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بگات.  مەحاڵ  بە  هەوڵدەدات  کە  ئەوەیە  ژیاندا  لە  مرۆڤ  جوانی 
نامێنێت. مرۆڤ  ژیان چێژی  ئەوا  بێت  ئەگەر هەموو شتێک روون 
هەوڵدەدات تا ئەوپەڕی مەحاڵ لە ژیاندا بچێتە پێشەوە و ژمارەیەکی 
زۆری رۆژەکان بە چاوی خۆی ببینێ، بەاڵم ئێمە لە دنیایەکی پڕ لە 
جێگۆڕکێدا دەژین و هەروەها ئارامیشمان نییە. هەموو ئەو شتانەشی 

کە هەن دەبێ ببن.

زیگمۆن باومان
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شیعر پێشەكی بۆ چییە؟!

غەمگین بۆڵی

                      
شیعرپێشەكینووسینیقووڵنییەوهیچپێشەكییەكیشخوێنەرلەشیعرداكۆناكاتەوە.
شیعریزیندووخۆیپێشەكییەكبۆخۆیدادەنێت،خۆیدەروازەیخۆیەتی.لێلەئەدەبیاتی
ئەمڕۆیكوردیداپێشەكینووسینبۆدیوانەشیعرییەكانبۆتەمۆدەیبەشێكلەشاعیران،ئەم
مۆدەیەشلەوەوەسەرچاوەدەگرێتكەزۆرێكهانانیناوپەیداكردنودووبارەخۆنوێكردنەوە
بەپێنووسیبەختیار بەمۆدەبوونیپێشەكینووسین بۆ)بەختیارعەلی(دەبەن.هونەری
عەلیجیالەدیوانەشیعرییەكان،بەشەكانیتریئەدەبیاتیشیگرتووەتەوە،تەنانەتچۆتە
نێوپرۆسەیوەرگێڕانیشەوە،ئەوەیلەسەیروسەمەرەیئەوبەزمستانەدەمێنێتەوەئەوەیە
كەبەختیارعەلیپێشەكیبۆهەندێككاریوەرگێڕانیشنووسیوەكەناوبراوهیچلەبارەی
ئەوزمانەوەنازانێت.لێرەبۆئەوەیقسەكەكانماننەكەونەبازنەیگومانەوەئاماژەبەكارێكی
لە پاموكی ئورهان رۆمانێكی ناوبراو كە دەدەین بەكرشوانی بەتوانا وەرگێڕی وەرگێڕانی
بەكر وەرگێڕانەی ئەوكارە بۆ پێشەكی عەلی بەختیار كەچی بەكوردی، كردووە توركییەوە
بە كتێبەكان بەرگی رووپەڕی لەسەر كە ئەوەیە بەزمەستانە ئەو بەزمی نووسیوە. شوانی
خەتێكیدرشتدەنووسن)نووسینیپێشەكی/بەختیارعەلی(یان)بەختیارعەلیپێشەكی
وەها هەندێك دەردەهێنن. ناوبراو دەربڕینێكی چەند بەرگەكەش دواوەی لە نووسیوە(، بۆ
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كۆترەباریكەیهزریاندەفڕێنن،هەركەبەختیارعەلیپێشەكیبۆدیوانەشیعرییەكەینووسی
ئیدیئەوەدەبێتەدەنگیشیعریراستەقینەینێوئەدەبیاتیكوردی.لێرەدائێمەكێشەی
ئەوەماننییەكەبەختیارعەلیچییەوچۆندەنووسێت.كێشەكەبەمۆدەبوونیدیاردەكەیە.
جیالەوەمندەمێكەگەیشتوومەتەئەوقەناعەتەیكەواشیعرنووسینیپێشەكیپێویست

نییە،شیعرهیچپێشەكییەكلەخۆیداقووڵناكات.

خوێنەر بە شوێن پێی هەنگاوەكانی پێشەكی 
نووسدا دەڕوات و كۆاڵنی شیعرەكان تەی دەكات.

 لێرەدا دەشێت بە قورمیشبوونی خوێنەر ناوزەندی
 بكەین، چونكە بەشێكی زۆری خوێنەری كوردیی 
بەدوای ناوەوەیە نەوەك شیعر و كڕۆكی دەق. لێ
 ئەوە بۆ شاعیرێك كە نزیكەی نیو سەدە رەشماڵی
 شیعرییەتی خۆی لە هەواری ئەدەب هەڵدا بێت

 كارەساتە بێت لە رێگەی دووبارە ناوپیداكردنەوە و 
نوێبوونەوەی ناوەكەی لەالیەن خوێنەری

 كوردییەوە داوا لە نووسەرێكی پڕ خوێنەرتر
 بكات پێشەكی بۆ دیوانە شیعرییەكەی بنووسێت

پێشەكییەكە خوێندنەوەی سەرەتای دەرئەنجامی لە خوێنەران لە زۆرێك پێموایە تەنانەت
خوێندنەوەكەی لەسەروەختی نووس پێشەكی كە دەڕۆن فیكرییەدا ئاڕاستە ئەو بەهەمان
دەچێتە پێشەكییەكەدا ئاڕاستەی بەهەمان خوێنەر یاخود رۆیشتووە. پێدا شیعرەكاندا بۆ
ناوپرۆسەیخوێندنەوەكە.بەواتایەكیروونترخوێنەربەشوێنپێیهەنگاوەكانیپێشەكی
نووسدادەڕواتوكۆاڵنیشیعرەكانتەیدەكات.لێرەدادەشێتبەقورمیشبوونیخوێنەر
ناوزەندیبكەین،چونكەبەشێكیزۆریخوێنەریكوردییبەدوایناوەوەیەنەوەكشیعرو
كڕۆكیدەق.لێئەوەبۆشاعیرێككەنزیكەینیوسەدەرەشماڵیشیعرییەتیخۆیلەهەواری
ئەدەبهەڵدابێتكارەساتەبێتلەرێگەیدووبارەناوپیداكردنەوەونوێبوونەوەیناوەكەی
دیوانە بۆ پێشەكی بكات خوێنەرتر پڕ نووسەرێكی لە داوا كوردییەوە خوێنەری لەالیەن
شیعرییەكەیبنووسێت.ئاخرئەممۆدەیەیپێشەكینووسینانەزیاترلەبازنەیپێداهەڵگوتن
وچەپڵەینووسیندادەخولێنەوە.هەرچەندەمنلەنووسینیپێشەكیكتێبیشیعریی)من
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وتۆوعەشق(یشاعیریالورەشیدبێبەشداتاكوئەندازەیەكیبنەڕەتیشەختەیئەوگۆمە
چەند لە هاوڕێیانە، پێداهەڵگوتنی و نووسین نێو چەپڵەی لەبری شكاندووە، بەستووەی
روانگەیەكیگشتگیرەوەچەندروانینێكیرەخنەییلەبارەیشیعرەكانیناوبراوەوەدەربڕیوە.
لێلەكتێبگەلێكیترداگەلێكچەپڵەینووسینملەپێشەكینووسینبۆشیعرییچرووك
لێداوە،بەوشەیبریقەدارسینگیالفیگەورەبوونمدەرپەڕاندووە.تەنیادەزانمئەوكاتانە
هێندەدڵخۆشبوومبەپێشەكینووسینبۆكتێبیشیعرییئەوشیعرنووسەالوانە،تاكوئەو
ئەندازەیەیالفیخۆبەزلزانینمپێوەیانلێدەدا.منچەندەمەلەباسكەیبێئاگاییملەنێوئەو
دەریایەدابەهەڵەكردووەوخۆشموەكرێنیشاندەریاننواندووە،لەكاتێكداخۆمپێویستم
بەرۆشنبوونیرێگاكانینووسینهەبووە.بەشێكلەوكتێبە)شیعر(ییانەیكەتاكوئێستا
كتێبەشیعری و  عەلی كاروان كتێبەشیعری)زمانیعەشق(ی لە: بریتین باڵوبوونەتەوە
)فرمێسكیماڵئاوایی(یرابەرفاریقوكتێبەشیعری)وردەهەناسەكانیرۆح(یپێشەواهاشم
وكتێبەشیعری)عەشقیتۆبێوێنەیە(ینافیزعەزیزوكتێبەشیعری)ناڵەیعەشقێكی
شێت(یهاوڕێسەفینجەاللوكتێبەشیعری)بۆعاشقبووی؟(یرێبوارشێروانیوكتێبە
شیعری)منوتۆوعەشق(یرەشیدبێبەشوكتێبەشیعری)بۆنیسووتان(یبێگەرد
هەر دەكەم ئومێد لێرەوە باڵونەبوونەتەوە، ئێستایش تاكو تریش بەشێكی دیارە حوسێن.

باڵونەبنەوە،كەباڵویشببنەوەبەنووسینیپێشەكییەكەیمنەوەباڵونەبنەوە.
شیعركەشیعربووخۆیبەباڵیشیعربوونیخۆیەوەدەفڕێنێتوئاسمانەكانیدنیایخوێنەران
تەیدەكات.شیعریشكەشیعرنەبووبەپێشەكینووسیننەدەبێتەشیعرونەباڵیفڕینیش
دەگرێت.منسەرەتاداوایلێبووردنلەهەمووئەوانەدەكەمكەپێشەكیمبۆ)شیعر(ەكانیان

نووسیوە،لەكۆتاییشدالەخودیخوێنەران.
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دەقاوێزان لە وێژەی ئینگلیزیدا
INTERTEXTUALITY

د.ئیسماعیل محەمەد فەهمی

ئەم رەخنەسازی( زاراوەی )ئینسکلۆپیدیای پێشەکی لە ئێس.دبلیو.داوسون، پرۆفیسۆر
رەخنەسازی زاراوەی یەک راستیدا، لە ئایا رەخنەسازی: )زاراوەی دەوروژێنێ: پرسیارە

یەکالکراوهەیە؟پێویستەرووبەڕوویئەمپرسیارەببین.(
زاراوەی یەک لەسەر رێککەوتن وا کە ئوەیە، داوسون وتەی بە لەپشتبەستن مەبەستمان
یەکسانوروونوبێگرفت،کارێکیزۆرئاساننییە.یەکیکلەوزاراوانەیکەوازۆرمشتومڕ

وگفتوگۆیلەسەرە،زاراوەی)دەقاوێزانIntertextuality(ە.

ئایادەقاوێزانچییە؟کامرۆڵوکامدەوردەبینێلەپڕۆسەیداهێنانیهونەریووێژەیی؟
فەرهەنگیزاراوەیوێژەورەخنەسازیبەچەندانجۆرئەمزاراوایەپێناسەدەکات.ئێم.ئێچ.
ئابرامزبەمجۆرەبۆیدەچێت:"دەقاوێزانزاراوایە،جولیاکریستیڤاپێکیهێناوە،ئاماژەبەوە
دەداتکەواهەموودەڕبڕاوەکانutterancesچبەنووسینچبەشێوەیەکیزارەکی،
دەمانبەنەسەردەربڕاوێکیپێشووتر؛چونکەوشەوبنیادیزمانەوانیوبنیادیرێزمانیبوونی
لەسەردەمیهەبوونی بەر بوونیقسەکەریتاک،وهەبونیهەیە لەسەردەمی بەر هەیە
وتاریتاک.لەوانەیە،دەقاوێزانهۆشیارانەپەیداببێ.بۆنموونە:لەکاتێکدانووسەردەقیک
وەردەگێڕێلەسەرچاوەیەکیدیکەیاخودلەکاتیئاماژەکردنبەنووسینیداهێنەرێکیدیکە.
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بەاڵملەراستیدا،دەقاوێزانبەجۆرێکروودەداتکەوابەبەردەوامیلەهەموودەربڕاوێکدا
کەوا دیکە، دەقی لەگەڵ هەیە تێکەاڵوی و پەیوەندی ئەدەبی دەقی واتا بەکاردەهێنرێ."
دیکە، دەقی لەگەڵ هەیە کەمیان یان زۆر تێکەوتنی و تێکەاڵوی و پەیوەندی ئەمانەیش
هەروەهابەچەشنیجۆراوجۆربەندنبەزنجیرەیەکینەدیتراولەگەڵتێکست/وتاریدەرەوەی
سنووریخۆیاندا.لەهەندێتێکستدا،ئاسانەوروونوئاشکرایەپەیوەندیبدیترێلەگەڵ
دەردەکەوێ، قەرزە ئەم زەحمەت بە زۆ شیکاریدا، و تێکست لەهەندێ پێشووتر. گوتاری
بەهرەکەی  وسەرچاوەی قەەرزەکەی ئەوەی بۆ کردووە زۆری کارێکی هونەرمەند چونکە
دەرنەکەوێ.لەهەندێتێکست،دەقاوێزانبەئاشکراییدیارەکەوابریتییەلەدووبارەکردنی
هەندێ کۆنتر. تێکستی شوێنکات(ی کەسایەتی، رستە، بیرۆکە، وشە، سیمبۆل، )هێما،
و بیرۆکەی بە و هێما بە بەاڵم پێشووتر تێکستی نووسینەوەی لە پێکدێت هەیە تێکست
بەبۆچوونوبەتەکنیکینوێ.هەندێتێکستهەیە،مەرامیئەوەیەببێتەچاککردنەوەی
تێکستیکۆن،یاخودراستکردنەوەیشیکارێکیچەرخیرابردوو،یاخودرەتکردنەوەیدەقی

کۆن.

بازنەیەکیفراوانلەئاراداهەیە،هەرجارێتێکستێکینوێدەنووسرێ،بەوتێکستەتازانە
ئەمبازنەیەفراوانتردەبێ،چونکەئەوەیکەپیێدەگوترێ"نوێ"دووبارەکردنەوەیەکیتازەیە

بۆتێکستێکیپێشووتر.

هەندێ تێکست هەیە پێکدێت لە نووسینەوەی
  تێکستی پێشووتر بەاڵم بە هێما و بە بیرۆکەی و

 بە بۆچوون و بە تەکنیکی نوێ. هەندێ تێکست هەیە،
 مەرامی ئەوەیە ببێتە چاککردنەوەی تێکستی کۆن،
 یاخود راستکردنەوەی شیکارێکی چەرخی رابردوو،

 یاخود رەتکردنەوەی دەقی کۆن
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هەندێ وشەی پەیوەندیدار بە دەقاوێزان:

نموونە بۆ لەهەمووکاتوساتێکدا. ئاماژەیپێبدرێ زاراوەیە بەو نییە"دەقاوێزان" مەرج
لەزمانیئینگلیزیداکۆمەڵێکوشەهەنیارمەتیماندەدەن،لەتێگەیشتنیدەقاوێزانوەکو
Repeat. وشەی: وەکو تێگەیشتنە. لەو دەخەنەوە نزیکمان پراکتیزە، وەکو و بیرۆکە
Recycle.Rewrite.Rephrase.Paraphrase.Restate.Reflect.
Adopt.Remake.Remix.Originalsources.Revisit.Reshape.

.Restyle
بەگشتیئەووشانەئەممانایانەرادەگەیەنن:دووبارەکردن،دووبارەبەکارههێنان،دووبارەنووسین،
دووبارەدروستکردن، گونجاندن، رەنگدانەوە، دووبارەدەستەواژەکردن، دووبارەگوتن،
دووبارەتێکەڵکردن.گەڕانەوەبۆسەرچاوەرەسەنەکان،دووبارەسەردانکردنیبابەت،دووبارە

پێدانیشێوەوشێواز.
ئەگەرلەگەڵ)نیکۆالسرۆیال(رێککەوتووبین،کەواگەڕانەوەبۆسەرچاوەیرەسەنگرینگترین
خاڵەلەجێبەجێکردنیدەقاوێزاندا،)1(ئەوادەتوانینبڵێینلەبابەتیوێژە،شێوەوشێوەزار
زۆرگرینگترەلەناوەڕۆک.ئەمەشخۆیلەخۆیدادووبارەکردنەویبیروڕای)ئێدگارئااڵنپۆ(
یەکەلەوتاری)پرەنسیپیشیعری(تیایداجەختدەخاتەسەرگرینگترینبیرۆکەیشیعرو

یەکبوونیئەووێنەیەلەباشتریننموونەیشیعریئینگلیزی.
گەڕانبەدوای)یاخودگونجاندنلەگەڵ(سەرچاوەیرەسەن،یارمەتیدەرەبۆئەوەینووسەر
بتوانێدرێژەبەبەرهەموبەهرەیخۆیبدات.بەگوێرەیبۆچوونی)ئارتەرکۆمپتونریکیت(
سەرجەموێژەیئینگلیزیدەگەڕێتەوەسەرشەشسەرچاوەیسەرەکی.واتا،نزیکەیهەزار
وێژەی دیکەی ساڵی سەد پێنج جگەلە ئینگلیزی، نووسراوی وێژەی ساڵی سەد پێنج و
زارەکیئینگلیزیقۆناغەبەرایییەکانیشارستانییەتیگەلیئینگلیز،دەگەڕێتەوەژمارەیەکی
سنوورداریدەستنووسیکۆنوبیرینەتەوەییتۆمارنەکراو،کەوانەوەبەدواینەوەدووبارە
ئینگلیزی لەپەرتووکی)مێژوویوێژەی نوێتر. بەکاردەهێندرینودەبنەبنەماینووسینی
لەساڵی500تا1650(کەتیایدائارتەرکۆمپتونریکیتتەنیاباسلەئەدەبیتۆمارکراو
دەکات)ئاماژەیزۆرناداتبەوێژەیزارەکیوفۆلکلۆری(،لەوێدائەمدەقەدێتەبەرچاومان:
"وێژەیئینگلیزیپۆشاکێکیئێجگارجوانەورەنگاورەنگە،پێکهاتووەلەچەندانتوخموبەش
ورەگەز.بۆنموونە:پێکهاتەیسێلتCeltپڕەلەخەیاڵ.بەاڵمعەشقوئەڤیندەگەڕێتەوە
بۆپێکهاتەیتیوتونTeuton)ناویکۆنیئینگلیزیدێرین(،هەروەهاثیهکاتەیخۆشی
وکەیفخۆشیدەگەڕێتەوەسەرتوخمیفەرەنسی.توخمیجیددیەتورەشبینیدەگەڕێتەوە
سەربەشیئیسکەندەناڤی.بەاڵمگەشبینیورووخۆشیلەسەرچاوەیئیتاڵیوەرگیراوە.ئەمە
جگەلەسەرچاوەیکالسیکی.بەاڵمئەمەئەوەناگەیەنێکەوائەمپۆشاکەپینەیەکیبێنرخە.
داهێنەری رەنجیشانی بە بێوێنەیە، و نرخبەرز پارچەیەکیهوونەریی ئەمە پێچەوانە، بە
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یەکگرتوو. قەبارەیەکی و گونجاو کیانی یەک بە ببێ لێهاتووە وای بەهرەمەند و لێهاتوو
ئەمەگشتیوەکوئەدەبیئینگلیزیرەسەندەژمێردرێ،بەبەرهەمیشارستانییەتیگەلی

ئانگلۆساکسۆن)واتاگەلیئینگلیزیرەسەن(دەژمێردرێ".)2(
دیاردەی بۆ باشە نموونەیەکی ئینگلیزی وێژەی پێداوە، ئاماژەمان سەرەوە دەقەی لەم
دەقاوێزان.ئاماژەبەوێژەیکۆنوبەرهەمیگەلیبێگانەدەدات.نموونەیئاشکراهەیە:تەنیا
لەشکسپیر،نموونەیسێلتدەبینینلەتراژیدیای)شالیر(کەوالەپەرتووکی)شاهەکانی
بەریتانیا(وەرگیراوە،لەنووسینیجیۆفریئۆڤمۆثماوتە.هاملێتمیریدانیمارکدەگەڕێتەوە

سەروێژەیئەسکەندەناڤی.
جیۆفریچۆسەر)1340؟-1400(رۆمانی)رۆز(یلەئەدەبیفەرەنسییەوەوەرگرتووە،ئەویش
لەشاعیریکۆنیفەرەنسی)گویالم(.چیرۆکیرۆبنهوود،چلەشیعروچلەنووسیندا
دەگەڕێتەوەسەرملمالنێینێوانئانگلۆساکسۆنوفەرەنسییەنۆرماندییەکان.واتابەبۆچوونی
ریکیت،نووسراویکۆنرێگاخۆشدەکاتبۆنووسینینوێتریاخودباشترکردنیدەقیرابردوو.

بۆچوونی ریکیت ئاماژە بە کۆکردنەوەی ئەزموونی
 هونەری دەدات، بە شێوازێک وەکو ئاماژەپێدانی

 میشێل فۆکۆ بە پڕۆسەی ئارکیۆلۆجیای
 مەعریفی و زانستی داهێنەران، بە تایبەت

 ئەوانەی لە بواری ئەدەب و شیعردا  ئافراندن دەکەن، 
لە کەسانی ئاسایی جودا دەکرێنەوە لە

 رووی توانایی لە بەکارهێنانی سەرچاوەی کۆن،
 یاخود زیندووکردنەوەی تێکستی کۆن بە شێوازی نوێ

وێژەیئینگلیزیلەمدیاردەیەدابەتەنیانییە.وێژەیزیندووسوودوەردەگرێلەدەقاوێزان،
وەکوئاماژەپێدانبەبەرهەمیکەلەپوورودەربڕاویرابردووpastutterancesمامەڵە
مۆڵکی وەکو هاوبەش، تێکستێکی وەکو جیهان دەکات. نەتەوەکانی بەرهەمی لەگەڵ
گشتمرۆڤایەتی.تێکستینوێرێگاوزەمینەبۆخۆشکراوەبەهۆیتێکستیکۆنترەوە،
شێوازی بە نەمرە بیرۆکەی نەگۆڕدراو، بیرۆکەی گێڕانەوەی دووبارە و دووبارەدروستکردن
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شیاوتر.بۆچوونیریکیتئاماژەبەکۆکردنەوەیئەزموونیهونەریدەدات،بەشێوازێکوەکو
ئاماژەپێدانیمیشێلفۆکۆبەپڕۆسەیئارکیۆلۆجیایمەعریفیوزانستیداهێنەران،بەتایبەت
ئەوانەیلەبواریئەدەبوشیعردائافراندندەکەن،لەکەسانیئاساییجودادەکرێنەوە
لەروویتواناییلەبەکارهێنانیسەرچاوەیکۆن،یاخودزیندووکردنەوەیتێکستیکۆنبە
شێوازینوێ.ئەگەرپرەنسیپی)دۆناودۆن/التناسخ(لەئاستیرۆحوجوودینییە،ئەوەتا
لەسەرئاستیهونەروداهێنانخۆیتاقیدەکاتەوەلەلەدایکبوونیتێکستیتازەلەنێورەحمی
تێکستیرابردووودەربڕاویکۆن.نموونەیدیارهەیەلەوێژەیئینگلیزیوەکو:بەکارهێنانی
رۆمانێکی دەقی لە دیدەکرێ بە رابردوو چیرۆکی دووبارەگێڕانەوەی و کۆن ئەفسانەی
لە کراکن(TheKrakenWakesکەوا ناونیشانی)هەستانەوەی بە ئاپۆکالیپسی
بناغەی رۆمانە ئەم کردەوە. باڵوی ویندهام)1969-1903( رۆماننووسجۆن ساڵی1953
ئەفسانەوییهەیە.لەسەربنەمایدەقیکۆنتروجیاوازتردروستکراوە.ئەوەیشقەسیدەی
کراکنTheKrakenکەلەساڵی1830ئالفرێدتێنیستۆن)1809-1892(لەسەربنەمای
ئەفسانەیکراکنکەئەفسانەیەکیئیسکەندەناڤییەنووسراوە.هەروەهاتێنیستۆنلەهەمان
Theبینین لەپەرتووکی ئایەتەکانیرۆژیحەشر لەوتاری تێکستداسوودیوەرگرتووە
لە باس نێردراو یۆحەننای کتێبەدا لەو نوێی، پەیمانی لە  BookofRevelation
رووداوەکانیکۆتاییزەماندەکا،ئەمانەشدووبارەدەبنەوەلەتێکستیتێنیستۆنوتێکستی
جۆنویندهام.جگەلەقەرزکردنیوشەوفرێزەورستەوناووشوێنوکاتوکەشوهەوای
گێرانەوە،بیرۆکەیئاپۆکالیپسودەوریکراکنلەوێدا،دووبارەلەدایکدەبێتەوە.بەبۆچوونی
FiveApproachestoLiterary(لەکتێبیWilberScottویلبەرسکۆت
Criticism(دۆزینەوەیئارکیتایپیچیرۆکزۆرپێویستەبۆدەستنیشانکردنیناسنامەی
تێکست؛بەخوێندنەوەیقووڵوتێروتەسەل،تێکستوردەوردەئاشکرادەبێوناسنامەکەی
دەردەکەوێبۆخوێنەریخاوەنخەسڵەتیWriterlyText)دەقێنووسەرانە:تێکستی
تایبەتداوالەخوێنەردەکابەشداریبکاتلەپڕۆسەیبەخشینیمانا،واتاوناسنامەبە

دەق.زاراوەیرۆالنبارت(.

بەرزی ئاستێکی بە پێویستی بەرهەمهێنانیهونەری، دەقاوێزانوەکوپڕۆسەیوەرگرتنو
وەرگریتێکستەRecipient،ئەگەرناپڕۆسەیگێڕانەوە)بۆنموونە(یاخودپڕۆسەی
دەبێ، وسەرنەکەوتوو تێکستTextTransmission(شکست )راگەیاندن/پەخشی
دەگاتەئاستێکیسادە،نزیکەلەئاستیگوێڕاگرتنلەهەقایەتیئاساییلەالیەنبیستەری
سادە.بێگومان،ئەمئاستەهەنگاوییەکەمەلەپیکهێنانیسەلیقەیئەدەبی،بەاڵمپێویستە
وەرگریبەرهەمیهونەریلەمئاستەبچێتەدەرەوەوپلەیگرانیهەڵسەنگاندنیتێکستواڵ

بەرزبکاتەوە.
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وجۆر میتۆد زۆری ژمارەیەکی لەگەڵ پەیوەندییەکانی و دەقاوێزان گرینگی لەدەرئەنجامی
دووبارە کریستیڤا بیروڕایجولیا ئیپستمۆلۆژی،هەمان و وێژەیی پراکتیزەی و پرنسیپ و
تێکستێک )هەموو دەکات: ئاشکرای کتێبی)سیمیۆتیک( لە 1969 لەساڵی کە دەکەینەوە
تێکستی هەڵمژینی تێکستێک هەموو و  Citation هێنانەوە نموونە مۆزاییکی شێوەی
دیکەیەوگۆڕینیدەقێکیپێشووترە."ئەمەشدەرهاویشتەیبیرۆکەی)پاشبوونیادگەری(
یەpoststructuralist،کەوائاماژەبدەریاخودنیشانەبدەرSignifierتەنهاتوانای
ئەوەیانهەیەئاماژەبدەنونیشانەبدەنبەئاماژەبدەریدیکەونیشانەبدەریدیکەچونکە
بەاڵم زمانێکیدیکە،دەکرێوەربگیرێ،دەکرێالساییبکرێ، بۆ بگۆڕدرێت زماندەکرێ
نەک بەدەستدەهێنێ مانایخۆی بکەی.وشە، پێشێلی یاخود بازبدەی بەسەریدا ناکرێ
بەرێگایئاماژەکردنبەبابەتیئامادەلەمێشکیبەکارهێنەریزمان،بەاڵمبەرێگایباری
نەپساویپڕۆسەیئاشکراکردنوبەخشینیدەاللەتSignification،بۆنموونە:وشەی
)خۆشەویستی(نیشانەیقەبارەیەکیبایۆلۆجیبەدەرلەزمانیاخودبابەتێکیسایکۆلۆجی،
شەکسپیر، شیعرەکانی شێوەزاری و شێوە بە ئاماژە هونەریدا، و وێژەیی وتاری لە بەاڵم
لەگەڵزنجیرەیەکیدوورودرێژلەداهێنەرانیکۆنوەکوتروبادورTroubadoursکەوا
لەباشووریفەرەنسالەسەردەمیکۆندا،گۆرانیوچیرۆکیخۆشەویستییاندەگوت،یاخود
بەکارهێنانیئەموشەیەیادیزنجیرەیەکیدیکەزیندوودەکاتەوەکەوالەسەردەمیشاعیری
Theکۆندەستپێدەکاتتاکودەگاتەبەرهەمیباندیمۆسیقاژەنیبەریتانیبەناوبانگ)بیتڵز
Beatles(لەکۆتاییدا،بەدیدیرەخنەگریگەورەجولیاکریستیڤا،دەقاوێزانبێپایانەو
بێڕادەیەلەبەرئەوەیسنووریراڤەکردنوەکوسنووریخەیاڵ،واتابێسنوورە)بڕوانەکتێبی
رۆیایەعقووبی،پەنجادەستەواژەوتێۆریپەیوەندیداربەپۆستمۆدێرنیزم،تەهران،رهنما
انتشارات،سال1385(.کریستیڤازۆرگرینگیدەداتەگواستنەوە/گۆڕین،نەکلێکۆڵینەوەلە
سەرچاوەیرەسەن.پڕۆسەیگۆڕینوگواستنەوەگرنگترە،چونکەداهێنانیتێکستینوێ،
تێکستێکیگۆڕدراو،پڕۆسەیەکیگرینگەهەروەهابایەخدەدرێبەپڕۆسەیگونجاندنیئەم
دەستە. لەبەر هەردەم تێکست ئارکیتایپی هاوچەرخ،چونکە کۆنتێکستی لەگەڵ تێکستانە

بەاڵمدۆزینەوەیکۆنتێکستیگونجاوکەواپرسیاریبەردەوامبوروژێنێ،بایەخدارترە.
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زمانی جه سته،  
به شێکی زیندووه  له  زمانی گێڕانه وه

حه مه فه ریق حه سه ن 

نازانمبۆچیئێمهیچیرۆکنووسورۆماننووسانیکورد،بهورادهیهلهزمانیجهستهداکۆڵین؟
خۆههموومانئهوراستییهدهزانین،کهبهشیههرهگرینگیپێوهندی،گوتوبێژ،گۆڕینهوهی
ئاماژهوجووڵهیئهندامانیجهستهوهیه. لهرێی لهنێوانبهرهیمرۆڤدا، سۆزوهاودهردی
زمانیجهستهزانیارییپترلهسهرکارهکتهربهدهستهوهدهداتههتازمانیوشه.زمانێکی
کلیلی پتره. بهرانبهر لهسهرکهسی کاریگهریشی کهواته کورتتریشه. و رهوانبێژتر روونتر،
کهسیهتیتاکیش،بهڕادهییهکهم،لهجووڵهوئاماژهکانیچاویدایه.مرۆڤدهتوانێتبههۆی

جهستهیهوه،راستگۆتروپتریشگوزارشتلهخۆیبکات،تاکوبهگفتوگۆیزارهکی.
و برادهرایهتی و خزمایهتی کاریگهریی ژێر دهکهوێته کهمتر جهستهیه، زمانی ههرچی
باوهگۆدانهوهی)مجاملة(درۆوه.چونکهجهستهدووڕووییوماستاوکردنورووپاماییساخته

بۆبهرانبهرناکات.جهستهزمانێکیراستگۆیههیه.
ئێمهکاتێکرووبهڕوولهگهڵئاشنایهکدارادهوهستینودهکهوینهگفتوگۆ،جهستهمانپتری
پێیهبۆدهربڕینووتنههتاقسهکانمان.ئهوهیواجهستهبهوجوڵهوئاماژهبێدهنگانهی
خۆیدهریدهبڕێت،راستییناخیورووژاویخۆمانه،نهکئهوهیوشهکاندهیگهیهنن.وێڕای
ئهوهی،بڕێکجاران،ئهووشهگۆکراوانهی،کهئێمهبهشوێنیهکدادهریاندهپهڕێنین،وهک
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نێوهڕۆکشپرزهنوپڕیشنلهههڵهیزمان،لهکاتێکدازمانیجهستهبهههڵهداناچێت.لێرهدا
دێڕهشیعرێکیفۆلکلۆریمبیردێتهوه،کهدهڵێت:))بهدهمجوێنمپێدهدا،بهچاوپێمدهڵێ
وهره!((جارههیهمرۆڤبهسهیرکردنێکیبهرامبهرهکهیزۆرشتتیپێدهڵێت.ئهوهچاوه

ئهوهندهزمانیپاراوه.
له ههنیهیدا، چرچولۆچی له جهستهیدا؛ جووڵهی و دانیشتن وهستان، شێوهی له مرۆڤ
پێکدادانیروویدا،لهئاماژهیدهستولێووچاوانیدا،دهتوانێتزۆرنهێنیمانبۆبدرکێنێتو
بهجوانییشگوزارشتلهخۆیبکات.ئایادهستینووقاوهوبهمستهکۆڵهبووه،یانکراوهیه
وئاوهاڵ،هێمنوریالکسه،یانگرژه؟بهچئاراستهیهکپهنجهکانیدهستیدهجووڵێنێ؟
ههڕهشهدهکاتوپهنجهیشایهتمانیرادهوهشێنێ؟وهکجنێوبهکاریاندههێنێت،یانجوڵهی
پهنجهکانیئاسایی،هارمۆنیونهرمونیانه؟ههندێکجارانمرۆڤخۆنهویستانه،بهپهنجهکانی

جمێنیوههادهدات،رهنگهلهرووینهیهت،یانپڕکێشینهکاتبهزاردهریبڕێت.

ئایا  ئه و مرۆڤه ی ده ته وێ بیناسی،
 یان بیخوێنییه وه ، ئارام له سه ر کورسییه که ی
 دانیشتووه  و پاڵی لێداوه ته وه ، یان ته نیا 

نیوه ی سمتی له سه ر کورسییه که یه تی،
 وه ک عوده ی کوڕی سه ددام حسێن؟ ده سته کانی
 له سه ر باڵه کانی کورسییه که ن ، یان شۆڕی
 کردوونه ته وه ؟ کراونه ته وه  یان کردوونی
 به  مشت ؟ ئه دی القه کانی چلۆن داناوه ؟ 
جووتی کردوون یان تاقوفیق رایگرتوون؟ 

ئایا له  دۆخی کرژی و ئاماده باشیدایه  و له وه دایه
  بته قێته وه  و بۆ به رانبه ره که ی هه ڵسێته وه ؟

ئایائهومرۆڤهیدهتهوێبیناسی،یانبیخوێنییهوه،ئاراملهسهرکورسییهکهیدانیشتووهو
پاڵیلێداوهتهوه،یانتهنیانیوهیسمتیلهسهرکورسییهکهیهتی،وهکعودهیکوڕیسهددام
حسێن؟دهستهکانیلهسهرباڵهکانیکورسییهکهن،یانشۆڕیکردوونهتهوه؟کراونهتهوهیان
کردوونیبهمشت؟ئهدیالقهکانیچلۆنداناوه؟جووتیکردوونیانتاقوفیقرایگرتوون؟
ئایالهدۆخیکرژیوئامادهباشیدایهولهوهدایهبتهقێتهوهوبۆبهرانبهرهکهیههڵسێتهوه؟
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یانباسکهکانیلهسهرسینهیتێکپهڕاندووهوخۆیکڵۆمداوه،وهکئهوهیپێمانبڵێت،لهم
پرسهگرینگهدا،کهئێوهبهجیددیگهنگهشهیدهکهن،منیتێدانیموئاگرهسوورهلهخۆم

دووره.
تۆنیدهنگیهێمنه،یانگڕوبهرزه؟لهتافیقسهکردنداخێرایه،پهلهپهلدهوێت،تووشی
ههڵهیزماندهبێتوتێکهڵیدهکات،یانڕهوانگوزارشتدهکات؟وهختێکقساندهکاترووی
لێتهوچاویبڕیوهتهچاوت،یانکاتێکقسهتلهگهڵدادهکاتچاویداخستووه،یانچاوی

بڕێوهتهجێیهکیدیکهوروویلێوهرگێڕاوی؟

بهههرحاڵ،ئهگهرهاتوجووڵهیجهستهوقسهکانیتاک،دژبهیهکبوون،ئهوهسووربزانه،
جووڵهیجهستهی،قسهیناخیهتیوحیساببۆزمانیجهستهیبکه،نهکبۆئهوهیوا
زارهکیدهیڵێت.واتهکاتێکباوهڕبهقسهکانیبکه،کهلهگهڵجووڵهیجهستهیداهاوئاههنگ
بوون.ئهوهندهههیه،مرۆڤههتاپتربچێتهنێوتهمهنهوه،بهگرانترجووڵهوئاماژهکانی
دهخوێنرێنهوه.وهلیمهرجنییهههموونووسهرێکیشلهزمانیجهستهحاڵیببێت،ئهوهبۆیه

وهکپێویستلهچیرۆکیکوردیدابهگهڕنهخراوه.
ههمووئهوئاماژانهیپێشترباسمکردنوزۆریدیکهیش،کهبهسهریهکهوهزمانیجهسته
پێکدێنن،شهرملهکهسناکاتوهیچنهێنییهکلهالیخۆیناشارێتهوه.وهلێلهمرووهوه
دهقهکاندا له و نهبردووه رهوانه زمانه بهم پهی بهگشتی، کوردی چیرۆکی بڵێم، دهتوانم

بهرچاوتناکهوێت.
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کاتێک وهلێ نییه( تینووم )من بڵێت: دهتوانێت زارهکی مرۆڤ بهێنمهوه. نموونهیهک با
سهرنجیزمانیوشکولێویوشکههاڵتوویئهوکهسهتدا،درۆکهیتبۆئاشکرادهبێت.یان
کاتێکیهکێکدهڵێت:)گهرمامنییه(بهاڵموهختێدڵۆپیئارهقهتبینیتکتکبهالجانگیدا

دادهخزێت،بۆترووندهبێتهوه،کهدرۆلهگهڵخۆیولهگهڵتۆیشدادهکات.
تۆدهتوانیتلهرێیجووڵهیجهستهوهبهرانبهرهکهتبخوێنییهوهولهمهرامومگێزیشی
نامهیهیبۆتیدهنێرێتبیخوێنییهوه.لهراستیدا تێبگهیت.یانبهجووڵهیجهستهدائهو
نهکههررهوتوڕۆینوجووڵه،بهڵکوراوهستانیشبهشێوهکهیدادهخوێنرێتهوهوشرۆڤهی

بۆدهکرێت.

و گوزارشت بۆ ئیکۆنه و کهرهسه یان فیگهره، لهپێشترین و گرنگترین مرۆڤ جهستهی
گێڕانهوهیکۆمیدیاونوکته.ئایاتۆسهرنجی)چارڵیچاپڵن(تداوهچۆنبهتهنیالهرێی
ههڵسوکهوتوجووڵهیجهستهیهوه،حیکایهتمانبۆدهگێڕێتهوهودهمخاتهقاقایپێکهنین؟
خۆئهولهفیلمهکانداگوتوبێژینییه.ئهگهرچیئهو،وهکئهکتهرێکلهسهردهمیسینهمای
گوتوبێژی زمانی له رهوانتر بهجووڵهیجهستهیخۆی، ئهو وهلێ دهرکهوتووه، بێدهنگدا
ئاساییرووداووحیکایهتمانبۆدهگێڕێتهوه.ئهگهربهاتایهوئهکتهریناوبراوبهزمانئهو
حیکایهتانهیبگێڕایهتهوه،ههمئهوکاریگهرییهبههێزهیلهسهربینهرنهدهبوو،ههمیشبۆ
غهیریئینگیلیزپێویستیبهوهرگێران)سهبتایتڵ(دهبوو.بهاڵمزمانیجهستهجیهانییهو

ههمووالیهک،بهکهڕوالڵهکانیشهوه،لێیحاڵیدهبن.
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ئایا تۆ سه رنجی )چارڵی چاپڵن(ت داوه
  چۆن به ته نیا له  رێی هه ڵسوکه وت و جووڵه ی 

جه سته یه وه ، حیکایه تمان بۆ ده گێڕێته وه  و
 ده مخاته  قاقای پێکه نین؟ خۆ ئه و  له  فیلمه کاندا
 گوتوبێژی نییه . ئه گه رچی ئه و، وه ک ئه کته رێک
 له  سه رده می سینه مای بێده نگدا ده رکه وتووه ، 
وه لێ ئه و به  جووڵه ی  جه سته ی خۆی، ره وانتر

 له  زمانی گوتوبێژی ئاسایی رووداو و حیکایه تمان
 بۆ ده گێڕێته وه . ئه گه ر بهاتایه  و ئه کته ری ناوبراو

 به  زمان ئه و حیکایه تانه ی بگێڕایه ته وه، 
 هه م ئه و کاریگه رییه  به هێزه ی له سه ر بینه ر نه ده بوو

سهما،زمانونمایشیجهستهیهلهوپهڕیرهوانبێژی،وزه،چاالکیودرهوشانهوهیخۆیدا.
له ببێتوگوزارشت یاخی لهههمووجۆرهدهسهاڵتێک لهرێیسهماوه،دهکارێ جهسته
ئازادیوخۆشهویستیوجهنگو...تادبکات.رهنگهنهێنییهکیگرینگمنهدرکاندبێتئهگهر
بڵێم،زۆرێکلهسهماوههڵپهڕکێیکوردی،بهرلهوهیسهمابن،مانۆریسهربازیوئامادهکارین

بۆجهنگوبهرهوڕووبوونهوه.
ههروهکجهستهدهتوانێتبههۆیجووڵهوئاماژهوه،بهزمانیخۆی،کهرهوانترهلهزمانی
گێڕانهوهوزمانیشیعر،مهزنتریندراماوکارهساتبگێڕێتهوه.لهتافیسهمادا،ئهندامانی
جهسته،دهستوپێیهکانوکهمهر،رۆحسووکانهدهسووڕێنودهجووڵێنوبهرهوئاسمان
ههڵدهکشێن،وهلێرۆحلهقوواڵییدهروونهوهدهپهیڤێ.دهشێههندنێکجارانسهما،جابه
تاکبێتیانبهکۆ،نامهیهکیسۆفییانهینوورانیبهبینهرانبگهیهنێت.یانبێهوودهییژیان
بداتبهبا.دیارهسهمایشتهکنیکیتایبهتبهخۆیههیه،کهئهندامانیئهوجهستهحاڵ

لێهاتووه،لهههڕهتیخۆیدا،بههاوئاههنگیوهاریکاریلهتهکیهکدارایدهپهڕێنن.
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مەال عەبدولكەریمی 
مودەڕیس لە كتێبی
 » دوو رشتە«دا 

حەیدەر عەبدوڵاڵ

نازانمبۆچیراگەیاندنیكوردیلەئاستمامۆستاعەبدولكەریمیمودەریسئەوەندەبێباكە،
نازانمبۆچیلەباسوخواسیئەوداهێندەخامۆشوكڕوكپە!خۆئەوتەنهامەالنەبوو،
بەڵكوونووسەر،لێكۆڵەر،وەرگێرولێكدەرەوەیدیوانەكالسیكییەكانبوو.ئەوكارەیئەو
كردیهیچمەالورۆشنبیرێكناتوانێخۆیلەقەرەبدات،ئەونزیكەیسەدكتێبیبەزمانی
كوردیوعەرەبیوفارسیبۆئێمەكردەدیاری،شاكارەجوانەكانیئەوئێستاوەكمانگ
لێكدانەوەیشیعرەكانی نەبوایەچییمانكردبابۆ دەدرەوشێنەوە،ئەگەرئەومەالمنەوەرە
مەولەویومەحویونالیوبێخود...تد.بەڵێئەومەالبوو،بەاڵمچمەالیەك،شەوو
رۆژخەریكینووسینبوو،بەردەوامسەرقاڵیتەدریسبوو.تاكومردخامەیبەبرشتیلە
و عەقڵ دەدا، رووناكی نوورێك پارچە وەك فریشتەیەك، وەك هەڵنەگرت، تێنووس سەر
هۆشێكیفراوانیهەبووزۆربەپاكیخزمەتیئایینونەتەوەكەیدەكرد،زانستیئەوعاریف
ورۆشنبیرەوەكئاویكارێزوابووبەسروشتیخۆیهەڵدەقووڵیودەوربەریخۆیتێرئاو
دەكرد،كورەكانیشیوارێنماییكردبووكەلەخزمەتكردنیئەدەبورێنووسوزمانیكوردیدا

بۆساتێكیشچەتوونیورژدینەنوێن.
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ئەرێگەلۆبۆچیوەكوەفایەكشوێنێك،فەرمانگەك،پەرتووكخانەیەكبەنێویئەوكەڵە
نووسەرەناكەیت؟تاكەیئەوداهێنەروماندوونەناسوعاریفەگەورانەیكوردلەیادبكرێن،

تاكەیسپڵەییوبێئەمەكیلەنێومانداچرۆكانیچەكەرەبكەن؟
بابێمەسەركرۆكیباسەكەم،لەمرۆژانەدابەرێكەوتلەكتێبخانەكەمدادەستمبەسەركتێبی
)دوورشتە(یمەالعەبدولكەریمیمودەریسهەڵنگووی،دوایتێڕامانوخوێندنەوەی،تەواو
مەستوحەیرانبووم.ئەمكتێبەیمامۆستاهەرچەندفەرهەنگێكیعەرەبیكوردییە،بەاڵم
لەپاڵیداكۆمەڵێكزانیاریبەسوودبەشێوەیهۆنراوەدەرخراون.هەرلەسەرەتایكتێبەكە

بەمشێوەیەدەستپێدەكاتودەفەرمووێ:
عەرزم ئەوەیە ئەی نەوەی مەردان * نەتەوەی پاكی نەژادی كـــــوردان 
ئێمە گەلێكی خاوەن حەسەبین   *  برای ئایینی گەلی عەرەبیـــــــــــن 

هەموو نیشتەجێی یەك نیشتیمانین * ئەبێ  زمانی یەكتر بزانـــــــــــــین 
بۆم هۆنیەوە بە شێوەی ئەدەب * دوو رشتەی لوغەت بۆ كورد و عەرەب 
هیوام وەهایە كە خاوەن سوودبێ  * چرای رووناكی ڕێگەی مەقسوود بێ  

خاوەن بەهابێ  الی پیرو گەنجان * هەر وەك دوو رشتەی یاقووت و مەرجان 

لێرەدامامۆستائامۆژگاریهاوزمانەكانیدەكات،بەنەوەیمەردانوپاكنەژادبانگیاندەكات
وپێیاندەڵێمادەمئێمەهەمووماننیشتەجێییەكخاكوئاوینپێوستەزمانییەكترفێر
بین،چونكەنەزانینیزمانییەكتركۆسپێكیگەورەیەلەرێگەیپێكگەیشتنوتێكگەیشتن

،عەرەبگەردۆستەیاندووژمندواجارزماندەبێتەپردێكبۆدایەلۆگینێوانمان.
ئەوەندەیمنسەرنجمدابێتكوردیرۆژهەاڵتیفارسیدەزانێ،كوردیباکوورتوركییەكی
رەواندەزانێ،كوردیرۆژئاواشعەرەبیبەباشیدەزانێ،بەاڵمبەداخەوەكوردیباشوور
بەتایبەتوەچەونەوەینوێهیچشتێكلەزمانیعەرەبینازانێ!پەندێكیعەرەبیهەیە
دەڵێ:)منزادلسانازادإنسانا(،زمانیعەرەبیشیەكێكەلەزمانەهەرەزیندووەكانیدنیا،
رۆشنبیرانیخۆرئاواشهەرلەزووەوەدانیانبەمهەقیقەتەداهێناوەومێژساڵەگوتویانە
زمانیعەرەبیزمانیمەعریفەیە،دەیكەواتەبەخۆدوورەپەرێزگرتنلێیودژایەتیكردنی

هەرخۆمانزیانباردەبینوبەس.
مامۆستاعەبدولكەریملەوفەرهەنگەدانەهاتووەتەنهاوشەبەوشەمانابكات،بەڵكوولەپاڵ

هەروشەیەكداسێبەریواقیعیوشەكەشدەردەخات،بۆنموونە:
)صحفی( مانای رۆژنامەنووسە * گەر ئازاد نەبی گەل لێی مەئیووسە 

)حریف( هاوپیشە )زمیل( هاوئیشە* ئینسانی بێ  ئیش دڵ پڕ تەشویشە 
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دەرخستووە، رۆژنامەنووسیشی بەهای رۆژنامەنووس، وشەی ماناكردنی پاڵ لە بروانە
رۆژنامەنووسدەبێئازادوئازابێت،دەناگەلونیشتیمانلێیبێئومێددەبێ،كەواتەبابای
گەر بكات، هەقیقەت لە گوزارشت دەتوانێ ئازاددا هەوای و كەش لە تەنها رۆژنامەنووس

وانەبووهەمووراستیەكانسەرنگوومدەكاتەوە.


بە بێكار دڵی و دەردەخات بێكاری دەردی و)زمیل( ماناكردنی)حەریف( رۆخ لە دواتر
تەشویشوئاڵۆزكاووەسفدەكات.دیارەلەپێشئەویشمەالیگەورەمرۆڤیكارنەكەرو

تەمبەڵیسەرزەنشتكردوەوبۆكاركردنودارابوونرێنوێنیكردوون،هەروەكدەڵێ:
ئەوەی دونیای نەبێ  دینی زەعیفە * مەالبێ  یا شیخ بێ  یا خەلیفە 

مەداری دین و دونیا هەر غینایە * ئەو حەدیسەی فەقر و فخر ئیفتیرایە

كەواتەخۆگۆشەگیركردنبەپاساویخواپەرستیومانەوەتەنهالەمزگەوتوخۆخەریكاندن
تەنهابەپەرستشلەگۆشەنیگایهەریەكلەمدووزانامەزنەیكوردجێگەیاننابێتەوە.

مامۆستایمودەریسلەشوێنێكیدیكەدادەڵێ:
)إستقالل( مەعنای سەربەخۆییە  * غەیری ئازادی رەنجەڕۆییە 

ئازادیوسەربەخۆبوونبەچكەییەكدایكنناكرێونالوێلەیەكتریانجیابكەینەوە،ئەستەمە
بەبێسەربەخۆبوونئازادیمانافراوانەكەیخۆیبەرجەستەبكات،وشەیرەنجەڕۆیی،واتا:
سەرفكردنیتوانستوتوانابەبێهیچبەهایەكوبەرامبەرێك،بێگومانلەئازادییدادەنگە

قەتیسماوەكاندێنەگۆوهاوارەخەماویەكانگوێیانبۆدەگیرێ.

پشت لە و جوگرافیی مەسەلەیەكی باسكردنی سەر دێتە كتێبە ئەم دیكەی شوێنێكی لە
ماناكردنیزاراوەكانزانیاریێكیباشوپرسوودماندەسگیردەكات:

)مشرق( خۆرهەاڵت )شمال( باكوورە * )مغرب( خۆرنشین )جنوب( باشوورە
كاتی رووتكردە نوختەی خۆرنشین * الی راست باكوورە و چەپ باشوور یەقین

بوو لەهەرشوێنیوجێگەیەك كاتێمرۆڤ بەسادەییرووندەبێتەوەكەهەر زۆر لێرەدا
دەتوانێئەمەبۆخۆیبكاتەپێوەر،راستەوخۆرووبكاتەخۆرئاوا،ئیترالیراستیدەبێتە
باكووروالیچەپیشیدەبێتەباشوور،بەمەشهەمووحیسابەگەردوونیەكانیبۆسانادەبێت.
لەشوێنێكیترلەدوایماناكردنیوشەعەرەبییەكەوەكسەماوەردەكەوێتەجۆشوخرۆش
وخۆشەویستیبۆواڵتوبیارەدەردەبڕێتوبەوشەیناسكوپەتیخەستوخووڵیدەكات

ودەڵێ:
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)نسیمی سحر( شنەی بەربەیان * نەشئەی ئەبەخشێ بە دڵ و بە گیان 
تایبەت نەسیمی چەمی بیارە  *   كاتـــــــــــــی بەهاران دنیا گوڵزارە 
بولبول مەست دەكا لە سەر چاڵنە * دڵ سەربەست ئەكا لە ناو گواڵنە

هەركەسێككتێبەكانیمامۆستابخوێنێتەوەراستەوخۆهەستبەچێژیئەدەبیدەكات،بۆن
وبەرامەیئەدەبخۆیدەخزێنێتەنێوناخودەماغی،زۆرەبەیكتێبەكانیپڕنلەشیعرو
هۆنراوە،بەتایبەتیكتێبەكانی)رێگایبەهەشت(و)سەناوسكااڵ(و)بەهاروگوڵزار(و
)بارانیرەحمەت(و)ئاویسەعادەت(و...تاد.نابێئەوەشمانلەبیربچێتنازناویشیعری

مامۆستاعەبدولكەریم)نامی(یە.

مامۆستادوایئەوەیلەدوورشتەداباسیمانگەعەرەبییەكاندەكاتومانایاندەكات،ئینجا
بەشێوەیەكیزۆرناسكوجوانوبەئەدەبێكیدڵگیرمانگەكوردییەكانبەدواییەكدا
ریزدەكات،ئەمەهۆشیكەسێكیوەكمامۆستاینامییەپەییبەموردەكاریانەدەباتو
بەهۆنراوەپێشكەشینەوەینوێیكوردیدەكات،تاكووەكناویخۆیانلەبەریبكەن:

نەورۆز و، گواڵن، مانگی جۆزەردان * پوشپەر، خەرمانان، گەالوێژی جوان 
رەزبەر، گەاڵڕێز، سەرماوەز بەنام * بەفرانبار، رێبەند، رەشەمێ   ئەنجام

چەندجێگەیدڵخۆشیبووهەمووفەرمانگەحكوومیوئەهلییەكانئەودوودێرەهۆنراوەیان
هەڵواسیبا،بۆئەوەیلەكاتیپرسیارلێكردنیانزمانیانتەتەڵەنەكاتونەبێتەتەڵەیتەقیو،
وەكئەوكەسەیانلێنێكاتێپرسیاریانلێكردئەممانگەچمانگێكیكوردییە؟گوتی:

چییبۆكوردیشناویمانگەكانیهەیە!

لەمكتێبەیمامۆستاناووزاراوەیزۆرگرینگتبەرچاودەكەون،لەشوێنێكوێناوبەراوردی
نێوان)نفس(و)عقل(و)علم(دەكات،بەمجۆرەیخوارەوە:

ئەگەر بتەوێ وێنەیەكی جوان * بۆ نەفس و عەقڵ و بۆ عیلمی ئینسان 
)نفس( وەك شووشەی ئاوێنە وایە* )عقل( رووناكی بەسەر ئەودایە 

)علم( بە وێنەی ئەو وێنە وایە * كە لە ناو مینای ئاوینەدایە
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ئەمەچراڤەیەكیناسكوجوانە،شووشەیئاوێنەیەكبخەبەرچاوت،رووناكییەكبەسەر
ئاوێنەوەهەیە،لەناومینایئاوێنەكەشداوێنەكدەردەكەوێت،ئەمەیانینەفسوعەقڵ

وعیلم.
لەشوێنێكیدیكەداباسیخۆبەزلزانینوخاكەڕایمرۆڤدەكاتودەڵێ:

)تواضع( مەعنای خۆ دانەواندن * لە بەر پیاوەتی نەك خۆ شكاندن 
)تكبر( فیزە )غرور( بایی بوون* هەركەس بایی بێت ئەروا سەرنگوون

بۆیە دەكەن، پێ سوكایەتی و دەقۆزنەوە مرۆڤەكان نەرمونیانی و تەوازع هەن كەسانێك
مامۆستالەماناكردنیوشەی)تەوازوع(،ئەمەبەسەنگینیوپیاوەتیلێكدەداتەوە،چونكە
مرۆڤبەتەوازووعبەرزوشكۆداردەبێتوبەفیزویاخیبوونیشنخاپوورووێراندەبێت.
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لە نێوان )دوكتۆر گالس( و )تاوان و سزادا(
رامانێك لە رەوایەتی كردەی كوشتن و ئەركی مۆڕاڵ

ئارام شێخ وەسانی

1
لەرۆماندازۆرجاربیرۆكەوفیكروتەنانەتتەكنیكوستایلیهاوشێوەدووبارەدەبنەوە.
بیروڕاسەبارەتبەمبابەتەدووالیەنەیە،بەشێكخەڵكبەرهەمەكانبەداهێنانناونابەن
وبەڵكووبەالسایكردنەوەئەژماریدەكەن،بەشێكیشلەخەڵكونووسەرانبڕوایانوایەكە
كێڵگەیئەدەبموڵكیهیچكەسێكنییەودەكرێتبەستایلییەكتروبەفیكرییەكتر
تێفیكرینی من بەدیدی بخوڵقێنین. بوونە كاریگەر ئەو بەهۆی جیاواز شتی و كاریگەربین
كۆمەڵەیدووەمتەندروستترە،وەلێدەبێتئەوەشرەچاوبكرێتكەزۆربەرهەمیئەدەبی
بەڵكوو نییە ئەوجۆرە لەسەر ئێمەقسەمان كۆپییە، روویەكەوە لەهەموو دەقاودەق هەیە
لەشاكارەهەرە یەكێك مەبەستمانكاریگەربوونە.رۆمانی)تاوانوسزا(یدیستۆفیسكی
لەسەر ئیش رۆمانەدا لەم روونی بە نووسەر رۆمان. دنیای و نووسەرە ئەو جوانەكانی
چەندپرسێكیكۆمەاڵیەتیوئاینیوفەلسەفیدەكات.پرسیكوشتنیپیرەژنێكیسوخۆر
گرێیەكیگەورەییرۆمانەكەیە.رەوایەتیبەخشینبەكوشتنودواترجەختكردنەوەلەسەر
دروست بخوێنێك هەموو الی فیكری بازنەیەكی تاوان، نەك هەڵەیە كوشتنە ئەو ئەوەی
دەكات.راسكۆلینكۆفیپاڵەوانی)تاوانوسزا(گومانێكالیهەموومانچێدەكائەویش
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ئەوەیە:ئایادەكرێتهەندێكمرۆڤبەهۆینامۆڕاڵیلەئەخالقیانیاخودبەهۆیرێزنەگرتن
لەسروشتوجوانیژیانحوكمیئەوەیانبەسەردابدرێتكەبمرنبەبێئەوەیئەومردنەهیچ
دەروونێكئازاربدات؟رەنگەكارەكتەریراسكۆلینكۆفوفیكریرەوایەتیبەخشینبەكوشتن
و وروژان بۆ بێت تەنهاسەرەتایەك ئەوە بەڵكو كۆتایی، نەگەیشتبێتە وسزا( تاوان لە)
نووسینگەلێكیدیكەلەوبارەیەوە،بەتایبەتشیكردنەوەیكۆدەئەخالقییەكانیئەمبابەتە،

هەیمەنەوئەهمیەتێكیبااڵیهەیە.

2
و زیاتر ناوبانگی نووسینەكانی دەكات، دوایی كۆچی لەساڵی1881 دیستۆفیسكی كاتێك
شڕۆڤەوخوێندنەوەیجیهانیلەخۆیانكۆدەكەنەوە.ئەدەبیكۆمەڵگەیسویدیوەكبەشێك
نووسەری خاوەنی ئەدەب، شیكردنەوەی و فیكر شیكاری لەبابەتی رۆژئاوا كۆمەڵگەی لە
كاریگەری لەژێر هەیە بنووس دیكەیە. نووسەرێكی تەواوكەری هەیە نووسەر هەڵكەوتوون.
جۆرەئایدیاوتێرامانێكیسنوورداربەرهەمیبااڵدەئافرێنێت.)یالمارسۆدێرباری(نووسەرێكی
سویدییە،ئەوتەمەنیدوانزەسااڵنبووكاتێكدیستۆفیسكیكۆچیدوایكرد.چواردەساڵ
پاشمردنیدیستۆفیسكی،واتالەساڵی1905رۆمانێكیباڵوكردەوەبەناوی)دوكتۆرگالس(،
ئەمرۆمانەبەیەكێكلەكارەهەرەبەپێزەكانینووسەرئەژماردەكرێتكەلەكۆمەڵگایسویدی
وبەشێكیئەوروپاشدەنگدانەوەیهەبوو.ئەمرۆمانەبەهەمانبیرۆكەیكاریگەربوون،بە

یالمار سۆدێرباری
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بیركردنەوەلەدۆزینەوەی)رەوایەتیبەخشینبەكوشتن(دەستپێدەكات.بیرۆكەیكارەكەزۆر
نزیكەلەبیرۆكەورامانیدیستۆفیسكی،ئەوەشبەشاراوەیینەماوەتەوەبەڵكووئەوكاریگەر
بوونەالینووسەرجێگەیشەرموشاردنەوەنییەوخۆیئەوەئاشكرادەكاتكەكاریگەر
بووەبەكارەكتەریراسكۆلینكۆفی)تاوانوسزا(.نووسەرئەورامانوشڕۆڤەگەورەیەیكە
رۆمانی)تاوانوسزا(لەخۆیدەگرێوەكپاڵپشتییەكبۆكارەكەیبەكاریدەهێنێت.لێرەوە

بابەتیكاریگەربوونبەتەواویدەسەلمێت.

)یالمار سۆدێرباری( نووسەرێكی سویدییە،
 ئەو تەمەنی دوانزە سااڵن بوو كاتێك دیستۆفیسكی

 كۆچی دوایكرد. چواردە ساڵ پاش مردنی دیستۆفیسكی, 
واتا لەساڵی 1٩05 رۆمانێكی باڵوكردەوە بەناوی
)دوكتۆر گالس(، ئەم رۆمانە بەیەكێك لەكارە

 هەرە بەپێزەكانی نووسەر ئەژمار دەكرێت كە لە
 كۆمەڵگای سویدی و بەشێكی ئەوروپاش

 دەنگدانەوەی هەبوو. ئەم رۆمانە بەهەمان
 بیرۆكەی كاریگەربوون, بە بیركردنەوە لە دۆزینەوەی 

)رەوایەتی بەخشین بە كوشتن( دەستپێدەكات

بە كاریگەربین رامان بیرۆكەو لە ئێمە دەكرێت نووسینە. زمانی و گرینگەشێواز ئەوەی 
كە مانایەی بەو ئەوەش ئەستەمە. كارێكی دەربڕین و زمان لێهاتووی بابەتی بەاڵم یەكتر
دەبێتبنووسخاوەنیزمانوشێوازیخۆیبێتبۆدەربڕینوگەیاندنیفیكرەكان.یالمار
لەناوكۆمەڵگەیسویدیگەورەبووە.كاریگەرەبەژینگەیەكیجیاوازلەروانگەیسەدەو
دەورووبەر.ئەوەشمانایئەوەدەگەیەنێتكەدەكرێتێرامانوبیركردنەوەكاریگەربنبەاڵم

نەشیاوەزمانوشێوازیدەربڕینكۆپیبكرێت.

3
دوكتۆرگالسپاڵەوانیرۆمانەكەبیرۆكەیكوشتنیقەشەیەكلەناخیدارۆژدوایرۆژدنەی
و )یالمار( گالسی دكتۆر الی وەلی تراژیدیایە، رەهەندێكییەوە هەموو بە كوشتن دەدات.
راسكۆلینكۆفی)دیستۆفیسكی(هەوڵێكهەیەبۆشاردنەوەیرەهەندەتراژیدیەكانیكوشتن.
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لە)تاوانوسزا(داپاڵەوانپیرەژنێكیسووخۆردەكوژێترەوایەتیكوشتنەكەشبۆخوێنەر
رووندەكاتەوە.دوكتۆرگالسلەرێگەیپیشەیدوكتۆرییەوەبەخێزانیقەشە)گریگۆریوس(
ئاشنادەبێت.دواتربەهۆیئەوەیدەبێتەپزیشكیخێزانیئەوماڵەئەوازۆرینەینهێنییەكانی
ئەوماڵەدەزانێت،دوكتۆردەزانێتكەقەشەئافرەتێكیزۆربەتەمەنلەخۆیبچووكتری
ئازارانەدەكات،وێرای كردۆتەهاوسەریخۆیوبەردەوامئازاریدەدا.ئەوچاودێریئەو
ئەوەیكەعەشقێكینووستووشلەدڵیدابەخەبەردێتبەرامبەربەخاتوونیقەشەكە.ئیتر
رووداوەكانبەردەوامدەبنتاوەكوودوكتۆردەگاتەئەوبڕوایەیكەبۆئەوەیبەوعەشقەی
بگاتدەبێتقەشەبكوژێت.لەگەڵبیركردنەوەورامانودایەلۆگێكیفراوانینێوانخودی
كوژەرەوە حەبێكی بەهۆی و دەكات بەجێ جێ بڕیارە ئەو دوكتۆر، دەروونی و دوكتۆر
قەشەدەكوژێت،لەكۆتایشدائەوئامانجەیبێبەهامایەوەوهەرگیزخاتوونیقەشەنەبووە
واقیعێكلەژیانیئەوداولەمكارەداهیچیبۆنەمایەوە.ئەوەگرێیسەرەكیرۆمانەكەیە
زۆربەكورتی.لێرەوەیەكسەردەتوانینقسەلەسەرزۆرێكمیتۆدیهاوبەشبكەینلەنێوان
ئەمكارەی)یالمار(و)دیستۆفیسكی(.هەروەهابۆنووسەرانیكوردئەوەباشتریننموونەی
كاریگەربوونیئەدەبەبەئەدەبێكیدیكە،بەبێئەوەیكەسبڵێتیەڵماردزیئەدەبیكردووە.
بەداخەوەلەكوردستانئەگەرنووسەرێككاریگەربێتبەنووسەرێكیدیكەوفیكروبیروڕای
كەمێكدرێژەدانوئیشكردنبووبەئاراستەیفیكریهاوشێوە،ئەواتۆمەتیجۆراوجۆرو

ناپەسەندیئاراستەدەكرێت،كەلەدنیادائەوشتانەبەمتەرزەیالیخۆماننییە.

دیستۆفیسكی
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لە رۆمانی )تاوان و سزا( بابەتی كوشتن و
 مۆڕاڵی كوشتن بە بابەتێكی ئیمانی دەبەسترێتەوە.

 بەاڵم لە رۆمانی )دوكتۆر گالس(دا تێگەیشتن 
لە مۆڕاڵ لە روانگەی كەسەكان، دەبێتە بنەما

 بۆ رەوایەتی بەخشین بە كردەی كوشتن

4
بۆئەوەیقسەبكەینلەسەررەوایەتیبەخشینبەكوشتندەبێتبەرلەهەربیركردنەوەیەك
ئاخفتنلەبارەیمۆراڵەوەبكەین.لێرەوەبەچەندپرسیارێكباسەكەدەوروژێ،ئایاكردەی
كوشتنبەگشتیكردەیەكینامۆڕاڵییە؟یاخوددەكرێتهەندێكجۆركوشتنهەبنلەپێناو
گێڕانەوەیمۆڕاڵدا؟ئایاخودیمۆڕاڵئەوەدەهێنێتكەبكرێتەبەهانەیسەندنەوەیرۆحلە
مرۆڤێككەتۆپێتنەبەخشیووە؟ئەگەربەكورتیوەاڵمیهەرپرسیارێكلەوانەبدەینەوە
ئەو چونكی پرسیارانە، ئەم بۆ بنبەست وەاڵمی ناگەیینە وەلێ راستییەك چەند دەگەینە
بابەتانەتائێستاشبەكراوەییماونەتەوە.هەروەهائەوەیتائێستاوتراوەلەبارەیمۆڕاڵیئەو
جۆرەكوشتنەیكەلەرۆمانی)تاوانوسزاودوكتۆرگالس(داهەیەشتێكییەكالكەرەوەنییە
جگەلەبیروڕایەككەدەكرێتپەسەندبێتیاخودناپەسەند.لەرۆمانیتاوانوسزابابەتی
كوشتنومۆڕاڵیكوشتنبەبابەتێكیئیمانیدەبەسترێتەوە.بەاڵملەرۆمانیدوكتۆرگالسدا
تێگەیشتنلەمۆڕاڵلەروانگەیكەسەكان،دەبێتەبنەمابۆرەوایەتیبەخشینبەكردەی
كوشتن،ئەمەوێرایئەوەیدوكتۆرگالسیشناتوانێتلەبەرهەندێبابەتیئیمانیهەڵبێت
بەاڵمبەبۆچوونیگالس،یاسارێگریتەواولەوكارەدەكاتبەهەربەهانەیەكبێت،بەاڵمئەو
دەڵێت)هیچمرۆڤێكیبەویژدانلێناگەڕێیاسابڕیارلەسەرشێوازیرەفتاریبدات(.ال104

ئەگەرچیلەرۆمانەكەی)یالمار(بەكەمیبابەتیویژدانوئیمانبەرباسدراوە،بەاڵمئەگەر
بەرستەیەكیشبێتهاوڕابوونیخۆیدەرخستووەلەگفتوگۆئیمانییەكەیراسكۆلینكۆف.
دنیای سەرنجكێشەكانی و ئاڵۆز بابەتە لە یەكێكە بەگشتی ئەخالق فەلسەفەی و ئەخالق
نووسین.لەفیكرییالماردائەخالقلەرەوشێكیناجێگردایە.ئەوەشبەومانایەیكەلەكاتی
لەكاتێكیدیكەدامۆڕاڵكیتر.هەروەك كردەیكوشتنیكەسێكجۆرەمۆڕاڵكمانهەیەو
دەڵێت)مۆڕاڵلەرەوشێكیبزۆزدایە،مۆڕاڵهەتالەوساتەوەختەخێرایانەیئێمەلەدنیادا
دەژینرووبەڕوویگۆڕانكاریدیاربۆتەوە(،هەرلەهەمانالپەڕدابیروڕاكانینووسەرسەبارەت
بەمۆڕاڵتۆختردەبنودەڵی:)مۆڕاڵتێڕوانینیخەڵكانیترەلەبارەیئەوەوەكەچیراستە(

ال105.
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لە فیكری یالماردا ئەخالق لە رەوشێكی ناجێگر دایە.
 ئەوەش بەو مانایەی كە لەكاتی كردەی كوشتنی

 كەسێك جۆرە مۆڕاڵكمان هەیە و لەكاتێكی
 دیكەدا مۆڕاڵكی تر. هەروەك دەڵێت)مۆڕاڵ 
لە رەوشێكی بزۆزدایە, مۆڕاڵ هەتا لەو ساتە

 وەختە خێرایانەی ئێمە لە دنیادا دەژین رووبەڕووی
 گۆڕانكاری دیار بۆتەوە(

نووسەربەباشیتەوزیفیبابەتیمۆڕاڵدەكاتلەپێناورەوایەتیبەخشینبەكردەیكوشتن.
ئەموتەیەیسەرەوەمانایئەوەیەكەمۆڕاڵیكردەیكوشتنیقەشەیەكیستەمكاربەسەر
ئافرەتێكەوەمۆڕاڵكیدرووستە.لەالیەكیدیكەوەنووسەربەڕوونیمۆڕاڵوەكپاڵپشتیەك
بە چی خۆمان مۆڕاڵیانەی رێپێدانە ئەو بەهۆی ئێمە دەكرێت دەهێنێت. بەكار بۆكردەكە
باشدەزانینبیكەین.وەلێئەوەیبەگرینگیدەمێنیتەوەئەوەیەئایائەوەتاچەندراستەكە
مرۆڤئەوەندەخۆویستبێتمانایمۆڕاڵلەخۆیداكۆتایپێبهێنیت.ئەوبابەتەفیكرییەی
زۆربەباشیالینووسەرجێگەیگومانوگفتووگۆیە.نووسەرگفتوگۆیەكیدروستكردووە
قەشە كوشتنی بۆ پاڵەوان بیركردنەوەی بەردەوام پاڵەوان. دەروونی و پاڵەوان نێوان لە
بیركردنەوەیەكیدایەلۆگئامێزە،هەربەوهۆیەشەوەدەگاتەبڕوایئەوەیكەكردەیكوشتنی
قەشەبۆبەدیهاتنوالدانیستەملەسەرژیانیكەسێكیدیكەكردەیەكیئەخالقیرەوایە.
دیستۆفیسكی پاڵەوانەكەی وەك پاڵەوانەكەی نایەوێت كە ناشارێتەوە ئەوە خۆی نووسەر
لەدوایكردەیكوشتنەكەوەبكەوێتەژێرتارمایوعەزابیبیركردنەوەلەوتاوانە،تەنانەتلە
رۆمانیدوكتۆرگالسداناویراسكۆلینكۆفهاتووە.جیاوازییەكەئەوەیەكەدەكرێمرۆڤێكی
و ئەنجامبدات كوشتن كردەی بەقەناعەتەوە و هەبێت وسزا( )تاوان پاڵەوانی لە جیاوازتر
رۆمانی)دوكتۆر لە نەبێت. دوایكوشتنەكە بیركردنەوەی تەلیسمی و لەخەون ترسیشی
گالس(نووسەرئەوەرادەگەیەنێتكەژیانیمرۆڤایەتیبەدەرنییەلەبیرۆكەیتێنەگەیشتن
لەدنیاوئەورایدەگەیەنێت)ئەیژیانمنتێتناگەم(.ئەوەیزۆربەالیمنەوەجێگەیسەرنجە
ئەوەیەكەنووسەرلەپاڵئەمچیرۆكەدابەهایئەخالقكەمدەكاتەوەوبێباوەڕیخۆیلەمەڕ

ئەخالقوداونەریتدەردەبڕێت.
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5
لەرۆمانی)دوكتۆرگالس(،عەشقوخۆشەویستیوەككەرەستەیسەرەكیئەنجامدانی
كردەیكوشتنەكەدەبینرێن.رۆماننووسلەسەرەتاوەكارەكتەرەكەیبەجۆرێكنیشاندەدات
كەكێشەیئەوینیهەیە.ئەوئەگەرچیپێشترئەزموونێكیراستەقینەیعەشقینییە،كەچی
لەناكاوێكداوەكعاشقێكیتاكالیەنەدەكەوێتەبیركردنەوە،پاڵەوانیرۆمانەكەدەڵێت)هیچ
شتێكوەكئەوەمرۆڤسووكوبچووكناكاتەوەكەسوڕبزانێتكەسعاشقینییە(ال75.

بابەتێكی دیكەی گرینگ لەرۆمانی دوكتۆر گالس
 قسەكردنە لەبارەی بەختەوەری, گەڕان و

 بەرباسدانی بەختەوەری و بەستنەوەی بە بابەتی
 خۆشەویستی و خۆشگوزەرانی ژیان

 واتاگەلێكی زۆر دەگەیەنێت. نووسەر لەبارەی
 بەختەوەرییەوە دەڵێت:)بەختەوەری
 دەرئەنجامی شتێكە كە هەركەسێك

 لەهەلومەرجێكی خۆیدا، زێدە خواستراوە بۆی(

گەڕان بكەوێتە مەیلی و خولیا ئەوەی بۆ هاندەدات مرۆڤ عیشق لە تێرامانە تەرزە ئەو
بۆدۆزینەوەیحاڵەتێكلەعاشقبوون.ئەووتەیەرەنگدانەوەیتایبەتمەندییەكانیپاڵەوانی
رۆمانەكەیەكەكەسعاشقینییە،زۆرجارمرۆڤكەكەوتەحاڵەتیخۆبەكەمزانینئەواپەنا
دەباتەبەربیركردنەوەیجۆراوجۆر.ئەوەیجێگەیسەرنجەالیمنوەكخوێنەرێكجۆرێك
لەسەردەمی ئەدەبدا لە رەنگدانەوەی و ژیان لە بێمانایییە ئەم بێمانایییە)ئەبسێردتی(، لە
نووسەرەمەزنەكانیقوتابخانەیئەبسێردكەبەرابەرایەتی)ئەلبیرتكامۆوسارتەروساموێل
بێكت,یوژینیونیسكۆ..تاد(دەنگدانەوەیزۆریبەدوایخۆیداهێنا.لێرەداتەنهاویستمبڵێم
كوشتنیقەشەلەپێناوخۆشەویستیەكیتاكالیەنوناگەرەنتیجۆرێكەلەبێمانایی.وەلێ
ئەوەلەدیوێكیچیرۆكەكەوە،بەاڵمگەرلەدیویمۆڕاڵوبیركردنەوەنەریتخوازییەكان،ئەوا
بێمانایینییەبەڵكووبەجێگەیاندنیئەركێكیژیانە.لێرەشدابەهەمانشێوەیبەراوردكاری
بەرواردكاری. دەكەونەوە دوكتۆرگالس و راسكۆلینكۆف كارەكتەری دیكە رابردووجارێكی
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راسكۆلینكۆفلەپێناوئیمانودادوەریومۆڕاڵداكردەوەیكوشتنەكەئەنجامدەدات،كەچی
خاڵی ئەوەش بێئەنجامە، و تێكشكاوە شەرمنانەی عەشقێكی لەپێناو كوشتن گالس الی
بەاڵم عەدالەت، لە جۆرێك وەك سزادەدرێت راسكۆلینكۆف كە جیاوازییەكانە جەوهەری
دوكتۆر لەرۆمانی گرینگ دیكەی بابەتێكی دەمێنیتەوە. سزایەك هیچ بەبێ گالس دوكتۆر
بە بەستنەوەی و بەختەوەری بەرباسدانی و گەڕان بەختەوەری، لەبارەی قسەكردنە گالس
لەبارەی نووسەر دەگەیەنێت. زۆر واتاگەلێكی ژیان خۆشگوزەرانی و خۆشەویستی بابەتی
هەلومەرجێكی لە هەركەسێك كە شتێكە دەرەنجامی دەڵێت:)بەختەوەری بەختەوەرییەوە

خۆیدا،زێدەخواستراوەبۆی(.ال88
هەروەهالەتێرامانووردبوونەوەیەكیتردالەبارەیبەختەوەرییەوەدوكتۆردەڵیت:)رەنگبێ
بەختەوەرییەقووڵەكەدواجارلەووەهمەدابێتكەمرۆڤبەدوایبەختەوەریدانەگەڕێت(.ال89
بە سەبارەت مەزن باسێكی كردنەوەی بۆ كلیلن بەختەوەری لەبارەی تێرامانە دوو ئەم
بەختەوەری،دواجارئێمەكەكردەوەیەكئەنجامدەدەیندابەشدەبینبۆدوالیزمییەكیرەها،
كەبەختەوەریوبەدبەختییە,هەوڵیپلەیەكیئێمەشگەڕانەبەدوایبەختەوەرییەكداكە
نازانینچۆنە.هەروەهاكێشەیكوشتنیقەشەلە)دكتۆرگالس(وكوشتنیپیرەژنەكەلە

)تاوانوسزا(داهەوڵەبۆدۆزیینەوەیبەختەوەرییەكیشاراوەودەروونی.
ئەوەیماوەتەوەبیڵێمسەبارەتبەوەرگێڕیكوردیرۆمانەكەیە.رۆمانەكەلەالیەن)دالوەر
قەرەداغی(یئەدەبدۆست،لەسویدییەوەبەكوردیكراوە.منتارادەیەكیزۆرلەوەرگێرانەكە
كە بخوێنمەوە وەرگێڕانانە ئەو دەكەم ئارەزوو بەردەوام هەروەها رازیم. وەرگێڕ زمانی و

ئەدیبەكانئەنجامیدەدەن،چونكەدڵنیادەبملەجوانیزمانوجوانیوشەكان.

سەرچاوەکان:
1.رۆمانی)تاوانوسزا(وەرگێڕانیلەفارسییەوە/رەووفبێگەرد/دەزگایسەردەم

2.رۆمانی)دوكتۆرگالس(وەرگێڕانیلەسویدییەوە/دالوەرقەرەداغی/دەزگایئاراس/2009.
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گومانی هەڵوەشاندنەوە، 
هەڵوەشاندنەوەی گومان

ستاری پیرداود

چەمكیگومانیەكێكەلەوچەمكانەیكەسەرجەمتیۆرێزەمەعریفیوهزریوفەلسەفییەكان
بەدرێژاییمێژووكاریانپێكردووەوبەكاریانهێناەوەبۆگەڕانبەشوێنهەڵگرتنەوەیئەو
دوورنەكەوتنەوەمان زۆری لەبەر ئێمە وەلێ بووە، گەرەكیان كە مانایانەی و رایەڵ و كایە
و چەكەرەكردن هەنگاوی یەكەم بۆ شۆڕنابینەوە بابەتەكەمانەوە، ناونیشانی ناوەخنی لە
نەشونمایئەمچەمكە،تەنیادەچێتەنێوئەوفەزایەیكەنزیكدەبێتەوەلەگەڵجەوهەری
باسەكەمانكەئەویشپەیوەستەبەوگومانەمیتۆدییەیكەدریداسوودیلێوەرگرتووەبۆ
دامەزراندنوبەرهەمهێنانیبیرۆکەیچەمكوگوتاریجیاوازی،چونكەئەمچەمكەدەبێتە
یارمەتیدەرێكیباشبۆهەوێنیستراتیژییەتەكەیدریداكە)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(ە.دەكرێ
لەمروئیایەیئەرستۆوەشۆڕبینەوەبۆنێوناوەخنیئەمباسەمانكاتێدەڵێت:)ئەوانەیلە
دەسپێكدابەبێگوماندەستبەتوێژینەوەیزانستیدەكەن،چەشنیكەسانێكنكەكاتێ
بەرێگەدادەڕۆنونازاننكامەرێگەبگرنەبەر()1(ئەوەیلێرەدائێمەمەبەستمانەگومانی
میتۆدییە،نەوەکگومانێکیرەهاییانەیکەئەوپۆلەهزرمەندانەیکەبەناوی)یەقینییەکان(
ناسرابوون،بەوەیكەروئیایانوابووبەوەیكەدەكارێمەعریفیەكەیرەهاودروستبەرهەم
بڕوایانبەوجۆرە بهێنرێت،هاوكاتدژبەوگروپەشپۆلێكیترلەرۆشەنهزرانهەبوونكە
یەقینیەتەنەبوو،بەوەیكەبەشێوگێكیرەهاوچەسپاوبڕیاردەربكرێتكەئەوانیشبە
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)گومانكارەكان(ناوزەدكرابوون،وەلێئەوەیلێرەدالەدووتۆیباسەكەیئێمەداجێگەیبۆ
دەبێتەوەونزیكەلەوگومانەمیتۆدییەیكەدریداوەریگرتووەلەپێناوئەوەیكەوەكسێ
رێگەی لە گومانكار رۆشەنهزری فرۆید(وەكسێ نێچە، مامۆستاكەی)ماركس، هزرمەندە
ستراتیژیەتەگومانكاریەكانیانەوەگوتاریجیاوازیانبەرهەمهێنا،هاوكاتدریداشویستیلە
ئەوەی بۆ پێبدات، گەشە و بەرهەمبێنێت جیاوازی گوتاری میتۆدیانەوە گومانێكی رێگەی
لەرێگەیئەمجیاوازگەرایییەوەتیرلەگوتاریلۆگۆسیخۆرئاوایبداتوتێكیبشكێنێ.
گومانیمیتۆدی،ئەوگومانەیەكەبەپێچەوانەیگومانیرەهاكە)خاوەنەكەیبەگومانەوە
و بێمانا گومانێكی گومانەش جۆرە ئەم دێت، كۆتایی گومانیشەوە بە و پێدەكات دەست
و خاوەن گومانێكە بەڵكو بیركردنەوەدا()2(، بەردەم لە رێگرە و تەمبەاڵنەیە و مەبەست
فەلسەفەكارەكەیبەویستیخۆیشۆڕدەبێتەوەبۆهەناویگوتار،لەپێناودۆزینەوەیمانا
وكایەحەشاردراوەكان،ئەوجۆرەگومانەخاوەنگومانكارئازاددەكاتلەوەیكەلەكوێوە
دەستپێدەكاتولەكوێوەكۆتاییپێدێنێتوئازادیشەلەوەیكەچۆنچۆنیدەستدەكات
بەشكاندنورماندنیستراكتۆرەكانونیەتەكانیبەرامبەر،دیارەلەمپنتەوەلەستراتیژیەتی
دریداوهەڵوەشاندنەوەگراییەكەیەوەنزیكوهاوكۆكدەبێتەوە،ئەوگومانەمیتۆدییەیكە
زۆرلەفەیلەسوفانیگریكیوەك)سوكرات،ئەرستۆ،دیكارت،.....تاد(پەیڕەویاندەكرد.
)سوكراتكاتێدیالۆگیلەگەڵهۆشمەندوبیریانیسەردەمیخۆیدەكردپەیڕەویلەمگومانە
میتۆدییەدەكردتاوەكولەسایەیئەمشێوازەیگومانەوەبتوانێتهەڵەكانئاشكرابكاتو
ریسویانبكاتوراستییەكانیشجێگرتربكات()3(،لەالیەكیترەوە)ئەرستۆی(یهزرمەندیش
جەختلەسەرئەمجۆرەیگومانەمیتۆدییەدەكاتەوە،بەوەیكەرێگەیەكیزۆرگونجاوەبۆ
ئەوەیتوێژەرلەمیانەیگەڕانبەشوێنئامانجەكانیئەمهەنگاوەدەستپێبكات،چونكە
ئەرستۆلەمیانەیبەرهەمەكەیبەناوی)مێتافیزیكیا(دا،جەختلەسەرئەمجۆرەدەكاتەوە
وروئیاشیوایەكە)ئەومەعریفەیلەدوایگومانەوەدێـتزۆرلەراستییەوەنزیكە()4(
هاوكات)دیكارت(یفەیلەسوفیشلەدووتۆیزۆرێكلەبەرهەمەكانیدائاماژەیبەمچەشنە
لەبەردەمهزرمەندوتوێژەر گومانەمیتۆدییەكردووە،روئیایوایەكەئامرازوفاكتەرێكە
بۆئەوەیلەمیانەیكردەراڤەوشیكارییەكانیدابەشوێنشكاندنیدەمامكودیوارەكاندا
هەڵبەستێ،بۆئەوەیهیچماناورایەڵیەكیمەعریفیانەبەشێوگێكیرەهایانەهەڵنەگرینەوە،
بۆزیاتررۆشناییلەسەرئەمروئیافەلسەفیەیدیكارتەوە،دەكرێئاماژەبەونموونەیەبدەیبن
كاتێدیكارتلەدووتۆینامەیەكیبۆهاوڕێێكیرەوانەكردبوو)ئەگەرسەبەتەیەكسێوت
هەبووهەندێكیانبۆگەنبوونئەوائیدیكەیشیانبۆگەندەكردچیدەكەیتتاوەكوئەمسێوە
بەتاڵكردنی تەنها نییە رێگایەك هیچ بهێڵیتەوە؟ ساغەكانیش سێوە و فڕێبدەیت بۆگەنانە
تاوەكوسێوە یەكەیسێوەكان بە یەكە دواترپشكنینی لەسێو نەبێت هەمووسەبەتەكە

ساغەكانیەكەیەكەبخەیتەوەنێوسەبەتەكەوسێوەبۆگەناكانیشفڕێبدەیتەدوور()5(
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سوكرات كاتێ دیالۆگی لەگەڵ هۆشمەند و
 بیریانی سەردەمی خۆی دەكرد پەیڕەوی لەم
 گومانە میتۆدییە دەكرد تاوەكو لە سایەی
 ئەم شێوازەی گومانەوە بتوانێت هەڵەكان

 ئاشكرابكات و ریسویان بكات و
 راستییەكانیش جێگرتربكات

ئەگەرسەیریگەڕانوشۆڕبوونەوەكانیدریدایفەیلەسوفبكەینلەمیانەیهەڵوەشاندنەوەی
كۆدەكانیگوتاریمیتافیزیكایخۆرئاوایییەوە،ئەوەجۆرێكلەكاریگەریئەوگومانەمیتۆدییە
و )ئەرستۆ فەلسەفیانەی روئیا لەو سوودی هزرمەند دریدای دەكارێ كە هەڵدەگرینەوە،
وەلێ گومانە، جۆرە ئەم بۆ تەماشكردنەكانیان بابەت لە وەرگرتبێ دیكارت( و سوكرات
فرۆید( نیچە، )ماركس، مەعریفیەكانی گومانە لە سوودی مامۆستایەوە سێ ئەم تەك لە
كەوەكپۆلریكۆرلەمیانەیخوێندنەوەكانیدائاماژەبەوسێفەیلەسوفدەكاتبەوەی
كەلەرێگەیپرۆەگومانەكانیانگەورەترینریفۆرمیانبەسەرنەمەتیمەعریفیوهزریو
فەلسەفیبەدرێژاییمێژوویمرۆڤایەتیداهێنا،كەبریتینلە)ماركس،نیچە،فرۆید(،)ئەو
بەرپاكرد()6( فەلسەفی عەقڵی لە گۆڕانیان گەورەتین گومان پرۆژەی بە فەلسەفەی سێ
ئەگەرشۆڕبینەوەبۆنێوكارەكانیهەریەكلەوسێفەیلەسوفە،ئەوەبەرجەستەدەكەین
كەرێگەیچەمكوراسەڵەیگومانەوەتوانیانرەهەندیجیاوازیبەرهەمبهێننوپرۆسێسە
فەلسەفییەكانیانپێفراوانتربكەنوئیدامەبەكردەكانیانبدەن.كەواتەلەئەنجامدادەگەینە
ئەوراستییەكەوا)ئەوگومانەیستراتیژییەتیهەڵوەشاندنەوە،گومانێكنییەبەتەنیالە
پێناوخودیگوماندابێت،وەكوئەوگومانەرەهایەیگومانكارەكانینێومێژوویفەلسەفە
بەرهەمیانهێنائەوگومانەگومانی)ئەمبریكۆسومۆنتانی(نییە،گومانێكیمیتۆدییە()7(،
گومانێكە هەڵدەگرێتەوە، مەعریفیانە گومانێكی هەناوی لەنێو خۆی گومانێكە زیاتر بەڵكو
هەمیشەبەشوێنخوڵقاندنیجۆرێكلەتۆیفیكروفەلسەفەدەگەڕێت،بۆئەوەیدواجار
راڤە پرۆسێسی لەبەردەم ڤااڵدەكات دەرگا بەمەش بسازێنێ، فرەدیو و كراوە فەزایەكی
مەعریفەیەكەی بەرهەمهێنانی بۆ جدییانە هەناوێكی دەبێنە ئەمەش جیاواز، خوێندەوەی و
شوێن بە هەمیشە كە گومانەیە ئەو میتۆدی، گومانی فەلسەفییانە. فەزایەكی و تۆكمە
حەقیقەتەكانداوێلە،وەككاشیفەیەكبەشوێنكایەپەراوێزخراوەكاندادەگەڕێت،بۆئەوەی
ال مەعریفەی مەعریفیانەیە، گومانێكە ئەوە هەناسەدان، بیانهێنێتەوە و پێبداتەوە مانایان



36
نیەتو دونایەكدرزو نمایشكراو لەدواوەیپەیڤوستراكتۆرێكوگوتارێكی هەیەكە
ئامانجیدواخراوهەیە)دەبێخوێنەرهەمیشەگومانیهەبێلەوەیدەشێلەدێرەكانیهەر
دەقێكدامانایەكینهێنییشاردراوەهەبێ()8(لەساتێكلەساتەكانكەگوتارخوانبۆی
رێكبكەوێتئامانجیخۆیدەپێكێـتئەمەشدواجاربەقازانجیخاوەنئایدۆلۆژیایبااڵنوما
دەكەوێتەوەودەبێتەمایەیقەبەتركردنیقەبارەیئیمبراتۆریەت.نیەتیدریدالەهێنانو
بەكارهێنانیئەوگومانەئەپستیمییەدا،كەوەكچەمکێكدەیهێنێبۆئەوەیلەنزیكترین
ساتدا،ستراكۆرییەتیسێنترالیزمییەتیلۆگۆسییەتیخۆئراواییلەباریەكهەڵبوەشێنێتەوەو
كەشفیرایەڵونیەتەشارەواكانیانبكاتكەلەدواوەیدەمامكەكانیانروواندوە،لەپێناو
بەرزراگرتنیبااڵییوسەروەریەتیخۆیوپەراوێزخستنیجەستەیئەویبەرامبەر.هاوكات
لەمیانەیخوێندنەوەكانیدریدالەسەرجەمرەوتەنوێیەكانینێوهەناویفینۆمینۆلۆژیای
هاوچەرخبەرێگەیستراتیژییەتیهەڵوەشاندنەوەراستەوخۆدەستدەكاتبەدۆزینەوەی
دەمامکونهێنییەكانوشكاندنوهەڵوەشناندنەوەیانلەپێناوبەرجەستەكردنیماناینوێو
دۆزینەوەیكایەیپەراوێزكراو.بەپێچەوانەیپرۆسێسیهیرمۆنۆتیكاوەكەدەستدەكاتبە
كردەینەهێنیسڕەوەوكەمردنەوەیگومانئەوروئایایەیكەپێیوایە)بۆچونێكهەیەكە

هرمنیۆتیكبەنهێنیسڕەوەوكەمبوونەوەیگوماندەزانێ()9(.

ژاک دریدا
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شكاندنی تەوتەمییەتی دەق و خوێندنەوەی تارمایییەكان : 
دوای رەگەزەكانی و پێكهاتە گرنگترین لە یەكێكە هەڵوەشاندنەوەگەرایی كە دادەنرێت وا
و هاوواتا لە یەكێك وەك ئەگەر تەنانەت ،)Post-Trtucturaliseme(بوونیادگەری
دەستەواژەكانیرەوتیدوایبوونیادگەریهەژماریبۆنەكرێت،هەروەكلەسادەترینتاریفی
هەڵوەشاندنەوەوەكبەجێهێنانێكیمیتۆدی)رەوتێكەلەرەوتەكانیدوایبوونیادگەریلە
نێورەخنەیئەدەبیداهاتوكاریگەریێكیسەرسامیشیالیپێشڕەوانیهەڵوەشێنەروەك:
و تیۆرێزەیی ئاستی لەسەر بلۆم( هارلۆد هارتمان، دیمان،جیفری پۆڵ مییلەر، ج.هیلیس
پراكتیزەییەوەبەجێهێشتووە()10(یادەشێبەدیوێكیتربێژین:هەڵوەشاندنەوەگەراییئەو
رەوتەنوێیەیەكەبەشوێنراڤەینوێومانایئەودیوپەیڤەكانیدەقدەگەڕێتلەمیانەی
ستراتیژییەتیخوێندنەوەیدەقكاردەكان)لەودۆخەدالەپێناوگەیشتنبۆمانایەكیكۆتاگی

وتەواوبۆهەردەقێك()11(
شوێن بە ستراتیژییەتە ئەم كە نییە ئەوە تەواو و كۆتاگی مانای لە مەبەستمان لێرەدا 
هەڵگرتنەوەیئەوەداكۆششەكانیخۆیبدات،بەوەیكەكۆتاگیبۆمانابەرهەمبێنێوفەزای
دەقلەبەردەمتاكماناییدابهێڵێتەوە،بەڵكوبەوواتایەیكەگەڕانەكانیئەمستراتیژییەتەلە

پێناومانایەكیراستەقینەوتەواودوورلەماكیاژەكانینووسەریدەق.

دریداهیچدەقێكوەككوتلەیەكییەكتەولینویەكستایلنابینێ،بەڵكوروئیایوایە
كەلەهەموودەقێكداتەنانەتلەدەقەكالسیكییەزۆرتەقلیدیەكانیشدا،كردەووزەیەكی
بەگووڕهەیە،لەهەمانكاتداهەرئەوتەوژمەبەگووڕەیەكەهەڵدەستێبەهەڵوەشاندنەوەی
پێكهاتەیدەقەكەش،بەواتەبەردەوامئەوتێكستەیكەتوانایبەگڕكەتنوجووڵەودایەلۆگی
دەقە ئەو سەراپای توانا و جووڵە هەمان كە تێكستەشە و دەق ئەو هەر هاوكات هەیە،

هەڵبوەشێنێتەوە،هەروەکدریدادەڵێت:
لە شوێنگرتن و سەقامگیربوون لە بریتییە گرینگە، خوێندنەوەكاندا لە من الی )ئەوەی
بوونیادیبەیەكنەبەستراویدەقودۆزێنەوەییئەوپەشێویودژایەتیانەیلەدەقەكەدا
هەیە،دەقلەمیانیئەوبوونیادەناجۆرەوەخۆیدەخوێنێتەوەولەهەمانكاتداخۆی

هەڵدەوەشێنێتەوە()12(
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دریدا هیچ دەقێك وەك كوتلەیەكی یەك تەولین و
 یەك ستایل نابینێ، بەڵكو روئیای وایە كە لە

 هەموو دەقێكدا تەنانەت لە دەقە
 كالسیكییە زۆر تەقلیدیەكانیشدا، كردە و 
وزەیەكی بەگووڕ هەیە، لە هەمان كاتدا

 هەر ئەو تەوژمە بە گووڕەیە كە هەڵدەستێ بە 
هەڵوەشاندنەوەی پێكهاتەی دەقەكەش

شوێن بە خۆی دەق یارمەتی بە دەقەكان خوێندنەوەی كردەی ساتی لە دریدا هەمیشە 
ئەمئامانجوهەدەفەدەگەڕێتبەوەیكەدەقبێپاسیڤبكات،ئەمەشبەوواتایەدێت
ئاراستەی و واتایی ئاماژەی وێرانكردنی بەڵكو دەق، وێرانكردنی )نەك پرۆسێسە ئەم كە
و روون واتایەكی هیچ بۆخۆی دریدا ئاشكرایە و روون ئەوە دەقە()14(، ئاخاوتەتەوەری
دیاركراوبۆكردەیهەڵوەشاندنەوە)تفكیك(ئاماژەپێنادات،چونكە)پێیوایەهەرمانایەك
میانەی لە یان لێكهەڵوەشێنرێت()14( هەیە بۆی مانایە ئەو ئەمچەمەخودی ببەخشیتە
دایەلۆگەكانیدائەوراستییەدەخاتەرووكەمەبەستلەهەڵوەشاندنەوەیهەردەقێكبەواتای
لەناوببات پرەنسیپەكان كە كارناكات مەبەستەش بەو تەنانەت نییە، كاوڵكاری و وێرانەیی
وتێكیانبشكێنێ،بۆئەومەبەستەیكەواتادارنییە،بۆیەزیاتربەوواتایەدەگەێنەوەكە
هەوڵوەشنادنەوە)لەكاوڵكردندوورەولەراڤەكردنوتوێكاری)تحلیل(یەوەنزیكترە()15(
ئەمەدەكرێبەدیوێكیترلێكیبدەینەوە،كاتێهەڵوەشاندنەوەخەریكیكردەهەڵكۆڵینو
پارچەیەكی هەنگاوێكی لەهەر دەقدا، خوێندنەوە پرۆسێسی میانەی لە كەرتكردنەكانیەتی
بەمەش تێكدەشكێ، دەقەكە پرەنسیپییەتی  و دەبێت ون و دەترازێ لێ بۆكراوی ئاماژە
دواجار ڤاڵدەكات، فرەدیویخۆی و فرەدیدگایی بۆ هەنگاوێك دەق كۆنكریتییەتی و مەرز
ئەمەشرێگەخۆشدەكاتلەبەردەمسەهمەدیدگاكانیتاكیخوێنەربۆبەگڕخستنیئالییەتی
تەئویلكردنیدەق،ئەمەشبەومەبەستەیكەوازیكردنیخوێنەرلەتەكهەڵگرتنەوەیئەو
مانایانەیكەلەدەرەوەیفەزایگشتینووسەریدەقروواونونەشونمایانكردووەوەك
دریدادەڵێت:)خوێندنەوەیدەقبەردەوامدەبێبەپەیوەندگەڵێكیتایبەتیبگاتكەنووسەر
باسیلێوەنەكردون،پەیوەندگەلێكینێوانئەوشتەیكەئەولەزمانێككەبەكاریهێناوە
وخواستویەتیوئەوشتەیكەنەیخواستووە()16(بەردەوامپێویستەلەنێوستراتیژیەتی
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هەڵوەشاندنەوەیدەقدا،تاكیهەڵوەشێنەربەشوێنتایبەتمەندێتینووسەریدەقنەگەڕێت،
بەڵكوپێویستەزیاتربەشوێنگەڕانوپشكنینیئەورایەڵوكایانەیكەنووسەریدەق
گرێبدرێن بەیەكەوە نەكردوون بەرجەستەی كە كایانەی ئەو تەك لە كردوون بەرجەستەی
دەاللییەكانی ئاماژە تەنیا بە نییە پەیوەست تەنیا دەق بخرێتەسەر،چونكە رۆشنایان و
نووسەر،بەڵكولەدیوەكەیترداپەیوەستەبەروئیاكانیتاكیخوێنەروهەربەئامادەیی
)پرۆسەی پێییەی بەو ئەوەش رادەگەیەنێ، خۆی جاویدانییەتی و كرانەوەیی كە ئەویشە
خوێندنەوەزیاتربریتییەلەهەڤپەیڤینێكیدیالێكتییانەلەنێوانسەرجەمرایەڵەپرسیارەكانی
رایەڵووەاڵمدانەوەوروئیاكانیتاكیخوێنەر()17(دریداوابەباش نێوهەناوودەقو
دەزانێكە)خوێندنەوەیدەقبەوەیكەبەرهەمیمانایەكەكەناتواندرێبەیەکەوەكۆیان
بكەینەوە)non-totalisable(،لەسەرئەووێناكردنەیە،نیشانەیزمانەوانیلەدوارۆژدا
مانایمەرجەعی نێوان لە )confusion(بابەتێكیهەمیشەپەشۆكاووشپرزە دەبێتە
دەقدا بەسەر ناتوانێ خوێنەر ئەوكات )figure(دا. مەجازی مانای و )referentiel(
خۆی وەك دەق دەتوانین )ئەوكات( ئایە بەوە: نادات رێگە دەقە ئەو چونكە زاڵبێت،
بخوێنینەوە)18(هەمیشەستراتیژییەتیهەڵوەشاندنەوەلەپێناوكراوەییدەقتێكۆشاوەوبە
شوێنجاویدانییەتیدەقگەڕاوە،تەنانەتلەهەوڵیئەوشدابووەكەفەزایدەقلەپرۆسێسە
داخراووكوژێنەرەكانیخوێندنەوەیتاكڕەهەندانەرزگاربكاتوبەرەوكرانەوەیەكیفرەمانا
وفرەرەهەندهەنگاوپێبدا،دریدابەپێیلێكدانەوەی)ئەمبێرتۆئیكۆ(دەیەوێتمومارەسەی
)زیاتریفەلسەفەبكاتلەوەیرەخنە(بەگژئەودەقانەدادەچێتەوەكەواخۆینیشاندەدات

كەواپەیوەستەبەمەدلولێكیدیاروكۆتاگیوروونوئاشكرا.)19(

هەڵوەشاندنەوە خاوەنی واتای نێگەتیڤ نییە،
 بەڵكو بە جۆرە پرۆسێسێكی راڤەیی دەژمێردرێ. 

كەچی پەیڤی وێرانكاری هایدگەریی كە لە
 دووتۆی بەرهەماكانی نیچە و هایدگەر 
بەركارهاتوون، لە رووی پرەنسێسیەتی

 خۆیەوە خاوەن واتایەكی نێگەتیڤە
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ستراتیژییەتیگوتاریهەڵوەشاندنەوەگەراییدریداییهەمیشەلەژێرئەونیەتەوەپراكسێسەكانی
خۆیهەڵگرتۆتەوە،بەوەیكەچلەالیەنیفەلسەفیبێتیاالیەنیئبستیمییەوە،بەردەوام
لۆگۆسی )سێنترالیزمی كە بەوەی بكات، ئاشكرا بۆ ئەوەمان كە دابووە ئەوە هەوڵی لە
لە بەرزبۆتەوە()20( شارستانییەت ئاستی بۆ زمانەوانییە وازییەكی تەنیا و تەنیا خۆرئاوا
دووتوێكتێبەكەیدریدا)نووسینوجیاوازی(ئەوراستییەهەڵدەگرینەوەبەوەیكەئەم
كاتێ خۆیەوە دانپیانانەی ئەو حوكمی بە ئەویش جیوەییە، ستراتیژیەتێكی دەستەواژیەیە
ئاماژەبەوەدەكاتكە)هەڵوەشاندنەوەDecomstruction(نەرەخنەیەوەنەمیتۆدە
ونەكردەوپرۆسیسێكیشە()21(،تەنانەتپێداگریئەوەشدەكاتكەتەنانەتشیكردنەوەش
نییە،تابەهۆیگەڕانەوەبۆپێكهاتەرووتوسادەونائەكتیڤەكەیەوەپێكهاتەورایەڵەكانی
بوونیادرووەوئەوئاكامەئاراستەیبكاتكەهەڵیوەشێنێتەوە،بەڵكوبەپێچەوانەوەشەوە
ستراتیژییەتی ملكەچی و گوێرایەڵ جۆرەكانی لە جۆرێك بە خۆشی شیكاری رەهەندی
هەڵوەشاندنەوەدەبێت،هەروەهالەبەرئەوفاكتەرەشناتوانینبڵێینهەڵوەشاندنەوەگەرایی
وەرگرتن بڕیار پرۆسێسەكانی هەناوی نێوان لە نایەوێت هیچجۆرێك بە رەخنەیە،چونكە
یاحوكمدانلەدووتۆیدەقدارەنگڕێژیستراتیژییەتەكەیخۆیهەڵگەرێتەوەبەڵكودریدا
روئیاكانیخۆیلەونیەتەوەرەنگرێژدەكاتسەبارەتبەدەستەواژەیهەڵوەشاندنەوەگەرایی
وا ترەوە دیوێكی لە دەكارێ یان )هەڵدەوەشێتەوە()22( كە هەڵوەشاندنەوە لە )شتێكە
روئیاكانمانهەڵبگرینەوەبەوەیكە)هەڵوەشاندنەوەهەوڵێكبووەبۆراستكردنەوەیئەم
خاڵەالوازەیبوونیادگەریبۆپڕكردنەوەیئەوبۆشایییەئەبستمۆلۆژییە()23(دریداسەبارەت
بەناوزەدكردنی)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(وەكستراتیژییەتێك،ئەوەدەخاتەبەرچاوكەئەو
زەمینلەرزەهاژێنەرەیكەخستویەتییەبەرباسوهەناویفەلسەفە،ناكرێتوەكگوتارێكی
خۆی وەك بۆیە روو، بخرێتە ئەدەبن دونیاگەری راڤەكردنی و خوێندنەوە بۆ تاكڕەهەندی
دەڵێت:)روانگەیئەوبۆخوێندنەوەولێكدانەوەیئەدەبیزیاترلەوەی)خاوەن(رەوشتناسی
بێ)گەاڵڵەیەكیستراتیژیك(ە،وزیاترلەوەیقوتابخانە،یانتیۆریرەخنەبێ،ستراتیژی
یانروانگەیەكەبۆئەدەب()24(،یانبەواتایەكیتروروونتردەكرێبڵێین:)هەڵوەشاندنەوە
میتۆدنییە،هەروەكتیۆرێكنیەبۆئەدەب،بەڵكوستراتیژیەتێكەبۆخوێندنەوە()25(لە
هەڵوەشاندنەوە، چەمكی بەرجەستەكردنی بۆ شۆڕدەبینەوە كاتێ باسەماندا ئەم تۆی دوو
پراكسێسەكردنی ماهیەتی هەڵگرتنەوەی و ستراتیژیەتگوتاری بەهای لە چەشنێك وەك
راڤەكردنی كرداری لە بریتیە بێژین: دەكارێ ستراتیژییەتێك وەك هەڵوەشاندنەوەگەرایی
دژكارینێوبوونیادیچەمكەهزرییەكانبەمەبەستیدۆزینەوەیشێوازورێگایكاركردنیان
لەپێكهاتنیشێوازەهزریوئایدۆلۆژییوفەلسەفیەكاندا)26(لەئەنجامدادەگەینەئەوەی
كەروئیامانهاوتاریببكەینلەگەڵئەوجۆرەبیركردنەوەیە،بەوەیكەئەوهەڵوەشاندنەوەی
كەدریدامەبەستییەتیودەیەوێتنمایشیپێبداتئەوەهەڵوەشنادنەوەیەیەكەخاوەنیجۆرە
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واتایەكیئاكتیڤوئەرێنییە،نەوەكبەپێچەوانەوەهەڵگریجۆرەتایبەتمەندیەكینەرێنەییە،
ئەمجۆرەتێگەیشتنەشمانلەوەوەبۆكەشفبووە،بەوەیكاتێدەگەڕێینەوەبۆسەرەتای
دەستپێكردنەكانیدریدالەمیانەیپرۆسەیستراتیژیەتەكەی،بەتایبەتكاتێلەوبیرۆكەی
)وێرانكاری(هایدگەرەوەدەستیبەكارەكانیخۆیكرد،وەلێدواتردریدالەوردبوونەوەی
)ئێستاكە كە وایە روئیای دریدا تەنانەت بەدیهێنا)27(، هەڵوەشاندنەوەی چەمكەوە ئەو
راڤەیی پرۆسێسێكی جۆرە بە بەڵكو نییە، نێگەتیڤ واتای خاوەنی هەڵوەشاندنەوە ئیتر
دەژمێردرێ.كەچیپەیڤیوێرانكاریهایدگەرییكەلەدووتۆیبەرهەماكانینیچەوهایدگەر

بەركارهاتوون،لەروویپرەنسێسیەتیخۆیەوەخاوەنواتایەكینێگەتیڤە()28(

 كاتێک چەمكێكی هاوتای )مەدلوولێكی بااڵدەست(
 دەخولقێنێ  و دەستدەكات بە نەشونماپێدانی،

 ئەوە لە پێناو ئەوەیە كە بە شێوەیەكی
 راستەوخۆ دەست بكات بە هاڕینی ماهیەتی
 كولتووری )ئەو(ی بەرامبەر و لە كارخستنی

 ئالییەتی مانای بەرهەمهێمن

خۆی پراكسێسەكانی نیەتە بەو دریدادا الی لە هەڵوەشاندنەوە ستراتیژییەتی هەمیشە
هەڵدەگرێتەوەكەهەڵبستێتبەوستراتیژییەتەكەنیازیەتیستراكتۆرییەتیدەقەكانبڕوخێنێ
ولەباریەكیهەڵوەشێنێتەوەووردوخاشوبەشبەشیانبكات،هەربۆیەدریداگوتی:من
بەیەكەوە، وابەستەیی هاوكۆك دەقێكوەككۆمەڵێكی بەوەیكەدەقجاهەر دانانێم وا
میتافیزیكییە دەقە لە تەنانەت دەقێكدا، هەموو لە نییە، هاوكۆك و وابەستەیی دەقێكی
زۆرتەقلیدییەكانیش،هێزیكارلەهەمانكاتدابەهێزترینهەڵوەشاندنەوەیەبۆدەق.)29(
كردنێكی هێرش شوێن بە ستراتیژییەتەكە تێیگەیشتووین ئەوەی وەك ستراتیژیەیتە ئەم
بوونیادەناوەكیەكانە،جاهەربوونیادێكبێت،تەنانەتهێرشدەكاتەسەرفەزایترادسیۆنە
و  ئاینی و رامیاری و ئابووری و كۆمەالیەتی و پەروەردەیی وەك دامودەزگایییەكان،
كولتوورییەكان.كریتۆڤەرنۆریسلەبەرهەمەكەیدا)هەڵوەشاندنەوەگەرایی(لەنێوتانوپۆیەكی
هەڵوەشاندنەوەگەرایی ستراتیژیەتی تایبەتمەندێتی و رایەڵ زۆر بۆ ئاماژە خوێندنەوەیدا،
هەناوی ئاكتیڤ ئالییەتێكی وەك كە دایە ئەوستراتیژییەتە توانای لە كە لەوەی دەكات،
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ئیمبراتۆریەتیفەلسەفەیكالسیكهەڵبكۆڵێتودەمامكەكۆدرێژەكانتێكبشكێنیوتەمە
و هەڵبداتەوە لێنەكراون گومان كە كایانەی ئەو لەسەر پەردە و بڕەوێنێتەوە گومانییەكان
بیانخاتەبەرچاو،چونكەئەوستراتیژییەتەبەحوكمیئەورایەڵەهزریوفەلسەفیانەیكە
گەڕانی بەشوێن بۆ شوێنێك هەموو بگاتە كە كە بەوەی توانادارە هەڵیگرتووە بەخۆیەوە
حەقیقەتەكان،بەتایبەتئەوحەقیقەتانەیكەئەدەبلەرێگەیسیحرییەتیزمانوئەندێشە
قووڵەكانیداسڕیاندەكاتوبەرەنگێكیتردەیانخاتەوەژێردەستووێنایراستەقینەیان
دەشارێتەوە.هاوكاتلەتەكئەورایەڵەفەلسەفییانەیكەهەڵوەشاندرنەوەگەراییبەخۆیەوە
دارێژراوەكانی تیۆرێزە رایەڵە زیرەكانەسەرجەم بەشێوەیەكی دەستیكردووە هەڵیگرتووە،
رەوتەرەخنەیییەكانیتریهێناوەوسوودیلێوەرگرتووەبۆداتاشینوبەرهەمهێنانیكایەی
نوێ،بۆئەوەیلەزووترینساتئەوئامانجەیكەنیازمەندییەتیبپێكێكەئەویشسەهملێدانە
لەتەوتەمیەتیباوەڕەدۆگماكانینێوفەلسەفەیلۆگۆسیخۆرئاوای.بۆنموونەسوودوەرگرتن
لەقوتابخانەرەخنەییەكانیبوونیادگەریبەتایبەتهەوڵەكانیسۆسێر)دریدابنەماوخاڵی
دەستپێكردنیستراتیژییەپێكهاتەهەڵوەشێییەكەیخۆیلەمقوتابخانەرەخنەییەوەهەڵێنجا(
)30(ئەوەتادریدالەرێگەیرایەڵەرەخنەیییەكانیلە)كۆرسەگشتیەكانیزمانناسی(یانەی
فەلسەفییە روانگە لە یەكێك بناغەی )بەردی )1857-1913(ەوە، سۆسۆر( دو )فردینان
سۆسێر دی كاتێ نموونە بۆ )32() وەردەگرێ لێ هەڵوەشێنی پێكهاتە سەرەكییەكانی
ئاماژەبەوەدەكاتكە)مانالەزماندالەرێگایجیاوازییەكانینێونیشانەزمانییەكانەوە
چەمكی ئەوەی بۆ وەردەگرێ سۆسێرییە ئاماژە ئەو دێت دریدا )32( دەستنیشاندەكرێ(
جیاوازیلێبتاشێوهەڵبگرێتەوە،كەیەكێكەلەرایەڵەسەرەكییەكانینێوستراتیژیەتەكەی،
كەلەرێگەیئەمچەمكەوەواژەدژەكانینێونەمەتەفەلسەفییەكانلەبەرامبەریەكدادەنێ
وكەشفیجیاوازیەكانیاندەكاتوبوونیادەكانلەبەرێكهەڵدەوەشێنێتەوە،بەواتەدریدا
لەرێگەیستراتیژییەتەكەیەوەبەشێوەیەكیپراكسێسەییەوەئەوەدەسەلمێنێكە)زومان
نێو هەنگاوەكانی لە یەكێك دامەزراوە()33( جیاوازیەكان بناغەی سەر لە سیستەمێكە
شوێن دەستیشانكردنی و دۆزینەوە لە بریتییە هەڵوەشاندنەوەگەرایی ستراتیژییەتگوتاری
)differance(جێگەیدوانەلێكدژەكانگۆڕینیانە،لەساتەوەختێکداكەگوتاریجیاوازی
بەكار ماناچەمكیجیاوازی دوو بە نمایشكردنەوە،)دریدا بە ودەستدەکات بەدیدێ
لێك دەقێك ماناكانی یان جیاوازن لێك دەقەكان جیاوازبوون، مانای بە یەكەم: دەبات:
ماناكەی دەخوێندرێتەوە دەقێك كە واتە مانا، بەدواخستنەوەی بەمانای دووەم: جیاوازن.
بەردەوامبەدوادەخرێوخوێندوەیجارییەكەمهانماندەداتبۆخوێندنەوەیجاریدووەم(
)34(ئەوفەلسەفەیەیكەدریدانیازمەندییەتیكەترادسیۆنەكانیلەبەریەكهەڵبوەشێنێتەوە
ئەمێستاكە، ساتەوەختی تا خۆرئاواییەوە میتافیزیكی فەلسەفەی خوڵقانی دەسپێكی لە
مەدلولێكی كە بەوەی دامەزراندن، هاتۆتە دژگر و هەڵەهەڵگر تانوپۆیەكی دووتۆی لە كە
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بااڵدەست)transcendentaksignified(لەهەناویفەلسەفەكەیخۆیداجێگەی
بۆكراوەتەوەوهیچتوانایەكیتربۆینییەئەمتایبەتمەندیەتەبەخۆیبدات،هەموەك
داهێنانێكیلەمجۆرەچەمكەیە،هەموەكپرۆسێسەكردنێكبۆهەڵوەشاندنەوەیهەیمەتە
لۆگۆسیەكەی،دریداكاتێهەستبەنەبوونیئەمچەمەكەبااڵدەستییەتەوئەمهەژموونە
مێتافیزیكییەلۆگستییەدەكات،هەستبەترسێكیكوشندەدەكاتبۆسەرپانتاییكولتوورە
و دەخولقێنێ بااڵدەست( هاوتای)مەدلوولێكی كاتێکچەمكێكی پەراوێزخراوەكان،چونكە
دەستدەكاتبەنەشونماپێدانی،ئەوەلەپێناوئەوەیەكەبەشێوەیەكیراستەوخۆدەست
مانای ئالییەتی كارخستنی لە و بەرامبەر )ئەو(ی كولتووری ماهیەتی هاڕینی بە بكات
بەرهەمهێمن،چونكەكاتێ)ئەممەدلوولەبااڵدەستەهەركەسەرهەڵبدادوامانابەرهەمدێنێ(
)35(بەوواتایەهەموورایەڵەكانبۆنێوخۆیبگەرێنێتەوەوتەنیائەویخۆرئاواییبۆی
هەیەكەمانابەرهەمبێنێتوهیچكەناڵێكیتربۆینییەكەمئەمكردەیەپراكسێسەبكاتو
مانابەرهەمبێنێ،تەنانەتدەستدەكاتبەخوڵقاندنیفەزایەككەتیایدادڵنیاییببەخشێتەوە
بۆتاكەكانیبەوەیكەتەنیائەوانخاوەنبوونوخاوەنمانان،تەنانەتسێنتراڵییەتیماناو
چەمكبەرهەمهێنەرن،دریداگوتەنی)میتافیزیكیرۆژئاواییكۆمەڵكزارەوەیبەرهەمهێنانی
كەوەكناوەند)یانچەق(ئەركیخۆیانبەئەستۆگرتووە:خوا،عەقڵ،رەگەز،بوون،رۆح،
هەقیقەت،مرۆڤایەتی،ئەزەل،ئەبەد،خودوچەندایەتیدیكەلەمجۆرە()36(بەوواتایە
هەمووئەمچەمكانەلەتێڕوانینیفەلسەفەیسێنترالیەتیخۆرئاواییدەكارێوەكچەشنە

مدلوولێكیبااڵدەستوترانسێندنتالیرەفتاربكەنوهەناسەبەخۆبدەن.

ئەم فەلسەفە تاكڕەهەندییەتەی خۆرئاوا بۆ 
ئەوەی جۆرە تەمتومانێكی هزری و فەلسەفی 
رەنگڕێژ بكات و كایەكان دەمامكپۆش بكات و

 هەقیقەت لە دیدی )ئەو(ی بەرامبەر و كەناربوونی 
رۆژهەاڵتی بشارێتەوە، دێت بە كۆمەڵێك وازی 

كۆتهەڵگر و ماسكپۆش لەنێو رایەڵەكانی زمان و چەمكەكان 
دەچێنێ ، بەو مەبەستەی لە ئانوساتێكدا ژەهریەتی 
خۆی بڕێژێ و بابەتەكان سەراو ژێر بكات و وەك 
ئەوەی خۆی هەیە وا نمایش نەكات و بەجۆرێكی تر

 نەشونمای پێ بدات
رێگەی لە هەمیشە كە، بەوەی لێكدەداتەوە وا خۆرئاوا فەلسەفەییەی نیەتە ئەم دریدا 
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بكات دروست بەرامبەر روئیای الی قەناعەتێك دەیەوێت ماسكپۆش زمانییانەی وازیێكی
ژێرخانێك وەك و بكات بەرجەستە كایەكان كە هەیە توانایدا لە ئەو تەنیا كە بەوەی
ئارەزووەكانیلەسەرپراكسێسیەبكات،دریدائەممەیلەحۆرئاوایییەبۆچێكردنیدوامەنزڵگاو
دواهەقیقەتودواسێنترالیزمناودەنێلۆگۆسێنتەریزم)logocentrism(،دواجاردریدا
لەدووتۆیشۆڕبوونەوەكانیبۆنێومەنزومەیفەلسەفەیمێتافیزیكیایخۆرئاوا،دەگاتەئەو
هەقیقەتەیكەسەرتاپایفەلسەفەیخۆرئاواهەرلە)ئەفالتوون(ەوەتادەگاتەئەمێستاكە،
)رۆژانیئەفالتوونوئەرستۆتەنانەتهایدگرولیڤیشتراوسهەروەهاسۆسێریش()37(
هەڵگریجۆرێكلەدژەكردەییودژەوازییچەمکگەرین،بەواتادریدابەمئاكامەدەگاكە
میتافیزیكیرۆژئاواییلەسەربناغەی)سیستمێكیدووكاركردە(یان)دژوازییەچەمكییەكان(

دامەزراوە)38(
تەمتومانێكی جۆرە ئەوەی بۆ خۆرئاوا تاكڕەهەندییەتەی فەلسەفە ئەم تر واتایەكی بە 
هزریوفەلسەفیرەنگڕێژبكاتوكایەكاندەمامكپۆشبكاتوهەقیقەتلەدیدی)ئەو(ی
بەرامبەروكەناربوونیرۆژهەاڵتیبشارێتەوە،دێتبەكۆمەڵێكوازیكۆتهەڵگروماسكپۆش
لەنێورایەڵەكانیزمانوچەمكەكاندەچێنێ،بەومەبەستەیلەئانوساتێكداژەهریەتیخۆی
بڕێژێوبابەتەكانسەراوژێربكاتووەكئەوەیخۆیهەیەوانمایشنەكاتوبەجۆرێكی
بۆ تری مانای و تر چەمكێكی دژە چەمكێك هەر بۆ نموونە بۆ بدات. پێ نەشونمای تر
دروستكردووە،وەك:)جەستە/رۆح(،)ئامادە/نائامادە(،)وەهم/هەقیقەت(،)خودا/
خود(،)چاكە/خراپە(،)مرۆڤ/ئاژەڵ(،)ئاخاوتن/نووسین(،)من/ئەو(،)چەق/

كەنار(،)خۆرئاوا/خۆرهەالت(....تاد.

ئەوەیلێرەداجێگەینەنگییەلەدیدیدریداوەئەوەیەكەئەمفەلسەفەمیتافیزیكەیخۆرئاوا
گەلەوەیكەدژەگەمەییلەهەناویكایەوچەمكەكانڕواندووەبەوەشنەوەستاوەهەڵساوە
بەچەشنەگەمەیەكیتریفێڵكاریترئەویشپراكسێسەكردنیجۆرەالسەنگیوناتەوازنێك
لەنێوانچەمكەكان،بەوەیكەچەمكەكانلەچەمكەكەیتربااڵدەستتروپایەبڵندترە،
بدات لۆگۆسێنترالیزمێتیخۆی بە تەندروستی و بڵندی پایە و هەقیقەت دەیەوێت واتا بە
ئەم بدات، خۆیەوە دیدی لە كەنار )ئەو(ی بە ناتەندروستی و پایەنزمی و ناهەقیقەتی و
جۆرەپراكسیسەكردنەتێكچڕژاوەزمانیەیخۆرئاوافەزالەبەردەمدریداوستراتیژییەكەی
دروستدەكاتبۆئەوەیدەمامكەكانوردوخاشبكاتوهەڵكۆڵینێكلەنێوفەلسەفەی
مێتافیزیكیلێبداتورەهەندەكانهەڵبوەشێنێتەوەودووبارەوەكخۆیرەنگڕێژیانبكاتەوە،
هەقیقەتەكانیئەودیویماسكەكانئاشكرابكاتوراستیودروستیچەمكەكانبەیانبكات،
وەلێئەوەیلێرەدادریداتووڕەدەكاسەبارەتبەدژەگەمەیچەمكەكانئەوەیەكەئەم
بە ناهەقیقەت و دەدات ئاخاوتن چەمكی بە هەقیقەت خۆرئاوایییە مێتافیزیكییە فەلسەفە
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چەمكینووسین،بەواتایەكیترئاخاوتنوەکسێنتەرێكونووسینیشوەكسێبەرێكنمایش
پێدەدات،كەدریداناویدەنێتفۆنۆسێنتەریزم)phonocenterism(.دریدابۆدرێژەی
ئەمپرسەلەدووتۆیبەرهەمێكیبەناویگراماتۆلۆژیا)ofgrammatology(جێگەی

بۆدەكاتەوەوراڤەیەكیوردیبۆدەكا.

گرینگی بایەخی ستراتیژییەتی هەڵوەشاندنەوە 
لە خوێندنەوەی دەقەکانەوەیە، چاالکییە سەرەکییەکانیشی 

چاالکی خوێندنەوەیە، تەئویل نییە وەک ئەوەی لە 
هیرمنیۆتیکادا هەیە، و شیکارکردنیش نییە وەک

 ئەوەی لە سیمبۆلۆژیادا هەیە

لەنێو دەیانەوێ كاتێ ئەمریكییەوە، )ێیڵ(ی قوتابخانەی نێو هەڵوەشێنەری هزرمەندانی
ئەجواكانی و دەق بوونیادی هەڵوەشاندنەوەگەراییانە ستراتیژییانەتی مومارەسەكردنێك
هەڵوەشێننەوە،راستەوخۆلەدەروازەیەكیگریمانییەوەهەنگاودەنێنبەوەیكەدەقفەزایەكی
فرەڕەهەندوفرەڕاڤەیەئەمەشبۆئەوەیكەلەسەرەمزاویەكانیدەقشۆڕبوونەوەبسازێنن
ودالەكانراڤەبكەنوماناكنیئەودیوپەیڤەكانهەڵبگرنەوەوخوێندنەوەیەكیئازادانەیان
بۆبەئەنجامبگەیەنن،ئەمەشبەحوكمیئەوەیكە)دەبێخوێنەرهەمیشەگومانیهەبێ
لەوەیدەشێلەدێرەكانیهەردەقێكدامانایەكینهێنیشاردراوەهەبێ()39(هاوكاتئەم
هەنگاوەشلەپایئەوەی)لەمەبەستوخواستیخاوەنگوتاریبەرامبەریاخودنێودەق
لەنێوجەستەیدەق نەبینراوانەحاڵێبینكەخاوەنگوتار بگەیەنێولەوشتوكایە
لەنێوئەومومارەسەكردنەشییەوەدوای بیاندركێنێ()40( یاخودویستویەتی دركاندویەتی
ئەوهەنگاوەیسەرەوە،هەنگاویتررێكدەخائەویشكەشفكردنیكایەدووانەلێكدژەكانەكە
بەرجەستەكردنیان،دەست ئینجادوایدۆزینەوەیانو رایەڵەكانیدەقرەنگڕێژكراون لەنێو
تێك دەمامكەكان ئەوەی بۆ لێكدژانە، دوانە ئەو ئاوەژووكردنەوەی پرۆسێسی بە دەكەن
ئەم دواجار روو، بخرێنە كایەكان راستەقینەی رووی و بكرێن ئازاد ماناكان و بشكێنن
هەنگاوەشبەجۆرێكلەجۆرەكاندەبێتەرەوینەوەیئەمتەمتومانەگریمانییەیكەفەلسەفەی
دیوی یەك تەنانەت رواندبوو چەمكەكانی هەناوی لە و رەنگڕێژكردبوو بۆمانی میتافیزیكیا
كارەكان و دەق لە دیوەوە یەك لە دەكرێ تەنیا كە بەوەی بەخشیبوو، چەمكەكان بە
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و تێكشكاند رەهەندیەتییەی تاك ئەو هەڵوەشاندنەوەگەرایی ستراتیژییەتی وەلێ بڕوانرێت
دووریخستەوە،دەكرێلەدووتوێیچەندخاڵێكستراتیژییەتیهەڵوەشاندنەوەگەراییانەی

دەقخوێندنەوەیبوونیادیدەقبەرباسبدەین:
1.وازەندبكرێكەبوونیادیدەقدەكارێخوێندنەوەیفرەرەهەندوفرەراڤەیبۆبكرێ

چونكەستراكتۆریەتیدەقهەڵگریتۆیجیاوازییە.
2.گەڕانبەشوێنئەورایەاڵنەیكەدانەریدەقتیایداتووشیجۆرێكلەشڵەژانوخلیسكانی

هزریوزمانیهاتووە.
3.دۆزینەوەیكایەدژهەڵگرەكانیاندووانەلێكدژەكانكەلەهەناویدەقدارواون.

4.راڤەكردنیكایەدژهەڵگرەكانوهێنانەدوانیان.
5.پراكسێسەكردنیپرۆسەیئاوەژووكردنەوەیكایەدژهەڵگرەكانودووانەلێكدژەكان.

6.وردوخاشكردنیماسكەكانیئەوكایەدووانەلێكدژانە.
7.هەڵگرتنەوەیماناكانیتریئەودیوپەیڤەدوانەلێكدژەكانلەساتیئاوەژووكردنەوەیان.

8.رواندنەوەیئەوتەمتومانەیكەلەوەوپێشووفەزایروانینەكانیگرتبوو.
9.بڕواكردنبەوماناوروئیاوپرسانەیكەلەدواوەیئەمهەنگاوانەیسەرەوەبەرجەستە

دەبنودەبنەمایەیچێبونیفەزایەكیتروجیهانبینیەكیتر.
لەبەردەمچێبوونیهەرهەنگاوێككەدەبێتەمایەیدروستبوونەوەیئەم 10.رێگەگرتن

تەمتومانەتێكچرژراوەهزریوفەلسەفییانە.
ئەمچەندخاڵەیسەرەوەدەكرێوەكئەداكردنیالیەنێكلەالیەنەكانیكردوستراتیژیەتی
ستراتیژییەتی سنورداركردنی و گشتاندنێك وەك نەوەك بكەین، سەیر دەق خوێندنەوەی
ئەو دەرئەنجامی لە كۆتاییدا لە خااڵنە، چەند ئەم تۆی دوو لە هەڵوەشاندنەوەگەراییانە
هەوڵوكۆششانەیكەدریداوستراتیژییەتەكەیلەهەناویمێژوویفەلسەفەوتیۆرێزەی
رەخنەیئەدەبییەوەبەئەنجامیانگەیاندووەوخزمەتیمرۆڤایەتییانكردووەدەگەینەئەوەی
دەقەکانەوەیە، لەخوێندنەوەی هەڵوەشاندنەوە بایەخیستراتیژییەتی بێژین:)گرینگی كە
چاالکییەسەرەکییەکانیشیچاالکیخوێندنەوەیە،تەئویلنییەوەکئەوەیلەهیرمنیۆتیکادا

هەیە،وشیکارکردنیشنییەوەکئەوەیلەسیمبۆلۆژیاداهەیە()41(



47
پەراوێزەکان:

اسسالفلسفە،د.توفیقالطویل،القاهرە،1976. )1(
ئابی ، ژ148 كاروان، گۆڤاری ئیسماعیل، رەسول رێبین ئەپستمۆلۆژی، گومانی )2(

ساڵی2000،ل66.
س.پ:ل66. )3(
س.پ:ل66. )4(
س.پ:ل67. )5(

رەخنەگرتنلەمۆدێرنێتی،نیهادجامی،چ1،سەنتەریرووناكبیریهەتاو،كوردستان، )6(
2006،ل182.

ژاكدریدا–نووسین،جیاوازی،تێكەوت،رێبینرەسولئیسماعیل،گۆڤاریرامان، )7(
ژ)95(،خولیدووەم،ساڵینۆیەم،نیسان،2005،:ل81.

فیاثرالمعرفەالخفیە،امبرتوایكو،ت:رعدمحمدمهدی،مجلەافاقعربیە،عدد4، )8(
السنە1992.

پەیمان، ریكۆ، پۆل گومان، كەمبوونەوەی یان مانا هرمنیۆتیك:زیندووبوونەوەی )9(
گۆڤاریبیرینوێ،ژ22،ل32.

مصطلحاتالنقدالعربیالسیماءوی،االشكالیەواالولواالمتداد2003–2004. )10(
المصطلحاتاالدبیەالحدیثە:ص15. )11(

شیعرییەتیدەقوهەنگوینیخوێندنەوە)دەقورەخنە(،نەوزادئەحمەدئەسوەد، )12(
چاپخانەیرەنج،سلێمانی،2001،ل30.

لە سێیەم، كتێبی بابایی، و.مەسعوود ئەحمەدی، بابك دەق، راڤەی و پێكهاتە )13(
باڵوكراوەكانیسەنتەریلیێكۆڵینەوەیفیكرییوئەدەبینما،هەولێر،2005.

سۆفێستەكانلەستایشیفەلسەفەیكەمایەتیدا،رێبوارسیوەیلی،دەزگایچاپو )14(
پەخشیسەردەم،سلێمانی،2000.

ساختاروتاویلمتن،بابكاحمدی،چاپنهم،كتابسوم،شالودەشكنیمتن،فصل )15(
دوازدە،میتافیزیكحظور:دریدا،تهران،1386.

پێكهاتەوراڤەیدەق:ل26. )16(
ستراتیژییەتیگوتاریهیرمنیۆتیكا،ستاریپیرداودی،گۆڤاریرامان،ژ2001،63. )17(
الجدید،د.یوسفوغلیسی،منشورات العربی النقدی اشكالیەالمصطلحفیالخطاب )18(

االختالف،الدارالعربیەللعلومناشروون،جزائر،2008.
التاویلبینالسیمیائیاتوالتفكیكیە،ترجمەوتقدیم:سعیدبنكرتد،المراكزالثقافی )19(

العربقی،الدارالبیظاء،بیروت،2000.



48
ژاكدریدا،-نووسین،جیاوازی،جێكەوت:ل83. )20(

الكتابەواالختالف،جاكدریدا،تكاظمجهاد،دارتوبقال،المغرب/1988. )21(
الكتابەواالختالف. )22(

میكانیزمیهەڵوەشاندنەوە،ئا.ئازادخدر،گۆڤاریرامان،ژ1999،38. )23(
رەخنەیئەدەبیقوتابخانەكانی–پێشەكییەكبۆتیۆری،چارلزبریسلێر،وەرگێڕانی )24(

لەئینگلیزییەوە:عەبدولخالقیەعقووبی،چاپخانەیدەزگایئاراس،هەولێر،2007
ستراتیجیاتالقراو:التاصلواالجراءالنقدی،بسامقطوس،اربد-االردن،1998. )25(

ژاددریدا–نووسین،جیاوازی،جێكەوت،ل83.هەروەها)جاكدریدا..بڕوامبە )26(
كۆتاییفەلسەفەنییە،و:رێبینرەسولئیسماعیل،گۆڤاریپێشكەوتن،ژ74–1998(.

ساختاروتاویلمتن:ل437. )27(

ساختاروتاویلمتن:ل437. )28(
مصطلحاتالنقدالعربیالسیماءوی،االشكالیەواالولواالمتداد. )29(

رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانی–پێشەكیەكبۆتێۆری:ل144.. )30(

رەخنەیئەدەبیوقۆتابخانەكانی–پێشەكیەكبۆتێۆری:ل144.. )31(
س.پ:ل149.. )32(
س.پ:ل149 )33(

تیۆریهەڵوەشاندنەوە،بەختیارسەجادی،گۆڤاریرامان،ژ2001،65.. )34(
رەخنەیئەدەبیقوتابخانەكانی–پێشەكیەكبۆتیۆری:ل.15هەروەهابۆزیاتر )35(
زانیاریبڕوانە)معرفەاالخرمدخلالیالمناهجالنقدیەالحدیثە،عبداللەابراهیمواخرون،المكز

الثقافیالعربی،بیروت،1990(.
رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانی–پێشەكییەكبۆتیۆری:ل152. )36(

الخطیئەوالتفكیرمنالبنیویەالیالتشریحیە)قراوەنقدیەلنمذوجمعاصر(، )27(
د.عبداللەمحمدالغذامی،الهیئەالمصریەالعامەللكتاب،2006،..

رەخنەیئەدەبیوقوتابخانەكانی–پێشەكییەكبۆتیۆری:ل153.. )38(
اثرلمعرفەالخفیە،امبرتوایكو،ت:رعدمحمدمهدی،مجلەافاقعربیە،عدد4،السنە )39(

1992،ص45..
فینۆمینۆلۆژیایستراتیژییەتیهەڵوەشاندنەوە،ستاریپیرداودی،گۆڤاریكاروان،ژ )40(

148،ئابی2000،.
الهرمینوطیقاوالفلسفەنحومشروععقلتاویلی،عبدالغنیبارە،الدارالعربیەللعلوم )41(

ناشرون،منشوراتاالختالف،بیروت،2008.




49

خوێندنەوە وەك چارەسەر

د. فەیسەڵ عارەب بڵباس

»كتێبخانە نەخۆشخانەی مێشكە« نەناسراوێك
ئەمڕۆسەربەهەركتێبخانەیەكدابگریدەیانكتێبیرەنگاوڕەنگ،بەزمانەزیندووەكانی
ژیان جیاجیاكانی گرفتە چارەكردنی بۆ جیاواز رێگەی زۆر كە بەرچاو، دەكەوێتە جیهانت
نیشاندەدەن،هەرلەباسكردنیگرفتەتەندروستییەكانوچۆنییەتیچارەكردنوخۆپاراستن
لێیانتادەگاتەرێگەكانیكردنەوەیگرێكوێرەكانیژیان،چلەروویدەروونیوكەسایەتی
وئابووریوجەستەیییەوەبێ،یانلەروویپەیوەندییەكۆمەاڵیەتیوخێزانییەكان.ئەوانە
زۆربەیانبەكتێبی»یارمەتیدەریخودSelf-helpBooks«ناودەبرێن.بەاڵملەگەڵ
ئەوانەدانووسینوتێكستیدیكەیئەدەبیشهەنكەمرۆڤبەخوێندنەوەیانجۆرەئارامیو
دڵنەواییوسێبووریوئاسوودەییەكیگیانیودەروونیانلێدەبینێ.بەوەشدەچنەخانەی
چارەكردنەوە.ئەمجۆرەتێكستوكتێبانەبۆچارەسازییانهاوكاریكردنلەچارەسەری
نەخۆشیانبەكاردەهێنرێنوبەورێگەیچارەكردنەشدەگوترێ»خوێندنەوەیچارەسازی«.
وەنەبێ كتێبان، خوێندنەوەی بە دەروونییەكان و تەندروستی گرفتە چارەكردنی بیرۆكەی
یۆنانییەكانەوەسەری لەالیەن كتێبخانە یەكەم پەیدابوونی لەگەڵ بەڵكو بێ، تازە شتێكی
لەكۆنەوە رۆمانەكانیش هەبووە، چارەسەری بۆ خوێندنەوە بە بڕوای »ئەرستۆ« هەڵداوە.
هەستیانبەوپەیوەندیەكردبووكەلەنێوانخوێندنەوەوپزیشكێتیداهەیە.خوێندنەوەبۆ
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لەخوێندنەوەی بریتییە یە، Bibliotherapyزانستیەكەی ناوە كە دەردان، چارەكردنی
یەكالییكردنەوەیگرفتەكان.هەرچەندەئەمەپتر یان كتێبوتێكستانبۆخۆچاكردنەوە،
بەوكتێبانەدەگوترێكەلەجۆرییارمەتیدەریخودن،بەاڵمهەرجۆرەكتێبونووسینێك،
شیعر،چیرۆك،رۆمان،پەخشان...تاددەكرێبۆئەممەبەستەبەكاربهێنرێن.»خوێندنەوەی
چارەسازی«پرۆسەیەكیداینامیكییەكەلەرێیالپەڕەنووسراوەكانەوەدەتوانینبەنووسەر
بگەین.كەتۆنووسینییەكێكدەخوێنییەوە،جۆرەگفتوگۆو»دایەلۆگێك«لەنێوانخۆت
و بەسەرهات و دیدیشارەزایی لە دەیخوێنییەوە كە ئەوەی دەكەی. دروست نووسەردا و

ئەزموونەكانیخۆتەوەبەكاریاندێنی،بەمەشدەبیتەبەشێكلەنووسینەكە.
خوێندنەوەیچارەسازی،وەك»یەكێتییئەمریكاییبۆكتێبخانەكان«پێناسەیدەكا،بریتییە
لە:»بەكارهێنانیدەقوتێكستیهەڵبژێردراوبۆخوێندنەوە،كەوەكویاریدەدەرێكوایەبۆ
ئەوچارەسەرییەپزیشكییەیانسایكۆلۆجییەیكەبەكاریدێنی،لەهەمانكاتیشدارێنیشاندەرە
بۆچارەكردنیگرفتەكەسییەكان«.هەركەسێكیكەخوێندنەوەبەتەواویكاریتێكردبێو
تێیداتوابێتەوە،لەهێزوتوانایوشەینووسراودەگا.خوێندنەوەیچارەسازیشبریتییەلە
پراكتیك،هونەر،زانستیوەرگرتنیئەوهێزوتوانایەوسەپاندنیبەشێوەیەكیبنیاتنەرانە

بەسەرژیانیخۆیدا.

لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، یەكەم
 كتێبخانەی ناو نەخۆشخانە پەیدابوو،

 دوایی وایلێهات لەزۆربەی ویالیەتەكان ئەو
 خزمەتگوزارییە دەستەبەر كرا. دواتریش 

پرۆگرامێكی زۆر سەركەوتووی كتێب خوێندنەوە، 
بە سپۆنسەری یەكێتیی ئەمریكایی بۆ كتێبخانەكان، 

لەناو هێزەچەكدارەكانی بەشداربووی 
هەردوو شەڕی جیهانی، بەڕێوەچوو. 

ئەم خزمەتگوزارییە بۆ ئەوە بوو كە وا لە
 سەربازەكان بكا لەگەڵ ناخۆشییەكانی

 شەڕ خۆیان رابێنن.
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»ئادوینئالستۆ«یدەروونناسبەمشێوەیەباسیخوێندنەوەیچارەسازیدەكا:»ئەمڕۆ
لەجیهانداگەلێكنووسینهەیەكەبۆهەمووخاوەنپێداویستیوچێژوەرگرێكدەگونجێن.
زۆربەئاسانیشدەستدەكەونونرخەكانیشیانگراننییەولەهەمووشوێنێكیشهەن.
كتێبیباشوبەكەڵكوەكگفتوگۆیەكیسەرپێیییانپەیوەندیەكیكورتخایەنوئەزموونێكی
رەمەكینییە،بەڵكودەكرێچەندانجاربگەڕێیەوەسەریوبەهەمانشێوەوتوانایجارانی
دەمێنێتەوە.وشەینووسراوهەمووكەسێكدەتوانێوەریگرێیانبەسەریداتێپەڕێوبەجێی
بێلێ،وەكووشەیگوتراوتوندورەقنییەوبەوشێوەیەشتووشیدڵەڕاوكێوهەڵچوونت
ناكاتوەكئەوەیلەوشەیگوتراودادەبینرێ.لەبەرئەوەزۆركەسدەتواننبەكەمترین
بەرگریلەكتێباننزیكببنەوە.لەالیزۆركەسانوشەینووسراوجۆرەدەسەاڵتوبڕوایەكیلە

رادەبەدەریهەیە.
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لەسەدەینۆزدەمدالەئەمریكا،هەندێككتێبنەكهەربۆفێركردنبەكارهاتن،بەڵكووەكو
ئامرازێكیشبەكارهێنرانبۆبنیاتنانیكەسایەتی)كاراكتەر(وبەهایئەرێنیلەناوقوتابیاندا.
بیرۆكەكەلەوەوەهاتبووكەهەڵگێڕووەرگێڕكردنیكەسایەتیوگەڕانبەدوایدۆزینەوەی
خود،كەلەرێیخوێندنەوەوەپەیدادەبێ،دەبێتەهۆیسەرهەڵدانیرەفتاریدروستلەالی
ئەوكەسانەلەئایندەدا.هەرلەوێولەسەرەتایسەدەیبیستەمدا،یەكەمكتێبخانەیناو
ئەوخزمەتگوزارییەدەستەبەر ویالیەتەكان لەزۆربەی وایلێهات دوایی پەیدابوو، نەخۆشخانە
یەكێتیی سپۆنسەری بە خوێندنەوە، كتێب سەركەوتووی زۆر پرۆگرامێكی دواتریش كرا.
جیهانی، شەڕی هەردوو بەشداربووی هێزەچەكدارەكانی لەناو كتێبخانەكان، بۆ ئەمریكایی
بەڕێوەچوو.ئەمخزمەتگوزارییەبۆئەوەبووكەوالەسەربازەكانبكالەگەڵناخۆشییەكانی
شەڕخۆیانرابێنن.دواییشپرۆگرامەكەبۆكاتیدوایوەستانیشەڕدرێژكرایەوەبۆئەوەی
یارمەتیوهاوكاریبرینداروپەككەوتەكانیشەڕبكاتورایانبێنێ،لەكاتیگەڕانەوەیان
بۆناوكۆمەڵ.ئەمەوایكردژمارەیەكیزۆرلەشارەزاوراوێژكاروپسپۆڕلەوبوارەپەیدابن،
ئەوانیشوایانكردكەكتێبخوێندنەوەنەكهەرلەناوكتێبخانەكاندا،بەڵكولەناوماڵو

پۆلەكانیخوێندنولەبواریپزیشكیشدابەكاربهێنرێ.

ئێستا لە دنیادا بەكارهێنانی كتێبان بۆ 
چاكبوونەوە لە دەردان، زۆر باو بووە و

 زۆربەی خەڵكیش ئەوە دەزانن كە كتێبی باش
 كاریگەریەكی هێمنكەر و ئاسوودەبەخشی هەیە و
 لەوانەیە وەك ئامرازێكیش بۆ خۆدزینەوە و 

هەاڵتن لەكێشان یان خۆرۆشنبیركردن و ئیلهام 
پێدان و تێگەیشتن بەكاربێت. دەروونناس و خاوەن 

پیشەتەندروستییەكان كتێب بەكاردێنن بۆ 
یارمەتیدانی خەڵك، بۆ ئەوەی لە رێگەیەوە
 بتوانن خۆیان لەگەڵ گرفتەكانیان رابێنن
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،Librarianلەساڵەكانی1970ودواتر،زۆرلەوانەیبەكاریكتێبخانانەوەخەریكبوون
بایەخی و سەند پەرەی تەكنۆلۆجیا كە بەاڵم دا، چارەسازی خوێندنەوەی بە گرنگیان
كزی بەرەو خوێندنەوەیەش جۆرە ئەم چوو، نزمی بەرەو كۆمەاڵیەتییەكان خزمەتگوزارییە
رۆیشت.ئەمڕۆكەخزمەتگوزارییەتەندروستییەكانئەوەندەگرانبوونكەخەریكەخەڵكبایەخ
پتربەباجواكانی)بدیل=ئەلتەرناتیڤ(چارەسەریدەدەن،چونكەكەمترپارەیتێدەچێ
وماوەیەكیكورتتریشدەخایەنێ،هەندێكیشپێیانوایەگەڕانەوەیەكەبۆسرووشت.لەبەر
كە نەخۆشان، بداتەدەست نووسراو زانیاریەكی دەتوانێ ئەوەیخوێندنەوەیچارەسازیش
پێشترلەرێیچارەسەریدەروونییەوەدەكرا،بۆیەخەریكەجارێكیدیكەشپەنادەبرێتەوە

بەرئەمرێگەچارەیە.
»ئورسوالالگوین«كەشارەزایەكیئەمبوارەیەدەڵێ:ئێمەبۆیەدەخوێنییەوەتابزانینئێمە
كێین،خەڵكیدیكەچۆن،چبەراستبێیانبەخەیاڵ،بیردەكەنەوەوهەستدەكەن،
چونكەئەوەبۆئێمەرێخۆشكەرێكیزۆرپێویستەبۆئەوەیتێبگەینئێمەچینولەئایندەشدا

دەبینەچی«.
بەكارهێنانیكتێبخوێندنەوەبۆچارەسەری،بەشێوەیجیاوازلەالیەنزاناوپزیشكو
دەروونناسوكۆمەڵناسوپەریستاروباوانومامۆستاوخاوەنكتێبخانانبەكارهاتووەو
لێكدراوەتەوە.لەراستیشداجۆرەلێڵیوتێكەڵییەكهەیەلەنێوانخوێندنەوەیرێپیشاندەر

وخوێندنەوەیچارەسازیدا.
هەردووزانا»رایۆردان«و»ویلسن«لەساڵی1989داچاوگێڕانێكیانبەناونووسینانداكردو
كاریگەرییخوێندنەوەیچارەسازیانلێكدایەوە،دەركەوتكەزۆربەیلێكۆڵینەوەكانئەنجامی
تێكەاڵویاننیشانداوەسەبارەتبەكاریگەرییخوێندنەوەیچارەسازیوەكرێگەیەكیسەربەخۆ
بۆچارەكردنینەخۆشیوگرفتەكان.ئەوانوایانبۆدەركەوتكەئەمجۆرەخوێندنەوەیە،
پزیشكییەكان چارەكردنە یاریدەدەرێكی وەكو ئەگەر سەركەوێ لەمەوە پتر واپێدەچێ
بەكاربهێنرێ.لەگەڵئەوەشداوادیارەبایەخیئەمرێگەچارەیەلەمسااڵنەیدواییداخەریكە
سەرهەڵدەداتەوە.ئەوەشبەزۆریپێدەچێرەنگدانەوەیئەوگرفتەكۆمەاڵیەتیوخێزانیانە
بێكەلەئەمریكاپەرەیانسەندووە،وەك:جیابوونەوەیژنومێردونامۆبوونیالوانو

فشاریگرووپەكان،لەگەڵئەلكهوولودەرمانەهۆشبەرەكان.
هەرئەمدووزانایەپێیانوایەكەئەوتەقینەوەیەیلەپرۆگرامەكانییارمەتیدانیخودەوەلەو
دەساڵەیدواییداروویداوە،بووەتەهۆیزۆرتربوونیبەكارهێنانیخوێندنەوەیچارەسازی

لەسەرشێوەییارمەتیدانیخود.
زۆربەی و بووە باو زۆر دەردان، لە چاكبوونەوە بۆ كتێبان بەكارهێنانی دنیادا لە ئێستا
و هەیە ئاسوودەبەخشی و هێمنكەر كاریگەریەكی باش كتێبی كە دەزانن ئەوە خەڵكیش
لەوانەیەوەكئامرازێكیشبۆخۆدزینەوەوهەاڵتنلەكێشانیانخۆرۆشنبیركردنوئیلهام
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پێدانوتێگەیشتنبەكاربێت.دەروونناسوخاوەنپیشەتەندروستییەكانكتێببەكاردێننبۆ
یارمەتیدانیخەڵك،بۆئەوەیلەرێگەیەوەبتواننخۆیانلەگەڵگرفتەكانیانرابێنن.زۆرێكیش
لەخوێنەرانیئاساییكتێباندەخوێننەوەبۆئەوەیتێكەولێكە)مامەڵە(لەگەڵكێشەكانی
وەك:گەشەكردنوگەورەبوونبكەنومامۆستاوخاوەنكتێبخانەكانیشرێبۆخوێندكاران

خۆشدەكەنتالەرێیخوێندنەوەوەلەقەیرانەكەسیەكانیاندەربازبن.
لەخوێندنەوەی و پرۆسەیەكیچاالكە لەوەیكە»خوێندنەوەیچارەسازی« بەتێگەیشتن

رۆژانەدەچێتەدەرێولەروویبەكارهێنانییەوەدەكرێتەدووكرداریسەرەكی:
یەكەم:وەكوهونەر:بەكارهێنانەناپزیشكییەكەیخوێندنەوە،وەكوهونەرێكدەستنیشان
بۆ تایبەت یان رێنیشاندەر خوێندنەوەیەكی بە خوێندنەوەكە ناوەوە ئەو لەژێر كە دەكرێ
یارمەتیدانیخوددادەنرێ.بەكارهێنانەناپزیشكییەكانیئەمهونەرەوەكومامۆستاوخاوەن
بۆ دەكەن نیشان دەست دیاركراو كەسانی بۆ هەڵبژێردراو تێكستی بەوردی كتێبخانەكان
زاڵوونبەسەرگرفتەكانیان،بۆنموونە:لەوانەیەیەكێكلەخاوەنكتێبخانەكانبۆمنداڵێكی
كەدایكوباوكیلێكجودابوونەوە،رۆمانێكهەڵبژێرێكەهەمانسەربردەیبۆدەگێڕێتەوە.
دووەم:وەكوزانست:لەمرووەوەئەوچارەسازییەئاڕاستەكراوە،نەكهەرتەنیاهەڵبژاردنی
كتێبانە،بەڵكوپالنێكیوردوزانیارییپزیشكییدەوێودەبێالیەنیدەروونییتێدارەچاو
بكرێ.لێرەداپزیشكوپسپۆڕینەخۆشییەكانیهۆشودەروون،سەرەتاجۆرینەخۆشییەكە
دەستنیشاندەكەن،ئەوجائەمجۆرەكتێبودەقانەیبۆدیاریدەكەنكەتێیانداباسی
دەردوگرفتەتەندروستییەكاندەكەن.بۆنموونە:چارەسازیدەروونیكتێبێكبۆنەخۆشەكە
هەڵدەبژێریكەیارمەتیچارەسازیەكەیبدا،چلەگەڵیبخوێنێتەوەیانوەكوئەركێكیماڵەوە

بەسەریدابسەپێنێ.

خوێندنەوەی چارەسازی دەكرێ  بۆ ئەوانە بەكاربهێنرێ :
1.بۆپەیداكردنیبیرۆكەیەكلەسەرخۆیان.

2.بۆتێگەیشتنلەحەزوئارەزووەكانیمرۆڤ.
3.بۆپەیداكردنیبڕوابەخۆبوونوخۆبەهەندزانین.

4.بۆدۆزینەوەیرێگەبۆئەوكەسانەیكەبێجگەلەخۆیان،بایەخبەهیدیكەشدەدەن.
5.بۆالبردنیئەوپەستانەدەروونیوسۆزداریانەیكەدەكەونەسەرمرۆڤ.

6.بۆئەوەینیشانیئەوكەسەبداكەئەوبارەیتێیكەوتووەیانئەوگرفتەونەساغییەی
تووشیبووەبەتەنیاهیئەونییە.

7.بۆئەوەینیشانیكەسەكەبداكەپترلەچارەسەریەكهەیەبۆگرفتەكەی.
8.بۆئەوەییارمەتیكەسەكەبداتائازادانەوسەربەستانەباسیگرفتەیبكا.
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9.بۆهاریكاریكردنیكەسەكەبۆدانانیپالنێكبۆبەرەنگاربوونەوەیگرفتەكەی،پێشئەوەی

دەستبەچارەسەریەكەبكا.
پێویستەچارەسازئەوەیلەبەرچاوبێكەئەورێگەچارەیەتەنیادیاریكردنێكیسەرپێیی
چەنددەقوكتێبێكنییەبۆخوێندنەوە،بەڵكوبریتییەلەكۆرسێكیتۆكمەكەپالنێكی

وردیپێدەوێ.
كێیەئەوەیخوێندنەوەوەكچارەكردندەستنیشاندەكات؟ئەوكەسەچمامۆستابێیان
خاوەنكتێبخانەیاندەروونناسێكیپیشەكار...پێویستەبزانێكەخوێندنەوەیچارەسازی
دەبێزۆربەوردیتێكەولێكەیلەگەڵدابكرێوهەمووكەسێكیشئەوتواناوشارەزاییەی
لەگەڵ كەسە ئەو باشە پێیان بوارە ئەم زانایانی بەخوێندنەوە. چارەساز ببێتە كە نییە
یەكێكیدیكەلەدەرەوەیپیشەكەیخۆیهاوكاریبكا.بۆنموونە:ئەگەرمامۆستایزمان
دەروونناسێكی یان راوێژكارێك یان قوتابخانەكەی كتێبخانەی خاوەن لەگەڵ پێویستە بێ،
قوتابخانەكەئەوكارەپێكەوەئەنجامبدەن.ئەمهاوكاریكردنەشبۆئەوەیەكەپرۆسەكەبە
راستیرابگیرێوبەتەنیایەكێكتێیدابەرپرسنەبێ.ئەوكەسانەشبۆئەوپیشەیەباشنكە

پشوودرێژنولەباسكردنیكێشەكانسینگیانفراوانەوزووماندوونابن.

سەرچاوەکان:
www.wikipedia.com

www.minddisorders.com
www.bibliotherapy.co.uk
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خودا لەسێبەری خەیاڵێكدا


هەتاو

بریادووقاچمدەبووتا
لەمبەربێتواناییئێستامەوە

تائەوبەرئەوجیخەیاڵهەڵیاندەگرتم
لەوێلەوپێدەشتیرەهاییەداوەككاریلەیەكیبزێو

هەرچیتولەرێیقاچاخیخەونە
ئەزموونمدەكرد

دەمملەهەرچیگوڵەگەنمیحەزەدەداو
رۆحیقەرسیلمبەدوایبێحیكمەتیئەمهەموو

بێباكیەیدادەپشكنی
بەقامەتینائەندازەیی

داهۆڵەكاناهەڵدەكێشام،بەڵكووخودایە
بەتەمایبزەیەكلێویانبكەوێتەجووڵە
خرمەخرمەجلەكانیانمدەجویتابزانم
وەكمنشەرملەگازەرایپشتیانەوە

دەچۆڕێتەتاریكییەكانیانەوە
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وەختێكلەرووتبونەوەیخۆیاندەڕوانن؟!
بریادووباڵتپێدەبەخشیمخودا

هەرهێندەلەبازگەكۆنەكانیواقیعەوە
دەربازمكەنەسەرزەمینەشینەكانیخەیاڵ
هەرهێندەدەستمبگاتەداوێنیئاسمان

هەورەكانفێردەكەملەبریئاوشەرابببارێنن
تاكوزەویلەبریمرۆڤپڕبێتلەرەز
لەبریبیابانكێڵگەیجۆشینبكات

لەبریزالووقەوزەیسوردرووستبكاتگۆم..
هەرهێندەرێملەخەرابستانیفریشتەبكەوێت

هەموویانرادەهێنمشەوانبەبێباڵ
لەگەڵباداپیاسەبكەن

بەڵكومانگبتوانێتحەرامەكانیانببینێو
لەحەیبەتیئەوهەموورەنگەزمانی

بەئایەتیچێژێكەوەبپرژێهەزارانگەردیلەمانگیتردروستببێ
بەباراندەڵێمدەستێكلەتەڕبوونیخۆیبدات

كوابزانموەكمنپڕدەبێتلەبۆن
ئەوكاتەیبەهێمنیدەستلەرۆحیئاوێنەكەدەدەمو

ژوورەكەمپڕەبێتلەهەناسەیمۆریشەوبۆیەكی
رووتكەئاگرلەمەستبوونییەوەبڵێسەدەكات؟!

خودایاگوناهتناگاتهەڵگرتنی
ئەمگۆزەڵەبێوەیانەیحەز

لێرەوەتاماڵیتەڕیكانیوهێنانەوەیانهەروابەتینووییەتی؟!
پژاندنیئەوهەموودانیجوانییەلێرەولەراكردنیئەوهەمووكۆتریئیشتیاقەبەبرسێتی؟!

سەرێكمئەوێهێندەیخەیاڵەكانیخۆم
ئەمكاسەبچووكەجێیئەوگشتموورویوردودرشتەی

گوناهیتێدانابێتەوە
ئاخرئەمهەمووپرسیارەگەرنەكرێت

چۆندەكرێت
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ئەمرێگایەگەرنەبینرێت..چۆندەبڕێت
بەهێڵەكانیدرێژیزەویداهەڵكێشم
رێملەشوێنپێیژیاندەكەوێت

یانبەهێڵیپانیدابخشێمدەگەمەوەیەكەم
پیاسەیتاریكیمەرگ

كامیانپێشئەویتریانهاتوون
مەرگیانژیان؟!

كامەیانزووترئیمانیهێناوكامیانهێشتاكەعاسیەلەعەقیدەكانیبوون؟!
گوناهەخودایە

مەهێڵەبەمهەمووهیچیەوە
لەخەرەندیژیانەوەهاژەبكەمەخوارێو

بكەومەچنگیمەرگەوە
تەنهاسەرێكمپێیەوچەندەهاپرس
هیچمپێنییەجگەلەخۆمكەهێشتا

بۆنینانیگەرمیبەیانییەكیساردملێدێ
دڵمپڕەلەخۆملەژنێك

لەوبەرتەنهاییەوەچاكیهەڵكردووەو
بێئۆقرەییكۆدەكاتەوە

ژنێكلەچۆڵەوانیخۆیداوەكوشمشاڵ
حەسرەتبەكونیلەكانیرۆحیاهاژەدەكاوكەچیپێیدەڵێن:

عەجەبمیلۆدییەكەئەمهاژەیە!!
مەهێڵەبمرمخودایەتالەرووتبونەوەی

خۆموشەرمیئاوێنەداتەقینیدڵیهەنارێك
بۆپایزپێناسەبكەم

بارانێكراسپێرمتەڕووشكایییەكانم
دەستكاریبكات

مانگوالێبكەملەبەرزایەكانمەوەهەڵبێولەچااڵییەكمابنشێ
دەستیپیریبگرمولەمبەرتەمەنەوە

بپەڕێتەوەئەوبەر...
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خودایەلەمانگەشەوێكدامەستمكەیتو
جلەكانمپێفڕێدەیت

باشترەبەمهەمووسیپاڵەوەبمرم
كەزاكیرەیداهۆڵێكیاننەبردەوەسەررەگەزیخۆی

لەباراندابمخوسێنێوشەختەبگرمباشترەتا
لەبەرئاگردانیئەمژوورەدابسوتێمكە

بەحەسرەتیئەمچۆڵەوانییەوەشەوێكهەرلەئامێزینەگرتم
خودایەسورەتێكنازڵكەبۆحەرامكردنیئەمچەترەدزێوانە

بارانبۆتەڕكردنیرۆحەنەبالەبەیاری
جەستەداببێتەبەردونەبێتەگیا
ئایەتێكبنێرەتاپەلكەزێڕینە
درەنگتربمرێتبەڵكوپێڕاگەین

ئەندامەكانیزاوزێیكرمێكیپێبگۆڕین
كەناتوانێتلەمبەرتائەوبەریحەزبخشێت

شەووەرزیپیاسەیمانگەلەكۆاڵنێكیتەنگەبەریباخا
دەستكردنەلەمەمكیپرتەقاڵێكیسەوز

بۆئەوەیزووتربۆنیحەزبكات
شەوفەسڵیگفتوگۆیسنەوبەرەلەگەڵشەقام

بۆئەوەیبیرینەچێتچیرۆكێك
بۆدیداریكوكوختییەكانحازربكات

بێحكمەتنییەپایزلەدڵیهەنارێكیئاڵەوە
روویباخزەرددەكات

چەندجوانەچەندمیهرەبانتردەنوێنێ
چەندهونەرمەنترچاودەدا

خودایەلەگوناهیئەمپایزەخۆشبە
كەبەسیحریئەمهەمووجوانییەوەخۆكوژیدەكاتو

هێشتادڵیپڕەلەترپەیرەنگو
دەستی

بۆنیبۆساردیژیاندەدات
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پەنجەیزیاترمدەوێ
بۆگرتنیئەمگوناهانەبەتازەیی

بەدووچاووەپڕنابملەتەماشایئەم
رووتبونەوانەبەتەڕی

دووقاچیپتەومدەوێتهەڵمگرنتاكەنارەنارنجیەكانیگوناه
دووباڵپڕمكەنلەچێژیفڕین

سەرێكبەمهەمووخەیاڵەوەخواببینێ
پڕپڕەلەگوناهیسوور
لێوانلێوەلەجوانی..!!

خودایەدڵنیامگوێتلەقوڵپەیرژانیمننەبووە
بۆیەگوێتناوەبەمزەمزەمەیپیرۆزییەوە
منگۆرانیدەزانممیلۆدیلەرۆحیبارانەو

تێكستیجوانیژن
تۆدەزانی..؟!

ئەمچەقۆیەالبەرەلەسەرملم،منگۆرانیدەناسم
دەزانێتباچەندجۆرەسەماشارەزایە

دەزانێمانگلەچەندكۆاڵنارێگەبەسێبەریشەودەگرێ
تێدەگاتهەناربۆشەرملەسووربوونیخۆیدەكات

پرتەقاڵبۆرازینابێتجلەكانیفڕێداو
مەمكیبداتەدەستباران
لەگەروویەكزیاترمدەوێ

بۆچریكەیئەمهۆرەیمەرگە
لەمەعبەدیژیاندا

خودایەحیكمەتلەدووبارەبوونەوەیئەوهەمووشەوەچییە؟
بۆچیهەمیشەلەدەرگایتاریكییەوەئاودیوویماڵیكاتدەبێ

شەوئەورێبوارەتەنهایەیماندووەوماندووشنابێت
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تالەسەرباڵیكانییەكیدوورەدەستتاوێوەنەوزبداو

نانێكیرەقلەئاویمیهرەبانیهەڵكێشێو
لەخەیاڵێكیشەرابیدانەرمیكات

هەرچیمێویخەیاڵەلەمنیەوەبپێچەخودایە
باقەدمگەاڵوقژمتەرزومەمكمترێبگرێ

لەبریشیرشەرابدەدەمەژیان
ساباتێكسازەكەم

بۆئێوارەكپەكانیتەنهایی
لقێكمدەدەمەدەستمناڵێكیعەجوول

بمكاتەجۆالنێوچۆنیپێخۆشەبمهێنێوبمبا
پەرداخێ:بانگكەمپێیدەڵێملەچۆڵەوانیخۆترسێ

تەنهاییژووانەبۆپێكهاتنەوەلەگەڵخۆت
دۆزینەوەیرۆحەلەمەنفایجەستە

ئاشتكردنەوەیحەرامەكانەلەگەڵئیمان
گۆزەیەكیبچووكمپڕملەگوناهیگەرم

تانەرژێمەسەردۆزەخێكیتینووخاڵینەبمەوە
گەردنتئازادناكەمهەڵمگریتخودا
گەردنتئازادناكەمبمشاریتەوە
گەردنتئازادناكەمبمنێژیت
دوودەستلەمنبۆداڕنینی
ئەمهەمووالسارییەلەجەستە

هەزاردەستمدەوێهێندەیخودا
سەریكمدەوێهێندەیشوشەكانیخەیاڵپڕو

هێندەیدەستەكانیخۆمبەتاڵ
دووباڵمپێویستەبۆفڕینتاماڵیفریشتەیاقوتییەكانیئەوبەردۆزەخ

تامەیخانەمەستەكانیئەودیووبەهەشت
قاچیشمنەدەیتێخودا

تازەوەكوكرمدەگەڕێمەوەسەرەتایبوون
دەخشێمتائەوبەرسنورەزبرەكانیواقع
دەخزێمتاتونێلەجادووییەكانیخەیاڵ

تابیرچوونەوەوتامەستبوون.
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دە فیگەر لەنێوان خۆكوشتن و ژیاندا !

هەژار عوسمان  

-1-
ئیشتیهامبەژیانناكرێتەوە

بەبیرمنایەتەوەكەیبوو
دركمبەوەكرد

سەدهێندەیتوێكڵیلیمۆتاڵە!!

-2-
كوشندەیەئەموەهمە
عەزابەئەمجورئەتە

پووچەژیان
پووچەخۆكوشتن
عەبەسەئومێد!
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-3-
بێهوودەئەمعەتریئومێدە

بەجلەكانمدادەپرژێنی
بێهوودەلەبیرتكردووە

ئەیدۆست…
بۆنیمردنلەگیرفانەكانتەوەدێ!

-4-
ئەمخەیاڵەم,هێواش…هێواش

بیرلەساتەوەختی
لەزرمەزرمكەوتنتدەكاتەوە

ئەیدڵ!

-5-
خۆكوشتنسەگەكانیخۆی
بەرداوەتەقاپیودیوارەكانم

لێمن,زەهری»ئەو«كوشتن
بۆسەگەكانیدادەنێم!!

-٦-
جیاوازیچییە؟

تۆبمكوژییاخودگوللە
ئەیمەراقم!

جیاوازیچییە؟
تۆبمكوژییاخودحەرف

ئەیتەنیاییم!

-7-
تەمەنێكبەدیارنەهاتنتەوەچاوەڕێ

كزكزدەسوتێچرایئومێد
هێشتاكەخەبەرێنییەلە»گۆدۆ«!
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-٨-
ئازارێكلەسینەمایە

كتومتدەمخاتەوەیادیخۆكوشتنیئەوكۆترەی
لەحیكایەتێكتداپرسەتبۆنەگرت

ئەیشەهرەزاد!

-٩-
سەرتمەنێبەسەرمەوە
ژیانهێندرەتاندوومی

دەترسێمرۆژێتۆشبەرببیتەوەنێوئەمپەتایە!

-10-
مەپرسە…

شیعرم,هیچنییە
جگەلەغافڵگیركردنیخۆكوشتننەبێ!
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ئێواره یه  و ئێواره ت نیم

گوڵباخ به هرامی

کهوهکماسی
خهملهساڵوهبهفرینهکانتدهنیشێت

کاتلهئێوارهدارادهوهستێ
منرهنگهکانیهاتنتکۆدهکهمهوه

درێژترلهپرچیپاییز
سێبهرێکبهدوامهوهیهو

مننیت
پیاوێکشانملێههڵدهخاو

تۆنیم
کهسنامناسێ

دراوسێو
دوکانو
تاکسی!

ههڵمبگرهوهکههڵموجگهره
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تالهکۆاڵنیدوولێو
دهگهڕێمهوهباوهشتو

قایمدهبملهقفڵیجهستهتدا.

لهههنارێکداهێالنهدهکا»با«و
پێنجلهپهنجهکانمکهمدهکاتهوه

ناگاتهدهستمغرووریهیچمهزهیهک،
لهلێوتدا

کهنارێکههیهپهمهییدهڕوانێت
تهونیماسیدهنێتهوهلهدڵمدا!

.......
ئێوارهیهو

ئێوارهتنیم
دهرفهتێکههتادهریاتبم!
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پرسه نامه یه کی ساده 

ئیسماعیل ئیسماعیل زاده 

ئهگهرهاتن
بێتووبۆنیلێوتان

ماچێکیساردلهسهفهریتابووتێکمدابهخهبهربێنێ
لهزاریهیچگۆڕێکدادووریتاننادرکێندرێ!


ئهگهرهاتنههمووبهڕیز

رازیلێبوردهییئهستێرهبڵێنهوه.
ئهوهیزووشهات،

ههتادهگاتهتهعبیریونبووینههاتنهوهیتۆ
چهترێکلهتامیدهریاههڵدا
باخهونهکانیبێوهیبێ!!


بهخێربێنبۆپرسهیبزهیهکیبێنسێو
گفتوگۆیجوانهرمهرگینیوهڕێیئاو..


ئێستاههمووپێکهوه

لهژێرکفنیهیالکی»ئیسماعیل«
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جلهکانتانله33ماچههڵکێشن

بهنهرماییبزهیهکیچاولهدوورداتێپهڕبن!
بێهیچکۆسپێ

لهسهرقسنهبهردیرۆژباشی32سااڵن
تووشی»خاتوونیبهفر«دێن،بهونیشانه:

)بهدووشهتڵیباران
بهچهترێکیپهناگفتوگۆیهکیتهنیا(

ههمووپێکهوه،
بهدهنگێکیبێگرێوهبڵێن:

-بهخێربێی--
لهبیرتانبێ

دهستیلهسهردڵیپیکهنیندادهنێو
لێوهکانیتهنیاییهکیبێپاسپۆرتئاوااڵدهبێ.

ئێوهههموو..
بێئێرهییبردن،

لهتامیبا-بدوێنههتا..
دهگهنهحهدیسیئاوێنهو

ههنگاوهبێجووتهکانیگهڕانهوهینسێ،
ههتادهگهنهنامهنهنووسراوهکانیئاو..


لهبیرتانبێ»خاتوونیبهفر«

بهئهسپایینووسینهوهیئهمپیتهغهمگینانهتهمریندهکا:
ئ
ی
س
م
ا
ع
ی
ل-و

پێبهپێیسهمفۆنیایباران
لهخهونیئاسمانداخانهنشیندهبێ...
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شتێكی تر لە ژوورەكەدایە
            

                                                 
رێبین ئەحمەد خدر

لەپاسەكەدادووبارەلەكچەكەدەپرسێ:دەچینەنەخۆشخانە؟
ئاووهەواساردە.بەفرناهێڵێتكەسبیربكاتەوە-دەنگیگۆرانییەكیناخۆش.

وەاڵم كچەكە « نەخۆشخانە دەچینە بەڵێ، « بەشەرمەوە بدزێتەوە خۆی ئەوەی وەك
دەداتەوە.

دەفتەرێكیبچكۆلەلەنێودەستیدا،ئەودڵنیایەكەئەمرێگایەهەڵەیە.
هەڵەیە،دەبووئێستالەژوورەكەیبووایە.

ژوورێككەهاوڕێكاندەڵێنجنۆكەیلێیە،جنۆكەیلێیەوپێدەكەنن.
دووبارەخۆینزیكدەكاتەوەلەكچەكەبێئەوەیهیچقسەیەكبكات،بەچاوپرسیارێكی

تردەكات.
زنجیرەیچیاكانوتەمێكینیگەران،بەاڵمشارێكیبچكۆالنەیجوان.شارێككەبەردەوام
ناكەیتەوە-جگە هیچیتر لە بیر ژوورەكانیش لەدەرەوەی بیر، دێننەوە خەڵوەت ژوورەكانی
لەوەیهەرچیزووترەهاوڕێكەتیانئەوەیكەبەڕێكەوتبینیوتەبەجێیبهێڵیولەگەڵ
و یە لێ ژوورەیجنۆكەی ئەو ژوورەكەت، بخزێنیتەوەكونجی گۆرانییەكیخەمبارداخۆت

–پێدەكەنیت.
»بۆچیجنۆكەیلێیەئەمژوورە..بۆچیترسناكە؟«لەسەردیواریباڵكۆنەكەدانیشتوویت

ولەهاوڕێكەتدەپرسی.
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وەاڵمدەداتەوە»چونكەئەوەیماوەیەكلەژوورەكەبێتعاشقدەبێ».

پاسەكەبەنێوكۆاڵنەباریكەكاندادەڕوات.
كچەكەیتەنیشتتتازەوەاڵمیئەوپرسیارەدەداتەوەكەبەچاولێتپرسیبوو.

تۆ»دەڵێیكامە؟«دوایوەاڵمەكەیئەو.
»ئەوكچەیلەگەڵخۆماندایە«ناویكچەكەدەڵێتوبەشەرمەوەپێدەكەنێت.

»لەخەودا؟«
»بەلێلەخەودا-لەقەڕەوێڵەكەوتووە«

»ئۆه..زۆرناخۆشە-لەقەڕەویڵە«واهەستدەكەیتكاتێكەوتۆتەخوارەوە.
كاتێكەوتۆتەخوارەوەوبەئاگاهاتووە،گریاوە.

چونكە دەترسان، خوارەوە.لەیەكتر هاتنە نەخۆشخانەكە دەرگای لەبەر وەستا. پاسەكە
یەكتریتاننەدەناسی.

نەخۆشخانەیەكیسەوز.ئێوەدوودوو–سێسێسەردەكەوتنبۆنهۆمیدووەم.
»كاتێكەوتیتەخوارەوەگریایت؟«
»نا.نازانملەهۆشخۆمچووم«.

باڵكۆنەكەیئێمەدەیڕوانیبەسەرخانووێكدا،پیرەمێردێكیبەستەزمانبەتەنهالەوێدەژیا-
یەكتردەبوون.ئێمەشنوقمی ئاوێزانی رادیۆكەیدادەنووست-گۆرانیوهەواڵ لەگەڵ شەوان
برینونیگەرانی.ئەوەیلەكاتیگۆرانیدادەگریا،ئەوەیبەخەمەكانیپێدەكەنی..ئەوەی
نزایدەكرد.ئەوەیبێدەنگ-ئەوەشیدەینووسی.هەموومانهاوشێوەیپیرەمێردەكە،وەك

ئەویشتەنها.
لەراستیداژوورەكەنەجنۆكەیلێبوونەتارمایییەكیش،ئەوەیلێیبووشتێكیتربوو.

دواجارهەموومانگەیشتینەنهۆمیدووەمینەخۆشخانەكە.
ئاویمردن بە ئەوەیخۆی تیایە،كچێكیسپیوەك ژوورێكیبچووك–یەكقەڕەوێڵەی

شۆردبێدێتەپێشەوەوپێدەكەنێ.
هەڵبەتەلەگەڵئێمەپێدەكەنێ.«باشەبەخێرهاتن..ئیستاباشەزۆر«خۆیالدەداوئێمە
هیچ لەدەستت. چییە دەفتەرە ئەم دەپرسێ هاوڕێیەك دەبینین، قەڕەوێڵەكە سەر كچی
وەاڵمێكنییە،هێشتائەوكچەیخۆیبەئاویمردنشۆردووەقسەدەكاتوروونیدەكاتەوە
»بەڵێ..ناخۆشە..منلەدەنگیكەوتنەخوارەوەكەبەئاگاهاتم..ئا..راستدەكەیت«گوێ
دەگرێودەستپێدەكاتەوە»بەڵێقاتیدووەمیقەڕەوێڵەكە..هاها..ئا..زۆربەرزە..«

تەواویدەكات»هیچشوێنێكینەشكاوە«.
دونیابێدەنگدەبێت،لەژوورینەخۆشخانەكەهەموویاندەجووڵێنودونیاشكپبووە.ئەوان
بەتەواویدادەبڕێنلەوەیكەخەریكەروودەدا-ئەوانبەجێدەمێنن.هەموویاندەمیاندەجووڵێ
هەمووكەسێك دەبێ خۆیدایە-بەڵێ لەجێی پەنجەرەكەش شووشەی مردووان، جیهانی وەك
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بزانێئەمپەنجەرەیەزۆرجوانشوێنیخۆیگرتووە.دكتۆرێكدەڕواویەكێكیتردێت،
یەكێكلەدكتۆرەكانپەشۆكاوە،واهەستدەكەمژوورەكەدەپێوێ.كچیسەرقەڕەوێڵەكە

نابینرێ-هەرگیزئەمەنابینرێت.
»دەزانیتۆزۆرسەیربوویتئەوكات-چاوەكانت،نازانم.نا..تۆلەكوێكەوتبوویەخوارەوە؟

دڵنیایتلەئاسماننەبووە؟
نائاسماننا...شوێنێكیتر..شوێنێككەكەسنەیبینیوە...وانیە؟«

»هاها..تۆتەواوشێتی..ئەوكاتەیلەسەرقەڕەوێڵەكەبووم؟«
»بەڵێ»

»لەخەونمدایەكێكدوامكەوتبوو.....تۆنەبوویت..؟..دوامكەوتبووومنبەدرەختێكیبەرزدا
هەڵگەڕام،لەدرەختەكەكەوتمەخوارەوە-كاتێكلەخەوهەڵساملەنەخۆشخانەبووم«

هەفتەیەكدواترمنتەواوالوازبووموكەوتم.شەوانەبەدیارپیرەمێردودونیایرادیۆكەیەوە
دادەنیشتم.دەمنووسیودەمنووسیتاوەكولەشوێنیخۆمتێپەڕم.دەستێكممردووورەش

هەڵگەڕا.پێموایەوەكخۆڵەمیشیلێهات.
»هەرلەنزیكتۆبم«

»ناتوانم«دووپاتیدەكردەوە.
باراندەباری،تەواویكۆاڵنەكانئاوگۆرانیبۆدەوتن.

لەژوورەكەداكەوت،هەموواننیگەران.
ئەوهیچئاگایلەخۆینەما.

زانیئەمژوورەتاریكودڵتوندەشتێكیتریلێیە،كەهەموومانبرینداردەكا.
پێشتریشلەمنیپرسیبوو:بۆچیجنۆكەیلێیەئەمژوورە..بۆچیترسناكە؟

منوەاڵممدابووەوە:چونكەئەوەیماوەیەكلەژوورەكەبێتعاشقدەبێ.
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السارێك له  کاروانه  وێڵه که دا

سه اڵح شوان

بوو. تر لهشوێنێکی بیرم و زیاترالکهیسهرمدههات.ههنگاومدهنا لهههمووکهسێك
دوێنێئێوارهزیادلهپێویستخواردبوومهوه.لهناکاوێکداسهیرێکیئهمالوئهوالیخۆمم
کرد،ئهمانهیلهگهڵیاندادهڕۆمکهسیانناناسم،تاقهکهسێکیشیانئاشنایمننییه،بهاڵم
ههموویانوهکمنماندوونولهرۆیشتنداالکهیسهریاندێ.ئهمرێگایهزۆرچاکشارهزام.
زۆرجاربهمنداڵیپێیدارۆیشتووم،بهاڵمخۆههموویسهدساڵێکزیاتربهسهریداتێنهپهڕیوه.

ئیتربۆچینازانمبۆکوێدهچێ؟دهبێبۆکوێبڕۆین؟بۆکوێ.
ههتیوویچهقاوهسوودهوسبهباتووڕتنهدهنهدهرهوه. -

لهبهرخۆمهوهپێکهنینێکگرتمی،ئهمکابرایهوادهزانێتلهناوعارهبانهداین.الکهیسهریشی
دێوئاگایلهخۆینییه.

زڕتهزهالمێکیقهویوقۆڵبهقهراغیریزهکهدادهڕۆیشتودهگهڕایهوه،خێراخێراشدهیوت:
زووکهن.پێههڵگرن.بانهمانگهنێ.دهیزووکهن. -

ئهرێکاکییاساوڵبۆکوێدهچین؟بۆکوێزووکهین؟ -
لێ تۆقێنێت،ههرچاوێکیوهکگۆمێکیخوێنی بم بوو زهقکردمهوه.وهخت لێ چاوێکی

هاتبوو.پهیتاپهیتامژیلهجگهرهکهیدهدا.
بهخوداوادیارهکاکییاساوڵبهنگکێشه. -

گهڕایهوهسهرموبهتوندیچهپۆکێکیدابهسهرشانموڕایکێشامهدهرهوهبهسهرمدانهڕانی:
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بزانهگووی ئهوهجگهرهکهم ها نیت؟ کوڕه،خۆشایهر بازیت ئهوهندهچهنه بۆ -

تێدایه.
جگهرهکهیوردکردوتووتنهکهیکردهناولهپی،هیچیتێدانهبوو.

بۆمنچیموتووه؟ -
خۆیگێلدهکات. -

کابرایهکداومێزهرهکهی بهدهموچاوی ڕیزهکه،سهرمدای ناو بۆ پێوهنام توندی پاڵێکی
لهسهرکهوتهخوارهوه،تابۆیداچهمایهوهبووهژێرپێوهولێیبهجێما،وتی:

بگهینهجێدهتدهمهمهحکهمهیشهرعی. -
-ئهمکابرایهوادهزانێتنانونهفهقەیلهسهرمنه.

سهیرێکیکردموبهتووڕهیهوهخهریکبوودهمههڵێنێتهوه،شیڕهییاساوڵهکهقڕوقهپی
کرد.

زووکهن،دهی.خۆنهمردوون،زوو..زوو..وو -
بیرمکردهوه،دیساندهستمکردهوهبهوڕێنهکردن.ئێبهڕاستدهبێئهمرێیهبۆکوێبچێت؟
ئهوچهمهیبهقهراغیدادهڕۆین،ئۆف..بهڵێ،بهڵێ..ئێستاشلهبیرمهکابرایشوانچهند
ژهندرمهیهکیحامورابیهاتنوداوایڕانهکهیانلێکردبۆشا،بهاڵمشوانهقایلنهبووهیچی
لێبفرۆشێت،چونکهبهههزارحاڵشیروماستهکهیبهشیدهکردنهیچیتریشیاننهبوو.

بهسهزمانهلهسهرمهڕێکخۆیبهکوشتداودهستیلێنهبووهوهبیفرۆشێت.
پڕبهدهمقیژاندم.

-کامتانوهکئهوشوانهیلهدهستدێت؟کێلهئێوهههیهبتوانێتوابکات؟کامتانکامتان؟
وادیارهئهوههمووخهڵکهمۆمیاکراون،ئهگیناخۆمنقوڕگمدڕا،بۆکهسێکگوێیلێمنییه.

بانهختێکیتریشهاواربکهم.چیدهبێباببێت،قیروسیا.
کابراییاساوڵوهکپهلکهپووشێکلهناوخهڵکهکهدادەریهێنام،وهکبهرازبهکێشیکردم
بێئهوهیورتهیلێوهبێت.منیشهیچدهنگمنهکرد.بابزانمچیدهکات.بۆکوێمدهبات.
شلۆقدا عارهبانهیهکی لهناو برۆپان لۆچی و چرچ دهموچاو تاشراوی سهروڕیش کابرایهکی
دانیشتبووتوێکڵهشووتییهکیناوههڵکۆڵراویکردبووهسهر.وامزانیسهریگهرمهژنهی
دهرکردوهودهیهوێفێنکیبکاتهوه،چونکهبهمنداڵیههرجارێکگهرمهژنهمدهرکردبووایه

دایکمتوێکڵهشووتیپێدادهسوویم.
یاساوڵهکهکڕنۆشێکیبۆکابرایتوێكڵهشووتیلهسهربرد،وتی:
گهورهم..ئهمدهملووسه،ئاژاوهچییه..ریزتێکدهره. -

زۆرسهیرمبهوقسهیههات،دهبێئهمهگهورهمبێت؟
وهختبووبدهمهپڕمهیپێکهنینیاساوڵهکهقیڕاندی:

خۆکهڕنیت.شاههنشایگەورەتلهتۆدهپرسێت.ناوتچییه؟ -
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تائهوساتهبیرملهناویخۆمنهکردبووەوە،بهاڵمبێگومانناومههیه.دهستمبردناسنامهکهم
دهرکهم.یاساوڵهکهپرسی:

ئهوهلهچیدهگهڕێیت؟ -
پرسیارێکمههبوولهبرمچووەتهوه.ئا..ئا،بهڕاستبۆکوێدهڕۆین؟ -

دهڕۆینبۆدۆزهخ. -
دۆزهخ؟ئێباشهئهیبۆشارهکهیخۆمانبهجێهێشتووه؟خۆلهدۆزهخ... -

ترسامبڵێم،خۆشتربوو.کێدهڵێخۆشلهالیئهمانهباشه،بۆیهخێراوتم:
خۆلهدۆزهخناخۆشتربوو. -
کهره..بۆتۆخهوتبووی؟ -

قسهکهمپێبڕی:
نهء..زۆرمخواردبووهوه. -
ئهیبهژههریمارتبێ. -

سهالمهتبیت.ئێچیبووه؟ -
ئهینازانیتمهنگۆلییهکاندایانبهسهرمانداوشارهکهیانلێداگیرکردین،ئێمهش -

ههاڵتین.
ئێباشەبۆکوێدەڕۆین؟ -

وابهرهوخوارملمانناوهتاخوداحهقماندهسێنێتههردهڕۆین. -
بهخوداجوانه.تهواومانکرد. -

ئیترهیچتههیه؟ -
نهء..سوپاس. -

بازێکمدایهدهرهوهوئهوکاغهزانهیبهدهستمهوهبوونبایهکهپهرشوباڵویکردنهوه.
کوڕەنهکهیقسهکانمبهههڵگێڕاوهییباڵوبکهیتهوه. -

بهرزبوومهوه، گهز یهک ههڵسا. پووزم له زیڕهیهک بدهمهوه، وهاڵمی کرد تێ ڕووم ههتا
سهگێکیرەشیگوێپانیپاکوتهمیز،لهژنهدهوڵهمهندێکدهچوو،کهفهرووهیهکیڕهشی
لهبهرکردبێت،زنجیرهکهیبەدەستپیاوێکیپیریسەربەمیرەکانەوەبوو.خوێنبەقاچمدا

هاتەخوارەوە.کابرابهخۆیودهستهودایهرهیهوهلێمهاتهپێشهوه.
دهمیسهگهکهمتپیسکرد.یاڵال..بڕۆپاکبیشۆ. -

لهتاوئێشیپووزم..پێمنهختێکلهزهویبەرزکردهوه.نهڕاندی:
ئهوهبهپێساڵومبۆدهکهیت؟ -
گهورهمسهربازیمنهکردووه. -
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فیراریشه؟بیگرنسهریپاکبتراشن،تادهگهینهجێ.بالێمانوننهبێ. -
پاشانپاڵێکیتوندیپێوهنامبۆالڕێکه،دهستێکمبهسهرمداهێنا:

بهخوداباشهئیترسهرشانهکردنیشمناوێ. -
ههرئهوهندهمزانیالفاویخهڵکهکهرایماڵیم،سهرنجێکیسهریانمدا.ههموویبهتوولهکهی
بن بینێنه و بگرنهوه جامانهکانیان و کاڵو توانیبوویان ههندێکیان دهچوون. لێدراو مۆرانه
ملیانهوه. کردبوویانه گرێدابوو، پێاڵوکانیان ههندێکیشیان پێویست، کاتی بۆ ههنگڵیان

کهسیشیاندهرپێیانلهپێدانهمابوو.دهتوترۆژیحهشره.
منیشپێشئهوهیبکهومهوهناویانوراماڵمدهن،ههرپێیهکمکردهههزارپێوتاهێزم

تێدابووبهپێچهوانهیئهوانهوهڕامکرد.

1970بەغدا

ژماره 

بهخۆیونهجمهکانیسەرشانییهوهلێمهاتهپێشهوه،بهدووچاویزیتهوه،کهوهکنهجمهکانی
لهبهرتیشکیگهرمیخۆرهکهدادهبریسکانهوه،نهڕانی:

تۆناوتچییه؟ -
تیشکیخۆربهلێشاوبهسهرئهوحهشامهتهدادهڕژاولهپۆستاڵهکانیانەوهدهڕژایهخوارهوه.
دهتوتدارستانێکیدارخۆڵیشارهوانییه.کهسدهنگوجووڵهینهبوو.ههرچهندهخۆربه
ههمووهێزێکییهوهنقوورچهیلهیهکبهیهکیاندهگرت،بهاڵمدارخۆڵهکانجووڵهیاننهبوو.
منویستمپاڵێکبهدهستیخۆرهوهبنێموتێیبگهیهنم،کهوهختیگاڵتهنییهوبهسنقوورچم

لێبگرێت،بهاڵمپێشئهوهیئهمکارهبکهمدهنگیکابراینهجمهداربهئاگایهێنامهوه.
ههمانبهزمهکهیجارانه.ئهمزهالمانهیدهرهوهیریزهکهههمووزهردهواڵهییهککونن.

کوڕهتۆ.ههیمهیموونێبوویت،بهاڵمئێستائادهمیزادم. -
ئادهمیزاد -



76
لهگهڵئهوهشدا،کهدڵنیابوومئهوئادهمیزادییه.بهدهمقاقایپێکهنینهوه،وتی:

ههموومانئادهمیزادین. -

کهواتهئیتربۆچیلێمدهپرسێت.خۆمنهێشتائهوجووڵهیهی،کهویستمبیکهمنهمکردبوو،
بهاڵمچارچییه.ههردهبێوهاڵمێکیبۆبدۆزمهوه.ئاهادۆزیمهوه.ئهمهیدهیوتبیڵێم:ژماره

)....(یفاڵنیکوڕیفاڵنیکوڕیفاڵنکهس.دهستهیئهوهندهیتیپیئهوهنده.
نا....نا،منژمارهنیم.منلهناوزبڵخانیژمارهکانداژمارهنیم.نابێژمارهبم.نابینی -
لهریزیدارخۆڵهکانهێنرامهدهرهوه،بهرهوژوورێکیتاریکژمارهیهکیانخستهملمهوهو

پاڵێکبۆژوورهوه.

1971بەغدا
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بەرزاییەكانی نزیك ئاسمان

ئینریكە كۆنگراینس مارتین
لە فارسییەوە: جەبار سابیر

1
ئیستیبانسەیرێكیخوارەوەیكردوئەسكەناسێكیرەنگنارنجیبینی.لەتەپۆڵكەكەوە
تاجادەكەهاتەخوارێودوایئەوەیچەندهەنگاوێكچووەپێش،لەنزیكباریكەرێیەكەوە

كەبەتەریبیجادەیسەرەكیكشابوو،سەیریئەسكەناسەكەیكرد.
بەدوودڵی،ناباوەڕی،دانەوییەوەوهەڵیگرتەوە.دە،دە،دە،ئەسكەناسێكیدەسولەی
بوو،ئەسكەناسێككەپیزیتایزۆروریاڵیبێژماریدەهێنا.رێكچەندریاڵ؟نیشانەیچ
سەروەتێكبوو؟ئیستیبانئەوەندەینەدەزانیبتوانێتبچێتەحسابیئەمەندەئاڵۆزەوە،بەاڵم
ئەمەبۆئەوبەسبووكەبزانێئەمئەسكەناسەلەكاغەزێكیرەنگسوورەوبەریچەپو

راستیژمارەیەكیدەیلێنووسراوە.
لەجادەكەتێپەڕیوچووەگۆڕەپانێكیپڕلەخۆڵوخاشاكەوە.پێینایەكۆاڵنێكەوەو
لەوێوەتوانیبازاڕیخەڵكەدەوڵەمەندەكەببینێ.ئەمەشاریلیمابوو،لیما،وشەكەمانایەكی
نەبووبۆی.بیریكەوتەكەمامیقسەیلەبارەیلیماوەبۆكردبوو،وەكشارێكیگەورە،

ئەوەندەگەورەكەملیۆنونیوێكمرۆڤیلێدەژی.
وەستاوبیریكردەوە:شار،بازاڕیدەوڵەمەندان،تەالریسێچوارنهۆمی،ئۆتۆمبیلەكان،
ئاپۆرایخەڵكوئەسكەناسەنارنجییەكەیشلەگیرفانیپانتۆڵەكەیدابوو.دواترتۆزێكگەڕا،
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گەیشتەسنتیسكەبەشێكبوولەشار.خەڵكەكەهاموشۆیانبوو،لەهەمووالیەكەوەلە

هەوڵوتەقالدابوونوئەویشبەردەواملەنێوانئەمهەمووجووڵەیەدابێجووڵەمابۆوە.

2
چەندمناڵێكیهاوتەمەنیئەولەسەرشۆستەیەكیاریاندەكرد.ئیستیبانلەدووری
چەندمەترێكەوەوەستاتاسەیریرۆیشتنوگەڕانەوەیتۆپەكەبكات.پاشان،كەماوەیەك
بوو. ئیسیبان هاوتەمەنی تاڕادەیەك كە یەكێكیان لە جگە رۆیشتن، مناڵەكان تێپەڕی،

پانتۆڵێكوكراسێكیخاكیلەبەردابوو.
لەئیستیبانیپرسی:
-خەڵكیئێرەیت؟

ئیستیبانهەستیكردقڵپبۆتەوەونەیزانیچۆنروونیبكاتەوەكەلەوەختیگەیشتنییەوە
بەئەوێ،واتالەچەندرۆژپێشترەوە،لەسەرتەپۆڵكەكەدەژی.

مناڵەكەیترپرسی:
-خەڵكیكوێی؟

-ئەوێ،سەرتەپۆڵكەكە.
ئەوشوێنەیپیشانداكەلێوەیهاتبوو.

-ئاگۆستینۆ؟
ئیستیبانبەپێكەنینەوەوەاڵمیدایەوە:

-بەڵێ،ئەوێ.
ئەمناوەراستبوو،بەاڵمئیستیبانهەرگیزوایپێنەدەوت.كوخێككەمامیدروستی

كردبوولەكۆاڵنیهاوسێیئاسمانهەڵكەوتبوووتەنیائیستیبانبووكەئەمەیدەزانی.
دوایساتێكمناڵەكەیتروتی:

-منماڵێكمنییە.
هەڵماتێكیبەزەوییەكەكێشاوبەتوندیوتی:

-تف،ماڵێكمنییە.
ئیستیبانپرسی:

-ئەیلەكوێدەژی؟
-لەبازاڕ،ئاگاملەمیوەكانەوهەندێككاتیشدەنووم.

هاوڕێیانەخستییەسەری:
-ناوتچییە؟
-ئیستیبان.
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-منیشناومپیدرۆیە.

پێكەوەرۆیشتن.تۆزێكپیاسەیانكرد.زیادلەپێشترخەڵكدەبینرا،زۆرلەپێشتر
خانووهەبوو،لەسەرشەقامەكەدەمبەدەمئۆتۆمبیلیزیاتردەبینرا.

ئیستیبانكەئەسكەناسەكەیپیشانیهاوڕێكەیدەداوتی:
-سەیركەچیمدۆزیوەتەوە.

پیدرۆلەگەڵئەوەیئەسكەناسەكەیوەردەگرتپرسی:
-ئۆی،ئەوەلەكوێدۆزیوەتەوە؟

-نزیكتەپۆڵكەكە.
-دەتەوێچیلێبكەیت؟

-هەڵیدەگرم.
بەاڵمگەرمنلەجێیتۆبوومایە،مامەڵەمپێوەدەكرد.سوێنددەخۆم.

-چجۆرەمامەڵەیەك؟
-دەكرێهەزارجۆرەمامەڵەبكەیت.لەماوەیچەندرۆژێكدا،هەریەكەلەئێمەدەتوانین

دەسوڵزیاترمانهەبێت.
ئیستیبانبەسەرسووڕمانەپرسی:

-دەسوڵەزیاتر؟
-تۆخەڵكیلیمای؟
ئیستیبانسووربۆوە:
-نە،خەڵكیتارمام.

وسەر تەپۆڵكەكە ناوەڕاستی تەپۆڵكەكە، دامێنی لیما، هاتۆتە كە بیركەوتە ئەوەی    
تەپۆڵكەكە.لەوێبەجۆرێكشاریلەبەرپێیخۆیدابینیبووكەگومانیكردبووخۆی

كەوتۆتەهاوسێیئاسمان.
پیدرۆوتی:

-دەكرێلەلیمازۆرمامەڵەبكەیت.بۆنموونەگۆڤاروچیرۆكیوێنەداربكڕیویەكسەر
بیفرۆشیتەوە.دەتوانینئەمشەوپازدەسولەمانهەبێت.

-پازدەسولە؟
-بێئەمالوئەوال.پازدەسولە،دووسولەونیوزیادەیشبۆتۆ،دووسولەونیویتربۆ

من.پێتچۆنە،ها؟
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3

دووكوڕیمناڵكاردواینانینیوەڕبەیەكترگەیشتن.پیدرۆئیستبیانیفێركردچۆن
بە هێدی هێدی شار، چەقی بگەینێتە خۆی و هەڵبواسێت ترامواكانەوە دواوەی بە خۆی

ناوەڕاستیشەقامەكاندابپەڕێتەوەولەشارداخۆیبەنێوانئاپۆرایخەڵكدابكات...
گەیشتنەدەرگایەكیگەورە.حەوشەیەك،جۆرەهاگۆڤاریلێبوو،پیاوان،ژنان،منااڵن،

هەرجۆرەگۆڤارێكیاندەویستهەڵیاندەبژارد.
پیدرۆلەرەفەیەكنزیكبۆوەوبەستەیەكگۆڤاریخستەبنباڵییەوە.پاشانژماردنی

وبەئیستیبانیوت:
-پارەكەمبەرێ!

بۆئیستیباندژواربوودەستیلەئەسكەناسەبێتەوە.پرسی:
رێكدەكاتەدەسولە؟

-بەڵی،دەسولە.دەگۆڤار،دانەیسولەیەك.
ئیستیبانپارەكەیدایەپیاوێكیقەڵەوولەگەڵهاوڕێكەیهاتەدەرێ.

لەگۆڕەپانیسانمارتیندامەزران.لەسەریەكێكلەدیوارەكورتەكانكەبەدرێژایی
چیمەنەكەكشابوون،گۆڤارەكانیانباڵوكردەوەوكەوتنەهاواركردن:

-گۆڤار،گۆڤار،دانەیبەسولەونیوێك.
زۆریپێنەچووكەتەنیاشەشگۆڤارمایەوەوباقییەكەیفرۆشرابوو.پیدرۆبەلەخۆبایی

بوونەوەوتی:
-باشە،بیرلەچیدەكەیتەوە،ها؟

-باشە،زۆرباشە...
ئیستیبانهەستیكردكەهەقناسیبەرامبەرهاوڕێكەی،بەشەریكەكەی،بووینلێوڕێژ

كردووە.
فرۆشتنیگۆڤاربەردەوامیهەبوو.

-گۆڤار،گۆڤار،دانەیبەسولەونیوێك.
لەكاتژمێرچوارونیوداتەنیاگۆڤارێكمابۆوە.

پیدرۆوتی:
-ئاخخەریكەلەتینوێتیداماندودەبووم.دەتوانینانێكیاشیرینییەكمبۆبكڕی؟

ئسیتیبانوەاڵمیدایەوە:
-كێشەیەكنییە.

پیدرۆسولەیەكیلەگیرفانیدەرهێناوروونیكردەوە:
-ئەمەلەدووسولەونیوەقازانجەیخۆمدەدەم.

-بەڵێ،تێدەگەم.
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پیدرۆكەسەرگۆشەیشەقامەكەیپیشاندەداوتی:

-تاسینەماكەدەچییەپێش،پاشاندەچیتەسەرشەقامییەكەمبەدەستەراستدا،
پەنجامەتربڕۆیدەگەیتەدوكانێكیژاپۆنییەكان،نانێكبەژامپۆنەوە،یامۆزێكوتۆزێك

پسكیتبكڕە.
ئیستیبانلەشەقامەكەتێپەڕی،لەتەنیشئەوئۆتۆمبیالنەوەتێپەڕیكەوەستابوونو

بەرەوئەوالیەیگرتەبەركەپیدرۆپیشانیدابوو.
پاشتۆزێك،بەپاكەتێكپسكیتەوەگەڕایەوە.

بە پاشان بكات. ریكالمەكان سەیری تا وەستا تێپەڕی. سینەماكەوە بەرامبەر لە     
ناوەڕاستیشەقامەكەداتێپەڕیوگەیشتەجێگایەككەگۆڤارەكانیانلێباڵوكردبۆوە.بەاڵم
پیدرۆشوێنەوارینەبوو.ئایاهەڵەیكردبوو؟نا،بێگومانهەمانجێگابوو.هەستیكرد
درەنگگەڕاوەتەوەوبێگومانپیدرۆبەشوێنئەودادەگەڕێ.زەمانتێدەپەڕیوپیدرۆو
پازدەسولەكەیش.تابلۆیرۆشناییفرۆشگاكاندادەگیرسان.خەڵكەكەبەخێراییەكیزیاتر
دەڕۆیشتن.ئیستیبان،بێجووڵە،پاڵیدابۆوەبەدیوارەكەوە،پاكەتێكپسكیتیبەدەستەوە

بوو،لەهەمانجێوەستابوو.پرسیكاتژمێرچەندە.شەشودەخولەكبوو.
واتاپیدرۆخەڵەتاندبووی؟ئەسكەناسەرەنگنارنجییەكەیدزیبوو؟...ئیتركاتژمێر

بووبووەحەوت.ئیستیبانفشاریخستەسەرخۆیتانەگری.
ماندوولەچاوەڕوانیدا،لەگەڵئەوەیددانیلەپسكیتەكەگیردەكرد،شێواووپەریشان

كەوتەڕێ،لەسەرئاسنیدواوەیتراموایەكدانیشتتابگەڕێتەوەشوێنەكەیخۆیان.
لیمایەكەمینوانەیدابووەئیستیبانوئەویشباشئەمەتێگەیستبوو.

* سەرچاوە:
انشبمردەهابیرونامدند

داستانهایكوتاازامریكایالتین
گزیدەوترجمە:قاسمصنعوی،جلددوم،چاپچهارم،نشرگلازین،1388
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جێگۆڕکێی ئەستێرەکان
خوێندنەوەیەک بۆ کۆمەڵە شیعری )سێبەری خۆتم لێ حەرام مەکە(

گۆران رەسووڵ زەوقە

وتەیەیدا لەم مەبەستێکی لە زیاتر بیکاسۆ پابلۆ نین، دیوارەکان رازاندنەوەی بۆ تابلۆکان
هەیەوزیاترلەئامانجێکدەپێکێ.ئەوپێیوایەجەوهەریهەمووکارێکلەوەدانییەکەبەو
پشت لە هەیە، بەرهەمەکاندا دناڤ شاراوە هەمیشەشتێکی بەڵکو ناسراوە، پێی جۆرەی
هەربۆچوونێکەوەسەرنجێکورایەکیترهەیە.بەرهەمێکچەندبۆچوونیجیاوازهەڵبگرێ،
ئەوەندەبااڵییدەنوێنێ.بیکاسۆلەمقسەیەیداپیرۆزیدەداتەکارەکەی،ئەمپیرۆزیەشلە
دووالیەنەوەدەبینرێ.یەکێکیانوەرگرەکانەکەنابێکارێکیانبەرهەمیکەسێکتەنیالە
قالبێکداببیننوتەنێلەوروانگەیەشەوەبڕیاریلەسەربدەن.دووەمیان،کردەیپیرۆزکردن
هونەری کارەکی هەمی پێیەی بەو ئەمەش بکەرەکانە، یاخود داهێنەرەکان لەالیەنخودی

ئەرکەوبەرپرسیارییەتیلەگەڵدایە.
لەئەدەبیاتداهەمانئەرکوهەمانبەرپرسیارییەتیوجودیهەیە،هەمووبەرهەمێکیئەدەبی
لەکاتێکدادەکەوێتەخانەیمەزنییەوەکەهەڵگریپەیامێکبێت،گەهاندناهەرپەیامێکیش
ئەرکە.وەکدەزانینکۆنترینژانریئەدەبیلەمێژوویئەدەبیاتیکوردیداشیعرە،لەهەموو
سەردەموبارێکداشیعریکوردیدەنگیخۆیهەبووەبەاڵمئایائەودەنگەدەنگێکینووساو
بووەیانلەئاستیرووداوەکانوکولتوورینەتەوەییدابووە؟کەئەمەشدیسانەوەهەرمانای
ئەرکووەزیفەیشیعریدگەهینی.ئەگەرئەرکیشیعرییکوردیتەنیاپێداهەڵگوتنبێبە
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زوڵفییاروگەردنیپڕخاڵیولێوەهەنگوینییەکانی،ئەواچپێویستناکالەمەودواشیعر
بنووسین،چونکەنالیوگۆرانوهێمنوگەلێکشاعیریترلەهەمووسەردەمەکاندائەوەیان
گەلەکبەجوانیوداهێنەرانەوەبۆنڤیسووین.دەقیبااڵخۆیلەقاوغیسۆزداریدەردەهێنێ
ورەوتێکیهزرییانەدەگرێتەبەر.کرۆکیئەرکیشیعریشلەنووسینەوەیراستگۆیییانەی
ویژدانوبوونیشاعیرەوەدایە.دکارمبڵێممنلەخوێندەوەیکۆمەڵەشیعری)سێبەری
خۆتملێحەراممەکە(یحەمەعەباسدائەوراستگۆیییەمبینی.ئەووەکبڵێینامەبۆخودا
کە دەبینم حەقیقەتە ڤێ شیعرەکاندا زۆربەی لە ئەز دەنووسێتەوە. خۆی وەها دەنووسێ

شاعیریاداشتەکانیخۆیبێهیچپەردەیەکنیشاندەدا.

نوێژێ بۆ مەرگی خۆم و
مەرگێ بۆ نوێژی بێ دەستنوێژیتان

لە دەفتەری با دەنووسم
چوار مەشقی دەمرم و

بە پێوە خۆم دەنێژم ....ل18
زۆرێکلەشاعیرانونووسەرانپرۆسەینووسینوەککردەیەکیخۆبەتاڵکردنەوەدادەنێن.
گەلێکشاعیرشیعردەکەنەهۆکارێکبۆخاڵیبوونەوەلەنیگەرانیوبێهەداییوبەتاڵبوونەوە
لەوهزرانەیناگەنەئەنجام.وەلێمنپێموایەئەوجۆرەبەتاڵبوونەوەیەلەنووسیندابەگشتی
ولەشیعردابەتایبەتیلەودامرکانەوەیەدەچێکەکەسێکیگیرۆدەوموعتادیمەییا
ماددەهۆشبەرەکاندوایخواردنەوەیئەوبڕەیکەدەیەوێ،هەستیپێدەکا.لەکاتێکدائەو
دامرکاندنەوەیەوخاڵیبوونەوەیە،کاتییەوبەدواشیدابڕیماددەیزۆرتروپڕبوونەوەیەکی

خێراتروزۆرترینیگەرانیدادێ.

کە رێگایێ دەستپێدەکا... دەستپێدەکەم
کە رێگایێ کۆتایی دێ... کۆتاییمدێ

گەورەترین دەستپێکردن 
لە گەورەترین کۆتایی مارە دەکەم

منداڵێکیان دەبێ ناوی دەنێم مردن .....ل50
شاعیرلەزۆربەیشیعرەکانیداناتەباییەکیەخەیدەگرێوبەجۆرێکناچاریدەکاکەگەمەی
پارادۆکسیبکاوپارادۆکسببێتەهاوبیری.لەشیعری)تاڵنامەیباران(داگەلێکپارادۆکس
دەکەونەبەرچاو،رەنگەشاعیرلەبەدەنگهێنانیپرسیارگەلێکیجیاوازولەژاوەژاویگەڕان
بەدوایوەاڵمەکانیانداتووشیئەوناتەبایییانەببێ،ئەمەشبەجۆرێککەپرسیارەکانبێ

ویستیشاعیرلەدایکدەبنوکەللەیسەریپڕدەکەنلەجەنجاڵیوهاتوچۆ.
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ئەو جۆرە بەتاڵبوونەوەیە لە نووسیندا بە گشتی
 و لە شیعردا بە تایبەتی لەو دامرکانەوەیە
 دەچێ کە کەسێکی گیرۆدە و موعتادی مەی 

یا ماددە هۆشبەرەکان دوای خواردنەوەی ئەو بڕەی
 کە دەیەوێ، هەستی پێدەکا. لە کاتێکدا ئەو 
دامرکاندنەوەیە و خاڵیبوونەوەیە، کاتییە و

 بەدواشیدا بڕی  ماددەی زۆرتر و پڕبوونەوەیەکی
 خێراتر و زۆرتری نیگەرانی دادێ

زەمانی هیچە
تۆ لەم زەمانی هیچەدا باوکایەتیم دەکەیتەچی

من لەم زەمانی هیچەدا 
چۆن بکەمە درەختێکی پرچن و

سێبەر لەم بەژنە دەوەنییەت بکەم.....ل73
ژیانلەکابووسێکزێترچیترنییە،ئینسانەکانلەگەڵگەورەبوونیاندابەردەوامخەریکی
وەڕەسییەش و کابووس ئەو بیالوێنینەوە، دەبێ کە وەڕەسییەکە بوون خۆیانن. فریودانی
منداڵی بۆ گەڕانەوە ئارەزووی هەمیدەم مرۆڤەکان بۆیە دەیانگاتێ گەورەبووندا لە مرۆڤ

دەکەن.گەورەکانهەمیشەبەراوردیژیانیخۆیانوزەمەنیمنداڵییاندەکەن.
شاعیرلەدەقی)لەمنداڵیتدەخۆمەوە(کەبۆ)کریڤ(یکوڕینووسیویەتیئەوتامەزرۆبوونەی
شتە سەردەمی دەگەڕێتەوە وەهمێک وەکو هەمیشە ئەو نیشاندەدا، منداڵییەتی بۆ خۆی
بچووکەکانوزەمەنیخاوێنیناخودەروون.لێشاعیرکەلەووەهمەبەئاگادێودەکەوێتەوە
نەهامەتی گژداچوونەوەی بە بۆ چەکێک وەک بێدەنگی گەورەکان، بوونخراپەیەیی ئەو ناو

گەورەبوونهەڵدەبژێرێ.
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واڵت جگەرەیەکە

سوڵتانێک
دەیسووتێنێ و

هەڵیدەمژێ
لەپی کراوەی سواڵکەران

تەپڵەکن بۆ سۆتەکی .......ل43
ئەوەیکەلەشیعردازێترسەرنجیخوێنەررادەکێشیئەووێنەشیعریانەنکەبەرهەمیئەو
هەستوئەندێشەئاگرینەیەیەکەشاعیرلەناویاندادەسووتێ.سوریالییەکانوێنەبەیەکەم
دەنگێکی دەبنە شیعرییەکان وێنە کاتێکدا لە ئەمەش دەزانن، شیعری زمانی کەرەستەی
بەرزیدەقیشیعریوبەدوایوێنەیشیعرییشەوەهزروزمانوفانتازیادێن.بۆئەوەی
بمانەوێبیرۆکەیەکیاپەیامێکیجوانبگەیەنینپێویستمانبەوێنەیەکیجوانە.لەمکۆمەڵە
شیعرانەداگەلێکوێنەیناوازەدەکەونەبەرچاوکەشاعیربەئایدیایەکیقووڵەوەئافراندوونی،
لێئەوەیکەوایکردووەکەئەووێنانەدەرکەونئەوموزیکەیەکەلەنێوشیعرەکانداهەیە،

موزیکێککەوشەکانودەربڕیینەکانوپەیوەندینێوانیاندایانڕشتووە.

مردنت باش ئەی عاشق
من هاتووم بۆ گڵکۆیەکی بێ کێل

منت باش ئەی مەرگ
کە تا ئێستا وشەیەکم نییە بۆ تۆ ...... ل141

)یاما(خوایمەرگیهیندییەکانە،ئەوخوایەدووروویهەیەروویەکیانگەشوقەشەنگ،
ئەزەلییەتی و بوون دەرهاویشتەی شێوەیەش دوو ئەم ترسناک. و ناشیرین تر روویەکەی
راستەقینەیمردنە.مەرگلەهەندێکاتدادۆستولەهەندێکاتیشدادوژمن،حەقیقەتی
بوونیمەرگکەخاڵیکۆتایییەخۆیلەخۆیدانەهامەتییەکە،لەکاتێکدامردنوامانلێدەکا
کەئەمژیانەنەعلەتییەمانبەهەموومەینەتییەکانییەوەخۆشبوێتودەستبەردارینەبین.
مرۆڤەکانهەمیشەلەهەوڵیراکردنلەمردنن،خۆفریودانوفێڵکردنلەخۆیانبەچەشنی
بە هەندێک و سەفەرکردن بە هەندێک مەرگ. بەرەنگاربوونەوەی بۆ رێگەیەکە جۆراوجۆر
زانستوهەندێکیشبەپەیڕەوکردنیبیروباوەڕەئایینییەکانکەهەندێکلەوئایینانەمژدەی
ژیانوجیهانیدواییدەدەن.بەاڵمزۆرێکلەنووسەرانپرۆسەینووسینوەکجۆرێکلە
لەشیعرەکانی لەهەریەک عەباس دادەنێن.حەمە لێی وهەاڵتن رووبەڕووبوونەوەیمەرگ
)گۆرانییەکیشبۆمردن،مەرگیچوارمەشقی،دڵشکان،بۆتۆئەیمەرگ(دائەودووروویییە
وحەقیقەتەمانپێدەڵێتکەمردنهەمیشەلەنێواندوورێگادادەمانهێڵێتەوە،رێگایەکبۆ

چێژوەرگرتنلەبوونورێگایەکیشبۆترسلەمەرگ.
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بەرەو... خۆشم نازانم بەرەو کوێ

وەک زیندەخەو لە مردن دەچم و ناچم
وەک سێبەری کراوەی خۆم لە مرۆڤ دەچم و ناچم

وەک ناخی خۆم لە مەیدانی پیرەشەڕێک دەچم......... ل82

چەنددەیەیەکدەبێهەندێکباریوەکدڵەڕاوکێیوگومانوتێکچوونیدەروونیکەتەواو
باڵیبەسەرشیعریکوردیداکێشاوە،ئەمحاڵەتەشبەدرێژاییئەزموونیشیعریکوردی
و داگیرکردن ئەنجامی لە کە کولتوورییەی رووخانە ئەو بۆ دەگەڕێتەوە ئەمەش هەبووە،
نیگەرانی ئەو رەنگدانەوەی بەاڵم هاتووە. کورد نەتەوەی بەسەر چەوسانەوە و زوڵمکردن
کالسیکی شاعیرانی دەبینی هەبووە، جیاوازی شیعرییەکاندا قۆناغە لە گومانە و راڕایی و
ئەوەندەهونەریانەکاریانلەسەرئەوپرۆسەیەکردووە،بەئەندازەیەککەئەوحاڵەتانەبە
ئەستەمخۆیاندەدەنبەدەستەوەودوایراڤەکردنێکیوردئینجائەوگومانانەدەدۆزینەوە.
بەاڵملەشیعریئێستاداشاعیرناتوانێکۆنترۆڵیئەوناهاوسەنگیوناتەبایییەبکاتوئەو
گومانانەیکەهەیەتیلەفۆرمێکیرەمزییانشێوازێکیفیکریوهەڵگریمانایجیاواز
دەرببڕی.رەنگەئەمەشپەیوەستبێبەشێوازوتەکنیکوخاسیەتەکانیشیعرینوێو
جیاوزلەخاسییەتەکانیشیعریقۆناغەکانیتر.حەمەعەباسئەوەندەرۆچووەتەناوگومان
وراڕایییەوە،جگەلەنمایشکردنیگومانەکانوەکخۆیان،نەیتوانییەوەفۆرمێکیترببخشێتە
و بهزرێ گومانەوە بە لێکردووە)دێکارت(یانەهەمیشە وایان کە راڕایییانای و گومان ئەو

بپەیڤێوبەگومانەوەبڕوانێتەهەمووشتەکان.

شاعیر لە دەقی )لە منداڵیت دەخۆمەوە( کە
 بۆ )کریڤ(ی کوڕی نووسیویەتی ئەو تامەزرۆبوونەی

 خۆی بۆ منداڵییەتی نیشاندەدا، ئەو هەمیشە 
وەکو وەهمێک دەگەڕێتەوە سەردەمی شتە

 بچووکەکان و زەمەنی خاوێنی ناخ و دەروون. 
لێ شاعیر کە لەو وەهمە بە ئاگادێ و دەکەوێتەوە 

ناو ئەو بوونخراپەیەیی گەورەکان، بێدەنگی 
وەک چەکێک بۆ بە گژداچوونەوەی نەهامەتی

 گەورەبوون هەڵدەبژێرێ
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لە بزربوونی خۆماندا بزر دەبین

ناگەینە سەرەداوێکی سۆراخ
لە دۆزینەوەی ئەواندا بزر دەبین

ناگەینە بڵند گۆی مزگەوتێکی بێ منارە
ئۆهـ.... دیسان دەشکێم و دەبمە چەند پارچە..... ل12

گەڕانبەداوایبوونداهەمیشەوەکچەمکێکبووەکەنووسەرانوشاعیرانیدونیابەشێک
یانهەمووتەمەنیانبۆدۆزینەوەیانتێگەیشتنلەمانایبوونتەرخانکردووە،زێدەگۆیی
لەناوفەلسەفەیبوونگەراییداژیاوە، ناکەمئەگەربڵێممەحوییەکەمشاعیریکوردبووە
)چیبکەمنەئەوکەسەمکەکەسمالبێلەالبەکەس/خۆشمنەگیمەئەوکەسەئەومنبکا
بەکەس(ئەمدوودێرەگەواهیئەوەدەدەنکەمەحویچۆنبەدوایبوونداگەڕاوە.ئەم
فەلسەفەیبوونگەرایییەمرۆڤلەسەرشیکاریبەردەوامرادێنێت،هەمووئەوانەیکەبەدوای
بوونایەتیدادەگەڕێن،وردبینانەدەڕوانەیەکبەیەکیچرکەکانیزەمەن.لەمکۆمەڵەشیعرەدا
پارچەبوونیشاعیرلەنێوانبوونونەبوونداونەگەیشتنبەواقیعێکیرەهادەبیندرێو
لەهەندێدێریشیعرەکانداهانکەهانکیهەناسەکانیماندوویەتیشاعیرلەگەڕانبەدوای
الی دەچووەوە هزرم شیعرێکدا چەند خوێندنەوەی لە من دواجار دەبیسترێ. بوونایەتییدا
قسەکەینیچە:)ئەوەیلەکاتیخۆیداناژی،چۆندەتوانێلەکاتیخۆیدابمرێت؟خۆزگە

قەتلەدایکنەبووبام(.

دوێنێ بە شەقامێکا تێپەڕی
ئەمڕۆ تەرمەکەی پێدا هاتەوە

تەرمەکان بەڕێوەن
تەرمی هەموومان
چەند کڵۆڵە شەڕ

تەنها ئەو دەمێنێتەوە و نابێتە خاوەنی تەرم......ل87
لەسەنگەری بەردەوام دەکا بەڕەاڵ پەتۆ دوا وەختەی ئەو تا دێتەبوون کاتەی لەو مرۆڤ
جەنگی تر شتی زۆر و ئەمانە گەڕان چێژ، بیرکردنەوە، بۆنکردن، بینین، جەنگەکاندایە.
خودینوبەردەواملەگەڵمرۆڤەکاندادەژین،ئەمەجیالەشەڕوئاشووبەئینسانییەکانکە
تێکستەکانی لە لەهەریەک یەکتر.شاعیر لەناوبردنی لەپایهیچدادەکەونە دەبەنگ وەک
)جەنگەکاندواییاننایە،پەراوێزەکانیشەڕ،جوانییەکانیجەنگ(ئەوپاشماوەرووخانییەمان
نامەنتیقەوە و مەنتیق نێوان وشەڕی وجودییەکان پێکدادانە ئەنجامی لە کە دەدا نیشان

ماونەتەوە.بوونبەهەمووپێکهاتەوماناکانییەوەجەنگێکەومردندایدەمرکێنێتەوە.
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ئەی خەرەندە موگناتیسییەکەی

پشت رێگا نشێوەکەی کورتەپیاسەی ئێوارانم.... ل75

لەمدوودێرەداشاعیروشەسواریوشەدەکا،بەجۆرێکوشەیەکیازیاتربارگرانیدەخاتە
سەردێرەکەودواجارسەرتێکستەکە،لەهەندێشوێنیترداچەندشێوەوفۆرمیلەوجۆرە
هەن.لەهەندێشوێنیترداشاعیررەچاویخاڵبەندیوهێمابەندینەکردووە،وەکئەوەی
کەلەزۆرشوێنداپێویستبەوێرگوڵیاهێمایسەرسوڕمانیانپرسیاردەکاولێنەنووسران
ودانەندراون،ئەمەشلەکاتێکداکەهەمووئەوانەئاوازومیلۆدیدەربڕیینەکانودەقەکەبە
گشتیدروستدەکەن.لەگەڵئەوانەشدالەروویرێنووسییەوەلەزۆرجێگاداهەڵەهەیەو

رێنووسییەکیپووختوجێگیرلەکۆیتێکستەکاندانییە.

لەدوماهیدادەمەوێئەوەببێژمکەنووسینیشیعرکردەیەکیخۆنەویستە،لەپڕوبێهیچ
مۆڵەتێکبیرۆکەکەخۆیدەخزێنێتەناوئەندێشەیشاعیرەوە.دوایخوێندنەوەیچەندجارەی
تەواویئەوکۆمەڵەشیعرە،تێکستەکانلەزەینیمندابوونبەدووبەشەوە.بەشییەکەمیان
ئەوتێکستانەنکەرووداوگەلیجۆراوجۆریاربۆئافراندنیانلەپشتە،بەشەکەیتریشیانلە
ناخیشاعیروقوواڵییوجوودییەتیمرۆڤبوونیشاعیرەوەسەرچاوەدەگرن،هەمیشەئەو

شیعرانەشیبەجوانیوگەورەیییەوەدەمێننەوەکەلەبەشیدووەمدان.

*سێبەریخۆتملێحەراممەکە،حەمەعەباس،شیعر،لەباڵوکراوەکانیسەنتەریلێکۆڵینەوەی
فیکریوئەدەبینما،زنجیرە104،چاپییەکەم2011.
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لە دەالقەی وەرزی بارینی تەرمەكاندا
خوێندنەوەیەک بۆ نامیلكە شیعری

 )وەرزی بارینی تەرمەكان(
 

عوسمانی شێخ محێدین

پێشباس،پێوستەراگوزەرێکبەنێودونیایشیعردابكەین،یاخوددەشێلەوپرسیارەوە
لەدەست خۆی  جوانیی ئایا دەبێ.  واتایەكی چ شیعر بێ بە ژیان ئایا دەستپێبكەین،
دەدات؟بێگومانتارۆژگاریئەمڕۆمانكۆمەڵێكپێناسەولێكدانەوەیجیاجیاوقەشەنگ
بۆشیعركراوە،هەركەسەوبەپێیتێگەیشتنوچێژوەرگرتنوروانگەیخۆی،وەسفی
بااڵیهەڵكشاویئەمژانرەگرنگەیئەدەبدەكەن.سەرچاوەكانكۆنتریندەقیئەدەبیبۆ
دەقیشیعریدەبنەوە،واتەشیعرلەپێشپەخشانیشەوەهاتۆتەبوون،ئەوەتاجوانناسێكی
وەك»بندیتۆكرۆتشە«یئیتاڵی1866ـ1952سەبارەتبەپێویستیشیعروبناغەكانی
نەشونوماكردنیوپەیوەندیبەسەرەتایبیریمرۆڤایەتییەوەدەڵێت:)لەدایكبوونیشیعر،
ئەنجامیرابواردنێكیخۆش،یانئارەزوویەكیكاتینەبووە،بەڵكوپێویستییەكیسروشتی
بووە،زۆردوورەلەوەوەكەبەشتێكیزیادلەسكدابنرێوشیاویگۆڕكردنوچزكردنبێ،
چونكەیەكەمینهەڵسوكەوتیبیریمرۆڤایەتییە.مرۆڤبەرلەوەیبگاتەقۆناغیدروستكردنی
شتەگشتییەكان،لەناخیدابیروڕایخەیااڵویدروستدەكرد،واتەبەرلەوەیبتوانێقسە
بكا،گۆرانیدەوت،پێشپەخشانیششیعریوتووە،بەرلەوەیدەربڕینیهونەریبەكاربهێنێ،

ئیشارەتیبەكارهێناوە(
هەروەهالەفەرهەنگیروبێر)Robert(شیعربەمشێوەیەپێناسەكراوە:)هونەریزمانە،
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بەگشتیپەیوەستەبەكێشەوە،مەبەستیگوزارشتكردنەلەشتێك،یانئاماژەپێكردنیەتی،
كەرەستەكەشیئاوێزانبوونیوشەكانەتیایداریتموهاوئاهەنگیووێنە،گرنگیانوەكگرنگی
ناوەڕۆكێكیشایستە،یانزیاتریشە(.لەمپێناسەیەدابەهایرووخساروناوەڕۆكلەپرۆسەی
شیعریدا،هەردووكیانگرنگیانپێدراوەوتارادەیەكیشالیەنیرووخسارپەسندتركراوە«كە
سێبنەمایسەرەكیتێدادەستنیشانكراوە:زمان،مۆسیقا،وێنە،پێكەوەئیستاتیكایدەقی
شیعریبنیاتدەنێن.پێناسەیەكیدیكەیشیعر،كەلەالیەنشاعیریگەورەیداغستانی«
رەسوڵهەمزاتۆف«كراوەبەمشێوەنایابەوەسفیشیعردەكات:»بەبێشیعرجوانی،
لەسەر بەردی كۆمەڵێك تەنها شیعر، بێ بە چیاكان دەدۆڕێنێت. خۆی سیحری و نهێنی
یەككەوتون،خۆریشتەنهاالشەیەكیئاسمانییە،كەپڕیەتیلەوزەیگەرم.گۆرانیباڵندەكان
تەنهاهاوارینەفسێكەبۆنەفسێكیتر،ترپەكانیدڵ،تەنهادەورەیەكیخوێنیخێران.بە
دڵنیاییەوە،ئازارهەیە،خێروتوڕەیی،بەزەییوناسكی،هەمووئەمهەستانەلەشیعرەوە

دروستدەبنوشیعریشلەمانەوەدروستدەبێت«.

مرۆڤ بەر لەوەی بگاتە قۆناغی دروستكردنی
 شتە گشتییەكان، لە ناخیدا بیروڕای خەیااڵوی
 دروست دەكرد، واتە بەرلەوەی بتوانێ قسە بكا،
 گۆرانی دەوت، پێش پەخشانیش شیعری وتووە،

 بەرلەوەی دەربڕینی هونەری بەكاربهێنێ، 
ئیشارەتی بەكار هێناوە

خۆڕاگرانە مرۆڤەكانی چەرمووە، شارستانیەتی لەبەرەبەیانی كە ئێمەش، دەڤەرەی ئەم 
و پەالمار و شااڵو قوربانی هەمیشە هەروەك داوە، مەرگەساتەكان و ژیان بە درێژەیان
نەهامەتییەكانیدوژمنانیكوردبوونە،دواترینوگەورەترینیانشااڵویبەرباڵویئەنفالبوو،
دەیان كابوسەی و بە بوو ئەنفال دەڤەرەچنییەوە، لەم كوردی مرۆڤی روحی هەرزان كە
شاعیریپەڵكیشیناوزامەبەسوێیەكانیخۆیكرد،لەمسۆنگەیەوەدەستمبردبۆژانەكانی
شاعیرێكیدەڤەرەكەم،بەپێوێستمزانیخوێندنەوەیەكیئەدەبیانەبۆدوودەقیشیعریلە
باخچەییگوڵزاریشیعرەكانیشاعیر)فریادشوانی(بكەم،ئەوەیهانیدامبۆئەمخوێندنەوە
سادەیە،تەنهائەوەیەكەفریادشوانیخۆیشاعیرێكیسادەوماندووەلەهەمانكاتداتا
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هەنووكەخوێندنەوەیەكیئەدەبیانەمبەرچاونەكەوتووە،كەلەسەركارەكانیئەمهۆزانڤانە
دیكەمانەوە، نەهامەتییەكانی پاڵ لە نەگبەتین، هێندە گەرمیانی ئێمەی ئەنجامدرابێت.
هاورێكانمانلەیاددەكەینوبایەخەیانپێنادەین،هەڵبەتئەوەشبێژمكەسنووریكەركوك
ـچەمچەمالـشوانـقەرەهەنجیرـجەباریوقادركەرم.....هتدژمارەیەكشاعیریجوان
خاسوشیعردۆزیتێداهەڵكەوتووە،كەدەكرێتلەئایندەدا،ئەوانیشئاوڕیانلێبدرێتەوە.
فریادشوانی،لەساڵەكانی1985وەدەستیبەشیعرنووسینكردووە،زیاترلەپێنچنامیلكە
بێژمكە یانخاستر نموونەن ئێمەدایە لەبەردەستی شیعریبەچاپگەیاندووە،ئەوەی
بە هەر كەدەقێكیان تەرمەكان(ە. بارینی )وەرزی شیعری نامیلكە نێو شیعری دەقە دوو
ناوی)وەرزیبارینیتەرمەكان(ەوەیە،دووەمدەقیشبەناوی)عاشقێكیغەریب(كەلەم

نامیلكەیەدایەخوێندنەوەیبۆدەكەین.
ئاخۆفریادشوانیلە»وەرزیبارینیتەرمەكان«داچێمانپێدەڵێت؟وێڕایئەوەیلەم
شیعرەدا،بەسەرهاتورووداویكۆستیگەورەیئەنفالمانبۆدەگێڕێتەوە،الیەنەشاراوەكانیشی
لەچوارچێوەیخەیاڵیخۆیداوێنادەكات،لەهەمانكاتدا،خەمێكیئینسانیونەتەوەیی
دەردەبڕێت،دەیەوێویژدانەكان،ببزوێنێ،لەئاستیكارەساتێككەبەسەرهاونیشتمانیەكانی
هاتووە،بەتایبەتكەخۆیلەناوبەشێكیبەرفراونیئەوپانتایییەدا،دەژیكەپرۆسەی
و دەوەستێت تەرمەكاندا ئاپۆڕای هەیەجانی لەبەردەم شاعیر دراوە، ئەنجام تێدا ئەنفالی

دەڵێت:
ئەم كاروانی تەرمانە بۆكوێ   سەری خۆیان هەڵدەگرن

ئەمە تەرمی منداڵێكە لەتێك نان لە ناو لەپیا 
وەك جەستەی خۆی رەق هەڵهاتوە

شاعیرلێرەداجگەلەتوڕەییناخیخۆیوەكوكوردێك،لەهەمانكاتیشداوەكوشاعیرێك
هەڵدەگرن( خۆیان كوێسەری )بۆ چاو: پێش دەخاتە تەرمەكانیشمان توڕەبوونی وێنای
هەروەهالەناوقوربانییەكانوێنەیحاڵەتیبرسێتیمنداڵیكماننیشاندەدات،وەكدەاللەتی
ئەوەیجەالدەكانبەرامبەرئەنفالكراوەكان،لەوپەڕیبێبەزەیدابوون،تەنانەتبۆمنداڵەكانیش،
بۆیەشاعیركۆنتاكتێكیئەبستراكتمانبۆبەیاندەكات،لەوانەیەئەومنداڵەبەخەونیلەتێك
نانەوەگیانیسپادربێ،بۆیەرەقبوونەوەیجەستەیبەحاڵەتیرەقبوونەوەی)نانەرەق(

دەشوبهێنێ.لەدێڕیدواتردادەڵێت:
 ئەوە تەرمی شاعیرێكە بە سەر شیعرێكەوە

    گیانی دەرچووە
فریاددیسانەوەگریمانەیەكماندەداتێ،كەلەناوتەرمەكاندا،شاعیرێك،بەرلەوەیژیانیلێ
زەوتبكرێتولەزێدیخۆینەفیبكرێتئەمهۆنراوەیهۆنیوەتەوە.بەاڵمئەفسوسشااڵوی
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رەشیئەنفالشیعروخەونوجوانییەكانیلەبیابانەكانیباشووردازیندەبەچاڵكرد،كەم
نەبوونئەوبڕگەودێڕەهۆنراوانەیبەقەددیوارەكانیبەندینخانەینوگەرەسەلەمانەوە،كە
بەخامەیئەنفالكراوەكاننووسرابوون،گەواهیدەریئەمقسانەشمانشیعرێكەبەناونیشانی
)هەتاكومردنكوردم(لەقەددیواریبەندیخانەكەهەڵكۆڕابوو.)شایەتحاڵەكانیدوایپرۆسەی

ئازادیعێراقوێنەیئەمشیعرەیانگرتووە(.
لەئاماژەیەكیتردا،شاعیرچیرۆكیعشقێكیپێشتەرمبوونوپاشبوونبەتەرممان،بۆ

دەگێڕێتەوە:
ئەمە تەرمی كچێكی چواردە ساڵە

هێشتا لە خوێندنەوەی نامەی عاشقەكەی نەبووەتەوە
»فریاد«لەپشتدڕندەییئاكاریجەالدەكانەوە،نموونەیەكلەوهەزارانعاشقەمانبەبیر
دەهێنێتەوە،كەلێوانلێوبوونە،لەخۆزەگەوخەونیئەرخەوانی،بەاڵمشااڵوەكانیئەنفال

خۆیانوخەونەكانیانیلەگۆڕنان.
لەبەرامبەرگەورەییكۆستەكە،شاعیریشتوڕەبوونەوەكەیهەڵدەكشێنێتبەروئاسمانو

دەڵێت:
ئەمەش تەرمی ئەستێرەیەكی گەنجە

وا بە باوەشی ئاسمانەوە هەنسك ئەدا
شوانی«لێرەدازۆرشاعیرانە،بەدوووێنەیشیعرییجوانئاشناماندەكات.)ئەستێرەیەك
لە گەنجێك تەرمی  گرتووە...(، باوەش لە ئەستێرەیەكی ئاسمان و ئاسمانە باوەشی لە
وێنەیئەستێرەیەكدا،كەئاسمانلەباوەشیگرتووە،بەاڵمئەمگەنجەسەرباریئەوەیكە
ئاسمانبۆیبووەبەباوك،هێشتازیزەوژیرنابێتەوە،لێردابەوپێودانگەیدوایحاڵەتی
ئەو تەرمی تەمەنی دەستنیشانكردنی بۆ دەبەخشێ سیفەتێک كە دەدات، هەنسك گریان
گەنجە)ئەستێرەیەكیگەنجە(كەپێدەچێمێردمنداڵبووبێ،بۆیەئەممێردمنداڵەئۆقرەی
لێبڕاوەوتەنانەتئاسمانیشناتوانێئارامیبكاتەوە،شاعیرگەورەییكارەساتەكەدەخاتە
ئەستۆیئەوقەدەریخودابۆینوسیبوون...!رەنگەئاسمانالیشاعیررەمزێكبێبۆناوی
خودا.بەساناییدەتوانینئەوتابلۆییەبەدیبكەین،)مێردمنداڵیكلەباوەشیباوكیدا،چی
جیاوازیەكینییە،لەگەڵئەستێرەیەكیگەنجلەباوەشیئاسماندا(،بۆچیئاسمانمانبەباوك
لەقەڵەمدا؟چونكەوەكوترواەزەویبەوپێیەیئەزێمێیە،ئاسمانیشنێرەوبارانئاو

دەكاتبەسەرزەویدا.
تەرمەكان لەگەڵ خۆی خودی خۆیدا، ناخی شینی و حەسرەت هەناسەی دوا لە شاعیر

یەكساندەكاتەوەودەڵێت:
ئەمەش تەرمی تۆیە و ئەمەش تەرمی منە

وام بە باوەشی تەرمی نیشتمانەوە شین دەگێڕم
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لێرەداموخاتەبەیتەرمێكدەكاتوەكوئەوەیناسیاویبێت،كاریگەریلەسەر شاعیر
هەستوسۆزیشاعیرجێهێشتوە،كەدەشێروفاتیمنداڵێكبێیالەمبابەتە...شاعیر
منیش نییە، تۆدا گەڵ لە جیاوازییەكم منیش دەڵێ: ئازیزەكەكەی تەرمی بە لەوە، جگە
ئێستاكانەلەحوزرویتۆداتەرمم،پێویستەباسیئەوەشبكەین،»تەرم«الیشاعیروەك

ئاماژەیەكبەكارهاتوەبۆزیاترلەچەنددەاللەتێك،بۆنمونەكاتێكدەڵێ:
)وامبەباوەشیتەرمینیشتمانەوە(ئەونیشتمانیالوەكوتەرمێكی،بێگیان،ورەنگ

بزڕكاووراكشاو،دواجاردەڵێت:منلەوباوشەمكەبۆخۆیتەرمێكیئەزەلییە.
لەشوێنێكیدیكەدا،شاعیرئەنفالمانبەرۆژیحەشربۆدەشوبهێنێتودەڵێ:

ئەمە رۆژی حەشرە یا رێپێوانی تەرمەكانە
وا بەم  شێوەیە جیهانێكیان لە كەللە سەر كردوە ؟

هەڵبەتلێرەدامەبەستلەجیهانێك،واتە)دونیایەكیكشوماتلەئێسكوپروسك(،
شاعیردوایپێشوازییلەرێپێوانیتەرمیئازیزەكانیوشینگێڕانبۆیان،دێتوپرسیار

رووبەروویجەالدەبێبەزەییەكانیاندەكاتەوەودەپرسێ:
دەبێ گوناهیان چیبێت 

وا بەم شێوەیە ئەتك كراون؟

كوردەوارییدا كۆمەڵی ناو لە كە دەكات، كردن( )ئەتك بە ئاماژە دووەمدا دێڕی نیوە لە
ئەمواژەیەمانایەكینەخوازراویهەیە،بەاڵمشاعیرجوانیپێكاوە،كاتێپێماندەڵێئەم
تەرمانە،یائەمقوربانیانە،بەمردنیئاسایینەبوونەتەوەبەتەرم،بەڵكوئەتككراون،واتە
ژنەكان(، گەنجەكان، كچەكان، )منداڵەكان، قوربانییەكان كە دەداتێ، ئەوەمان گریمانەی
وێڕایهەمووجۆرەكانیدەستدرێژیلەوانشە)دەستدرێژیجنسی(یانكرابێتەسەر،لەالیەن
دەستەوتاقمەكانیرژێمیلەناچوویبەعس،بەمەشكەرامەتیكوردومرۆڤایەتیرووشاوە.
شاعیرسەرباریئەوەیگوزراشتلەكۆستێكیگەورەیمیللەتەكەیدەكات،بەاڵموەكووابێ
لەحاڵەتێكی:لەچاوەڕوانیدایانلەپێشوزایییانلەسەردانیبۆنەیەك،بۆبینینەوەیتەرمی
هاونیشتمانیەكانیسازكرابێ،جائەگەرئەوانلەناوكیسەیەكیرەشدابن،یالەناوتابوتێكی
تەختەدا،یانهەردیاریشنەبن،ئەوانلەویژدانوناخیشاعیردا،ماون،بەبۆنوبەرامی

بەرائەتیخۆیانەوە،چاوەكانیشاعیرتەڕدەكەن.

شاعیروەكوهەركەسێكیتردابڕونیە،لەخۆشەویستی،لەشیعری)عاشقێكیغەریب(دا
دەكەوێتەنێودونیایفەنتازیاوخەیاڵیعاشقانەوە،لەخەتخەتێنیكۆپلەیەكیموسیقیدا،

گمەگمەیكۆترێكیكێوییدەدابەگوێمانداودەڵێت:
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 گەر ئێواران كۆترێكی كێویت بینی
  لە پەنچەرەی ژوورەكەتا

  هەڵكوڕمابوو
  دەری مەكە، با  نەتارێ  
  چونكە گیانە ئەوە رۆحی

  عاشقێكی زۆر غەریبە
  هاتووە بۆ یەكجاری
  لە بناری چاوەكانتا

  بارگە بخا...
فارسەكاندەڵێن:»غروبزیبااست،امانەدرغربت«،واتە،خۆرئاوابوونجوانە،بەاڵمنەك
لەغەریبیوئاوارەییدا(.لەمشیعرەدا،لەگەڵئەوەیسیفەتێكیوەسفگەرانەیە،لەهەمانكاتدا
عاشقانەشە،هەمووكەرەستەكانیشیعرێكیكامڵلەخۆدەگرێت.چلەروویزمانەوە،چلە
روویوەسفەوە،چلەروویئیستاتیكاوە،چلەروویناوەڕۆكەوە...شاعیرلەمدەقەدا،رۆحی
بەر پەنادەباتە كۆترە ئەم نازدار، و پاك و كۆترێكیكێویوسرك كردۆتەبەر عەشقێكی
عەشقێكلەودیوپەنچەرەوە..!،تائۆقرەبگرێ،ئەویشبەرپەنچەرەیمەعشوقەكەیەتی،
روحێكیهەڵكوڕماو،بێالنە،نامۆ،لەودەمەیخۆرئاوادەبێت،هەمووان،چمرۆڤەكان،چ
كۆترەكان،دەچنەوەماڵوالنەیخۆیان،بەاڵمئەمرۆحەعاشقەی»فریاد«تەنیاوتەنیا
دەالقەیپەنچەرەیەك،شكدەبات،كەلەودیوپەنچەرەشەوەچڵوپۆپەیعەشقێكیئەبەدی
و پاكێتی ئامێزی ئەنگیزە بۆ رەمزێك كێویالیشاعیروەك كۆتری رەنگە دەكات. چرۆ
جوانییسروشتبێت،،كانتدەڵێت:«سروشتئەوشتەیەكەسیفەتیئیستاتیكایتێدایە«،
هەرلەبارەیجوانیشەوەماكسیمگۆركیدەڵێت:»جوانیشتێكەوخۆیلەقواڵییگیانیدا
دروستیدەكات«،هەروەهادەشێ)كۆترەكێوییەكەیفریاد(مانایراستگۆییوئازادییو
رەهاییلەكۆتوبەندوقەفەسوبندەستیداببەخشێ،گریمانەیكیدیكەئەوەیەكەرەنگە
خۆشەویستەكەشی تەنانەت كە كەسەیە ئەو غەریب« »عاشقێكی لە مەبەستی  شاعیر
نایناسێ،یاندەركبەوعەشقەناكات،بۆیەداوادەكاتئەوكۆترەنەتارێنێ،كەهاتووەو
گەرەكیەتیلەبناریچاوەكانیدا)یاپەنچەرەكەیدا(بارگەبخات.بۆیەكەسیعاشقلەمدەقەدا
هەستبەنامۆبوونێكدەكات.هەرلەناونیشانیهۆنراوەكەوەجۆبارێكلەوشەیسادەوپڕ

لەواتاییرێكبۆئەممەبەستەبەكارهاتووە.
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وێنەی شیعریی بنەمایەكی سەرەكی دیكەیە 
لە بنیاتی دەقی شیعری)وێنەی شیعریدا(،

 كە لەشیعری نوێدا رۆڵی سەرەكی دەگێڕێت.
 )درایدن ـ Dryden( بەم شێوەیە باسی وێنەی

 شیعری دەكات: » وێنە خۆی لە خۆیدا، 
 شكۆمەندی و ژیانی قەسیدەكەیە، كەواتە

 وێنەی شیعریی گەوهەری)هونەری( شیعرە و
 واتای سەرەكی لەوەوە دروست دەبێت«

چەند سەرنجێك زۆر بە كورتی لەبارەی:
رێگای لە زمانە شیعر دەڵێت: « paulVery ـ ڤاڵری پۆل «  *زمانی شیعریی:
زمانەوە«،شاعیرلەرێگایزمانەوەبنیاتیشیعرییدادەمەزرێنێت،بنەماورەگەزەسەرەكیەكانی
تریشیعر«وەكمۆسیقاووێنەیشیعرییبەهۆیزمانەوەئەنجامدەدرێن،فریادشوانی
یەكێكەلەوهۆنەرانەی،لەنووسینیشیعرییدازمانێكیپاكوخاوێنوسادەبەكاردەهێنێ،
زمانیناوچەییشلەشیعرەكانیداوەكوبنچكەتەرووەكانیخاسەومۆردەكانیناوشوانو
توتڕەكەكانیقەرەهەنجیرپێوەدیارە.ئەمەشوادەكاتخوێنەرلەهەرئاستێكدابێت،بتوانێت

چێژلەشیعرەكانیوەرگرێت،یانلێیانبگات.
*وێنەی شیعریی:بنەمایەكیسەرەكیدیكەیەلەبنیاتیدەقیشیعری)وێنەیشیعریدا(،
باسی شێوەیە بەم )Dryden ـ )درایدن دەگێڕێت. سەرەكی رۆڵی نوێدا لەشیعری كە
وێنەیشیعریدەكات:»وێنەخۆیلەخۆیدا،شكۆمەندیوژیانیقەسیدەكەیە،كەواتە
وێنەیشیعرییگەوهەری)هونەری(شیعرەوواتایسەرەكیلەوەوەدروستدەبێت«.دیارە
فریادشوانیلەدووتوێنامیلكەشیعریەكەیدا)وەرزیبارینیتەرمەكان(،وێنەیشیعرییلە

چوارچێوەیدەقەشیعرییەكانیدابەرجەستەكردوە.
ئەو رێگای لە شیعردا، فەرهەنگی ناو لە كە ئەوەیە شیعریی كۆدی *كۆدی شیعریی:
وشانەوەكەزۆرتریندووبارەبونەوەیانهەیە،چلەناوشیعرێكدا،یاندیوانەشعیرێكدا،یان
الیشاعیرێك،نموونەواژەی»تەرم«لەوەرزیبارینیتەرمەكانیفریادشوانیدا،وەكو
كۆدێكبەكارهاتووە،جگەلەچەندیننموونەیتر،كەبوارماننییەلێرەدائاماژەیانپێبدەین.
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ناو وشەكانی گونجانی بابەتی شیعرییەوە، فەرهەنگی باسكردنی لە شیعریی:  *فێڵدی 
شیعرێكدێتەئاراوە،لەالیەكەوەلەگەڵیەكتریولەالیەكیترەوەلەگەڵكەشیگشتی
ناودەقەكە،ئەمەشكاتێكهەستیپێدەكرێت،كەهەموووشەكانبچنەناویەككێڵگەی
بووەتە كە فێڵدە، كۆمەڵێك زادەی دەقێك هەر فێڵدێكەوە، چەند واتاییەوە)فێڵد(یان
فێڵدە لە یەكێكە كە، خەم« »فێڵدی نێویشیاندا لە تێكستەكان، هەوێنی سەرچاوەی
داوەتەوە... رەنگی ناونیشانەكانیشدا لە كە ئەمسەردەمە، فەرهەنگیشیعری فراوانەكانی
فریادشوانیوەكوجووتیارێكیزامدارلەنێوكێڵگەیخەمدا،خێوەتیخستوە،نموونەیئەو
شیعرانەشی:وەرزیبارینیتەرمەكان،بێنەوایان،بەفروگریان،هەناسەیغەریبان،سەمای

مەرگ،شینوهاوار...هتد.

سەرچاوەكان:
1.ئیستاتیكایدەقیشیعرییكوردی/كوردستانیعێراق)1950ـ1970(

2.شیعروفەلسەفە
3.شعراعالمیون.كفافی.بابلونیرودا.تاغور.رسولحمزاتوف

4.نامیلكەشیعری،وەرزیبارینیتەرمەكان/فریادشوانی
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چنوور نامیق:
مەرگی عەشق لەناو پێخەفی نووستندا ئەوەندەی 

تر نامۆم دەكا

سازدانی گوتوبێژ:  
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چنوورنامیقیەکێکەلەخاتوونەشاعیرەدیارەکانیئەدەبیکوردی،ئەولەشیعردازۆربوێرانە
پەیمانگەی دەرچووی ئەو دەردەبڕێ. راشکاوانە روحییەکانی نەهامەتییە و راز و دەپەیڤێ
تەكنیكیموسڵەوئێستاشلەبەشیئینگلیزیزانکۆیسابیسقوتابییە،لەدوایراپەڕینی

1991ەوەلەناوپرۆسەینووسیندایە.چنوورخاوەنیئەمكتێبانیخوارەوەیە:
مەركانەشكاوەكانیجەنگ/شیعر
ئێوارانبۆنیخەوملێدێ/شیعر

لێویمەراق/شیعر
تەیمانێكملەگوڵجێهێشت/شیعر

خەتامكرددوایئادەمكەوتم/شیعر
دارتووەتەنیاكە/نۆڤڵێت

خوێندنەوەیچەندشاكارێكیجیهانی/کۆمەڵێکوتار
گەڕانەوە/نۆڤڵێتلەژێرچاپدایە.

ئەو  تر  شێوەیەكی  بە  چین؟  بااڵ  دەقی  تایبەتمەندییەكانی  پرسیار: 
خاسییەتانە چین كە دەقی شیعری نەمر دەكەن؟

نووسینیشیعر نییە، رستە دروستكردنی و ریزكردنیوشە تەنیا چنوور نامیق:شیعر
كاریهەمووكەسێكنییەوەكوئەوەیلەئەمڕۆدادەبینرێهەمووكوردبوونەبەشاعیرو

خاوەنشیعر.
چنوور نامیق:دەقیبااڵئەودەقەیەكەرۆحیلەبەرەوتاهەتایەنامرێوبەرگیخلودو
مانەوەدەپۆشێ،پاشاندەقیبااڵدوورەلەبەكارهێنانیوشەیكۆنكرێتیومەلموس،كەواتە
دەبێزمانیشیعرئەوەندەسركوناسكبێ،ریتموئیقاعیلەرەداریتایبەتبەخۆیهەبێ.
دەقینەمرئەوگۆرانییەیەكەلەواقیعیتفتوتاڵوێنەیجواڵوەلەناوبەرگیخەیاڵێكی
سەرەڕۆودوورلەبیركردنەوەلەكێشوسەرواوفۆرموچوارچێوەییەكبوونیمانا،كەواتە
دەقیبااڵرێچكەیەكەبۆدەربازبوونلەیەكشێوازیوئەوهێڵەسوورانەیكەكۆمەڵگەو
دابونەریتبۆشاعیریدەستنیشاندەكا،دەقیبااڵگوزارشتكردنەلەوخەیاڵەرەهایەیكە
لەزەینینووسەرەوەهەڵدەكشێ،بوێریشخەسڵەتێكیتریدەقیبااڵیە،گوێنەدانیشاعیربە
یاساغەكانوگوزارشتكردنلەهەستەرۆحیوناخەكێكانیبەبێپەردەوترسودڵەڕاوكێو
بەبێبیركردنەوەلەهێڵەكێشراوەكانیدابونەریتودەسەاڵتوئاینوئەوسنوورانەیكە
كۆمەڵگەبۆیدیاریكردووەلەكاتینووسیندا.شكاندنیئەوهەمووتەوقوهێڵەدیاریكراوانە
واقیع بەرگی لە ئیدی دەوروژێنێ دەروونیشاعیر تاڵە واقیعە ئەو كاتێ دەوێ. جورئەتی
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دەردەچێوگەرمدادێوترسناناسێ،ئەودەمانەیپێنووسەكەیدەبێبەدادوەروهەموو
ئەونادادوەرییانەیژیانلەخەیاڵێكییاخیسەركێشانەدابەرجەستەدەكا،كەواتەجورئەتو

راستگۆیی،دەرچوونلەقاوغیدیاریكراولەخزمەتیخوڵقاندنیدەقیبااڵدان.

دەقی بااڵ گوزارشتكردنە لەو خەیاڵە رەهایەی
 كە لە زەینی نووسەرەوە هەڵدەكشێ ، بوێریش
 خەسڵەتێكی تری دەقی بااڵیە، گوێنەدانی شاعیر

 بە یاساغەكان و گوزارشتكردن لە هەستە رۆحی و 
ناخەكێكانی بە بێپەردە و ترس و دڵەڕاوكێ  و

 بەبێ  بیركردنەوە لە هێڵە كێشراوەكانی
 داب و نەریت و دەسەاڵت و ئاین و ئەو سنوورانەی 

كە كۆمەڵگە بۆی دیاری كردووە لەكاتی نووسیندا

پرسیار: ئایا شیعر جۆرێكە لە خوڵقاندن و داهێنان، یان ئەوەتا بریتییە 
لە پرۆسەی خەیاڵكردن و زمان؟ بە گشتی جەوهەری شیعر لە چیدایە؟

قاوغی لە دەرچوونە و خەیاڵكردن دەرئەنجامی داهێنان منەوە بەالی نامیق: چنوور 
دروستكردنی جوانییەكان. رووباری لە مەلەكردنە و خەیاڵ ئاسۆی بە فڕینە و جەستەیی
وێنەیجوانوپڕلەخەیاڵبەبێزماننایەتەبوون،كەواتەبۆكاریداهێنەرانەپێویستمان
بەكارهێنانی بۆیە فیكرەیەیە، ئەو گەیاندنی و دەربڕین زمانی ئەویش كە بەكەرەستەیە،
تایبەت فیكرەیەكی گەاڵڵەكردنی بۆ یارمەتیدەرە پاراو زمانەوانی ودەستەواژەی موفرەدات
كەشاعیریانووسەربەزمانییۆتۆبیاگوزارشتیلێدەكا.كەواتەزمانپردیلێكحاڵیبوونی
نێوانشاعیروخوێنەرە.زمانوخەیاڵهەردووپێویستییەكیسەرەكینبۆلەدایكبوونی

دەقێكینەمروبااڵ،بەاڵمخەیاڵهەوێنیئەوداڕشتنەیەكەعەقڵدەینووسێتەوە.

پێتوایە  هەیە؟  شاعیردا  و  كولتوور  نێوان  لە  پەیوەندییەك  چ  پرسیار: 
كولتوورێكی باش شاعیرێكی چاك بەرهەم بهێنێت یان دەكرێ  لە كولتووری 

خراپدا شاعیری باش هەبن؟
كولتوور دەكولێنێتەوە، برینەكانم هەمیشە بۆ كە پرسیارەیە ئەو ئەمە نامیق: چنوور 
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دەكەم. رۆژهەاڵتی كولتووری لە باس من بێ. دروستكەر دەشكرێ و بێ روخێنەر دەكرێ
كولتووریئێمەبكوژیداهێنانە،دژیكرانەوەیە،بكوژیبەهائینسانییەكانە،بكوژیهەستی
هەمووتاكەكانیناوكۆمەڵەولەئێستادابكوژیجەستەیئافرەتومنااڵنیشە،كەسانێك
هەنوەكوئەوەیخۆكوشتنیئافرەتانبەكەمبزاننولێرەولەوێئافرەتدەكوژرێبەپاساوی
رەنگە وەربگیرێ. ئینسانییانە هەڵوێستێكی هیچ ئەوەی بەبێ خێزانی كێشەی و شەرەف
ئەوەندەغەمگینودڵگرانبملەرێڕەویپرسیارەكەالمدابێ،كولتووررۆڵێكیزۆرراستەوخۆ
دەبینێلەسڕینەوەیخەیاڵبەتایبەتیلەشیعریخانماندا،كاریگەریییەكجاردیاریهەیە،
منلە)غەزەلنووسوباخەكانیخەیاڵ(یبەختیارعەلیدا،ئەوكولتوورەخەیاڵكوژەیخۆم
كراوە، بەرجەستە تیا كوردی كۆمەاڵیەتیكۆمەڵگەی و واقیعیسیاسی كەچەندە دەبینم
ئاشكرایەتەنیاكێشەكۆمەاڵیەتییەكانرێگرنینلەبەردەمسەركوتكردنیئافرەتوتاساندنی
دەنگیان،تەنیائایننییەهێڵیسووریلەبەردەمخەیاڵكردنوخواستەكانیانكێشاوە،كامە
ئایەترێگەیداوەبەكوشتنی)دوعا(بەوشێوەدڕندانەیەولەسەردەمیعەولەمەدا.ئەوەش
هەركولتووریدەسكردیپیاوانەیەهەرلەسەرەتایژیانەوەبەپێیعاداتوهەڵسوكوتیهەر
سەردەمێكوبەپێیبەرژەوەندییخۆیتائەمڕۆكەشپەرەبەچەوساندنەوەیئافرەتدەدا.
زۆرنئەوئافرەتەبەتوانایانەیكەخاوەنیپەیامیپیرۆزنولەناودەسەاڵتیكوردیشجێیان
تا دەكەن تەهمیشیان ئەوەندە و دەخرێن پەراوێز حوكمڕانیدا لەناوسیستەمی و نابێتەوە
لەبیردەچنەوە.لەناوكولتووریژنكوژیوشووكردنیسەربەهەوێبەتایبەتیلەالیەنهەندێ
ئافرەتیبەناورۆشەنبیروخاوەنپۆستیبااڵوەدەبێچیئومێدێكیگەشبەئایندەهەبێ!

لەناو كولتووری سنووربەزاندن و حەاڵڵكردنی
 كوشتنی ئافرەت و منداڵیش لە دەرەوەی

 دەقە ئاسمانییەكاندا، گریمان دەنگی بوێریش
 بوونی زۆر بوو، كێ  گوێ  بۆ دەقی ئیبداعی

 رادەدێرێ ، ئەو هەموو فاكتەرانە دەقی پڕ ترس و
 راڕایی دەخولقێنن. لەگەڵ ئەوەشدا شاعیر هەیە دەتوانێ 

 لەو كەشی پڕ دڵەڕاوكێ  و ترسەدا بە دەنكە 
مرواریی وشە و خەیاڵی جوان ئەو هەموو

 كارەساتانە بكاتە هەوێنی دەقی بەرز و لە خۆبووردووانە 
وێنەی شیعریی بااڵ بئافرێنێ 
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وێرانەیەدا لەم ئاوەژووبوونەتەوە، بەهاكان هەموو كە زۆرن ئەوەندە دژەكان هەڵسوكەوتە
تێدا داهێنانی چۆن راڕایی و گومان و ترس كولتووری دەكرێن؟! وێنا چۆن جوانییەكان
لە منداڵیش و ئافرەت كوشتنی حەاڵڵكردنی و سنووربەزاندن كولتووری لەناو دەكرێ؟!
دەرەوەیدەقەئاسمانییەكاندا،گریماندەنگیبوێریشبوونیزۆربوو،كێگوێبۆدەقی
ئیبداعیرادەدێرێ،ئەوهەمووفاكتەرانەدەقیپڕترسوراڕاییدەخولقێنن.لەگەڵئەوەشدا
شاعیرهەیەدەتوانێلەوكەشیپڕدڵەڕاوكێوترسەدابەدەنكەمروارییوشەوخەیاڵی
جوانئەوهەمووكارەساتانەبكاتەهەوێنیدەقیبەرزولەخۆبووردووانەوێنەیشیعرییبااڵ

بئافرێنێ،بەاڵمكێگوێیلێرادەگرێ؟!

وتارانەی  لەو  غەمبار  كەمال  و  مەعروف  د.كەمال  لە  یەك  هەر  پرسیار: 
تۆ  شیعرەكانی  دەربارەی  كەوتم(  ئادەم  دوای  كرد  كتێبی)خەتام  لە  كە 
نووسیویانە، باس لە نامۆیی و نیگەرانی دەكەن، ئەو نامۆیی و نیگەرانییە 

لە شیعری تۆدا لە كوێوە سەر هەڵدەدا؟
چنوور نامیق:دیارەنووسینیرەخنەییئەومامۆستابەڕێزانە)د.كەمالمەعروفوكەمال
كە جەنگ، شكاوەكانی )مەركانە شیعریی كتێبی ناو شیعرەكانی بە تایبەتن كە غەمبار(
ئێستالەكۆبەرهەمی)خەتامكرددوایئادەمكەوتم(داچاپكراوە،زۆرمایەیدڵخۆشییە
بۆمنكەدەقیمنیانبەسەركردووەتەوە،ئەویشلەبەردووهۆكار،یەكەمیانئەوەیەبە
بێئەوەیهیچپەیوەندییەكیشەخسیملەگەڵیانداهەبێوبەبێموجامەلەقسەیانلەسەر
چەندكۆپلەیەكیدەقەكانكردووە،كەواتەبەویژدانەوەبۆچوونیخۆیانلەسەربەرهەمەكانم
دەربڕیوە،دووەمیشیانلەسەردەمیجەنجاڵیوشەڕیناوخۆبوو)شەڕیبرارەنگاوڕەنگەكان(
بوو،ئەوانوەكوخودیخۆمپەیانبەهەڵچوونیناخمبردووەوجوانترنامۆییونیگەرانی
منیانهەستپێكردووە،ئەونیگەرانییەمبۆخوشكوبرالەناوچووەكانیواڵتەكەمە،كاتێ
بەهامرۆڤانەكانكاڵدەبنەوەوتەنیاتفەنگوگوللەچارەنووسیمرۆڤەكاندەستنیشاندەكەن،
جێدەمێنێ.... دوایاندا لە وشكەساڵی و مەرگ و توینیەتی مەركانەكان شكاندنی بە بۆیە
نیگەرانمبەكۆتاییهاتنیوەرزیعەشقلەهاوسەریدا،بۆهەمیشەلەهەردەقێكمداچڵێ
رۆمانسییەتیپەرچەمداربەسەرژووانەچۆڵەكانیمەملەكەتیشیعرمدادەلەرێتەوە،شیعری

منبەرۆمانسییەتومرۆڤبووندەناسرێتەوە.

گەڕانبەشوێنخودوتاكبوونەوەودواندنیخودیتایبەتمەندییەكیپێویستەبۆكاریئەفراندن.
ئەوەیئەمحاڵەتینامۆبوونەملەالزیاتردەكا،كەناتوانموەكوئافرەتێكیرۆشەنبیروجیاواز
لەنێوزیندانیكۆمەڵگەداخۆمبدۆزمەوە،بەتایبەتینەبوونیهەڵسەنگاندنیدروستلەسەر



102
بنەمایتواناوداهێنانوتێكەڵبوونینووسەرونانووسەروبینینیرەخنەیموجامەلە،لە
قاڵبدانیمرۆڤەبەهەڵوێستەكانودروستبوونیتاكیبێئەزموونلەژێرسێبەریحیزبەكاندا.

لە  دەكەوێ ،  بەرچاو  خودی  دیالۆگی  شیعرەكانتدا  لە  زۆرجار  پرسیار: 
كۆمەڵە شیعری)خەتام كرد دوای ئادەم كەوتم( ئەم دیالۆگانە دەبینرێن، 
لە  خودییە  گوتوبێژە  ئەو  دەپەیڤی،  خۆتدا  لەگەڵ  راستەوخۆ  جار  زۆر 

شیعردا چییە؟
چنوور نامیق:ئەوچركانەیكەلەگەڵخۆمدادەپەیڤمترۆپكیراستگۆییمەلەناوئەو
وێنەی كە كۆمەڵگەكەم لەناو بێ نامۆییم ساتەكانی ئەوپەڕی رەنگە دەیخولقێنم، دەقەی
بیركردنەوەیخۆمكەمە،بۆیەپەنادەبەمەبەرئەودیالۆگەخودییانە،بۆنموونەلەدەقێكمدا
لەگەڵ)هەڵوێست(ناوێكدادەدوێمكەئەویشخودیخۆمە.گەڕانبەشوێنخودوتاكبوونەوە
ودواندنیخودیتایبەتمەندییەكیپێویستەبۆكاریئەفراندن.ئەوەیئەمحاڵەتینامۆبوونەم
زیندانیكۆمەڵگەدا لەنێو ئافرەتێكیرۆشەنبیروجیاواز ناتوانموەكو زیاتردەكا،كە لەال
خۆمبدۆزمەوە،بەتایبەتینەبوونیهەڵسەنگاندنیدروستلەسەربنەمایتواناوداهێنانو
تێكەڵبوونینووسەرونانووسەروبینینیرەخنەیموجامەلە،لەقاڵبدانیمرۆڤەبەهەڵوێستەكان
ودروستبوونیتاكیبێئەزموونلەژێرسێبەریحیزبەكانداولەپڕێكداولەناوچوونیبەها
جوانەكانوئەوحاڵەتیچەپاندنانەیكەتاكیكوردیبەدەستییەوەگیرۆدەیە،ئەمەوجگە

لەوەیكەمەرگیعەشقلەناوپێخەفینووستندائەوەندەیترنامۆمدەكا.
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گوتوبێژ لەگەڵ شێوەکار 
محەمەد فەتاح

سازدانی: 
محەمەدفەتاحلەدایکبوویشاریسلێمانییە،لەساڵی1985پەیمانگایهونەرەجوانەکانی
سلێمانیتەواوکردووە،هەروەهادەرچوویکۆلێژیهونەریزانکۆیسلێمانیساڵی2009یە.
خاوەنیحەوتپێشانگایتایبەتەوبەرهەمەکانیلەزۆربەیواڵتانیئەوروپانمایشکراوە.لەم
دیدارەیگۆڤارەکەمانداکەلەڤیستیڤاڵیهەشتەمیبەدرخانلەپاریسئەنجامدراوەوخۆی
پێشانگایتایبتیلەوڤیستیڤاڵەداهەبووە،بەگشتیباسیرەوشیشێوەکاریئەزموونیئە

هونەرەلەهەرێمیکوردستاندەکا:
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کارەکەتدا  لەگەڵ  درێژت  ئەزموونێکیی  کە  شێوەکارێک  وەک  تۆ  پرسیار: 

هەیە، رەوشی هونەری شێوەکاری لە کوردستاندا چۆن دەبینی؟
راپەڕینەوە لەدوای لەکوردستاندا بڵێینرەوشیشێوەکاری دەتوانین محەمەد فەتاح:
گۆڕانێکیزۆردروستبوولەرێچکەیکاریشێوەکاریولەکردنەوەیدەرگاکانبەرووی
هونەرمەندانیشێوەکار،لەوەیکەتێکەڵبوونێکلەنێوانئێمەکەلەکوردستانداینلەگەڵ
ئەوهونەرمەندانەیکەلەدەرەوەیواڵتدان،هەروەهاپێشکەوتنیتەکنەلۆجیشرۆڵیخۆی
بینیلەروویئینتەرنێتوسەتەالیتوئەوئامێرانەیکەهەیەلەداتاشۆوشتیتر،ئەمانە
هەموویکاریگەریهەبوولەسەرئەوەیکەهونەریشێوەکاریبزاڤێکیتریبەخۆیەوەبینی.
بەاڵمنکۆڵیلەوەناکەینکەئەگەرهونەرمەندخۆیکارنەکاتوسێرچنەکاونەگەڕێهەرگیز
ناگاتەئەوئامانجەبااڵیانەیکەخۆیمەبەستییەتی،هونەرمەندهەیەهەمووشتێکیلەبەر
دەستدایەبەاڵمکارناکا،هونەرمەندیواشهەیەبەدنیایەکموعاناتەوەکۆمەڵێکئیشی
جواندەکا،کەئەمەشدەگەڕێتەوەسەرجۆریکەسایەتیئەوشێوەکارە.بەاڵمبەشێوەیەکی

گشتیلەکوردستاندارەوتیشێوەکاریزۆربەرەوباشپێشکەوتووە.

پرسیار: پێتوایە کڕینی تابلۆی شێوەکارەکانمان بووبێتە دیاردەیەک؟ ئایا 
دابین  ژیانی خۆی  بژێوی  شێوەکارییەکەی  کاری  بە  دەتوانێ  هونەرمەند 

بکا؟
کەمتریش یا سێی سەدا لە رێژەی بە بڵێم دەتوانم هەرگیز، نەخێر فەتاح: محەمەد 
ژیانی بژێوی و تابلۆکانییەوەسوودوەرگرێت رێیفرۆشتنی لە نەیانتوانیوە هونرمەندانمان
مسۆگەربکات.رەنگەکەسانێکهەبنبەهۆیئەوەیپاڵپشتێکیسیاسییانهەبووبێیالە
شوێنێکداکەسانێکبناسنتوانیبێتیانتابلۆکانیانبازاڕێکیبۆبۆدروستبووبێبەاڵمئەوە
ئەمەناگەیەنێتکەئەگەربەمهۆیەوەتابلۆکانیانفرۆشرائەواهونەرمەندێکیسەرکەوتووە،
ئێمەزۆرهونەرمەندیسەرکەوتووبەتواناولێهاتوومانهەیەکەچیدەرگایکڕینیتابلۆکانی
لێنەکراوەتەوە.زۆربەداخەوەزۆربەمانلەخەڵکەئاسایییەکەوبەرپرسانرازینبەوەیکە
تابلۆیەکیسینیزۆرخراپبکڕنولەماڵەکانیانداهەڵیواسن،بەاڵمرازینینکەتابلۆیەکی
ماڵەکانیانیپێ و بیکڕن لەکولتووریکوردیدەکات هونەرمەندێکیخۆمانکەگوزارشت

بڕازێننەوە.

پرسیار: ئەمە دەگەڕێنییەوە بۆچی؟ پێتوایە چ هۆکارێک لە پشت ئەمەوەیە؟
گشتی رۆشنبیرییەکی یان هۆشیارییەک نەبوونی بۆ دەگڕێتەوە ئەمە فەتاح: محەمەد 
سەراپاگیرکەتەقدیریئەوکەسانەبکاکەهونەرمەندیکوردنوهەوڵوکۆششدەکەنبۆ
ئەوەیکاریهونەریبکەنبەاڵملەوسەرەوەمایەپووچدەردەچنوبەرهەمەکانیاننافرۆشرێ
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بۆ بردووە تابلۆکانم چۆن کردۆتەوە پێشانگام کە زۆرجار من نموونە بۆ دەمێنێتەوە. و
هۆڵیپێشانگاکەئاوهاشبردوومەتەوەماڵەوە.لەکاتێکدادەتوانینبەفرۆشتنیکارەکانمان

بەردەوامیمانهەبێوشتیتازەبکەین.

زۆر بەداخەوە زۆربەمان لە خەڵکە ئاسایییەکە و
 بەرپرسان رازین بەوەی کە تابلۆیەکی سینی زۆر

 خراپ بکڕن و لە ماڵەکانیاندا هەڵیواسن، 
بەاڵم رازینین کە تابلۆیەکی هونەرمەندێکی

 خۆمان کە گوزارشت لە کولتووری کوردی دەکات 
بیکڕن و ماڵەکانیانی پێ بڕازێننەوە

کەسی  یان  کۆمەڵگاکەیە  کەمتەرخەمی  تەنیا  ئەوە  پێتوایە  پرسیار: 
شێوەکاریش یان ئەوەتا ئەو شوێن و سەنتەرانەی تایبەتن بەو کارە؟ تۆ 
وەک شێوەکارێک پێت باشە چی بکرێت بۆ ئەوەی ئەمە ببێتە دیاردەیەک؟
محەمەد فەتاح:بەراستیدەبێهەموومانیەکبیرکردنەوەمانهەبێ،ئەویشخزمەتکردنی
ئەوهونەرە بۆ ئەوەیپەیڕەوێک بۆ ببەسترێ هونەرەکەیە.دەبێچەندینسیمیناروکۆڕ
دەیبەنە و بەرزدەکەنەوە باڵەخانەیە هەموو ئەو دێن کە کۆمپانیایانەی ئەو یان دابندرێت،
تابلۆی کۆمەڵێک ئاپارتمانێک یا ژوورێک و بەش هەر فرۆشتنی لەگەڵ دەتوانن ئاسمان
هونەرمەندانیکوردبکڕنولەشوقەکانداهەڵیواسن.بەمشێوانەتۆدەتوانیهونەرمەندی
کوردبناسێنیبەگەلەکەیوتابلۆکانیانبچێتەناوماڵەکانەوە،کاریهونەریقەتیسنەبێو
تابلۆکانهەرلەهۆڵەکاندانەمێننەوەونەچنەوەماڵیهونەرمەند.شێوەیترزۆرەوئەمەش

دەبێکاریبۆبکرێ.

هونەرمەندانی  لەگەڵ  هەبووە  ئاشنایەتییەکت  هیچ  ئێستا  تا  پرسیار: 
دەرەوە بۆ نموونە هونەرمەندانی عەرەب. یان ئەوەتا هیچ پێشانگایەکت 
لەدەرەوەی کوردستان کردووە و لەگەڵ هونەرمەندانی دەرەوە هاوبەشیت 

کردبێ؟
محەمەد فەتاح:ئێمەبۆئەوەزۆرهەوڵمانداوەوبەشداریشمهەیەمنوەکوخۆملە
دەرەوەیکوردستانبەاڵمئەمەئەوەناگەینێتکەئێمەبەشدارییەکمانهەبووهەڵبەتەزۆر
دێمە بەشەخسی بۆیەکەمینجارەخۆم ئەوە من ئاڵوگۆڕکردبێ. بیروڕامان یان بین تێکەڵ
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ئەوروپاوکارەکانمنمایشدەکەم،کەئەوەخۆیلەخۆیداشتێکیزۆرباشەوئەگەرلەگەڵ
ئەمەشداچەندینسیمیناوکۆڕیتایبەتهەبێبۆقسەکردنلەسەرهونەروئاڵوگۆڕکردنی

مەعریفەتوپێشکەوتنیهونەرەکە.

پرسیار: لە کورستان زۆر سەنتەر و رێکخراو و دەزگا هەن کە بە گشتی 
بایەخ بە هونەر دەدەنو هەندێکیشیان تایبەتن بۆ کاری شێوەکاری و زۆر 
جار خولی شێوەکاری یان کاری تر دەربارەی ئەم هونەرە دەکەن. پێتوایە 
رەوتی  پێشچوونی  بەرەو  بۆ  کردووە  چیان  سەنتەرانە  و  مەڵبەند  ئەو 

شێوەکاری؟
لەسەد نییەسەد مەرج هونەریەکان رێکخراوە دەڵێین کە ئێمە بەڵێ محەمەد فەتاح:
دیاریکراو بودجەیان ئەوانیش لەوانەیە چونکە کردبێ، هونەرەکەیان خزمەتی توانیبێتیان
بێتیانشێوەکاریاندیاریکراوبێت،بەاڵممنوەکئەوتەجروبەیەیهەمبووەبەتایبەتیلە
خزمەتی توانیویانە ئەوانە جوانەکان هونەرە کۆمەڵەی یان هونەرمەندان رێخراوی سلێمانی

هونەریشێوەکاریبکەنوشتێدەستەجەمعیزۆرجوانونەوعیانکردووە.

ئەو کۆمپانیایانەی کە دێن ئەو هەموو 
باڵەخانەیە بەرزدەکەنەوە و دەیبەنە ئاسمان

 دەتوانن لەگەڵ فرۆشتنی هەر بەش و 
ژوورێک یا ئاپارتمانێک کۆمەڵێک تابلۆی

 هونەرمەندانی کورد بکڕن و لە شوقەکاندا هەڵیواسن.
 بەم شێوانە تۆ دەتوانی هونەرمەندی کورد 

بناسێنی بە گەلەکەی و تابلۆکانیان بچێتە ناو
 ماڵەکانەوە، کاری هونەری قەتیس نەبێ و
 تابلۆکان هەر لە هۆڵەکاندا نەمێننەوە و

 نەچنەوە ماڵی هونەرمەند
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 نۆبڵی ئەدەبی
)رووداوە ئەدەبییە گەورەکەی ساڵ(

ئامادەکردن و وەرگێرانی: 

لە27نۆڤەمبەریساڵی1895)ئەلفرێدنۆبڵ(یسەرمایەدارئەووەسیەتەیواژووکردکە
بەشێکیزۆرلەسامانەکەیتەرخانبکرێتبۆمەبەستیبەخشینیوەکخەاڵتێکبۆئەوانەی
کەلەبوارێکداداهێناندەکەن.ئەمەشلەکاتێکدابووکەئەلفرێدیەکێکبوولەشارەزایانی
زانستیتەقینەوەودەیانکارگەیبواریتەقینەوەودینامیتیدروستکرد،بەاڵمدوایئەوەی
کەگەیشتەئەوبڕوایەیکەکارەکەیخزمەتیمرۆڤایەتیناکاتوبەپێچەوانەوەسااڵنە
هەزارانخەڵكپێیەوەدەبنەقوربانی،هەربۆیەبڕیاریداسامانوداهاتەکەیبۆئەوخەاڵتە
تەرخانبکات.ئەوخەاڵتەسااڵنەلەزنجیرەیەکبواردادابەشدەکرێتوەکئەدەب،ئاشتی،
فیزیاوچەندبوارێکیتر.ئەوخەاڵتەبەوکەسانەدەدرێتکەلەبوارێکداداهێنانینوێو
دەگمەنبئافرێنن،بەرهەمێکینموونەییپێشکەشبکەن.ئەمخەاڵتەلەبواریئەدەبدالە

ساڵی1901ەوەدەبەخشرێتوتاکوئێستاشبەردەوامە.
سویدی ئەکادیمیای کە دادەندرێت، ساڵ ئەدەبی رووداوی گەورەترین وەک خەاڵتە ئەم
هەڵدەستێتبەبەخشینیئەوخەاڵتەبەونووسەرەیکەبەرهەمەکانیتایبەتمەندیجیاواز
لەخۆبگرنوبەرهەمەکانیانبۆزمانەزیندووەکانیجیهانوەرگێڕدرابن.ئەوئەکادیمیایەسااڵنە
هەڵدەستێتبەدەستنیشانکردنیپاڵێوراوەکان،کەلەلیستیسەرەتایییەوەدەستپێدەکاتو
دوایلێکۆڵێنەوەوراڤەکردنیبەرهەمەکانیئەونووسەرانە،لەکۆتاییداناویچەندپاڵێوراوێک

بۆوەرگرتنیخەاڵتەکەدەستنیشاندەکرێن.
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  ئەلفرێد نۆبڵ

ئەلفرێدنۆبڵلەوەسیەتنامەکەیدائەوخەاڵتەیتەنیابۆداهێنەرەئەسکەندەنافییەکاندانەناوە،
لەهەر مرۆڤ هەر دەبەخشێتە ئەوخەاڵتە جیهانیانەوە هۆشیارییەکی و بیر بە ئەو بەڵکو
کونجێکیزەویکەداهێنانلەسەرئاستیجیهاندابکات.هەربۆیەشدەبینینگەلێکنەتەوەی
جۆراوجۆرلەتەواویجیهاندائەوخەاڵتەیانوەرگرتووە،پشکیشێریشلەنۆبڵیئەدەبیدا
بەرئینگلیزەکانکەوتووەکە26جاربراوەیئەوخەاڵتەنودوایئەوانیشفەرەنسییەکان
یازدەجار،سوێدییەکانبەحەوتجار، بە ئیسپانییەکان ئەڵمانییەکانبەسێزدەجار، و
ئیتاڵییەکانشەشجار،رووسییەکانپێنججار،پۆڵەندییەکانچوارجار،هەریەکلەنەرویجی
و تورک و لەعەرەب دووجار،هەریەک یابانییەکان و یۆنان دانیمارکییەکانسێجار، و
پورتوگالوکرواتیاوچیکوهەنگاریاوچینوبەنگالیوفیلەندیوعیبریوئایسلەندا
.....یەکجاربراوەیئەوخەاڵتەبوون.جێیئاماژەیەئەوپۆڵێنکردنەلەسەربنەماینەتەوە
نییەبەڵکولەسەربنەمایزمانە،بۆنموونەزیاترلەنەتەوەیەکبەزمانیئیسپانیقسەدەکا
ودەنووسێودەخوێنێ،)گابرێلگارسیامارکیز(ینووسەریکۆڵۆمبیوهەڵگریخەاڵتی
ساڵی1982چونکەبەزمانیئیسپانیدەنووسێلەودابەشکردنەدالەگەڵئیسپانینووسەکاندا
هەژماردەکرێ.بۆیەلێرەدادەبینیکەبنووسی24زمانیجیاوازلەجیهاندائەوخەاڵتەیان

پێبەخشراوە.
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شاعیرونووسەریبەریتانی)جۆزیفرودیاردکیپلینگ1865-1936(هەڵگریخەاڵتینۆبڵی
ساڵی1907،لەروویتەمەنەوەبچووکترینوەرگریئەوخەاڵتەیەتاکوئێستا.لەکاتێکدا
)دۆریسلێسینگ(ینووسەریبەریتانیولەدایکبوویساڵی1919بەبەتەمنترینوەرگری
ئەوخەاڵتەدادەنرێتتاکوئێستا،ئەمەشکاتێککەلەساڵی2007ولەتەمەنی88ساڵیدا

ئەوخەاڵتەیپێبەخشراوە.

لەساڵی1901تاکوساڵی2011ئەکادیمیایسویدی104جارئەوخەاڵتەیبەخشیوە،لە
کاتێکداکەخەاڵتەکەسااڵنەیەدەبوایە111جارئەوخەاڵتەببەخشرابا.بەاڵمحەوتساڵئەو
خەاڵتەنەبەخشرائەمەشبەهۆیهەڵگیرسانیشەڕیجیهانییەکەمودووەمەوە،هەروەها
لەسیستەمیئەکادیمیایسویدیبۆبەخشینیئەوخەاڵتەداهاتووەکە:لەکاتێکدائەگەرلە
ساڵێکداهیچکارێکلەئاستینموونەیوگرینگیدانەبووئەوائەوخەاڵتەنابەخشرێتوالیەنی
ماددیبەخشینەکەشبۆساڵیداهاتوووەکخۆیدەمێنێتەوە.ئەوسااڵنەشیکەخەاڵتەکەی

تێدانەبەخشراوەبریتینلە:1943،1942،1941،1940،1935،1918،1914.
لەئێستادابڕیئەوپارەیەیکەتەرخانکراوەبۆبەخشینیبەبراوەیخەاڵتەکەبریتییەلە
دەملیۆنکڕۆنیسویدیکەدەکاتەنزیکەییەکملیۆنوسێسەدوپەنجاوشەشهەزار
دۆالریئەمریکی.ئەمەجگەلەوەیکەمەدالیایەکیزێڕکەلۆگۆیخەاڵتینۆبڵەووێنەی

ئەلفرێدنۆبڵیلەسەرەدەبخشرێتەبراوەیخەاڵتەکە.

لەروویرەگەزینووسەرەوەرگرەکانەوە،لەکۆیئەو104خەاڵتەیکەبەخشراوەنووسەرانی
رەگەزیمێدوازدەجاربراوەیئەوخەاڵتەبوون.بۆیەکەمجارژنەنووسەریسویدی)سێلما
الگێرلوف1858-1940(لەساڵی1909ئەوخەاڵتەیبردووەتەوە.لەکاتێکداکەئاکادیمیای
سویدیپێنجساڵبەرلەوادەیوەرگرتنیخەاڵتەکە،جارێکیتریشکاندیدیکردبوو.دوای
-1871 دێلێدا )گرازیا ئیتاڵی نووسەری کە ئافرەت دووەم ساڵ، حەڤدە دوای و ئەویش
1936(بووەوەرگریخەاڵتینۆبڵیئەدەبی.دواییننووسەریژنکەئەوخەاڵتەیوەرگرتبێ
رۆماننووسیئەڵمانیولەدایکبوویرۆمانیا)هێرتاموولەر(ە،کەلەساڵی2007ئەوخەاڵتەی
بردەوە.جێیئاماژەیەلەکۆیئەودوازدەئافرەتەیکەبراوەیخەاڵتەکەبوون،شەشیان
ئەدەبی کە ئەوەیە ئاماژەی ئەمەش پێبەخشراوە. خەاڵتەکەیان رابردوو ساڵی بیست لە

فێمینیستیلەجیهاندارۆژبەڕۆژپەرەدەسێنێودەکەوێتەنێوقاڵبیجیهانییەوە.

کێنئەوانەیخەاڵتینۆبڵیئەدەبیانرەتکردەوە؟دوولەوبراوانەیکەئەکادیمیایسویدی
دەستنیشانیکردوون،خەاڵتەکەیانرەتکردووەتەوە.یەکەمیانشاعیرورۆماننووسیرووسی
خەاڵتەکەی سەرەتادا لە )1958(ە، ساڵی براوەی کە )1960-1890 پاستێرناک )بۆریس
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وەرگرتبەاڵملەدواییداخەاڵتەکەیرەتکردەوە،ئەمەشبەهۆیهۆکاریسیاسیدەسەاڵتدارانی
واڵتەکەیکەئەوکاتیەکێتیسۆڤییەتبوو.دووەمیاننووسەروبیرمەندوشانۆنووسو
چاالکوانیسیاسیفەرەنسی)ژانپۆڵسارتەر1905-1980(،کەلەساڵی1964خەاڵتەکەی
پێبەخشرابەاڵمئەوهەموودیاروخەاڵتەرەسمییەکانیرەتدەکردەوە.بەرلەهەشترۆژلە
راگەیاندنیناویبراوەیخەاڵتەکە،سارتەرلەنامەیەکداداوالەئەکادیمیایسویدیدەکاتکە

ناوەکەیلەلیستیپالێوراوانیخەاڵتەکەدەربهێنن.
یەکێکلەوکێشانەیکەلەکاتیدەستنیشانکردنیپاڵێوراوانوپڕۆسەیدەنگداندارووبەڕووی
ئەکادیمیایسویدیدەبێتەوەئەوەیەکەیەکێکلەکاندیدەکانئەندامیئەکادیمیایسویدی
لە بوون.جگە ئەکادیمیایەکە ئەندامی براوەیخەاڵتەکەن کە ئەوحەوتسویدییەی بێت.
)سێلماالگێرلوف1858-1940(کەلەساڵی1914بووبەئەندامیئەکادیمیایەکەوپێشپێنج
ساڵلەبەئەندامبوونیخەاڵتەکەیوەرگرتووە،ئەوانیتربەرلەدەستنیشانکردنووەرگرتنی
خەاڵتەکەیانئەندامیئەکادیمیایسویدیبوون.ئەوانیش)ڤێرنەرڤۆنهێیدێنستام1916،
ئێریککارلفێلدت1931،پارالگێرکڤیست1951،نێلیساکز1966،ئیڤحندجۆنسۆنوهاری

مارتینسۆن1974(.
سەرەڕایهەمووئەوانەیکەبراوەیئەوخەاڵتەننووسەریبەئەزموونوداهێنەریگەورەنو
رەوتیئەدەبیوفیکریلەسەردەستیئەوانەبەرەوپێشچووە،لێزۆرنووسەروبیرمەندی
و تۆلیستۆی( رووسی)لیۆ نووسەری وەرنەگرتووە. ئەوخەاڵتەیان کە وهەن هەبوون تر
و چیکی نووسەری کافکا( )فرانتز و یۆنانی بیرمەندی و نووسەر کازانتزاکیس( )نیکۆس
نووسەریورۆژنامەنووسیئینگلیزی)جۆرجئۆریۆل(و)سەلمانروشدی(نووسەریهیندیو
)ئاموسئۆز(ینووسەرورۆماننووسیئیسرائیلیو)ئەدۆنیس(نووسەروشاعیریعەرەب،

یەکێکنلەونووسەرانە.

سەرچاوەکان؛
nobelprize.com
wikipedia.com

لۆگۆ و مەدالیای 
خەاڵتی نۆبڵ
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ئۆدیپ
)تراژیدیایەکی دەگمەن(

لە ئینگلیزییەوە: هەژار عوسمان


ئۆدیپپاڵەوانێكیتراژیدیبوولەئەفسانەییۆنانیدا،پاشایەكیلەناوچووبەهۆیچارەنووسێكی
ئۆدیب مارەكرد. لەخۆی دایكیشی و كوشت باوكیخۆی نەزانانە لەبەرئەوەی ترسناكەوە،
چیرۆكیكەسێكەلەبەرنەزانینیشوناسیراستەقینەیخۆیلەژیانیدابەدوایرێگایەكی
هەڵەكەوت.جارێكپێیەكانیلەسەرئەورێگایەدانابوو،باشترینئاستەكانیخۆینەیتوانی
بیپارێزێلەدەرئەنجامیئەورەفتارانەیكەسەرپێچییاساكانیخوداكانومرۆڤەكانیكرد.
ئۆدیپلەئەفسانەییۆنانیودرامادادووبیرۆكە)وێنە(دەنوێنێ،کەئەوانیشالوازیسروشتی

مرۆڤایەتیوبێدەسەاڵتیتاكلەهەمبەررەوتیچارەنووسلەگەردوونێكیقێزەوندا.
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ئەفسانەییچیرۆكەكەلەگەڵلەدایكبوونیكوڕێكدابۆشاالیوسوشاژنەجۆكاستایتبس
دەستپێدەكا.غەیبزانەكەیدێلفیپێیوتنكەمنداڵەكەیانگەورەدەبێبۆكوشتنیالیوس
ومارەكردنیجۆكاستا.تۆقێنەربوو،پاشاكەپێیەكانیمنداڵەساواكەپێكەوەبەدەرزییەكی

سەرخڕیگەورەقایمدەكاولەدامێنیچیایەكدابۆمەرگجێیدەهێڵێ.

هەرچۆنێکبێ،شوانەكانمنداڵەكەیاندۆزییەوە-كەوەكئۆدیپناسرا،یان«پێگەورە«-و
بردیانبۆشاریكۆرنیس.لەدوایئەوەشاپۆلیبۆسوشاژنەمیرۆپیهەڵیانگرتەوەورایانهێنا
بێ، هەرچۆنێک گەورەبوو، ئۆدیپ كاتێك خۆیانە. كوڕی ئەو كە بیربكاتەوە وا ئەوەی بۆ
كەسێكپێیوتكەئەوكوڕیپۆلیبۆسنییە.ئۆدیپرۆیشتبۆدێلفیبۆئەوەیدەربارەی
نەژادیخۆیداوالەغەیبزانەكەبكات.ئەووەاڵمەیكەوەریگرتئەمەبوو»تۆئەوپیاوەی

كەتووشیچارەنووسیكوشتنیباوكیومارەكردنیدایكیخۆیدەبێتەوە«.

ئۆدیپ لە ئەفسانەی یۆنانی و درامادا 
دوو بیرۆكە)وێنە( دەنوێنێ ، کە ئەوانیش

 الوازی سروشتی مرۆڤایەتی و بێ  دەسەاڵتی 
تاك لەهەمبەر رەوتی چارەنووس لە 

گەردوونێكی قێزەوندا

بەهەمانشێوەیالیوسوجۆكاستا،ئۆدیپئاشكرایكردبووكەخۆیدووردەخاتەوەلەو
چارەنووسەیكەپێشبینیكرابووبۆی.باوەڕكردنبەوەیكەغەیبزانەكەوتبێتیكەتووشی
چارەنووسیكوشتنیپۆلیبۆسومارەكردنیمیرۆپیدەبێتەوە،بڕیاریداهەرگیزنەگەڕێتەوە

بۆكۆرنیس.لەجیاتیدا،ملینابەرەوتبس.
بەدرێژاییرێگاكە،ئۆدیپبەرێگایەكیتەسكدالەنێوانهەڵدێرەكاندارۆیشت.لەوێڕاپیاوێكی
پیریلەعەرەبانەیەكدابینیلەرێگاكەیترەوەدەهات.هەردووکیانتووشیدەمەقاڵێیەك
هاتنلەسەرئەوەیكێرێگاكەچۆڵبكا،لەپاشانئۆدیپپیاوەنامۆیەكەیكوشتوبەرەو
تبسرۆیشت.شارەكەیدۆزییەوەلەمەینەتییەكیگەورەدازانیكەمەخلوقێكیتۆقێنەری
شێوەیەكی بە خواردنیان بەهۆی دەتۆقاند تبسییەكانی سفینكس دەڵێن پێی كە زەبەالح
چاوبرسییانەلەكاتێكدائەوانشكستیاندەهێنالەوەاڵمدانەوەیمەتەڵەكەیوشاالیوس
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كوژرابوو.لەرێگایدابۆداواكردنییارمەتیلەغەیبزانەكەیدێلفییەكان.مەتەڵەكەیسفینكس
ئەمەبوو»لەبەیانیانداچیلەسەرچوارقاچدەڕوا،بەدووانلەنیوەڕۆیاندا،وسێیانلە
ئێواراندا؟«ئۆدیپوەاڵمەدروستەكەیدا:»مرۆڤێك،كەگاگۆڵكێدەكالەكاتێكداساوایەكە،
لەباڵغبوونیدابەقیتوقنجیدەڕواولەتافیپیریبەسەرگۆچانەكەیدادەچەمێتەوە.«لەگەڵ
ئەموەاڵمەدا،ئۆدیپتەنهاسفینكسینەبەزاند،بەڵكولەشێتگیریشیداكوشتی،بەاڵمتەختی

پاشایەتیپاشامردووەكەیبردەوەوهاوسەرگیریلەگەڵبێوەژنیپاشا،جۆكاستاكرد.

ئۆدیپوجۆكاستابۆماوەیەكبەخۆشییەوەرایانبواردودووكوڕوكچیانهەبوو.دوای
كۆتایی تاعوونەكە كە رایگەیاند پێغەمبەرێك هات. تبسدا بەسەر ترسناك تاعونێكی ئەوە
نایەتهەتابكوژەكەیالیوسنەكەنەدەرەوە،كەلەناوشارەكەدابوو.لەپاشانپەیكێكلە
كۆرنیسەوەگەیشت،مەرگیپاشاپۆلیبۆسرادەگەیەنێوداوالەئۆدیپدەكابگەڕێتەوەو
فەرمانڕەوایییكۆرنیسییەكانبكات.ئۆدیپئەوەیبەجۆكاستاوتكەغەیبزانەكەپێشبینی
بكوژی دەبێتە كە مەترسییەی ئەو رەوینەوەی و حەوانەوە دەربڕینی لەگەڵ كردبوو بۆ
پۆلیبۆس.جۆكاستاپێیوتكەلەغەیبزانەكاننەترسێ،سەبارەتبەغەیبزانەكەوتبووی
كەهاوسەرییەكەمیلەالیەنكوڕەكەیخۆیەوەدەكوژرێت،لێلەجیاتیدالەالیەننامۆیەكەوە

كوژرابوولەسەررێگایبۆدێلفی.

مەتەڵەكەی سفینكس ئەمە بوو » لە بەیانیاندا
 چی لەسەر چوار قاچ دەڕوا، بە دووان لە

 نیوەڕۆیاندا، و سێیان لە ئێواراندا؟«
 ئۆدیپ وەاڵمە دروستەكەی دا: »مرۆڤێك،
 كە گاگۆڵكێ  دەكا لەكاتێكدا ساوایەكە،

 لە باڵغبوونیدا بە قیتوقنجی دەڕوا و لە تافی پیری
 بەسەر گۆچانەكەیدا دەچەمێتەوە.« لەگەڵ ئەم
 وەاڵمەدا، ئۆدیپ تەنها سفینكسی نەبەزاند،

 بەڵكو لە شێتگیریشیدا كوشتی
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لەناكاوئۆدیپرووبەڕووبوونەوەكوشندەكەیبەبیرهاتەوەلەسەررێگاكەوزانیكەئەوباوكی
بە دەركی جۆكاستا كاتدا لەهەمان كوشتوویەتی. و بینیوە )الیوس(ی راستەقینەیخۆی
جێگەبرینەكانیسەرپێیەكانیئۆدیپكردكەنیشانەیئەومناڵەبووالیوسماوەیەكیزۆر
لەمەوبەرپێیەكانیپێكەوەقایمكردبوو.کەرووبەڕوویئەوحەقیقەتەبووەوەكەهاوسەرگیری
لە دەرزییەكی ئۆدیپیش خنكاند. خۆی كردووە، الیوس بكوژەكەی و خۆی كوڕی لەگەڵ

جلەكانیکردەوەوخۆیپێكوێركرد.

هەندێلەگریمانەكاندەڵێنكەئۆدیپدەستبەجێلەتبسشاربەدەركرا،لەكاتێكداهەندێکی
ریسواكرا، هەمووانەوە لەالیەن ژیاوە، لەوێ چارەڕەشانە ژیانێكی كە دەگێڕنەوە ئەوە تر
هەردوو لەالیەن بڕوات، مەنفا بەرەو لێكرا زۆری كۆتاییدا لە گەورەبوون. منداڵەكانی هەتا
بەكۆڵی ماڵ پەژاری لە سااڵنیك پاشی هاوەڵیكرا. ئیسمێنە«وە و »ئەنتیگێنی كچەكەی،
گەیشتەئەسینا،لەوێداپەناگەیەكیدۆزییەوەلەریزێكدرەختكەپێیدەگووتراكۆلۆنۆس.
لەوماوەیەدا،ملمالنێیكۆمەڵەركابەرەكانلەتبسویستیانئەوبگەڕێتەوەبۆئەوشارە،
باوەڕكردنبەوەیكەالشەكەیبەختدێنێبۆئەوشارە.هەرچەندەئۆدیپلەكۆلۆنۆسمرد،

وئەوئامادەبووانەیلەسەرگۆڕەكەیبوونوتبوویانبەختیباشبۆئەسینادێنێت.

سەرچاوە:
http://www.facebook.com/EnglishLiteratureEmad

پەیکەری ئۆدیب
 لە مۆزەخانەی رودۆلف تێگنەرس

 لە دانیمارک
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گوتوبێژ لەگەڵ )ئەلبێر کامۆ(
)یەکێک لە دواهەمین گوتوبێژەکانی کۆتایی ژیانی کامۆ( 

لە فارسییەوە: رێبەر ئەبابەكر ئەحمەد

لەكۆتایییەكانیتەمەنیژیانیكامۆ،دووگوتوبێژلەگەڵیئەنجامدرانكەیەكێكلەرۆژەكانی
كۆتاییژیانیوئەویترلەدوایمردنیلەچاپدران.یەكەمینگوتوبێژیلەالیەن)ژانكلۆد
بریسویل(یچیرۆكنووسورەخنەگریفەرەنسیئەنجامدرا،دووەمگوتوبێژیشلەالیەن

ئەمریكییەكئەنجامدرا.
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بریس ویل: لە چ رۆژگارێكی ژیانی خۆتدا بە شێوەیەكی روون و ئاشكرا 
پەیت بە بەهرەی نووسەربوونی خۆت بردووە؟

ئەلبێر کامۆ:لەوانەیەبەهرەوشەیەكیگونجاونەبێت.لەدەوروبەریحەڤدەساڵیداحەزم
لێبووببمەنووسەرولەهەمانسەردەمیشدا,بەشێوەیەكیناڕوونتێگەیشتمدەبمەنووسەر.

بریس ویل: لە و سەردەمەدا بیرت لە پیشەی دووەمیش دەكردەوە؟ 
پیشەی ویستوومە هەمیشە من بەاڵم پێویستی. لەبەر وتنەوە, وانە بە کامۆ: ئەلبێر 

دووەمیشمهەبێتتاوەكوسەربەخۆییكارمگارانتیبكەم.

ئایندەی  بە  بڕوایەكت  )پێچەوانە(  نووسینی  كاتی  لە  ئایا  ویل:  بریس 
وێژەیی خۆت هەبووە؟ 

كرد. گومانم خۆم نووسەربوونی بەهرەی بە )پێچەوانە( نووسینی دوای کامۆ: ئەلبێر 
دەروونمدا لە زیندوو گەورەی هێزێكی كات ئەو هەر هەڵگرم. نووسین لە دەست بڕیارمدا

پەیدابوووایویستئاشكراببێت,پەرتووكی)پەیوەند(منووسی.

ئارامی  بە  هەست  خۆت  نووسەربوونی  كەسایەتی  لە  ئایا  ویل:  بریس 
دەكەیت؟ 

ئەلبێر کامۆ:لەپەیوەندییەكانیتایبەتیخۆمدازۆرئارامم.بەاڵملەرووخساریگشتی
كارم،كەهیچكاتكەیفمپێنەهاتووە،بۆمبێشایەنیتەحەمولدەبێت.

نووسەربوونت  لە  دەست  بیت  ناچار  هۆیەكەوە  بە  ئەگەر  ویل:  بریس 
هەڵگریت, ئایا هزر دەكەی كە بتوانی جارێكیتر شاد و رازی و بەختەوەر 

بیت؟   
تا بم. بەختەوەر دەمتوانی نووسینیش بێ بە بووم, گەنجتر كە كاتێك کامۆ: ئەلبێر 
ئەمرۆشبەهرەیزیادمهەیەبۆبەختەوەریئاراموبێدەنگ.لەگەڵبوونیئەمەش,دەبێت

دانیپێدانێمكەلەوانەیەئیترنەتوانمژیانبەبێئەمهونەرەمبەسەرببەم.
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بریس ویل: ئایا هزر دەكەیت كە سەركەوتنی زوو گەیشتی تۆ ئەمەی كە 
دوای باڵوبوونەوەی )ئەفسانەی سیزیف(, خواست یا ناخواست, تۆیان بە 
رابەر و مورشیدی الویان ناسیوە. ئاراستەیەكی تایبەتی بە ئاسەوارەكانی 
دوای ئەوێت درا بێت؟ بە پوختی, ئایا هزر دەكەیت كە ئەگەر لە نامۆیی 
كە  بنووسیت  پەرتووكانە  ئەم  هەر  دەتوانی  دووبارە  مابایتەوە  نەسەبی 

پاشان نووسیووتە؟ 
ئەلبێر کامۆ:بێگومانبەناوبانگی,زۆرشتەكانیگۆری,بەاڵملەمالیەوەمنبڕوایەكی
زیادمپێنییە.تاهەرچییەكرەتكردنەكەیمومكینبێتبێدەنگە.بەهەرحاڵنەبەدوای
بەناوبانگیدەچمونەپێداگریمبەنامۆییهەیە.ئەمەیانئەوەوەلەوانەشەئەموئەویش
وتنەوە وانە بۆ دەمخەڵەتێنێت. مورشیدبوونیمن بەاڵم دەكەم. قبوڵ دەگەن, كە كاتێك
ئەم كە ئێستا رێكەوی, بە خۆت دەبێت كردن رابەری بۆ هەبێت, زانستێكێت دەبێت
بیرۆكەیەموت,ئەمەیشیبڵێمپێشنووسینیهەمووپەرتووكەكانیخۆمدووچاریبەندایەتی
بەناوبانگیبوویمە.روونترینئەنجامەكەیئەمەبووكەناچاربووموهێشتاشناچارمكە
لەگەڵكۆمەڵگابجەنگمتاوەكوهەلینووسینبەدەستبێنم.سەركەوتنمبەدەستهێناوە,

بەاڵمئەمەبۆمبەگرانكۆتادێت.

بریس ویل: ئایا هزر دەكەی كە ئاسەوارەكانی گرنگ و بنەرەتی خۆتت بۆ 
كۆتایی بردووە؟

ئەلبێر کامۆ:منهێشتا45ساڵموخاوەنهێزێكیسەرسورهێنەرم.

بریس ویل: ئایا باڵوكردنەوەی داستانەكانت پەیڕەوی نەخشەیەكی گشتین 
پەیدا  نەخشەكەی  دەنووسی  كە  هێدی  هێدی  یا  داتهێناون؟  پێشدا  لە  كە 

دەكەیت؟ 
جێبەجێ الو یەك لە بارودۆخەكەی كە هەیە نەخشەیەك هەردووکیانن, کامۆ: ئەلبێر 

كردنەكەیلەالیەكیترەوەیە،ئەوەشپڕۆسەکەدەگۆڕێت.

بریس ویل: شێوازی كاری تۆ چۆنە؟    
دوورینەكانی خەیاڵ دراوەكان, وەرەقە و پڕكردن و نامەكان یادداشت کامۆ: ئەلبێر 
ناروون,هەمووئەوانەلەتێپەرینیساڵەكان.رۆژێكبیرۆكەیبنەڕەتیبەئامانجدەگاتو
مێشكمیبارداردەكات،پاشانكاریدرێژخایەنودژواریرێكخستندەستپێدەكات.ئەم

كارەلەبەرئەوەیەكەدرێژدەبێت،چونكەنارێكیقوڵیدەروونمبێكۆتایییە.
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بریس ویل: ئایا هەست بە پێویستییەك دەكەیت كە دەربارەی ئاسەواری 

خۆت لە كاتی نووسینیدا لەگەڵ كەسێك بدوێی؟ 
ئەلبێر کامۆ:نەخێر.هەندێجاركەبێویستئەمەشروودەدات,لەخۆمرازینیم.

بریس ویل: ئایا كاتێك كە كارەكەت بە كۆتا دێت, رای هاوڕێیەكی خۆت 
وەردەگری یان تەنیا بڕوات بە رای خۆت هەیە؟ 

شوێنێكی هەر و دەخوێننەوە دەستنووسەكانم كە هەیە هاوڕێم دووسێ کامۆ: ئەلبێر 
نووسینەكەمیانبەدڵنەبێتبۆمیاداشتدەكەن.لەهەردەروونكردنەوەیەیراکانیاننۆجار

ئەوانراستدەكەنومنچاكسازیدەكەم.

دەزانی؟  بەباشتر  ساتێك  چ  خۆت  بوونی  نووسەر  كاری  لە  ویل:  بریس 
هاتنی بیرۆكە, سەرەتای نەخشەیەك, یان هەوڵی كار؟ 

ئەلبێر کامۆ:هاتنیبیرۆكە.

بریس ویل: ئایا هیچ پەیوەندی لە نێوان ژیانی جەستەیی هونەرمەند و 
ئیلهامی )یا راستی كارەكەی( دەبینیت ؟ ئەگەر وایە ئەم پەیوەندییە لە الی 

تۆ چۆنە؟ 
ئەلبێر کامۆ:ژیانیجەستەییلەهەوایئازادوژێرهەتاو,وەرزشوهاوسەنگیپەیكەری
بۆمنپێویستەبۆباشترینكاریهزری,لەگەڵخشتەیەكیرێكوپێك)ئەمەشبەشێكەلە
ژیانیجەستەیی(.راستییەكەیبڵێمزۆركەمئەمبارودۆخەدەستدەكەوێت.بەاڵمبەهەر
حاڵ،دەزانمكەئافراندنینەزمورێكخستنیرروحیوجەستەییپەڕاوگەیهێزە.هەرگیز،
جێبەجێ حاڵیدا بێ و جەستەیی كەوتنی نەخۆش و الوازی یان بێنەزمی لە كارێكم هیچ

نەكردووە.

بریس ویل: ئایا  بە شێوەیەكی رێكوپێك ئیش دەكەی؟ 
ئەلبێر کامۆ:منهەوڵدەدەمرێكوپێكیمهەبێت.كاتێكەهەمووشتێكلەباروگونجاوبێت
چواریانپێنجكاتژمێرلەدەستپێكیرۆژداكاردەكەم.بەاڵمكاتێبارودۆخەكەناگونجاو

بێت...


بریس ویل: ئایا كاتێك كارێكێت خستە سبەی، بێتاقەت دەبیت؟
ئەلبێر کامۆ:بەڵێ.هەستبەتاوانباریدەكەم،چۆنبڵێم؟رقملەخۆمدەبێت.
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كەسایەتییەك  تۆدا  داستانەكانی  پاڵەوانانی  نێوان  لە  ئایا  ویل:  بریس 

هەیە كە لە الی تۆ خۆشەویست و ئازیز بێت؟
ئەلبێر کامۆ:ماری،دۆرا،سەلست.

دوو  بە  سەر  داستانەكانت  پاڵەوانانی  كە  دەدرێت  پێشان  وا  ویل:  بریس 
لە  حەزی  ئاشكرایە  نموونەیەتی،  گالیگۆال  كە  یەكەم،  خیزانی  خێزانن: 
بێت،  نموونەی  مۆرۆسو  دەشێ   كە  دووەم،  خێزانی  بەهێزە.  كەسێكی 
لە  ئاراستەیە  دوو  ئەم  دەتوانی  ئایا  گۆشەگیرییە.  و  نامۆیی  خوازیاری 

دەروونی خۆتدا بیناسییەوە؟ 
ئەلبێر کامۆ:بەڵێ،منشەیدایهێزورامكردنم.بەاڵملەوشتەیكەبەدەستدێنمزوو
ماندوودەبمووازیلێدێنم.ئەمەگەورەترینالوازیوبێتواناییمنە.خوازیارینامۆییو
گۆشەگیریشم.بەاڵمشەوقوحەزیژیانكردنجارێكیتربەرەوپێشەوەدەمبات.بەتەواوی

لەمدووبارەدادەرنایەم.

بریس ویل: لە پارچە نووسینێکی تۆدا وا دەردەكەوێت كە نمایش هونەری 
ژیانكردن دەنوێنێت؟ ئایا تێگەیشتنی من راستە؟ 

ئەلبێر کامۆ:كەمێكزیادەرۆیییەلەوەسفكردنی.بەاڵمهەندێجاردێتەمێشكمكە
دەمتوانیهونەرپیشەیەكبموبەمكارەخۆمقایلبكەم.

بریس ویل: لە ئاسەواری هونەری و ئاسەواری وێژەیی، كام بەها لە الت 
خۆشەویستە؟ 

ئەلبێر کامۆ:راستی.لەوبەهاهونەریانەیكەراستیپێشاندەدەن.


بریس ویل: چۆن ئاسەوارە باڵوبووەكانی خۆت دەبینی؟ 
بەرایمنهەموومردوونە. ناخوێنمەوە. ئاسەوارەكانیخۆمدووبارە ئەلبێر کامۆ:من

دەمەوێتكارێكیترجێبەجێبكەم.

بریس ویل: بە بڕوای تۆ چ خاڵێكە یان بە واتایەكیتر چ شتێكە دەبێتە هۆی 
پلە و پایەی ئافراندنێك؟ 

بەاڵم دەردەخات، بوونی ئافراندوێك هەمیشە بێگومان نوێخوازی، هێزی کامۆ: ئەلبێر 
ناقایل. ماندوویەتی بەشێوازی رووخسارەكاندەگۆرێتوسەرلەنوێهەڵیدەگەرێنێتەوە.

هونەرمەندبێزارەلەقافیەسازی.
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بریس ویل: چ نووسەرێک یارمەتی تۆیان كردووە تا پەی بە وتراوەكانی 

خۆت بەیت؟
پاسكال، كۆندا: لە مۆنترالن. مالێرۆ، گرنیتی، هاوچەرخەكاندا نێوان لە کامۆ: ئەلبێر 

مولیێر،وێژەدانەرانیسەدەینۆزدەیەمیرووس.نووسەرەكانیئیسپانیا.

بریس ویل: ئەگەر ئەوەی ئێستا تێدای نەبووبا، حەزت لە چ هونەرێک 
دەبوو ؟

ئەلبێر کامۆ:زۆرحەزملێبووببمەپەیكەرساز.بەرایمنپەیكەرسازیبەرزترینهونەرە.

بریس ویل: موزیک چۆن؟
ئەمرۆ دەبووم. وسەرخۆش مەست مۆسیقا لەگەڵ بەراستی الوێتیمدا لە ئەلبێر کامۆ:
هەموو موزارت بەاڵم دەكات، من لە كاریگەری مۆسیقدانەرەكان لە كەمێك ئاسەوارەكانی

كاتێک.

بریس ویل: رای جەنابێت لەبارەی سینەما چییە؟
ئەلبێر کامۆ:رایتۆلەمبارەیەوەچییە؟

بریس ویل: هونەرمەندان زۆربەی جار لەبەر خراپ لێكحاڵیبوون دەكەونە 
هەموویان  لە  زیاتر  لێكحاڵیبوون  خراپ  كام  رێزگرتنی.  بارودۆخێكی 

نیگەرانت  دەكات؟
ئەلبێر کامۆ:حەقیقەت،ویژدان،سروشتیمرۆڤانە.

تۆ  بیركردنەوەی  بەرجەستەی  تایبەتمەندی  ئێوە  بڕوای  بە  ویل:  بریس 
كامەیە؟

ئەلبێر کامۆ:بەستراوەبەرۆژ.بەاڵمزۆربەیجارناشرینوقورسوكوێر،كوێرانە...

بریس ویل: بەهای زیاتر بە كام لە تایبەتمەندییەكانی مرۆڤ دەدەی؟ 
ئەلبێر کامۆ:تێكەاڵوییەكلەهۆشمەندیوبەتواناییهەیە،كەتارادەیەكدەگمەنەو

منزۆرحەزملێیەتی.
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بریس ویل: دواین پاڵەوانی تۆ، واتە پاڵەوانی چیرۆكی )كەوتن( بێهیوایی 

نیشاندەدات. ئایا ئەمە رەنگدانەوەیی هزر و بیری ئێستای تۆیە؟
ئەلبێر کامۆ:راستە،پاڵەوانەکەیمنبێهیوایە.بەناویهیچێكیسەردەمیانەگوزارشتی

بەندایەتی)كۆیالیەتی(یدەكات.ئایامنیشهەمانشتمهەڵبژاردووە؟!

بریس ویل: جارێكی تریش  نووسیوتە: )رازی جیهانی من: هزركردنی خودا، 
بەبێ هەتاهەتایییەكی روحی( ئایا دەتوانی ئەم بیرۆكەیەت بە شێوازێكی 

روونتر دەربخەی؟ 
ئەلبێر کامۆ:بەڵێ.منبڕوامبەالیەنیرووحانیبوونهەیە.بەاڵمبەژیانیرۆژیدوایی

نا.هەرئەمەوزیاترنا.

بریس ویل: لەو قۆناغەی ژیانی خۆتدا چ ئاواتێكێت هەیە؟
موسیبەتەكانیش قەرەبووی و بەخشیی ژیان هێزی )لەپڕ دەڵێت: نیچە کامۆ: ئەلبێر 
خاوەنیرووناكیخۆردەبن،ئاسوودەییتایبەتیخۆیانبەئاشكرادەردەدەن(مندەزانمكە
ئەمقسەیەراستەوخودیئەومهەستپێكردووە.تەنیائاواتێكمهەیەكەئەمهێزوئەم

سەرشارییەجارێكیتربەالیەنیكەمهەندێجارپێشكەشمبكرێت.
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لە ژمارەکانی داهاتوو:

* كارەساتەكانی وەرگێڕان لە زمانی كوردیدا.

* كانت و خودئاگایی.

* کافکا وێنەی راستەقینەی مرۆڤی نیگەران.

* گوتوبێژ لەگەڵ شاعیر )پەروێز زەبیع غوالمی(.

* دە پەیکەرە بەناوبانگەکەی جیهان.

* باوک، وه ك مه عشووقێكى ئازارفرۆش. له  دەقی )ترۆپكى داڵغه (ى  
»سارا  عومه ر«دا.

* موراکامی نووسەری هەموو جیهان.
 


