نة���   cلة سة��تا هةستد�كرَيت  بؤية 
 cةتَيكى جد�

َ
�كيؤمَينتا�c غايبة' حال� cآلتة�� كا�� aلة

ثر�<�ية   aئة طرنطى  بةشَيكى  ئةمة  كا�كر�ند�.  لة  نيية 
كة لة �َيطةc ئة� كا��نة�� بةشَيكى طرنطى مَيذ��ما# بؤ 
 aلة  cطرنطانة ئيشة  لة�  يةكَيك  نمو�نة  بؤ  ��طَيِرَيتة��، 
لةسة� (هؤلؤكؤست) كة  بو�  فيلمَيك   ��� ������� ثيشا# 
���هَينة�َيكى فةِ��نسى كا�c تَيد� كر����، ئةمة يةكَيكة 
لة� كا��نةc كة بةهايةكى ��� طة���c هةية، سةير ��كةيت 
طانة�� ��ستى ���هَينة��كة 

َ
ئةa كا�� لة �َيطةc ئة� بةل

ساتة��ختة��  لة�  مانييةكا# 
َ
ئةل سة�با��  كة  كة�تو�� 

بكةين'  سةير�  �َيطةية��   aلة ئةطة�  تؤما�يانكر����، 
��ثةِ�يند�   cسة��تا لة   ،Qنةبا ةماند� 

َ
بةهةل  cيا�����

لةسة�  كة  طةنامة طֲר� 
َ
بةل تة#  لة�� ��كر� ضةندين   dبا

 cجد� ثَيشانطةيةكى  ئَيستا  تا   aبةآل بو�،  نا�ضةية   aئة
 cئة��  cضجا نةكر���تة��،  طةنامانة 

َ
بةل ئة�  لةسة� 

بَيֵר كا�َيكى فيلمسا�يى لةسة� بكةين.. ئةمة ئة��شما# 
َيكى ��� بةهَيز بَيت بؤ 

َ
طةنامةيى هَيل

َ
َيت كة كا�c بةل

َ
ثَيد�ل

��نطة  طةلة�يةكة   ..��������  cنيا�  
َ

لةطة) كؤنتاككر�# 
َيك لة� 

َ
هةمو� ئةمانةc بةهةند ���طرتبَيت لةكاتَيكد� كؤمةل

كا�� ��كيؤمَينتا�ييانةc لة �نيا�� بةهايةكى ���يا# هةية 
.Qبتو�نَيت نيشانى بد�

هةينى  �<�نَيكى � هةمو�  �كيؤمَينتا�يانة � فيلمة   aئة
بينة�َيكى  هةفتانة   '#����� نيشا#   aئا��  cطةلة� لة 
 O�� هةبو�، هونة�مةند تاهֲר عةبد�لو�حيد cتايبةتى خؤ
بة   Qسةبا��  ،cفيلمسا�  cهونة�  cبو�� شا����يةكى 

ئاستى فيلمةكا#' طرنطيى نيشاند�نيا# �تى:
 طة� بةشَيو�يةكى طشتى ' ��O هة� جؤ�َيك لة جؤ��كانى 
 

َ
ضاالكى ثيشاند�نى فيلم' ئة� تايبةتمةندييانةc كة لةطة)

فيلمة   cنمايشية  ����� ئة�   cسةير يد�طرَيت 
َ
هةل خؤيد� 

�كيؤمَينتا�ييةكانى بكةين كة لة طةلة�c ئا��a نمايشكر�#، �
ناكرcَ طرنطيية كؤمةآليةتى' كا�يطة�يية ثة������ييةكانى 
شا�ستانى'  ثةيو�نديى  هؤكا��كانى  لة  هؤكا�َيك   O��
�شنبֲרc' ضَيذ���طرتن' هَيو�بو�نة�� لة ثيشاند�نى ئة� �
طشتى،  بةشَيو�يةكى  نةطرين،ئةمة  ضا�  لةبة�  فيلمانة�� 
 cى كا�

َ
بةآلa بةتايبةQ بؤ كةسانَيكى ��O ئَيمة كة سة�قال

 هونة�c سينةما�� 
َ

لةطة) فيلمسا�يֵר' ��ست'ثةنجةما# 
هةية،   cاليةنة  ��� طرنطييةكى   �����  aئة نة�مكر����، 
ئة��نيش طرنطيى ��نيا�c بةخشينة لةسة� ئة� بابةتة يا# 
ئة� بابةتانةc كة لةنَيو فيلمةكاند� كا�يا# لةسة� كر���.. 
 cهةميشيا# ��نيا�يية لةسة� مَيذ�� � ضؤنيةتى ' شَيو�����
كا�كر�نةكا# ' ئاشنابو�# بة جيهانى ���هَينة��كا# لةنَيو 
فيلمة ثيشاند����كاند�. ئة��c جَيطةc طرنطيثَيد�نى �ياتر� 
ثاشخانى  ��تو�نֵר  ئَيمة  ضونكة  ���هةميانة،  ئَيمة  بؤ 
لة   Qبةتايبة خؤما#  سينةمايى  �شنبֲרيى � مةعريفى' 
سَى �َيضكة�� فة��هةa بكةين، كة بريتֵר لة: خوَيندنة��� 
بة�����ضو�#' بينֵר ' نو�سֵר � ئة�مو�نة ثر�كتيكييةكا

نما#،سَيهةميشيا# ئة�مو�نى خو�c خؤمانة لةنَيو <ياند�. 
سةبا��Q بة خوَيندنة�� � بة�����ضو�# � بينֵר،ئةكرَيت 
 cطةلة� نمايشييةكانى  ضاالكيية  طرنطيى   'Oئة� لَير��� 
بة   #���� طرنطى  كة  تر   cشوَينانة ئة�  هةمو�   'aئا��
 eهة ئة��#  ضونكة  بنرخَينֵר،  بة��  فيلم  نمايشكر�نى 
�ياترc بينينى فيلمما# بؤ ��ِ��خسَينن' �َيخؤشكة�# بؤ 
 O�� ،مةعريفيية ثاشخانة  ئة�  لةثَيكهَينانى  ها�كا�يكر�# 
سة�  ��كة�َيتة  نو�سينيش  خوَيندنة���  بة�����ضو�#' 
ناكرَيت  كة  لةكاتَيكد�ية  ئةمة  خؤما#،  مةبةستى  �يست' 
ى 

َ
سال لة  ئَيمة  كة  نةطرين  لةبة�ضا�   hبة�بةختيية ئة� 

كؤميديانة  بؤضو�نَيكى  شا�َيكد�ين  لةنَيو  ��ين،   (2008)
نا�يد�نَين ثايتةختى ���ناكبֲרc' كةضى ئةكا�يميايةO يا# 
 cشؤثَيكى جد� O��ثةيمانطةيةكى هونة�يى سينةما يا# �
 cبة� تيا  فيلمى  ثيشاند�نى   cتايبةتمةند َيكى 

َ
هؤل يا# 

طةلة�يية   'aئا��  Oكا بؤ   dسوثا َيم 
َ
��ل ���جا�  ناكرَيت. 

 c>�� كة لة سة���مَيكد� cئة�� cسة�با� ،cخنجيالنةكة
سياسى'  كؤمةآليةتى'  <يانى   cتة��� ما��ييةكا#  شتة 
 cَير��مينةكة> aثؤشيو��، ئا���� cفة�هةنطى' تاكى ئَيمة
كانَيك لة 

َ
ى خؤيانى كر��تة طةلة�ييةكى هونة�c' خةل

َ
مال

هونة�مةند�#' بينة��# بَيبة��مبة� سو��c لَي �����طر#. 
 aئة ئيد��ييةكانى  ��مو���طا  ئةخالقيى  ئة�كَيكى  كة��تة 
فر���نnيا#   'Qبكا ثر�<�نة  بة�جؤ��   Qخزمة كة  شا��ية 
 O�� نةخنكَيند�َين،   hكو�تانة هةناسة  ئة�  تا  بكة#، 

هةمو� هةناسة جو�#' خنكَيند����كانى ئةa شا��.   
ئا: ئايند�
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ساكا	 عةبد�لَآل... 
طةِ	Lنة�� بؤ تابلؤ، 

          طةِ	Lنة�� بؤ 
          قو�آليي خو�

ثةيو�ندييةكي  خو�   � هونة�مةند  نَيو�#  ثةيو�ند� 
بةهَيز� جة��ليية، بة تايبةتيش كاتَيك هونة�مةند ��ية�َيت 
 � كا�يطة�يي  لة  جؤ�َيك  ثةيو�نديية��  ئة�  خولقاندني  لة 
َيت، يةكةa ضركةساتي 

َ
تَيِر�ما# لة سة� هز�� بينة� جَيبهَيل

ئة� كا�يطة�ييةh لة نا� خو�� تابلؤ� خو�� هونة�مةند��� 
�� جا� هونة�مةند بؤ ئة��� بة�هةمَيكي � ،Qطةشة ��كا
ِ�َيطة�  بة  موجا��فة   Qثَيشكةشبكا ��نسقة  هونة�يي 
ئة�مو�ني جؤ���جؤ� ��كاQ، لة� ئة�مو�نانةشة�� بة�هةمي 
بةسة����  تر�  ئة�مو�نةكاني  كا�يطة�يي  هونة�مةند�كة 
شَيو�كا��  ئة�مو�ني  ���هةمֵר   aبةآل ��مَينَيتة��، 
لة�  ثا��ستبو�  خؤ�   hبا تاِ����يةكي   

َ
ال

َ
عةبد�ل ساكا� 

خو��  ئة�مو�ني  هَيند��  ئة�  جؤ�َيك  بة  كا�يطة�ييانة، 
هَيند�  كر�بوية��  ���با��  سايكؤلؤ<ييةكاني  ةتة 

َ
حال  �

بةند� هونة�مةند � ستايلي تر� بةسة���� نةبو�، بؤ 
َ
�ل

َيت: ئةa شَيو��� كا�كر�نةa �ياتر 
َ
ةتةh ساكا� ��ل

َ
ئةa حال

 aمانة�� �ياتر قؤناغي  ��يكبو� كة  لة  لة ضركةساتَيكة�� 
 ��� hكؤ�ثةكةمد�، بؤ ئة�� 

َ
ة�� � <يانم لةطة)

َ
بو� لة مال

 aضيبكة بم   aخؤ من  ئة���  ��كر����  لة��   aبֲר جا� 
لة��شة��  بَيطوما#  بخولقَينم،  جيا���تر  ئة�مو�نَيكي  كة 
ةتَيكي تةئةمولي لة كا��كانمد� 

َ
��ستمثَيكر� كة �ياتر حال
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كة  بخولقَينم،  ضة�� 
َ
فل  � تةكنيك   Oلةتة ةكر�# 

َ
مامةل لة   �

كة  بينة���  ئة�   ���� بةشَيكي  كة�تة��  ئة��  ���جا� 
 O�� Oخو� بيني، نة O�� #تابلؤكاني منيا# بيني ساكا�يا
با�تريا#  شَيو���  يا#  تا�مايي  لة���ثَيش  كة  ئة�مو�نَيك 
���با��  با��كة�  ضةند  ���با���   hئَيستا  � بينيبَيت 

بوبَيتة��.
طة�ضي باسي ئة�� ��كرَيت كة تَيكستي بينֵר لة ���� 
لة مانا� جيا���تر بة�هةمدَينَيت،  تابلؤ�� جؤ�َيك  بينيني 
كة ��شَيت ئة� مانايانة لة ������� لوغز� نهَينييةكاني 
 hةتة

َ
حال  aئة طرتبَيت،  سة�ضا���  �َينةكَيشة�� 

��بَيتة��  تابلؤيانة  ئة�  فؤِ�مي  ِ���بةِ����  جا�   aيةكة
با���  لة  ساكا�  ��يبَينَيت،  ثَيشانطةيةكد�  لة  بينة�  كة 
لة�  تابلؤكانم  فؤِ�مي  َيت: 

َ
��ل تابلؤ  تايبةتييةكاني  فؤِ�مة 

 �  lنا قو�آليي  لة  كة  ��خولَيتة��  تايبةتة��  ضو��ضَيو� 
خو��  تايبةتمةندييةكاني  لة  يةكَيكة  هةية�  مند�  خو�� 
بة  ��كرَيت  كة  ��مينة   aئة  ���ِ سة�  مر�ظَيكي  هة� 

جيا���� خو�� نا�بִרَيت.
يةكَيكي تر لة ِ��طة� � بنةما �يا��كاني نَيو تابلؤكاني 
ئة� فيطة�� مر�ظن، مر�g بة هةمو� تايبةتمةندييةكانيية�� 
��طֲרكر����،  ��يا# � ئة��� قو�آلييةكي  تابلؤكاني  نَيو  لة 
���هةمֵר  تا  ةكة�� 

َ
هؤل نَيو  تابلؤ�   aيةكة لة  جؤ�َيك  بة 

لة  طة����  ثَيطةيةكي   g�مر تا�مايي  ِ���خسا�  تابلؤ 
 hةتة

َ
حال  aئة بؤ  ��طֲרكر����،  ساكا���  تابلؤكاني  نَيو 

نيايية�� مر�g جة�هة�� كا�كر�ني 
َ
�ل بة  َيت: 

َ
ساكا� ��ل

 O�� ةتة، ال� خو�� من
َ
هونة�مةند�، بةآلa ِ��نطة ئةa حال

تَيِر�مانة��  بֲרكر�نة���  بة� جؤ��  تايبةتبَيت  هونة�مةند 
نيايية�� 

َ
كة بة�هةمي كا�� هونة�يي هونة�مةند�، كة بة�ل

لة خو�� هونة�مةند��� ��طاتة ئة� بينة��� كة كاتَيكي 
هونة�مةندَيك  تابلؤ�  سةير�  طةلة�ييةكد�  لة  �يا�يكر�� 
ئة�  هؤشيا��  ئاستي   � تَيِر�ما#  جيا����  بة   ،Qكا��

بينة��.
ي طةلة�� 

َ
 لة 24/3 لة هؤل

َ
ال

َ
ثَيشانطة� ساكا� عةبد�ل

سة�  لة  كر���  �يالؤطَيكي  ثاشnيش  كر�ية���   aسة���
ثَيشانطةكة ِ�َيكخر�.

ئا: ئايند�
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سؤ'�� عةبد�َلَال نةقشبةند=
soranmail@photo.net

4

�L=	َينةيةكي هة� ،�Lطر �Lكامَير
�Lَينةيةكي طر� ،�L=	هة �Lكامَير

لة شَيو���   dبا لةa <ما��ية��  د���ين 
َ
فؤتؤطر�فيما# شيكر����، هة�ل مَيذ��� هونة��  لة <ما��كاني ثَيشو�تر�� 

���ستةكاني بةكا�هَيناني كامَير�� سة�جةa ئامَير� ال��كييةكاني �يكة� كا�� فؤتؤطر�� بكةين.
�نيةكاند� �َيت' ثاh ئة� شؤِ�شة� nبة هؤ� ئة� طؤِ��نة خَير�� ضا��ِ���نكر���نة� بة سة� ��هَينانة تةكنةلؤ<�' ئةلك
 لةمَيذ��� مر�ييد� هَيناية كاية��، بو�ني كامَير�� فؤتؤطر�� كا�َيكي ئاسايية� خة�يكة ��O ئامَير� مؤبايلي 

َ
كة �يجيتا)

ي ���َيتة ثَيش ضا� كة بةكا�هَيناني ئة�جؤ�� ئامَير� 
َ
لَيدَيت. هة� بؤية لةسة��تا� كا�كر�# بةهة� ئامَيرَيكي �يجيتال
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 'dكاتَيك كا� �َيتة سة� با aلة�ثةِ�� ئاسانيد�ية، ئةمة بؤ طرتني ثؤستكا��َيكي يا�طا�يي لة نَيو خَيز�نةكاند� ��ستة، بةآل
خو�ستي ضةند� ضؤني اليةني هونة�يي' ��نستي لة بو��� �َينةطرتند�، ئةa �تةية ثَيضة��نةكة� ��ستة، لةكاتَيكد� كة ئة� 
كةسانةشي خا��ني سة�جةa ثَيد��يستييةكاني طرتني فؤتؤيةكي هونة�ييش بن، طة� شا����� بةكا�هَيناني ئامَير�كا# 
نةبن لة���� تةكنيكي' هونة�يية�� هة�طيز ناتو�نرَيت بة فؤتؤيةO كة ئة��# خا��ني بن بوترَيت (فؤتؤيةكي هونة�يي) 
بة  ئامَير�نة��،  ئة�   

َ
لةطة) بَيت  تو�ند�تيذيية��  لةبةكا�هَيناني  بو�ني ئة� فؤتؤيانةh هةندَيك جا�  نا هونة�يي  ��نطة 

 'hسة��ِ��� ضاكي كامَير�كة�' بو�ني فال Qطر� كامَير�يةكي كانو#  جؤ�� �� 400 هةست ��كا
َ
نمو�نة كاتَيك هةل

بو�ني فلتة�� بو�ني ضةندين ثَيد��يستي �يكة� تريش، هَيشتا ناتو�نَيت �َينةيةO بطرَيت كة لةئاستي هونة�يد� بَيت، 
 ،Qناية ك 

َ
بةكةل كامَير�ية   aئة َيت 

َ
��ل  ،nلةهةمو�شيا# طرنط بةكا���هَينَيت'  كامَير�كةيد�  ئامَير'   

َ
لةطة) تو�ند�تيذيي  

هة�كامَيك لة� ئامَير�نة� ئة��ني تريش بؤ مةبةستَيكي هونة�يي تايبةQ ���ستد�كرَين، ضةند جا�َيك �ياتر خؤيا# لةبة��مبة� 
ة� تةكنيكي' بةكا�هَيناني نةطونجا��� ناطر#، هة�بؤية ��بيني ئة� كةسانة كامَير�كانيا# ���تر تَيكد�ضن' ���ضا�� 

َ
هةل

نيطة��ني' بَيهيو�يي ��بن.
ة بةشَيو��َيكي �يكة ���با�� ��بَيتة��، بةآلa ئةمجا��يا# لة� كةسانة�� كة �� ����نن 

َ
لةبة��مبة��� ��بينֵר هةما# هةل

كامَير� نابَيت لةكةشوهة��� با��ني' بةفر� ��شةبا� سا��يد� �َينة� ثَيبطֲרَيت' ياخو� ��ستكَيش بةكا���هَينَيت نة��كا 
كو 

َ
ها�َينةكة� لةكة بطرَيت، بةa جؤ��h  �َينة لة� كاتانة�� ناطر#، ئةمةh ����كاQ �َينةكة نةO هة� خر�q بَيت، بةل

َيֵר شا����نةبو�# لةئامَير�كاني هة� كا�� هونة�َيك ��تة شا���� نةبو�# لةخو�� 
َ
لةبنةِ��تد� نةطֲרَيت، لَير��� ��تو�نֵר بل

ئة� هونة��� ثَيشنةكة�تن تَييد�. 
��تو�نֵר بؤ بة�����يش باd  لة��بكةين، كة هة���a كامَير�� ئامَير�كاني ئةa جؤ�� كةسانة، طر�ن�n ��طمةنnيشة 

ةكا#، ضونكة ئةما# تةنها خؤيا# سة�طة�مد�كة#' ئة�مو�# ��كة#.
َ
لةكامَير�� ئامَير� فؤتؤطر�فة�� ثر�فيشنال

لَير��� ��تو�نرَيت بوترَيت: هونة�مةند� فؤتؤطر�فة�، ثَيويستة هَيند�� هونة��كة� شا����� ئامَير�كة� بَيت كة 
ثَيد�طةيةنَيتة  �َينةكة�  كة  هونة�يانةبَيت  كا��  شَيو�   'aطر��ثر ئة�  شا����ني  ثَيويستيشة  ضؤ#   O�� (كامَير�)ية، 
 O�� �طر�مي كؤمثيوتة��ياخو� ثر لة شَيو��� ��توشكر�#' شتنة��� فيلم،  بَيت  ��نيا��  قؤناغي كؤتايي، ئيد� [ 
 Qجا� ��ضنة خزمة��� hباقي بة�نامةكاني �يكة كة ثةيو�ستن بةكا�� هونة�� فؤتؤطر�فة��. هةمو� ئةمانة 'qفؤتؤشؤ

هَينانةكاية� فؤتؤيةكي هونة�يي سة�كة�تو����، كة ���تر �َيينة سة�باسي شَيو���كاني طرتني فؤتؤيةكي هونة�يي.


