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دةسثَيك
ئاخؤ  بكةين؟  شانؤييمان  منايشى  ئاراستةى  ثرسيار  لةكوَيوة 
منايشة  ِرووب��ةرى  خوَيندنةوةى  بؤ  ئةركيؤلؤذى  ثرؤسةيةكى 
شانؤييةكامنان دةبَيت لةخودى منايشةكانةوة دةست ثَى بكات؟ 
شانؤو  تيؤريةكانى  تَيكستة  ناو  بؤ  بطةِرَيتةوة  ثَيويستة  ياخود 
بوونى  لة  بريكردنةوة  بؤساتى  فةلسةفيةكان  تَيكستة  ِروانينى 

مرؤييمان وةك كائينَيكى شانؤيى.
ئةوةش ثةيوةنديى نَيوان شانؤكارو فةلسةفة دةكاتة ثةيوةنديةكى 
بةرهةم  بؤ  جياوازمان  ديدى  تَيكستةكان  ثةيوةنديةك  ئؤرطانى، 
ِروانينى يةك ِرةهةندميان  دَينن، طرفتى سةرةكى ئَيمة ئةوة بووة 
لة  شانؤكةمان  ئاستى  بة  ب��ووة  بةخشني  نائومَيدى  لةمنايش 
بةتةنيا  منايش  ِرةهةندى  لةتاك  ِرزطاربوون  بؤ  كةواية  ئَيستادا، 
لةناو مةعريفةى شانؤوة ئيش بكةينةوة؟ ياخود جطة لةمةعريفةى 
ئاخؤ  فةلسةفيةكانيش؟  دةقة  ناو  بؤ  بطةِرَيينةوة  شانؤييمان، 
دةقَيكى فةلسةفى دةماخناتة ئاستَيكى نائومَيدى بريكردنةوة، كة 
شانؤيةكى نوَى طةمةيةكى كؤنة، ضونكة ئةوة بةربةستمان دةخاتة 
ئَيستاى  لة  مَيذوو  بكةين،  درووست  تَيثةِراندن  ناتوانني  كة  ثَيش، 
لة  ئَيمة  ضونكة  فةلسةفيةكانة،  دةقة  دلَةِراوكةى  لةبةردةم  ئَيمة 
بونيادة  ئةو  دةبَى  زةوى،  سةر  هاتوينةتة  ئيفليجةوة  بونيادَيكى 
بونيادَيكى  و  زانستى  تؤكمةى  ذَيرخانَيكى  لة  تا  هةلَوةشَينينةوة، 
منايشةكان  كردنى  وَيران  دواى  ئةوةى  بؤ  بكةين،  كار  شانؤييةوة 
لةسةر ئاسةوارى منايش دةست بة شَيوةيةكى تازةى منايش بكةين. 
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بة  ثَيويستى  زانستى  ثِرؤذةيةكى  و  سيستم  هةر  دامةزراندنى 
خوَيندنةوةى ِرةوتى مَيذووة، بؤ ئةوةى بةو هةنطاوانة شارةزا بَيت 
كة ميتؤدةكانى لةسةر بنيات نراوة، دواتر هَيلى سةربةخؤى بؤ 
جةستة كَيشاوة، دواى ئةوةى بانطةشةى بؤ ياخى بوون كردووة. 
ئةركيؤلؤذياى  ثِرؤسةى  كة  ضني  كاركردنانة  شَيوة  ئةو  كةوابَى 
داهَيزراوة  جةستة  ئةو  ضؤن  خؤ؟  دةيطرَيتة  شانؤيى  منايشى 

دةكاتةوة بة جةستةيةكى بزاوت؟ 
ئاخاوتن  ماناى  لرَيةدا  زمان  بةزمانةوةية،  ثةيوةنديى  ئةوةش 
هةر  نزيكة، ضونكة جولةش  دةربِرين  لة  زياتر  بةلَكو  ناطةيةنَى، 
سةر بةسيستمى زمانة، بةاَلم لة دةربِرين جياية، بؤية مةبةست 
لةو شَيوةيةى منايش كاركردنة لةسةر جولة بؤ تةوزيف كردنى 
لة ثانتايى زمانى شانؤدا، ئةوةش بؤخؤى ثِرؤسةيةكة كار لةسةر 
ثامشاوةى ئاخاوتن دةكات، بؤ طواستنةوة بةرةو ئاراستةيةكى 
منايش  بونيادنانى  شَيوةى  تا  جولةية،  ئةويش  كة  زمان  ترى 
شَيوةيةكى  ناتةبا و فرةيى بطريتة خؤ، بؤ طةياندنى ضةمكَيكى 
فراوان لة طوتارى شانؤدا، كة هةوَل خؤدامالنَي بدات لة منايشى 
باوى جةستة و ئةزمونةكانى تردا، تاخاسيةتةكانى خؤمان دةست 

نيشان بكةين. 
سةدةيةكة رةوتَيكى شانؤيى لة ئاراداية، كة بة هةرةمةكيةتى لةنَيو 
لةهةشتاكانى  دةرةجنامة،  بَى  طةشةكردنَيكى  خاوةنى  خانةكان 
سةدةى ِرابردوو ويستويةتى لةضةند منايشَيكدا خؤى ِرَيك خبات، 
نةبووة،  ِرَيكخةرَيكيان  تائَيستا  كارةكان  زؤرينةى  ئةطةرضى 
نةبوونى سيستمى رَيكخةر بَيدةنطيةكى لةناو ئةو كارانةدا درووست 
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كردووة، بؤئةوةى شانؤكارى كورد نةيةوَى درك بة ثرسيار بكات، 
بةلَكو بةردةوام كارى لةتةك وةاَلمدا كردووة، ملكةضى  ئةو رةوتة 

بووة كة طةردوونى بةهؤى زةمةنى شةو رؤذ تَيثةِراندووة.
ئةطةر زمانَيكى نةدؤزراوة لةو ثانتايية شوَينَيكى نةطرتبَيت، ئةوة 
بطةِرَى،  زمانةدا  ئةوز  بةدواى  نةزانيووة  خؤى  بةكارى  ئةويش 
هةروةك ضؤن ئةطةر ميتؤدَيك يا ئةزمونَيكى تايبةمتةند نةبووبَيت، 
بكات،  كار  دامةزراندن  خاسيةتى  بؤ  نةكردؤتةوة  لةوة  ئةوبريى 
بةلَكو ويستويةتى بؤ خؤى كارَيك ئةجنام بدات، بَيئةوةى هةوَل 
خالَة  لةو  ئةوةش  بووبَيت،  مةبةست  ال  كردنى شانؤيى  تيؤريزة 
خااوةنى  ئَيمة  دةرهَينةرانى  زؤرينةى  كة  دةكاتةوة،  دلَنيامان 
رؤشنبرييةكى شانؤيى فراوان نني، تةنانةت خوَيندنةوةى دةقَيكى 
ئةدةبى بة كارى خؤيان نازانن، ضونكة طوتارى رؤشنبريى منايشى 
شانؤيى ال بنيات نةناون، بةلَكو لة ِروو دةرةكيةكةى ئةرستؤ وة 

سةيرى شانؤيان كردووة، كة هونةر السايى كردنةوةية.
ئيفليجةى  منايشة  هةمو  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  ئةركيؤلؤذيا  دةب���َى 
كاية  لةنَيو  بونيادنانى  هةلَبكؤَلَ،  تر  منايشى  هاتووة،  بةرهةم 
تا  بوارة رؤشنبرييةكانةوة  لةِرووةى  بَيت، هةر  ئةبستيمةكانةوة 
دةطاتة هةموو هةولَة ناتةباكانى كة خاسيةتى نوَيطةرى دةطرنة 

خؤ.
دةبَى هةموو ئةو سنورة جوطرافى و ئةندازياريانة هةلَوةشَينينةوة 
كة بة ثرطال بازنةيان بؤ كَيشاوين، بازنةيةك خؤمان لة كَيشانى 
دلَنيا نني، بةاَلم دةزانني كة دةستمان بة هةنطاونان كرد تيايدا 
طومامنان نامَينَى كة بةدةوريدا خول دةخؤينةوة، لةو كارةدا تةنيا 
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ستوونى،  بؤ  بيطؤرين  دةكرَى  كة  دةكةينةوة  منايش  جولةيةك 
بةاَلم جطة لة طةمةيةكى دووبارة بؤوة ضيرتمان ثَى دةرناخرَيت، 
نةتوانني  كة  بةاَلم  دةربهَينني،  بيكت  و  ضيخؤف  و  شكسثري  با 
ديدطايةكى هونةرى و ترَيِوانينَيكى هاوضةرخانة لةِرَيى خوَيندنةوة 
لةثشت  مةبةستَيك  ض  دةبَى  بكةين،  دةستةبةر  دةقانة  ئةو  بؤ 
منايش كردنيان هةبَيت؟ مةبةست ضية لةو منايشةى كة نةتوانني 

جَى ثةجنةى خؤمانى لةسةر بةجَى بَيلني؟
دةرهَينةر لةمنايشى شانؤيدا دةتوانَى بةردةوام وةك ضاودَيرَيكى 
ِرةخنةيى لةكاتى ثرؤظةدا لةكارةكةى خؤى بِروانَى، ضونكة ئةو 
ببينَيت،  شانؤ  تةختةى  لةسةر  شتَى  هةموو  كة  كةسة  باشرتين 
تيا كردووة، دةزانَى خالَة سلبيةكانى  ئةوةى خؤى كارى  لةبةر 
نوَى  مةشقى  لة  ئةوةى  بؤ  دةردةك��ةوَى،  كوَيدا  لة  كارةكةش 
ضارةسةرى بكات، هةلَبةت شانؤكار كاتَى توانى خالَة الوازةكان 
خاَل  لة  الدةضَيت  كارةكة  قوِرسايى  ئةوا  بكات،  نيشان  دةست 
ترَيِوانني  و  خةياَل  بة  دةتوانَى  ئةوسا  ضونكة  كردن،  ضارةسةر 
لةو دميةنة بكةوَيتة داِرشتنةوةى وَينة شانؤييةكة بةهؤى سياقى 

هزريةوة.
وةرطر كؤمةلَة نةبينراوَيك نابينَيت، لةبةر ئةوةى ساتةكانى ضَيذ 
بونيادَيكى  وةك  خؤى  جةستةى  كة  ِرايدةطرَيت،  شوَين  لةسةر 
خودى تيا دةبينَى، ضونكة ئةو بؤشايية بينراوةى كة بة كؤمةلَيك 
جولة ثِركراوةتةوة، بةرةو ضةمكى طوتارَيكى تايبةمتةند دةدبات، 
منايشدا  بوونى  ئامادة  لةساتى  وةرطريش  ثرسيارى  ئاشكراية 
ئةو  ضؤن  دةبَى  لرَية؟  ضيدةكةين  كَيني؟  ئَيمة  سةرهةلَدةدا: 
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طوتارة هةلَوةشَينينةوة كة بةناوى منايش جادووى لَيكردبووين؟ 
ئةويش  نيشان دةكةن  ئاراستةيك دةست  ثرسيارةكان بؤخؤيان 
ضةند  تةنيا  كةثَيشرت  منايشَيك  شَيوة  كاركردنى  ئةجنامى  لة 
ووشةيةكى ئاخاوتن بووة، نةك شيعريةتى شوَين و وَينةى شانؤيى.

دةرهَينةر لةو كاتةدا دةيةوَى ئةو هةموو ئامادةييةى لة شانؤكةدا 
ئاراستةى وةرطرى دةكات سنورَيكى ناكؤتاو فراوان بؤ خةياَل و 
ديدطاى تةرخان بكات، بؤئةوةى لة وَينةى بينراو هزر بطوازَيتةوة 
ضِر  وَينة  ِرةهةندةكانى  هةموو  ئ��ةوةش  وَينة،  نةبينراوى  بؤ 
دةكاتةوة سةر شوَينَيكى منايشة شانؤييةكة كة ثِرؤسةى بينني 
يؤتؤثيايةكى هونةرى لةنَيوان )شانؤكار/ وةرطر( كؤ كردؤتةوة، 
نةبوونى  لة  ئَيمة  حةقيقةتةية،  ئةو  كردنى  ئاشكرا  ئ��ةوةش 
ِراظة  فةلسةفةكامنان  و  ميتؤد  سادةكانى  ضةمكة  مةعريفةوة 
دةكرَى  ذيانة«  ئاوَينةيةكى  »شانؤ  دروومشى  كةواتة  كردووة، 
بةهاى  لة  بطرَيتة خؤى، خوَيندنةوةيةك  ناتةبايانة  خوَيندنةوةى 
ِرستةوة بؤ ِرةهةندَيكى ئيستاتيكى ئاوَينة كار بكات، كة »ِرةنط، 
هَيل، بارستايى، جةستة« ثِرى دةكةنةوة و طوتارى منايش دةبَى 

بة بةرجةستةكردنى ئةفسوونَيكى هونةرى.
طومان لةوةدا نية بةرلةوةى جةستة بكةوَيتة جولة بؤ دامةزراندنى 
وَينةى شانؤيى، دةرهَينةر دةكةوَيتة ترَيِامانى يؤتؤثى بؤ ئةوةى 
هَيلَيك بؤ ئةو ثِرؤذةية دةست نيشان بكات، تابةرةو سنوورَيكى 
بةدواى  جةستة  كاتة  ئةو  بةرن،  ش��اراوةى  ثانتايةكى  ناكؤتاو 
لةو  زمان  بؤية  دةط��ةِرَي��ت،  بوون  ئَيستاى  كةسَيتى  شوناسى 
سيستمةدا تواناى ئاشكرا كردنى سيستمى منايشى هةية، كة بة 
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سَى ئاراستة دةضَيتة قؤناغى كامل بوون.
)ئاراستةى يةكةم: دةرهَينةر+ ئةكتةر+ دةق(.
)ئاراستةى دووةم: ئةكتةر+ دةرهَينةر+ دةق(.

)ئاراستةى سَييةم: ثِرؤسةى منايش+ كردةى وةرطرتن( 
دةق،  نووسراوى   لةجةستةى  امان  ترَيِ دواى  دةرهَينةر  ضونكة 
ئةكتةر  بة  سةرةمةرطن  ه��اوارى  كة  دةنطَيك  و  س��ةدا  ضةند 
لةشة  ئةو  لةبةرامبةر  ثَيدةكرَى  ضيان  كةئةوان  دةدات،  نيشان 
داهَيزراوة، ضؤن دةتوانن بة نةشتةرطةريةك دةربازى بكةن؟ لة 
ئاراستةى دووةمدا ئةكتةر لة خالَةكانى سةرةتايى دةربازى بووة 
ئةو ضةند  ئةويش  بةردةمى،  ثِرؤذةيةكى خستؤتة  دةرهَينةر  و 
دةنطةى دةرهَينةر ئاشكراى كرد كارى ثَيدةكةن و هةوَل دةدةن 
تابضنة سةر  بدؤزنةوة  تر  دةقَيكى  فراوانة  ثانتايية  لةو  خؤيان 
ئاراستةى دووةم، كة دةرهَينةر تيايدا دةبَى بة ضاودَير و هةوَل 
مؤنتاذكردنى وَينةكان دةدات، ئةو وَينانةى زيادةن و لةشَيوةى 
دووبارة بوونةوةى ئاخاوتن زةمةن دةكوذن، ئةوانة ال دةبات و 
وَينةكان لةناو زةمةنى فةلسةفى ضِر دةكاتةوة، هةوَل دةدات لةو 
ئاراستةية وَينةكان يةك خبات، كةبةشَيكى طةورة و ثانتايةكى 
زياتر  هةوَل  دةروازةيةشةوة  لةو  دؤزيوةتةوة،  تيادا  شاراوةى 
سَييةم  ئاراستةى  منايشدا  لةكاتى  تا  دةدات،  بوون  ئاشكرا 
)كردةى  خوَيندنةوة  لةبةردةم  بكات  ئازاد  منايش(  )ثِرؤسةى 
خوَيندنةوةى  ب��ةردةم  دةكةوَيتة  منايش  كات  ئةو  وةرطرتن( 
خؤى  سةربةخؤيى  ِرةخنةيى،  دةيالؤطى  لةبةردةم  جياواز، 
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وةك منايشَيكى سةربةست دةثارَيزَى كة بةو سَى ئاراستةيةش 
)سيستمى منايش( لةنَيو زمان بةرهةم دَينَيت، سةربارى ئةوانة 
جةستة  ئاماذةى  دةاللةتى  ِروناكى  لةثشت  ِرةن��ط  دةبينني 

دةكاتةوة بؤ ضَيذى بينني.
بيسرتاو لة ئاخاوتنةوة دةبَى بة سةدا و ئاوازَيكى مؤسيقى ئةوةش 
بونيادى  منايش،  دةقى  داِرشتنةوةى  بؤ  جةستةية  هارمؤنيةتى 
ئاماذةى جةستةى لةسةر وةستاوة، ضونكة دةقى منايش دةقى 
مانا،  بة  طةيشنت  بؤ  هاوبةشة  خةونَيكى  ثرسيارة،  و  ترَيِامان 
دامالَينى فيكرة بؤ ئاماذةى ِرةنط و جةستة، ضونكة هةلَكؤلَينى 
نووسةر  بريؤكةى  بة  وةستاو  زةمةنى  ثَيشهاتةيةكى  بريؤكة 
دةبةخشَى، نةمريية بة دةق كة زةمةنى كرنؤلؤذى ال دةكات بة 
ثَينةبات،  ثةى  مةرط  بؤئةوةى  مردنةوة،  بازنةى  لةنَيو  ِراكردن 
بؤية هةلَكؤلَينى لةجةستةيةكى مردووةوة طَيانَيكى تازة دَينَيتة 
مردوو  بريؤكةى  بونيادى  لةسةر  تر  طوتارَيكى  ئةوةى  بؤ  بوون 

دامبةزرَينَى.
طوتارى تازةى ئةركيؤلؤذياى منايش طوتارَيكة كؤمةلَة خاسيةت 
بةرةو  فيكرةوة  نةبوونى  لة  كة  خؤ،  طرتؤتة  وتايبةمتةندَيتى 
ئايديؤلؤذياى ئيستاتيكا كارى خؤى دةكات، كة سةراثاى فكرى 
نةووتراوَيك  كة  دةنَيت  بنيات  تر  جةستةيةكى  دةق  لة  ووتراو 
دَينَيتة بوون، ئةويش بةهؤى ِرةنط وشَيوةو هَيلَيكى فكرى دةست 
ترَيِوانينى بؤ هةولَةكانى ثَيشوو دةست  نيشان دةكات، ئةوةش 
نيشان دةكات وهةوَل دةدات يةكةيةكى ئيستاتيكى وفةلسةفى بؤ 

هارمؤنياى منايش خباتة ِروو.
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جؤرَيكة  مَيذوو  كة  نةبني  بَيئاطا  ِراستية  لةو  نيتضة  وةك  دةبَى 
لةثَيشظةضوونى بةردةوام، تايبةمتةنديةتى هةية بؤ ئاشكراكردنى 
مَيذوويةكان  قؤناغة  هةولَةكانى  وةك  هةر  داهاتوويةك  داهاتوو، 
ئاشكراكردن  هةبَيت،  ثَيشووةوة  كارةكانى  بةسةر  تَيثةِراندنى 
ترَيِوانينى  ئةوةى  بؤ  ِرابردوودا،  لةخاَل  دابِرانَيكيرتة  ودؤزينةوة 

تازةو مؤركى سةردةم وون نةكات.
دةبينني  بضينةوة  كورديةكاندا  منايشة  بةمَيذووى  ئةطةر 
بووة،  كارةكامنان  نةبووى  ئامادة  بونيادَيكى  ئةركيؤلؤذيا 
ضونكة ثةيكةرة سِرةكامنان منايش كردؤتةوة وفِرمَيان نةداوةتة 
كارةشدا  لةو  بةلَكو  كاركردمنان،  هزرى  بريكردنةوةى  دةرةوةى 
خؤمان  بةسةر  ميتؤدَيك  ناوى  كة  بووة  طرنط  بةالوة  زؤرم��ان 
بتوانني وةاَلمةكامنان لةضوارضَيوةيةكى تةسك َل  تا  بسةثَينني، 
ثرسيارى  دةكرَيت  ئاراستةمشان  وثرسيارةكانى  بةرباَلونةبنةوة 
نيشانكراودا  ميتؤدى دةست  توَيى  لةدوو  كة  بن  كراو  ضاوةِروان 
دةست  مانايةكى  كارةكامنان  ويستومانة  بؤية  بدرَيتةوة،  وةاَلم 

نيشانكراو بدات بة دةستةوة.
لةوكاتةشدا خؤمان خستؤتة ثةراوَيزى واقعى كؤمةاَليةتى وسياسى، 
هةرطيز نةمانويستووة خاسيةت وثَيودانطى هونةرى دةست نيشان 
بكةين يا بةرةو تيؤرَيكى ئيستاتيكى كار بكةين، ياخود نةهاتؤتةوة 
مرؤظةكان  لةدنياى  قسة  كؤمةلَطاو  سةرةكيةكانى  جومطة  ناو 
وثةيوةندية كؤمةاَليةتيةكانيان بكات بةلَكو هةميشة ئةو بابةتانة 
لةسنوورَيكى بةرتةسكى يةكرةهةندى خراوةتة روو لة شانؤيةكى 

ئاست نزمدا كة ثِر بووة لة طرَيى سايكؤلؤذى نرَيايةتى.
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دةقى  بؤ  ئَيمة  ِرووكةشةى  تَيطةيشتنة  بةو  ثةيوةستة  ئةوةش 
لةناو  نية  ئةركيؤلؤذى  ثرؤسةيةكى  كة  هةبووة  شانؤييمان 
ثةيوةندية كؤمةاَليةتيةكامنان كةببَيتة هؤى ئاشكرا كردنى نهَينى 
وَينةى  بؤ السايكردنةوةى  بووة  وَينةيةك  بةلَكو دةق  داثؤشراو، 
بةلَكو  نةبووة،  ثرسيارى  دةرهَينةرى شانؤيى  لةوَيوة  ذيان،  ناو 

نابينايةك بووة بؤ دانانةوةى وةاَلمةكانى نووسةر.
بةرةو  بةستووةكانةوة  ضةق  ل��ةوةاَلم��ة  شانؤ  ئةركيؤلؤياى 
ئاراستةى ئةو سَى ثرسيارة كارمان ثَيدةكات، كة جؤرج كانطليم 
بة:  دةطؤِرين  ثرسيارةكانيشى  بؤية  كرد،  فةلسةفةى  ئاراستةى 
شانؤ  لةبةرضى  بكةين؟  منايش  شانؤ  لةكوَى  شانؤكارة؟  كَى 

منايش بكةين؟
بزاوتى   بة  دةبَيت  شانؤيى  منايشى  بةجولةكةوتنى  بؤ  ئةوةش 
جةستةى شانؤ خؤى، كة خوَيندنةوةية بؤ تَيطةيشنت لةطوتارى 
ب��ةِرووى  وةستانةوة  سةرةتاى  بة  دةب��َى  ثرسيار  بؤية  شانؤ، 
مةبةستةش  بةو  فاكتةرةكان،  ب��ةدواى  وط��ةِران  شكستةكان 
ئايا  دةكةين:  شانؤ  ئةركيؤلؤذياى  ئاراستةى  نيتضة  ثرسيارَيكى 
مَيذوويةكمان هةية بؤ خؤشةويستى؟ يا بؤ ئاطايى؟ يا بؤ بةزةيى؟

ئةو  لةبةرامبةر  دؤس  فرانسوا  وةك��و  فةلسةفى  توَيذةرَيكى 
ئةوةية  بؤ  ثرسيارة  ئةو  كة  واية  ب��ِرواى  نيتضةدا  ثرسيارةى 
عةقَلى  لة  هةية  كراومان  سةرةوذَير  مَيذوويةكى  ئايا  بثرسَيت: 

خؤرئاوايى بؤ ِرةخنةكردنى كؤذيتؤى ديكارتى؟
ئةوةش كاتَى دةيطوازينةوة بؤ شانؤ، ِرووبةرووى ئةو ِراستيةمان 
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لةطوتارى  م��ردوو  بونيادَيكى  مَيذوو  لةنَيو  ئَيمة  دةك��ات��ةوة، 
شانؤييمان دةست نيشان دةكةين، ضونكة هةرطيز مَيذوويةك نية 
بؤتة  لةمَيذوو،  ِرةخنة  ئامادةنةبوونى  خبوَينرَيتةوة،  لةتَيكشكان 
هؤى شانؤيةكمان هةبَيت لةدةرةوةى زانستةوة، لةدةرةوة بوونى 
زانست بؤتة غيابى خوَيندنةوةى جياواز، ئةركيؤلؤذيا يةكَيكة لةو 
طوتارة شانؤيية  ئةو  لةناو  طةِرانى  دؤزينةوةو  تواناى  زانستانةى 
ئةو  بؤ  ثرسيار  بكات،  درووس��ت  ل��ةِراب��ردوو  ثرسيار  كة  هةية، 
زةمةنةى كارى شانؤيى تيا دةكةين، ديارة هةلَكؤلَينى شوَينةوارى 
ناو  زَيِرين  بة سةردةمى  كة  حةفتاكان  بةتايبةت  منايش  طوتارى 
نةوةكانةوة  هةلَضوونى  ل��ةدةرةوةى  ئيشكردنة  ئةو  دةبرَيت، 
دةبَيتة هؤى ئيشكردن لةسةر ثرسيارى جياوازو مةعريفةى جودا، 
ئةو دةمةى جياوازى طوتار بوو بة خةمى شانؤى ئَيمة، ئةو كاتة 
ئاراستةى  ضني  ِرةخنةييانة  ثرسيارة  ئةو  كة  لةوةداية  طرنطى 

طوتارى منايش دةكرَيت.
كاتَى  بَينينةوة،  لةفةلسةفة  منوونةيةك  با  زياتر  تَيطةيشتنى  بؤ 
نةكراو  ثرسيارى  وكةشفكردنى  جياواز  ماناى  دةي��ةوَى  فؤكؤ 
خباتة ِروو، نايةت لةخؤيةوة دةست ثَيبكات، بةلَكو ئيش لةسةر 
بةلَطةنامةو  لةسةر  تةنانةت  دةكات،  خؤى  ثَيش  تَيكستةكانى 
ئةرشيفيش، ئةوة جطة لةوةى كاتَى نيتضة بانطةشةى بؤ مردنى 
يةزدان كردبوو، ئةوا فؤكؤ مةرطى مرؤظى ِراطةياند، ضونكة ووتى 
مرؤظ كة يةزدانى كوشت، تواناكانى خؤشى بةو مةرطة لةدةستدا.

ياخود كاتَيك دةطةِرَيتةوة سةر كؤذيتؤ ناسراوةكةى ديكارت »من 
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بري دةكةمةوة.. كةواتة هةم« فؤكؤ بريكردنةوةى ديكارتى طؤِرى 
بةهةلَةكردن ووتى »من هةلَة دةكةم كةواتة هةم« بؤية مةبةستى 
وةك  بريكةرةوةية،  مرؤظَيكى  مؤدَيرن  مرؤظى  ئةطةر  بَلَيت  بوو 
ديكارت خستبووية ِروو، ئةوا مرؤظى دؤخى ثؤست مؤدَيرن، بوونى 
ترَيِوانينةكانى  وابةستةى هةلَةكردن دةكات، هةلَبةت لةو كاتةدا 

دةيطةياند بةماناو ديدى جياواز.
كازان  ئيليا  ئيشكردنى  لةجمؤرة  هةوَل  ديارترين  لةشانؤشدا 
دةيةوَى  سنتةر،  لنكؤلن  شانؤى  لة  ستانسالفسكى  لةسةر  بوو 
لةالى  نواندن  بنةماكانى  بؤ  ئةمريكى  شانؤى  تَيطةيشتنى 
دذى  »من  دةلََيت  بؤية  بطؤِرَيت،  بةتةواوى  ستانسالفسكى 
ئةمريكيةكامن  تَيطةيشتنى  دذى  بةلَكو  نيم،  ستانسالفسكى 
وانينى  )ترَيِ يةكةم  دةقى  لةسةر  بةوةش  ستانسالفسكى«  بؤ 
بؤ  ك���ازان  )تَيطةيشتنى  دووةم  دةق��ى  ستانسالفسكى( 
تايبةمتةندى  و  خاسيةت  كة  دَينَيت،  بةرهةم  ستانسالفسكى( 
خؤى هةية، خةسَلةت وماناى جياوازى طرتؤتة خؤى، كة ببَيتة 
ثَيويستى  ئَيمة  شانؤى  شانؤية،  ئةو  عةقَلى  تايبةمتةنديةتى 
سَلةمينةوة  ب��َى  هةية  ِرةخنةيى  خوَينةوارى  بةدةنطَيكى 
شكستى  كة  بكات  زةمينةية  ئ��ةو  طوتارو  لةشكستى  ب��اس 
لةخوَيندنةوةى  موقةدةس  ضةمكى  ثَيويستة  هَيناوة،  بةرهةم 
طوتارى  سَينتةرى  هةلَوةشاندنةوةى  نَيو  خباتة  ئةركيؤلؤذيى 
موقةددةسةوة، بةبَى هةلَوةشاندنةوةى سَينرتاليزمى ئةو عةقَلة 

سةختة بتوانني ِرابردووى ستايشكارانة خبوَينينةوة.
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ئةركيؤلؤذياى  بؤ  ئةبَيت  نةستى  بةخوَيندنةوةى  ثَيويستمان 
عةقَلى شانؤكارى كورد، ضونكة نةستى شانؤكارى ئَيمة لةكاردا 
خؤى  خودى  بةتةنها  ناتوانَى  »مرؤظ  ووتويةتى  فرؤيد  نةبووة، 
نائاطايى  زةمةنى  وخوَيندنةوةى  نةست  ئامادةبوونى  بناسَى« 
طةيشتنة بةثرسيارى شكست لةطوتاردا، بةاَلم ئَيمة هاتووين بؤ 
ناسني طرفتى شوناسى نةتةوةيى وزمانةكةمان كردووة بةهؤكارى 
ئةو  هَينابَيتة  ئَيمةى  شانؤيى  ثرسيارى  نةوةكو  شانؤكارميان، 
نةتةوةيى  بةشوناسى  مردووى  ئاسؤيةكى  ئاطايى  ثانتاييةوة، 
داوة، نةيهَيشتووة نائاطايى عةقَلى بريكةرةوة بضَيتة ناو ثرسيارة 
شانؤييةكانى، بةلَكو بازنةيةكى وةهمى بؤخؤى درووست كردووةو 
ناوى ناوة شانؤى كورديى، بازنةيةك هَيشتا خةلَكانَيكى زؤرى ثَى 
فريوو دراوة، ئةوة ئامادة نةبوونى فيكرة لةدةربِرين، ئايديؤلؤذيا 
دَيت ودةيةى هةشتاكان بةناوى خةمى نةتةوةيى وةك دةرخستنى 
لةسةر  شانؤيية  طوتارة  ئةو  دةكوذرَيت،  ثَى  شانؤى  هةلَوَيست 

مردنى زمانى شانؤيى كارى كردووة.
شانؤيى  مةعريفةى  وابةستةى  نية  زمانَيك  ئَيمة  شانؤيى  زمانى 
بَيت، بةلَكو زمانَيكة ئايديؤلؤذيا داطريى كردووة، بؤ ِرزطار بوون 
ئةوة دةبَيت وةك د. رؤبان كار بكةين، كة بِرواى وابوو زمانةوانى 
هةموو ئةو بةهايانة لةدةست دةدات، تةنيا كارى ِرووتكردنةوةى 
بونيادى ناوةكية لةئايديؤلؤذيا، بةاَلم ثَيى واية بةهيض شَيوةيةك 

وةوزيفةيةكى كؤمةاَليةتى بؤ وةرطر ِروون ناكاتةوة.
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لةم تَيطةيشتنةوة ئةوة دةخةينة ِروو، شانؤى ئَيمة دةشَيت شانؤيةك 
بَيت بةهةولًَ تاكانة ئيش بكات لةسةر شوناس، نةوةك كؤبوونةوةمان 
ونةتةوةييةكان  ئايديؤلؤذيى  وطرفتة  كةلةثوور  خوانى  لةسةر  بَيت 
دووبارةكردنةوةيةكى  شانؤكةمشان  ك��وردب��وون��ةوة،  بةناوى 
مؤزةخانةيى بَيت، بةلَكو شانؤى ئَيمة دةبَيت ِرابردوو وةك هَيزَيك 
لةثشت عةقَلى بكةرةوة كار بكات، نةوةك ِرابردوو بةثريؤز بكات، 

بؤ بةرهةم هَينانةوة ى لةناو منايشى شانؤييدا.
هةية،  حةقيقةتَيكى  فيكر  ضووة  بري  ئةوةى  كورد  شانؤكارى 
ئةويش سيستمى فيكر ثةيوةستة بة زةمةنَيكى دياريكراو كة زياتر 
ضةمكَيكى مَيذوويى هةية، ئةو ثَيويستى بة زةمةنَيكى فةلسةفى 
هةية، كة سيستمى فيكريى ال بكات بة سيستمى مةعريفى، ضونكة 
لةمانا  كة  دؤنكيشؤتانةية،  سةركَيشيةكى  كاركردن  بةردةوامى 
ودةاللةت تَيكةلَن، زمان وثةيوةنديى بةراووردكاريى سةربارى ئةو 
بةلَكو  مَيذوو،  كردنةوةى  دووبارة  سةر  نةضَيتةوة  كة  دابِرانةى 

دابِرانَيكى ئةبستيمى دةخولَقَينَيت.
ئةركيؤلؤذياى شانؤ لةبةرامبةر ئةو ِرابردووة دةبَيت ئيش لةسةر 
مردنى  بةهؤكارى  دةطات  تاوةكو  بكات،  مردوو  جةستةيةكى 
لةسةر  ئيشكردنةوةية  شانؤ  ِرؤح��ى  بة  طةيشنت  ِرؤح��ة،  ئةو 
جةستةيةكى  ئامادةبوونى  زيندووكردنةوةى  زيندووكردنةوة، 

خولَقَينراوى طوتارة شانؤييةكةمانة.
ئةطةر ِرابردوو زمانى ئاخاوتنى نَيو ذيانى ِرؤذانةى كرد بة زمانى 
دواتر  بةخشى،  بةشانؤ  كاريكاتؤرى  وَينةيةكى  لةوةشدا  شانؤ، 
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نةتةوةيى،  شوناسى  ئايديؤلؤذياو  بة  كرا  بارطاوى  وَينةية  ئةو 
كة لةبوونى دةسةاَلتى كورديشدا ئةو وَينةية بةبَى ويستى كةس 
بةتاَل بؤوةو سةردةمَيكى نوَى ِراطةياندرا كة بةسةردةمى مةرطى 

شانؤ ناويان برد.
بؤية  لةشانؤدا،  بوو  زمانَيك  مردنى  نةبوو،  شانؤ  مردنى  ئةوة 
ئةركيؤلؤذيا دَيت ئيش لةسةر ئةو زمانة دةكات، تاوةكو دةاللةتة 
بؤ  شانؤية،  ئةو  سياقى  خباتة  زمانة  ئةو  نةكراوةكانى  كةشف 
ئةوةش ِرووبةرووى ئةو ثرسيارة دةبينةوة: ضؤن زمانى شانؤيى 
ئةركيؤلؤذياى  بونيادى  زمانة  ئةو  دؤزينةوةى  دةدؤزي��ن��ةوة؟ 
ثرسيارى  كةوابَيت  تازةطةرى؟  بؤ  ثرسيارَيكيرتة  يا  منايشة 

تازةطةرى ثةيوةنديى بة بونيادى زمانةوة ضيية؟
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ئةركيؤلؤذياى زمان.. ئةركيؤلؤذياى منايشى شانؤيى
ئةوةش  مانا،  كردنى  ئاشكرا  بؤ  دةقة  ضَيذى  دؤزينةوةى  زمان 
ئاراستةى  ئةوةش  دةبةستَيتةوة،  تازةطةرى  بة  ئةو  مَيذووى 
لة  زمان  يا  دَينَيت،  بةرهةم  زمان  تازةطةرى  كة  ثرسيارةية  ئةو 
بؤية  ك��ردووة؟  داطري  بريكردنةوةمان  لة  شوَينَيكى  كةينونةدا 
ناتوانني يةك لةو دوو بونيادة فةرامؤش بكةين، ضونكة طةر زمان 
بيةوَى بةرطَيكى تازة وةبةر خؤى بكات تا بةرةو سست بوونى 
ضاالكيةكان نةضَيت، ئةوا تازةطةريش لةنَيو خانةكانى طةشةكردندا 

بةدواى زماندا دةطةِرَيت تا شوناسى زمان وةدةست بَينَيت.
منايش  ئةركيؤلؤذياى  تازةطةرى  وادا  ساتةوةختَيكى  لة  بؤية 
هةلَكؤلَينى  بة  ضونكة  زم��ان،  ئةركيؤلؤذياى  بؤ  دةط��ؤِرَى 
واتة  نوَيية،  زمانَيكى  كة  دةنَيت،  بنيات  تازة  جةستةى  زمان 
بةردةوامى  ئةجنامى  بةلَكو  نيية،  درووستكراو  جةستةيةكى 
شانؤية،  كة  تةوةردا  لةيةك  وشةوخنونيانة  كاركردن  وثَيكةوة 
كة  ببينةوة،  كردن  ئاشكرا  ثرسيارى  ِرووبةرووى  دةبَى  بؤية 
مةبةست لةو زمانة نوَييةى شانؤ ضيية؟ وَينةى طةياندنى زمان 
ئةو وَينة دةنطيية كة هةية، ياخود وَينةيةكى ترى زمانة؟  ديارة 
دةِرووخَينَى  سةرةتايية  بؤضوونة  ئةو  منايش  ئةركيؤلؤذياى 
زمان  وةزيفةى  بطةيةنَيت،  ووشة(  )ئاخاوتن/  وَينةى  زمان  كة 
تَيطةيشتنة لةوةى تر و بة ثَيضةوانةوةش، ضونكة وةك ئةندرية 
مارتينية دةَلَ »زمانةوانى توَيذينةوةيةكى خوديية بؤ ئاخاوتن 
الى مرؤظ« )االلسنية وحتليل النصوص االدبية/ حامت الصكر، أفاق 
عربية العدد )3( أذار 1992( ئةوة سةرةِراى ئةوةى وةك بارت 



جامىنيهاد22

زمان  جةستةى  بة  وناتوانني  زمان  لة  تاكة  »بةشَيكى  دةلََيت 
بيناسني« )أجتاهات النقد االدبى الفرنسى املعاصر/ نهاد التكرىل، 

املوسوعة الصغرية )بغداد( 1979 (.
شانؤيةكى  لة  زمان  دةثرسني:  ترَيِوانينةدا  ئةو  تيشكى  لةبةر 
بؤضوونةى  ئةو  لةسةر  وهاوِرابني  بووةستني  ئايا  ضية؟  بَيدةنط 
زمانى  بة  ثَيويستى  دةولَةمةندةو  زمانَيكى  بانتؤميم  شانؤى  كة 
زمانَيكى  بانتؤميم  لة  زمان  بَلَيني  كة  نيية  ئةوة سةير  نيية؟  تر 
ئاشكراية وهةرطيز بة بينةر نامؤ نيية، ضونكة زمانَيكة سةربارى 
جولة وئاماذة، بةاَلم جولةيةكى ئاشكراية ونائاشكراى بؤ جةستة 
ِرووب��ةرووى  بينةر  بينني  سةرةتاى  هةرضةندة  هةلَنةطرتووة، 
قوِرسيةك دَيتةوة، بةوةى لة دةيالؤطى بيسرتاو دَيتة نَيو جولةى 
بينراو، بةاَلم كاتَيك ضةند ئةزموونَيكى لةو ضةشنةى بينى، ئيرت 
زمانة  لةو  زةمحةتيةك  وهيض  دةكةوَيتةوة  ئاسايى  الى  زمانةكة 
لةنَيو  زمانة  بوونةوةى  سادة  زةمحةتى  لة  مةبةست  نابينَى، 
حاَل  جولة  لة  ساكارية  بةو  ئةوسا  ضونكة  هونةريدا،  كاييةكى 
دةبَى وئةكتةر دةخوَينَيتةوة، وةك ئةو خوَيندنةوةيةى ئةكتةرة 

كة ووشةمان ئاراستة دةكات.
ئةوسا تازةطةرى هةموو سيفاتةكانى خؤى وون دةكات وثَيويستى 
بة دؤزينةوةى زمانَيكى تازةية كة لة توانايدا بَى خولَقاندن بَينَيتة 
كايةوة، ئةوةش بة طةِران بةدواى ئةركيؤلؤذياى زمان دَيتة دى، 
ب��ةدواى  دةب��َى  كةوتووةو  لةكار  زم��ان  دةكةين  هةست  ضونكة 
زيندووكردنةوةيدا بطةِرَيني، مردنى زمانيش مردنى منايشى شانؤيية، 
دةبَى تازةطةرى بؤ بنياتنانى ئةو جولة شانؤيية ِرةوتى كؤمةالَيةتى 
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سةرةو ذَير بكات، وةك مارسيل مارتن بة زةمةنى سةرةوذَير بوو 
ناوى دةبات، كة دةيةوَى بؤ طةِرانةوةى ِرابردوو مَيذوو بة ِروانينى 
فيزيكية ئاراستة كراوةكانيش بطةِرَينَيتةوة، تا زمان وةزيفةيةكى 
زمانة  ئةو  بكات، ثَيشرت  نيشان  ئاراستةى طوتار دةست  بؤ  تازة 
هاتنى  بة  هةستمان  ووت��راوَي��ك  هيض  لةثشت  ب��ووة  نةووتراوَيك 
نةكردووة، وةك ضؤن ثةككةوتةكانيش مةترسييان لةخؤشاردنةوة 

لةوديوو ووتراو نةبووة.
ئةطةر شانؤى توندوتيذيى ثَيى وابَيت منايش ئةو تاعونةية دةبَيت 
لة ساتةكانى منايش بتةقَيتةوةو بينةر لةنَيو ئةو ثيسايية ِرزطارى 
قؤناغةكانى  بة  طةيشتنى  لة  نةووتراوةية  ئةو  زمان  ئةوا  بَيت، 
دةكات،  وَيران  ووتراوةكان  كة  دةضَى  تةقينةوة  بةرةو  منايش 
دةقةوة  سؤسيؤلؤذياى  لةنَيو  منايشَيك  واتة  بوونيشى  هاتنة 
دةمانطوازَيتةوة بؤ فةلسةفةى شانؤو خوَيندنةوةى سيميؤلؤذياى 
جةستة، كة تازةطةرى وزمان منايش ناو دةننَي طوتارى فةلسةفى 

شانؤ.
زمان لةناو بونيادى منايشى شانؤيى ضةمكَيكى قووَل فةلسةفى 
بةهاكانى  بة  فراوان  ِرةهةندَيكى  دةبةخشَى،  شانؤ  بة جةستةى 
ثانتايى منايش دةطةيةنَيت، هةلَبةت ئةوةش بؤ دةاللةتى زمان 
دةطةِرَيتةوة، وةك سؤسرَي ووتى »زانستَيكة زياتر دةاللةت لةنَيو 
كؤمةَلَ  لة  زانستَيكة  ئةوةش  دةكؤلََيتةوة،  كؤمةاَليةتيدا  ذيانى 
لة  بةشَيك  ثَيكهاتووة،  وكؤدةكان  ئاماذة  و  وزم��ان  دةالل��ةت 
زمانةوانةكانيش دةاللةت ناسى بة سيميؤتيكا ناو دةبةن« )الداللة 

املسرحية- د. سامية أسعد، عامل الفكر.. العدد )4( 1980(
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لةو كاتةدا وةزيفةى منايش نابَيتة كؤمةلَكردنى شتة دةرةكيةكان 
ثرسيارى  دَيت  بةلَكو  دةسةاَلت،  وةاَلمةكانى  ومنايشكردنةوةى 
فةلسةفى لةنَيو منايش ئاراستةى وةرطر دةكات، ئةو دَيت دةقَيك 
بةرَيت،  خوَيندنةوة  تةئويلى  بةرةو  ئاراستةكانى  دةنووسَيتةوة 

نةوةك دةقى نووسراوى تاكتةفسريى بَيت.
بَيت،  نوسراو  دةقَيكى  نةوةك  مةشقداية،  لةكاتى  دةق  نوسينى 
ئةركيؤلؤذياى  بؤ  بةثِرؤسةيةك  دةك��ات  نوسراو  دةقى  بةلَكو 
جةستة، دؤزينةوةو ثشكنينى هَيماكانى جةستةية لةقواَليى ناخى 
شاراوة، طةياندنى دالة بؤ ثِرؤسةى وةرطرتن، بينني زمانى منايش 
ئةو  ِرابردوى  بةرةو  مرؤظ  ساتةدا  لةو  شانؤ،  طوتارى  بة  دةكات 
زمانة دةطةِرَيتةوة، زمانى مرؤظى سةرةتايى، ئةوةش طةِرانةوةية 
ئةبستيمَيكى  لةنَيو  نةستة  ئاماذةكانى  يادو كؤكردنةوةى  بةرةو 
فةلسةفيةكانى  ئالَؤزو  ضةمكة  بةرةو  جةستة  تيايدا  شانؤييدا، 
ئةفسانةمان دةبات، ِروخانى سرتاكتؤريةتى شوَينة لةنَيو مانادا، 
مانا لةنَيو ضةمكة مَيذوويةكان دةطؤِرَيت بؤ ِرةهةندى فةلسةفى، 
بايةلؤذى  طؤِرينى  بة  دَينَى  ثَيك  تازة  دةاللةتَيكى  مردن  كة 
زةمةنة  واقعيةتى  طؤِرينى  ئةوةش  زةمةن،  وةستانى  بؤ  مةرط 
سنورَيك  هيض  طرميانةيةكيش  بةتاقة  ناكؤتاية،  جيهانةى  ئةو  بؤ 
لةنَيو  ئةفسوناوية  طةشتَيكى  بةلَكو  ناكوذَيت،  دةاللةتةكان 
ميتؤلؤذياى  بةداِرشتنةوةى  دةبَى  ثانتايى منايش  كة  مةعريفةدا 

جةستة.
ئةوةش نوسينةوةى خةياَل وتةقاندنةوةى ديدطاية لةنَيو وَينةى 
جياكردنةوةى  كة  وةالدةن��َى،  دةق  باوى  ضةمكى  شانؤييدا، 
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خوَيندنةوةى  شانؤيى  دةرهَينانى  بةواتاى  لةدةقة،  منايشة 
دةقة  لةنوَيى  سةر  نووسينةوةى  دةقة،  نةخوَينراوةى  ِرووبةرى 
لةِرَيطةى دةنط وجةستةى ئةكتةر وداِرشتنةوةى بؤشايى شانؤ، 
ِرووبةرووى  كاتةدا  لةو  بةاَلم  شانؤيى،  زمانَيكى  بةدواى  طةِرانة 
ئةو ثرسيارة ِرةخنةيية دةبينةوة كة ئاخؤ ئةو زمانة مةبةست 
بةدواى  زمان  ياخود  شانؤية؟  تيؤريستانى  و  داهَينةران  لةالى 
تيؤرانة،  ئةو  خوَيندنةوةى  بؤ  ئةركيؤلؤذيةوةية  ثرؤسةيةكى 

بةمةبةستى دؤزينةوةو ثشكنينى نوَى لةسةر زمانى تيؤرةكان؟
ئةركيؤلؤذياى زمان بةرهةمهَينانةوةى زمانى ئةو تيؤرو ميتؤدانة 
تيؤرةكانة  خوَيندنةوةى  ئيشكردنةوةو  ئ��ةوةى  بةقةد  نية، 
بنَيني،  بنيات  تر  زمانى  بتوانني  ئةوةى  بؤ  منايش،  لةرووبةرى 
ثةيوةنديى تازةطةرى بة زمانةوة دووبارةكردنةوةى ميتؤدةكان 
نية، هَيندةى هةلَكؤلَينى ميتؤدة بؤ ئةوانةى بةر لةئَيمة ئةوان ثَيى 
نةطةيشنت، ديارة كةرةستةكان بوونيان هةية، ئةوةش واى كردوة 
ئيشكردنةوةية  ضؤنيةتى  ئَيمة  كارى  بكات،  بامشان  كؤمةكَيكى 
بؤ  طرفتةكة  لةبةردةستداية،  شانؤييةى  مرياتة  ئةو  لةسةر 
ئةو  بةرهةمهَينانةوةى  بة  خةونى  بووة  لةوَيدا  كورد  شانؤكارى 
مرياتة بينيووة، لةو كاتةشدا ثرسيارى نةبووة لةميتؤد، هَيندةى 
ميتؤدى وةك ثريؤزطةرايةك بينيووةو بةجَيى طةياندووة، طرفتى 
خؤى  وزماندا  تازةطةرى  نَيوان  لةئيشكاليةتى  دةبَيت  شانؤكار 
لةِرووبةرى  وئةركيؤلؤذية  ميتؤديى  طرفتَيكى  كة  ِروو،  خباتة 

منايشى شانؤييدا.
بَينَيت، هةِرةمى  مانةوة  طوتارى  بة  تازةطةرى دةيةوَى شكست 
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زمانةكةى بِروخَينَى، ضونكة هةولََيكة بؤ سِرينةوةى يادةوةرى ئةو 
زمانة، ئةوة بةطذدا ضوونةوةى ِرابردووة، هةستكردنة بةِرابردوويةك 
كة بزاوتى ئةو بزووتنةوةيةى ثةكخستووة، ئةو سةركَيشية هةولَة 
بؤ ئةوةى لةناو مانةوة لةبةردةم تةرمى شانؤكةمان دانةنيشني، 
دةنا وةك كانت لةتَيكستة فةلسةفية ناسراوةكةيدا نووسيويةتى 
»طةلَيك سووك وئاسانة مرؤ بة ئيفليجى مبَينَيتةوة« )سةردةمى 
ِرؤشنطةرى ضية؟/ ئةمانؤيل كانت، ئازادى ذمارة )4( ى 1994( 

طرفتةكة لةوَيداية يادةوةرى شانؤكارى كورد، يادةوةرى كائينَيكة 
بةرهةمةكان  زؤرى  ئةجنامداوةو  شانؤى  شانؤية،  خةريكى  كة 
ئةرشيفةدا  ئةو  كةبةسةر  ئَيستا  ك��ردووة،  شاطةشكة  خؤى 
ئةو  بوونى  زَيِرين  دةنَيت،  َل  زَيِرينى  سةردةمى  ناوى  دَيتةوة، 
ئةو  بؤية  شانؤكةيدا،  لةئاستى  نةوةك  بةرهةمةكانة،  لةذمارةى 
دةمةى بزووتنةوةى ئةزموونطةرى بةدواى ناوةِراستى هةشتاكان 
ئارةزووى  بة  دةبن،  طةورةتر  ئةو  تؤمةتةكانى  سةرهةلَدةدات، 
طةجنان ودوور كةوتنةوة لة ِرةسةنَيتى ناوى دةبةن، بَى ئةوةى 
بؤ  ِرووبةرَيكة  طةجنان  تواناى  بكةن،  لةخؤيان  ئةوة  ثرسيارى 
نةمَيننةوة، جياوازى  ِرابردووة  ئةو  بؤ ئةوةى وةك  بريكردنةوة، 
دؤخة،  بةو  ِرازين  ناكةنةوةو  بري  ئةوانةى  لةطةَل  نوَيكان  نةوة 
ماناى مانةوةية لة دؤخَيك كة بِروايان بة سةردةمَيكى ِرؤشنطةر بؤ 
شانؤكةيان نية، بؤية وةعزو حيكمةتةكانيان لةوةدا كؤدةكةنةوة 
)سةردةمى  بكةن«  جَيبةجَى  ئةركةكانتان  مةكةنةوة..  »بري 
نةوةى  تراذيدياى   ئةوة  كانت(  ئةمانؤيل  ضية؟/  ِرؤشنطةرى 
دامةزراندن وئةوانةية كة خةونى بةٍرابةر بوونيان هةية لةشانؤى 
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تازةطةرَيتية  ئةو  بؤ  باوةش  ئةوان  دةبوو  لةكاتَيكدا  ئَيمةدا، 
نةدةبوو  وابةستة  بزووتنةوةكة  طةشةسةندنى  ضونكة  بكةنةوة، 
هةمووانة،  بؤ  خةوشةكانى  ضؤن  بةلَكو  ناوَيكةوة،  بةضةند 
طةشةسةندنةكانيشى بةهةمان شَيوة دةبوو، ئَيمة تا ناوةراستى 
شانؤكارى  ئةزموونطةريش  شانؤى  دةركةوتنى  و  هةشتاكان 
ض  لة  بكةنةوة،  بري  دةتوانن  »تا  بَلَيت  ثَيمان  نية  ِرؤشنطةرمان 
ِرؤشنطةرى  )سةردةمى  نيية«  طرنط  دةكةنةوة  بري  شتَيكيش 

ضية؟/ ئةمانؤيل كانت(. 
بةثرؤذةى  بكات  لةزمان  بريكردنةوة  دةي��ةوَي��ت  ت��ازةط��ةرى 
كاركردن، هةر لةسةرةتاوةش خوازيارى ئةوةية دةست نيشانى 
ئاماذةى ناديارى زمان بكات لةمنايشى شانؤييدا، زمانى شانؤيى 
رؤشنبريييمان  ذَيرخانى  ضونكة  نةهاتووة،  ناديارةوة  لة  ئَيمة 
السايكردنةوة  ئ��ارةزووى  بةلَكو  شانؤ،  نَيو  نةهَيناوةتة  زمانى 
بة  خؤى  هةبوو  خةونةى  ئةو  طةشبينى  لةكاتَيكدا  هَيناويةتى، 
ناديارى زمان زانى، بؤية شانؤكارى كورد كائينَيك نةبووة، خةمى 
هةبَيت هةست بة برين بكات، هةميشة طةشبني بووة بة وةهمى 
لةو وةهمة..  بةئاطاهاتنةوةية  تازةطةرى  ِرةسةنَيتى،  و  شوناس 
بةاليانةوة خةون  ئةوةى  لةطةَل ترسَيك كة  بوونةوةية  ِرووبةروو 
بؤ  كار  ئةوةى  بةبَى  هةِرةشةداية  لةبةردةم  خةونةكةيان  بوو، 
ئةو هةِرةشةية بكةن، بةلَكو دَين تؤمةتى ئةخالقى بؤ تازةطةرى 
ِراستةقينةى  وَينةى  دةبَيتة  كاريكاتؤرية  وَينة  ئةو  دادةتاشن، 

نةوةى ِرابردووى شانؤكارى ئَيمة.
هاتنى تازةطةِرى ِرووكردنة دةقى ِرةخنةيية، ضونكة ئينتيماكردن 
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بؤ تازةطةرى بةثَيى ضةمكى مَيذووى تازةطةرى طوتارَيكى مردووة، 
ئةطةر بَيت ولةطةِران وئةركيؤلؤذياى ئةو تازةطةرية نةبَيت، ضونكة 
بَيت، ضى  دةبَى سرتاتيذى تازةطةرى دؤزينةوةى زمانَيكى توَى 
دةلََيى طوتار مةبةستى نةبَيت، بةقةد ئةوةى ضى دةكات وكردةى 
طوتارةكة لةدةقة ِرةخنةييةكة بةهاى منايش دةردةخات، كاتَى 
ئةوة  دةبَى  بكةين،  كار  ئةزموونةكان  زمانى  لةثشت  دةمانةوَى 
بزانني كة لةثشت هةموو نةبينراوَيك.. بينراوَيك هةية وخوَيندنةوة 
بةرهةمى دَينَيت، ئةوةش لةنَيو خاَل زماندا دوو هَيلى هاودذ بةسةر 
زؤرينةى هةولَةكامنان دَينَى، ضونكة تازةطةرى الى ئَيمة ِراكردن 
ئةوةش  نواندن،  ئاراستةى  شكستى  مانةوةو  طوتارى  لة  بووة 
جةستة  وِرزطاركردنى  جةستة  خوَيندنةوةى  بؤ  بووة  هةولَدانَيك 
نةبيسرتاو  لة  نةبووة  تواناى  كة  منايشدا،  بَياليةنى  لةنَيو  بووة 

بيكاتة بيسرتاو. 
لةدوَينَى؟  ِرةخنةية  ياخود  لةئَيستابوون  ثرسيارة  تازةطةرى  ئايا 
اليةكدا  بةسةر  ناتوانني  ثرسيار  دواليزمةى  ئةو  لةبةرامبةر  ئَيمة 
دةقى  بنياتنانى  واتة  لةئَيستابوون  ثرسيار  ضونكة  بشكَيينةوة، 
ِرةخنةيى،  توَيذينةوةى  ذَير  دةخاتة  خؤى  ئ��ةوةش  ِرةخنةيى، 
دةيةوَى ئةمِرؤ بةردةوام نةبني لةسةر ئةو هةموو هةواَلنةى تا ئةو 
كَى  ئاراستةى  ِرةخنة  ئاخؤ  بةاَلم  كردووة،  لَيى  بَيدةنطيمان  ساتة 
دةكةين لةكاتَيكدا هةموومان بةمانةوةى شكستى ئةو شانؤية ِرازى 
وكةسى  بكةين  وةرطر  ئاراستةى  ثرسيارةكامنان  ئَيمة  ئايا  بني؟ 
شانؤكاريش كار بؤ ئةو ثرسيارة بكات؟ ئةو كاتة ضيمان كردو بؤضى 
دةدوَيني؟ ئةوة ديسان نائومَيدمان دةكات لةوةى بؤ كَى دةئاخظني؟
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لةنَيو  ئَيستاش  ِرةخنة،  بةردةم  دةخةينة  دوَينَى  لةكاتَيكدا 
نةوةت  بةهارى  ِراثةرينى  ضونكة  دةبَيت،  تازةطةرى  ثرسيارى 
مانايةى  بةو  نةك  ب��وو،  تازةطةرى  دةسةاَلتى  مردنى  وي��ةك 
بةاَلم  هةبوو،  بةطةيشتنى  ئومَيدمان  بةلَكو  هةبوو،  تازةطةرى 
ئَيمة  ئيرت  ِراثةرين  لةطةَل  دةك��را  ضونكة  كوشتى،  ِراثةرين 
لةناوةِراستى  ئةزموونطةرى  قؤناغى  ضونكة  نةبني،  ئةزمونكار 
ثرسيارةكانى  بةرةو  ِراثةرين  لةطةَل  دةركةوت،  هةشتاكانةوة 
تازةطةرى كار بكةين، ئةو بةرةو ئازادبوونى بردين.. ئازادبوون 
بوو  دةرفةتَيك  ئةوة  بةعس،  عةسكةرى  فاشيزمى  لةدةست 
و  عةقَلى  بونيادى  بؤ  ِرةخنةيى  خوَيندنةوةى  بتوانني  تاوةكو 
لةئاستى  ئازاديى  طؤظارى  هةولَدانى  وةك  بكةين،  كولتورميان 
بريكردنةوةى كورديدا، كةضى لةشانؤدا ثِرؤذةى لةو شَيوةيةمان 

نةبوو.
شانؤ ِرووبةرووى ئةزمةيةكى ترسناك بؤوة، لةبِرى ِراثةرين بةسةر 
عةقَلى متبووى ناو شانؤكامنان، كةضى هاتني شانؤمان تةسليمى 
شةقامةكان ورَيكخراوة حزبيةكان كرد، كة تازةطةرى بانطةشةكردن 
شةِرى  دةركةوتنى  تا  كورد،  شانؤكارى  لةعةقَلى  مردن  بؤ  بوو 
كردة  دابةش  كوردييان  دنياى  حزبةكان  شةِرةى  ئةو  كورديى 
سةر دوو دنياى هاودذ، كة لةبنةِرةتدا دوو دنياى لةيةكضوو بوو، 
شانؤ  ئةبسرَيدانةى  رةوتَيكى  بةرةو  ئَيمة  شانؤى  ئةوة  بةدواى 
هةنطاوى نا، بةتايبةت لةناوةِراستى نةوةتةكانةوة تا ناوةراستى 
دوو هةزار، واتة لةماوةى دةسالَدا، شانؤ ِرةنطدانةوةى ئةو ترس 
و بَيبةهاييةى شةِر بوو، كة تائاستَيكى دةست نيشان كراو، توانى 



جامىنيهاد30

ِرووبةرووى ثرسيارى مرؤظى كورديى ببَيتةوة، وةك ضؤن هةولَيشى 
دةدات ثرسيارة شانؤييةكانى خؤى ئاراستةى ئةو دنياية بكات، 
نابَيت ئةوةمان بري بضَيت، ئةو ثرسيارانة ضةندة هةلَطرى  بةاَلم 
تازةطةريش بووبن ئاخؤ ض تازةطةريةك بووة ئةوان هةلَطرى بوون؟ 
لةفةزاى  ساتةوةختةبوو  ئةو  بةرهةمى  بوو  تازةطةريةك  ئاخؤ 
هةنوكةيان  ثرسيارى  ياخود  دةمايةوة؟  ئةبسرَيد  شانؤى  دنياى 

دةطؤِرى بة ثرسيارى نةمريى شانؤيى؟ 
لةِرةوتى  تازةطةرى  بِروانينة  بؤدلرَي  ضةمكى  بةثَيى  ئةطةر 
ِرةخنةيةكى  ناو  دةكةوينة  ئ��ةوا  شانؤمان،  ئةزمونكاريانةى 
ضةمكى  ولةشوَينيدا  وونة  نةمريى  ضةمكى  بةوةى  زانستيةوة، 
بةرهةم  شةِردا  لةدؤخى  ئةوةى  بؤية  طرتؤتةوة،  شوَينى  كاتى 
نةيدةتوانى بةسةر  هات، هةولََيكى تازةطةريانةى كاتى بوو، كة 
خؤيدا ثرسيار ِرووبةرووى شانؤ بكاتةوة، بةقةد ئةوةى هةلَطرى 
ثرسيارى مرؤظى كورديى بوو بؤ ئةو قؤناغة، بؤية دواتر لةطةَل 
تَيكستةكان  ناو  ئازادبوونى ئةو ضةثاندنة جةستةيى ودةيالؤطى 

خؤشيان بةرةو ئةزمونيرت هةنطاويان نا.
هةلَبةت ئةو تازةطةرية طةر هةلَطرى ضةمكَيكى نةمريى بواية، ئةوا 
دةبوو ئةو تازةطةرية بةرهةمهَينةرةوةى زةمةنى فةلسةفى بواية 
ئَيمة  شانؤى  كارةكتةرةكانى  ئةطةر  شانؤييةكة،  طوتارة  لةناو 
تازةطةريةكى  هةلَطرى  بةوةى  هةية  دلَنياييمان  بةخؤمشانةوة 
نةمر بووينة دةبَيت بثرسني: كام ضةمكى فةلسةفيية لةثرؤذةى 
فةلسةفة  نةوتراوى  لةوديو  مانا  ئاراستةى  كة  ئَيمةدا  تازةطةرى 
كةبةدواى  ِراث��ةري��ن  ن��ةوةى  ئَيمةى  دةك��ات؟  نيشان  دةس��ت 
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كرد،  كارمان  جياوازةكان  لةشارة  كورديى  ش��ةِرى  قؤناغى 
كاتى،  ضةمكى  بؤ  ثةراوَيزَيك  كردة  فةلسةفيةكامنان  ضةمكة 
ِرَيطا  دةضَيت،  »لةناو  وابوو  بِرواى  بؤدلرَي  وةك  كاتيش  ضةمكى 
خؤشدةكات بؤ ضةمكَيكى ترى كاتى وشَيوةيةكى ترى تَيثةِر، تا 
جَيطاى بطرَيتةوة« )ئيمرباتؤريةتى وةهم/ بةختيار عةل، رةهةند 
ذمارة )5( ى 1998( هةميشة تازةطةريةكى كاتَى تواناى ئةوةى 
نةمر  تازةطةرى  بكات،  شانؤ  نوَينةرايةتى  لةقؤناغَيكدا  هةبووة، 
ثةيوةستة بة رؤحى ئةفسانةو طةرانةوة بؤ ناو فةلسةفةو طرفتة 
ئةنرتؤثؤلؤذيةكانى مرؤظ لةطةَل ئاين و ثةيوةندييان بة بوونةوة، 
و  وجوانكارى  ئةخالقى  ثرسيارى  هةلَطرى  دةبَيت  كاتةش  ئةو 
فيكريى خؤى بَيت، لةيةكةيةكى طوتارى شانؤييدا ضِرى بكاتةوة، 
زةمةنى  كة  بَيت،  خؤى  زةمةنى  خاوةنى  دةبَيتة  طوتارة  ئةو 
بريكردنةوةى شانؤيية، زةمةنَيك ثرؤسةى ئةركيؤلؤذى بةرهةمى 
ئةركيؤلؤذياى  بة  دةكات  منايش  ئةركيؤلؤذياى  ئةوةش  دَينَيت، 

زمان، وةك سرتاتيذى طوتارى شانؤ سةيرى دةكةين.
ئةطةر لةو ديدة فؤكؤييةوة سةيرى طوتار بكةين، دةبَيت طوتار 
دالَيكة  دةكات،  وةرطرى  ئاراستةى  منايش  كة  ببينني  دالة  بةو 
لةنَيو ئيشكردنةوةى زمان ويةكةى منايش، بةواتاى طوتار وةك ئةو 
ثرؤسة ئةركيؤلؤذية دةبينني كة شانؤ لةنَيوان زمان ومنايش دةباتة 
نَيو ئةركيؤلؤذياوة، خؤ ئةطةر لةترَيِوانينى )حمةمةد عابد جابرى( 
ش، طوتار بَينينة نَيو ثِرؤسةى منايشى شانؤيى، ئةوا دةتوانني 
طوتارى يةكةم بة طوتارى ذَيرخان ناو بةرين، كة ثَيكهاتةى ضريؤك 
وبونيادى درامى و وَينةى نووسراوة، نووسينةوةى وَينة هةولََيكى 
ئةركيؤلؤذية بؤ بةرهةمهَينانةوةى وَينةى شانؤيى، وَينةى نووسراو 
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هةولََيك وزةمينةيةكة دةرهَينةر لةساتةوةختى كاركردن دةيةوَيت 
شانؤيى  وَينةى  ووشة  شوَينةوارى  ولةسةر  هةلَبكؤلََيت  نووسراو 
يةكةمى  طوتارى  ثَيكهاتةى  بونيادى  ئةوةش  بنَيتةوة،  بنيات 
ذَيرخانى  هةية،  دووةمى  طوتارى  دؤزينةوةى  تواناى  جابريشة، 
طوتارى يةكةم فِرَيدانى ئةو دالةية بؤ وةرطر، لةطوتارى دووةمدا 
هةوَل بةشداريكردنى وةرطر دةدات بؤ دؤزينةوةى نةووتراوةكان، 
ساتةوةختةش  ئةو  تا  كة  طوتارة،  سرتاتيذى  ِروون��ى  ئ��ةوةش 
شانؤى ئَيمة كارى تيا نةكردووة، هؤيةكةشى ئةوةية، ثَيويستمان 
بةنَيوةندى توَيذينةوةيى شانؤيى هةية لةهةردوو ئاستى تيؤريى 
وثراكتيكى كة ديارة ئةو كارة دةبَيت دامةزراوةى شانؤيى تايبةت 
شانؤ  بةرَيوبةرايةتيةكانى  شَيوةى  نةبَيتة  و  بَيت  درَيذ  وهةناسة 
بكات  تيا  كارى  شانؤكار  نةوةك  دابنرَيت،  بؤ  فةرمانبةرى  كة 
سااَلنة  و  منايشَيك  بةرَيوةبردنى  ئاليةتى  بة  بكرَيت  وسةرقاَل 
فَيستظاَل وكؤمةلَة منايشَيكى شانؤيى ببَيتة خةمى ئةو دامةزراوة، 
هةية،  بريكةرةوة  شانؤكارى  بة  ثَيويستى  دامةرزاوة  ئةو  بةلَكو 
طوتارى  بةطذ  بكات،  طوتارى شانؤ  ئاستةكانى  لةسةر  كةئ يش 
كَى  ضية؟  شانؤ  بثرسَيت:  لةنوَى  سةر  بضَيتةوة،  ِراب���ردوودا 
شانؤكارة؟ شانؤكارى كورد وئةركيؤلؤذياى شانؤ لةض ئاستَيكدا 

يةكدةطرنةوة؟ 
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شانؤكارى كورد وئةركيؤلؤذياى شانؤ
كاتَى ِرووبةرووى ثرسيارو طومان ئةبينةوة لةبةرامبةر ِرابردووى 
مَيذووة  ئةو  بةثَيى  ئيدى  دةبينني  شانؤييةكةمان  بزووتنةوة 
ضونكة  هةبواية،  لةكؤمةلَطادا  ثؤالينى  ِرةطَيكى  شانؤ  دةبوو 
بةثَيى قؤناغةكان ئةم شانؤية طةشةى كردووة تائاستى ئةوةى 
ويستوويةتى لةضةندين هةوَل جياواز طوتارة شانؤييةكة بة ئاقارى 
تردا بةرَيت، كةضى دةبينني ئةمرؤ شانؤ لةكؤمةلَطاى ئَيمةدا بوو 
بة هونةرى نوخبة، بؤية شانؤ لةئَيستا دامةزراوَيكى نوخبةويية، 
ويستة دوان قسةكردن بَيت لةسةر  كاتَى لةو دامةزراوة بدوَيني ثيًَ
ساتةوةختى قؤناغة مَيذوويةكان، كة تةواوى قؤناغةكان وَينةى ئةو 
نةخشةيةمان بؤ ثَيك دَينَيت كة تةواوى هةولَةكان بة بزووتنةوة 
لة  باس  زؤر  نَيوةندةدا  لةم  هةلَبةت  دةبةين،  ناو  شانؤيةكةمان 
قؤناغى هةفتاكان دةكرَيت، بة سةردةمى زيًَرين ناوى دةبةن، كاتَى 
دةرةجنامةى  ئةو  دةطةينة  دةكةين،  ئارطؤمَينتانة  ئةو  سةيرى 
ئةو ناوبردنة بةرةجنامى ذمارة زؤرى منايشةكانة، نةوةك ئاستى 
لةو  كة  دةطمةنانةش  ووتارة  ئةو  تةنانةت  منايشةكان،  هونةرى 
قؤناغة نووسراون ئاماذة بؤ ناوةِرؤكى منايشةكان دةكةن نةوةك بؤ 
ئاستى هونةرى بةرهةمةكان، برييشمان نةضَيت طوتارى ِرةخنةيى 
بةرةجنامى ثَيشكةوتنى ئاستى منايشةكانة، لةكوَى شانؤ بةرةو 
ثَيشظةضوون  بؤ  دةرطا  ِرةخنةيى  طوتارى  ئةوة  ِرؤيشت  ثَيش 
لةئاستى بزووتنةوةكة دةكاتةوة، بؤية ئةو حالةتة زياتر لةسةر 
قؤناغى هةشتاكان ِرةنطى داوةتةوة، لةطةَل سةرهةلَدانى يةكةمني 
دةيةوَيت  ِرةخنة  دةبينني  ئةزموونطةرى  شانؤى  ئةزموونةكانى 
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لةئاستَيكيرتةوة قسة بكات كة ثةيوةستة بة خوَيندنةوةى ِرووبةرة 
ئةو  لةنووسينى  ئةوةش  شانؤيى،  منايشى  نةكراوةكانى  ئاشكرا 
هةولَةكان  ئةطةرضى  دةكةين،  تَيبينى  قؤناغة  ئةو  شانؤكارانةى 
هةندَيكجار سادةو ثةخشانئامَيز دةكةونةوة، بةاَلم سةرةتايةكى 
زانستى لةخؤ دةطرن بؤ ئةوةى لةهةر كاتَيكدا شانؤ بةرةو ثَيش 
ِرةخنةيى  ميتؤدى  بةدواى  ِرةخنةييةكةش  طوتارة  ئةوا  ِرؤيشت 
ئةو  طةواهى  ِراثةرين  قؤناغى  بارةيةوة  لةو  دةطةِرَيت،  جياواز 
ِراستةيةمان بؤ ئةدات كة ئامادة بوونى ثِرؤذةى تر كة ثةيوةست 
ِرةخنةييةكة  طوتارة  كرد  واى  دةنطةوة  ئاماذةو  جولةو  بة  بوو 
سيميؤلؤذيا  هةلَوةشاندنةوةو  هريمنيؤتيكاو  تَيزةكانى  لةناو 
ئةو  مبانةوَى  ب��ةوةى  ب��ةاَلم  بنَيت،  بنيات  ِرةخنةيى  طوتارى 
بزووتنةوةية ئةمِرؤ سيماكانى بناسني، ناتوانني وَينةيةكى ِروونى 
ئةو بزووتنةوةية خبوَينينةوة هَيندةى دةتوانني قؤناغةكان ثؤلني 
سياسيةكةية  دؤخة  دةرةجنامى  زياتر  قؤناغَيك  هةر  كة  بكةين، 
بةثَيى  قؤناغةكان  كردنى  ثؤلني  هةلَبةت  هونةريةكةى،  نةوةك 
ئاستى هونةرى زؤر جياوازترة وةك ثؤلني كردنى بةثَيى قؤناغة 
سياسيةكة، ئةوةش ثِرؤذةيةكى ئةرشيفى نية بةلَكو ثَيويستى بة 

ثرؤذةيةكى ئةركيؤلؤذى هةية.

ثرسياركردن لة شوناس:
ئةرشيفةو  ئةو  لةناو  هةلَكؤلَينة  ئةركيؤلؤذيى  خوَيندنةوةى 
ويستوويةتى  هةميشة  كة  كرنؤلؤذيية  زةمةنة  ئةو  تَيكشكاندنى 
شوناس  ئامادةبوونى  بة  ببةستَيتةوة  منايشةكان  ذم��ارةى 
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سةيرى  ضؤن  بكةين  ئةوة  ثرسيارى  ثَيويستة  بؤية  لةشانؤدا، 
ئايا  ئةِروانني؟  تَيى  لةض ضةمكَيكةوة  ئةكةين؟ شوناس  شوناس 
شوناس تَيطةيشتنَيكى سياسية؟ يا سؤسيؤلؤذية؟ كَيشةى شانؤى 
ئَيمة لةوةدا بووة شوناس وابةستة كراوة بة شوناسى سياسيةوة، 
زمان رةهةندى يةكةم و سةرةكى ناو شوناس بووة بةوةى هةموو 
هةولََيكى كرض و كاَل بةزمان و جلى بةرطى كوردى منايش كراوةو 
ناوى نراوة  شانؤى رةسةنى كوردى، ئةو تَيطةيشتنة بؤ شوناس 
كوردبوون،  طوتارى  بؤ  بووة  ناسيؤناليستى  ديدَيكى  بةرةجنامى 
لةكاتَيكدا ثَيويست بوو شوناس لةثانتاييةكى ئيستاتيكى و شانؤيى 
شانؤكارى  عةقَلى  بةرةجنامى  شوناس  بةوةى  بكرَيت،  سةير 
تيؤرة  بؤ  راستةوخؤ  ئينتيماى  بريبكاتةوةو  كة  عةقَلَيك  كوردة، 
ئةوةش  تيؤر،  بؤ  ِرةخنةيى  ديدطاى  ناو  بطاتة  هَيندةى  نةكات، 
ئامادةبوونى  لةو مةعريفة شانؤييةى  ثَيويستى بة طومان كردنة 
ئينتيماى  بووة  كارةكتةرَيك  هةميشة  كورد  شانؤكارى  هةبووة، 
ئاراستةى  ِرةخنة  نةيويستووة  كردووة،  تيؤر  بؤ  ِراستةوخؤى 
موقةددةسَيك  وةك  هةميشة  بةلَكو  بكات،  شانؤييةكان  تيؤرة 
سةيرى كردووة، ئةوةش وةك طرؤتؤفسكى ئةلََيت »يا بةوةفايت 

يا داهَينةريت« 
بؤية  تيؤر  بؤ  ب��ووة  بةوةفا  ضونكة  ك��ورد  شانؤكارى  دي��ارة 
كة  شوناسَيك  بَيت،  خؤى  شوناسَيكى  خاوةنى  نةيتوانيووة 
كاتَى  طةيشت  ثَيى  سنتةر(  )لنكؤلن  لةشانؤى  ك��ازان  ئيليا 
ئةكتةر  ئامادةكردنى  ثرؤسةى  بؤ  ستانسالفسكى  ديدى  ويستى 
ضارةسةريةكانى  بؤ  نةشطةِرَيتةوة  جؤرَيك  بةهيض  كة  بطؤِرَيت 
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برَيت لةو بارةيةوة دةلََيت »من دذى ستانسالفيكى نيم، بةلَكو 
لةوةدا  ستانسالفسكى«   بؤ  ئةمريكيةكامن  تَيطةيشتنى  دذى 
دةطةينة ئةو دةرةجنامةى ئيليا كازان كةسَيكى بة وةفا نية بؤ 
ستانسالفسكى، بةلَكو كارةكتةرَيكى داهَينةرة، داهَينةربوونيشى 
بةلَكو دذى  نية،  تيؤر  رابطةيةنَيت دذى  ئةوة  َل دةكات كة  واى 
تَيطةيشتنى ئةوانيرتة بؤ تيؤر، ئَيمة كة بة وةفاو دلَسؤزبووين بؤ 
تيؤر نةمانتوانى ببينة خاوةنى شوناس، هةلَبةت بةوةفابوون واى 
لةو  ناو  شوناس  بؤ  ناسيؤناليزمة  ديدى  كة  لةديديًَكيرتةوة  كرد 
شوناس  خاوةنى  ئَيمة  دةنا  كوردى،  شانؤى  بننَي  بزووتنةوةية 
ئاوايية  خؤر  دياردةيةكى  شانؤ  ئ��ةوةى  س��ةرةِراى  ئةوة  نني، 
دةشَى ناونانى شانؤى كورديى تةنيا بريتى بَيت لة شانؤيةك كة 
دةنا  ئةدوَين  كوردى  وبةزمانى  كوردن  هةلَدةسنت  ثَيى  ئةوانةى 
بةرةجنامى  دةبَيت  ناوبربَيت  كورديى  شانؤى  بة  كة  شانؤيةك 
عةقَلى شانؤكارى كورد بَيت، ضارةسةرى بؤ تةواوى ئةو بونيادو 
ثَيكهاتانة بكات، دةنا هةموو ناونانَيك جطة لةبةرهةم هَينانةوةى 
وَينةى مؤزةخانةيى لةناو كوردبوون تواناى ئةوةى نية شانؤيةكى 
تايبةمتةند بنيات بنَيت، ضونكة ئةو كارة ثَيويستى بة ثرؤذةى 

ئةلتةرناتيظ وجياواز هةية.

ثِرؤذةى ئةلتةرناتيظ لةبزووتنةوةى شانؤييمان:
ثِرؤذةى ئةلتةرناتيظ ثَيويستيةكى ناو بزووتنةوة شانؤييةكةمانة 
ِرابردوو،  لةسةر  هةية  ئةركيؤلؤذى  ئيشكردنةوةى  تواناى  كة 
ئةوةش طةيشتنة بةو نهَينيةى لةناو طوتارة شانؤييةكةمان وون 
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بووة، كاتَى باس لةثِرؤذةى ئةلتةرناتيظ دةكةين مةبةستمان 
منايش  خةمى  لة  شانؤ  تا  ضونكة  نية،  ئةلتةرناتيظ  منايشى 
دةربازى نةبَيت ناتوانني طؤِران لةطوتارة شانؤييةكةمان بكةين، 
ئَيمة ثَيويستمان بةوةية شانؤ وةك ثِرؤذة سةير بكةين، هةلَبةت 
ئةوة بةو ماناية نية ئَيمة شانؤمان وةك ثرؤذة نية، نةخرَي بةلَكو 
بة ثَيضةوانةوة هةوَل ضةند طرووث وتيثَيك وةك ثِرؤذة دةبينرَيت، 
هةلَبةت قسةكردن لةو ثِرؤذانة تواناى ئةوةى هةية طفتوطؤيةكى 
ِرةخنةيى بنيات بنَيت، بؤ ئةوةى ئاستى ثِرؤذةكان بناسرَين، 
بةاَلم بةبَى طفتوطؤكردن لةو ثِرؤذانة ثِرؤذةكان لةناو سِرينةوةو 
كَيشةى  ئةوة  ئاستةكةدا  لةهةردوو  دةمَيننةوة،  ثياهةلَدان 

مةعريفةى شانؤيية تووشى ئةو ئاستةنطانةمان دةكاتةوة. 
هةلَبةت كاتى دةبَى ئةوةمشان بري نةضَيت كةسانَيك دةكةونة 
ئةو ئاقارةوة كارةكانيان بة ثِرؤذة ناو دةبةن، بةاَلم ئةوةى 
خؤيان  بطرنة  ثِرؤذة  ناوى  كرضةكانيش  هةولَة  كردووة  واى 
طوتارَيكى  نةبوونى  و  بةرثرسياريةتى  غيابى  بة  ثةيوةستة 
جياواز  كارى  بؤ  منايش  هةوَل  هةندَيك  ئةطةرضى  ِرةخنةيى، 
لةستوونى رؤذنامةكاندا دةبَيتة ِرووبةرَيك بؤ ثرؤذةى شانؤيى، 
بةهؤى  نووسينانة  ئةو  نةكةين  فةرامؤش  ئةوة  دةبَيت  بةاَلم 
ديسان  ِرةخنةيى  ميتؤدى  نةبوونى  و  ناوةكان  نامؤبوونى 
سةرسامى  و  ثةيوةنديى  ئةوة  خبولَقَينن  طفتوطؤ  ناتوانن 
شانؤ  بؤ  خؤيةوة  تَيطةيشتنى  لةئاستى  كة  رؤذنامةنووسة 
كاتَى  بةوة دةكات  ثَيويست  بؤية  بةيان دةكات،  حوكمةكانى 
دةست  ئةوة  بكرَيت  شانؤيى  ثِرؤذةيةكى  هةر  لةئاستى  قسة 
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طوتارة  ناو  جدى  شانؤكارى  ئةوانة  ئاخؤ  كة  بكةين،  نيشان 
شانؤييةكةمانن؟ 

السايى  و  نواندن  خولياى  ئارةزوومةندَيك  ضةند  هةندَيكجار 
كردنةوة كردوويانيةتى بة شانؤكار ئيدى ئةو ناوةيان بة ثيشة بؤ 
ماوةتةوة، ياخود بِروانامةيةكى دبلؤمى وةطرتووةو ئيدى تامردن 
ئةو شانؤكارة، هةموو شكست و بَيتوانايةكى ئةو كارةكتةرة بة 

شكستى شانؤ سةير دةكرَيت.

ئاطايى شانؤكار.. مةعريفةى شانؤيى:
هةرةمةكيةت  كارةكتةرطةلَيكن  بةشَيكى  ك��ورد  شانؤكارى 
مةعريفةية  ئةو  هةندَيكجار  بةداخةوة  مةعريفة،  نةك  هَيناويانى 
ديد  ناتوانَى  نوقمة  كتَيبخانةكان  ِرةف��ةى  تؤزى  لةناو  هَيندة 
وجيهانبينَيكى جياواز بة شانؤ ببةخشَيت، كَيشةكةش ثةيوةست 
نية بة تةمةن و قؤناغَيكةوة هَيندةى ثةيوةستة بةديدى مةعريفى 
غيابى  بة  ثةيوةستة  ث��ِرؤذة  نةبوونى  زؤرج��ار  شانؤ،  بؤ  ئَيمة 
ئةبَيت،  ثِرؤذة  خاوةن  شانؤكار  هةبوو  مةعريفة  كة  مةعريفةوة، 
ثِرؤذةى ئةلتةرناتيظ ثَيويستى بة شانؤكارى ِروناكبرية ثَيويستى 
دةست  ميتؤدَيكى  ثةيِرةوى  نةك  بكاتةوة،  بري  كارةكتةرَيكة  بة 
ميتؤدة،  لةو  ثرسيار  و  طومان  بوونى  بةبَى  بكات،  كراو  نيشان 

ضيرت ناوة مةزنةكان لةناو ستايش نامَيننةوة.
لرَيةدا قسةيةكى شانؤكار شةماَل عومةرم بري دَيتةوة كة دةلََيت 
»ضيرت بؤ بريؤكةى ضاوةِروانى ثَيويستم بة صامؤئيل بيكت نية« 
هةلَبةت سياقى قسةكة جياوازة، بةاَلم من مةبةستمة ئةو قسةية 
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بةوة  ثَيويست  ئيدى  كة  دةكات  ئاماذة  ئاوا  شةماَل  بَينينةوة، 
ناكات بؤ بريؤكةى ضاوةِروانى بري لة ضاوةروانى طؤدؤ بكةينةوة، 
هَيندةى تؤ كائينَيكى شانؤيى مةشقةكان تؤ دةطةيةننة ئةوةى 
بَيت  لةياد  ئةوةمان  دةبَيت  بكةى،  درووس��ت  نوَى  حالةتَيكى 
هةية،  قووَل  شانؤيى  مةعريفةيةكى  بة  ثةيوةنديى  ثِرؤذانة  ئةو 
ناطرن،  بةرطةى  شانؤكارة  ناويان  ئةوانةى  هةموو  مةعريفةيةك 
بوون  دةركةوتن  شةيداى  ئةوانةى  زؤربوون  دةبينني  بؤية  هةر 
هَينانى  بةرهةم  كةوتنة  بةخؤشحالَيةوة  زؤر  دوايى  سااَلنةى  لةو 
زجنرية  لة  دةركةوتن  شةيداى  ئَيستا  زؤريشيان  بةشَيكى  و  فلم 
دةستةبذَيرَيكى  ضةند  لةكاتَيكدا  ِرةمةزانن،  تةلةظزيؤنةكانى 
شانؤيانة،  خةمى  ماونةتةوةو  نَيوةندة  لةو  كراو  نيشان  دةست 
شانؤمان  جياواز  بريكردنةوةى  كردووة  واى  جياواز  مةعريفةى 
وةك  )طةزيزة(  شانؤكار  درَيذخايةنةكانى  ثِرؤذة  لةوانة  ثَيبكات، 
شانؤيةكى فَيمَينيستى كة بةثَيى ثَيويست نةتوانراوة ئةو ئةزموونة 
خبوَينرَيتةوة، بةواتا ئَيمة ناتوانني بَلَيني مةعريفة بةتةواوى وونة 
كؤرى  يا  ساالر  شانؤى  هةولَةكانى  ناكرَى  كورد  شانؤكارى  الى 
شانؤى با بة جياوازى بؤضوونيشمان بةكارى جدى سةير نةكةين 
ببينينن  مةعريفة  ل��ةدةرةوةى  هةواَلنة  ئةو  ناتوانني  شانؤ،  بؤ 
مةسةلةكةش بةتةنيا مةعريفة بؤ شانؤكار بةس نية هَيندةى ئةو 
مةعريفةية كامةية شانؤمان بةرةو ثَيش ئةبات، كامةران رةئوف 
ناوَيكى درةوشاوةى شانؤى ئَيمةية، تةنانةت لةدواى راثةرينيش 
توانى  خؤشةويستى(  )ضريؤكى  )وَيرانة(و  شانؤيى  بةهةردوو 
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ضَيذى هونةرميان بؤ شانؤ بثارَيزَيت، بةتايبةت لة )وَيرانة(، ديارة 
ناتوانني بَلَيني مةعريفة بوونى نةبوو لة )ضريؤكى خؤشةويستى( 
كارة  لةو  ميسرى  حوسنَي  دةرهَينةر  ئيشكردنى  جؤرى  بةالم 
بةسةر  بَيت  زاَل  )كوَيستان(  سرووشتى  ئاماذةى  كردبوو  واى 
ئاماذةى درووستكراوى نواندن الى )كامةران(، كةضى كاتَى ساَل 
مةعريفى  ديدى  بينيمانةوة،  طؤدؤ(  )ضاوةروانى  لة  كامةران  ثار 
كامةران بؤ ئةو تَيكستة ديدَيكى زؤر ِرووكةشانة بوو بؤ تَيطةيشنت 
لة دنيا، تةنانةت نواندن لةناو جولةو هةستى ئاسايى دةرنةضوو 
بوو ئايا ئةوة ماناى واية كامةران بَى مةعريفةية؟ نا بةلَكو ئةو 
مةعريفةيةى ئةو داهَينةرةمان شانؤى بيكتى ثَيكرد مةعريفةيةكة 
تواناى زيندةطى نية بؤ ئةو ِرؤذطارةمان، ئةو ثَيويستى بةوة بوو 
لةديدى ِرؤشنرتةوة سةيرى شانؤى بكردبا، هةر بؤ منوونة خةلَك 
ضاوةِروان بووة ئةو باشرت بَيت لةكارةكانى ِرابردووى كة وا نةبوو 
واتا لة مةعريفةى فراوان و جياواز بةدوور بوو، بؤية هةميشة ئةبَى 
نيشانى جؤرى  لةثَيويست دةست  زياد  مةعريفة  لةسةر ضةمكى 

ئةو مةعريفةية بكةين ضونكة زياد لةمانايةكى هةية.
بة  نية  ثةيوةست  بةتةنها  شانؤيى  مةعريفةى  ئةوةشدا  لةطةَل 
دةرهَينةرانةوة، بةلَكو ئةكتةرو ِرةخنةطرانيش دةكةونة ناو ئةو 
لَيدةكات  ئيشكاليةتة بةهؤى ئةوةى ئةوة مةعريفةية ئةكتةر وا 
ِرةخنةطريش  دةرهَينةر،  كاركردنى  بةنهَينى  بردن  ثةى  بطاتة 
لةشَيوازو  ف��راوان  شانؤيى  مةعريفةى  بوونى  لةساتةوةختى 
ئةزموونة شانؤييةكان واى لَيدةكةن تواناى خوَيندنةوةى بونيادى 

ثَيكهاتةو ِرووة ناديارةكانى شانؤمان بؤ ديار بكات. 
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ثانؤرامايةك بؤ طوتارى ِرةخنةى شانؤيى:
بةرز  هونةرى  منايشى  بوونى  بةبَى  ِرةخنة  بوونى  لةِراستيدا 
بَيتة  ضؤن  ِرةخنة  نةبوو  بوونى  شانؤ  كاتَى  بَيهودةية،  كارَيكى 
بوون، ِرةخنة كاتَى ضاالك ئةبَيت كة بزووتنةوةيةكى شانؤى هةمة 
لةناو شَيوازى جياواز  بوونى هةبَيت، شانؤيةكمان هةبَيت  ِرةنط 
دةربكةوَيت، تا ِرةخنةطر بتوانَى ئاستى ئةو بزووتنةوةيةمان ثَى 
ئةو  بني،  ِرةخنة  ضاوةِروانى  منايش  بةبَى  ناتوانني  ئَيمة  بَلَيت، 
ناطاتة  ِرةخنةطر  بةرز دةردةكةوَيت مةعريفةى  كاتانةى منايشى 
لةنَيوان  ِرةخنة  دةك��ات  وا  ئ��ةوةش  منايش  مةعريفةى  ئاستى 
ستايش و سةرزةنشت كردن خؤى يةكال بكاتةوة، ضونكة ناتوانَيك 
بونيادةوة  لةِرَيطةى  سَينتةرى طوتارى منايش هةلَوةشَينَيتةوةو 
سةرلةنوَى سيستمى ِرَيكخةرى منايش خبوَينَيتةوة، بؤية ئةوانةى 
لةناو شانؤى ئَيمة مومارةسةى ِرةخنة ئةكةن ناتوانن لةناو شانؤ 
بري بكةنةوة، ضونكة هةست بة ئامادةبوونى ثِرؤسة شانؤييةكة 
بةرهةمى  نووسني  بَيت  كارةكتةرَيك  ثَيويستة  ِرةخنةطر  ناكةن، 
بريكردنةوة بَيت لةناو شانؤ هةر بؤية، ئةو ووتارة ِرةخنةييانةى 
توانيويانة لةناو شانؤ نزيك ببنةوة ئةوانة نووسيويانة كة خؤيان 
شانؤكار بوونة، ئةوانةش بريتني لة )دانارةئوف، دانا عةل سةعيد، 
بورهان  هةورامى،  ئيسماعيل  مةجيد،  كاسرتؤ  سديق،  حةمة 
غةفور، كاردؤ حمةمةد، فرياد ئةمحةد( ديارة بةسةرجندان لةسةر 
نووسينةكانى ئَيستاى )دانا رةئوف( يشةوة كة زؤرجار زمانَيكى 
لةكاتَيكدا  ئةوة  دةبَيت،  زاَل  ِرةخنةييةكة  زمانة  بةسةر  وةسفى 
دانا يةكَيكة لةو ِرةخنةطرانةى لة هةشتاكان توانى بنةماى زانستى 
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هةية  كةسانيرت  هةروةها  بنَيت،  بنيات  شانؤييمان  ِرةخنةى  بؤ 
زياتر مؤركَيكى ِرؤذنامةنووسى بةسةر نووسني و ِرةخنةكانيانةوة 
طوتارة  ناو  ثَيويستيةكى  ِرةخنةن  جؤرَيك  ئةوانةش  كة  ديارة 
شانؤييةكةمانة ديارترين ئةو ناوانةش )كامةران سوحبان، شؤرش 
ويستوويانة  هةن  هةندَيكيرت  ئةوةشدا  لةثاَل  حوسنَي(  حمةمةد 
لةوانة  بنووسن،  تر  ديدَيكى  بة  جياوازةكان  تةوذمة  لةطةَل 
لةسةر  هةبوو  باشى  كاريطةريةكى  كة  عةبدولرةمحان(  )حةيدةر 
هةوَل طةجنانى شانؤكارى هةولرَي بةدواى ناوةِراستى نةوةدةكان 
توانى تاِرادةيةك ِرةخنة لةو هةواَلنة بطةيةنَيتةوة منايش، هةندَيك 
ونووسينةوةى  بيبلؤطرافى  بةكارى  ثةيوةستة  تر  ئيشكردنى 
لرَيةدا  جياوازانة،  قؤناغة  ئةم  كردنى  نيشان  دةست  بؤ  مَيذوو 
دةبَيت هةولَةكانى )ياسني قادر بةرزجنى( وةك هةوَل دلَسؤزانة بؤ 
نووسينةوةى ئةو مَيذووة سةير بكةين، بةاَلم كةسانيرت هةر لةو 
مَيذووة  ئةو  كردنى  تةدوين  لةبِرى  دةيانةوَى  ئةرشيفيةوة  ديدة 
دَين لةمَيذووةوة باز ئةدةنة ناو ئَيستا، ئةوةش بةكةم سةيركردنى 
ئَيستاية، كة بةرةجنامى ئةو عةقَلة دؤطماييةى ئيشكردنة كة ِرَيطا 
نادات نة مَيذوو نووس بَيت وة نة ِرةخنةطر، لةو بوارةدا دةتوانني 

ئاماذة بؤ ناوى )موحسني حمةمةد( بكةين.
ئةو هَيندةى وةك رؤذنامةنووسَيك دةيبينني ثةيوةنديى بة ِرةخنةوة 
نية، ِرةنطة لةرؤذطارَيكدا ئةوانة ِرةخنةطرى سةردةمةكةى خؤيان 
بووبن بةهؤى ئةوةى ئاستى منايشةكان هَيندة سادة بووبن هةر 
ِرةخنةطرانة  ئةو  بةاَلم  هَينابني،  بةرهةم  بؤ  ِرةخنةطرانةى  ئةو 
ناتوانن بَينة ناو سةدةى بيستةمةوة، ئةوة قسةيةكى )فؤكؤ( مان 
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بري دَينَيتةوة كة لةبارةى ماركسةوة دةلََيت »ناتوانَى بَيتة ناو ئةو 
سةدةية، وةك ئةو ماسيةواية لةدةريا دةري بكةيت دةخنكَيت« 
يةك  و  بيست  ناو سةدةى  بيانكةينة  ئَيمةش  ِرةخنةطرانةى  ئةو 
بؤ  قسةية  ئةو  دةردةضَيت،  َل  خراثيان  رؤذنامةنووسَيكى  تةنها 
)ئةمحةد ئابالخى( ش هةر ِراستة، جؤرَيكى ترمان هةية كة لةذَير 
كاريطةرى شانؤى عرياقيةوة تواناى دةرباز بوونيان نية ديارترين 

ناويش لةم جؤرة )سةباح هورمز( ة.
ئةو لةذَير كاريطةرى ِرةخنةطرانى شانؤى عرياقيةوة دةنووسَيت، 
بةهؤى ئةوةى ِرةخنةطرَيكى وةكو )عواد على( كتَيبةكةى بةناوى 
هورمز  كتَيبةكةى  ة  العراقي(  املسرح  يف  والالاملألوف  )املألوف 
بةناوى )التقليدي والالتقليدي يف املسرح الكردي( ديارة )تةقليدو 
ناتةقليد( هةمان )املألوف والالاملألوف( كةى عةواد عةلية، شانؤى 
مادامةكى  تةنانةت  وةرط��رياوة،  عرياقيةكة  شانؤى  لة  كورديش 
كتَيبةكةى عةواد باس لة شانؤى ئةزموونطةرى عرياقى ئةكات و 
لةسةر )صالح القصب( ئةدوَيت، ئةبَيت بةشَيكى كتَيبةكةى سةباح 
لةسةر  و  بَيت  كوردى  ئةزموونطةرى  شانؤى  سةر  لة  هورمزيش 
لةناوةِرؤكيشدا  بةلَكو  ئةوة  هةر  نةك  بكات  قسة  عومةر  شةمال 
سةرساميةكةى بةِرادةيةكة دَيرى كتَيبةكة ئةطوازَيتةوة، ئةوةتة 
عواد على لةبةرامبةر كةسايةتى )لَيبووكى خةمةكانى سرَيك( ى 
يف  همنغواي  ارنست  طرحة  ان  »سبق  دةنووسَيت  القصب  صالح 
ولكنة اليهزم«  يقهر   قد  االنسان  ان  ومفادها  والبحر  الشيخ  رواية 
شانؤطةرى  بؤ  ئاماذةدان  بَى  دَير  هةمان  هورمز  سةباح  كةضى 
ئةو  ودةنووسَيت  رةئ��وف  كامةران  ى  حةسةن(  )طةشتةكةى 
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بريؤكةية دةسةثَينَيتة سةر )حةسةنى لَيبوك، عةل كةشتيةوان، 
سةالمى كةماجنةذةن، برامية شَيت( كاتَى رةخنةطرَيكمان هةبَيت 
ناونيشانى كتَيب و ميتؤدى رةخنةو دةستةواذة رةخنةييةكانى 
لةكتَيبى ترةوة وةرطريابن، لةكاتَيكدا رةخنة لةشانؤى عرياقى لةو 
ئاستة نية كة ئةو واى زانيووة ئةو رَيطاية ئةيكات بةِرةخنةطر، 
ِرةخنةى  بؤ  بَيت  كورت  خرَياو  زؤر  ثانؤرامايةكى  ئةوة  لةوانةية 
شانؤييمان، لةئةجنامى هةست بةلَيثرسينةوةمان بؤ شانؤ ناضار 

ئةبني هةندَيك لةو نووسةرانة لةقسةكانيشمان تووِرة بنب.

دةق، ِرووبةرَيك بؤ نووسينةوةى شانؤ:
روانني بؤ دةق لةناو شانؤدا كؤلَةطةى سةرةكى شانؤ نية، بةلَكو 
ثَيويستة لةِرَيطةى دةقةوة زةمةنى داهَينان نةكوذرَيت كة زةمةنى 
لةهةشتاكانةوة  شانؤييمان  رؤشنبرييى  دةرهَينةرة،  ئةكتةرو 
كؤمةلََيك تَيكستى شانؤيى ديارى كردووة بة كوردى )شكسثري و 
ئةثسن و ضيخؤف( ئةو ناوانة بوونة كةزؤر جار كةوتوونةتة سةر 
شانؤيةكى  ناتوانن  تَيكستانة  ئةو  كاتَى  بةاَلم  شانؤكانيشيمان، 
زيندوو بنيات بننَي ئةوة خةوشى نووسةرةكان نية، هَيندةى ئةوة 
ديدى دةرهَينةرة وةك نابينايةك سةيرى دةقى كردووة نةيتوانيووة 
زةمةنى ئامادة بوونى خؤى وون نةكات، لةهةفتاكانةوة شانؤطةرى 
)طؤرانى ضايكا( لةسةر شانؤكانى ئَيمة منايش ئةكرَيت، بةاَلم تا 
ئَيستا دةرهَينةران ثرسيارى ئةوةيان لةخؤيان نةكردووة )ضايكا( 
زانيبَيت  وايان  دةرهَينةرانة  لةو  هةندَيك  لةوانةشة  ضية؟  ماناى 
ئةوة كورتكراوةى ناوى كارةكتةرة سةرةكيةكة ظاسيلية، بةاَلم 
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ضونكة ثرسياريان نةبووةو ئةو مةعريفةيةش نةبووة نةيانزانيووة 
ماناى ضية؟ لةكاتَيكدا ضايكا واتا ئةو مةلة جوانانةى بة كؤمةَل 
ئةفِرن، ئةو قسةية شانؤطةرى )طؤرانى ضايكا( ى فرياد ئةمحةد 
ناطرَيتةوة كة دميةنى كؤتايى ئةكتةرة سةرةكيةكة لةبةرزاييةوة 
دةبَيتة ضايكا، ئةوةش بةستنةوةى كارةكتةرة بةناونيشانةكةى 
ضيخؤفةوة، ئاشكراكردنى نهَينى ناو تَيكستة لةِرَيطةى ثرؤسةيةكى 

دؤنادؤنى نَيوان ظاسيلى وضيخؤف. 
لةدةقى  ئةطةر  وابووة  بؤضوونى  زؤرجار  كورد  شانؤكارى  بؤية 
مةزن كار بكات ئةوة شانؤى مةزن بنيات ئةنَينت و ئةبَيتة داهَينةر، 
تَيكستى  بوونى  بةبَى  ئةتوانَى  دةرهَينةر  ديدى  تواناو  لةكاتَيكدا 
مةزنيش شانؤى ئةفِرَينةر بنيات بنَيت، ئةوةش ئةزموونةكامنان 
لة رابردوو فرَيى ئةوةيان كردووين كةبَى بوونى دةقيش ئةتوانني 
شانؤ بنيات بنَيني، بةلَكو تةنها مةشق و طةِران لةثَيناو خولَقاندن 
شانؤ بنيات ئةنَيت ثيتةر بروك رؤذَيكيان وتوويةتى »ثانتايةكى 

بةتاَل بدةرَى شانؤيةكى ِراستةقينةى تيا بنيات ئةنَيم«.
شانؤ  ئةكتةرة  كردنى  ب��ةش��دارى  و  دةرهَينةر  دي��دى  ئ��ةوة   
دةخولَقَينَى، ئةوةش بةو ماناية نية كة تَيكستى شانؤيى ناتوانَى 
ئيستاتيكى  و  هونةرى  و  بةرز  ئةزموونى  بنياتنانى  لة  بةشدارى 
منايشةكانى  بؤ  بكةين  ئاماذة  دةتوانني  ب��وارةدا  لةو  بكات، 
بورهان  ثةثوولة(  )كةظاَل  حمةمةد،  دلرَي  ى  )كارةكةرةكان( 
غةفور، )سةفةرى ثاكبوونةوة( ى مةهدى حةسةن، )هؤرؤسكؤب( 

ى كاردؤ حمةمةد. 
ثتةو  زةمينةيةكى  بة  ببَيت  شانؤيى  تَيكستى  دةك��رَى  بؤية 
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ئينتيماى  دةرهَينةر  مةرجةى  بةو  بةاَلم  شانؤيى،  منايشى  بؤ 
ئَيمةدا  لةوواَلتى  ئةمِرؤ  نةكات،  نووسراو  ووشةى  بؤ  ِراستةوخؤ 
ثرؤذةى وةرطرَيانى تَيكستى شانؤيى بؤ زمانى كورديى ثرؤذةيةكة 
زجنرية  ئةو  ثرؤذانةش  ئةو  ديارترين  دةكرَيت  بؤ  ووردى  كارى 
سةرثةرشتى  رةئوف  دانا  شانؤكار  كة  ئاراسة  دةزطاى  كتَيبةى 
ئةكات، ئَيمة لةِرَيطةى ئةو ثرؤذةيةوة زؤر بةثَيش شانؤى عةرةبى 
كةوتووينة بةهؤى ئةوةى ئَيمة بة )الش نؤرين( َيك ئاشنا بووينة 
لةِرَيطةى  ئَيمة  نةبيستووة،  ناويشى  تائَيستا  عةرةبى  شانؤى 
كوردى  بة  طمان  سرتَيندبريًَ تَيكستى  كؤمةلََيك  ثرؤذةيةوة  ئةو 
دةيكات  ئةفِرَينةرة  كام  دةستى  كوا  ئةوانة  هةموو  بةاَلم  هةية، 
بة شانؤيةك كة كاريطةرى لةناو بزووتنةوة هونةريةكة هةبَيت و 
شانؤ  بوونى  كة  تَيبطةيةنَيت  بينةر  بتوانَى  كؤمةلَطاش  لةئاستى 

يةكَيكة لة طرنطرتين ثَيداويستيةكانى كؤمةلَطا.   
  

شانؤكارى كوردو تيؤريزةنةكردنى تيؤر:
دةكةين  ئةوة  تَيبينى  بضينةوة  ِرةخنةييةكةدا  ثانؤِراما  بة  كاتَى 
ئيدى ثَيويستة شانؤكاران خؤيان بنَي لةسةر ثِرؤذة شانؤييةكانيان 
تيا  ك��ارى  كة  شانؤ  وتيؤرانةى  ضةمك  ئةو  لةبارةى  بدوَين، 
هةشتاكان  و  هةفتاكان  نةوةى  نَيوةندةدا  لةو  ديارة  دةكةن، 
هؤكارَيكى  ئةوان  ئةستؤو  كةوتؤتة  دياريان  بةرثرسياريةتيةكى 
ضةشنة  لةم  كارى  كةنةيانتوانيووة  بوارة  لةو  بوونة  سةرةكى 
ئةجنام بدةن، ئةطةر ئةوان تيؤريزةى كارةكانيان بكردباية ئةمرؤ 
دةتوانرا ئةو تيؤريزة كردنة وةك ئارطؤمَينتى ئةو هةواَلنة سةير 
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ئاطايية  ئةو  بيستةم  سةدةى  كؤتايى  لةطةَل  ئةطةرضى  بكرَيت، 
ِرةخنةيى،  طوتارى  ونووسينى  كردن  تيؤريزة  بؤ  دةردةكةوَيت 
لةوانة ئةمحةد ساالر هةوَل داوة لةثاَل كاركردنى وةك ئةكتةرو 
بكات،  شانؤييةكانى  ث��رؤذة  تيؤريزةى  دةرهَينةر  و  نووسةر 
نووسةر  وةك  ذندا  شانؤى  لةبوارى  طةزيزة  ئيشكردنى  هةروةها 
و دةرهَينةر دواتر لةِرَيطةى طفتوطؤى درَيذةوة ويستوويةتى ئةو 
نووسينةوةى  ئةوةش  طومانةوة،  ثرسيارو  نَيو  خباتة  ئةزموونة 
)طوتارى  لةكتَيبةكةى  رةئ��وف  دانا  كاركردنيةتى،  ئةزموونى 
خوَيندنةوةى  هةوَل  كورديدا(  شانؤى  لةرةوتى  ئةزموونطةرى 
لةسةر  تةنانةت  كورديدا  لةشانؤى  داوة  ئةزموونطةرى  طوتارى 
ئةزموونةكةى خؤشى )ضريؤكى باخضةى ئاذةاَلن( وةستاوة، ئةو 
كتَيبة بةيةكةم كتَيبى زانستى كوردى دادةنرَيت لةبارةى شانؤى 
ئةزموونطةرى كورديدا، هةروةها شةماَل عومةر لةِرَيطةى ووتارة 
ِرةخنةييةكاندا ويستوويةتى ديدى خؤى بؤ شانؤ ِروون بكاتةوة، 
ئةو لةتةك نيطار حةسيب ضةند نووسينَيكى باَلو كردةوة لةبارةى 
تَيطةيشتنيان بؤ دةنط لة شانؤدا، ئَيمة لةكتَيبى )شانؤى ثؤست 
ئةزموونطةرى  شانؤى  كاركرنى  ئةزموونى  لةسةر  مؤدَيرنيتى( 
وانينةكان بةتايبةت لةسةر ئةو ثرؤذةى دواتر  كةركوك وئاسؤو ترَيِ
بةناوى )سؤسيؤلؤذياى شانؤ/ ميتؤدى: دةنط ميتا حيكايةت( كة 
وةك ميتؤدَيك بؤ ئةزموونةكانى تيثةكةمان نووسرابوو، بةاَلم لةثاَل 
ديارةكانى  ناوة  بوو  ثَيويست  كة  نةضووة،  بري  ئةوةمان  ئةوةدا 
شانؤى ئَيمة قسةيان لةسةر كارى خؤيان هةبواية، بؤضى لةكاتى 
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خؤى )بةهةشتى عومسان ضَيوار، بةهةشتى عومةرى عةل ئةمني، 
سةفوةت  فايةق،  سةملان  سامان،  تةلعةت  يونس،  سةعدون 
جةراح، جةليل زةنطةنة، جيهاد دلَثاك، د. فازل جاف( ئةزموونى 
هةلَوةستةيان  ئةزموونة  ئةو  لةبارةى  نةكردو  تيؤريزة  خؤيان 
ناوانة  ئةو  مةعريفةيةى  بةو  بووة  ثةيوةست  بةشَيكيان  نةكرد، 
هَيندةى  هةبووة  منايشيان  هَينانى  بةرهةم  كَيشةى  هَيندةى 
هةية  بةوة  ثةيوةندى  بةشَيكيرتى  نةكردؤتة،  اليةنة  لةو  برييان 
نابَيت خؤى  تا ئةو ساالنةى دوايى شانؤكارى كورد ثَيى وابووة 
وةكو  كةسَيكى  لةكاتَيكدا  بكات،  قسة  خؤى  ئةزموونى  لةسةر 
طرؤتؤفسكى تا خؤى قسةى لةسةر كارةكانى خؤى نةكرد كةس 
بةشَيكيان  بنووسَيت،  هيض  كارةكانيةوة  لةبارةى  نةبوو  ئامادة 
كاتَى  بةاَلم  نةبوو  تيؤريان  سةرضاوةيةكى  بوو  ئةوة  هؤيةكةى 
شانؤكارةكة لةبارةى كارةكةى و ضؤنيةتى ئيشكردنى لةشانؤدا 
ئةو  بؤ  ئارطؤمَينتَيك  وةك  قسةكردنة  ئةو  ِرةخنةطر  بؤ  دةدوَيت 
هةر  قسةية  ئةو  نةوةيةش  ئةو  بؤ  ئةكرَيت،  سةير  ئةزموونة 
دةروَيش،  ئةرسةالن  رةئوف،  ميديا  فايةق،  )هيوا  بؤضى  ِراستة 
سديق  حةسةن،  مةهدى  رةئ��وف،  كامةران  حوسنَي،  ئومَيد 
مستةفا،  فرمَيسك  ئةمني،  رزط��ار  عومسان،  يوسف  حوسنَي، 
رووبار ئةمحةد( زؤر ناوى تريش بَيدةنطن لةئاست ئةزموونةكانى 
ناو  نةكةونة  ئةزموونانة  ئةو  كردووة  واى  بَيدةنطية  ئةو  خؤيان، 
ناوانة نة لةخزمةتى خؤيانةو  بَيدةنطى ئةو  ثرؤسةى خوَيندنةوة 

نة لةخزمةتى بزووتنةوة شانؤييةكةية.   
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شانؤى نةتةوةيى بانطةشةيةك بؤ كؤتايى:
ئةو  مردنى  ودلَنيايى  بكةين  تةواو  بازنةية  ئةو  هَيلى  ئةوةى  بؤ 
بةناوى  شانؤيى  دةزطايةكى  بؤ  بانطةشكردن  لةشانؤدا  عةقَلة 
شانؤى نةتةوةيى بووة بة كارَيكى ثَيشنياركراو، ئةوة لةبنةِرةتدا 
ثَيشنيارَيكى سةرة مةرطة بؤ كؤتايى شانؤ، ضونكة ئةو ثِرؤذةية.. 
ثرؤذةيةكى درةنط وةختةو تواناى ثَيشنياركردنى بةر لةسةدةى 

بيست كؤتايى ثَى هاتووة.
يةكَيك لةتراذيدياكان لةوَيوة دةست ثَيدةكات ئةو دةمةى جيهان 
فرة  شانؤى  ثِرؤذةى  دةكاتةوةو  جياوازةكان  لةكولتورة  دةرطا 
ئَيمة  كةضى  دةك��ات  داط��ري  دنيا  شانؤكانى  ت��ةواوى  كولتورى 
لةسةر  دةرط��ا  دةم��ان��ةوَى  يةك  و  بيست  س��ةدةى  لةسةرةتاى 
كولتورةكانيرت داخبةين و لةناو هةستة فانتازياكانى نةتةوة خؤمان 
خبنكَينني، ئةوة تةنها خةونى ئةوانةية كة لةناو هةستى ِرووكةش 
الوازةيان خاوةنى شوناسى  ئاست  ئةو شانؤ  هَينا  بةوة  بِروايان 
كوردية، هةر كاتَيك قسة لةثةيوةنديى نَيوان شانؤ وشوناس كرا 
شانؤ  ِرووى  بةرةو  شانؤكارة  ئةو  تَيطةيشتنى  ئاستى  كاتة  ئةو 
خول  لة  بَيت  بريتى  شانؤكار  بؤ  شوناس  دةمةى  ئةو  ئةزانيت، 
خواردن بةناو كةلةثوور دةبَيت بزانني ئةو شانؤكارة لةناو ِرابردوو 
كةلةثوور،  بة  طؤِريووة  كولتورى  ضونكة  دةرةوة،  بَيتة  ناتوانَى 
سةربارى  كةلةثوور  بةاَلم  دةذيَيت،  لةطةمَلان  لةئَيستادا  كولتور 
ئةوةى بةشَيكة لةناو كولتور سةر بة زةمةنى ِرابردووة، لرَيةوة 
ئينتيماكردنةوة بؤ ئةو زةمةنة بةناوى شانؤى نةتةوةيى لةِراستيدا 
تةسليمكردنةوةى شانؤية بؤ دامةزراوة تةقليديةكان، بةوةى شانؤ 
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لةدةستى داهَينةران دةربكرَيت و ببةخشرَيت بةضةند فةرمانبةرَيك 
كة لة ئامادةباشني بؤ خانةنشينى، ئةو ثرؤذةية ناتوانَى خةونى 
ئيرباهيم  بةهةشتى  خؤى  كاتى  بَيت  ثَى  شانؤ  بؤ  زيندووبوونى 
ئةخستة  ثرؤذةيان  ئةو  كة  ساالر  شانؤى  لةكؤنفرانسى  ضَيوار 
»سةد  وومت  ثَيى  دانيشتبووين  لةهؤلَةكة  بةيةكةوة  دةنطدانةوة 
سالَيرتيش شانؤى نةتةوةيى هةبَيت من و تؤ وكةسانيرت هةية كة 
نةبنة ئةندامى« ئةوة ماناى واية كة ئةوانةى لةتَيطةيشتنيان بؤ 
شانؤ كة شانؤ بة دامةزراوَيكى كولتوورى و مةدةنى تَيدةطةن قةت 
نةتةوةيى،  شانؤى  بةناوى  ثرؤذةيةك  هيض  ناو  بضنة  نني  ئامادة 
ئةوانةى ئينيتما بؤ ئةو ثرؤذةية دةكةن تةنها ئةوانةن لةكار كردن 
دامةزراوةكانى  ئةطةرو  الساييكردنةوةى  بةوةهمى  بِراونةتةوةو 
ناكرَى  شانؤييمان  بزووتنةوةى  ضيرت  كة  ئةذين،  عرياقى  شانؤى 
بربَيتة شانؤى عرياقى، ضونكة ضيدى كؤمةلَطاى  ئومَيدى  ضاوى 
كوردى زيندانَيك نية بةعس هةموو دةرطاكانى لةسةر داخستبَيت، 
هةموومان  هةية  ئامادةيى  دنيا  بةسةر  كرانةوةيةى  ئةو  ئةمرؤ 
بني،  نةزانراوةكان  كردنى  كةشف  ب��ةدواى  ئةتوانني  يةك  وةك 
خؤمان لةناو هةستة فانتازياكانى نةتةوة بؤ شانؤ نوقم نةكةين، 
ثَيويستمان  لَينيشتوو  تؤز  مةعريفةى  لة  طومانكردنة  ئةوةش 
بةوةية طومان لةو مةعريفة شانؤيية بةسةر ضووة بكةين و بةرةو 
مةعريفة جياوازةكان ئةوانةى ئاراستةى فكرى جياوازيان هَيناية 
دى، كة لةثرؤذة ئةزموونكاريةكةى ثيتةر بروك ناوى نرا شانؤى 
فرة كولتورى، ضونكة ئةمِرؤ ثةيوةندى نَيوان شانؤكاران ئةتوانَيت 
ثةيوةنديةكان  ئةوةى  بةهؤى  برِبَيت  وواَلتان  كولتورو  سنوورى 
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تةواو لةيةك نزيك بوونة، كرانةوة بةِرووى دنيا ئةتوانَيت شانؤكارى 
بةاَلم  ئاستَيكة،  ض  لة  لةدنيادا  شانؤ  لةوةى  تَيبطةيةنَيت  كورد 
فؤِرمَيكى  زةمةن  بةدرَيذايى  كورد  شانؤكارى  ئةوةية  كَيشةكة 
بةسةر  كرانةوةيةك  وهةر جؤرة  بطؤِرَيت  نايةوَى  ثَيية،  بؤ شانؤ 
خؤى قبووَل ناكات، ئةوانةش لةذَير ناوى ِرةسةنَيتى و ناسنامةى 
ِرؤذطارةدا  لةم  ِراستة  كةى  دةنا  دةطةيةنَيت،  بةجَى  نةتةوةيى 
نةتةوةيى،  بؤ شانؤى  هةبَيت  دةزطايةكمان  دامةزراندنى  خةونى 
بؤ  من  ديارة  دةكةين،  مومارةسةى  ئَيمة  تةنها  كؤميدياية  ئةو 
واكار  دةبَى  كة  بكةمة  لةوة  بري  ناتوامن  دةكةم  كار  كاتَى  خؤم 
لة ض ئاستَيكة؟ هَيندةى ئةو ثرسيارة  بكةم كة شانؤى كوردى 
ئةوةى  ئايا  ئاستَيكة؟  ض  لة  لةجيهاندا  شانؤ  دةك��ةم:  لةخؤم 
شانؤى  سةرةكيةكانى  تيؤرة  لةناو سةرضاوةو  دةدةم  ئةجنامى 
جيهانى شوَينَيكى هةية يان هةرةمةكيةتة؟ ئايا ئَيمة لة كاركردن 

دةضينةوة سةر تَيطةيشتنة زانستية ميتؤديةكان؟ 
ئةطةر ئاوامان كرد يانى نامانةوَيت لةشانؤى جيهانى خؤمان دابرِبين 
بةتايبةت ئةمرؤ زؤر بةئاسانى ئةتوانني بةزؤر شت بطةين، ثَيويستة 
لرَيةدا ئةوةش ِراست بكةينةوة كة ميتؤدى زانستى ئةوة نية كة 
بَلَيني ستانسالفسكى ئاوا ئةكتةر دةخاتة سةر شانؤ، بةلَكو ئامادة 
بوونى تؤ لةناو ميتؤد ضية؟ تؤ ضى لةطةَل ميتؤد ئةكةيت تا بوونى تؤ 
وون نةكات؟ ئَيمة لةئةجنامى ضوار ئةزموونى دواييمان )يادةوةرى 
قةالَ(  ئةنتيطؤناى  ل،  حيكايةتى  زةردةش��ت،  ئؤديبى  دةن��ط، 
نووسينَيكمان نووسى كة تيؤريزةى ئةو ضوار ئةزموونة بوو بةناوى 
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)سؤسيؤلؤذياى شانؤ: ميتؤدى دةنط ميتا حيكايةت(  ضؤنيةتى 
ئيشكردنى ئَيمة بوو لةدةنط، كة ديارة ثَيش ئَيمة دةنط لة شانؤدا 
ئةزموونةكةى  بنةمايةكى  طرؤتؤفسكى  هةبوو، الى  بوونى  ئامادة 
بووة دواتر الى باربا، هةروةها لة ئةزموونةكانى البؤرى شانؤى اللش 
دةنط سةرضاوةيةكى سةرةكية، بةالَم ئَيمة لةم ميتؤدةدا دةست 
نيشانى ضؤنيةتى ئامادةبوونى دةنط الى خؤمان كردووة، كة دواتر 
ئةو ميتؤدة بوو بة بةشَيك لةكتَيبى )شانؤى ثؤست مؤدَيرنيتى( 
وابةستةى  نابَيت  لةميتؤد  لةئيشكردنةوة  لةوةية  مةبةستمان 
ِراستةوخؤى ميتؤد بيت، بةلَكو ئيشكردنةكة دةبَى بة شَيوةيةك بَيت 
كة سةرةجنام وةك مايةرهؤلَد ضؤن توانى شانؤيةكى نوَى دابنَيت 
لة شانؤى  تايرؤف  يا  بَيتةوة،  لة شانؤى ستانسالفسكى جيا  كة 
ذوور، ئةطةر وامان نةكرد ميتؤد هيض سوودَيك بةئَيمة ناطةيةنَى جطة 
كؤن  سةردةمى  كتَيبَيكى  ووتنةوةى  خةريكى  دةمانةوَى  لةوةى 
تةنها  تَيبطةين  ِرَينووسةكةى  و  لةزمانى نووسني  ناتوانني  بني كة 
دةمانةوَى بة كتَيبَيكى طرنطى دابنَيني، طرنطيةكةشى ناطةِرينينةوة 

بؤ ناوةِرؤكةكةى بةلَكو دةيطةِرَينينةوة بؤ تَينةطةيشتنمان.

دةزطاى شانؤيى وبةرهةمهَينانى فةرمانبةرو مامؤستا:
لةنَيو دامةزراوة رؤشنبرييى و ثةروةردةييةكامنان دوو دةزطامان 
هةية تواناى بةرهةم هَينانى شانؤكارى تياية، بةاَلم ئَيمة لةبِرى 

شانؤكار فةرمانبةرو مامؤستاى سةرةتايى تيا بةرهةم دَينني.
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رؤلََيكى  ئةم دةزطاية  بةِرَيوبةرايةتى هونةرى شانؤية،  يةكَيكيان 
زؤر خراثى بينيووة لةبةرامبةر شانؤدا، ديارة بةِرَيوبةرايةتيةكى 
بةلَكو  ناضَيت،  ب��ةِرَي��وة  شانؤ  فةرمانبةرى  بة  شَيوةية  لةم 
كارةكانى  ثِرؤذةية،  خاوةن  بةتواناى  شانؤكارى  بة  ثَيويستى 
لةجةذنى  بةوةى  فةرمى  بؤنةيةكى  بة  بووة  بةِرَيوبةرايةتية  ئةم 
جيهانى شانؤ ئاهةنط و شةوضةرة ساز بكات و بِروانامةو ديارى 
ببةخشَيتة ضةند شانؤكارَيك هةروةها ئةطةر ثارةكةى لَيزياد بوو 
بةِرَيوبةرايةتية  ئةو  ئيدى  شانؤيى،  فيستظالَيكى  بة  بيدات  ئةوا 
وةك هةر فةرمانطةيةك كارةكانى بةِرَيوة دةبات، با منوونةيةك بة 
بةرَيوبةرايةتيةكةى هةولرَي بَينينةوة، هةميشة ئةو بةِرَيوبةرايةتية 
ضؤن  ئةوةى  بةهؤى  سياسيةكةوة،  بةدؤخة  بووة  ثةيوةست 
طؤِراون،  بةِرَيوبةرةكانى  فةرمانطةية  ئةو  ئاوا  طؤِراون  ئيدارةكان 
شارضَيتى،  طرفتى  بؤتةوة  ِرووب��ةرووى  طرفتَيكيرت  ئةوة  دواى 
واية  ثَيويست  كة  خولَقانديان،  فةرمانبةرةكانى  طرفتة  ئةو 
بة  دةرف��ةت  ترو  فةرمانطةى  بؤ  بطوازرَينة  فةرمانبةرةكان 
هةميشة  نةك  بكةن،  كار  شانؤيية  دةزطا  لةو  بدرَيت  شانؤكاران 

بةرهةم هَينانى فةرمانبةر ببَيت بةكارى ئةو دةزطاية.
ثةميانطاى  ئةويش  هةية  ترمان  دةزطايةكى  ئ��ةوةدا  لةثاَل 
هَينانى  بةرهةم  تواناى  دام��ةزراوة  ئةو  جوانةكانة،  هونةرة 
وانة  بةوةى  قوتاخبانةكان،  مامؤستاى  بؤ  دةطؤِرَيت  شانؤكار 
وانة  تَيكةَل  وعةرةبى  ئينطليزى  و  كوردى  وةكو  تيؤريةكانى 
شانؤكار  هَينانى  بةرهةم  لةبِرى  ئةوةش  بووة،  شانؤييةكان 
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دةبَيتة بةرهةم هَينانى مامؤستاى كوردى وعةرةبى بؤ قوتاخبانة 
دةرضوونيان  دواى  ئةوانة  دةبَيت  لةكاتَيكدا  سةرةتاييةكان، 
شانؤيى  بةكارى  درَي��ذة  شانؤ  هونةرى  بةِرَيوبةرايةتى  لةناو 
بدةن، ئيشكاليةتةكة لرَيةداية دةرضووانى ثةميانطا دةكرَين بة 
بةِرَيوبةرايةتى  لةسةر  وفةرمانبةرانيش  سةرةتايى  مامؤستاى 

دائةمةزرَينرَين. شانؤ 
وانة  بةسةر  ئةبن  زاَل  تيؤريةكان  وان��ة  ل��ةوةى  جطة  ئ��ةوة 
ووشةكة  بةماناى  تيؤر  وةك  شانؤييةكانيش  وانة  شانؤييةكان، 
جَيطاى  زانستى  فؤِرمَيكى  وةك  ميتؤد  ضؤن  وةك  نية  بوونى 
بكةين  كار  تيؤريانة  ناتوانني  ئَيمة  ضونكة  كردنة،  طومان 
بتةوَى  دةمةى  ئةو  هةبَيت،  لةتيؤر  ِرةخنةمان  نةتوانني  كاتَى 
ئةوةندة  بكةيت،  كار  داستانى  شانؤى  بؤ  برَيت  لةتيؤرى 
بكةيت،  جَيبةجَيى  بَيى  تؤ  ئةيَلَيت  برَيت  ئةوانةى  نية  بةس 
ديالةكتيك  ماترياليزمى  ئايا فكرى  لةتيؤر طرنطة  ئةوةى  بةلَكو 
كة  ثِرؤسةيةك  هةر  ياخود  ئةخولَقَينَى؟  نامؤبوون  ك��ردةى 
طومان  نةتوانَى  كة  فكرَيك  ئاخؤ  بَيت؟  ئايديايةك  هةر  هةلَطرى 
ِرةنطة  ثرسيارانة  ئةو  نامؤبوون؟  كردةى  ناو  دَيتة  خبولَقَينَى 
خوَيندكار  ئاخؤ  جا  تيؤردا  لةبةرامبةر  بن  سةرةتايى  زؤر 
فكريةكان  بابةتة  لة  ضةند  تا  خؤية  سةرةتاييةى  زانستة  بةو 
ئةبَيتة  ضيخؤف  ئةبينني  جار  زؤرترين  بَيت؟  حاَل  ئةتوانَى 
كارنامةى خوَيندكاران، زوو مامؤستا ئةوة الى خوَيندكارةكةى 
ئةم  دةبَيت  دةروونى  واقعى  وانينى  لةترَيِ كة  ئةكات  درووست 
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كة  كامةية  وانينة  ترَيِ ئةو  بةاَلم  دةربهَينَيت،  شانؤ  بؤ  تَيكستة 
كؤنكرَيتى  بنةماى  بة  كردى  ستانسالفسكى  ئةوانةى  ئةتوانَيت 
تيؤر  خولَقاندنةوةى  لةثَيناو  بكات،  دذايةتى  ئةو  تيؤر  لةناو 
خوَيندكار  دام���ةزراوة  لةو  ئَيمة  ك��ردن��ةوةى،  دذايةتى  نةك 
بكةين  َل  ئةوةى  داواى  دواجار  تا  ناكةين  ميتؤد  تيؤرو  فرَيى 
تيؤر  لة  خؤى  مامؤستاكة  ئاخؤ  كاربكات،  تيؤريانة  دةبَى  كة 
ئايا  بكةين،  تيؤر مةحكوم  بة  تا خوَيندكارةكةى  تَيطةيشتووة 
ئةو خؤى ئةزانَى دةقَيكى سرتَيندبرَيط ميتؤديانة خبوَينَيتةوة، 
تا خوَيندكار لةذَير دةستى فرَيى ضؤنيةتى تَيطةيشنت لة ميتؤد 
بَيت، بؤية سةرةجنام ئَيمة ئةبينة خاوةنى كؤمةلَة خوَيندكارَيك 
بة  بنب  تا  ثةميانطا  لة  وةرطرتووة  دةرضوونى  بِروانامةى  كة 
مامؤستاى خوَيندنطايةكى سةرةتايى وانةى كوردى و عةرةبى 
بَلَينةوة نةوةك لةطةَل وةرطرتنى بِروانامةكانيان ببنة شانؤكار.

هةلَبةت لةطةَل ئةوةشدا ضةندين ثةميانطاى هونةرة جوانةكان 
شانؤ  ئيشكاليةتى  جارَيكيرت  بةوةش  كرانةوة،  لةشارةكان 
ثةميانطا  زؤر  ذمارةيةكى  كردنةوةى  ضونكة  بؤوة،  قوولَرت 
لةشارةكانى كوردستان تواناى ئةوةى نية بةربةست لةبةردةم 
خوَيندن  سيستمةى  ئةو  ئةوةى  بةهؤى  دابنَيت  كَيشانة  ئةو 
سةرضاوة  شانؤييةكةو  دؤخ��ة  ئيشكاليةتى  بةهةمان  سةر 
زانستيةكانة، ئَيمة جطة لةوةى لةِرَيطةى ثةميانطاوة لةشكرى 
لةطةَل  نية  تواناى شةِركردنى  لةشكرَيك  ئةكةين  زياد  شانؤكار 
هَيندةى  بكات،  بةرثا  جوانى  لةثَيناو  جةنط  ناتوانَى  دنيا 



جامىنيهاد56

دةبَى  َل  خؤى  لةاليةك  ضونكة  دةك��ات،  زياد  بؤ  ذمارةمان 
ئةو  واية  ثَيى  لةاليةكيرت  ناخوَينَيتةوة،  وكةس  بةداهَينةر 
لووتكةى  كردوويةتى  خوَيندكارةكانى  هاوِرَى  لةطةَل  كارانةى 
واية  ثَيى  ضونكة  كةس خبوَينَيتةوة  ناشتوانَى  بووة،  داهَينان 
ئةوانيرت لةخوار ئاستى ئةون، ئةويش ثَيويستى بةخوَيندنةوة 
زانستى  شَيوةيةكى  بة  ساَل   )5( ثةميانطا  لة  نةماوة، ضونكة 
زانستية  شَيوة  ئةو  نازانَيت  ئةو  بةاَلم  خوَيندووة،  شانؤى 
نةيتوانيووة  زانستيانة  هَيشتا  ئةو  مةعريفةية  بايةكى  و  ئةلف 
كة  كارةكتةرةش  ئةو  ببينَيت،  دنيا  و  بَيت  فرَي  و  خبوَينَيت 
لةناو  شانؤيى  لةكارى  خؤى  شكستى  وَينةى  مامؤستاية 
ثةميانطا دةطؤِرَيت بؤ مامؤستايةكى فرَيكارى شانؤكار، ديارة 
ثةميانطا  مامؤستاى  بؤ  نية  ِرةهاى  شَيوةيةكى  قسةية  ئةو 
مامؤستا  كردووة  واى  كارةكتةرة  لةو  زؤر  بةشَيكى  هَيندةى 
ذمارةى كةميان  ياوةكو  بَيلن  بةجَى  يا ثةميانطا  داهَينةرةكان 
لةناو ثةميانطا نةتوانَى ئةو وَينة ِراست بكاتةوة، ضونكة جةهل 
فرَيكارو  و  مامؤستا  وةك  ثةميانطاكان  لةناو  زؤرى  ذمارةيةكى 

شانؤكار دةركةوتوون.

بينةرو هاوكَيشةى شانؤ:
ئامادةبوونى بينةر بةشَيكة لةتةواوبوونى هاوكَيشةى شانؤ، بةاَلم 
ثرسيارةكة ئةوةية ئايا بةذمارةى بينةر شانؤ لةو ئاستةنطانةى 
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ضونكة  لةشانؤدا،  ئيشكاليةتة  ئةوة  ئةبَيت؟  دةرب��ازى  ئةمرؤ 
ئَيستا  سةركةوتن،  ثَيوانةى  بكةينة  بينةر  زؤرى  ذمارة  ناتوانني 
ئةكرَيت  شانؤيةك  هةية  ئَيمةدا  شانؤى  لةناو  خَيزانى  نةريتَيكى 
نةشانؤى  كؤميديةو  نة شانؤى  بردن  بةسةر  كات  و  ثَيكةنني  بؤ 
تيا  ثَيكةنيناوى  قسةى  و  نوكتة  كؤمةلََيك  بةلَكو  بازرطانى، 
دةطرَيدرَيتةوة بينةران بة ثليتيش ئةضنة ذوورةوة ضةندين مانط 
منايش بةردةوام ئةبَيت خَيزانةكان ِرووى تَيئةكةن بةاَلم ئةو ذمارة 
زؤرية ض ثةيوةنديى بة شانؤيةكى زيندوو هةية؟ زةروورة كارة 
بةاَلم  ِرابكَيشَيت،  بينةرَيكى زؤر بؤ خؤى  بتوانَى  شانؤييةكامنان 
وةرناطرَيت  ئةزموونطةرى  شانؤيةكى  لة  ضَيذ  بينةرة  ئةو  كاتَى 
بكرَيت  شانؤ  بؤ  بضووك  شوَينى  هةلَبذاردنى  ثَيشنيارى  دةبَي 
وةك ئةوةى ئَيمة قشَلةو قةاَلى كةركوكمان هةلَبذارد بؤ شوَينى 
منايشةكامنان ئةو واقيعة توانيشى ئةزموونى جياوازمان بؤ بَينَيتة 
زياد  بينةرةكامنان  ذمارةى  ئةو دةمةى هةست دةكةين  تا  دى، 
دةكات وئةتوانني شانؤكان ببةينةوة بؤ هؤلَة طةورةكان، ضونكة 
بابريمان نةضَيت شانؤ لةكؤمةلَطاى ئَيمةدا بوونى نةماوة، ئةوةى 
كارى  كة  شانؤكارَيكة،  ضةند  و  طرووثَيك  ضةند  ثرؤذةى  هةية 
لةناو كؤمةلَطا بنيات  ئةوانةش زؤر سةختة، ضونكة دةبَى شانؤ 
بنَيينةوة، ئةوةى هةبوو تةنها مَيذوويةكة.. دةكرَى ئةو مَيذووة بؤ 
ئَيمة ببَيت بة زةمينةيةكى ثتةو، بةاَلم ثَيويستة شانؤى ئةمرؤمان 
طوزارشت لةمرؤظى ئةو سةردةمةمان بكات، هيوادارم ئةو قسةية 
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كارى  السايى  شانؤيةكى  بؤ  بانطةشة  كة  نةدرَيتةوة  لَيك  بةوة 
بكرَيتةوة بةناوى واقيع، بةلَكو ضؤن بةشَيوازى جياواز طوزارشت 
لة خةون و ئازارو شاديةكانى مرؤظى كؤمةلَطا بكات، شانؤى ئَيمة 
لةهةستى كوردبوومنان  بةناوى طوزارشت كردن  درَيذ  زةمةنَيكى 
بؤ  شانؤيةك  خبنكَيَنت،  ئايديؤلؤذيا  لةناو  شانؤ  ويستوويةتى 
وبةرطى  جل  بؤ  ب��ردووة  ثةناى  هةبَيت  خؤى  شوناسى  ئةوةى 
كوردى و ووتةزاى مةبةستدار، كاتَى ثَيشنيارى شَيوازى جياواز 
وضارةسةرى جياواز دةكةين، يانى ئةتوانني شانؤكةمان رةسةن 
بةبَى ئةوةى جل وبةرطى  بَيت  بَيت و هةلَطرى شوناسى كوردى 
ئةوة  هةبَيت،  بوونى  تيايدا  كورديش  زمانى  تةنانةت  و  كوردى 
داواكردن نية بؤ ئةوةى شانؤ وابَيت، بةلَكو ئةطةر منايشَيك بةو 
شَيوةيةش بَيت ئةتوانَيت زؤر كوردى بَيت و بينةر بةرةو ِرووى 

بضَيت كاتَى هةست بكات جولةو دةنط طوزارشت لةو دةكةن.
كة  بكات  كار  ديدوترَيِوانينة  ئةو  ب��ةرةو  شانؤكاريش  ثَيويستة 
كاتَى  بةاَلم  يةكبطرَيتةوة،  كؤمةلَطاية  ئةم  مرؤظى  خةمى  لةطةَل 
بؤ  واقعى  دنياى  وانية  ماناى  دةكةين  مرؤظة  ئةم  لةخةمى  باس 
ئةوةى  نيشاندةين  ئةوةى  هَيندةى  شانؤ،  سةر  بؤ  بطوازينةوة 
ميدياكان  و  سةتةاليت  و  نايبينَيت  و  خاوةنيةتى  لةذياندا  خؤى 
ناتوانن بؤى دةرخبةن، ئةوة شانؤية ئةتوانَى ئةو طوتارة مرؤيية 
دةرخبات، بينةريش  ثَيويستة دركى ئةو راستةية بكات كة شانؤ 
دامةزراوَيكى كولتورى و مةدةنية، بينةر ثَيويستة بتوانَى ثشتطريى 
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تةواو لة شانؤكار بكات، بةواتايةكيرت هةريةك لةو دوانة شانؤكارو 
بوونى  لةئَيستا  بنَينةوة،  بنيات  شانؤ  ئةتوانن  بةيةكةوة  بينةر 
البؤرَيكى شانؤيى كة مةشقى ئةكتةرى تيا بكرَيت و دواتر شانؤشى 

تيا منايش 
ئةتوانَيت  نةبَيت  رادةي��ةش  بةو  ئةطةر  بينةر  ذم��ارةى  بكرَيت 
سةرةتايةكى باش بنيات بنَيت بؤ بينني و طفتوطؤ و دةيالؤط، كة 
دواترئةو ئةزموونة بطوازرَيتةوة بؤ هؤَل فراوانرت، هةروةها بوونى 
ضةندين نَيوةندى توَيذينةوةى شانؤى كولتورى هاوكاريةكى ثتةوى 
شانؤكار ئةكات بؤ ئةوةى بتوانَى مةعريفةى جياواز بناسَيت وشانؤش 
لةناو ئاطاييةكى فرةيى بناسني، كارى ئةو نَيوزةندى توَيذينةوةيية 
لةهةردوو بوارى تيؤريى وثراكتيكى كار بكات لةبوونى دوو تيثى 
شانؤيى يةكَيكيان طرووثَيكى ئةزموونكاريانة بَيت، هةروةها بوونى 
مالَثةِرى شانؤيى و طؤظارى شانؤيى وزجنريةى ضاثكردنى كتَيبى 
شانؤيى بطرَيتة خؤى، ضونكة ئةوةى لة ئَيستادا شانؤى ساالر ئةو 
كارةى لةئةستؤ طرتووة كارى حكومةتى هةرمَيى كوردستانة هةموو 
ثشتطرييةكى بكات بؤ طؤِرينى بؤ ئةو نَيوةندة شانؤيية، بةهؤى 

طؤِرينى كارةكانى بؤ دةزطايةكى شانؤيى سةربةخؤ.
بةدواى ئةو ِرامانة طشتية لةسةر ئةركيؤلؤذياو شانؤكارى كورد، 
لةئَيستادا هةوَل ئةدةين ديدَيكى ِرةخنةيى خبةينة ِروو، بؤ ئةو 
ِرووبةرة شانؤيية، بؤ ئةوةش كاريطةرى شانؤى ئةبسرَيد لةسةر 

شانؤكارانى هةولرَي دةست نيشان دةكةين.
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كاريطةرى شانؤى ئةبسَيد لةسةر شانؤكارانى هةولي
شانؤى ئةبسرَيد لةساتةوةختى لةدايكبوونى خؤيدا توانى طؤِرانَيك 
لةناو فؤِرم وتةكنيكى تَيكستى شانؤيى درووست بكات، بةتايبةت 
بةدواى شانؤطةرى )لةضاوةِروانى طؤدؤ( ى صامؤئيل بيكت، كة ئةو 
شَيوازة لة شانؤدا توانى وةك ثرؤذةيةكى ئةلتةرناتيظ بؤ شانؤى 
دةرهَينةرَيكى  ئةوةى  دةطاتة  تا  ِروو،  خباتة  خؤى  ئةِرستؤيى 
بةسةرخؤيةوة  بيكت  كاريطةرى  بروك  ثيتةر  وةكو  ئةزمونكارى 

نةشارَيتةوة.
ئةو شانؤية هةميشة وةك ِرَيرةوَيكى زانستى تواناى ئةوةى هةية 
هةميشة  ئةطةر  بؤية  بكاتةوة،  بؤ  ئةزمونكارميان  دةرطايةكى 
تَيكستى  ئةبسرَيد وةك  نوسةرانى  تَيكستةكانى  دنياى  نةتوانني 
جياواز سةير بكةين، بةاَلم ئةو تَيكستانة تواناى ئةوةيان هةية 
بنب بة دةسثَيك و دةروازةيةك بؤ ناو دنياى ئةزمونكارى، بؤية 
لةِرَيطةى  هةر  كورديدا  شانؤى  لة  ئةزمونطةرى  سةرةتاكانى 
تَيكستى شانؤى ئةبسرَيدةوة بوو، ثَيشرت لة كتَيبى )ئةنتؤلؤذياى 
ئاماذةمان بؤ كاريطةرى شانؤى ئةبسرَيد  شانؤى ئةزمونطةرى( 
كردووة لةسةر شانؤى ئةزمونطةرى كوردى، كة ضؤن ئةو شانؤية 

توانيويةتى ديدى شانؤكارى كورد بةرةو ئةزمونكاريةت ببات.
يةكةم  هةولرَي  شارى  لة  كوردى  شانؤى  بزووتنةوةى  ئةطةرضى 
هةولَة ئةزمونيةكانى دةكرَى بطةِرَيندرَيتةوة بؤ كؤتايى هةشتاكان، 
ئةزمونطةرى  شانؤيةكى  بؤ  دراوة  ئةزمونكارى  هةولََيكى  ضةند  كة 
لةوانة دامةزراندنى )تيثى شانؤى ئةزمونطةرى هةولرَي( و هةروةها 
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هةولَةكانى شانؤكاران )فواد جةالل و كةريم عومسان( هةلَبةت فواد 
جةالل لة شانؤطةرى )ئةميباى كةالوةكان( لةدواى ِراثةِرين دةيويست 
لةسةر وةاَلمةكانى شؤِرش و ثرسيارةكانى نةوةى نوَى ئيش بكات، 
ثِرؤذةية  ئةو  نةيتوانى  لة مةشقةكان  نةفةس كورتى  بةهؤى  بةاَلم 
ِرووكردنة  لةطةَل  هةولرَي  شانؤكارانى  بةاَلم  بطةيةنَيت،  ئةجنام  بة 
بننَي  جياواز  هةنطاوَيكى  توانيان  ئةبسرَيد  نوسةرانى  تَيكستةكانى 
ئةو  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ئةوةش  شانؤيى،  تةكنيكى  و  فؤِرم  لةِرووى 
دؤخة تايبةتةى سةردةمى شةِرى ناوخؤ لةناوةِراستى نةوةتةكان، 
لةو دؤخةى كة شانؤكارانى نةوةى ثَيشوو دواين هةولَةكانى خؤيان 
ئةو  هةولَةكانى  ديارترين  بةدواى  بةتايبةت  ِروو،  خستة  لةشانؤ 
نةوةية لة منايشةكانى )ئةو دةمةى ئةظني مةزنرت ئةبَيت( ى فةرهاد 
و  زاهري  ى  دةكات(  هَيالنة  لةسةختةن  شةهنَي  )كاتَى  و  شةريف 
فةتاح  ى  مار(  )كلكى  و  سامان  تةلَعةت  ى  )سَيدارة(  شانؤطةرى 
خةتاب، دةركةوت كة ئةو قؤناغة ثَيويستى بةدؤخ و ثرسيارى ئةو 
ساتةوةختة هةبوو كة جةنط لةكؤمةلَطاى ئَيمة خولَقاندبووى، ضيرت 
نةياندةتوانى  ثَيشوو  نةوةكانى  ِراثةِرين  نةوةيةى  ئةو  ثرسيارى 
وةاَلمى بدةنةوة، ئةوةش بووة هؤى ئةوةى ئةو نةوة نوَيية بةدواى 
ديدو دنيايةك بطةِرَيت كة وةاَلم دةرةوةى ثرسيارةكانى بَيت وبتوانَى 
دامةزراندنى  هةلَبةت  بطؤِرَيت،  ثرسيار  بة  دؤخة  لةو  طومانةكانى 
ثةميانطاى هونةرة جوانةكانيش بؤخؤى يارمةتيدةرَيكى باش بوو 

بؤ ضاالك بوون وهاتنة ثَيشةوةى ئةو نةوةية.
طؤِران  هةولَةكانيان  لةِرَيطةى  توانيان  كة  ناوانةى  ئةو  ديارترين 
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بوون  بريتى  دى  بَيننة  شانؤية  ئةو  ثانتايةكانى  ِرووب��ةرو  لة 
كرمانج  حوسنَي،  سديق  سوعاد،  هيوا  حةسةن،  »مةهدى  لة 

مستةفا، ذيلوان تاهري«
لة  بةتايبةت  بيكت  لةتَيكستى  حةسةن  مةهدى  ئيشكردنى 
بنياتنا،  ِرووب��ةرةى  ئةو  ناو  ترى  ثانتاييةكى  ديدو  )خؤلَةمَيش( 
بةتايبةت لةو تَيكستةدا كة ديدَيكى ناتةباى لةناو منايش خولَقاند، 
ئةوةش بةرةجنامى زمانَيكيرت بوو بؤ طوزارشت كردن، كة ئةوشَيوة 
ئةزمونة بؤ ئةو بووة هؤى ئةوةى ِريتم و فؤِرمَيكى تاِرادةيةك دوور 
لةهةوَل ئةوانيرت بنيات بنَيت، دواتر ئةوةشى طواستةوة بؤ ناو شانؤى 
كالسيكى و لةشانؤطةرى )بةبةرد بوون( ويستى ئيشكردنةكةى بباتة 
ناو دةقى كالسيكى، ئةطةرضى لةِروويةكدا ئةوة تووشى ِرةشبينى 
نةباية  وا  طةر  مةهدى  لةالى  نةبوو  ث��ِرؤذة  ئةوة  ب��ةوةى  كردين 
نةيدةبردة ناو تَيكستى كالسيكيةوة، بةاَلم ئةوةى تاِرادةيةك ئةو 
لةناو  ئةزمونكردن  بة  بوو  ثةيوةست  بِرةوَينَيتةوة،  ِرةشبينيةمان 
ديدو تَيكستة جياوازةكان، ئةوةش لةِرَيطةى ئةو ئةمتؤسفرَيةى كة 
لةتةك نوسةرانى ئةسبرَيد ِرووبةروويان دةبؤوة، وةك لة )بَيدةنطى( 
ى  ثاكبوونةوة(  )سةفةرى  شانؤطةرى  لة  وهةروةها  بنتةر  هارؤلد 

ئةرابال، زياتر بة ثرؤذة بوونى ئةو هةولَةى دةرخست.
بةشدارى  ثاكبوونةوة(  )سةفةرى  لة  بينةر  ئَيمةى  هةلَبةت 
لةسرووتَيكى تايبةمتةند دةكةين، ئةويش هةستكردنة بةو فةزا 
لةدةستى  ضاومان  هةميشة  خولَقاندووين،  بؤى  خنكَينةرةى 
بوونةش  ِرزط��ار  ئةو  بكةن،  ِرزط��ارم��ان  ئةكتةرةية  دوو  ئةو 
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ثاكبوونةوةمانة لةو طوناهةى كة دةرهَينةر شانؤى تيادا دةكاتة 
ئةو دادطا دةروونية بؤ سزادان، بةاَلم ئةطةر ثرسيارةكة لةوةدا 

بَيت كة ئةو طوناهانة بؤضى خراونةتة ئةستؤى ئَيمةوة؟ 
ئةوة ثةيوةستة بة ئيلتيزامَيكى ئةخالقى شانؤوة بةوةى ثَيويستة 
ئةوةش  طوناهةكان  لة  بَيت  ثاككردنةوةمان  وةزيفةى  شانؤ 
ثَيكردو  دركى  ئةبسرَيد  تَيكستى  لةناو  مةهدى  بوو  ضةمكَيك 
دواتر لة شانؤطةرى )رؤذة خؤشةكان بةسةر ضوون( لةناو ديدى 
ثةيوةنديةى  ئةو  ديارة  بةاَلم  نا،  بنياتى  سابري  رةفيق  شيعريى 
نَيوان شيعرو شانؤى ئةبسرَيد بؤ ئةو ثةيوةنديةكى نوَى نةبوو، 
ئةو  هةولَةكانى  لةسةرةتاى  بةتايبةت  بوو،  ثرؤذةيةك  بةلَكو 

دةمةى شانؤطةرى )ئاوازة ثضِراوةكان( ى منايش كرد.
مستةفا،  كرمانج  عومةر،  )ديار  ِرؤَل  نابَيت  هةواَلنة  لةو  لرَيةدا   
سةاَلح حاجى، ئارى حمةمةد( وةك ئةكتةر لةياد بكةين، كة ئةو 
ناوانة تواناو ووزةيةكى زيندوويان بةم منايشانة طةياند، ئةطةرضى 
)كرمانج مستةفا( لةتَيكستى )شاعريوداهَينةرو كؤلؤنَيل( هةولَيدا 
جارَيكيرت  دواتريش  تَيكستة،  ئةو  ناو  بطوازَيتةوة  ئةزموونة  ئةو 
شَيوةيةك  بةهيض  كة  ئؤستينؤف  ثيتةر  تَيكستةى  ئةو  دنياى 
ثةيوةنديى نةبوو بة شانؤى ئةبسرَيد، بةاَلم طؤِرية سةر ئةو ِريتمةى 
كة لةو شانؤية متمانةى دةكراية سةرو ناوى منايشةكةشى ثَينا 
)وةنةوةز( كة ويستى سَى كض طوزارشت لةو ديدة بكةن، هةلَبةت 
لةِرووى دةربِرين و ئةداى جياواز ئةوان توانيان جةستةى مَيينةى 
هةولرَي  شانؤييةى  بزووتنةوة  ئةو  كة  ثَييةى  بةو  دةرخبةن،  تر 
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تا رؤذطارَيكى زؤر كض تيايدا وابةستة بوو بةرؤَل دايك وزؤر جار 
ئةو  كة  بشاردرَيتةوة  ئةوة  نابَيت  ديارة  ترسنؤك،  دةزطريانَيكى 
لةكارنامةى  كة  مَيينةيةى  دةنطة  كؤمةلَة  لةو  نةبوو  خاَل  دؤخة 
)ئةو  منايشةكانى  لة  جوانةكان  هونةرة  ثةميانطاى  دةرضوونى 
ثياوةى بوو بة سةط، قايَيك لة دارستان، دةمامكى فريشتةكان( 

دةركةوتن، ثَيويستة ئةوة لةنوسينى تر باس بكرَيت.
ئةطةرضى كَيشةيةك لةمنايشى )وةنةوز( هةبوو، ئةويش كَيشةى 
طؤِرينى سَى كارةكتةرى نرَيينة بؤ مَيينة بةتةنها ئةوةندة بةس 
بةوة  ثَيويستى  بةلَكو  بطؤِردرَيت،  ِرةطةزيةكان  ئاماذة  كة  نةبوو 
بوو بونيادى ثَيكهاتةى كارةكتةر سةر لةنوَى دابِرَيذرَيتةوة، بةاَلم 
لةطةَل ئةوةشدا ئةم منايشة بةيةكَيك لةو كارانة لةيادةوةرى ئةو 

قؤناغة نوَييةى شانؤى هةولرَي ماوةتةوة.
و  )سيكراخبانة  منايشى  لةهةردوو  غةفور  بورهان  ِرؤَل  هةلَبةت 
كةظاَل ثةثوولة( دةرطاكردنةوةيةكيرت بوو بؤ ناو شانؤى ئةبسرَيد، 
ئةطةرضى ئةو دةرطا كردنةوةية ثَيويستى بة خؤِرزطار كردن هةبوو 
نةك خؤ خنكاندن لةناو دةربِرنى دةنط و طرذكردنى ماسولكةى 
ئةبسرَيد،  شانؤى  بؤ  فؤِرمَيك  بة  بوو  لَيهات  واى  كة  جةستةيى، 
سرووتَيكى  لةناو  دةيويست  زياتر  ثةثوولة(  )كةظاَل  ئةطةرضى 
سةما ئامَيز خؤى نيشان بدات، ئةو هةولَة دواتر كاريطةرى زؤرى 

دانا لةسةر كارةكانى )سديق حوسنَي(.
لة  كة  حوسنَي  سديق  ى  خؤشةكان(  )رؤذة  شانؤطةرى  بؤية 
بنتةر وةرطريابوو،  هارولد  )ئَيوارةيةك( ى  لةشانؤطةرى  بنةِرةتدا 
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ئةو كاريطةرية شيعرية لةِرووى سةماو وَينةى رؤمانسيانة دةكرَى 
بةتةواوكردنى ثرؤذةكةى بورهان غةفور تةماشا بكرَيت، ديارة ئةو 
لةشانؤطةرى )فرمَيسكةكانى مؤم( يشدا ئةطةرضى وةك شانؤيةكى 
كاريطةرية  ئةو  هةرضةندة  بةاَلم  كرد،  منايش  خؤى  مؤنؤدرامى 
جؤرة  هةبوو  ئ��ةوةى  تواناى  ب��ةاَلم  ثرؤذةية،  لةو  بةشَيك  بوو 
جيابوونةوةيةك لةوانى تر دةرخبات، بةداخةوة لةوةشدا تووشى 
سةربةخؤ  شانؤيةكى  بة  ئةزمونةكةى  بةوةى  هات  ثةلةكردنَيك 
شانؤكة  بؤ  تيؤريزة  نةيتوانى  ئةو  ديارة  ناونا،  )سات(  بةناوى 

بكات، هَيندةى لةناو بانطةشةيةكى ِرووكةشى ناونان مايةوة.
ى  ئ��اذةاَلن(  باخضةى  )ضريؤكى  تَيكستى  سوعاد  هيوا  لةالى 
ئةدوراد ئةلبى بووة ِرووخسارَيكى ترى ئةو جيهانة، كاتَى هةردوو 
ئةكتةرة كوِرةكةى طؤِرى بؤ دوو كض، لةِرَيطةى سينؤطرافيايةكى 
ناخى  توانى  ب��وو  ت��ؤِرَي��ك  بنةِرةتدا  لة  كة  ئ��ام��اذةك��اري��ةوة 
بؤ  ئاوَينةيةك  بكاتة  سينؤطرافياكةوة  لةِرَيطةى  كارةكتةرةكان 
ناسينى دةروونى كارةكتةر، هةلَبةت ِرزطاربوون لةناخ لةناو ئةو 
ِرزطاربوون،  ثرؤسةى  لة  ئةلبى جؤرَيكة  ئةدوارد  تَيكستةدا الى 
و  ئةكتةرةكة  هةردوو  ئةزمونى  كةم  بةهؤى  منايشة  ئةم  ديارة 
ِرووبةرة  ناو  بؤ  ئةكةوتةوة  ناِرؤشن  دةرهَينةر  ديدى  هةروةها 
ترسناكةكةى زيندانى ناخى كارةكتةر واى كرد بةشَيكى ديار لة 

ِرةهةندى فةلسةفى ئةو جيهانةى ئةلبى لةدةست بدرَيت.
نةيتوانى  بيكت  تَيكستةكانى  لةناو  تاهري  ذيلوان  ئيشكردنى 
بةواتاى  خست،  دةرى  حةسةن  مةهدى  كة  بطؤِرَيت  ديدة  ئةو 
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واى  ئةوةى  بةقةد  نةبةخشى،  بيكت  بة  ترى  داِرشتةيةكى  ئةو 
هةولرَي  شانؤكارانى  بؤ  ئةبسرَيد  شانؤى  تَيكستةكانى  لَيهات 
بكةين،  بؤ شانؤ سةير  نوَى  بة فؤِرمى  ئةوة  فؤِرمَيك كة  بة  بوو 
ديارة ئةوةش وةك شانؤيةك هَيندةى لةناو سونةتطةرايى خؤى 
نةبوو،  نوَيى شانؤيى  تواناى كةشف كردنى جيهانى  دةخنكاند، 
دةرهَينةرانة،  ئةو  نَيوان  زؤربةى  بةخالََيكى  بوو  لَيكضوون  بؤية 
لةيةكى  لَيكضوونة كارةكانيان زياتر  لةكاتَيكدا ئةوان لةسةر ئةو 
نزيك دةكردنةوة، كة دةبوو ئةوةى لةيةكرتيان نزيك بكاتةوة تةنها 
واتة جياوازيةكان  ئةبسرَيد،  ناوى  لةذَير  بَيت  نوسةرةكان  دنياى 

بةيةكى بطةياندبانةوة، كة بةداخةوة وا نةكةوتةوة.
بةتايبةت ذيلوان تاهري لة شانؤطةرى )لةضاوةِروانى طؤدؤ( ديارة 
هةر لة البردنى بةشَيكى زؤرى تَيكستةكة بووة هؤى ئةوةى زةمةنى 
ضاوةِروانى تيا بكوذرَيت، تةنانةت لةِرووى جولةى كارةكتةرةكان 
بةقةد  ضاوةِروانن  ئةوان  كة  ثَيبكةين  هةست  ئةوة  نةمانتوانى 
بدةن،  نيشان  بوون  ض��اوةِروان  طةمةى  ويست  دةي��ان  ئ��ةوةى 
نارؤشن  هَيندة  تَيكستةكة  سةر  خراونةتة  ئيزافانةى  ئةو  ديارة 
بؤ  نية  جَيطري  ثةيوةنديةكى  بةمةبةستى  ضونكة  دةكةونةوة، 
ئةو دميةن ودةيالؤطانةى البراون، لةوانة البردنى ئةو منالَةى كة 
دَيت  ئةكتةرَيك  لةشوَينيدا  ثَيدةلََيت،  طؤدؤيان  نةهاتنى  هةواَل 
ئةوةش  نالََيت،  هيض  بةسةر شانةوةيةو  قوماشَيكى سثى  ثارضة 
ديدى فةلسةفى بيكتى ثَيكوذرا، بةهؤى ئةوةى منالَةكة كة دَيت 
درَيذبوونةوةى  ئةوةش  نايةت،  طؤدؤ  ئةمشةو  كة  دةلََيت  ثَييان 
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ضاوةِروانية، بةاَلم ئةو قوماشة سثية تةسليم بوونى ضاوةِروانية 
و  تَيكست  لةنَيوان  هاودذن  كردةى  دوو  ئةوةش  كارةكتةر،  بة 

منايش كة بة كوشتنى ضاوةِروانى تةواو دةبَيت.
هةستى  زياتر  ذيلوان  بيكت  ى  طةمة(  )كؤتايى  لة  ئةجمارةيان 
شانؤ،  سةر  ناياتة  بؤية  ك��ردووة،  ِرووب��ةرة  ئةو  بةترسناكى 
بةاَلم لةِرَيطةى بازنةيةكةوة هام وكلؤف هةلَدةستَينَى بةو طةمة 
نةوةك  بَيت  بازنةيي  ئةكتةر  جولةى  دةبوو  ئةطةرضى  شانؤيية، 
جطة  ئةوة  جبولَينةوة،  شانؤ  تةختةى  بيانى  جولةى  بةثَيى 
بةرز  جوانكارى  دميةنى  توانيبووى  بارستاييةوة  لةِرووى  لةوةى 
خبولَقَينَيت، بةاَلم وَينةيةك دواتر نةيتوانى ببَيتةوة بةشَيك لةناو 
منايشةكة، ئةوةش ثةيوةست بوو بة زةوتكردنى ووزةى نيل و 
ناط، ضونكة ثَيويست بوو ئةو دوو كارةكتةرة ئاوا لةناو مت بوون 
نةكوذرابان، بةقةد ئةوةى دةبوو لةِرَيطةى جولةوة طوزارشتيان 

لةدنياى هام وكلؤف بكرداية.
خالََيكيرت ئةوة بوو كة سَيكس يةكَيكة لة بابةتة ثةراوَيزةكانى ناو 
ئةو تَيكستة، ئةوةش طوزارشت لة بَيمانايى لة زةت و وةضة نانةوة 
دةكات، بةاَلم دةرهَينةر بة بايةخةوة دةيويست مةسةلةى سَيكس 
خباتة ِروو، ئةطةرضى مةبةستى بوو كَيشةى ِرةطةزبازى دةرخبات، 
ئةو  بؤية  دةمايةوة،  منايشةكة  لةناو  هؤكار  بةبَى  ئةوةش  بةاَلم 
كؤبكاتةوة،  دةربِرينةكانى  ئاماذةو  نةبوو  ئةوةى  تواناى  منايشة 
جطة لةوةش نةيتوانى وَينةيةكى هاودذ بؤ ئةو شانؤية خباتة ِروو.

بكةينةوة،  ضِر  بةوة  نووسينة  ئةو  دةرةجنامى  دةتوانني  لرَيةدا 
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كة شانؤى ئةبسرَيد تةكانَيكى جدى بة شانؤى كوردى لة شارى 
هةولرَيداوةو توانيويةتى لةِرووى بيناسازى وسينؤطرافياوة دميةنى 
ميتافيزيكى  عةقَلى  ل��ةدةرةوةى  ضؤن  وةك  بطؤِرَيت،  شانؤيى 
ِرابِردووى خستؤتة ِروو، ئةوة جطة  هةوَل ثرسيارة متبووةكانى 
لةوةى تواناى كضانى شانؤكارى تيا دةركةوتووة، كة ئةوان ضيرت 

ثةراوَيزى ناو منايش نةبن، هَيندةى لةناوةندطةرَيتى دةربكةون.
وكرمانج  حوسنَي  سديق  لة  هةريةك  ل��ةالى  ئةوةية  خالََيكيرت 
ثِرؤذةى  نةبؤتة  بةاَلم  جياواز،  هةوَل  بؤ  بووة  خوليا  مستةفاوة 
كةشف  بؤ  بوو  ط��ةِران  تاهري  ذيلوان  سوعادو  هيوا  بؤ  شانؤيى، 
لةِرةهةندى  غةفورة  بورهان  هةرضى  تازةطةرى،  دنياى  كردنى 
بنتةر  و  ئةراباَل  بة  ئيستاتيكى  ديدَيكى  هةولَيداوة  جوانكاريى 
جَيثةجنة  خولياى  ئةو  بؤ  ترة  وَينةيةكى  ئةوانةش  ببةخشَيت، 
لةوانيرت  ئةو  حةسةنة  مةهدى  هةرضى  بدةن،  نيشان  دةركةوتن 
كارى  ثِرؤذة  بة  بووةو  ثِرؤذة  ئةو  بؤ  ئةبسرَيد  شانؤى  جياوازة 
بةو  مةهدى  شانؤيى  ئاطايى  بة  ثةيوةستة  ئةوةش  كردووة،  تيا 
شانؤيةو درككردنى بةوةى تواناى ئةو لةناو ئةو تَيكستانة دةبَيت 
بيطةيةنَيتة دنياى ثشكنني ودؤزينةوة وطةِران، هةلَبةت توانيويةتى 
لةِرَيطةى ئةزمونكردنى لةناو تَيكستى نوسةرانى جياوازى ئةبسرَيد 
زؤر ِرةهةندى لة ئَيمة شاراوةو ِريتمى ئةو شانؤيةمان بؤ دةرخبات، 
بؤية ئةوةش هاوكاريةكى باشى دةكات بؤ ئةوةى زياتر لةناو ئةو 
وةك  شانؤ  كة  دةرخبات،  جياوازتر  ديدى  بَيتةوةو  قووَل  شانؤية 

ثِرؤذة ببينَيت نةك خولياى بةرهةم هَينانى منايش بَيت. 
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سيميؤلؤذياى شانؤيى
ثِرؤذة  هةردوو  زمانناسية،  لةدايكبوونى  بةرةجنامى  سيميؤلؤذيا 
ئاماذةى  ئ��ةوةى  هؤى  بووة  برَيس  و  سؤسرَي  زمانةوانيةكةى 
زمانةوانى لةكاية جياوازةكاندا ببَيتة زانستَيكى مةعريفى، ديارة 
و  زمان  لةسةر  باختني  ئيشكردنى  و  فؤِرماليستةكان  كاريطةرى 
قوتاخبانةى براط  هةموو ئةوانة يارمةتى دةربوون بؤ ئةو دؤخةى 
بريؤكةى  دامةزراند،  تيا  سيميؤلؤذياى  بنةماكانى  بارت  ِرؤاَلن 
مةرطى نووسةر بةرةجنامى ئةو بنةمايانة بوو، ئةوة جطة لةوةى 
ومةدلول  دال  لةِرَيطةى  كرد  زمانةوانيةكانى  ئاماذة  تيؤريزةى 

سؤسرَييى. 
 دواى ئةوةى سيميؤلؤذيا بووة خاوةنى بنةماى تايبةت بةخؤى 
سيميؤلؤذياى  بة  دةتوانني  كة  هةلَدا  سةرى  تيايدا  قؤناغَيكيرت 
جاك  كريستيفا،  )ذؤليا  لة  هةريةكة  بةرين،  ن��اوى  هاوضةرخ 
ئيمربتؤئيكؤ( ديارترين دةنطةكانى ئةو قؤناغةن، بةوةى  دريدا، 
هةريةك لةوان توانى طةشة بةو ميتؤدة بدات، كريستيفا لةِرَيطةى 
تيؤرى دةقئاوَيزان كة ئيشكردنةوة بوو لةناو يادةوةرى دةقةوة 
بةوةى »دةقئاوَيزان ثةيوةندى نَيوان دةقَيكة لةطةَل دةقَيكيرت، 
سَينتةرَيك  بة  دةكات  دةق  ئةوةش  دةقَيك،  ضةند  لةطةَل  يان 
لةدةقةكانى  نية  دابِراو  دةق  كة  ديالةكتيكى،  ثةيوةنديةكى  بؤ 
بةاَلم دةقة  نَيوان دةقةكانداين،  لةطفتوطؤى  بةلَكو  لةخؤى،  بةر 
نوَييةكة لةناو ئاطاييةكى مَيذوويدا دةجولَيتةوة، كة ِرةهةندَيكى 
ئةبستمؤلؤذى ثَى دةدرَيت، ئةوةش دةق وةك زانستَيكى سةربةخؤ 
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سةير دةكات« رةخنةطرتن لةمؤدَيرنيتى/ نيهاد جامى، سةنتةرى 
روناكبريى هةتاو )هةولرَي( 2006، ال 172 

بة  ثانتاييةكيرت  توانى  ئيديؤلؤذيم  زاراوةى  لةِرَيطةى  هةروةها 
باختني  ميخائيل  لة  بنةِرةتدا  لة  ئةوةشى  بدات،  سيميؤلؤذيا 
وةرطرتووة، كة دةنطى دةقةكانيرتة لةناو دةقدا. لرَيةدا ئةطةر 
مبانةوَى زؤر بةخرَيايى ئةو جياوازيانةى كريستيفا دةست نيشان 
كة  مةدلول،  بة  بدةين  بايةخدانى  بة  ئاماذة  دةبَيت  بكةين، 
بونيادطةرى بةتايبةت بارت بايةخى زياتر بة دال بوو، بؤية طةمةى 
شاردنةوةى ماناى طؤِرى بؤ )بريكردنةوة لة مانا( ئةوةش لةِرَيطةى 
ثرسياركردن لة زةمةنى ئامادةطى زمان وثرسياركردنةوة لةئَيستا 
وةك زةمةنَيكى زيندوو، هةموو ئةمانةش لةناو دةقناسى ئةجنام 
دةدات، لةو سياقةدا دةقناسى زؤر بةطةورةتر لةسيميؤلؤذيا سةير 
دةكات »دةقناسى لةوة طةورةترة تةنيا ببَى بة سيميؤلؤذيا يا 
سيمياطةرى، بةلَكو وةك بونيادَيكى ِرةخنةيى دةردةكةوَيت بؤ مانا 
و ِرةطةزةكان وياساكانى، دواتريش بؤ دامةزراندنى شيكردنةوةى 
سيميؤتيكى« علم النص/ جوليا كريستيفا، ترمجة: فريد الزاهى، 

دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية 1997، ص 16.
بكرَى،  فةرامؤش  سيميؤلؤذيا  لة  ئيمربتؤئيكؤ  ِرؤَل  نابَى  لرَيةدا 
خؤى  هاوِرايى  كريستيفا  ئيديؤلؤذميى  زاراوةى  لةبارةى  ئيكؤ 
كريستيفا  وةك  ئاماذة  »ئيديؤلؤذيةتى  بةوةى  دةدات،  نيشان 
بؤ  كالسيكيةكان  بِروا  لةطةَل  دةكات  ئينسيجام  كردووة،  ديارى 
د.  ترمجة:  ايكو،  امربتو  القاريء/  ودور  العالمات  نظرية  بابةت« 

عبدالستار جواد، االديب املعاصر العدد 46.
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مةدلول،  و  دال  نةك  دةدات،  مةدلول  و  ئاماذة  بة  بايةخيش   
دةكرَى ئةوة زياتر ثابةست بوونى بَيت بة برَيس نةوةك سؤسرَي، 
ضونكة زمان الى برَيس بريتية لة )ئاماذة/ ئةيقونة/ ِرةمز( ئيكؤ 
ئاماذةى برَيس وةردةطرَيت لةطةَل مةدلول سؤسرَييى ئيشى ثَى 
دةكاتةوة، ئةوةش ثةيوةندى كردنةوة نية بةدوو تيؤرى زمانةوة، 
هَيندةى ثةيوةندى ئاماذةى زمانة بة سيستمى دةالل، ئةوةش 
ثةيوةندى تيؤرى طةيشتنة بة مةدلول، ضونكة »تيؤرى طةيشنت 
ثةيوةنديةكى ديالةكتيكية بة تيؤر بؤ مةدلول، ثَيش هةموو شتَيك 
دةبَى ببَيت بة تيؤر بؤ ئاماذةكان« نظرية العالمات ودور القاريء/ 
امربتو ايكو، ترمجة: د. عبدالستار جواد، االديب املعاصر العدد46

ِراستةوخؤ  دريدا  ِرةخنةيى  ث��ِرؤذةى  ناتوانني  ئةطةرضى  ئَيمة 
بطةِرَينينةوة بؤ سيميؤلؤذيا، ضونكة لةبنةِرةتدا ِرةخنةطرتنة لة 
سيميؤلؤذيا، لةِرَيطةى طراماتؤلؤذيا )زانستى نووسني(، بةاَلم ئةو 
ِرةخنةكانى لةسةر ئةو ئاستةية كة جياوازى لة سيميؤلؤذيا دةست 
نيشان بكات، بؤية دةكرَى وةك ِرةخنةطرَيك لة سيميؤلؤذيا سةيرى 
بكةين، بةتايبةت كاتَى سؤسرَي بؤضوونى لةسةر ئاماذة ثَيى واية 
ئةوة دال و مةدلول نية، بةلَكو وةك يةكَيتيةك دةيبينَيت، دريدا 
ئةو يةكَيتى بوونة بة جياوازى ناو دةبات، جياوازى بةتةنيا بريتى 
نية لة ضةمكَيكى فةلسةفى كارةكانى دريدا، بةلَكو ئةو لةِرَيطةى 
سَينتةرى  لة  ِرةخنة  دةي��ةوَى  هريمنيؤتيكيةوة  سيميؤلؤذياى 
بنةماكانى سيميؤلؤذياى بارت بطرَيت، بةوةى »بةلَطة- كة وةك 
دريدا  الى  ئةوا  دةركةوتبوو،  بارت  الى  سيميؤلؤذى  بونيادَيكى 
بؤ  دةطةِرَينَيتةوة  هؤيةكةشى  هةلَدةوةشَينرَيتةوة،  بونيادة  ئةو 
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نيهاد  لةمؤدَيرنيتى/  رةخنةطرتن  بةلَطة«  ميتافيزيكى  ئينتيماى 
جامى، سةنتةرى روناكبريى هةتاو )هةولرَي( 2996، ال 292

سؤسرَية،  ئاراستةى  زياتر  ِرةخنةكانى  ضةندة  ئةو  دي��ارة   
ئةوة  بطرَيت،  سيميؤلؤذيا  لة  ِرةخنة  كردووة  واى  ئةوةى  بةاَلم 
خوَيندنةوةى دةرةجنامة سيميؤلؤذيةكةى كريستيفاية، تاِرادةى 
ئةوةى بةشى كتَيبَيكى خؤى بؤ ديالؤطَيكى ئةفاَلتونيانة، مةبةست 
الى  فةلسةفةية  ئاخاوتنةى  شَيوة  ئةو  ئةفاَلتونى  لةدةيالؤطى 
ئةفاَلتون كة خؤى ثرسيار دةكات و هةرخؤشى وةاَلم دةداتةوة.

دةروون  لةهَينانى  بةتايبةت  دةكات،  تةرخان  كريستيفا  لةطةَل 
دةطرَيت  لةوَيوة  ِرةخنةكةى  بؤية  ناو سيميؤلؤذيا،  بؤ  شيكاريى 
كة »دةشَى وَيناى تواناى زانست بكرَيت، كة بايةخ بة توَيذينةوةى 
ذيانى بةلَطةكان دةدات لةناو كؤمةلَطادا، ئةو زانستةش بةشَيكة 
لة دةروون شيكاريى كؤمةاَليةتى ودواتريش لة دةروون شيكاريى 
طشتى، ئةوةش هةلَطرى ناو سيميؤلؤذياية« مواقع/ جاك دريدا، 
االوىل  الطبعة  للنشر،  التوبقال  دار  الزاهي(  )فريد  تقدمب  و  ترمجة 
لة  كريستيفا  ئيشكردنى  سةر  لة  ِرةخنةكانى   ،27 ص   ،1992
)بةلَطة(  سةر  دةضَيتة  جار  هةندَى  ئةطةرضى  فرؤيد،  دةق��ى 
لةو  ِرةخنةكانى  لةبةرةجنامدا  بؤية  ب��ارت،  بنةمايةكى  وةك 
ضِر  لةوةدا  كريستيفا  دةرةجنامةكانى  لةتةواوى  بارتيةو  بنةما 
بةلَكو  نية،  وبَيتاوان  بَياليةن  بةكارهَينان  »زمانى  كة  دةبَيتةوة 
طرنط  ذمارةيةكى  هةلَطرى  كةتةنها  خؤرئاوا،  ميتافيزيكى  زمانى 
وابةستةو  طرميانةى  هةروةها  بةلَكو  جياواز،  لةطرميانةى  نية 
دةنَيت  ثَيوة  ثامَلان  سةرجنةش  ئةو  سةمتى،  بةشَيوةيةكى 
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طوتارى  نَيو  طرميانةيةى  ئةو  شوَينةوارى   لةسةر  بؤتوَيذينةوة 
سؤسرَييى« مواقع/ جاك دريدا، ترمجة و تقدمب )فريد الزاهي( دار 
التوبقال للنشر، الطبعة االوىل 1992، ص 23، بةدواى ئةو سةرةتا 
خرَياية بؤ سيميؤلؤذيا، ئَيستة دَيينة سةر دةركةوتنى ئةو زانستة 

لةهونةرى شانؤدا.
سةرةتاى سةدةى بيستةم ، دةسثَيكَيكى جياوازى توَيذينةوةى 
لة  شانؤيى  توَيذينةوةى  دوو  كاتَى   1931 لة  ِرَي��ك  شانؤيية، 
ضيكسلؤفاكيا باَلو كرانةوة، لةذَير ناوةكانى )ئيستاتيكاى هونةر 
شيكاريةكى  )هةولَدانى  زيتى،  ئؤتاكار  لةنووسينى  درام��ا(  و 

بونيادطةرانة بؤ دياردةى ئةكتةر( لةاليان مؤكارؤفسكى.
سيميؤلؤذياى  دةركةوتنى  بةسةرةتاى  توَيذينةوةية  دوو  ئةم 
ثةيوةنديى  لة  سةرةتايةكى  ئةوةى  بةهؤى  دادةنرَيت،  شانؤيى 
سةربارى  ئةوة  ِروو،  خراونةتة  تيادا  شانؤدا  لة  ئاماذةناسى 
دةركةوتنةش  ئةو  زانستى،  لةتوَيذينةوةى  جياواز  جؤرَيكى 
ئاماذةى  ويستيان  كة  ب��وو،  ب��راط  قوتاخبانةى  سايةى  لةذَير 
بةتايبةت  شانؤيى،  منايشى  يةكةى  بؤ  بطوزانةوة  سؤسرَييى 
ئةوةى الى مؤكارؤفسكى لةبارةى ئةكتةرةوة وةك دياردةيةكى 

فينؤمينؤلؤذيى لةشيكاركردنى بونيادطةريةوة سةيرى دةكات.
سيميؤلؤذياى شانؤ خوَيندنةوةى ماتريالةكانى شانؤية لةهةردوو 
دةقَيكى  لةنووسينى  ئةوانةى  هةموو  منايش،  و  دةق  ئاستى 
شانؤيني،  ئاماذةى  دةبينرَيت  شانؤيى  لةمنايشى  و  شانؤيى 
سيميؤلؤذى  طوتارَيكى  ِرَيكخةر  سيستمَيكى  بوونيان  بةئاماذة 
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منايش ِرَيكدةخات، ئةو ِرَيكخستنة سرتاتيذى سةرةكيةتى بةهؤى 
ئةوةى وةك هريمنيؤتيكا بةدواى كةشف كردنى ماناوة نية، بةلَكو 
دةيةوَى مانا بةرهةم بَينَيت، ئةو نايةوَى ماناى نَيو ئاماذة كةشف 
بكات، هَيندةى ئةوةى بةاليةوة جَيطةى بايةخة ضؤن ئاماذةكان 
ماناى بؤ بةرهةم دَيننةوة، ئةوةش بةتةنيا لةئاستَيكةوة ئيشى 
لةسةر ناكات، بةلَكو هةر لةخوَيندنةوةى دةرهَينةرةوة بؤ دةقة 
قضايا  منايش.  بؤ  بينةر  لَيكدانةوةى  بة  دةطات  تا  شانؤييةكة 
السميولوجيا املسرحية/ باتريس بافيس، ترمجة: حممد العماري، 

عالمات العدد )16( 2004 ص 102
هةر بؤية لرَيةدا هةوَل دةدةين لةترَيِوانينَيكى ِرةخنةييةوة لةسةر 
كة  بووةستني،  شانؤيى  سيميؤلؤذياى  خوَيندنةوةى  ضؤنيةتى 
ضؤن ئيش دةكات، ئةو ئيشكردنةى ئَيمةش لةو تةوةرةية لةسةر 
دوو ضةمكى سةرةكية ئةوانيش )كوشتنى ئاماذة( و )جودابوونى 

زةمةن( ة. 
لةناو ثِرؤسةى منايش هةلَطرى  سةرجةم ِرةطةزة ثَيكهاتووةكان 
دةكاتةوة  كؤ  ِرةطةزةكان  هارمؤنيةتَيك  سةربةخؤن،  خاسيةتى 
وماناى تازة بةو ئاماذانة دةبةخشَى كةهةموو ضةمكةكانى ثَيش 
كة  ِرةهةندَيك  هةبوو،  ترى  ِرةهةندى  ثِرؤسةية  ئةو  نَيو  هاتنى 
دةقى  لةنَيو  ئةوةش  نةبةزاندبوو،  خؤى  سنوورى  فراوانية  بةو 
ناو دةبرَيت، كة  ِرةخنةييدا بة )سيميؤلؤذياى منايشى شانؤيى( 
دؤزينةوةى ئةو ئاماذانةية بكةرى منايشى شانؤيني، ئةوانةش لةناو 
هةلَطرى طوتارى منايش بةثَيى ضةمكى سؤسرَي دؤزينةوةى زمانة، 
نةووتراوى زمانة لةنَيو طوتارى منايشدا، ئةو زمانةش كةبووة بة 
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لةنَيو  بونيادَيكة  موفردةو  كؤمةلَة  هةلَطرى  ووتراوى سيميؤلؤذيا 
يةكبوونى  بؤ  ح��ةش��ارداوة  خؤيان  ئاماذةوة  ولةثشت  خؤيدا 
ِرَيكخستنى  كارى  منايش(  )يةكةى  طةياندن  هَيلى  لةنَيو  ئاماذة 
دةبَيت  بةِرةخنةيةك  ثَيويستمان  ئةوةش  بؤ  سثرَيدراوة،  ثَى 
كارى وَيرانكردن بَيت، بؤ ئةوةى ِرووى ِراستةقينةى بونيادةكان 
ئاشكرا بكات، نةك لةناو جةستةى شانؤ )سيميؤلؤذيا( خةريكى 
شيكردنةوة،  خانةى  دةضَيتة  كارَيكة  ئةوة  ضونكة  بَيت،  طةِران 
تا  دةبات،  ِرةطةزةكامنان  هةلَوةشاندنةوةى  بةرةو  ئةوةيرتيان 
جياوازى  ئةوةش  يةكيان خبةينةوة،  ِرَيكخةر  سيستمَيكى  لةنَيو 
بةاَلم  نني،  يةكةوة  بةدواى  »ئاماذةكان  ماناية  ئاماذةو  نَيوان 
ماناكان وانني« روالن بارت حنو سيميائية سينمائية، افاق عربية 

العدد )8( اب 1999
تاوةكو  دةبَيت،  كؤد  بةكارخستنى  ثَيويستمان  كاتةش  ئةو 
ن��رَيدراو  و  ن��رَيةر  كارى  و  دةرخب��ات  خؤى  ئاماذةدا  لةنَيو  مانا 
ِرَيكخةرةكة،  بةشَيكى  بكاتة  ئاماذة  سيستمى  دؤزينةوةى  بؤ 
بؤئةوةى ثاراديطمى و سانتاطمى وةك تةوةرى ئاسؤيى و ستوونى 
كار بكةن، ئةوةش »تواناى شانؤ لة ووتنى كؤمةلَة شتَيك لةيةك 
بةدوا  حيكايةتَيكى  كؤمةلَة  ئةوةش  بةدواى  دةردةخات،  كاتدا 
يةك و لةيةكضوو نيشان دةدات«  العالمة يف املسرح/ ابرد سفيلد، 

جريدة الوان العدد )1( 15 متوز 1997
ئاماذةيةكى ترى ثَى بدؤزَيتةوة،  تاوةكو دةقى منايش كؤمةلَة   
لةِرَيطةى سينؤطرافياوة فةلسةفة و جيهانبينى دةرهَينةرمان ثَى 
دةناسَينَى، زياتر ئةو ئاماذانةية دةرهَينةر بةكارى دةخات، بؤية 
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لةو كاتةدا زةمةنى منايش.. زةمةنى دةرهَينةرة.. تةقاندنةوةى 
خةياَل هَيناويةتى، سةركةوتنى ثِرؤذةكةش لةديدطاى دةرهَينانةوة 
سةرضاوةى طرتووة، بةاَلم ئةطةر دةرهَينةر ئينتيمايةكى ِرةهاى 
بؤ دةقى نووسراو كرد، بةو ثَييةى ئاماذة بيسرتاوةكان بةرجةستة 
بكات، ئةو كاتة بةهاى منايش سةركةوتنى ذَيرخانة، نةك تواناى 
و  نووسةر  بؤ  ئينتيماى  ئةو  )دةرهَينةر( ضونكة  نرَيةرى منايش 
زةمةنَيكى  بؤ  كار  نةهاتووة  نواندووة،  بؤ  دلَسؤزى  و  ملكةضى 
»ديلى  دةمَينَيتةوة  بةكةسَيك  ئةو  كارةش  بةو  بكات،  ناديار 
دةكات  باوكى شةرعى  بؤ  ئينتيماى  دةقى شانؤييةو  ئةفسوونى 
كة نووسةرة« يف حوار طويل مع عواطف نعيم، صوت الطلبة العدد 

490، 6 اذار 1999
ئةو  وةرطرتندا،  لةكردةى  تازةية  ترَيِوانينى  ضاوةِروانى  نرَيدراو 
ئةو  ببينَيت،  دةقةكةدا  لةنَيو  دةرهَينةر  خوَيندنةوةى   دةيةوَى 
نية  ئَيستا كارمان ثَيدةكات، ثَيويستى بةوة  بؤ  خوَيندنةوةيةى 
ضونكة  بَيت،  نووسةر  ترَيِوانينةكانى  بةرجةستةكردنى  منايش 
ئاماذةكانى دةقى نووسةر ثةيوةستة بة  زةمةنى نووسني، ئةو 
لةكاتى خوَيندنةوةى سةر كاغةز كارى لةتةكدا دةكات، كاركردنى 
دةرهَينةر طؤِرينى ئاماذةية بؤنَيو مةملةكةتى بينراو، ضونكة شانؤ 
هونةرى بينينة، هةر ئةوةشة ئاِرتؤ دةطةيةنَيتة ئةو دةرةجنامةى 
بةضاو  بينةر  دةيالؤطةكانتان  ثَيويستة  بَلَيت  ئةكتةرةكانى  بة 
طوَيى َل بَيت، بؤية كوشتنى ئاماذة لةثِرؤسةى منايشى شانؤيى 
فراوان  بةرةو  مانا  ئةوةش  ئاماذةيةكيرتة،  كؤمةلَة  دامةزراندنى 
نَيوان  دةكةوَيتة  منايش  زةمةنى  دةبات،  هزريةكان  وَينة  بوونى 
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جودابوون و كوشتنى ئاماذة مَيذوويةكانى زةمةنى ِرابردوو بةجَى 
دَيلَى، ضونكة دةيةوَى لةدامةزراندنةوةى ئاماذة زةمةنَيكى تازة 
تازةكان  ئاماذة  نايةت  ئةو  بكات،  ئاماذة  بة  كار  كة  بدؤزَيتةوة 
دةكةوَيتة  ئاماذة  بؤية  خبات،  بةكار  ِراب��ردوو  زةمةنى  لةنَيو 
نَيوان جودابوونى زةمةن، بةوةش طوتارى سيميؤلؤذياى منايش 

دةطؤِرَيتة سةر زةمةنَيكى ناديار.           
جودابوونى زةمةن خولَقاندنةوةيةكى ترة لةِرَيطةى كوشتنى ئاماذة 
دةبات،  ناوى  بنياتنان  و  ِرووخان  بة  بروك  ثيتةر  كة  زةمةن،  و 
دةبَيت،  ِرزطارى  ئةدةب  ِرةهاى  لةدةسةاَلتى  كارة  بةو  شانؤش 
هةوَل دؤزينةوةى طوتارَيكى تايبةمتةند دةدات بؤ طةيشنت بةِرووى 
نةووتراوى دةق، ضونكة سيميؤلؤذيا كار لةسةر ئاماذةكانى ثَيشوو 
ناكات، بةلَكو دةق وةك بونيادَيكى مردوو وةردةطرَى، دةرهَينةرى 
ئةزموونكار لةو جيهانةوة سةيرى ئاماذةى دةق دةكات ودةيةوَى 
ِرزطاربوونة  بؤخؤى  ئ��ةوةش  بدؤزَيتةوة،  ثَى  ت��ازةى  ئاماذةى 
لةدةسةاَلتى دةق و دؤزينةوةى طوتارى شانؤية، تيايدا ئةكتةر و 
دةرهَينةر دةبن بةنرَيةرى منايش و طوتارة شانؤييةكة ئاراستةى 
ئةو طوتارةى دةبَيتة دةسةاَلتى منايش، ضونكة  وةرطر دةكةن، 
بةدةق  دةدات  تازة  ماناى  ِرةهةندو  تومخةكانيةوة  بة  »منايش 
دةرهَينةرى  دةهَيلَيت،  بةجَى  وةطر  الى  كاريطةرى  دوورترين  و 
داهَينةريش لةتوانايداية دةقى ثاشكؤ خبوولَقَينَيت، لةِرَيطةى ئامراز 
و دةاللةتة شاراوةكانى منايش، ئةوةش بةمةبةستى دةركةوتنى 
بونيادى قووَل دةق كة لةخوَينةر شاراوةية« )مدخل اىل السيمياء 

يف املسرح/ زياد جالل، منشورات وازرة الثقافة )عمان( 1992 (
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بؤية ئةو دةقةى لةكاتى كاركردن دةكةوَيتة بةر هةِرةشةى وَيران 
لةدةسةاَلتى  ئةوا  نامَينَيت،  بوونى  منايش  ولةثِرؤسةى  كردن 
دةرهَينان  زةمةنى  كة  بوون،  دَيتة  ثَى  تازةى  دةقَيكى  منايشدا 
ئةويش  تر،  ئاماذةى  بؤ  دةطؤِرَيت  ئاماذةكان  ديدطاوة  لةِرَيطةى 
طؤِرينى ئاماذةى زمانةوانية بؤ ئاماذةى بينني، لةو كاتةدا كةلةناو 
زمانى نووسراو ئاماذةى نووسينة، بةهؤى زمانى نووسراو دةقَيك 
بؤ  قوولَبوونةوةية  ئاماذة  داِرشتنةوةى  بةثَيى  دَينَيت  بةرهةم 
بؤ  دةطوازرَيتةوة  لةنرَيةر  منايش  طوتارى  كارةش  بةو  زمان، 
وةرطر، ضونكة دؤزينةوةى ثةيوةندية دةالليةكان ِرَيطا خؤشكةرة 
بؤثشكنني و ئاراستةيةكى تازةية بؤ ثرسيار، خوَيندنةوةى ناديار 
كاركردن  بةهؤى  دةكات،  فراوان  دال  سنوورةكانى  خولَقَينراو  و 
ئاماذة  لةكوشتنى  ضونكة  ماناكان،  كوشتنى  و  دةاللةتةكان  بة 
ئةو  ب��ةردةم  دةكةوينة  بؤية  نامَينن،  بةدةستةكان  حازر  مانا 
ثرسيارةوة: ئةو ئاماذانة ضني دةرهَينةر لةنَيو دةق بةئاماذةيرت 
دةطؤِرَى  مردووةكانى  ئاماذة  تازةدا  ولةثانتايةكى  دةيانطؤِرَيت 

وئاماذةى تازة دةخولَقَينَى؟
دةيةوَى  ث��ريؤزة،  دوودلَيةكى  هةية،  دلَةِراوكةيةك  كاتةدا  لةو 
مبانباتة نَيو ضةمكة فةلسةفيةكان تاوةكو لةنَيو كاركردن لةدةق 
ئاماذةية  كوشتنى  كة  منايش،  ئةركيؤلؤذياى  جةستةى  بطةينة 
لةنَيو دؤزينةوةى دالدا، ئةوةش منايشى شانؤيى دةكاتة كؤمةلَة 
ئاماذةيةكى زمانةوانى كة كؤدى جةستة يةكيان دةخات، تا ئةو 
ى  ثَيكهاتة(  )سيميؤ-  بة  بوونة  كة  زمانةوانيةى  ئاماذة  هةموو 
ببةخشَيت،  شانؤييةكة  بةكارة  تازة  دةاللةتى  كؤمةلََيك  شانؤ، 
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دةرهَينةرة  ه��اودذى  ترَيِوانينى  و  ئاماذة  دةركةوتنى  ئةوةش 
لةجيهانى نووسةردا بةهؤى طؤِرينى ِرةهةندةكانى ئاماذة.

 بؤية وَينةى فؤنؤلؤذى ئاماذةى ئةوديو دةنطةكانة، ئةو وَينانةن 
وةستان  ياخود  دةكةين،  بوونيان  بة  هةست  دةنطةوة  بةهؤى 
وةك ئةو تةكنيكةى لةشانؤطةريةكانى بيكت و بنتةر دةيبينني، 
ِرازيبوون،  )هةواَل،  طةياندنى  بؤ  ئاماذة  بكةرةكانى  كارةش  بةو 
تاوةكو  زمانةوانيةكان ضِر دةكرَينةوة،  ئاماذة  لةسةر  بةرباَلوى( 
طؤِرانيش  بطؤِرَى،  تريش  ئاماذةكانى  زمان  مةبةستى خودبوونى 
واتة وَينةيةكى دةالل كة شوناسى سيميؤ- ثَيكهاتةمان الدةكات 
بة سيميؤ- دةالل. )البالغة واالسلوبية/ هنريش بليت )حنو منوذج 
منشورات  العمري(  حممد  )د.  تقديم  و  ترمجة  النص(  لتحليل 

دراسات سال )البيضاء( 1989.
ديارةكانى  ئاماذة  دةتوانَى  منايش  بارت  ضةمكى  بةثَيى  لرَيةدا 
بطؤِرَيت بؤ كؤمةلَة ئاماذةيةكى ئةفسانةيى، كة دوورى دةكاتةوة 
لةو تَيطةيشتنة ضريؤك ئاسايةى ئةفسانة، بةلَكو ِرةهةندَيكيرتى 
نةمريى ثَى دةبةخشَيت ئةويش سيستمَيكى ئالَؤز و تَيكضرذاوى 
وَينةى هزرية، بوونى ئةو سيستمة ئالَؤزة لةنَيو بونيادى وَينةى 
شانؤييدا كوشتنى ئاماذةكانى دةقى مَيذووة، بؤ دؤزينةوة وثرسيار 
وئاماذةى دةقى ئَيستا كة ئةويش زمانَيكيرتى شانؤيية، بؤية ئةطةر 
لةذَير ترَيِوانينى ئؤبرد سفَيَلد سةيرى ئاماذةى منايش بكةين، ئةوا 
لةنَيوان ئاماذةكانى دةق ومنايش كةلَينَيكى ديار دةبينرَيت، ئةوة 
دةبَى بةكارى دةرهَينةر لة ئةركيؤلؤذياى منايشدا، ضونكة دةبَى 
يةكخستنةوةى  هةلَوةشاندنةوةو  لةثِرؤسةى  دةق  دةاللةتةكانى 
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لةطوتارى منايش بطؤِردرَين بةدةاللةتى تازةى نةبينراو. 
يةكَيكيان  طؤِرينى  كةواتة  مةدلولة،  سِرينةوةى  دال  طؤِرينى 
مدلول  زؤر  بةِرادةيةكى  ئةوةى  سةربارى  دةطؤِرَيت،  ئةويرتيش 
ذمارةى لة دال زياترة، هؤيةكةشى ئةوةية دال ئاماذةى ثرسيارة، 
ثرسياريش زياد لةوةاَلمَيك لةخؤ دةطرَيت، خؤئةطةر بةثَيضةوانةوة 
بَيئريادة  ِرؤشنبريى  دامةزراوَيكيرتى  ئةوا شانؤش وةك هةر  باية، 
شانؤيى  منايشى  كردنى  ب��ةدال  ِرووداوةك���ان.  لةطؤِرينى  دةب��وو 
بَيت،  ثرسيار  هةلَطرى  كة  كراوةية  بينراوى  دةق��ى  بنياتنانى 
ثرسيارَيك ئاماذةى تيا بكوذرَيت بؤ دؤزينةوةى بونيادة شاراوةكان، 
ئةوةش ثةيربدنة بةنهَينية كؤمسؤلؤذيةكان كة سيميؤلؤذيا دةكاتة 
ئةو جةستةيةى لةكؤمةلَة بونيادَيكى ثَيكهاتةيى ثَيك دَيت، ضونكة 

هةر بونيادَيك لرَيةدا ئاماذةى ديارى خؤيةتى.                     
بةهةستى  ك��ردن  بةئالَوطؤِر  هةستةو  لةو  بةيةك  جَيطؤِركَى 
ئةوةش  هةر  تازةكانة،  ئاماذة  نَيو  ضوونة  دةروازةى  بةرامبةر، 
سينؤطرافياى خةياَل دةيهَينَيتة بوون، ئةوة جودابوونى ئاماذةية 
لةنَيو بةراووردكارى سيميؤلؤذى نَيوان زةمةنى نووسةر وطؤِرينى 
ِرَيكخةرة  لةساتى كاركردنى دةرهَينةردا، ثَيويستى بةو ئاراستة 
دةلََيت  لةبارةيةوة  ئيكؤ  ئةمربتؤ  كة  دةك��ات،  تيا  كارى  مانا 
كة  كؤد،  ِرَيكخستنى  طةِراندنةوةى  بؤ  بةردةوامة  »ثِرؤسةيةكى 
يوئيل  )د.  ترمجة  راي،  وليم  االدبي/  املعنى   ( نية«  داخستنى 

يوسف عزيز( دار املأمون )بغداد( 1987(
بؤية مانا وةزيفةى طةياندنى ئاماذةية ئةوةش ِرَيكخستنى كؤد نية، 
بةلَكو ثياضوونةوةية بةِرَيكخستنةكانى، خاَل كؤتايى دواى ِرستة 
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دانانرَى، ضونكة بةردةوام دةيةوَى دةاللةتى جياواز خبولَقَينَيت، 
فِرَى  وةرطر  بؤ  كراوة  دال  ئةو  لةوةداية  دانةخستنيشى  ِرةهايى 
ئاماذةكانى  كوشتنى  واتَيبطةين  طةورةية  هةلَةيةكى  دةدات، 
لةطةَل  نية،  مةدلول  ئ��ةوة  ضونكة  ماناية،  كوشتنى  دةق.. 
بةطؤِرينى  مانا  لرَيةدا  بةلَكو  بطؤِرَيت،  ئةويش  دالةكةى  طؤِرينى 
ثِرؤسةيةكى  هةر  لةنَيو  ئةوةية  هؤيةكةش  ناكوذرَى،  ئاماذةكةى 
ِرووخان ئةوةى لةدةق دةمَينَيتةوة خاَل دةست ثَيكردنة، كةواتة 
ئاماذةكانة،  طؤِرينى  بةلَكو  نابَيت،  وون  مانا  سةرةكى  ضةمكى 
ئةوةش بردنى ماناية بؤ ئاقارَيكى بةرينرت، دؤزينةوةى خةيالََيكة 
كة ووشة وَينةى بؤ كَيشاوة، طةياندنى ئةو وَينةيةش كردةيةكى 
فاكتةرى  دةبَيتة  خولَقاندن  لةزةمةنى  دةرهَينةر  سيميؤلؤذية، 
ئالَؤز  طوتارَيكى  طةياندنى  بةهؤى  )نووسةر(  ضاوطة  ن��رَيةرى 
لةِرَيطةى وَينةى دةنطيةوة، ئةوةش هةلَوةشاندنةوةى ِرةهةندى 
بيستنة بؤ دؤخى بةرهةم هَينان، تاوةكو ذمارةى وةرطر لةتاكةوة 
بطوازَيتةوة بؤ كؤ، ئةوةش جودابوونى زةمةنى وةرطرة لةنَيوان 
دةق  بؤ  لةخوَيندنةوةى  خوَينةر  ئةطةر  ضونكة  ومنايش،  دةق 
هةلَوةستة بكات وبطةِرَيتةوة سةرى، ئةوة لةمنايش وةستان نية، 
بةواتايةكيرت »هيض وةستانَيكى زةمةنى لةنَيوان طةياندن و وةرطر 
نية،  بةماناى بريكردنةوة ياوةستان بوونى نيية« )شفرات اجلسد/ 
طةِرانةوة  ئةطةر  كةوابَيت  )عمان( 1996(   ازمنة  دار  علي،  عواد 
)ِرةط��ةزى  زةمةن  لةِرةطةزةكانى  يةكةم  زةمةنى  ضاوطةى  بؤ 
دادوةرى( ِرابردوو بَيت، ئةوا ِرابردوو ئاماذةى زةمةنى نووسراوة، 
هيض دؤزينةوةيةك لةنَيو بونيادةكانى منايش نيشان نادات، ضونكة 
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دؤزينةوةى ئاماذةى نووسني ثِرؤسةيةكة خوَيندنةوةى نووسراو 
لةدةق، ئةو  دَينَى، ئةوةش ثَيش كاركردنى دةرهَينةر  بةرهةمى 
طؤِرينيان  هةوَل  بةئاماذةيرت  و  دةدؤزَيتةوة  ئاماذةكان  كاتةى 
ة،  ئاهةنط(  )ِرةطةزى  بة  ثَيويستمان  كاتةدا  لةو  بؤية  دةدات، 
كةضاوطةى زةمةنى يةكةمى ئَيستاية، طةياندنى ئاماذةى منايشة 
بينراوةكان  وَينة  ِراوَيذكردن(  )ِرةط��ةزى  لة  تاوةكو  وةرطر،  بؤ 
كة  دةاللةت  طؤِرينى  واتة  طؤِرينيش  هزرى،  وَينةى  بؤ  بطؤِرَيت 
شةوو  زةمةنى  ئاماذةيةى  ئةو  بؤية  داهاتوو.  بة  دةكات  ئَيستا 
ِرؤذ نيشان دةدات، ماهيةتى ئاشكرا كردنى نية بؤ وةرطر، بةقةد 
ئةوةى طؤِرينى ئةو زةمةنى لةوديو كاتةوة كة هةلََطرى ضةمكى 
هاملَيت  ضةند  لةكاتذمرَي  بزانَيت  وةرطر  نية  طرنط  فةلسةفية، 
هةلَدةستَى بةثيالن طرَيِان بؤ كوشتنى غرترود و دؤستةكةى، بةلَكو 
ئةوةى طرنط ومةبةستى منايشة ئةو لةض زةمةنَيكى فةلسةفيةوة 
ثِرؤسةى كوشنت ئةجنام دةدات، ئايا هاملَيت تووشى طرَيى ئؤديب 
دةشَى  نةبَيت  ئةوانة  طةر  هةية؟  شيزؤفرينياى  ياخود  هاتووة؟ 

تؤلَةكردنةوةى ثياوَيك بَيت.....هتد
ئةو ثِرؤسةيةش ثَيويستى بةِرَيكخسنت هةية، بؤية سيميؤلؤذيا بؤ 
دامةزراندنى طوتارى منايش هةوَل يةكطرتنى تومخةكانى منايش 
دةدات، كة كؤكردنةوةى ئاماذةية دةكرَى بة »يةكَيتى بونيادةكانى 
طوتار« ناوى بةرين، هةريةكة لة دةق و دةرهَينان ونواندن كؤدةكانى 
سيميؤلؤذيا دةست نيشان دةكةن، دةق داِرشتنةوةى جةستةية 
توَيى  لةدوو  بَيطيانةى  ماددة  ئةو  تاوةكو  ئاماذة،  طةياندنى  بؤ 
الثةِرةى دةقةوة نووسراوة ِرةهةندى ثةيوةنديةكانى بدؤزَيتةوة، 
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ولةشوَينيدا  بدات  فِرَى  دال  ناسراوةكانى  مانا  دةرهَينةر  دةبَى 
هةموو ئةو دةاللةتة ئالَؤز وناديارانة دابنَى كة ضةمكى فةلسةفى 
كؤدانةى  ئةو  هةلَوةشاندنةوةى  لةِرَيطةى  ببةخشَيت  بةمنايش 
كةهةلَساون بةِرَيكخستنى ئاماذة، كةواتة ثِرؤسةى ئةركيؤلؤذياى 
وِرَيكخستنةوةيةكيرتة،  بةدةاللةت  بةخشينة  ِرةهةند  منايش 
دةرةوة  دةركراوةتة  سادةكان  دةاللةتة  هةموو  قؤناغةدا  لةم 
لةمانا«  تؤِرَيكة  منايش  »هةستكردنى  كة  دةبينني  ودةقَيكيرت 
)سيمياء املسرح والدراما/ كري ايالم، ترمجة )رئيف كرم( املركز 
الثقايف العربي )بريوت( 1992( ئةوةش دةقى نووسراوى كردووة 
بة دةقَيكى بةرهةم هَينراو )دةقى سيميؤلؤذيى( بنياتى طوتارى 
ِرةت  تاكةكان  وتواناى  هاوبةشة   نووسينةوةيةكى  سيميؤلؤذيا 
ثِرؤذةكة،  بةبريؤكةى  دةبَى  نووسةر  ضؤن  ضونكة  دةكاتةوة، 
ِرَيكخستنى  هةوَل  دةبينَى،  ِرَيكخةر  ِرؤَل  بةتةنها  دةرهَينةريش 
خةونةكة دةدات كة خةونى هاوبةشة. بونيادى ثَيكهاتةى طوتار  
خودى  بةِرادةيةك  دةكات،  وةرطر  ئاراستةى  خؤى  ئاماذةكانى 

ئةكتةريش ِرؤَل وةرطر لةئاراستةى كاركردن ِرايةَل دةكات.
ئاماذة بةهؤى مةشقى كؤمةلَيةوة دةردةبردرَى وثالنَيكى   بؤية 
دةرهَينان كارى ثَيناكرَيت، ئةوةش شَيوازى دةرهَينةر دةطؤِرَى 
لةوةى ئةو كار بةميتؤدَيك بكات، ضونكة هيض ميتؤدَيك نية لةنَيو 
سيميؤلؤذيادا كةببَى بةذَيرخانى منايش، بةلَكو كؤمةلَة ئاماذةيةك 
هةية ودةرهَينةر دةبَى بةِرَيكخةرى وهةوَل ثياضوونةوةى دةدات، 
خةريكى  جارَيكيرت  بؤئةوةى  بؤضوونَيك  بةدةربِرينى  ئةوةش 
نواندنى  بؤية  ِرَيكيان خباتةوة،  وئةويش سةرلةنوَى  نةبن  طةِران 



جامىنيهاد86

و  دةق  بونيادةكانى  كة  طوتار  ت��ةواوك��ةرى  بونيادى  ئةكتةر 
دةرهَينان تةواو دةكات، بؤية نواندن دةبَيتة فِرَيدانى ئاماذةكانى 
بةئاماذة  وكاركردن  نةبينراوةكان  ئاماذة  وديارخستنى  ناوةوة 
ئاماذةى  لة  بريتني  نواندن  ئاماذةكانى  ضونكة  بينراوةكان، 
بارةيةوة دةلََيت  لةو  ئاماذةى درووستكراو، كؤزان  و  سرووشتى 
»منايش ئاماذة سرووشتيةكان دةطؤِرَيت بؤ ئاماذةى درووستكراو« 
)سيمياء املسرح والدراما/ كري ايالم، ترمجة )رئيف كرم( املركز 

الثقايف العربي )بريوت( 1992(
ناخوَيننةوة،  دةاللةتةكان  لةذيامنان  ئاماذانةى  ئةو  ئةوةى  بؤ   
ئةوة لةشانؤدا دةاللةتةكانى ِرووى شاراوةى ثرسياربن )ئاماذةى 
ومنايشى  ط��ؤِراوة  سرووشتيةوة  لةئاماذةى  كة  درووستكراو( 
ئةوةش  ثرسيار،  نَيو  كراوةى  دةقَيكى  بؤ  دةكات  ئازاد  داخراو 
هةموو ئةو ووتارانة دةكاتة دةرةوة كةدةيانةوَى ِرةخنة بنووسن، 
لةوكاتةدا ئةو قةلَةمانةى بيانةوَى لةسةر منايش دواندن  ضونكة 
دةرهَينةرة  منايش  لةبةرامبةر  مةعريفةيان  دةبَى  بوون،  بَيننة 
شانؤييةكة بَيت، ئةوانةى بانطةشة بؤ مةعريفةيةكى سةرزارةكى 
خاوةن  ئةو  ضونكة  نابَيتةوة،  شوَينيان  لرَيةدا  ديسان  دةكةن  
وةك  نيية،  جةستةيانة  كؤدى  خوَيندنةوةى  تواناى  قةلَةمانة 
كارى   سيميؤلؤذياية  سةرةكى  ن��رَيدراوى  جةستة  ئاشكراشة 
ِرَيكخسنت كؤدةكاتةوة، ئةوةش جودابوون لةتةك ِرةخنة درووست 
دةكات، بةتايبةت لةنَيو ئةو ئاماذة وتَيزة ناتةبايةى كةجةستةى 
ثةيوةندية  لةئاستى  دةدات  جولة  ِراظةكردنى  هةوَل  نةخوَينراو 
)زانستى  كينزيا  بةِرَيطةى  ئاماذة،  طةياندنى  بؤ  دةالليةكان 
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جولةى جةستة( كؤدةكانى جةستة ِرَيك دةخات، ئةكتةر )نرَيةر( 
دةدات،  كارةكتةر  كؤدى  دةرخستنى  هةوَل  طوتار  طةياندنى  بؤ 
ئاماذةكان،  ويةكخستنى  شانؤ  ثانتايى  لة  كاركردنى  بةهؤى 
وسةرةتاى  دؤزينةوة  نَيو  دةخاتة  كارةكتةر  ثةيوةندى  ئةوةش 
»دةتوانَى  دةدات  وةرطر  بؤ  طةياندن  هَيلةكانى  دةسكةوتنى 
هةست بةو سةرضاوانة بكات لةِرَيطةى كؤدى هاوبةشةوة لةنَيوان 
خؤى وخاوةن طوتارةكة« )مدخل اىل السيمياء يف املسرح/ زيادو 
جالل، منشورات وزارة الثقافة )عمان( 1992(، ضونكة منايش ئةو 
دةقة بينراوةى ئاراستةى وةرطر دةكرَى، ئاماذةكانى لةتؤِرَيكى 
ذَيرخانى  ئةويش  ثَيكهَيناوة،  شانؤيان  سيميؤلؤذياى  بةرباَلودا 
زمانى شانؤية، ئةوةش دؤزينةوةى لةناو ئةركيؤلؤذياية، ضونكة 
زمانى شانؤ لةبنةِرةتدا لةناو دةق بوونى نةبوو، خولَقاندن منايشى 
كردووة بةزمان، لةزؤر كاركردن لةسةر دال ثانتايى دةق دةطاتة 
دا  مانا  هَيلة  ئةو  بؤضوونى سؤسرَي  بة  كة  ئاسؤيى  هَيلَيكة  سةر 
الزاهي( دار  دةخات )علم النص/ جوليا كريستيفا، ترمجة )فريد 

توبقال للنشر، الطبعة الثانية 1997( 
كة  ِرووداو  بةطؤِرةثانى  بكرَى  دةبَى  دةق  ثانتايى  دال  بؤية 
ثِرؤذةى  نَيو  بكةونة  زياتر  ودةرةكيةكان  ناوةكى  بونيادة 
ِرَيكخستنى  دةمَينَيتةوة  دةق  ثانتايى  بؤ  ئةوةى  كاركردن، 
بة كؤدى  واتة دةبَى  ثِرؤسةى منايشدا،  لةناو  بونيادانةية  ئةو 
زياتر  ئةركيؤلؤذيا  وةزيفةى  هَينانى منايش،  بةرهةم  بؤ  طوتار 
لةزمان  دةستدان  كةدةبينني  دةردةك��ةوَى  وادا  لةساتَيكى 
مَيذووييةكان  لةثريؤزية  طؤِران  واتة  زمان،  وطؤِرينى سيستمى 



جامىنيهاد88

لةناو  م��َي��ذوو  بؤ  كريستيفاية  وانينى  ترَيِ ل��ةذَي��ر  )ئ���ةوةش 
دةقناسيدا(. 

بةلَكو  نية،  زم��ان  هةلَكؤلَينى  بةتةنيا  ئةركيؤلؤذيا  كةواتة   
هةلَكؤلَينة لةنَيو خودى مَيذووى جةستةى شانؤش، ضونكة ناكرَى 
بونيادى  مبانةوَى  بكةين  شانؤيى  داهَينةرَيكى  الى  لةزمان  قسة 
شاراوةى ئةو زمانة لةهةلَكؤلنَي بةرهةم بَينني ودةسكارى مَيذووى 

ئةزموونةكةش نةكةين.
هةية،  باوةى  اوانينة  ترَيِ لةو  جيا  ضةمكَيكى  كردن  دةسكارى 
كة  شانؤييةى  تيؤرة  بةو  ِرازيبوونة  نةكردن  دةسكارى  لرَيةدا 
لةسةردةمى خؤى نووسراوة، نةك دةسكارى كردنى مَيذوو بةو 
ضةمكة كؤمةاَليةتية باوةى هةية، ئةوةش جياكردنةوةى زمانة 
لةناو طوتارى منايش وةزيفةى هةريةك لةو  لةمَيذوودا، كة كؤد 
بةضوار  دةبَيت  مَيذوو  ثَييةى  بةو  دةكات،  ئاشكرا  بؤ  دوانةمان 
ضَيوةى دةرةكى وزمان بة بونيادى ناوةكى، ئةوةش لةِرَيطةى 
دَيتة  زمان  ثانتايى  بةتةقاندنةوةى  دةق  كة  سيستمةية  ئةو 
بَيلَيت  بةجَى  بةكراوةيى  مانا  تاوةكو  دةق��ةوة،  ثانتايى  نَيو 
طةِرانةوةية  ئةوةش  نةكوذَيت،  دال  بونيادى  لةنَيو  وئاماذة 
لةنَيوان  يةكَيتيةكة  ئاماذة  كة  سؤسرَييةى  تَيطةيشتنة  ئةو  بؤ 
بةمانا  طةيشتنة  منايش  لةثِرؤسةى  طةياندنيش  ومةدلولة،  دال 
ثَيك  طوتار  ئاماذةيةكةوة  كؤمةلَة  ثةيوةنديةكانى  بةهؤى 
كةماناى  منايشة  ثةيامى  هةلَطرى  طوتاريش  ثَيكهاتةى  دَينَيت، 
ثِرؤسةى  نَيو  دَيتة  ئاماذةوة  لةِرَيطةى  مانايةك  طرتووة،  لةخؤ 
بريكردنةوة، دةربِرينى ئةكتةر لةو كاتةدا سةرجةم ِرةطةزةكان 
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طةياندن  بؤ  ك��ار  يةكةوة  بةسةر  ئاماذةكان  دةط��رَي��ت��ةوة، 
بيطةيةنَى  دةي��ةوَى  ئةكتةر  ثِرؤسةيةى  ئةو  بؤ  واتة  دةكةن، 
كؤمةلََيك جولةى )بينراو+بيسرتاو( بةرجةستة دةكات، ئةوةش 
ظاطنةر  ئةوةى  »وةك  هونةريةكانيرت  لةتومخة  نزيكبوونةوةية 
لةشانؤى سةراثاطري داواى دةكرد، داواى  كرد هةموو هونةرةكان 
لةثَيناو شانؤ خبرَينة كار« )مدخل اىل السيمياء يف املسرح/ زياد 

جالل، منشورات وزارة الثقافة )عمان( 1992(
فرة ِرةهةندى مانا فراوان كردنى ئاسؤى زمانة، ضونكة ئاماذةيةك 
هةية خوَيندنةوة دةيطةيةنَى بةسرتاتيذيةتى وةرطر، بةاَلم نرَيةر 
دةيةوَى وةرطر بؤ كردةى وةرطرتن خةزَينةى ناوةكى ئازاد بكات، 
داخراوى  دةقى  ِرووب��ةرووى  نرَيةر  ك��راوةى  دال  خوازيارة  ئةو 
نةكات، ضونكة وةك كؤزان هةر شتَيك لةنواندنى شانؤيى هةبَيت 
بة ئاماذة ناوى دةبات، ئاماذةش دةروازةى نَيو كاية هونةريةكانة، 
ظاطنةر  لرَيةدا  منايشة،  ترَيِوانينى  كؤكردنةوةى  ضِركردنةوةشى 
هونةرةكانى  ئةوةى  بةهؤى  ِرةخنة  هةِرةشةى  بةر  دةكةوَيتة 
بينني زؤرترين بةشيان دَينة نَيو ئاماذة، بةثَيضةوانةى بيستنةوة 
بةكار  كةبينني  ئاماذة  ديارترين  بَيت،  كةمى  بةشَيكى  كةدةكرَى 
خبات وبيكاتة دةروازةى هاتنى وةرطر )شوَين( ة، ئةوةش بينينى 
سينؤطرافياى شانؤية، دةتوانَى لةئاماذةى شتةكانةوة، ثةيوةندى 
كارةكتةرةكان بة بونيادى شوَين بناسَينَى، ضونكة ئاماذةى شوَين 
ئاماذةكانيرت  بؤ  ِرَيطا  دةيةوَى  كة  منايشة  دامةزراندنى  طوتارى 
فةراهةم بكات، لةئاماذةى نةجوالوى بينراو دةيناسني ولةِرَيطةى 
جولةى ئةكتةر ضوارضَيوة شَيوةكاريةكان جولةى بينراومان نيشان 
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دةدات، ئةوةش بؤ درووست كردنى ثةيوةندية بة وةرطرةوة، كة 
لةهؤَل بيناسازى ئيتاَل هةر لةسةرةتاوة وةرطر ئامادةيى خؤى 
بؤ منايش نيشان دةدات، كة ئةويش دةرخستنى كؤمةلَة دميةن 
و وَينةيةكة، كةضى ئةو هاوكَيشة شانؤيية لةو منايشانةى لةهؤَل 
بارستايى  داِرشتةو  بؤ  دةطؤِردرَين  دةردةضن  ئيتاَل  بيناسازى 
ولةشَيوةيةكى  ئاستَيكيرت  دةباتة  وةرطرتن  ئ��ةوةش  جياواز، 
وةرطر  بَيطومان  كة  دةدات،  ئاماذة  دةرخستنى  هةوَل  ناتةبادا 
بؤخؤى دةبَيتة بونيادَيكى ناكامل لةناو ئاماذةى شوَيندا، بةهؤى 
وثَيكهاتة  جولة  دةك��ات،  شوَين  نيشانى  دةست  جولة  ئةوةى 
وَينة شانؤيية  لةو  وةرطر  دةبةزَينن،  وةرطر  وَينةييةكان سنورى 
فراوانى  ِرةهةندَيكى  بةخولَقاندنى  ل��ةِرووداو  بةبةشَيك  دةكةن 
ئاماذةى نَيو منايشةكة، ئةوةش بؤخؤى كؤمةلَة ثةيوةنديةكيرت 

ئاشكرا دةكات لةِرَيطةى داِرشتنةوةى بؤشايى.
زةمةنى منايش و زةمةنى ِرووداو لةنَيوان ِرةهايطةرايى كردةى درامى 
)ِرووداو( لة ئاماذةى برَيسيةوة دةطوازَيتةوة بؤ ئاماذةى سؤسرَييى 
دةاللةتى  فؤتؤطرافى  وَينةيةكى  وةك  ئاماذة  واي��ة  ثَيى  )ب��رَيس 
ديارى كراوة، هةرضى سؤسرَية دةيةوَى كؤمةلَة واتايةك بؤ ئاماذة 
منايش  لةزةمةنى  ِرووداوةو  لةزةمةنى  ئاماذة  ضونكة  بدؤزَيتةوة(، 
كؤمةلَة  كراوة،  دةرهَينان  فةلسةفى  ئاوَيتةى  ئالَؤز  ثةيوةنديةكى 
)ثانتايى  منايش  بينراوى  لةنَيو  ئةوةش  منايشة،  نَيو  ئاماذةيةكى 
»كردةى  كة  دةوستَى  نرَيدراوة  هةرضى  شانؤ( خؤى حةشارداوة، 
ئاماذةكارى هةلَدةستَى لةِرَيطةى ذمارةيةكى بَيكؤتايى لةثَيكهاتةى 
سكران،  موسى  رياض  الصورة/  املسرح  يف  )الرؤية  داهاتوو« 
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العدد )21( 1999( لةوانةية ثَيكهاتةيةك لةمنايش  الثقايف  املوقف 
بةردةم  دةخاتة  وةرطر  ئةوةش  بةثَيضةوانةوة،  يا  بَيت  درووست 
بةرثرسياريةتى طةيةنراو، ضونكة ئةو لةسةريةتى بةو ديوةى وَينة  
نية  شانؤكار  كارى  هةرطيز  ئةوةى  لةبةر  دراوة،  كةنيشانى  بطات 
ِرووى نةبينراوى وَينة ئاشكرا بكات، ئةوة بةرثرسياريةتى وةرطرة 
كة سرتاتيذيةتى منايش داواى ئاشكرا كردنى لَيدةكات، بؤ ئةوةى 
كة  ِرَيكبخات،  نواندنةوة  كؤدى  لةِرَيطةى  نرَيدراو  ئاماذةى  ئةكتةر 
ناردنى دالة لةِرَيطةى جولة وكاركردنةوة، ئةوةش جوالندنى هزرى 
شانؤيى  وَينةى  كة  ي��ادةوةرى  بة  بةطذداضوونةوةية  بؤ  وةرط��رة 
كؤمةلَة ئاماذةيةك بةمةبةستى ثرسيار فِرَى دةدات، ئةو ثرسيارانةش 
زياتر بةرةو سايكؤلؤذيا دةِرؤن، واتة لةسايكؤلؤذيةتى وةرطر نزيك 
دةبنةوة، لةو تَيطةيشتنةوةش ئاِرتؤ سةيرى شانؤى دةكرد كة دةبَى 
منايش لةخةونةوة نزيك بَيت، تاوةكو نةست ئازاد بكات، بؤية ئةو 
خةونةى وَينةى شانؤيى زةمةنى ِرووداوة دةيةوَى لةناو سينؤطرافياى 
بينراودا ئاماذة ديارى كراوةكان نيشان بدات، ضونكة كردةى وةرطرتن 
الى بينةر ئاراستةى طةياندنى كؤدة لةاليان نرَيةرةوة لةنَيو طوتارى 
منايشدا، ئةوةش لةناردنيدا ثِرؤذةيةكى داهاتووى هةية كة الى بينةر 
طةياندنى طوتارة كة وةرطرتن مةيسةر دةكات، هةريةكة لة )نرَيةر- 
ئةكتةر(و )نرَيدراو- بينةر( كؤدى يةكرتى دةناسن وبةئاراستة هَيلى 
يةكرتى نامؤ نني، بؤية ثَيكطةيشتنى ئةو دوو كؤدة كةهةريةكةى 
كؤمةلَة ِرةطةزَيكيان لةناودا كؤبؤتةوة، وةك »جةستة، دةنط، ِرةنط« 
ئةوةش لةكةنال هةستةكان دةنرَيدرَيت، الى نرَيدراو بؤ وةدةست 
كةوتنى ئاماذةكانى ثرسيارة كةضةمكة فةلسةفيةكةى شانؤى لةخؤ 
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طرتووة، ئةوةش سرتاتيذيةتى منايشى شانؤيية، كةواتة ئةو سرتاتيذة 
ضية كة كؤد بؤ ثَيكطةيشنت دةكةوَيتة ملمالنَى لةطةَل كؤدى بةرامبةر؟

يةكطرتنى  بؤ  بوونةوةية  ق��ووَل  شانؤيى  منايشى  سرتاتيذى 
ئةو  دةدات  هةوَل  دةرهَينةر  بةردةوام  هةربؤية  ثةيوةنديةكان، 
ثةيوةندية بةرةو ِرةزمَيكى ثتةو ببات، كة ببَيتة ئةجنامى توَيذينةوة 
لةنَيوان منايش ووةرطر، دامةزراندنى ئةو ثةيوةنديةش  لةسةر دال 
بةرهةمى دينَيت ئةويش خةونَيكى نةستية، ضةمكةكانى دةسةاَلت 
دةطؤِرَيت، واتة لةو خةونةدا هةرطيز دةسةاَلت ئةو مانايةى نابَيت 
كة لةهؤشدا هةيةتى، ئةوةش ِرووبةروو بوونةوةيةكى تازةية بؤ 

وةرطر لةبةرامبةر منايشى شانؤيى.
كاركردنى ئاماذة بؤ درووست كردنى ئةو وَينة هزرية دؤزينةوةيةكة 
وةرطر لةو كاتةدا لةو حةقيقةتة دةطات كاتَى ئةزموونى هاودذى 
بينى وضةمكى فةلسةفى وَينةى بؤ ئاشكرا بوو، ئةو كات ئاسؤى 
شانؤ  بؤ  واقيع  »طواستنةوةى  دةك��ات  دلَنياى  بريكردنةوةى 
رياض  الصورة/  املسرح  يف  )الرؤية  وةرط��رة«  هةَلةلَةتاندنى 

موسى سكران، املوقف الثقايف العدد )21( 1999(
 ئةوةش درووست بوونى ديدطايةكى ِراستطؤيانةى ئةوة بةوثةِرى 
هةرضةندة  دةِروان��َى،  شانؤ  لةطوتارى  بوَيريةوة  و  ِراستطؤيى 
ديسان خةياَل وَيناى زةمةنى بينينى ئةو دةكات، بةاَلم زةمةنى 
جيهانَيكى  بةلَكو  نية،  فةوزايةك  نيشاندانةوةى  ئةو  وةرطرتنى 
نووسراوى  ثانتايى  طؤِرينى  ئةوةش  دةك��ات،  وَينا  بؤ  لؤذيكى 
لةنووسني  تازة  ثانتايى  ضونكة  جولة،  شيعريةتى  نَيو  بؤ  دةقة 
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كؤمةلََيك  ئةمةش  خةون،  ثانتايى  بؤ  ودةثةِرَيتةوة  دةردةضَيت 
وَينةى نَيو خةونة دةبنةوة داِرشتةيةكى بؤشايى، ثانتايى خةون 
ئاماذةكارَيكى سيميؤلؤذية، ئاماذةكان دةكات بة ئاماذةى بينراو 
كةلةسةر شوَينةوارى دةقى نووسراو )دةقى نووسةر( بنياتنراوة، 
منايش  دةقى  كة  تياية  زؤرى  بؤشاييةكى  يةكةم  دةقى  ضونكة 
بؤ ضارةسةركردن دةبَى دةرهَينةر  بوون،  دةيباتة ئاستى كامل 
ووردبني بَيت لةتةك بؤشايى، تاوةكو ئةو هاوكَيشة شانؤييةى كة 
نووسةر ناتوانَى ضارةسةرى بكات، ئةو لةنَيو ثِرؤذةى دةرهَيناندا 
كردنى  درووس��ت  بؤ  ئ��ةوةش  بينراو،  ج��والوى  وَينةى  بيكاتة 
نية  لةتواناى  نووسةر  بؤشاييةوة،  بة  كارةكتةرة  ثةيوةندى 
ئاماذة سةرةتاييةكان بطؤِرَيت بة ئاماذةى زةمةنى كة ثةيوةندى 
بة ثانتايى شانؤوة هةية، بؤية »ثةيوةندى دةقى نووسراو ودةقى 
ثةيوةنديةكى  بةلَكو  نية،  ساكار  بةرايى  ثةيوةنديةكى  منايش 
ثَيكهاتةيية« )سيمياء املسرح والدراما/ كري ايالم، ترمجة )رئيف 

كرم( املركز الثقايف العربي )بريوت( 1992( 
ن��ووس��راو  دةق��ى  ك��ةوات��ة  ماناية،  هَينانى  ب��ةره��ةم  ئ���ةوةش 
ثةيوةنديةكانى مردوون، بؤية نابَى بة ثَيكهاتةى طوتارى شانؤ، 
بةلَكو ئةبستيمَيكة ئاماذةى تيا دةست نيشان دةكرَيت بؤ كاركردن، 
سرتاتيذى  بة  دةبَيت  شانؤيى  سيميؤلؤذياى  دةركةوتنى  لرَيةوة 
دةبَيت  دةركةوتنةش  ئةو  بةدواى  شانؤييدا،  منايشى  لة  طوتار 
رَيكخستنةوةى  كة  تةكامول  قؤناغى  و  ترَيِوانني  دوا  سةر  بَيينة 

وَينةى شانؤيى و طوتارى ئيستاتيكية.
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رَيكخستنى وَينةى شانؤيى لةنَيو طوتارى ئيستاتيكا
جةستةى دؤزراوةى منايش لةِرَيطةى هةلَكؤلنَي و كاركردن لةنَيو 
بونيادة ناوةكيةكان و دؤزينةوةى ضةمكة فةلسةفيةكانى شانؤ، 
خؤ دابِركردنة لة كؤمةلَة ضةمك و واتاى سادة كة لةناو ئةطةرى 
نزيك  زمان  طةورةى  لةمانايةكى  ِرةخنةيى  ثرسيارى  و  نوَيطةرى 
دةكةوَيتةوة، ئةويش زانستى ئاماذة )سيميؤلؤذيا( ية، كة ضوونة 
نَيو ثانتايةكانى ثرسيارة بؤ كوشتنى طومانةكانى شانؤ، ئةوةش 
كوشتنى  لةِرَيطةى  منايشة  ئةركيؤلؤذياى  سةرةكى  مةبةستى 
كؤمةلَة  خولَقاندنى  بؤ  كاركردن  و  بةدةستةكان  حازر  ئاماذة 
ئاماذةيةكى نوَى بةمةبةستى ِرَيكخستنةوةى  ئاماذةكان كار لةسةر 
دةخات  ِرَيك  ئةو سيستمةى منايش  واتة  دةكات،  نةووتراوةكان 
لةنَيوان طوتارى نوَيطةرى و ئازادبوونى طوتارة سةرتاسةريةكةى 
كردن  ثارَيزطارى  و  منايش  ئاماذةكانى  ِرَيكخستنى  بة  شانؤيية 
لةنَيو ثَيودانطة هونةريةكان، ئةويش بوونى تيؤرَيكى ئيستاتيكية 
ثرسيارَيكى  بةردةم  دةخاتة  ئَيمة  شانؤى  ِرةوتى  كة  شانؤ،  بؤ 
كردؤتة  نَيطةتيفانةى  كاريطةرى  تيؤرة  ئةو  نةبوونى  جةوهةرى، 
سةر ثِرؤذة شانؤييةكامنان، ضونكة منايشة شانؤيةكامنان دوورن 
لةهةر سيستمَيكى ئيستاتيكى بؤ يةكخستنى بونيادةكانى طوتار.

ئاطايية  ئةو  نةبوونى  ئامادة  بؤ  جوانكارية  تيؤرة  ئةو  نةبوونى 
نةيتوانيووة  ضونكة  دةطةِرَيتةوة،  كورد  شانؤكارى  مةعريفيةى 
سيستمة ئيستاتيكيةكانى ثَيش خؤى خبوَينَيتةوة، بةكاركردمنان 
كة  بني  شارةزا  ضةمكانة  لةو  ناتوانني  خوَيندنةوة  ل��ةدةرةوةى 
ئيستاتيكا لةنَيو طوتارى منايش بونيادى خؤى ئاوَيتةى بونيادة 
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تيؤرة  لةو  دابِرنةكردنيش  بةخؤ  دةكات،  فةلسةفيةكان  و  فكرى 
جوانكارية ئةستةمة بتوانني بري لة دامةزراندنى ئيستاتيكاى منايش 
بكةينةوة، ضونكة دةبَى ئةزموونى سةربةخؤ ثارَيزطارؤى لة بةها 
ئيستاتيكيةكةى خؤى بكات. ئيستاتيكا خاوةنى ثيشظةضوونَيكى 
مَيذووى  لةطةَل  دابِرانَيك  دةبَى  ئةوةى  بؤية سةربارى  مَيذوويية، 
ئةوانى ثَيش خؤمان درووست بكةين، ثَيويستة هَيلَيكيش بكَيشني 
فكريةكان،  ثةيوةندية  بؤ  بطةِرَيينةوة  نةبَى  مةبةستمان  تا 
ضونكة ئيستاتيكا دةيةوَى بونيادة ثَيكهاتووةكان لةنَيو طوتارة 
تايبةمتةنديةكةى خؤيدا ئاراستةى هَيلة دياريكراوةكة بدؤزَيتةوة، 
ناويةوة،  خباتة  خؤى  هاودذ  زانستَيكى  نايةوَى  فكر  ضؤن  وةك 
دةبَى  دةنَيت،  بنيات  ئيستاتيكا  كة  هؤمشةنديةى  ئةو  كةواتة 
بونيادى طوتارى دؤزراوة لةثشت كردةى هةلَوةشاندنةوة ضَيذى 
باوى ئيستاتيكاوة بَيت، واتة نرَيةر هاودذ دةبَيت لةطةل ضَيذى 
بة  ئةوةش  دةكات،  كار  جوانكارى  تازةى  ضَيذَيكى  بةرةو  باو، 
ِرابردوو كة تواناى بةردةوامى  خوَيندنةوةى ِرةخنةيى بؤ ضَيذى 
لةنَيو  س��ةردةم  جوانى  ثَيوانةى  جوانكاريى،  هةستى  بؤ  نية 
الى  ئةطةر  بؤيى  دَيت،  بةسةردا  طؤِرانكاريى  مرؤظ  هةستةكانى 
لةمؤركى  ئةفاَلتون  و  بَيت  كردنةوة  السايى  جوانكارى  ئةرستؤ 
ديالةكتيكيةوة بيبينَيت، ئةوا تيؤريزةى ئيستاتيكى ئةمِرؤ دةبَى 
طؤِرانى  تةكنةلؤذيةكان  شةثؤلَة  و  مرؤظ  تَيطةيشتنةكانى  بةثَيى 
بة  دةبَى  ئةمِرؤ  سةدةية  ئةم  مرؤظى  ضونكة  هاتووة،  بةسةردا 
شَيوةيةكيرت بةرةو ثَيودانطةكانى جوانى كار بكات، لةسةدةيةكدا 
سةر  بردؤتة  ثَيشكةوتوو  ذيارَيكى  لةنَيو  زةمةنَيكى  خؤرئاوا  كة 
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و ثَيش ئةوةى خؤرهةاَلتيش بةو ذيارة بطات، سةرمايةدارى بة 
ِراطةياندنى بريؤكةى )كؤتايى مَيذوو( تَيزى فةلسةفى بةالى خؤيدا 
شكاندةوة، بؤية ئةو ثرسيارةى لرَيةدا ِرووبةرووى كةسى شانؤكار 
سيستمة  كردنةوةى  دووب��ارة  دةكةوينة  ئَيمة  ئايا  دةبَيتةوة: 
باوةكانى شانؤ؟ ناتوانني بة دابِرانَيك ضَيذى جوانكارى خبولَقَينني 
مرؤظى  ضَيذى  لةطةَل  و  ئيستاتيكيانة  تيؤريزة  لةو  بَيت  جيا  كة 
ِرؤذطارَيك  جوانكاريةى  شَيوة  ئةو  ضونكة  بطوجنَيت؟  ئةمِرؤشدا 
بةر لة ئةمِرؤ بؤ منايش خولَقا ئةمِرؤ ناتوانَى ببَى بة ئيستاتيكاى 
شانؤيى ئةو سةدةيةى كة طؤِرانة ذياريةكان خرَيا تَيدةثةِرن، بؤية 
ئةو ثرسيارانة شانؤكار دةخاتة بةردةم فرة بؤضوون و كاركردن 
بؤ ضَيذ و خولَقاندنى تيؤرَيكى ئيستاتيكى كة تا ئَيستا شانؤكارى 
بؤ  كارى  نةبووة  ئةوةشدا  لةهةوَل  و  نةديووة  بةخؤيةوة  كورد 

بكات. 
كة  دةطةِرَيتةوة  ئ��ةوة  بؤ  نةبوونية  ئةو  جةوهةرى  خالََيكى 
خاسيةتةكانى دةربِرين هةوَل نةداوة لةناو كردةى ناوةكى خؤى 
بة هةستَيكى جوانكارييةوة  نةبووة  بكاتةوة و ثَيشى طرنط  كؤ 
تؤلَة  و  خؤبةتالَكردنةوة  بؤ  بةلَكو  بَيت،  بؤضوونةكانى  دةربِرى 
وةرطرتنةوة لة بَيدةنطيةك دواوة كة ِرَيكخةرى نةبووة، ئةوةش 
ئَيمةى خستؤتة نَيو طومانَيكةوة كة نةتوانني لَييةوة دةرباز بني، 
بة ِرزطار نةبوون لةو طومانة و مانةوةمان ثؤاَلين كردنى طوتارى 
مانةوةى منايشى شانؤييمانة، ضونكة ئَيمة تا نةطةينة ئةو بِروايةى 
تةعبرييةكان  توانا  لةِرَيطةى  هونةريدا  كارى  لة  »جوانكارى  كة 
سةر هةلَدةدا« فلسفة فن عند سوزان الجنر/ اعداد: راضي حكيم، 
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بَيينة  ناتوانني  ئةوة   1986 بغداد/  )افاق(  شهرية  كتاب  سلسلة 
كارة  ئةو  ضونكة  هونةرى،  كارى  ِراستةقينةى  سرووتة  ئةو  نَيو 
ماناى  جؤرَيكى  و  هونةر  ِراستةقينةكانى  كاية  بة  بةهادانةوةية 
جوانكاريية، كة جوانى ِرووى شاراوةى ماناية، وةك ضؤن ماناش 
ئةو  طةيشتينة  كة  بؤية  هةر  جوانى،  ش��اراوةى  ب��ةِرووى  دةبَى 
لةِرَيطةى  منايش  ئيستاتيكاى  دةيةوَى  نرَيةر  كات  ئةو  ئاستة، 
ئيستاتيكى  كةنالًَ  لة  ثرسيار  كؤمةلََيك  دةقةوة  سؤسيؤلؤذياى 
وةرطر  ضَيذى  بة  رةهةندى  فرة  ئ��ةوةش  فِرَيبدات،  وةرط��ر  بؤ 
دةكةوَيتةوة،  دوور  مانا  لة  زؤر  ِرادةيةكى  تا  واتة  دةبةخشَيت، 
ضونكة ماناى ِرووداو ثةيوةندى بة منايشةوة نية، بةهؤى فراوانى 
هةستةكانى جوانى كة مانا دةيةوَى خولَقَينةرى ئيستاتيكا بَيت، 
بةواتايةكيرت ماناى جوانكارى منايش دةبَيتة »ئاخاوتن، ثرسيار، 
لةنَيوان  تازةية  ثةيوةنديةكى  دؤرزينةوةى  بؤ  ئةوةش  ِرةخنة« 
ئيستاتيكى  طوتارَيكى  و  شَيوة  بةمةبةستى  دراو،  ن��ريَ و  نرَيةر 
خولَقَينةر بؤ منايشى شانؤيى، بؤ ئةوةى لةو ِرَيطةيةوة »وةرطر 
ئارةزووة هةستيةكانى ترَي بَيت« مجالية العرض املسرحي/ باسم 

االعسم، املوقف الثقايف، العدد )20( 1999 
ثرسيثارة  بةنَيو  تاوةكو  دَيلَيت  جَى  ال  هؤمشةنديةكى  ئةوةش 
شانؤيةكان ِرؤ بضَيت، واتة ِرزطار بوون لةهةموو ئاراستة كراوةكانى 
سؤز، كة بؤهةلَضوونى كاتية و بينني هةلَضوونةكان دةطؤِرَيتة سةر 
ضَيذة ناوةكيةكانى مرؤظ،ئةوةش ووروذاندنى خانةكانى بونيادى 
كارلَيكةرة بؤ ناردنى ئاماذة، ئاماذة دةبَى بة ناردنى ثرسيارَيكيرت 
لةنَيو هارمؤنيةتى ثةيوةنديةكانى طةياندن سيستمى منايش  كة 
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ِرَيكدةخات بؤ ِرَيكخستنى منايش و دةرخستنى لةنَيو يةكةيةكى 
جوانكاريدا بؤ بينةر، ضونكة »كارى هونةرى جوانيةكى شاراوةى 
هةية لةناوةوةى بينةردا« استطيقا فن التمثيل/ منصور نعمان، 

جريدة القادسية تشرين الثاني 1995
ِرايةَل  ِرَيكخستنى  لةنَيو كردةى منايش كارى  ئةوةش دةرهَينةر 
ئاراستة  و  طؤِرين  بة  ثَيكهاتةى جوانكارى  بةستى  بةمة  كردووة 
كردنى دال لةِرَيطةيةكى ئالَؤز و جيا لةو ئاراستةى دالةى كة منايش 
دةنرَيَى لةنبَبو هةلَوةشاندنةوةى بونياد و دامةزراوةكانى منايش.. 
كة جارَيكيرت دةرهَينةر بة دال كردنى شانؤ و دامةزراندنى طوتار 
و ِرَيكخستنةوةى لةيةكةيةكى ئيستاتيكى دةردةخات،  ئةوةش 
كة  دةناسَينَى  جوانكارى  تيؤريستى  و  ِرَيكخةرى  بة  دةرهَينةر 
»هةوَل دةدات وةرطر بتوانَى ضَيذ وةربطرَى و هةرسى يةكَيتيةكان 
و ئاوازة هارمؤنيةكان بكات لةنَيوان كؤمةلَة ثةيوةنديةك لةشتة 
االعسم،  باسم  املسرحي/  العرض  مجالية  ثَيكراوةكان«  هةست 

املوقف الثقايف، العدد )20( 1999
بؤ  منايشة  ئيستاتيكاى  ن��رَيدراوى  بةشَيكى  طةياندنى  ئ��ةوةش 
لةِرَيطةا  دراو(  )ن��ريَ وةرطر  دةيةوَى  )نرَيةر(  دةرهَينةر  كة  وةرطر 
جوانكارييةوة ثةيوةنديةكانى بؤ ئاشكرا بَيت، واتة مانا بةردةوام 
بة  كة  دةك��ات  ف��راوان  زمان  بؤ  بينني  ئاسؤكانى  كوشتندا  لةت 
كوشتنى مانا دابِرانَيك لة زةمةنى بريكردنةوةمان دةخولَقَينَى بؤ 
ئةلتةرناتيظى  و  دةوةستَى  فكريةكان  دامةزراوة  بةوةش  ثرسيار، 
لة  ئةو دةمةزراوانةش ثةيوةنديةكانى جوانية، كة دةيةوَى شانؤ 
ثرسيارة فكريةكانةوة بباتة سةر سةر ثرسيارة ئيستاتيكيةكان، 
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ئةو كارةش بؤ كةمكردنةوةى ِرؤَل فكر نية، بةلَكو بؤ سةربةخؤ 
بوونى ئىةو طوتارةية كة منايشة شانؤيةكةى لةسةر دادةمةزرَى، 
كة لةبِرى فكر ثَيويستة منايش خاوةنهى فةلسةفةيةكى شانؤيى 
لةن  فكريةكان  دامةزراوة  بة  بةهادان  بؤية  بَيت،  بةخؤى  تايبةت 
كارى شانؤييدا ضَيذَيكى جوانكارى نةخولَقاندووة لة منايش، بةلَكو 
كاركردنى دةرهَينةر بووة لةسةر ووتراوى دةقدا، ئةوةش هةستى 
شَيوةكارى لةنَيو وَينةى شانؤيى كوشتووة، بةوةش نةك زمان فةنا 
دةكات، بةلَكو ماناش لةطةَل خؤيدا زيندة بةضاَل دةكات، ضونكة 

لةو كاتةدا ئةوةى الى ئةو طرنطة مةبةستة نةك مانا.
الى  ئةوة  وَينةبن،  ثَيكهاتةى  ِرووى  دوو  ئةطةر  مانا  و  زمان   
لةناو  كار  هةردووكيان  لةبِرى  دَيت  مةبةست  كورد  شانؤكارى 
دميةن و ِرووبةرةكان دةكات، بؤية بةردةوام ِرووبةرة شيعريةكانى 
وَينة،  فةلسةفى  ضةمكى  لة  دوورن  شانؤييةكامنان  وَينة  ناو 
ساكارة،  ثةيوةنديةكى  شتةكانةوة  بة  وةرطر  ثةيوةنديةكانى 
نوَى  طوتارَيكى  خولَقاندنةوةيةكيرت  سةرلةنوَى  بة  ناتوانَى  كة 
لةناو  بة خؤدؤزينةوة  ئَيمةية  بوونى  ِرازى  ئةوةش  بنَيت،  بنيات 
ثانتاييةكى بةرتةسكدا كة مومارةسةى كؤكردنةوةى خؤمانى تيا 
ئازاديةكةوة  بَيخةونيدا  خةون بة  لةناو  بكةين، ضونكة هاتووين 
ببينني كة بةردةوام بانطةشةى دةكةين، ثَيودانهطة هونةريةكانيش 
سةرةكى  مةبةستَيكى  ئةوةش  دةكةين،  فةرامؤش  ساتةدا  لةو 
ماناكان  و  ضةمك  سةرجةم  تيايدا  كوردة،  شانؤكارى  كاركردنى 
ثِرؤسةى  نَيو  ناهَينَيتة  زمان  طوتارةى  ئةو  ئةوةش  دةكوذين، 
بةرهةم هَينانى منايش كة »تواناى لةدايكبوونى هةية بؤ ضَيذى 



101 ئةركيؤلؤذياى 
شانؤ

خلطاب  بصرية  قراءة  ِرَيكخةرةكانيةوة«  لةِرَيطةى  جوانكارى 
العرض املسرحي/ باسم االعسم، جريدة )العراق( 4 تشرين الثاني 

 1997
تيؤرة  ئةو  نةبوونى  بؤ  ك��ورد   الى  شانؤيى  طوتارى  ناتةواوى 
بدات  هامنان  نابَى  ئ��ةوةش  ب��ةاَلم  دةط��ةِرَي��ت��ةوة،  ئيستاتيكية 
ئيستاتيكاى  تيؤريزةى  ذَيرخانى  بكةينة  جوانكارى  ف��ةوزاى 
طَيذاوى  فةوزادا  لةنَيو  ئيستاتيكا  ثةيرٍِةوكردنى  ضونكة  منايش، 
كة  ئيستاتيكية  شَيوةيةكى  هةر  ئةوةش  هونةريةكانة،  كاية  نَيو 
لةنَيو ضةمكةكانى ئايديؤلؤذياوة بَيتة نَيو بنياتنان، ئةوة جطة لة 
ئاذاوةيةك لةنَيو سيستم هيض مانايةكيرت بةخؤ ناطرَيت، كة دةيةوَى 
بضَيتة نَيو خانةكانى ئيستاتيكا، تَيكةَل بوونى هونةر و دةسةاَلت. 
ضةمكى ئاذاوةى جوانكارى لةنَيو طوتارى منايش هاودذ لةطةَل ئةو 
ضةمكةى كة ئةندرية يستلةر باسى دةكات، كة هةر جوانكاريةك 
بؤ نوخبة يا ضينَيك بَيت ئةوة بة ئاذاوةى جوانكارى ناوى دةبات، 
لة  دةكات.  ثَيناس  ئاذاوةطرَيِ  بة  تؤلَستؤى  و  برؤدؤن  بؤية  هةر 
ئاذاوةيةكدا تواناى يةكخستنى نية لةنَيو ئاذاوةيةكيرتدا، ضونكة ئةو 
كارة وةك ئاذاوةى جولةى ئةكتةر نية لةنَيو بونيادى وَينةييدا كة 
بة ئاذاوةيةكيرت ِرَيكدةخرَيت. بؤية دةبَى هونةرمةند بةر لةكاركردن 
لة ضةمكة زانستيةكانى ئيستاتيكا شارةزا بَيت و نةكةوَيتة نَيو ئةو 
نةشارَيتةوة،  بؤشايدا  لةنَيو  ثَيكهاتووةكان  بونيادة  و  ئاذاوةيةدا 
ضونكة »جوانكارى طوتارى منايشى شانؤيى مةرجدارة بة ثةيوةندى 
زيندووى نَيوان دال و مةدلول« اخلطاب املسرحي.. اقرتاح مجالي/ 

باسم االعسم، جريدة الوان العدد )4( 1997/9/11 
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لةثَيناو خوَيندنةوةيةكى نوَيى نَيو بونيادة هةلَوشةاوةكانى طوتار 
كة دةسةاَلتَيكى نةدؤزراوة بؤ منايشةكة ئاشكرا بكات، ئةوةش 
ثانتايةكى فراوانى هةست ثَيكراوة، بةاَلم سنوورى ديارى كراوى 
نية، ضونكة دال زياد لة وَينةيةكى هزرى الى نرَيدراو بنيات دةنَيت، 
جوانية  هةستةى  ئةو  ِرةمزبوونى  لة  دةاللةت  وَينانةش  ئةو  كة 
نةستى  لة  و  هةية  بوونى  يةكَيكدا  هةر  خةياَل  لة  كة  دةكةن، 
»توانايةكى  وةرطر  ثَيويستة  بؤية  دةكاتةوة،  كؤيان  بةباَلودا 
ِرؤشنبرييى و ثلةيةكى وةاَلمدانةوةى ويذدانى هةبَى بؤ دةربِرينة 
جوانكاريةكان« مجاليات االخراج و التلقي/ د. حسني االنصاري، 

جريدة الوان العدد )10( 1997/11/29  
ضونكة  شانؤيى،  وَينةى  لة  بَيت  بةشَيك  بتوانَى  ئ��ةوةى  بؤ 
ناتوانَى  ثرسيارة  و  ط��ةِران  ث��ِرؤذةى  لةو  كردن  هاوبةشى  بَى 
ئاستى  بةثَيى  ئةوةش  بدؤزَيتةوة،  ئيستاتيكا  ِرةهةندةكانى 
نيشان  دةست  وةرطرَيك  هةر  ضَيذى  ئاستى  خؤى  ِرؤشنبرييى 
دةكات  هزريةكان  وَينة   ئاوَيتةى  منايش  وَينةكانى  كة  دةكات، 
لةنَيو  بونيادى طوتارَيكى ئيستاتيكى  لةو كردة هريمنيؤتيكية  و 
يادةوةرى  لة  كة  شَيوةيةى  ئةو  ثَيى  بة  دادةمةزرَينَى،  هزردا 
منايشى  لة  وةرطر  سرتاتيذيةتى  كةواتة  دةخات،  ِرَيكى  خؤيدا 
شانؤيدا ضية؟ سرتاتيذى وةرطر ترَيبوونة لةو ضَيذة جوانكاريةى 
يادةوةرى  لةطةَل  ئةوةش  هزريةوة،  دةياتة  شانؤيى  منايشى 
خؤيدا تَيكةَل دةكات و دةيةوى بونيادى وَينة لةناو ِرةها بوونى 
بونياد  كة  بدؤزَيتةوة  ثةيوةندية  ئةو  بةلَكو  نةمَينَيتةوة،  بينني 
لةو كاتةدا هزر دةكةوَيتة  بؤية  بةيةكةوة بةستؤتةوة،  و وَينةى 
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هةلَوةشاندنةوةى تومخة ثَيكهاتووةكان، كة لةثَيناو ِرزطاربوون 
لةو فؤِرمة خالَية لة ضَيذ لةناو منايش كارى كردووة، ئةوةش بؤ 
نةطؤِر  شانؤيى  »منايشى  ضونكة  دةطةِرَيتةوة،  مانةوة  بونيادى 
بؤ سةمتة جوانكاريةكان  ئةو طوتارةية كة ضارةسةرى هونةرى 
االعسم،  باسم  املسرحي/  العرض  يف  املتحرك  و  الثابت  نية«  تيا 

جريدة اجلمهورية، 12 حزيران 1999
وَينةى  انةوةى  طرَيِ لةناو  وةرطر  سرتاتيذيةتى  كاتةدا  لةو  بؤية 
كة  وَينةيةى  ئةو  مردنى  واتة  وةستانيش  وةستاوة،  نةطؤِردا 
بونيادى لةسةر دةوةستَى، لةبِرى ئةوةش دةبَى بونيادى هاودذ 
وَيناى طوتارى ئازاد بكات، ئةويش ئيستاتيكاى منايشة بؤ طؤِرينى 
بنياتنانة،  ثِرؤسةى  بوونةوةى  هاودذ  كة  بينني،  ِرةهةندةكانى 
ئةوشة بونياد لةنَيو خانةيةكى زيندوو بةكار دةخات و شيعريةتى 
وَينة دةبَى بة )زمان، ثانتايى، بونياد، جوانكاريى( هةر هةمووشيان 
لة خالََيكى هارمؤنيةتى وَينة خؤيان ضِر دةكةنةوة، لةو كاتةشدا 
هزر  كة  دةسووِرَيتةوة،  هؤشياريةكدا  لةناو  وةرطر  سرتاتيذيةتى 
و  ثرسيار  ئةويش  ثَيدةكةن،  طوتارى منايش  لة  بةشدارى  ياد  و 
لة  طوتار  بونيادى  دامةزراندنةوةى  بؤ  وَينةية  هةلَوةشاندنةوةى 
بة  دةسةاَلتدانة  شوَين  ئيستاتيكاى  شوناسى  كةواتة  شوَيندا، 
شوَين  كة  دةطةيةنَى  جةوهةرةمان  ِرووة  بةو  ئةوةش  بؤشايى، 
كردنى  تةويف  لةِرَيطةى  دةدات  نيشان  بينراوةكان  شتة  هةموو 
دةاللةت ئيستاتيكاى فؤِرمى منايش دةست ينشان دةكات، ئةويش 
ِروويةكى ديارى جوانكارية كة ِرووى ناديار لةوديو ئةو كةرةستانة 
خؤيان حةشار داوة، كة لة بنةماوة كؤمةلَة ئاماذةيةكى شانؤين 
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»شوَين  بؤية  منايشة،  فةلسةفيةكانى  ِرةهةندة  نَيو  ثرسيارى  و 
لرَيةدا دةبَى بة ثالَةوانى يةكةم بؤ منايشةكة« استطيقا املكان يف 

...../ عبداخلالق كيطان، جريدة القادسية، 1996/12/19  
ضونكة شوَين دةبَى بة طؤِرةثانى بينراو كة مانا بدات بة دةستةوة، 
ِرَيطةى  لة  نَيو البؤرى شانؤ كة  ئةوةش وَينةى شانؤيى دةخاتة 
بونيادة ثَيكهاتوةوةكانى طوتار دةاللةتةكانى  هةلَوةشاندنةوةى 
جوانكارى  ِرةخنةى  نَيو  دةحخاتة  ئةكتةر  ئيستاتيكاى  و  ِرةنط 
ئيستاتيكاى  ماناى  رةهةندى  فرة  دةي��ةوَى  ئةوةشدا  لةثاَل  و 
طرنطرتين  كانت  ترَيِوانينى  بةثَيى  ضونكة  بدؤزَيتةوة،  وَينهة 
ماناية،  ذمارةى  زياترين  دةسكةوتنى  وَينة  سةركةوتووى  خاَل 
ئيستاتيكاوةية،  رةهةندةكانى  ِرَيطةى  لة  ماناش  دةسكةوتنى 
نةكراوى كارى  ئاشكرا  وَينة ثةيوةنديةكى  ئيستاتيكى  رةهةندى 
بة  دةنرَى  بنيات  طةياندن  هَيلى  درووستكردنى  لة  كة  هونةرية 
بؤ  كردنةوةى  ِرووب��ةروو  و  ئيستاتيكا  كؤدجةكانى  ِرَيكخستنى 
وةرطر، ئةوةش ووروذاندنى هةستةكانى ناوةوةى كردة داخراوة 
ناوةكيةكانى وةرطر دةخاتة طةِران بةدواى ضارةسةركردنى طرَى 
دةروونيةكان لةِرَيطةى رةهةندةكانى بينني كة ئيستاتيكا بكةرى 
بؤ حالةتى  ناوَيكة  ِرةهةند  ثؤلؤ  ئةدوارد  ِرووداوة »هةربؤية الى 
بدةيت«  لةدةستى  يا  بَينَى  وةدةستى  دةك��رَى  كة  دةروون��ى 
عزيز(  يوئيل يوسف  )د.  ديكي، ترمجة  اجلمالي/ جورج  املوقف 

الثقافة االجنبية، العدد )3( 1986 
جوانى  رةهةندةكانى  نَيو  نةووتراوةى  ئةو  دةسكةوتنى  بؤية 
لة  منايش  درامى  بونيادى  بة  كارةكتةرة  ثةيوةندى  ثرسيارى 
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دؤزينةوةى  بؤ  ئةويش  دةرهَينان،  ديدطاى  بةدواى  طةٍران  ثَيناو 
ئةو ثةيوةندية طرميانكراوةى نَيو ِرووداو نية، بةلَكو دةرخستنى 
منايش  طوتارى  ئيستاتيكاوة  َِيطةى  لةر  كة  فةلسةفية  زةمةنى 
بةرهةم دَينَى، ئةوةش بينةرى سادة هةرطيز ئيدراكى ثَيناكات،ئةو 
دةكات،  منايش  سةيرى  ِرووداو  ِرؤذى  شةوو  زةمةنى  ب��ةدواى 
كارى  ئةوةيان  بةلَكو  نازانَى،  خؤى  بةكارى  فةلسةفى  زةمةنى 
وةرطرى بةئاطاية كة دةيةوَى هةست بةو زةمةنة فةلسةفية بكات 

كة منايش لةخؤى طرتووة. 
و  كؤمةاَليةتيةكان  بونيادة  ضارةسةركردنى  بؤ  نائاطا  كةسى 
طرفتةكانى  ئ��ةوةى  بةخةونى  شانؤ،  دَيتة  ك��ردن  ئامؤذطارى 
بدؤزَيتةوة،  ذيانةى  ئةو  بؤ  ضارةيةك  ِرَيطا  و  بكرَى  ضارةسةر 
لةدةرةوةى  كؤمةاَليةتية  بونيادة  ئةو  هةرطيز  جدى  شانؤكارى 
شانؤ ناخوَينَيتةوة، بةلَكو كارى ئةو ئيشكردنة لةناووةوةى شانؤ، 
بؤ ئةوةى لةسةر ذَيرخانى طوتارى ئيستاتيكى كار بقكات،ضونكة 
شانؤ بةر لة هةر شتَى هونةرَيكى جوانكاريية،الى بؤية نةك نابَيتة 
مايةى ِرةخنة، بةلَكو ِرةوايةتى خؤى وةردةطرَيت كة دةرهَينةر 
بَلَى »من ضاكةرةوةو توَيذةرى كؤمةاَليةتى نيمة و نة ووتاربَيذى 
الوان،  جريدة  للجمالية،  مؤدجل  أنا  القصب:  د. صالح  سياسيم« 

العدد )6( 12-تشرين االول-1997
ضونكة كارى ئةودؤزينهةوةى طةردوونَيكى ثِر لة نهَينى جوانكارية، 
ئةوة ماناى وانية كة ئيبستاتيكا دةرطا لةسةر مَيذوو دةدةخات 
و رةهايى دةدات بة خؤى و ِرَيطا نادات كة زةمةنى ِرابردوو بَيتة 
تناو ثِرؤسةى بةرهةم هَينان، بةلَكو مَيذوو مافَيكى خؤيةتى لةناو 
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بَيتة  كتَيبةكان  دووتوَيى  لة  مَيذوويةك  بةاَلم  بكات،  كار  منايش 
دةرةوة و ثَيودانطى هونةرى بىةخؤوة بطرَيت و ثارَيزطاربى لة 
يةكةى منايش بكات، تا شوَين ثايةى خؤى لةنَيو ديكؤمَينتةكانى 
هونةرةي  دام��ةزراوة  لةو  ثارَيزطارى  ئةطةر  نةكات،  وون  مَيذوو 
ئةو  كة  هريمنيؤتيكية  كردة  ئةو  نَيو  بَيتة  دةتوانَى  ئةوة  بكات 
ِرةخنةى  ضؤن  وةك  طوتاردا،  لةنَيو  بونيادَيكة  تةنها  بؤخؤى 
ئةوةى  لةبةر  مَيذوودا،  بونيادى  لةنَيو  خانةيةكة  كؤمةاَليةتى 
نامانةوَى خؤمانه لةو ثرسيارة بدزينةوة كة دةَلَ »ضؤن دةكرَى 
لةناو  كؤمةاَليةتى  ِرةخنةى  لة  طرنط  لةاليةنَيكى  طؤشةطريبني 
بابةتى جوانكارييدا« املوقف اجلمالي/ جورج ديكي، ترمجة )د. 

يوئيل يوسف عزيز( الثقافة االجنبية، العدد )3( 1986
بؤ  دةكات  ضةشتنة  لةم  ثرسيارَيكى  كؤمةلَة  لةسةر  كار  منايش 
وةدةست كةوتنى كؤمةلَة ثرسيارَيكى تازة كة ئيستاتيكا دةبَيتة 
شانؤيى  منايشى  نَيو  دَيتة  كاتَى  كؤمةلَناسى  بؤية  خولَقَينةرى، 
بةلَكو  ذَيرخان،  بكاتة  خؤى  داخراو  وةاَلمَيكى  كؤمةلَة  بة  نابَى 
كؤدةكانى  تاوةكو  بَيت  ثرسيار  ئاماذةكانى  هةلَطرى  دةب��َى 
ئةوةش  ِرَيك خبات،  شانؤيى  وَينةى  ثَيكهاتىت  لةناو  ئيستاتيكا 
نايةلََيت بكةوينة نَيو سيستمى ئاذاوةطرَيِى هةرةمةكياتنة، بةلَكو 
سيستمىرِ َيكخةرى طوتار كارمان ثَيدةكات، بؤية رشَ[طة نادات 
فةلسةفى  زةمةنى  بةلَكو  ِروو،  خبرَيتة  سادة  لةشَيوةى  فؤِرم 
ئالَؤزى  طؤِرانةش  ئةو  دةط��ؤِرَي��ت،  داتل  ِراستةوخؤى  ناردنى 
طةياندنة بةناو دةهاليزةكانى سيستمى جوانكارى، مةبةستيش لة 
ئالَؤزكردن نية بةلَكو ئاوزَيتةكردنى زةمةنةكانهة، ئةوةش طوتارى 
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زةمةن دةكات بة دابِران لة مَيذوو بؤ كاركردن لة ئَيستا و ثَيشهاتة 
زةمةنيةكانى بؤ ئايندة، ضونكة هَيليكى ِرةوان بؤخوَيندنةوة كة 
ِراستةوخؤ بة وةرطر بطات بة زةمةن، ئةوة زياتر كاركردنة لةناو 
)ظرَيجيك  لةترَيِوانينى  كاتةدا  لةو  ئةطةر  فيزيايى،  هاوكَيشةيةكى 
و  شانؤيى  وَينةى  سةيرى  جوانكارى  تيؤريستى  ى  دَيريط( 
دالةكانى بكةين، ئةوة دةبَى بَلَيني وَينة بابةتَيكى ماترياليزخمية 
ضةمكَيكى  طةياندن،  هَيلةكانى  بة  طةيشتنة  بؤ  ئالَؤزكردنى  و 
ئاماجنى  بؤية  بابةتَيكى جوانكاريى،  دؤزينةوةى  بؤ  ئيستاتيكية 
لةِريضطةى  وةرطرةوة  بة  دةروونية  كاريطةريى  جَيهَيشتنى  وَينة 
هةلَوةستةى  لةنَيو  جوانكارى  بريؤكمةى  ثَيشظةضوونى  بةرةو 
جوانيدا بؤ دامةزراندنى طوتارى ئيستاتيكاى منايش، ئةوةش لة 
لة  بةر  ثَيويستة  بؤية  هةلَدةقووَلَ،  هونةرمةند  ناوةوةى  سؤزى 
ئةو سؤزة  واتة  بكرَيت،  ثةروةردة  ناوةكية  ئةو سؤزة  دةربِرين 
بارستايى(  ميزانسني..  ِرةزم..  )هَيل..ِرةنط..  بة  ن��اوةوة  لة 
لة دةربِريندا  ناكرَى  بكات، ضونكة  كار  لةناو خةيالََيكى هونةرى 
»بطةالِريضينهةوة بؤ سؤز وةك لة بنةضةكة هةبووة، بةلَكو دةبَى 
كاريطةرة«  بوونطةراى  كيانَيكى جوانكارى  كة  بكةين  وا سةيرى 
الفن و العاطفة/ جون هوسربس، ترمجة )يوسف عبداملسيح ثروت( 

الثقافة االجنبية، العدد )3( 1986
ئةوةش كةسى هونةرمةند لة ساتى دةربِرين دةيولَقَينَى، بةهؤى 
ئةو هةستة جوانكاريةى كةاليدا كؤى كردؤتةوة، بةوةش وةرطر 
ثَيبَ[ت،  خود  بؤ  ثالسيارى  كة  دةبات  ثاكبوونةوةيةك  بةرةو 
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ناوةكى  حالةتى  لة  دةاللةت  سيما  »طوزارشتى  ضؤن  هةروةك 
دةكات بؤ تاك« الفن و العاطفة/ جون هوسربس، ترمجة )يوسف 

عبداملسيح ثروت( الثقافة االجنبية، العدد )3( 1986
ئةوةش طوزارشت لةوة دةكات كة ئيستاتيكا هةستةكانى لةثَيناو 
مانا بةكار دةخات، بةاَلم دوور لةو ضةمكة باوةى هةية، ضونكة 
دةيةوَى بةهؤى ضيضذ عةقَلى ناوةكى بتةقَينَيتةوة بؤ ئازادبوون، 
وَينةى  دةشَى  كة  ثرسيارةى  ئةو  بةردةم  دةماخناتة  ئةوةش 
فةلسيةفية  ضةمكة  ئةو  بةاَلم  بَيت،  ووتارَيك  يا  فكرَيك  شانؤيى 
دةردةخرَيت،  ئيستاتيكيةوة  كةناَل  لة  ئةوا  ماناية  هةلَطرى  كة 
تاوةكو  دةك��ةن،  وَينةدا  لةنَيو  كار  بةرباَلو  كؤمةلَةشةثؤلََيكى 
سةرجةم ثانتاييةكانى شانؤ دةطؤِرن بةِرووبةرى شيعريى، شيعرَيك 
سرووت و جولةى وَينة ثَيك دَينَى و ِرووى ناواخنى وَينة دةطؤِريضتة 
شَيواندن  ماناى  بة  ئةوةش  فةلسةفى  ئالَؤزى  ضةمكَيكى  نَيو 
نايةت، بةلَكو طةِرانى نَيو فةلسةفةى منايشى مىةبةستة بؤ ئةو 
ئاطايية جوانكاريةى ئيدراكى بة ئةطةرى ثرسيارة شَيوةكاريةكان 
وَينةى  وَينى  بوونى  شَيوةكارى  و  شيعريةت  ضونكة  ك��ردووة، 
وَينة   كة  جوانكاالريةت  تيؤرة  ئةو  ذَيرخانى  و  سةرةتا  شانؤيى 
ترى  جيهانَيكى  و  ديد  بةرةو  و  دةخةنةوة  دوور  سادةبوون  لة 
دَينن كة »هةستى جوانكارى ئاطاييةك بؤ سيفاتة دياريكراوةكانى 
مةبةست بابةتى ئيدراكى نَيو هةستة«  النظرية اجلمالية و جتريب 
الفن/ د.ك. اليوت، ترمجة )كوثر اجلزائري( الثقافة االجنبية، العدد 

 1986 )3(
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مرؤظ  هةستةكانى  شوَينطةى  دةبَيتة  منايش  شوَينى  وات��ة 
بةكاركردن لةبةردةم »طؤشة، ِرووبةر، بارستايى، ثانتايى« شانؤ 
لةِرَيطةى كردةى نةستى دةرهَينةر ئةو كارةش ثةيوةندى خؤى 
بة هؤش وةك لؤذيكى بريكردنةوة دةثضِرَينَى و هةوَل وَيناكردنى 
كة  سنوورةى  بَى  جيهانة  لةو  دةدات  جوانكارية  زةمةنى  ئةو 
ضوونة دنياى خةوتوويةكةوة، نابَى بة بةربةست لةبةردةم جولة و 
سنوربةزاندنى سنورةكانى نواندن، ئةوةش سةرةتاى ضوونة نَيو 
ثرسيارى ِرةخنةيية بؤ سةرةتايةكىة مةعريفيانةى ئةركيؤلؤذياى 
تةنها  نية  شتَى  جوانكارى  »دةاللةتى  ضونكة  شانؤيى،  منايشى 
ترمجة  جريو،  بيري  اجلمالية/  الشفرات  نةبَيت«   واقيع  وَينةكانى 

)جوليانا داود يوسف( افاق عربية، العدد )6( 1992.
نرَيدراو  ئاراستةى  هؤشةوة  لةِرَيطةى  جوانكارىا  دةاللةتى  بؤية 
ئيستاتيكى  ِرةهةندى  وَينانة  ئةو  بةاَلم هؤش دةيةوَى   دةكرَى، 
ثَى ببةخشَيت لةِرَيطةى داِرشتنةوةى ِرووبةروو و بارستاييةكان و 
بينراو كة  بؤشاييةكى  نَيو  بؤ  نووسراوةكان  وَينة  خولَقاندنةوةى 
نَيو دوو ئاراستةى  ثانتايى شيعريية، ئةوةش نرَيةر وةك تاكَيك 
)خواسنت(  لةنَيوان  كة  ة،  ِرازيكردن(  )هةلَضوون/  كة  جوانكارى 
خولَقاندن  و  دةبَيتةوة  خةست  ملمالنَييةكةيان  دا  و)خولَقاندن( 
لةو  هةلَضوون  بؤية  ئيستاتيكا،  طوتارى  خولَقَينةرى  بة  دةبى 
ئاراستة طوتارةدا هةوَل بة بزاوت كردنى هةستى ناوةوةى وةرطر 
هةوَل  دةخات،  جولةى  بة  مانةوة  ئةطةرةكانى  لةنَيو  و  دةدات 
ئاراستةى  لة  ثرسيارة  ئةوةش  ثرسيار،  بة  دةدات  ووروذاندنى 



جامىنيهاد110

بؤ  ئؤرطازمةت  ثلةى  دوا  ئةوشة  ئيستاتيكا،  شاراوةكانى  هَيلة 
خولَقاندنى طوتارى هاوبةش لةنَيوان نرَيةر و نرَيدراو، كة وةرطر 
تيايدا دةطاتة لووتكةى لةزةت و هيض ضةثاندنَيك لة هزريدا نامَينَى 
كة تواناى بريكردنةوةى نةبَيت و عةودال بنني بَيت، تا لةِرَيطةى 
لة  ئةو  ضونكة  ببينَيت،  زياتر  وَينةى  رةمز«  ديدطا،  »خ��ةون، 
طةيشتة  بؤ  دةكات،  َل  طةِرانى  داواى  )ترَيبوون(  ئاستى  ضَيذدا 
ميتا جوانكارى، هةر بؤية )هةلَضوون( هةرطيز وةكو )ِرازيكردن( 
نيية، كة ضَيذَيك هةبَيت منايش ثارَيزطارى َل كردبَيتو هةستةكانى 
ثرسيارى  كردنى  درووست  وهةوَل  نةكردبَيَت  ترَي  ناوةوةمشانى 
نةدابَيت، كةواتة جياكردنةوةى هةلَضوون لة ِرازيكردن لةو خالَةوة 
ضَيذةوة  ميتا  لة  ثرسيارمان  هةلَضوون  كة  دةترازَين  لةيةكرتى 
ضَيذى  بؤ  دةرط��ا  دةي��ةوَى  ِرازيكردن  كةضى  دةك��ات،  ئاراستة 
جوانكارى بكاتةوة، بةاَلم لةناو ئةو ضةمكة قوولَةى ئيستاتيكاوة 
ناضَيتة نَيو بونيادة ئالَؤزةكانةوة كة هةلَضوون وةرطر دةخاتة نَيو 
بونيادى شاراوةو بةشدارى ضةمكى فةلسةفى ثَى دةكات، ئةوةش 
بؤ خؤى »تةوزيفَيكى ميتؤدييانةية بؤ جوانكارى لةشَيوةى منايشى 
جملة  سكران،  موسى  رياض  اجلمالي/  الطاب  سياق  يف  ئ��ازاد« 
االقالم، العدد )3( 1999، كة هةوَل دةدات دةاللةتى طةورة لةناو 
ئةو ضةمكانةى وَينة وةدةست بَينَيت كة ثرسيارةكانى لةضةمكى 
سادة دوور دةكةوَيتةوة، بةلَكو جيهانبينى وفةلسةفةيةكى ِرؤشن 
لةو ئالؤزييةى ناو وَينة وةدةست دةهَينَى، واتة »وةرطر بةهةموو 
هَيزى عةقَلى و ويذدانييةوة لة درووستكردنى ئةو منايشةدا دةبَى 
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بة بكةر« يف سياق اخلطاب اجلمالي/ رياض موسى سكران، جملة 
االقالم، العدد )3( 1999

دةهَينَى،  وةدةس��ت��ى  بينني  ث��ِرؤس��ةى  دواى  وةرط��ر  ئ��ةوةى 
ئيستاتيكيية  طوتارة  ئةو  نَيو  سةربةخؤى  ئاماذةيةكى  كؤمةلَة 
جوانكارى  سيستمَيكى  طةيشتووةو  ثَيى  دالةكان  لةنَيو  كة 
بةو  كؤكردؤتةوة  تةئويلكارى  لةيةكةيةكى  ئاماذانةى  ئةو  هةموو 
ئةو  دةرةوةى  خباتة  ِراب��ردوو  منايشى  شَيوةى  كة  مةبةستةى 
ثِرؤسةية، ثِرؤسةيةكى ئةركيؤلؤذيى جةستةيى ثَى بَينَيتة بوون، 
طوتارة  ضونكة  دةكات،  ِرةخنةييش  طوتارى  لة  طؤِران  ئةوةش 
ِرةخنةييةكة ئيش لةسةر ئةو ثةيوةندية تازانة دةكات كة ثَيشرت 
كةشف  ثانتايية  لةو  بؤية  هةر  نةبووة،  تيادا  كاركردنى  تواناى 
سيستمَيكى  لة  دوانة  ِرةخنة  كاركردنى  ساتةوةختى  ك��راوةدا 
ئةبستيمى شانؤ كة خاسيةتةكانى طوتارى تَيدا ئاشكرا دةكرَيت، 
ئةو  دةطوازَيتةوة،  ضونكة  لة سةرجنةوة   ِرةخنة  دَيت  ئةويش 
كاتة ترَيِوانينى ِرةخنةيى ئاستى )طوتار( يش جَى دَيلَيت وبةرةو 

ئاراستةو قؤناغَيكى تازة دَيت كة ئةويش دةقى ِرةخنةيية.
ئاماذةى  لةنَيو  منايش  خوَيندنةوةى  بة  دةبَى  ِرةخنة  كاتة  ئةو 
زمانةوانييةوة بؤ ئاماذة شانؤييةكان لةِرَيطةى كؤدى جةستةوة 
ئةويش  كة  شانؤييةكة  طوتارة  ئيستاتيكاى  بة  بةبةستنةوةى 
ئةركيؤلؤذياى  بؤية  هةر  منايشة،  ئةركيؤلؤذياى  بةرةجنامى 
منايشى شانؤيى ذَيرخانة بؤ دامةزراندنى ئةزموونَيكى تازةى شانؤ 
كار  بؤية  دةدات،  نيشان  خؤى  كؤندا  فؤِرمَيكى  لةدةرةوةى  كة 
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وخاسيةتة  دؤزينةوة  بؤ  دةكات،  منايش  تازةى  شَيوةى  لةسةر 
نوَيكانى منايشى شانؤيى، ئةوشة زيندوو بوونةوةى شانؤية لةنَيو 
كاية زانستيةكاندا، بةمةبةستى دامةزراندنى طوتارَيكى تايبةمتةند 
كارى  طوتارة  ئةو  لةناو  كورد  شانؤكارى  دةطمةن  بة  زؤر  كة 
كردووة، ئةوةش دةرطاكردنةوةيةكى ترة بؤ ئةوةى لةداهاتوودا 
ِرةخنةيى  ولةترَيوانينى  بَيلني  بةجَى  باسة  ئةو  تيؤريى  ئاستى 
ئةركيؤلؤذياى  وثِرؤسةى  كورد  شانؤكارى  ثةيوةنديى  بزانني 
لةثرسيارةوة  ثةيوةندية  ئةو  ئاخؤ  ئاستَيكداية؟  لةض  شانؤ 
دةطوازرَيتةوة بؤ ناو رووبةرى منايشة شانؤييةكامنان؟ ئةوانةش 
ثَيويستة  تايبةتى  ِرةخنةيى  كتَيبى  ثرؤذةو  كة  ثرسيارانةن  ئةو 
لةسةر  ئةركيؤلؤذيانة  ئيشكردنةوةى  ضؤنيةتى  لة  قسةكردن  بؤ 

ثرؤذة شانؤييةكامنان. 
   


