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  :ثصشةكي
  
  
  
 

دا بؤ ضاث بة       لة راسيت  نايل و خوصندنة نوصكاين سةردةم    
 بـة شـصوةي وتارطـةيل جيـا بـؤ            بـةلَكوو  شصوةي كتصب نةنووسرا  

ئةو كؤِر وكؤبوونةوة و ديدارانة نووسرا كة لة كاتطةل جياواز          
و دوورلةيةك لة اليـةن كةسـاين جيـاوازةوة بـؤ خوصـندنةوةي             
بةرهةمــةكاين نـــايل لـــة كوردســتان ســـازكرا و لـــةو كؤِرانـــةدا   

.. خوصندراوةتةوة و لة ضةند طؤظارصـكي كورديـدا بالَوكرانـةوة         
ــنة  ــايلبؤوص ــين ــة  2000 ســايل  و دياردةناس ــرا و ة و ل نووس

ــة      ــندرايةوة و دواجــار ل ــة شــاري ســةقز خوص ــايل ل كــونطرةي ن
 نايل و جوانيناسـي كانـت   .... طؤظاري ئايندةدا بالَو كرايةوة و    

ــةدا  ــةم دواييانـ ــةزرةيت  2006لـ ــة ديدارصـــك بؤحـ ــرا و لـ نووسـ
 1/7/2006لةاليةن سةنتةري رووناكبريي ئـصل بـةطي جـاف          (نايل

  ..صماين ثصشكةش كرالة سل)
ــة و يةكيــةيت بابــةيت     ــصي طةالَل ــة ث ــة وتارةكــان ب هةربؤي
ــصكي    ــوانن بابةتـ ــةيان دةتـ ــذراون و هةركامـ ــةوة دانةرصـ تايبةتـ
سةربةخؤ بن و بةطشيت بةو ئاماجنةوة نووسراون كة ئاوِرصكي   
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بةتايبــةت .  يــةكان بدةنــةوة ئةمِرؤذيانــة لــة تصكــستة كالســيكي 
ــة الم وايــ    ــايل ك ــصعري ن ــي ش ــةو   دةق ــراوةن و ئ ــصكي ك ة دةقطةل

مةوداية ئةدةنة خوصنةري ضـاالك كـة لـة ضـةندين طؤشـةنيطاي             
جياوازةوة بياخنوصنصتةوة  تيشك اوصتة سةريان و راظةكاري       

دا رصطا بـؤ خوصـندنةوةي ديكـة          لةهةماحنالَ...و شرؤظةيان بكاو  
يــــةك لــــةو   لــــة بةرجةوةنــــصكي تــــرةوة خؤشــــبكا و هــــيض    

  ..لةواين دي لةقةلَةم نةداتر  خوصندنةوانةش بة سةرك
با ئـةوةش بلَـصم بـة ثصـضةوانةي خوصـندنةوةكاين ثصـشوو         
لـــةم خوصـــندنةوانةدا ئاوِرصـــكي ئـــةوتؤ لـــة ضـــؤنيةيت ذيـــان و  
كةسايةيت و سالَ و شوصين لةدايكبووين نايل و حةبيبـة و سـامل             

يـة بـؤ وةي رةخنـةي         نةدراوةتةوة  ئةوةش الي من ئاسايي     ... و
ــدةتر دةقــي ال   ــز و   نــوص زص ــالَي ثةراوص مةبةســتة نــةك قــرم وق

شةِرةدةنووك لةسةر دؤزينةوةي مانايةكي تايبةت و نةطؤِر بؤ     
  ...بةقارةمان و حةزرةت ناساندين شاعري و .. دةق و

ــصكي ديكــة بكةمــةوة     ــصتم دةالقةطةل بــةو هيوايــةي توانيب
ــاليي     ــة شــصعريةكاين ن ــةي نــوص و دةق ــةرةو رةخن ــاعري ب و ش

  !ي كوردجوانناس
  
  
  
  

  سةقز_ ح سووزةين سالَ
16/7/2006  

sozeni@yahoo.com 
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1  

  
  دياردةناسي

  
  
  

  ـ فنؤمنؤلؤذياي شيعري
  
  
  
  

ئةم وتارة بة ثيَضةوانةي وتارنووسیي باو، بـة         •
ــذي  ــيوةي بذاردةبيـ ــة ( شـ ــوزين طوويـ ــشكةش ) طـ ثيـ

خـوازي نيـة، بـةلَكو           . دةكريئةوةش تةنيا لة بـةر نوي
ة شــيعريةكان نةمويــستووة بــةر بــة تةقينــةوةي وينــ 

ــيوةي يةكيـــةيت بابـــةيت    ــة ضوارضـ ــرم و بياخنةمـ بطـ
 .وتارةوة

ــدةي    • ــوردةواري ئةوةنـ ــةر كـ ــن ئةطـ ــة ِراي مـ بـ
ئةوةنـدةش رةخنـةطر و     /هةيـةيت /شاعريي باشي بوةو  

خوينةر و راظةكاري باشـي هةبوايـة، ئيـستا كـة دةبـوا             
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زانسيت ئةدةبيي سةردةم و زؤربةي ريبازة رةخنـةيي        
ــةكاين ــي وة/و راظةكاريـــــــ ــة زمانناســـــــ ك رةخنـــــــ

. فؤرماليــــسم، بنــــةماخوازي/ زمــــانيي/نيــــشانةناسي
، رةخنــــةي /راظــــةكاري/زانيــــاري دةر، هريمنوتيــــك 

و / ذخنـــوازي مـــايف/كومةلَناســـي ئـــةدةيب، فمنـــسيت  
ــا     ــةي ثةسـ ــدا رةخنـ ــةم دواييانةشـ ــانةوةو لـ هةلَوةشـ

قـــةرزداري دةقـــة شـــيعريةكاين نـــايل    ... /مـــوديرن و
اســي شــيعر و شــاعري،    بوونايــة، بــة تايبــةت دياردةن   

ــاري ــشتاين و رةويت   يـــ ــةكاين و ظيتطونـــ ــة زمانيـــ يـــ
 ..نيواندةقييت و

باوةكوو غةزالَة سركةكاين نايل بؤ هيض  •
مانايةكي سةرةكي خؤ بة دةستةوة نادةن، بةآلم 

ئةطةر لة سةر اليةنيك لة ماناكان بِرياريك درايب بة 
 تري خؤي و ثيي ثيش ئيداركي بووة لة شيعرةكاين

 .زؤربةي ئةو شيعرانةش لةطةلَ وتارةكة ثةيوةستة
  
 
 بريتيية لة هةولَدان بؤ ئانارشيسمي شاعريانة

دةربازبوون لةو زمانة دةسةآلتدارة باوةي لة 
سةردةمي شاعري و ثيشتريشدا سةثاوةو هةولَي 
مانةوة ئةدا وةك هيزيكي سةرةكي ميذوويي، 
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الرةملي ليرةدا شاعري نايهةوي .  هونةري-ئةدةيب
ئةو سيستةمة زمانيية يب كة شاعرياين ثيش خؤي 

راثةِرينيكي «رةضاويان كردووة و وةك رةخنةطريش 
بويرانة ئةكا بة رامبةر ئةو زةوالَةي كة رةنطة لة 
» قؤناخيكي تايبةتدا دةست بنيتة ئةوكي هونةر

ناِرةخسي ي زمانيي نةيبواتة . ئةوةش بة فؤرمي نوي
 فؤرمي زمانيي هيض شاعريي ناتواينَ بة يب طوريين

 ،ينئةو جيابوونةوة و دةربازبوونة بسةملي
ئاوِردانةوةيةك لة دةقة شيعرية دةولَةمةندةكان و 
ضؤنيةيت مانةوةيان تائيسا،ض لة رؤذهةآلت و ض 
رؤذئاوا، ضشيت نيية جطة ميذووي بةردةوامي ئةو 

 (دةربازبوون و جيابوونةوة زمانيي و فؤرميانة 
منوونة ناهينمةوة ئةطينا دةيب باسي سةدان شاعري 

  ).بكةم
***  

 يا خوينةرانة بريتيية لة ئانارشيزمي وةرطرتن
هةولَدان بؤ دةربازبوون لة بازنةي ئةو دةسةآلتة 
راظةكارييةي كة بةناوي دةقي رةخنةيي و بؤضووين 
ميذوويي، سةثاوة بةسةر دةقةكاندا وخوينةر 

ئةركي رةخنةي . كةويتة داويةوةبيئةوةي بيهةوي ئة
نوي فؤكؤ طوتةين دؤزنةوةو ئافراندين ئةو 
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 ) دةسةآلت و مةعريفةوةك (راظةكاريةية كة ميذوو 
مةيداين دةركةوتن و طةشةي ئةداوةيتَ و 

شتوووة سةقام طرييبنةيهي:  
  البدة نايل لة ئةنباري جريايةي ساحلان«

  »ؤمطةرضي بيتة خؤشة ضيين دانةيي خةرماين ر
  :دياردةناسي شيعري هةولَيكة بؤ 

  دةربازبوون
 مةعريفةي ميذوو بؤ -لة بازنةكاين دةسةآلت 

دةرخستين جوانكاري و ستاتيكا و ئةزمووين 
زاظةكاري نوي ـ هةر بؤية دياردةناسان لة ثانتاي 

دا طرينطي ئةوتؤ دةدةنة خوينةر و  رةخنةي ئةدةيب
ضاالك الي ئةوان  ـ خوينةري باش ص تَيئَوري وةرطرتن

ئةو خوينةرية كة لة كايت خويندنةوة يان ديتنا، واز 
لة فةلسةفةو زانسيت ميذوويي خؤي بيين و لةو 

بؤ (تةقينةوة كاتيةي بكؤلَيتةوة كة وينةيةكي شيعري 
دياردةناسان ..لة دةروونيدا سازي دةكا) وينة

هةروةها هةولَ دةدةن خؤيان لة بؤضووين زيهين 
»طةطةيل » كتيوسوبذيز بطرن و لة ريدوورة ثةري

. دةقةكة بةرةو خؤيان بطويزنةوة) ئوبذيكتيو(عةيين 
ئةمة وةك دواجار باسي دةكةين ريضارةيةك بوو كة 
  .نايل سةبارةت بة بابةتطةيل جياواز رةضاوي كردووة
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  ديدةم هةموو شؤراوة بة شورئاوي سورشكم «

  »سةرمالةو لةوحة نيطارينة نة عـةين و نةئة
***  

 كدا سيكريشنا مؤريت الي واية لة هةر روانيني
  :ي سةرةكي هةية)هؤكار(عاملَ 

  observation خودي دينت :يةكةم
  observer ئةو كةسةي ئةِرواينَ، واتة :دووةم
  observed ئةوةي لييدةِرواين واتة :سَييةم

هيض مةودا : مؤريت ئةلَي يةك )فاسلَة(نايب
و كةسةي ئةِرواينَ و ئةو شتةي بكةويتة نيوان ئة

بةرهةمي زةمينة و ) فاسلَة(لييدةِرواين، بؤ وةي 
ثيشداوةري ئيمةية و روانينيكة لة ضاوي نةريت و 

  ...»مريات و رابردووةوة بؤ دياردةكان
ريت دةلَيئةطةر بةو ضاوةوة ئاوِر لة دياردةكان «:مو

بة .. 1»بدةينةوة شتةكاين بةو جؤرةي ثَيويستة نابينني
تر ضاومان دةيب بشؤرين و بة جؤريكي تر  واتايةكي
لةشاطردةكاين (ئةوةي كة سوهراب سثيهري » ببينني
  : بة دةيان جؤر دركاندوويةيت) مؤريت
  طويند دامن ضرا مي من مني«

   اسب حيوان جنييب است
   كبوتر زيباست
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   و ضرا در قفس هيض كسي كركس نيست

  »..اردطل شبدر ضة كم از اللة قرمز د
هةروةها بة ريز بةختيار عةليش ئةم بؤ 

واتة ...ضوونةي لة شيعري جةلالددا رةضاو كردووة
ثيش زةمينةي زيهنيي بةردةنطي لة مةِر جةلالد 
طؤِريوة و بةِراي من ئةوة طرينطترين خالَة كة 

  ..لةثيناسةي شيعردا دةيب لة بةر ضاوبطرييةت
  نايل حةريفي كةس نية،«

  في كةس نية،ئولف و ئةلي
  بةييت رةديفي كةس نية

  »هةرزة نوويسة طةث دةكا
  

بة ضاوي كةساين تر دينت، طوم بوونة لة ناو 
تارمايي ميذوودا و بة كؤلَداداين ئيسكي رزاوي 

 يا رقمردووةكامنانة كة ثِرن لة دووشت، بوغزو
 و ئةوةش سةثاون بة سةر دةقةكاندا ـ خؤشةويسيت

 دةبيتة هؤي خراث دينت كةواية بة ضاوي ئةوان دينت
يا باش دينت كة هةر دووال لة روانطةي 
دياردةناسةكانةوة هةلَةية و نابنة شوين داناين 
راستةوخؤي وينةكان لة سةر رةواين خوينةر يا 

  .2شاعري خؤي
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  بَيتة حوجرةم ثارضة ثارضةي موسوةدةم بكِرَي بة روح«

  هةر كةسة كؤتالَ و ثارضةي َيب بةديل سةودا دةكا
  شيعري خةلَكي كةي دةطاتة شيعري من بؤ ناسكي 

  »كةي لة ديقةتدا ثةتك دةعوا لةطةلَ هةودا دةكا
 رةدا « :باشالر لة دياردةناسي شيعردا دةلَيلي

مِرؤظــ دةيب لة وةرطرتنا ليهاتوويب، واتة طرينطي 
 نة لة كايت سةرهةلَداندا، ئةطةر مبانةويبداتة وي

اسني، ئةو فةلسةفةية دةيب فةلسةفةيةك بؤ شيعر بن
لة ثيوةندي لةطةلَ بةنديكي شيعريدا بةرجةستة 
ببيتةوة و لة ثيوةندي تةواو لةطةلَ وينةيةكي 

نة يا ... سةربةخؤدا يبشيعري ) امياذي(وي
تةقينةوةيةكي كتووثِرة كة لة رووثةِري رةواين 
مرؤظدا دةردةكةوي، جطة ئةوةش هيض 

 و ريكخراو ناتواينَ ببيتة يةكي طشيت)مقولة(وتةزا
بةتايبةت ئةنديشةي ئةسلَ . بنةماي فةلسةفةي شيعري

و هةويين سةرةكي رووخينةر و ويرانطةرة، بؤ 
ئةوةي دذايةيت هةية لةطةلَ فعلييةيت رةوانيي و 
نويخوازي، كة بؤ شيعر حةياتيية، بةآلم فةلسةفةي 

ر ي شيع/كنش/شيعر دةيب ئةوة قةبوولَ بكا كة كار
ثيشينة هةلَنةطرة، يان الين كةم ثيشينييةكي نويية كة 
دةتواينَ رةويت بيضم وةرطرتن و سةرهةلَداين تيدا 



 سالَح سووزةين.............نايل و خوصندنةوة نوصكاين سةردةم

 12

بة راي من ثيوةري راستةقينةي . رةضاو بكةين
وينةي / وجوود/تويذينةوةو هةلَسةنطاندين بووين 

ة و لة رووي /عليت/شيعري ثيضةوانةي هؤكار 

  »3وةيةتةقينةوةو دةنط دانةوة
  ئاوي كةوسةر نؤشي سويف َيب كة من«

  »ئاوي ئينسان يةعين ئاوي لَيو دةخؤم
***  

نايل شاعرييكي ليهاتووة كة هةر دوو اليةين 
دذ بة /واتة رةخنةي /ئافراندن و خويندنةوة 

  دةسةآلتة زمانيية باوةكاين نواندوة 
 ـ لة ريطةي زماين تايبةيت خؤيةوة الف

نامؤ .../ ي، عةرةيب، توركيسؤراين،وشةطةيل فارس/
كردنةوةو بةرجةستة سازي طةياندؤتة ئةثةِري خوي، 
ئةوةي كة دواجار فؤرماليستةكان ئاوةِريان يلَ 

  دايةوة 
 ـ لة ريطةي كيشي عةرووزةوة كة تا ئةوسا بؤ ب

زماين كوردي تاقي نةببوةوة دذي كيشي بِرطةيي، 
يشاين دا كةتا ئةو كات ببوة بنيشتة خؤشة، هةلَساو ث

زماين كوردي نةك تةنيا ئةو توانايةي هةية بةلَكوو 
  :خؤي طوتةين دةتواينَ ملَكي ئةوانيش داطري بكا

  فارس و كورد و عةرةب هةر سَيم بة دةفتةر طرتووة  
  نايل ئةمـــــِرؤ ساحيب سـَي ملَكــة ديواين هةية
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 ـ مةعريفةي دةسةآلتداري سةردةم نةيتوانيوة ج
خؤيدا ببةستيتةوة وةك دواجار نايل لة خشتةي 

ثيشان ئةدري ئةنطوسيت ئيشارةيت نايل بة ئاطاو نا 
  .ية نةك ئامسان ئاطا بةردةوام رووي لة زةوي

بة طشيت نايل طويي نةداوةتة رابردوو، لة ئيستادا 
وةك ئةوةي بؤ يةكةجمار ) طوتووة(شيعر دةلَي

ناداتة ... دياردةكان دةبنيين ئةو ئةو هةروةها طوي
راظةكارييةي تا ئةوساتة لةسةر شيعر هةبوة واتة ئةو 
خؤي طوتةين بازي ديدةبازة نةك شةوارةي دستةمؤ 

:  
  لَيم حةرامة دانةو و ئاوي حةمامايت حةرةم« 

  » من كة بازي ديدة بازم نةك شةوارةي دةستةمؤ
جيلوةدةري حوسن و جلَةوكَيشي  ئةو ديوانةكةي بة 

ينةوةي ئةم وينةية تةق: وة دةست ثيدةكاتةماشا
بؤ ئةوةي جيلوةدةري ... تةقينةوةيةكي ئاسايي نيية

حوسن و جلَةوكيشي تةماشا، بون و بةرامي ئةرزي 
  :ليدا نةك ئامسان

بِرواننة خوازةي جلَةوكيش كة ناتواينَ ئامساين 
ش لة (يببؤ ئةوةي باري سؤز و عاتيفي جلَةو كي

وة سةر يش ديتة سةر رشتةيي دين). خوارةوةية
دينت، بؤ ئةوةي هةر سي وينةي سةرةكي ئةم ديِرة 
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ديتةوة سةر كاري دينت، كة واية دين ليرةدا ناتواينَ 

4ماناي دينت نةيب  
/ حوسن/هةروةها بِرواننة بازنةِوشةي جيلوة

كة هةموويان بةر هةسنت / دين/تةماشا، رشتةي دينت
  ).يا انتزاعةوة(و ناضنة خانةي دةرهةست 

ميهر / خوازة بو روو/باخي طولَ : ووهةمبةييت د
ديسان . خوازة بؤ ليو/ خؤشةويسيت، مل و لةعل/

 كة ثيوةندي بة  دةطةِريتةوة بؤ هةسيت مرؤظانة
تةماشاو ديتنةوة هةية ـ نايل لة بةر ئةوةي خوينةر 
نةضي بة اليةكي ديكةدا بة ئةنقةست لة مةسرةعي 

 بةرامبةر دووهةمي ئةو بةيتةدا وةك لةف و نةشر
شةوقي روخ و بةرامبةر ميهر بزةي ياري داناوة /طولَ 

كة زائقة بةخشن، زائقةش بؤ ضيذ وةرطرتين 
..../ بةرهةست دي نةك دةرهةست وةك مةزةو

( زائقةش لة زماين عةرةبيدا وةك لة ديوانةكةيشدا
زايقةو ) ميي( نوسراوة موئةننةسي ) بةذيرنووس

و زمان بؤ هةست و ئةندامي زائقةش ديارة زمانة 
ناتواينَ بةجي ) واتة ميتا فيزيكي(دةركي ئامساين

يب....  
  با ديسان بِروانينة خشتةي بةرامبةرةكان

   ـ شةوقييازي فة
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   ـ روخرياحي طولَ
   ـ زةوقي لةبميهر

   ـ زائقة بةخشمل و لةعل
  !ديارة خيتاب ميية

وينةكان ديسان دةتةقنةوة و رةواين مةش 
  اننةداطريدةكةن، بِرو

وينةي يةكةمي بةييت يةكةم  / جيلوة دةري حوسن
، و لةعلي شةوقي روخ ومل/  ياييازي رياضي طولَ فة

/ ميهري جةاللئاوِردانةوة و وةآلمدانةوةي ئةويش بة
نة تةنيا نايل بةلَكو / واتة ثيكةنني بة دةم ناليةوة

سولَتان و شةهنشاش طيذ دةكةن دةياخنةنة هات و 
زةررايت عكووسي كةششي ./ ...ضؤي سةرزةدةوة

تر ئةتواينَ هةر ئةم باسة   بةمانايةكيمَيهري جةاللن
بسةمليين كة بة داخةوة ليرةدا بؤ ئةوة نايب باس 

بكري  
سولَتان و شةهةنشاش لة هيض قامووسيدا 
موريدي جةالل بة مانا ئامسانيةكةي نةبوونة و 

ئةمانة ... بةلَكوو دامي بة دواي زاييقةوة بوونة
هةمووي نيشانةن كة خوينةري زيرةك دواي كةوي و 

 هةلَبةت نةبةرةو –وينة شيعريةكان بداتة دةم يةك 
ئامسان بةلَكو بةرةو زةوي بؤ الي كةششي ميهر و 
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بؤ ئاوايت ماض لة ) ثةرةسةندين(طةورة بوونةوةي 
  :ديري ضوارةمدا

  جان بةر لةيب بووسةي لةبتة عاشقي زارت

داواي معاشت  (ن فيك معاشافالبائس يةستةوهب م
  ) ليدةكا

وينةي يةكةمي بةييت  (زِررايت عكووسئيستة 
  )وينةي يةكةمي بةييت ضوارةم (جان بةرلةب) سيهةم

وينة يةكةمي مةسرةعي دووهةمي (فالبائس 
بةييت ضوار بةراورد بكةن بؤ وةي سةري هةوداكةي 

هةروةها دووثات بوونةوةي ... ناليتان يلَ ون نةيب
لة يةك ) هةر بة ماناي لةب(ي زرووف) جار3 (لةب

بةيتدا لة باري نائاطاي هؤش و هةستةوة ئةسةثي بة 
سةر بائسدا و بة زؤريش بوة ئةيكا بة باس واتة 

هةر ضةند ئةطةر بة ماناي ناهوميديش / ماضكةر
نينةوة هةر هيض لة مةسةلةكة ناطؤِرينايل لةم / بيخوي

ةآلت ئةكاو بة شيعرةدا دةسكاري زماين دةس
َ بة الحةول سةر لة نوي راثيضمان طولئيزافةكردين 

دواجار وةك ئةوةي ئاطاداري . ئةكاتةوة بؤ ئةرز
دةسةآليت راظةكاري سةردةم يب و ئةزاينَ كة خوينةر 
رةنطة خبريتة سةر ريطةي جاران، حوجةيت خؤي 

نييةيت نايل سيحري بةيان و حيكمةيت . تةواو ئةكا
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س، بةآلم قووةيت دلَي نيية و ئةترسي و شيعرة و بة
قودرةيت ئينشاكةي هةر ئةوةندة ئةتواينَ بلَي:  

  و لةوة نايل نييةيت سيحري بةيان، حيكمةيت شيعرة«
  /زياتر ـ سةر دار ي ـ لة دواية

  .ئةمما نييةيت قووةيت دلَ  قوودرةتـــي ئينشا 
  
  

***  
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  دياردة ناسي، ئانارشيزمي وةرطرتن

  :كاري نوَي يا راظة
  

  ثَيم دةلََين مةحبووبة خَيلَ و قيضة مةيلي شةِردةكا
  !خَيل و قيضة يا تةرازووي نازي نةخَيت سةردةكا

  
: نايل بة دوو شيوة ئاوِري لةو بابةتة داوةتةوة

يةكةم وةك بةم ديِرةدا دةرئةكةوي روانطةيةكي 
دياردةناسانةية واتة خؤي خستؤتة جيطةي بينةر 

و بة ضاويكي شؤراو لة / خاتيبةوة مو-خوينةر /
/ دياردةكان هةموو ئةزموونةكاين ستاتيكا ئاوِري لة

دراوةتةوة، نةك وةك  /ضاوي خَيلَي مةحبووبةليرةدا 
راظةكاران و شاعرياين ثيشوو كة اليان وابوو تةنيا 

وةك لة ثيشةكي ئةم وتارةدا / كؤتر جوانة و بةس
مةحبووبة باسكرا، نايل لة ضاوي خؤيةوة ضاوي 

ئةنويين و ريطةيةكي تر دةخاتة بةردةم جوانناسي 
  .سوونةتييةوة

  خَيلَ و قيضة يا بة غةمزة بؤ نيشانةي دلَ بة ضاو
   هاوَيتين موذطاين دلَ ثةيكر دةكا مةيلي راست
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بؤ /نايل بةم جؤرة ئةيسةمليين طولَي شةبدةر 
نة تةنيا هيضي لة طوآللَة سوورةو وةنةوشةو / وينة
ووظةر لة باري جوانييةوة كةمتر نيية بةلَكوو نيل

سةرنج بدةنة ئةوةي كة سوهراب / سةرتريشة
سثيهري دووسةدة دواي نايل شيت واي طوت و بوو بة 

  / كةلَة شاعري
  ضاوي هةمرةنطي طولَي مةسيت شةو و رؤذن مةدام 

  نةشكوفتةي وةنةوشةو يةك لة نيلوفةر دةكا يةك لة

رةكي و سةملاندين دواي تةقينةوةي وينةي سة
 ضاوي مةحبووبة بة خيليش هةر جوانةئةوةيكة 

: ئانارشيزمي وةرطرتن دةبيتة ئانارشيزمي هيرشكةر
دذ بةو دةسةآلتة راظةكارييةي كة تا ئيستا وةك 
توويت هةر شيت دووثات كردؤتةوة و هةولَي ئةوةي 

ثيشتر خؤي . داوة كة دياردةكان لة خؤيانا بتويننةوة
  :يتفةرمووية

  توتيي تؤ لةحريسي دلَ داوي تةمةع دةكاتة مل
  بولبويل من لة ئةشقي طولَ تةغنيةو تةرةب دةكا

نةك هةر سةيف خؤي لةطةلَ توويت  نايل ليرةدا
بيذةكان جيا ئةكاتةوة بةلَكو وةك كةج نةزةر هيرش 

  دةباتة سةريان كة ضووزانن خوار و ذوور كامةية،
  واري تَيدةطةيعةكسي ضاوي تؤ لة ضاويدا بة خ«

  »كةج نةزةر كةي فةرقي خوار و ذوور و خَير و شةِر دةكا
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دةردةكةوي، بريا  شؤِرشطيِري نايل ليرةداية كة
مامؤستا هيمن لة جوايب ئةو كةج نةزةرانةدا كة 

باسي  /5ناو بردووة» زمانباز«طواية نالييان بة 
زمانبازي نايل وةك ئازايانةترين زيبازي ئةدةيب لة 

 دووهةمي ئةم وتارةدا ديت و ئةوةش با مبيين بةشي
شاعريان، : ئةمانةي بطوتاية كة/ بؤ جيطةي خؤي

شؤِرشطيِراين راستةقينةي جيهانن، ئةوةي 
 تةوة و دةلَيرووبةرووي دةيان دةسةآليت قةبة دةبي

، ئيجطار لةو سياسةتبازة دةمامك لة ضاوانة نا
 هةر تاوي شؤِرشطيِرترن كة تةنيا دروشم ئةدةن و

كةضي نايل تاقة موويةكي ... كاسةليسي ثاشايةكةن
تووِرةيي يار ناطؤِريتةوة بة هةزار تووِرةيي 

  :ثاشايةيت و تةوقي وةزارةت
  شايستةي شان اليةقي مل تووِرةيي تَوية

  نةك تووِرةيي شاهةنشةهيي و تةوقي وةزارةت
  كَي دةسيت دةطاتة بةي و ناري نةطةيشتووت

  ا ساحييب مؤرن بة سةدارةتلةو تةختة كةو

 بة دةيان منوونةي تري وا نايل وةآلمي ئةوانةي 
  :داوةتةوة

  هةر كةسَي نوقساين خؤي باوَيتة سةر رووي ئاوَينة
  كَي باوةِردةكا) راي العني(شــــاهيدي هةر ضةندة 
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ئةؤةي رووي ئاحةزان لة ئاوينةي ضاوي قيضي 
تواينَ ياردا ئاوةها بة جواين ثيشان ئةدا ضؤن ئة

شؤِرشطيِر نةيب؟ شوِرشطيِري لة شكاندين بازنةي 
دةسةآليت زماندايةو ضاوي ناليش وةك ضاوي 
مةحبووبة بة راسيت شاهينةو داييم سةر دةكاو لة 

هيض ناطوزةري:  
  نايل ئةو وةحشي غةزالَة كةس ئةبةرداوي نةكةوت
  ضونكة شاهَيين دوو ضاوي تيذة داييم ســـةر دةكا

ئاسايان بة ثيضةوانةوة مششير لة نايل نيضة 
ئامسان ئةسوي و عرفانييةت و تةقةدوسي ئةشقي 

بة داخةوة ئةوةي شيعري ... خاين دينيتة خوارةوة
مةستوورةي تائيستا خويندؤتةوة ئاوِري لة 

  طرنطترين مةسةلة نةداوةتةوة كة؛
ئةشقي زةويين و يب ريايي نايل لة ئةشقي 

يداين دةمامك لة ضاو و واعيزان و سؤفيان و زاه
درؤزن موقةددةستر و شاعريانةترة لةوانةي خوي 

  طوتةين،
  ريشةكةي ثان و درَيذة و بؤ ريا خزمةت دةكا

  زاهرية هةر ضةن بة توول و عةرزي ريشي دا ريا
 يةكجارةكي سةر عادةيت نةوئةو بة مةيي كؤنة لة 

   دةشكيين، دووسةد ماتةمي تةوبة
  هةر وةك هةرةسي كَيوئةي واعيزي باريد ضيية 
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  بةو وةعزة كة باية هةموو هاتوويي بة سةرما 
  بؤ هةركةسة مةبزوولة تةريقَيكي ئةمانةت

  .رَيي خةوف و خةتةرما هةر ئاشقي بَيضارة لة
ـ بؤ دةمامك لة ضاوان مةترسييةك نيية لة 5

ئارادا بؤ ئةوةي دةمامك زؤرة و لة كايت ثيويستا 
يان دةيكةنة ... /اتة ضاوهةر كامياين ثيخؤش يب دةيك

  /ضاويان
تةنيا عاشقي شؤِرشطيِز و شاعريي بيضارةية كة 
بةردةوام لةمةترسي و خةتةري ضارةنووسي 

  .يداية هةلالج
ثول ريكؤر سةبارةت بة رةخنةي دياردةناسانة 

ش «دةلَيش ئيدراك و ثيوان ثيكي نيكتيديالي
ر ، ثيش ئيدراكي من بؤ ئةم قسة هة»ية داوةري

  :شيعرةكةي نايل خؤيةيت
  سورشكم نةقشي ضاوي تؤ دةكَيشَي

  جَيطام سةردارةكةي مةنسوورة ئةمشةو
  نايل بؤ بة زماين سؤراين شيعر دةلَي؟

  نايل بؤ كيشي خؤمالَي بة كارنابا؟
نايل بؤ ئةوةندة وشة ئارايي دةكا و لة هيض 

  ...وشةيةك ناثرينطيتةوة؟ و
شاعري يب و فةنين شيعر بؤ ئةوةي نايل ئةيةوي 
بؤ وةي نايل ... لة هةر كوي يب بة هي خؤي ئةزاينَ
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ذ يبتوويت بي نايةوي .. وةي نايل ئةيةوي بو
بؤ وةي نايل ئةزاينَ ...لةشكر رضةشكين يب نة سيايي

 ثانتاي ئةدةبدا تةنيا يةكمان هةيةو كاري  لة
 تاد دؤِراندوويانة.. ئةطينا دوو و سي و) العادة خارق(

  :و تةنيا شاسوار لة عةرسةي ئةدةبدا دةمينيتةوة
  مةيداين فةساحةتدا بة ميسلي شةهسوار يا لة

  ..َيب تةئةموول بةو هةموو نةوعة زماين رادةكا

  
  نايل يةك و ئةو كةس كة تةمامي غةزةيل بيست 

  !مةعلوومي بوة زور و كةمي خاريقي عادات
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  :ثةراوَيز   ــــــــــــــــــــ
  
  ي بة سثيهري ـ انتشارات مرواريدنطاهـ 1
 يا رزطاري لة زانني freedom from knowـ بِروانة 2

  سةرضاوةي ثيشوودا لة . ـكريشنا موريت
   14ـ ثديدار شناسي شيعر ـ شالير ماخر ـ ارغنون 3
  !شةوقي كة نةَيب باسرية مةئيووسة لة دينت«

  يا»  بةنةزةرداديينهةر شةوقي ئةوة قووةيت 

  ة نايل كرد، دين و دلَ و جاين برد ضاوَيكي ل«
  »طةر زولَفة ئةطةر نازة طةر خةندةية طةر ضاوة

  »تؤ كة حؤريت وةرة ناو جةننةيت ديدةم ض دةكةي «
  نايل وةرة الدة لة خةدةنطي موذةيي يار «يا

  »ديننئةو كافرة مةستانة كة غارةتطةري 
بِروانة ثيشةكيةكةي ، مامؤستا هيمن لة ديوانةكةي  ـ 4

  دا )ئينتشارات سروة(اثي ض
ناوي دينةوة   ـ نايل هةموو ئةو كةسانةي كة بة5

سؤيف ـ شيخ ـ واعيزـ زاهيد ـ تةنانةت مةال /ريادةكةن دةكويتَ
   وةك؛

   دنيا ئةي سؤيف سايف مةبة ئالوودة بة

  /كة ليو يب/بَيهوودة موكةددةر مةكة سةرضاوةيي مةشرةب 
  ةثؤشييوو سةراثا دةلةك و رَيوي د شَيخي

  روويت لة هةموو ديدة دةثؤشم ناليم و بة
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  ئةمة جَيي رةمز و ئيشارايت دةروونة لة طةرووي 
  تةنطي ثِر غةرةغةرةيي واعيزي غةِرِرا نيية باس

  
  سؤيف لة فةقر و فاقة وةكوو ناقة فاقي دا

  تةسبَيحي دام و  دانة بة ريشي دوو فاقي فاق
  

  سؤفيان هاتنة مةيدان وةرةقي ديدة بشؤن
  ة كن ئةو دَيمية وشكانة لة دةريا نيية، باس ل

  
   ....ياخؤ بووة بة سؤفيي وشكي لة حةق بة دوور
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2  

  

  

  ناسيي كانت نايل و جواين
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(1) 

  بيدي مةجنوونة وجوودم لة هةموو بةر بةريية

   بةري يان سَيبةرييةكنة كةسَي مونتةفيعي ية

  ضيت لة كاكؤلَي سةر و موويي مياين داوة

  هةموو هةر هةم و ثةرَيشانيي و دةردي سةريية

  بة ريا باري تةكاليفي رسوومي بؤ خةلَك

  ية ض دةكَيشي؟ ئةمة حومقَيكة عةالوةي كةري

  مومتةئني خاتر و ئيمةن مةبة هةرطيز لة شةِري

  ية مارة لةطةلَ تؤ شةِري نةفسي ئةممارة كة ئةم

  يي دَيوانة مةكةن ئةي ئوقةال لؤمةيي نايل

 ؛ية مة مودَيكة زةدةي لةمتةيي دةسيت ثةريئة
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ئةمــة رةنطــة ثرســياري زيهــين هــةموومان يب كــة؛       
وةك نايل ضـؤن شـيعر و لـة راسـتيدا      كةلَةشاعريانيكي

 يـان ثيناسـة كـردوة و ئـةو هـةموو كايـة       ناسـي  جواين
يان بة ثيي ض ثيناسةيةكي دةرووين يـان عـةيين            زمانية

ــةدةق ــؤ  و بــ ــةبووة؟ ضــ ــراو هــ ــتةوخؤ و  نكــ راســ
و  تَيئـؤري ـ دةق   ناراستةوخؤ كردوويانةتة ثرؤسـةي 

ئةو ثيناسةية سةقامطري يان نةهادينة  دواجار ئةوةند
ــةيت     ــةلَ يةكيـ ــا لةطـ ــاوةِرة وةهـ ــةو بـ ــة ئـ  دةيب كـ

ــةس    ــة بــ ــة دةيب، كــ ــةالَو و ئاويتــ ــةيان تيكــ بابةتةكــ
ئانـــــاليزي  خوينـــــةراين ضـــــاالك دةتـــــوانن لـــــة

 ..يي بكةندا راظةكار تيكستةكةيان

تـــؤ بلَيـــي كةســـاين وةك نـــايل كـــة ئـــةو هـــةمووة      
ــن   ــيعر دةب ــالوودةي ش ــة    ئ ــان ل ــةرؤذان بريي رؤذي ل

ثــرؤذة يــان ثرؤطراميكــي جيــاواز نةكردبيتــةوة و لــة   
ــةولَي ــيعرييةإدا     هـ ــةو ثرؤذةشـ ــردين ئـ ــِرةوي كـ ثيـ

 نةبووبينت؟

نــايل لــةو شــاعريانةية كــة بــةردةوام وردكارييــة          
و لــة  ئةداتــةوة بةناوضــاو خوينةرانــدا  زمانييــةكاين

توانـاي   كـةس  دا دلَنيايـة كـة كـةم    زؤر تيكـسيت شـيعري  
كاريانةي   كةم بينيين زؤربةي ئةو زةريف      دةرك و الين  
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سـالَ و   ئةوةنـدة  دووسـةدة و  هةيـة و ئيـستاكة ثـاش   
قـــسةي  /»ثةلـــةقاذة ناشـــيانةية «دواي ئـــةو هـــةموو  

ــعوود ــيمن    مةسـ ــاين هـ ــة زمـ ــةد لـ ــة /ةوة حمةممـ  لـ
 دا بةو ئةجنامةدةطةين كة خويندنةوةي دةقةكاين نايل

نــايل مةبةســيت خوهةلَكيــشان نــةبووة و ســةرةندةري  
ــةك    ــاري يـ ــة كـ ــةموو وردةداوطةلـ ــةو هـ ــةس ئـ و  كـ

و رةويت رةخنــــة و راظــــةكاريي ... ضــــةندكةس نيــــة
 ش ئـــــةم راســـــتييةي دركانـــــدوة كـــــة  جيهـــــاين

ــةوةي ــايل   خويندن ــة شــاعريانيكي وةك ن ، شــيعري كةلَ
ــة   ــةنيطاوة، دةماخناتـــ ــةك طؤشـــ ــة يـــ ــةس لـــ  بـــ

 .. خؤيةوة كةي نايل»غةلَةتاوة»

 نايل و خوَيندنـةو نوَيكـاين   » ثيشتر لة وتارطةيل    
ناســانة،  دا لــة روانطةطــةيل نيــشانة دا هــةولَم« ســةردةم

ــانةو ــة   دياردةناسـ ــك لـ ــةوة ئاوِريـ طةمةزمانييةكانـ
 مشيعري نايل بدةمةوة و ئيستاش لةسـةر ئـةوباوةِرة  

كةغةزالَةســركةكاين شــيعري نـــايل بــة هــيض لـــةونيك     
ــةوة   ــةكي تايبةت ــؤِري ماناي ــة ت ــرةدا   .ناخرين ــة لي بؤي

كةتا ئيـستا   (دا  هةولَئةدةم لة ئاناليزي شيعريكي ديكةي    
ــاوِريكي ــةوةي فةرهــةنط    ئ ــة ماناكردن ــةوتؤي، جط ئ

 بــضمةناو) يانــةي روالــةيت، يلَ نةدراوةتــةوة  وشــةيي 
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كة رةنطة بة بؤضوونيك طرينطتـرين      بابةتيكي ديكةوة   
ئـةويش   شـيعريي نـايل،   بابةت يب بؤ كردنـةوةي دةقـي  

يـان  ( ضونيةيت روانيين نايل بووة لة غةزالَةكاين خؤي      
و لــةو ريطــةوة ئةمهــةوي ) خــؤي بــؤ شــيعر ثيناســةي

سـتاتيكيانة   ثرديكي ثيوةندي ساز كةم لةطةلَ روانـيين 
 و رةخنةطرانةي سةردةم؛

ــ ئـةوةي لـة خويندنـةوةي يةكـةمي       ليزي دةقئانا    
ــةم ــايل  شــيعرةدا دةرئةكــةوي طرينطــي  ئ ــة   داين ن ــة ب ي

تكنيكـة لـة    وةرطـرتن لـةو   طؤشةنيطا و ضؤنيةيت كةلَك
 دا؛ دةقي شيعري

  :يةكةم كةسي تاك( طؤشةنيطاي من .1

 بيدي مةجنوونة وجوودم لة هةموو بةر بةريية    

 ي يان سَيبةريـية بةركنة كةسَي مونتةفيعي ية    

طؤشةنيطاي سيهةم كةسي تاك؛ بـةردةنطي ئـةم        .2
  طؤشةنيطاية كةسي غاييبة

 ضيت لة كاكؤلَي ســـةر و موويي مياين داوة

 هةموو هةر هةم و ثةرَيشانيي و دةردي سةريية
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ي تيدا دةبيتة     كةس؛ كة من    طؤشةنيطاي دووهةم  .3
 خود دةمت لةو يـان  بةردةنطي ئامادة و رووي

دةيب:  

 بة ريا باري تةكاليفي رســـوومي بؤ خةلَك

 ية ض دةكَيشــي؟ ئةمة حومقَيكة عةالوةي كةري

 مومتةئني خاتر ئيمةن مةبة هةرطـيز لة شةِري

 ية مارة لةطةلَ تؤ شةِري نةفسي ئةممارة كة ئةم

 طؤشةنيطاي زيهنيي شاعري ، كة رووي دةمي لة .4
 طريي مانـايي و ثيكهاتـةيي   ية و)عوقةال) ئةوان

بــؤوةي ( شــيعرةكةش لــةم ديــِرةدا دةكريتــةوة 
 قـسةناكا و  - منؤلؤط-وةك من شاعري ليرةدا

  : ي ديِري يةكةميش لة خوي دةسِريتةوة من

 يي دَيوانة مةكةن ئةي ئوقةال لؤمةيي نالـــــي

 ؛ية ئةمة مودَيكة زةدةي لةمتةيي دةســيت ثةري

يب ئةوةي ئاشناي كايـةكاين ئـةدةب بـة طؤشـةنيطا               
كام لة طؤشةنيطاكان لة بةر دةسةالَيت  دةزاينَ كة هةر
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 تايبـةيت خؤيـان بـؤ نوانـدين دياردةكـاين دةوروبـةر      
وهةستة دةروونييةكان طرينطايـةيت ئـةوتؤيان هةيـة؛        

دةربــِريين ســؤز و  كــةس بــؤ واتــة طؤشــةنيطاي يةكــةم
عاتيفــــــــةي دةرووين و بةطــــــــشيت دةروونييــــــــات  

كـةس كـة بـة زانـاي      سيهةم ترة و طؤشةنيطاي سروشيت
طشيت بةناوبانطـة بـؤ ضـوونةناو دةرووين كةسـايةيت          

داين بـة   دةنـويين، بـةالَم توانـاي ثيوةنـدي     ناسروشـيت 
دوورتـريش،   ديـاردة و كةسـايةتييةكاين دةوروبـةر و   

كـةس لـة بـةر ئـةوةي          زيدةترة و طؤشةنيطاي دووهـةم    
دةبيتة دةنطي دووهـةمي   بةردةنط ئامادةبووين هةية

نايل بة جواين و    ..  يان ديالؤطي خود و من و        مين تاك 
ئةنقةســت ئـــةم طؤشـــة نيطاطةلـــةي لـــةم كورتـــة   بــة 

 شيعرةدا بةكار هيناوة بؤ وةي؛

ــةلف     شــارةزايي خــؤي لــةو بــوارةدا بينةتــة      -ئ
) لـةو سـةردةمةدا  ( نويخواز بـووين خـؤي    ئةزموون و

  ..بسةمليين و بةراستيش سةملاندوويةيت

  خوينــــــــةر بــــــــةرةو راويســــــــةرجني  -ب    
راكيشي بؤ وةي بزانن كي لةطةلَ كي  ةكان)طيِرةرةوة(

ئةطـةر   قسةدةكا و رووي دةمي كي لة كييـة؟ ِرام وايـة  
خوينـــــةر ئـــــةم مةبةســـــتةي بـــــؤ روون نةبيتـــــةوة، 
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جوانكــاري و تكنيكــي  شــيعرةكةش نــاثيكي و جيــا لــة
ــذي دووهــةم و ســيهةم و  ’نــو ــؤ توي ي دةقةكــةش .. ي ب

 نمـــوون نـــايبرنووســـي     .ريهـــةروةها كـــة لـــة ذي
 دا دةبيـــنني شـــيعرةكة بـــة راســـيت    ديوانةكةشـــي

 ...نةثيكراوة

نــايل لةطــةلَ كــي قــسةدةكا، بــةردةنطي نــايل كييــة ض     
 بةردةنطي نالني؟ كةسانيك

ــة       ــيعرةكةدا، بــ ــةي شــ ــةكي ديكــ ــة خويندنةوةيــ لــ
ــة بازنــةي ســةرنج ) وشــة يــان دةســتة واذةكــان  دان ب

 ثةري و عؤقةال و (دا4 و 3لة ديـِري  )نايل دةبينني كة
واتـة  . دةوري بـةردةنط دةطيـِرن    ) لة ديري كؤتـايي دا    )

بةردةنطي عوقةالية لة اليةك و لة اليةكي ديكـةوة   نايل
و ثـةريش دةبنـة    ية، بةو ثييـة عوقـةال   بةردةنطي ثةري
 بةردةنطي نايل؛

نيطا ئاشكرا  وةرطرتين نايل لة طؤشة     ليرةداية كة كةلَك  
ـشي    خـود  و مـن  )دةيبشمةكيعر و كيي اليـةنطري شـي

ــةقلَ  ــةرةي ع ــان وةك ب ــةرةي هةســت و   ونيواني ..) ب
تة نـاو داويكـي ديكـةوة بـؤ دؤزينـةوةي           خاَخوينةر دة 
  ثةري خوازةي
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ــة خــشتةيةك       ــايل ل ــةر ن ــةو طؤشــة    ئةط ــي ئ ــة ثي دا ب
ــة ــة دووالوة بــةم    نيطاطةل ــشينةوة دةبيــنني كــة ل بكي

 ةشنةي خوارةوة بوتة بةردةنط؛ض

   )يان بةشي سةربةعةقلَي زيهين شاعري)عوقةال

  نايل

 (..دةروونيات، جواين، نةفسي ئةممارةو ) ثةري 

دان بة ليـستةي خةتابـةكان، لةوانةيـة        ئيستة بة سةرنج  
 ئاشكرا بكةين؛ ثةري خوازةي بتوانني

ديـِري يةكـةم    ( خةتايب ثةري سةرةتا لةطـةلَ خـؤي       - 1
  يةكةم كةس  طؤشةنيطايبة

  ...بيدي مةجنوونة وجوودم

يـــان بـــة )كـــة نـــايل يب(خـــةتايب ثـــةري بـــة شـــاعري -2
دووهــةم، طؤشــة نيطــاي دووهــةم  ثيــضةوانةوة ديــِري

 كةس؛

  ...ضيت لة كاكؤلَي سةر و موويي مياين داوة 
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يــان بةشــي ســةربةعةقلَي زيهــين  (خــةتايب عوقــةال -3
 ؛4و3 ديِري) شاعري

 ي تةكاليفي رسوومي بؤ خةلَكبة ريا بار

 تاد..عةالوةي كةريية قَيكةمض دةكَيشي؟ ئةمة حو

خةتايب نايل راستةوخؤ بة عوقـةال و ناراسـتةوخؤ          -4
لـة ديـِري   ) طؤشـةنيطاي زيهنيـي بـو ئـةوان     ) بـة ثـةري  
 كؤتايي دا

  ...ئةي عوقةال يي دَيوانة مةكةن لؤمةيي نايل 

ةوة،   موويي ميان بة كاكؤيل سةر و     (ئيستة ئةطةر ثةري  
بيدي مةجنوون بـةو هـةموو زةرافـةت     بةرينةوة سةر

ة كـة  شـَيعر  يةوة، تيدةطةين كة ثةري هةمان و جواين
ــةي ئـــةوة و      ــريؤدةي ثرؤذةكـ ــةوة طـ ــة اليةكـ ــايل لـ نـ

  :عةقلَ و عوقةالية لةاليةكي ديكةوة طريي

   ثاي استدالليان ضوبني بود

 /مولوي رومي/ بود ثاي ضوبني سخت يب متكني
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ــةلَبوون و   كة ــؤنيةيت تيكـــ ــيعرة ضـــ ــةم شـــ ــة ئـــ وايـــ
وةك شاعري لـة طـةلَ عـةقلَ و     ية كردين نايل بةرةنطاري

ــةر و    ــيعر و هونـ ــةك و شـ ــة اليـ ــستداليل لـ ــةنتيقي ئـ مـ
بـةو ثييـة خـشتةي     ..لـة اليـةكي ديكـةوة    ناسـي  جـواين 

دووهةميـدا   ثيكهاتـةيي و مانـايي شـيعرةكة لـة تويـذي     
 بةشيوةي خوارةوة دةطؤردري؛

 و مةنتيقي ئستداليل) عةقل

 ناسي جواين وشاعري

  شَيعر و هونةر 

ئةجنام لةم كيشمة كيش و ملمالنييـةدا شـاعري اليـةين           
ــةر  ــيعر و هون ــةقلَ     ش ــةي ع ــة ريط ــرِي و الداين ل دةط
 *ثةري شَيعر دةخاتة ئةستؤي

 يي دَيوانة مةكةن ئةي ئوقةال لؤمةيي نالـــي

  ية ةسيت ثةريئةمة مودَيكة زةدةي لةمتةيي د
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(2)  

  

 

وةك دةزانني لـة دووسـةدةي رابـردوودا بـاوةكو نـاو            
  ــدي ــاو هين ــة ن ــة   ب ــةربآلو ل ــة زؤر ب ــورةي ن ــةن  تي الي

رةخنةطرانــــةوة لـــــة ســــةر ســـــةربةخؤيي هونـــــةر   
بـةآلم سيـستةماتيكترين تيـورة لـة اليـةن       بآلوكرايةوة

قـوة   نقـد /» رةخنـة لـة داوةري  «كانـت ةوة لـة كتـييب    
لةو كتيبةدا كانت طرينطـي زؤري      . كرايةوةدا بآلو /حكم

كـة بـة ِراي ئـةو     / zweck غـةرةز  يـان »غايـةت «دايـة  
بــوونيكي ســةر بــة خــؤي هةيــة لــة خواســت يــا مــةيلي  

 ..غةرةز يب دةتواينَ يب/ غائيت/كانت ثيي واية  مرؤظـ

ــت         ــةكاين كان ــةورةي بةرهةم ــةكاري ط ــورنير راظ ك
مة زؤر جار شتطةليك ئي« :دةلَي سةبارةت بةو طوتةية

 /ض ئةوانةي دةستكردي مرؤظن، ض شـيت تـر  / دةبينني 
ئةوةنــدة ئةجزايــةكي خــاوةن ريــذة و ريــك و ثيكيــان 

/ تةرحـدار /طةآللـةدار   هةية كة بة طـشيت وةك شـتيكي  
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   نة بـةر ضـاو ـ يبئـةوةي بـري لـةو هؤكـار و ئاماجنـة       دي
كـــة خاوةنةكـــةي بـــؤي دارشـــتووة يـــان   بكةينـــةوة
 تةنانةت هةرطيز برييشي ليناكةينةوة.  بووةمةبةسيت

كي و بؤ ض مةبةسيت سازي كردووة ـ كانت ثييوايـة    كة 
كــة بيئــةوةي  /غائيــةت/ جــواين جــؤرة مةبةســتيكة  

لة بةرضاوبطرين دةناسريتةوة يـان دةرك      مةبةستةكة
لـة  /كل هدفمنـد /راي ئةو كؤي مةبةستمةند بة/. دةكري

  ةكـةم ئـةوةي كـة   ي: دوو اليةنـةوة دةبينـري   ـةويمبا
خوازييــةوة ببيــنني   ئــةو شــتة لــة رةهةنــدي ئامــانج    
ــةثيي  ــتة بـ ــةر ئةوشـ ــةم هـ ــةليقةي  دووهـ زةوق و سـ

ئةطــةر وةك طةيــشنت بــة . جوانناســانة هةلَــسةنطةينن
شـتةكة متاشـا و ثةسـةندي بكـةين      قـازانج و كـاركردي  

 خوازين و ئةطةر ريذة و تـةبايي نيـوان   ئةوة مةبةست
ةوشــــتة، بــــة ثيــــي زةوق و ســــةليقةي    ثاذةكــــاين ئ

نــاوةرؤك يــا  جوانناســانة هةلَــسةنطينني، يب ئــةوةي
ضـــــةمكيكي ثيـــــوة ببةســـــتني ئـــــةوة داوةرييـــــةكي  

 "جوانناسانةمان كردوة

    S.korner Kant 1967 pp181- 2 184- 185 / سةرضـاوة: »
 /.عاليي حشمت» فؤرم ضية 
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ا د»رةخنــة لــة داوةري«كانــت لــة بةشــي دووهــةمي     
: دةكـا das schone شـيت جـوان   بةم جـؤرة شـيكاري  

ــتةكامنان وةبـــري    ــيذة كـــة بـــووين واقعـــي شـ ئـــةو ضـ
ة و ئـةو هةسـتةش    قـازانج يـان قـازاجنييت    دةخاتـةوة 

سـةبارةت بـة    كـايتَ ثرسـياري  . لةطةلَ مةيلي مرؤظداية
جــواين بيتــة ئــاراوة مةبةســت ئــةوة نيــة كــة بــزانني    

ــتةقينةي  ــووين راسـ ــةلَ بـ ــتيك لةطـ ــةروو دا شـ  رووبـ
ــة رووين      ــة ك ــةلكو مةبةســت ئةوةي ــا؟ ب ــا ن ــةوة ي ببين

ــةوة دواي ــة و دواي    بكةينـ ــتة جوانـ ــةو شـ ــتين ئـ ديـ
ــان / ضــؤن قــةزاوةت   /betrachtong تامــل/ تيرام
  .دةكةين /داوةري

 blosse طـرينط ئةوةيـة كـة، دواي خؤنوانـدين    »    
vorstellung يــا  شــتةكة ئــةو شــتةم الثةســةند دةيب

  و نيـشاين   ئةوةي شتيكمان الجـوان يب ديارة بؤ... نا
بدةين كـة خـاوةن زةوق و سـةليقةين دةيب ضـؤنيةيت        

ئـــةو  خؤنوانـــدين شـــتةكة لـــة بةرضـــاو بطـــرين نـــة 
هؤكارانةي كة بووين راستةقينةي شـتةكان ئـةنوينن ـ    

كــة داوةري كــردن    هــةموومان دةيب ئــةوة بــزانني  
ة ســةبارةت بــة جــواين ئةطــةر تؤزالَــة قازاجنيكمــان لــ 

اليـــةن  بةرضـــاو يب غـــةرةز و يب و /داوةريـــةكي يب
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جـواين   نايب كةمترين اليةين. نية/ رووي دلَثاكيةوة لة
كــيس بــضي، بــةلَكوو دةيب بــة راســيت يب   شــتةكان لــة 

بؤوةي داوةريـةكامان زةوق   اليةنيي خؤمان بثاريزين
 "دا زالَ يب و سةليقة بة سةري

 130ل / داوةري كانت،رةخنة لة    

هيــزي «دا زةوق بــة  دريــذةي باســةكةي  كانــت لــة      
دةناسـيينbeurtheilungs vermogen/.  / «داوةري

ضـةمكي   و شيت جوان يا جوانيي بةوة دةزاينَ كة هيض
نةتواين داطـريي بكـا و زؤربـةي خـةلَك ضـيذي ليـوةر              

وةطـرتين تـةواو لـة جـواين      بـة راي ئـةو، ضـيذ   . بطـرن 
 اين بة يب خير و قازانج ديتةئةوة دةسةمليين كة جو

هةلَــسةنطاندن و ئةطــةر ســوودي تاقةكةســي لــة ئــارادا 
ــةرةي     ــة ب ــة طــشيت ل ــةيب جــةماوةر ب ــةلَك   ن ضــيذ ك

 ...وةردةطرن

فةلسةفةي جوانناسي كانت،كة بة راي هيطل يةكـةم            
ــة ثانتــاي مةعريفــةي مــرؤظ   طوتــاري دا،  عاقالَنةيــة ل

يـة لـة    /انتزاعـي /بةرهـةمي تويذينـةوةي دةرهةسـتانة   
هـةر بـةو جـؤرةي    . .جـواين ـ راسـيت و   /سةر بابةتطةيل

/ بةرهةمة ناو براوةكةيـدا / سةرةتاي خؤي لة كة كانت
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مرؤظـــ   دةلَي دةتوانني دةسـةآلت و ليهـاتوويي روحـي   
 :بكةينة سي بةشةوة

   .ئةنديشة        هــةســـت       ئــــريادة    

  واتة 

  هَيزي مةعريفي   و رةنجهةسيت ضَيذ   هَيزي مةيل 

  كة لةطةلَ

 /هاوريذةن/تةبان دةرك دا  و  داوةري  و  عةقل

ـ دةسةآليت مةعريفي يا شوناسي مرؤظــ كة لـة   الف    
خؤي دةنويين، ئامرازيكة بؤ ناسـيتين نـةزةري    فكردا

كــة وايــة  .جيهــان و طةيــشنت بــة راســيت و حةقيقــةت
 بةشـة لـة رؤحـي       طةِران بة دواي راستيدا دةضـيتة ئـةو       

  نةزةريةكان رادةميين مرؤظــ كة لةكيشة

ـ عـةقلَ كـة ضـاو ديـري ضـاكة دةكـا و لـة ثانتـاي          ب    
ــ دا خـؤي دةنـويين     مـرؤظ  مةيل و ئـريادةي  كاركردي

  ..و
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ـ جواين كة دةضـيتة ئـةو بةشـةي كـة، لـة عـةقلي        ج    
و رامـــاين نـــةزةري بـــة دوورة، ئـــةويش   كـــاركردي

  نيــوان ئــةو دوانــةدا كــة نــة بــة شــوينســنووريكة لــة
 ..وةآلمةوةية و نة بةدواي كاركرددا دةضي ثرسيار و

يب غةرةز و ضيذي دوور لة قـازانج،          مةبةستمةنديي    
ــةما يــةكاين سيــستةمي جوانناســي   ســةرةكي واتــة بن

بـري   ةكـةي ناليتـان لـة   بيـدي مـةجنوون   ليرةدا( كانيت
ــي ــسةفةكةي ) نةضـ ــة فةلـ ــان لـ ــةر دووكيـ ــةوة هـ  خؤيـ

. رؤنـراون / دوئاليـسم / سةر دوانـةيي  وةرطرياون كة لة
بة ثيي ئةو بؤضـوونة هونـةر يةكيـةيت دةخاتـة نيـوان          

ــة ــدذةكاين وةك دوان ــةقلَ و     : ليك ورد و درشــت ـ ع
 ...خةيال ـ ياسا و زؤرة ملي و

ـــ       جيهــــاين نوانــــدن و ئــــازادي كــــردةوةي مرؤظـــ
ــةلَ  ــاوةكوو لةط ــةتييان هةيــ   ب ــةردا دذاي ــةر هون ة، ه

 ضــةمكي ئــةزمووين. بطــرن ثيكــةون و رةنطــة يــةكيش
جوانناسي، كة دةكةويتـة نيـوان دوو ثانتـاي رووداوي       

. ضـةمكيكي زيهنييـة   و ئةخالقييـةوة، / عـةيين /بابـةيت  
جواين لة ثيشكةش كردين ضيذيك بة هةسـت يـةكجار          

دا جطـة بـة جـؤريكي     سـةر ئـةوةش   سـةرترة بـةآلم بـة   
ناســـة نـــاكريتة نـــاو هـــيض  طـــشيت ثيبـــؤ وةي ناضـــي ،
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تايبةتـــةوة بـــة يب هـــيض زانـــسيت دةرك   ضـــةمكيكي
. سـةرةوة  دةكري، بةآلم خؤي ثلةي زانستةكان دةباتة

ئــــــةو رازي بوونــــــةي بــــــة هــــــؤي ئامــــــادةبوون و 
ــي ــامي    دةرةكــ ــا، ئاكــ ـــ دةطــ ــة مرؤظـــ ــواين بــ  جــ
ضةمكي جواين الي  .هةست و عةقلَة /تةعامويل/كارليك

رؤخـسار و رازاندنـةوة و جـوان     كانت بة سةر اليـةين 
ــةو      ــدة ب ــتةكانةوة بةن ــووين ش ــازي و دةرهةســت ب س

هيلَكاري ثيضةالَوثيض و خـةياآلوي و نةقـشي    بؤضوونة
ــيعر و   ــيقاي يب شـ ــة و موسـ ــة بِرطـ ــةش  )بِرطـ لةوانـ

ــدي     ــت بيـ ــايل بيـ ــي نـ ــة هـ ــاعريانةتر كـ ــةعبرييكي شـ تـ
ضــةمكي نــةدةن بــة  ئــةوةي كــة هــيض)... مــةجنوون ة
 " دةبنة جوان و جواننيدةستةوة،

  /15 ـ ل 1354هنر امروز سروش جييب امريكبري    

بؤ ئـةو داوةريانـة     / ئيعتباري بابةيت /كانت ضةمكي       
زانسيت و مةنتقني و بـِرواي وايـة كـة ئيمـة      دادةينَ كة

بـة سـةر    لـة داوةري جـوان ناسـانةدا ئةسـلَةن كارمـان     
ــةوة    ــة قوولَبوونـ ــاري مـ ــةلَكوو كـ ــة بـ ــتةكةوة نيـ و شـ

  ... .تيرامانة لة سةر جوانييةكة
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(3) 

و راي كانـت لـة       شيعرةكةي نايل  دواي خويندنةوةي     
و دةســةالَيت مــةعريفي و جــواين،    مــةِر جوانناســي 

ــةين   ــةريوة تيدةطـ ــاش ( لـ ــيعرةكةمان بـ ــةر شـ  ئةطـ
يــةك بؤضــوونيان هةيــة  كــة هــةردووكيان)وةرطــرتيب

 سـاز  هـةردووال  ريشةي فيكـري و نـةزةري و زيهـين    و
و  كردين تةبايي نيوان عةقلَ و هةستة لة سـةر جـواين          

هـةموو ئـةو شـتانةدةكا كـة بـةيب       هونةر، كانت باسـي 
جــوان دةنــوينن و  لةبةرضــاوطرتين شــةِرو خيرةكــةي

خــوازةي بيــدي مــةجنوون بــؤ ئــةو مةبةســتة       نــايل
 دينيتــــةوة كــــة بةســــةر ئــــةو هــــةموو جــــواين و

 ..ريشي نيةرازاوةييةيدا بةر و تةنانةت سيبة

  بيدي مةجنوونة وجوودم لة هةمووبةر بةريية    

   بةري يان سَيبةريية نة كةسَي مونتةفيعي يةك    

كانت باسي دةسةالَيت مةعريفي دةكا كة دةكةويتـة            
و هةسـت بـة جوانييـةوة و نـاليش وةك      نيـوان عـةقلَ  

ــوان عوقــةال و  ’ر لــة ني ــي مةعريفــة خــويبــواري ريي 
يين ؛ اليــةك هــةم و ثةريــشانيي و دةردي دا دةبــ ثــةري

كــة ( بؤخــةلَك  تــةكاليفي رســوومي ســةري و بــاري
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ي »موسـيبةيت نويـسةندةبوودةن   «نووسةريكي فـارس    
ــدةلَيو جــواين بيــدي مــةجنوون و  اليــةك ثــةري و) ثي

 .تاد..كاكؤلَي سةر و موويي ميان و

  بة ريا باري تةكاليفي رسوومي بؤ خةلَك    

  حومقَيكة عةالوةي كةريية ةض دةكَيشي ئةم

يان عوقةال بـة نالييـةوة       لةزماين خةتايب شيعر بةنايل   
 ناطؤِري كة مةبةستةكة

     خاتر و ئيمةن مةبة هـةرطيز لـة شـةِري           مومتةئني    
  طةلَ تو شةِريية)كة ئةم مارة لة نةفسي ئةممارة

  و ضيذ و رةنج دةكا لة جـواين  كانت باسي هةسيت    
دا  بيـدي مـةجنوون   ايل ديـسان لـة خـوازةي   و نـ  داواال

دا  كاكؤلَي سةر ناراستةو خؤ باسي ضيذ و لة خـوازةي 
سةري   راستةوخؤ ئاماذة بة هةم و ثةريشاين و دةردي       

هةرئـةوةي كـة كانـت وةك    / دا رةنج دةكا؛ راسيت و لة
وايـة شـيت    الي باسـي دةكـا و  » واال«جـوان يـان    سـةرك 

رامبـــةر شـــيت جـــوان ضـــيذدةرة بـــةالم مـــروظ لـــة بة
دةسـةالَيت و سةرسـامي و رةنـج     بـةيب  دا هةسـت »واال«

 :دةكا
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  ضت لة كاكؤلَي سةر و موويي مياين داوة    

  ...يو دةردي سةريية شاين’ثةر هةموو هةر هةم و    

ش جـوان و سـةرك جـوان          كةواية دةبينني كـة نـايل         
دا كــاكؤلَي ســةر و  دةكاتــةوة ولــةم شــيعرة جــوي ليــك

» واال«جـوان يـان    سـةرك  بـة  ثةري شَيعر اينميـ  موويي
 هةم و ثةرَيشاين و دا هةست بة دادةينَ و لة بةرانبةري

 ..يان رةنج دادةينَ سةري دةردي

ئةمــة رةنطــة ثرســياريكي ســةرةكي نــةيب كــة ضــؤن     
يــةكيان طرتؤتــةوة؟ بــؤ وةي فرؤيــد الي  كانــت و نــايل

  بـة و(وابوو كة شاعريان هةر لة ئةزةلةوة رةواننـاس 
بـةالم رةنطـة    . لة دايك دةبـن   ) بؤضووين من جوانناس  

ــةو   باســة دوور و  ئةمــةتان ال طــرينط يب كــة ضــؤن ئ
دريذةي كانت كة لة دووتويي كتيبيكي سـةنطيين وةك         

دا هـاتووة، نــايل لــة ثيــنج  »داوةري رةخنـة لــة هيــزي «
ئاراسـتةي   (و بة شـيوةيةكي جـوانتر  ( دا  ديِري شيعري
 كي دةكا؟خوينةري ضاال

ــتةوخؤ لةخزمـــةت       ــيارة ناراسـ ــةم ثرسـ وةالَمـــي ئـ
ــايي و  ــةي مانـ ــيعرةكةداية  ثيكهاتـ ــي شـ ــايل : زيهنيـ نـ

و لـة طـةلَ    ية هونةري واال قسةدةكا كة شَيعر بةزماين
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ــشان     ــا كاكي ــةقييات زةوي ت ــسالة و مةنت نووســيين ري
هةم و ثةرَيشاين و دةردي  جياوازة و دةماخناتة تـؤِري 

ةالَمـــي ئـــةو ثرســـيارةي ســـةرةوة  و ...ســـةرييةوة
روون  زمــاين شــيعرمان بــة جــواين بــؤ      دةســةالَيت

 ئةطــــةر وةك نــــايل زؤر بــــةكوريت و. دةكاتــــةوة 
بـؤ  : شاعريانة مباةوي وةالَم بدةينـةوة، دةيب بلَـين         

  .بوو شاعري ئةوةي نايل

  

  

  

    -----------  

 يعرةدا يـةكيان لة راستيدا من و خود و بةرزةمين نايل لةم شـ  *       
وةك نةفــسي شــةيتاين و  بــة نوينةرايــةيت عــةقلَ و بــةئاطا و يــةكيان 

ــةري ــةمارة و نوينـ ــارة ئـ ــةم مـ ــةوة( ئـ ــة خويندنـ ــةي بـ ) فرؤيديةكـ
ــةبايي و   ــةبايي و نات ــةكيان اليةنطــةيل ت ــةين  هةري ــةيي(بةيناب ) ديوان

دةنينـةوة   هاتوونةتة ئاخاوتن و ثيكهاتةي فورمي ومانايي شيعرةكة
ئةمــة ش توييــةكي ديكــةي مانــايي شــيعرةكةية كــة مةبةســيت ئــةم    و 

 وتارة نية
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)3(  
  
  
  
  

  »نايل و يارييةزمانييةكاينويتطونشتاين «

  
  
  
  

  وةرة سةيري خةيابان و بةيازي دةفتةري نايل
  سةف مةسرةعي بةرجةستة، رَيزي سةروي مةوزوونة كة سةف
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ي و روانيين نو(عةزةمةيت نايل جطة لةوةي باس كرا 
لة باري سةبكي ..) ئانارشيزمي شاعريانة ودياردةناس

  شيعريبةوة دوو اليةيت سةرةكي هةية؛
 وشة بةنيشانةي وينة، واتة هةر وشة و -1

ئيماذيكي نايل بؤ بةرجةستة كردين وينة و 
خويندونةوةي هةر  سيمايةك رةسم دةكري و لة

فيلميكي سينةمايي / ديتين/دا هةست بة  بةيتيك
تةنانةت وشةكان لةم بةشةدا ... دةكةي

وشةطةليكي بةرهةسنت و دوورن لةئينتزاع و 
تارمايي ميتافيزيكي؛ سةيري خةيابان، بةيازي 
دةفتةري نايل، سةف سةف، ميسرةعي بةرجةستة، 
سةروي مةوزوون ـ هةموويان بة جيا جيا 
دةبينرين و هةست ثيدةكرين و كايتَ ئاوينةي 

ةر هةست ئةكا بةيازةكةي نايل يةكيش دةبن خوين
بةرامبةريي ... لة بةر دةست داية و ليبدةِرواينَ

بةيتةكان لةطةلَ يةكدي بوونةتة شةقام و سةروي 
كاين ديري »ئا«مةوزووين ضةند ثات بوونةوةي 

دا، هةلَكشاين سةروي  بةيتيك ضوار جار لة, يةكةم
  ....سةرشةقامةكان ديننة بةضاو
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بةريز عةزيز ئايل لة » نايل شاعريي مانا«واننة وتاريلةم روانطةوة بِر (

 و ديسان لة بطرة بةردةيي طولَضني و باخةبانسةر شيعرة بةرزةكةي نايل 
 نايل شاعريي وَينةمن دريذدادِري ناكةم نةنيا دةلَيم دةبوا ناوي ئةو وتارة 

وةي وتارةكةش هةروا دةلَي بواية بو...  
دي نيشانة  زمان وةك كةرةسةو كاركر-2
شيعردا بةرجةستة دةيب وئةوةندة سركة كة خو بؤ  لة

لةم شيعرةدا ... مانايةكي سةرةكي نادا بةدةستةوة
نايل بة وشة ياري دةكا و وشةكان بة ئيمة ياري 

  ...دةكةهن و ئةو دةورة هةر دريذةي هةية
  َيب بابيي تؤ بؤ من و تؤ بايب فتووحة«

  ...ة ئاواتَيب بابيي تؤ خواستةيي من بوو ب
بةراسيت  لةو شيعرةدا ئةوةند بة وشة ياري كراوة كة

 ثةرة دةستيين و لة مانايةكةوة باببازنةي مانايي 
نايل دةيان و رةنطة ثتر ... تر دةضيتة مانايةكي

دريذةي وتارةكةدا باسي  منوونةي واي هةية كة
  .ئةكةين

يانةية كة  ش لةو فيلةسووفة روذئاوايي ويتطونشتاين
 كاري كردووة و هةموو  ي ياري زمان سةر ثرؤسةي لة

كردةكؤمةاليةيت و تةنانةت هونةريةكانيش بة لةوينَ 
زؤربةي . دينيتةوة سةر ياري كردن بةزمان

ياري «فيلةسووفان و رووناكبرياين جيهان تةوةرةْي 
ويتطونشتاين . بة هي ئةو ئةناسن» يةكان  زماين ية
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ةستاو نينة و ياساكاين هةريارييةك و: ئةلَي
بةردةوام لة طؤِرانداية؛ ئةطةر ياريزانيكي بة تواناي 
تؤثي ثي هةيب كة بتواينَ كيلؤمةتري تؤثيك شووت 

. ثي دةطؤردري بكا دلَنيابن هةموو ياساكاين تؤثي
ويتطونشتاين لة دوو دةورةي فيكريي خويدا، دوو 

  جؤر ئاوِري لة زمان دايةوة؛
لة كارة / »ةنتيقي فةلسةيف مناميلکه ی«يةكةم؛ لة 
الي وابوو زمان تةنيا لة ريطةي / يةكاين  سةرةتايي

وينةو وينةسازيداية كة مانا ثةيدا دةكا و مرؤظيش 
تةنيا لةو ريطةوة فيرة زمان دةيب كة بؤ هةر 

دا زمان  ريسالة لة... وينةيةك شيت دينيتةوة بري خؤي
 زمانةكان هةموو. تةنيا وينةيةكي واقيعة وبةس

  .تاد...بنةمايةكي مةنتيقي وهاوبةشيان هةية و 
يةكان  ئةطةر ويتطونشتاين ئاشناي زمانة رؤذهةآليت

بواية دةكةومتة طومانةوة كة ئةم بؤضوونة و 
 يةكاندا تويََذينةوة فةلسةيف لة  بؤضوونةكاين دوايي كة 

لة دريذةي وتارةكةدا باسي ئةويش ( باسي دةكاو
بةالَم دلَنيام .. لة نايل وةرطرتووةهةردووك) دةكةين

هةرضةند ..ويتطونشتاين زماين كوردي نةزانيوة
ئةطةر زماين كوردي خوينةري باشي  هةبواية 
ئةيتواين ئةو بريوكةية لة ناليةوة بطا بة 
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. ةش طرينط نية كي لة ثيشة ئةو-ويتطونشتاين
طرينط ئةوةية ناليش لة سةر ئةو بِرواية بووةكة 

نةما و ساختاريكي هاوبةشيان هةية و زمانةكان ب
دا ثةرة بدةنة جيهاين وينة و  دةتوانن لة ثالَ يةكدي

ئافراندين هونةري، طرينط ئةوةية نايل وةك 
لةهةموو ديوانةكةيدا بةرضاوة لةهيض وشةيةك نة 
ثرينطاوةتةوة و ئةو وينانةي خؤلقاندوويةيت، ئةو 

يكة  وشة دالباوةرةش دةسةمليين كة ئةو الي وابووة 
  جيهاين واقيع؛ بؤ مةدلوويل وينة و تةسوير لة

  جةبني الدة دسرَوكةيي هةوري لة
  دةركةوَي شةمس و قةمةر، نوورو ضيا 

  لَيوي تؤ ئاوي بةقا من خزرم
          فةيزي تؤ رةمحةت و من سةوزةطيا

  
  دةخيلت مب نةخيلي يا روتايب 

  وةها شريين و سينة نةرم و دلَرةق
  

  اية وةكوو بايل هوما بازي سثيمسايةيي ث
  نةوةكوو بوومي قةدةم شووم ونة هةمرةنطي قةلَةم

/ بةزماين ئةمِرؤ ناتووراليستانةي/ ئةم وينة واقيعيانة
هةولَي داوة وةك كاميرايةكي فؤتؤطراف  نايل كة 
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/ دا كةم نني وينةكان بقوزيتةوة لة ديوانةكةي نايل
  : يا/ بِرواننة باسي كةرةكةي

  .. ية وةك هَيلَةكي سةوداسةري طَيذم رايندةو

شؤاندنةكان وينةيةك رةسم دةكةن كة مرؤظ بة 
  :هاساين بتواينَ بيهينيتة ثيش ضاوي خؤي

  سةري فةرهادم و دةندووكي قولَنط
  دةسيت مةجنوومن و دامَيين ضيا

  
  ية هةم شري وهةم تري مؤذةت قولاليب
  هةم تاق و هةم جووت ية  برؤت ميحرايب

لةم بةشةدا  حةمت دةيب ئاماذة بكريتة نامة 
من  / ناوبانطةكةي نايل كةْ طواية بؤ ساملي نووسيوة بة

م وا نية راست يبي / 1ثيلةو شيعرةدا  كة نايل بة ثي
يةوة  نوستالؤذي و باري دةرووين و غةريبايةيت

نووسيوية بة دوو شيوةكاميراكةي خستؤتة كار و لة 
ةكان دوو وينةي دذبةيةكي ديارد هةر كام لة
و / زؤر نووسراوة سةبارةت بةو نامة. خؤلَقاندووة

تةنيا ئةوة بة / من ليرةدا زؤري لة سةرم نارؤم
ئةو نامة بة راي من قوناخَيكي تَيثةِرينة  ثيويست ئةزامن كة 

نة جيهاين  وشة دةسةآلتدارة بو وةي نايل بةو قةناعةتة بطا كة 

ثانتاي  دي وشة لة؛ واتة وشة و كاركرواقع
موزةي شةترةنج واية كة «دا وةك /دةق/جيهاين
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دا نايل  بكةي؛ لةو نامة دةست خوتةوة ضؤن ياري ثي بة
هةر ئةو حوجرةي كة كايت خؤي بة ثيي بِروايةكي 

  ناتوراليسيت فؤتؤطرايف دةكا؛
  وةك قةفةس ئةم حوجرة كؤن تَيية كة واطرتووية ئاو

   لَيي كردوومة داوتار و ثؤيي عةنكةبوبوتة زؤرة
  دوودي سةر ميضي طولَةنطي لةت لةيت دةسترازةكَون 

  بان و ديواري بة  ميسلي النكي ئةجزا شكاو
دا ئةو حوجرة ئةوةندة ناخوشة كة بة  لةو ثالنة

راسيت جيي ذيان نية بةآلم هةر ئةو حوجرة و 
دا دةبيتة غاري يار و عةبريي  نامةكةي بةرجةوةندة لة
ل دةكاسةالمي بؤ واچي:  

  دةرختاين مةدرةسة سةبزة مةيلَي بكة لة
  ئةوراقيان مؤقةددةمةيي شينة يا نةسوور

  نائييب ديدةي منة لةوَي  حةوزي ثِري كة
  لَيآلوي دا نةهاتووة وةك سةيلي شَيوةسوور

  ئَيستةش كةناري حةوشة كة جَيي باز و كةوشةكة
  يا بووةتة مةعرةزي نفوور  ياري تياية 

  زة و سريايب دائريةضاوي بكة لة سةب
   جَي جيلوةطاهي ضاوةكةمة نةرمة يا نة زوور

نايل ليرةداية كة تيدةطا زمان ئيجطار لةوة 
. تةنيا وينةي واقيعي ثي بكيشري دةسةآلتدارترة كة

كام يةك لةو وينانة واقيعن؛ ئةوةي كة ئةو حوجرة 
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كؤنة بة راسيت جيي ذيان نية ـ يا ئةو غاري يارة بةو 
  .دا باسي كردووة نامةكةي لة جةوةندة خوشةوةكةبةر

  :ليرةدا ديسان دةضيتةؤة سةر ويتطونشتاين
دا رةخنة  » لة تويذينةوةي فةلسةيف«ويتطؤنشيتاين 

/ وةشة وةك وينة/ لة بؤضوونةكاين ثيشووي خوي 
دةطري و دةلَي؛ بة راسيت وشة ضية؟ ئةو ثرسيارة 

شةترةنج ضية؟ وةك ئةوة واية  بثرسن مؤرةيةكي 
ئيمة بةردةوام ئةثرسني ماناي ئةم وشة ضية؟بةآلم لة 
راستيدا ثرسيارةكة بة شيوةي ئةسيح ئةيب ئةمة يب؛ 

ماناي ئةم / ضؤنة يا  روونكردنةوةي ماناي ئةم وشةية

  /وشة ضؤن روون دةكرَيتةوة
واتة دةيب بثرسين لة كامة زةمينةي عةمةلَي 

وشة خاوةين ضة مانايةك دا ئةم  و واقيعي/ كاركردي/
دةيب؟ ض شيت ذيان ئةداتة ئةو دةنط و نيشانانة كة 

كةلَك، زمان سازيان دةكا؟ بؤ خؤي وةآلم ئةداتةوة؛ 

زمان « ويتطونشتاين ئةلَيكاركرد، ذاياين ثر هةلَس و كةوت
 كي سةرةكي نية بةلَكوو لة مةنتيقةطةيلَ يبمةنتيقي

طرتن لةم ئةذمار ساز بووة ضونيةيت كةلَك وةر
مةنتيقة يب ئةذمارة ساز بووانة، ضؤنيةيت كةلَك 

ئةذمارانة ياريطةيل زماين  وةرطرتن لةم مةتيقة يب
زمان تاق نية بةلَكوو ثيكهاتةي »ساز دةكةن
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ياري زماين / بة وتةي ئةو كوليكسيوين /كؤمةلَةيةك 
ئيمةش كايتَ لة ماناي ديِريك دةطةين كة شويين . ية

زماين  ية  ياري  ديرة يا وشةطةلة لةئةو/ نةقشي/
  2تر جويي كةينةوة يةكاندا بناسينةوة و لة ياريةكاين

ضؤنيةيت ذيان وةزعي «ويتطونشتاين هةروةها دةلَي
ية زمانييةكان روون ئةكاتةوة ـ كةواية زماين  ياري

  3...تاقةكةسيمان نية
 نايل ئةو ياريزانة بوو كة تؤثي وشةي لة كيلومةتري

نايل . شووت كرد و ياساكاين زماين ثي طؤِرازياتر 
/ و زمان/ثيشتر لة ويتطونشتاين بةوةي زاين كة وشة 

لة ياريكردناية كة ئةتواين مانايةك بكاتة ضةند مانا 
ية زمانييةكانةو  و فرةمانايي بةرهةمي فورمي ياري
ية كة كاركردي  بةس ـ ئةوة ضؤنيةيت ذياين نايل

 نوستالؤذي و خةمي –زمانةكةي ناليش دةطؤِري 
غوربةت و دةربةدةري حوجرة ناخؤشةكةي نايل 

  ...دةكاتة بةهةشت
كة هونةر و شيعريش  نايل زوو بةو ئةجنامة طةيشت

ية لة ياري زمانيي، ياري بة وشة و  برييت
لةو الويكة . ش هةر لة خؤي دةوةشيتةوة وشةئارايي

لةو الوة بؤئةم الوة كشاوة ـ هةر سي الوة كة 
/ واينَ ماناي جياوازي هةيب جةوان، طول، آليةنئةت
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خوينةر لة / دةضم ريم بةسراو)كة(ريطةم بةسراوة
دا دةخوليتةوة و ناشتواينَ  نيوان سةراب و بةستراو

  برياري تةواو بسةثيين بة سةريا؛
  خةتات فةرموو كة خؤشة ضني و ماضني 

   نا ضني خؤشة ضيين ضني و ماضني كة
 لةوةي هارمؤنياي دةنطدانةوةي ئةم ياريطةلة جطة

هاوردنةوةي شةش ض ئةزرينطيتةوة ماناي  بة/ ماض
  تاد...ترين دةكاو  خوشةكةش بةرين

  
  شةوي بةهاري جواين خةوَي بوو ثر تةشوير

  دا ْتةعبري لة فةجري ثاييزي ثريي بةياين
  مرووري نةكسة كة عةكسي قةمةر دةكا بة رةمةق
  ي ريش بة شريزةبوويل نيكسة دةطَيرَي كة عةكس

 -ثاييز, نيوان شةو، فةجرـ بةهار ية لة ئةو ياري
دا  ..بةيان ـ تةسوير، تةعبري, جواين، ثريي ـ خةو

 كةوة دةكاتة دةفتةريِريثانتاي مانا لة دي دةكري
راسيت؟ ئةم شيعرة رةخنة طرتنةكةي ويتطونشتاين ..

 مرووري نةكةسة -تان بري ناخاتةوة؟  لة خؤي 
 كةواية وشة تةنيا –مةر دةكا بة رةمةق كةعةكسي قة

واقيع نيية بةلَكوو كزي و بةهيزي  بؤ وينةسازي لة
قةمةر يا بة  ئيمة لة ذياندا ئةتواينَ رةمةق بكا بة 
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و شري / ئةطةْردةسةآلتدار يب/ثيضةوانة ريش بة شري 
  .ئةطةر كز و ثةك كةوتة بني/ زةخم/بة ريش 

ةكةي س و كةوتكةلَك، كاركرد، ذياين ثِر هةلَ
نالَيم ئيالو بيال ويتطونشتاين / ويتطونشتاينتان لةبرية

نايل وةرطرتووة بةآلم بة فةرموودةي نايل ئةوة  لة
دةسةآليت زمانة كة ويتطونشتايين كردة خاوةين شري 
و تيئؤري ياريطةيل زماين بوو بة هي ئةو ريش 
ومةرارةتيش ماوة بؤ نايل ئةطينا؛ دةبوا نايل شري 

بؤ ... ةست بواية و ويتطونشتاين بة كؤلَي ريشةوةد بة
وةي زؤر دواي نايل ئةوانةي طوت رةنطة هيندي لة 
رةخنةطران بلَين ئةو ياري كردنة بةس بةشي بوو لة 

شيعري كالسيكي وةكوو تةزاد و / قاعدة/ ياساكاين
و / دوو مانايي/ و تةورية/ ريذة/ تةناسوب/دذايةيت/

 وةآلم –لةف و نةشر / سعارةئيت/ كيناية و خوازة
لة تافةت و تةشبية و مةتلووب و جيناس و / دانةوة 

تاد راستة بةآلم ... بة هةموو جؤرةكانيةوة تةمليح و 
راسيت تؤثةكةي ئيجطار زؤر شووت كرد و ئةو  نايل بة

ياسايانةشي طوِري ـ نايل بة سي زمان و ثتريش ياري 
ئةوةندة دةكرد؛ هةر بؤيةش ياساكاين يارييةكةي 

بةرين كردةوة كةهةر وشةيةك ويتطونشتاين 
يةوةئةيتواين  طوتةين؛ تةنيا لة ريطةي كاركردي
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كؤتايي دالةكاين خؤي ثةريبيتةوة ـ بؤ  زجنريةي يب لة
وينة لة شيعرة بةناوبانطةكةي مةستوورةدا؛ هةر 

 ئيمة بة دواي مةدلووليكي  تةنيا لةو شيعرةداية كة
 جةواب و طري و بيكرو شةرح و كةدا دةطةِريين بؤ

مةستوورة و ئاوينة و دوِرِري سةما و كاين بةقا،  بة
قوببة، ئةستوونة مشيت مةال، ثةلَة بةفر، قةنديلي 
مونري،طوزةري ئاب و هةواكاين، ريواس، غونضةي 
نةشطوفتة ـ قورسي نةمةك، طري نةمةكني، سةنعةيت 
ماين، دورجي موجةوهةر، خرضي مودةوور، 

شاريح و جاريح ومووُزحية ... ةي تةآل شةمام
تاد، ئةطينا هةر كام لةم وشة و وينانة لة ... طوشاو

دةقيكي كةدا دةيان كاركردي تريشيان يب هيضيان 
ئةوة نية كةنايل لة مةستوورةدا مةبةسيت بووة و 
رةنطة هةر مةبةستيشي نةبوويب و ئيمة بة ثيي 

 –دةقةكةدا كاركردي وشةوة ئةيسةثينني بة سةر 
 الي نايل منوونة زمان شَيعر وةك يارييئةطةر بؤ ثيناسةي 

بينينةوة دةيب زؤربةي ديوانةكةي ليرةدا خبويننةوة 
  /و بنووسينةوة

جةسارةيت نايل تةنانةت لة وشةسازي و نامؤ 
دا ئةوةندة زورة كة ئيستاش رةنطة  كردنةوة

 لَطِراهة... بةكاردةبا زاناندمانمنوونةي نةيب ئةو 
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تر بؤ هارمونياي  دينيتةوة و دةيان منوونةي
دةنطدانةوةي ثيتةكان و سازكردين كيشي ناوةكي 

: يةكةي طةياندوتة ئةوثةري خؤي ياري/ دةرووين/
ئاسكي ناسك بة باسك ، رووسثي ضةند رووسيان، 
ئاة و ئاهوو ـ ئاهؤ و باهوو، نة دةمت بوو نة دةمت 

ي روومت ، زوو ئةم ئاوة دةمت بوو، روومت مايل بوو لة
 هةزار، هوزار، ئينشان و نيشان و نيشان، لة –رذاوة 

بؤ زؤلَف / هةموو بةربةرية، وابة ستةو ثةيوةستة
شةمامةي .. يب مةي مةستة يب مةي مةستة بة/ وبرؤ

 وةك شةمامةي وةك شةمامةي، سةداي نةي دي
لة هةركام لةم ... سةداي نةي دي سةداي نةي ـ  تاد 

كيبانةدا تةنيا مؤسيقا دةور ناطيري بةلَكوو تةر
يةكة فؤرمي تايبةتيش بؤ وشة سازدةكا كة لة  ياري

تر خبزن وخو نةدةن بة  مانايةكةوة بؤ مانايةكي
 –دةستةوة و نةزاين بيزارة سةحيحةيان يب زارة 

  /ناوضاو/ فةرق سةحيحة يان فريق 
  ،خاوي دوو زؤلَفي خاوم ئةز خاو و َيب

   سةكةنات و سةكةنامت حةرةكاتحةرةكامت

ية وةك سةري  ئةزامن ئيستا سةري ئيوةش دةوراين
يةكة نايل  بةآلم ئةوة ياري... سةوداسةري نايل

  .كردوويةيت، هةرضةندة سةري خؤشي ثيطيذ بوويب
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ئةوة ئاكامي هونةرة و طةمةكردين زمان و رةنطة لة 
  هةموو كةس نةوةشيتةوة بو وةي خؤي طوتةين؛

  ز و باگني لة سةر لةوحي حةقيقةت يا مةجاز زاهي
  ...ئاشناي سريري قةلَةم َيب غةيري نايل كةس نية
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  و خويندنةوةيبنةماخوازي
  دةق
  
  
  

بنةماخوازي زمانناسي نويية  نةضةكيب
 ،نوي زمانناسي  يةكي لة بناغةدانةراين»سوسور«.

 و »فتط«كةس بوو كة جياوازي خستة نيوان  يةكةم
 زمانناسي »مارتينة«ةوة و دواجار »زمان«

 :ية دةكا يفةرانسةيي بةمشيوة باسي ئةوجياواز
ثثَويستة  بة وردي جياوازي خبةينة نيوان دياردة «

ة لـــــة كورةكاين زمانناسي بةو جورةي ججوربة
و دياردةي زمانناسي / لة اليةك/ديريكدا روو ئةدا 
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لة  /ثيوةنديطرتن ئةدا تايبةت بةو كةسةي هةولَي 
  »/اليةنيكي ترةوة

ةمان ئةدايتَ كة ي زمان طةوهةريكة، ئةو توانايي
  اليزينةوة ؤهةر كام لة ئةزموونةكاين خوماين ثيبط

ديتة /طفتار/ بة كةرةسةي طفت   زمـــان.كةساينَ دي
جياوازي ديكةي زمان و طفت . مةيداين دةربرين 

 .يام يش دياري بكريدةكري بة وشةطةل رةمز و ثة
زمان سيستةمة، واتة بريتية لة كومةليك 

بةالَم طفت ثةيامة، رةمز كومةليك نيشانةي ... نيشانة
 ؤكة مةيدان ئةداتـة نووسيين ثةيام و ب سازكراوة

تيطةيشنت لة ماناي ئةو ثةيامة دةيب هةر كام لة 
كة . يك رةمز هةلَسةنطينني نيشانةكاين بة كومةلَ

نديك و رةمز كومةلَيك نيشانةية كة بةثيي هيوابو
ياساي تايبةت سازبووة، بةالَم ئاماجني ثةيام 

يةكيش  يوةندةيهةرث.سازكردنةوبةس ثيوةندي
بةردةوام هةلَبذاردنيكي لةطةلَة، واتة هةربيذةريك لة 

نووسةر و  ةوة بطرة تا شاعري وي ئاساييخةلَكي 
 لةو نيشانانة ان، بة دلَخواز هينديسوخةنِر

و  هةلَدةبذيري و بةثيي ياساييك ريك و ثيكي دةكا
وية زمان كةرةسةيةكي بهةر .. دةياخناتة يةك

  .كاركرديكي تايبةتة/ طفتار/ ية، بةالَم طفت طشيت
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فةنين تر طفت كاربــوردي   واتاييكي بة 
   /كة ئةويش زمانة /.ية كةرةسةيةكي طشيت

وةك خولَقينةر  طفيت »سوسور«بةم ثيية 
 وتةزايةكي ديكةي بةناويباخيي  وهةلَبذارد
 اي ئةو  بةِر،هيناية طوِري/  ارزشهاي بياين/»دةربرين

 »بايل«  . بةو باخيطةلة دينةدةربرينظـوسوزطةل مِر
يشي /وانويسيئا/»نووسينةوةي دةنط«تومخةكاين 

مخانة  ئةو توكة  ئةو رايطةياند.هينايةمةيدانةوة
 و ئالَوزي كاريطةرييان هةية»ماناي ثةيام«لةسةر 
تر  كةواية دةكري دةنطيش وةك سيستةميكي. دةكةن

 » بايل«.. ي بناسينرين »سوسور«لة زمانناسي 
شوين داناين «زي خستة نيوان  اهةروةها جياو

  واتة كايتَ ئةرك و ،وةة » تةشكيلي« و »سروشيت 
 ،نزايت زمان لةطةلَ سوزي دةربِرين يةكطر

ئاي ... ئاخ سةرم«  :وةك. ة»سروشيت«دانانةكة  شوين
 راستةوخو كاري يةكة،  كاريطةرييتليرةدا.. ثشتم

لةبةر ئةوةي هةست و . ة  » ئاي« و » ئاخ«وشةطةل 
     .زايت زمان يةكيان طرتووة

استةوخو كايتَ هةسيت مة بة شيوةي ناِر  بةالَم
انةوة  لة شيوةي ذيان و شيوةي هةلَس وكةومت

 ظدا لةطةلَ دياردةكاينمرو هةلَدةسيت و لة زيهين
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 دانانةكة بة شيوةي   شوين،دةطرن زمان ثيوةندي 
  بو وينة»تةشكيلية«

 / نايل   / الوالوة لة ئةوالوة بَو ئةم الوة كشاوة 
ليرةدا شوينداناين هةست  لة ريطةي هوكاري 

لةبةرضي  ة كةواي.راستةقينة و سروشيت زمانةوة نية
بك س/شوين داناين ئةم هةستة  قوولَترة؟ شيوازناسي

 و ضوار »ئا«بنةماخواز بة دوزينةوةي  ثينج / شناس
 كة بة شيوةي هونةري لةوديرة كورتةدا  »ل«

دالَبةخش بوونة باس لة شوين داناين تةشكيلي ئةكةن 
  .  

س بةم شيوةي نةزانييب زوري كةوةنةيب ثيشتر 
 و ردوةو كضاوةاين ثيشووش ئةو ريطةيان رلة شاعري

بةالَم ئةمة ثيشتر .. ةكانيان ئةوة ئةسةمليينقةد
 بةرامبةري يخشتة ولَيداهة» رمبؤ«ريزةنةكرابووؤتيئ

 »رونةطيل «ي بدؤزيتةوة يان تدةنط و رةنط و هةس
بةري مشاعريي فةرانسةيي هةر بةو ثيية هيندي بةرا

شي ثينة ئةو الي . شنياركرد دةنط و رةنط و كيبؤ وي
  و رةنطي» ئي «وابوو دةنطي كةمان لة طةلَ دةنطي 

يان .. ئاوي لةطةلَ سؤز و حالَ و خؤشةويسيت  
ي لة طةلَ حالَ و سةفاي »ئؤ« دةنطي مششالَ و 

و طيان  ة ستةي لةطةلَ نارةحةيت ج» ئا«و  دا بةهةشيت
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ئةوةي بةرامبةر دادةنا  ئةم بؤضوونانة طةيشتة ... و 
ةيت وشة و كة تةنانةت باس لة ثيوةندي روالَ

 ئةيطوت»فرانسيس ثؤنذ«ناوةرؤكةكةي بكري   :
    وشةكانتان لة نزيكةوة بينيوة؟ وشةيةك هةلَطرن ، «

روانن تا لة ضةند الوة باش لييِبن و باش وةيسوورين
  ئةو وشةي كرؤش»بؤخؤي دةبيتة ناوةرؤكةكةي

cruche/ يعايةي ئةوةي دسةرنج و ي داية بةر /طؤزة
هةموو ثيتةكاين كرؤش شوينيكي طؤزة ثيشان  كردكة

كة واية شوينداناين تةشكيلي لةو  .1.ئةدا
بريخستنةوانة سازدةيب كة ثيوةندي وشةكان يان 
ثيوةندي و دةنطدانةوةي ثيتةكان لةطةلَ 

سازي دةكةن  / نشانةهاي كاربردي/ كاربوردي ناوضةي
 /زستان / ةهةندة لة سةرما ،سةرما و سةهؤلَي س

 /هاوين / شني و شةثؤِري شةوانة لة لةمشا 
 خةمي خراثي خةزانة خزاوةتة رؤخـــم

 نة بالَي بادي بةياين
 نة بؤن و بةرامي بةهاري
 هةر زرتةزريت خةزاين
  هةر سرتة سريت زساين

    س ا       زة
 سا       زة
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    ســـــــ  ز                
بؤ زستان / س/ دي لةم شيعرةداكاربور ناوضةي

بؤ / ز / و / خ / بؤ هاوين و طةرما / ش/ و سةرما 
لةو .. بؤ بةهار و ئةهوةين / ب/ خةزان و خشةخش

  .ناوضانةوة هاتوونة
دةالدة الدة الدة لةضكة كةسكة / يان لةم ديرةدا 

بؤ لةضك /ل/ناوضةي خوازراوي/ تةسكةكةت 
وةندي ثي/ س/بةرضاوةو مؤسيقاي دةنطدانةوةي

هةروةها برواننة . نيوان كةسك و تةسك ساز دةكا
  :دا لةم ديرةي مةحوي/ ر/ناوضةي خوازراوي 

جطةر دةبِري دلَ ئةِرفينيت و دةِروا     ض 
يب باك  باوةكو مروةت ض يبلة هةموو / ر/ثةروا ض بي

بة / بِرين / ئةو وشانةدا بةجي هاتووة، بةالَم تةنيا 
ئةتواينَ شويين » بِرين«واقعي هؤي دةنطدانةوةي 

يب و مةحوي زؤر وةستايانة ئاوِري لةو / ر/خوازراوي
 .دةنطة داوةتةوة

كةواية 
كاتةوةكة  رووين دةيب/شناسي سبك/شيوازناسي

دةربِريين ض ناوةرؤكي ئةتواينَ لة هةموو باسةكةدا 
كةس  بداتةوة، بؤ وينة سةدان و بطرة هةزاران رةنط

وداضووين  وة دةِرواننة هةلَضوونية بة تامةزرؤيي
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بةالَم شاعري ئةو .. و» مانط دةركةوت«مانط و دةلَين 
بؤنيكي تر  و هةوالَة بة شيوةيةكي هونةري و بة رةنط

ينو لةسةر  بنةمايةكي ثتةو ئةخولَقي:  
  مانطي يةكشةو بؤية داييم زياد ئةكا و ئةشنَيتةوة«

  ؤ بِرازَينَيتــةوة         تا جوانــي خـؤي وةكـو رووي ت
  تا دةطاتة ضواردةهــــةم شةو تَيدةطا ناطا بة تــؤ 

  »          جا لةداخا نةختةنةختة كةم دةكا و دةكشَيتةوة

برواننة دةنطدانةوةي مؤسيقايي و هةروةها 
ئةشنيتةوة، /زياد، كةم/يةك، ضواردة/بازنةي وشةكان 

كةضةند بةريوجي هاتوونة و /...ئةكشيتةوة
يان خستؤتة نيوان دةربِريين ئاسايي  ازيجياو

ئةطينا خؤ ض ئةو . يةكةي ناوةرؤك و شيوة هونةري
شيعرة و ض مانط دةركةوت و داكشا، يةك شت 

  ...دةلَين
دةربرين  بؤنةوةبووكة،ضؤنيةيت بةم

  ثيكهاتة خوازانةدا بةسةر كةمينةي لةشيوازناسيي 
بةردةوام دةيب، واتة ناوةرؤكةكان  دا زالَ ناوةرؤك

بةالَم شيوازي دةربريين ئةو .. دووثات  ئةبنةوة
ناوةرؤكةية كة ئافرينةرة يا نة؟   ئةو ناوةرؤكةي كة 
ياكوبسن ثييواية لة ريطةي هوكاري دووهةمةوة كة 
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هةمان ضونيةيت دةربِرين يب دةخةملَي و دةضيتة 
  : خانةي هونةرةوة و حافز طوتةين

   و وين عجبيك قصه بيش نيست غم عشق
  شنـــوم نامكـــرر است از هر زبان كه مي

لةمةبةدوا بةردي بناغةي شيوازناسيي 
،كهاتةخوازانة دادةنريثي  

« رويير نووسةري سةدةي حةفدة طوتبووي  الب
و ئاندرةذيد لةوالَمي ئةودا » هةمووشيت طوتراوة 

بةالَم ئةوثةِري بةنةوش « دةلَي ماوراً بنفش/بةلَي /
  . ماوةهيشتا

 ئةو ثةِري بةنةوش بة زماينَ تر هةر شيوة و 
ضونيةيت كةلَك وةرطرتنة لةزمان، رةخنةطر ئيتر بؤ 

كردنةوةي دةق لةذيان و كةسايةيت نووسةر  روون
كةلَك وةرناطري، بةلَكو هةولَئةدا لة دةقةكةدا 
وةدووي زمان بكةوي و يةكيةيت هونةري دةربِرين لة 

توي تةوة  زمان ناسيكاين ناوضةي تويدا ببيني.  
بة هاوردنةوةي ضةند منوونةيةك لة » فوسلير«

كيشي شيعري ئيتاليا و  فةرانسة جةخيت كردةسةر 
دابةزيين ِروالَةيت لة شيوة باوةكاين كيش «ئةوةي كة 

و موسيقاي شيَعر نة هةلَةية و نة تةنانةت شوين 
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يكي نوي بةلَكو شيوة دةربِرين. مةرجة  و ثةجنةي هةل
  »و وردبينانةترة

ي خومان لةكيشي كالسيكي »طوران«واتة، الداين
شيعر نةبة ماناي هةلَةكردن و نةزانيين كيشي شيعري 

شيوة دةربِرينيكي نوي و « ثيشوو، بةلَكوو
وردبينانةتري شيعريية كة بؤ ئةدةيب كوردي 
ئيجطاريش ثيويست بوو و دةيب بة شيوةيةكي 

تةوةديكةش خبوينري:  
  طولَي بةهاري حةيات! مةدةنييةت
  طولَي بةهاري حةيات!  مةدةنييةت
  ! مةدةنييةت

   هةواي نةشئو نوما
  ! مةدةنييةت

   وةسيلةيي ئةحيا
   بؤ هةموو ميللةت و عمومي  والَت

  ئلكتريك قةمةر!  مةدةنييةت
  .....بةخشي حالَي نةوعي بةشةرضيا ئةي 

ةقة شيعريية ثيويست ناكا بؤ ضوونة ناو ئةم د
سري تا ثياز ذياين مامؤستا طؤران و دؤست 

. ية بزانني و بلَيني مةدةنييةت ئاسايي... رةفيقةكان و
بةلَكوو دةيب جةخت بكريتة سةر  دةنطدانةوةي ـ 
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» حةيات و نوما و احيا«والَت ـ بةتةينَ لة نيوان 
بؤ ئةوةي ... لة خواري..لةسةري و قةمةر و بةشةر و

ة مامؤستا طؤران ضؤن هةولَي داوة شيوة ةين كتيبط
ينكي نائاسايي بنويدةربريني.  

روانيية قةل و » فوسلير«هةر بةم ثيية 
ريوييةكةي الفوننت و بةجيي ئةوة لة رووي 

ةوة شيعرةكة هةلسةنطيين لة »الفوننت«كةسايةيت 
رووي شيعرةكةوة كةسايةيت الفوننت و ذياين 

ئةو جةخيت . ي ثيشانداكؤمةالَيةيت ئةو سةردةمة
و  يةكان ريوي» ئاغة«قةل و » غة ئا«دةكردةسةر

دةكرد و لة رووي  زجنريةي تويذةكاين دياري
يةوة، كة لة شيعرةكةدا  لووسي ئاغة ريوي زمان

لةخوار ئاغة قةلةوة وةستاوة، تةماحي تويذةكاين 
  ...تري ئةو زجنريةيةي ئاشكرا دةكرد

كات دياردة   لةو تؤيذينةوةدا ئةو هيض
وةك ذياننامة و /يةكاين دةور و بةري الوةكي

بةرضاو نةخست وئاوِري يلَ .../ شوينهةلَطرتن و ميذوو
دا بوو كة ئةو جورة  ئةمةش لةكاتيك. نةدانةوة

ليكولَينةوانة ثيشتر بة ثيي ناسيين كةسايةيت 
  ...نووسةر و ذياننامةكةي دةكرا
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 بةنيوةضلَ كارةكاين خؤي» فوسلير«با وةكوو 
يةكاين شيلطريانة  ويلكرد، بةالَم يةكي لةقوتايب

  :دا و طويت كة دريذةي بة كارةكةي
يةك دةكةويتة بازنةييكي  هةر ئافرينةري«

ئةو كاتةي من الو بووم « ئةو ئةلَي » يةوة وشةناسي
زمانيان بةمرياتة تؤثيوي ئاباوئةذدادي ئةزاين و 

ةموو هةستيكي تيا ش ئةحلةق ه ريزماين ميذوويي
كؤذرا بوو و ببووة ضةند ياسايةكي وشكي دياري 

  »..كراو
دابوو ئةركي رةخنة  ئسثيتزيربِرياري

  .بطوزيتةوةبؤ ناو دلَي دةق
يةكاين دةق  ئةو بةئاواتةوة بوو توي ناوةكي

ئةديباين ئةوكاتةش بةئةنقةست سةريان .. بثشكين و
ئةتطوت «:ةلَيخوي د. بة رؤخي دةقةكةوة قالَ دةكرد

دا  يةكان ليكدانةوةي ناوةِرؤك لة تويذينةوة زانسيت
، تويذينةوةي  ئةويش ض تويذينةوةيةك!! ية الوةكي

ئةوان برييت بوو لة دياري كردين وردي رؤذةكان و 
 نووسينةوةي، وةسوةسةي يةكان رووداوة ميَذوويي
لةبةر ضي؟ بؤ ئةوةي اليان وابوو !! ذياننامةي ئةدةب

اعري هةموو ئةو شتانة بةئةنقةست دةئاخنيتة كةش
بةالَم تةنيا ئاماجني ئةوكارة » ..بةرهةمةكةي خؤيةوة
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 يةكان بوو و هيضي ، سةرةكي ثيشانداين كيشةالوةكي
فزووليش بوو ئةطةر « : ئةلَي»  ئسثيتزير«تر 

بتثرسيبا ئةْوبةرهةمانة ضون بوونةتة بةرهةمي 
ةر ضي ئةو جؤرة هونةري؟ ضييان دةربِريوة و لةب

دةربِرينة لة فالَنة دةورةي تايبةيت فةرانسةدا 
  »كةوتوةتة بةرضاو؟

بةطشيت ئسثيتزير الي وابوو ئةركي شيوةناسي 
دؤزينةوةي رايةلَةي ثيوةندي سيستةمي تاقةكةسي 

ئةو رايةلَة لةراستيدا شيوازي . نووسةرة /شةخسي/
 رةخنةطر دةيب«:نووسةرة،ئةو دةلَي/ سبك/نووسني

دةسيت خوينةر بطري و خوحاست بيباتة ناو ئةو 
ية سةرسووِرهينةرةي كة رايةلَةي  سيستةمة زمانناسي

جطار ناوةكيية، هةرالريوةنديةكاين ئييةكي  ثي
شيوةناسي لةطةلَ بذاظيكي دةروون ثيوةندي هةية 

  »وشيواز؛ كيشاين خشتةي ئةو بزاظطةلةية
وةي ئةم بؤضوونة لة باري تويذينة

لةطةلَ بووضوونةكاين / رةوانكاوي/يةوة رةواين
/ رةمز/ يين«: تةباية، فرؤيديش ثيوابوو » فرويد«

 نديناين هيهةر نةخؤشييةكي رةواين لة بةكارهي
وشةداية، بؤوةي وةسوةسةكاين مِرؤظــ بةو وشانة 

 ئةدركي«.  
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 دا دةقةكاين 1920ئسثيتزير بةو ثيية لة سالَي 
ي فةرةنسةيي خستة barbuseوس هانري باربو

ذيرسةرنج و تويذينةوة و طرينطي وشةطةيل زام و 
كة بةردةوام لةطةلَ وشةكاين دةم و / خوين

ئةو . ي روون كردةوة/شةرمطةدا هاتبوون
شرؤظةكردنة لةسةر دةقةكاين شارل لوويي فيليث 

ch.l. philippeكةطرميانةي ئةو دةرفةتةي دايي  »
ئةو ثي وابوو زيهين . نيتة ئاراوةبي » بازنةي وشةكان

مةنزوومةيةكي «هةر نووسةريك جؤرة 
كة هةمووشيت دةضيتة ناو سووِري »ية هةتاوي

  .جةغزةكةيةوة
 بة واتايةكي تر هةر دةقيك بازنةيةكة كة لة 
سةنتةرةكةيدا ناوكيكي طرانيكايي هةية كة 
شيي رادةكيوة دةربِرينةكان بةرةوخوهةمووشي .

بةردةوام لةدةور ئةو بازنةوة زير ئسثيت
دةضيتةسةنتةر و لةويوة ديتةوة بؤ دةور و بةري 

سةرةتا بؤ «: ئةو ثيشنياري كرد كة...بازنةكة
دةستثيكي كار ئةو دةقةي مةبةستمانةوة بة وردي 
وةخوينني بؤ وةي نامؤييةكي زمانناسانةي 

 ية رةنطة ببيتة هةويين تياببينينةوة،هةر ئةو نامؤيي
سةرةكي بؤ دؤزينةوةي ثيوةندييةكاين ناو دةق، ئةم 
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جؤرة روانينة دةبيتة هؤي ئةوةي كة رةخنة لة 
دةقةوة سةرهةلَداو ثيوةرة دةرةكييةكان شويين 

بةراي من «:ئةو ئةلَي. ئةوتؤي لةسةر دانةنين
روونكردنةوةي ماكيكي زمانناسي لة بةرهةمي 

وة زياترة كة نووسةريكي دياريكراودا قازاجني لة
ناوةرؤكي شيوارةكان يا تايبةمتةندي زمانناسانة،  

بو وةي جياوازي ئةنديشة . ئيجطارةكي دياري بكةين
بؤ وينة / »ثيويسيت بة جياوازي كةرةسةي دةربِرينة

  /          بِرواننة ئةم دوو دةقةي خوارةوة
  كةذدومصي سةر خةزينة بترسة كة ماريا  ـ 1  

      زةهري مار بة دةمت كا لة زوة ثِر بةو نووكة ض
  /مةحوي/

  شةق كا مار دووثشك  ــ بةمن ضي 2 
يا دووثشكي  

   مةردانة يا نامةردانة
  بة مار بضيذيذاري رق  

  ..../  من بؤ طولَيكي رةنطالَة عةودالَم و 
كةرةسةي دةربِرين لةم دوو دةقةدا مار، كةذدم 

 نيشانةكاين ئةم بةالَم هيض كام لة. نن... هر و و ذة
  .دوو دةقة نايينةوة سةر مةدلووليك 
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 ل ة  كاين دةقي يةك دا مةالعبدالكرمي راظةكاري ي  بةثي/مةدلوول
             مار ثياوي رذد و دةسةالَتدار

          كةذدوم مةرط
             ذةهر زةجري ثيش مةرط

  
  

 ةم قةلَةمةمةدلوول بةثي ي راظةي ئ دال ةكاين دةقي دوو
بازنةي  لةدةرةوي هةمووئةوكةسانةي مار وكةذدوم

 عةشقدان
 كةرةسةي خو خواردين هةردوو ال ذةهر

شةِري مار و كةذدوم لةدةقي يةكدا شةِريكي 
  .رةواية

شةِري ماروكةذدوم لةدةقي دوودا شةِريكي 
ناِرةواية دذ بة / دةسةالَتدارانةية لة هةردوو الوة/

  عةشق  
زي روانطةي  ا و ةبيتة هوي جياهةر ئةمةش د

  رةوانكاوةكان. ئسثيتزير و رةخنةي دةروونشيكاري
 دةبةسنةوةوة بة مةدلووليكي  نيشانةكان

يةكجارةكييةوة و هةر بؤية لة راظةكاري دةقدا 
بةالَم ئسثيتزير ...زؤرجاران تووشي هةلَةش دةبن

وةك ثيشترئاماذةكرا سةرةتا لة ريطةي خويندنةوةي 
ية  قةوة بة شهووديك دةطا و كايتَ ئةو ناموييدة

يةكةم ماكي ئاشكراي شيوازي دابةدةستةوة لة 
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بو وينة بازنةي / مةحةكي اليةنة تايبةتييةكاين ديكةي
ئةدا و ئةوندة دريذة بةو كارة ئةدات /  وشةكان

وناخي ئةوبازنةدا  تاوةكوو لةنيوان روخ
  . روون ئةدوزيتةوة يةكي تةبايي
يةي ئسثيتزيريش  كوو ئةم جؤرة شيوازناسيباوة
ية و دواجار ثيكهاتةخوازةكان لةروانطةي  زيهين

يةوة عةبةسيةيت ئةو وتةزايانةيان ثيشاندا  زمانناسي
و تةنانةت لة رةويت بابةيت زمانناسانةدا 
دةستيوةرداين نووسةريشيان كةم بايةخ  كردةوة، 

ر زمان و بةالَم هةر ئةوةندة كة جةخت ئةكراية سة
بازنةي وشة و الرييي و هةروةها دةق وةك كويةكي 

ي طةشةكردين رةخنةي نويئةو . ئةمرؤذي بوو بة هو
/ ضةمكانة دواجار لةاليةن فورماليست

  ثيكهاتةخوازةكانةوة ئاوِريان يلَ درايةوة
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   و16 الثةري 170سروة ذمارة  1
 ويتطونشتاين خؤي طوتووية زمان وةك وينةي لة ئاكويناسي قةديسةوة  2

  .وةرطرتووة
وتاري ضوار بةشي نايل و خويندنةوة نوي  لة, ئةم وتارة بةشي دووهة 3

ةي نايل كونطر لة/ نايل و دياردةناسي / كاين سةردةم بووكة بةشي يةكةمي 
  . خويندرايةوة1380سةقز 

   ويتطونشتاين–بازي بارنطها    :سةرضاوةكان
   ويتطونشتاين–حقيقت تعيني 

  


