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تة���� شيعر   

َيك 
َ
كؤمةل بة  باكر�بَيت  كولتو�ييةكا�  كؤمةآليةتي�  سياسى�  هةلومةجة  بةحوكمى  شيعر  سة#"مانَيك   ئةطة

َيك طؤِ�نكايية�"، شيعر� "طة'" شيعرييةكا� تة��� ئا'�#بو��، 
َ
�"'يفة� ئيلتيز�ما,، ئة�� لة+ سة#"مة#� بةهؤ* كؤمةل

تا'" سو�#*  نة�"*  بؤ  تو�نيويةتى �"1 مֲר�تَيك  ئَيستا  تا  بةضا�"* شيعر* كو#يد�  مَيذ��"  ئة�   
َ

لةطة6 ئايا  بةآل+ 
شَيو�'*  'ما��  لة  نوَيبو�نة�"  ى 

َ
هة�ل تو�نيويةتى  ضةند  تا  قؤناغةكانيية�"  بةهةمو�   *#كو شيعر*  ياخو#  هةبَيت؟ 

َيكى لَير"� 
َ
 بو�نى ضةند هة�ل

َ
نو�سֵר� #"بِريند� بد�,� خؤ* 'طا بكا, لة� شَيو" با�"* كة ثَيش> نو�سر���؟ لةطة6

لة�َ* بؤ بر#نى شيعر* كو#* بة ئا�ستةيةكى نوَيطة� فر"مانا#�، شيعر* ئَيمة تا ضةند تو�نيويةتى ها�شانى شيعر* 
جيهانى خؤ* نمايشبكا,؟ بةتايبة, لة ئَيستا#� نة�"يةكى تا'" #"ستيا� #��"تة نو�سينى شيعر، ئايا ئة+ نة�" تا'"ية 

تو�نيويةتى خؤ* لةFَير كايطةيى بةلةخؤيد� 'طا بكا,� شَيو�'� 'ما�� #"بِرينى تا'" بخولقَينَيت؟
ة حةسة�، طؤ�� سديق) كر#� هةيةكةيا� لة #يد* خؤيانة�" 

َ
ئة+ ثرسيا�نةما� ئا�ستة* (جةال6 بة'نجي، نال

�"آل+ #"#"نة�"...
ئا: ئيد�يس عة�         
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جةال� بة��نجى:

ئةطة�  ئَيستا مֲר�تَيكى شيعرييا� هةية،   ���نة
� سة� ئة� مֲר�تة ��نطة سو��يا� �بة���� بطةِ�َينة

هةبَيت...

��نطة �  (Mي هة#�� شاعֲר (طؤ�� � شَيخ نو
َ
هة�ل

ة 
َ
هة�ل ئة�  هة�لَير،  لة  ثَيشِر"�  شاعֲר�ني   �Mكفر طر�ثي 

بة   M#كو  Mنو�سيني شيعر بؤ  �بر#��  لة  كة  #يا�نة�، 
تر ضو�نةتة P' بةآل+   ،���# 'مانَيكي جيا��'   � شَيو�'َيك 
 M(QخانةM نوَيبو�نة�"M هز� مانا� سؤ'� طوتا (#يسكؤ
ئَيستا  تا  شَيو�'طؤِين،  كةمَيكيش   �  M"�نيشتمانثة
نةتو�نر��" ئة� با" قوسةM ساآلنَيكة لة ئةستؤM 'ماني 
كويية سو�1 بكرَيت، بؤ ئة�"M بتو�نرMَ 'ما� ئا'�# بكرَيت 
Pحي سة#"+ � طؤِ�نة طة�"كاند�  

َ
� بة ئاساني لةطة6

.Mَبهَينربِر��, � بةكا
 M"بَيجطة لة خوَيندنة� ،+ة لة كو#ستا� #��

َ
من #"سال

سايتةكا�   لةسة كة  شاعֲר�نة  لة�  هةندَيك  بةهةمي 

 Mتر كؤششةكاني   �  
َ

هة�6 هةمو�   Mئاطا#� #"يانبينم، 
ئَيستا نيم، ئةطة �"1 طر�V، بؤ نو�سيني شيعرM جيا��'� 
نو�سيني  بؤ  بينم  #"يا�  ئة� هة�آلنةM من  بدَين،  جو�� 

.�(
َ

ي تاكةكةسֵר (ئينديظطو"6
َ
شيعرM نوMَ، 'ياتر هة�ل

 ئةطة هةية،  شيعرييا�  مֲר�تَيكي  ئَيستا   M"نة�
بة�#M بطةَِيينة�" سة ئة� مֲר�تة "نطة شيعرM جو�� 
ببينيتة�"، كة #��M هيالكي � ئة'مو�نَيكي #َيذ نو�سر���، 
سو�#يا� هةبَيت بؤ نة�"M نوMَ تا بز�نن شيعرM كو#M لة 
كوَيية؟ تا ئاطا#�* ئة�" بن بة"� Y اليَيك (#�يرَيكشنَيك) 

�P؟ِ"#
 "بةتة لة بةمֲר�, '�نֵר يا� نة'�نيني ئة� كولتو�

َ
هةل

شيعريية، �M نة�"M تا'"Z طرنطة، بةمةجَيك هةميشة 
بَي  ياخيبو�ني   �غر� لة  بن ��# بكة�،  شيعر   Mاليةنطֲר

بناغة � ثَيو�نةكاني تر بؤ سةيركر#ني ئة� سةضا��نة.
جيهاني   Mشيعر خوَيندنة�"*   M��# ةتةكاني 

َ
حال

 M"خوَيندنة�  M��#  Mةتة
َ
حال ئة�   

َ
لةطة6 جيا��'"  كةمَيك 

 Mباكو� شيعرM كو#M ال, #�ست #"بَيت! خوَينة�ني 
سا#"  بة'مانَيكي  شيعر�نةية  لة�  حة'يا�  'ياتر  ئةمريكا 
ةتي خؤشي (ئينتةتَييمةنت)، 

َ
#"نو�سرَين � #"يانخاتة حال

تر  شتَيكي  لة   #كو  Mخوَينة َي.. 
َ
#"ل ثَي  شتَيكيا�  يا� 

ئَير"..  بؤ   ،"��نةطؤِ  P' هَيشتا  '"�قة  ئة�  �هاتو�"، 
 #جا نو�سة�ني كوP' ،ئةمريكا) كةمَيك نامؤية M(باكو�
"نط # #"نو�سن  ثَيي   Mمانة' ئة�  غكر#ني 

َ
قة"بال  لةبة

يا� هة ناطةM بة جو�نيي شيعر"كةيا�،  يا� مةبةستي  
لة  كةمَيك   �� كة  #"كة+   �#لَيبو  M���# نو�سينةكةيا�، 
 M"ئة� بةآل+  #"كة�مة�"، ��# تؤ   Mكة"ثرسيا �"آلمي 
 M"هَينانة� هةية،  بة'مانة�"  ثةيو"نديي   هة َيم 

َ
#"شيل

 M"نكر#نة���نمو�نةيةكة، ئة�يش نو�سينَيكي كو#M بؤ 
مةبةستةكة+، لة �"آلمي ثرسيا"كةتا� نزيكة. لة كاتَيكد� 
 M99  "Fما لة  #"#�ية�"،  ئَيو"+  ثرسيا"كاني  �"آلمى 
َيك 

َ
(مال  Mشيعر  لةسة نو�سينَيكم  ضا�#َير#�  "خنة* 

(#�نا  لةالية�  كة  كة�,،   بةضا�  خؤ+  لةنا�جانتا)* 
�"آلمي   Mَنامة� من  هةضةند"  نو�سر�بو�،   (عةسكة
نو�سينةكةM  بد"مة�"، ضونكة ئة�" بؤضو�ني خؤيةتي، 
 (توند�تيذ)� P'  كة+ كة"# Mية1 بة 'مانةكة"Fتةنيا ئاما
لة  قَيك ِ #"كر�  هةست   M"ئة�  M"'�ئةند تا  بو�،  �شك 
ثشتة�"M هةبَيت، طو�ية �تا"كةM لةسة من نو�سيو"، 
 Mنيو ستو���   ضو� ستو�نة،   Zشة Mنو�سينةكة بةآل+ 
 Mثِر طشتي  شتي   � ئة�   � ئة+   Mبةقسة بو�،  ثَيشةكي 
 Mكر#بو�  نركة Qي 'مانةكةM ئة�"ند" قو

َ
كربو�"�"، بال

#"ها,! طو�ية مانشَيتةكة لةسة شيعر"كةM من بو�، بةآل+ 
 Mشيعر"كة تةنيا ية1 ستو�� � نيوM نو�سينةكةM لةسة
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من بو�، من كة باسي 'ما� #"كة+ مةبةستم ئة+ اليةنةية، 
 M"كا� لة تاقيكر#نة�بةM #�هَينةP' نطة"نة1 َيزما�، 
 

َ
لةطة6 نةضن) "# َيزما�  (مامؤستايةكي  بة#"ستي 

ئة�"Z #"قي شيعريي جو�نما� هةية كة �"#"طَيِر#َينة 
سة 'مانَيكي ترM جيهاني، جو�نيي خؤيا� لة#"ست نا#"�. 
خوَينةM جيهاني بؤ خؤيا� #�ستد"كة�!، �"كو لة �"آلمي 
('مانَيكي  نةبو�ني   ،�# ثَي   +"Fئاما تريش  ثرسياَيكي 
 M"نزيكبو�نة� هة�"ها  خا�َين،  جو���   � ئاسا�  ئا'�#)� 
قسة�   � سياسة,  لة   M"نزيكبو�نة� جياتيي  لة  Fيا�  لة 
 P' (�#يةتيي خؤكر�شمي Pشنبֲרيي طة�" (خا�"ند�#
ما� لَي نزيكة P' نةكة�تنة�" لة شيعر، ضونكة شيعر��#
 بِرPين � لَيى #��بكة�ينة�" ناتو�نֵר بة ��# P' � ئةطة

تا'"يي بينو�سֵר!.
 Mني شيعر�نا�" نا�" #"قي جو ي #��هة'�

َ
#��M سال

لةسة سايتة كو#ييةكا� #"خوَينمة�"، كة خؤ, يةكَيكي 
بةهةمي  "نطة   ،+��#  P' بةآل+ ضونكة  لة� شاعֲר�نة، 
 #هةندَيكيانم بة ضا� نةكة�تبَيت، بؤية ناتو�نم �يةكي �
ي 

َ
لةسة ئة� هةمو� شاعֲר�نة بد"+ كة ثَيش يا� #��M سال

كةتو��."# #��هة'�

نالَة حةسة�:
 ���بة�� بة  ئَيستا��  قؤناغي  لة  كو��-  شيعر- 
ئاستَيكي  لة  من   -��بِر بة  خؤيد�  �َينَيي �  

َ
لةطة2

� لة ثَيشن..�ةكانيش ِ�
َ
تر�، هة�ل

َ
باال

 Mمَيذ�� لة  "خشانة # سة#"يةكي  بيستة+   M"#سة
 

َ
لةطة6 سة#"ية#�  لة+   هة #نيا#�،    Mهونة  � ئة#"بي 
كا"سا,   M"هاتنةثَيشة�  � تةكنةلؤFيا  ثَيشكة�تني 
 بةسة  "طة�  Mوطؤِ

َ
ئال مَيذ��ييةكا�،    "��#��ِ  �

 � يةتييةكا� 
َ
كؤمةال ثةيو"نديية   � ئابو�ييةكا�  بنةما 

 M"#سة  Mتا"سة لة  هاتو�".  مرPظد�   M"بֲרكر#نة�
بيستةمد� � بة#��M #"يةM يةكةمي ئة+ سة#"ية#�، لةنَيو 
#��"مد�   � يةكة+  جيهاني  جةنطي  تر�Fيدياكاني   Mهةنا�
 Mسةتاسة لة   Mهونة  � ئة#"بي   Mقوتابخانة ضةندين 
ميتؤ#  قوتابخانانة  لة+  يةكَيك   هة كة  بو��،  ثةيد�  #نيا 
طرتبو�. 

َ
هةل خؤيد�   Mهةطبة لةنَيو   M"'تا ئةلطؤيةكي   �

 M"1 � 'ما� � شَيوP�ئيا � بينيني تا'" بؤ فؤ+ � نا�"ِِ
بِريني تا'". ئة�"تا لة ئةمريكا قوتابخانةكاني: �َينةيي "#
سوياليز+  فةِ"نسا  لة   ...�  Z"ِ  Mضيا  � مؤ#َيرنيز+   �
لة   � (فيوضةيز+)  ئايند"ييةكا�  ئيتاليا  لة   ...� #�#�يي   �
  Angry Penguins  �   Jindywrobaks ئوس>�ليا 
�.... كة هةندَيك لة� قوتابخانانة نة1 تةنها ِ��نينةكانيا� 
كو ِ"خنةيةكي ِيشةييا� 

َ
بؤ ئة#"j � هونة نوMَ بو�، بةل

 � فَيركر#�  سيستةمي  لة   � كؤ�  #�بونةيتي  لة  #"طر, 
ئابو�ييةكا�  بنةما   � #"سةآل,  سيستةمي  لة  تةنانة, 
لة  لَير"�"   ئةطة يةتييةكانيشة�"، 

َ
كؤمةال ثةيو"نديية   �

بطةَِيينة�"  #"بَي  بِر��نֵר.   M#كو  Mشيعر  M"نوَيبو�نة�
 P' َيكيوطؤِ

َ
سة#"مي طؤ�ني شاعֲר، كة لة� كاتة#� ئال

سة"تايي لة شيعرM كو#M بة#يها,، ئة�يش بة طؤِ�ني 
كَيشي  ياخو#  ثةنجة  كَيشي  بؤ  عة"بي   M'�عة كَيشي 
��نطة، ِ ةكاني 

َ
هة�ل ئة�"   M��#بة��#  .M#كو يي 

َ
خؤمال

لَي  ئيجابيي   � #يايكر��  بةئةنجامَيكي  ��نطة ِ  +
َ
بةال

نةكة�تة�". بةنة'"M من ِ��نطة هة لة بنةِ"تة�" بةياني 
�طةياندنةكةM خيتابَيكي سياسي � نا�"ِPكَيكي سياسي ِ
د�نَيكي جو�نكاM � ئيستاتيكي بَيت 

َ
بو� 'ياتر لة�"M هة�ل

��نينَيكي ِ  � تا'"  #"قي  بةهةمهَيناني   � خةمآلند�  بؤ 
كايطةيي  هةشتاكا�  نا�"ِ�ستي  لة  جيا��'.   �  Mَنو
 قوتابخانةكاني: بو�نطة�يي � بو�نيا#طةM � �َينةيي بةسة
 Mَكر"# .�ئاستَيك #"بيند تا  ئة�كاتة   Mشيعر � ��شاعֲר
 
َ
ال

َ
ةكاني (ئةنو" مةسيفي � عةباQ عةبد�ل

َ
شَيو�' � هة�ل

 M(يوسف) � ياخو# #يو�نة بَينا�نيشانةكةM (فةيد '�مد�
 M��#بة بخوَينينة�".  �ستاية#� ِ لة+  تر  شاعֲר � ضةند�ني 
قؤناغي هةشتاكاند� #"كرMَ باسي شاعֲר�ني ئَيستا بكةين 
كة  #يدَيكي ِPشن>يا� هةية بؤ نوَيبو�نة�" � #�هَينا�، بؤ 
 � 

َ
 خةيا6

َ
ةكر#� لةطة6

َ
مةعريفةp"# M � 'ما� � بؤ مامةل

> بةنَيو 
َ
فةنتا'يا � هونةM �شة � 'ما�.. بؤ ِPضو�ني قو�ل

 qPة بَيئاطاييةكاني مر
َ
ثانتاييةكاني 'ماني خة�� � خةيال
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� #P'ينة�"M كؤ# � مر��يية جو�نةكاني كر#"M نو�سֵר 
 #��� #�هَينا�. شيعرM كو#M لة قؤناغي ئَيستا#� بة بة
تر"، 

َ
باال ئاستَيكي  لة  من   M�بِر� بة  خؤيد�  #�َينَيي   

َ
لةطة6

ةكانيش ِ�� لةثَيشن.
َ
هة�ل

قؤناغَيكي  لة  ئَيستا   M#كو  Mشيعر) طوتم  سة"تا 
�ثةِينة. ِ Zثا M"مةبةستم قؤناغي نة� Mتر") بةمانا

َ
باال

 M��#بة كة  بكةين   ZخةP#�با ئة�  باسي   Mَكر"#
 � شاعֲר  سة#��  كؤضكر#ني   ."��ئا هاتؤتة  �ثةِينة�" ِ
, � فَيربو�ني 'مانة 'يند��"كاني 

َ
نو�سة بؤ #""�"M �ال

هؤشياييةكي   � #�بونةيت  لة  بةهر"مةندبو��   � جيها� 
نوMَ � ئاشنابو�ني 'ياتر بة قوتابخانة فةلسةv � ئة#"بي 
شؤِشَيكي  بةثاكر#ني   1"� جيها�،   هونةييةكاني   �
 jنايا  M"ضا�سة  � كتَيب  سة#��  طَيِر�ني "� بة   Mفيكر
#"'طاكاني  طةشةسةندني  جؤ��جؤ"كاند�..   "بو� لة 
�طةياند� لة ئاستَيكي فر���ن>،  #"ستةبةكر#ني بِرَيك لة ِ
ئيمكانياتي ما#M بؤ نو�سة�� � هة�"ها بةهر"مةندبو�� 
لة #�هَينا� � ثَيشكة�تنةكاني تةكنؤلؤFيا �"1 سةتةاليت � 
 M... ئةمانة هةمو��ت>ين ما�"#مؤبايل � ئينتةنَيت لة كو
بֲרكر#نة�"كاني   بةسة بو�  ثؤ'"تيظيا�   M"نة��#كا
شاعֲר�� � نو�سة�� لة+ #"��نة#� بؤ كر#"M نو�سֵר � 
َيم شاعֲר�� � نو�سة�ني 

َ
نوَيبو�نة�" � #�هَينا�. #"تو�نم بل

َيكي 
َ
�ثةِين ضانسَيكي طة�"تريا� بو�. خالِ Zثا M"نة�

تر #"كرMَ باسي بكة+ �"1 ضؤ� قوتابخانةكاني #�#�ئي � 
 لةFَير ضةمكة سايكؤلؤFييةكةM فرPيد#� P' يالييةكا�سو
ئَيستا  لةنَيو #"قة شيعرييةكاني  ئةند�'"  بةهةما�  بو��، 
 � غةيز"كا�  'ماني  'ياتر  شيعر  'ماني   Mكة"# هةست 
لةنَيو   <

َ
قو�ل مرPظة.  نةستييةكاني  هةستة   � خة�نةكا� 

بة  كا#"كا,،  ضةثَيند��"كا�  خة�نة   � غةيز"  ثانتايي 
'مانَيكي ئֲרPتيكي � طرنطي بة بةها ئֲרPتيكييةكا� #"#�,، 
��بةَيكي ِ ئةمريكيد�   M"'تا  Mشيعر لةنَيو   Zئةمة كة 
فر���ني #�طֲרكر#��" � بةتايبة, لةالM شاعֲר" مَييةكا�. 
 Mنطة��ِ لة   Y  M#كو  Mشيعر  Mئَيستا تر  بةمانايةكي 
نوَيبو�نة�" � Y لة ِ��نطةM مةفهو+ � تَيطةيشتن لة شيعر 
طرتو�"   Mخؤ  Mَيضكةِ ئَيستا  َيֵר 

َ
بل #"تو�نֵר  #�هَينا�   �

 
َ

لةطة6  Mنيانة�ئة� جو  �  Mَبة#��M جو�نييةكاند� #"طة  �
���. ئة� Fكو �"كانماند��بِرة سة

َ
خة�� � غةيز" � خةيال

بؤ  شوناسَيكن   � #"بةخشن   |Pِ بة  ئا�مي   Mنيانة�جو
.qPيي مر'Pيي � ثֲר"طة�

شيعرM ئَيستا بة+ ِ��نينة�" لةنَيو #نياM ئةفر�ند� � 
د"#� بة ستايلي تا'"�" 'ما� ببَيتة ئامر�'َيك 

َ
#�هَيناند� هة�ل

د"#� بؤ كةشفكر#ني سيحر 
َ
بؤ ِ"نطكر#ني جو�نييةكا�. هة�ل

خو#  ثةيو"نديي  د"#� 
َ
هة�ل �شة.  شا��"كاني  نهَينيية   �

هة�"ها  ةكا�، 
َ
خةيال  � غةيز"كا�   � هةستةكا�   

َ
لةطة6

 � سر��شت   �  �بة�"#  � 'ما�   
َ

لةطة6 خو#  ثةيو"نديي 
 1"�"نطةكا� ثةيو"ندييةكي كا� � فر" ِ"هةند بَي، هةِ
ئة�"  Pشني ِ بة   P' سؤسَير“   M#” نو�سينةكاني  لة 
#"خوَينية�" كة ”'ماني نو�سֵר ئة� #"بِرينة ِ��تة نيية 
 .“Mَبةكا#"هَيند  

َ
كؤمة6 تاكةكاني  لةنَيو   M"ئة�  1"�

 � ئةفر�ند�  بؤ  ئَيستا  ةكاني 
َ
هة�ل َيم، 

َ
بل ئة�"  مةبةستمة 

 Mَنو 'مانَيكي   � نا��'" � ستايل   � #�هَيناني #"قي جو�� 
ئةندَيشةكاني   � بֲר   Mنة�#�ئا' بِريني "# بؤ  ئامر�'َيك  كة 
ثَيمو�ية  من  بؤية  هةمةاليةنةتر"،   � طشتطֲרتر   ...qPمر
#�هَيناني   � Pشن> ِ بةئةنجامي  نزيك  #�هاتو�يةكي  لة 

طة�"ترM لَيد"كة�َيتة�".
 M#كو  Mشيعر لةنَيو��  #َيك ��بة لة   Qبا  ئةطة
لة  ئا�َِيك  #"كا  ثَيويست   �� بكةين،  جيهانيد�   Mشيعر  �
تةمة� � لة� سة#"مة بد"ينة�" كة شيعرM كو#يي تيايد� 
لة#�يكبو�". هة لة� سة#"مةM شيعرM كو#M كؤثةيةكي 
 1"� ثَيشكة�تو�"كاني  تة 

َ
�ال لة  كاتة#�  لة�  بو�"،   سا�� 

 � ئֲרلةند"   � ئةمريكا   � ئيتاليا   � بةيتانيا  فةِ"نسا، 
تاني تر باQ لة نوَيخو�'M � مؤ#َيرنيز+ #"كر� 

َ
ضةندين �ال

هةندَيك  لة   � بو��   �كا  P' �ستاية#� ِ لة+  ةكا� 
َ
هة�ل  �

 MPشنطةِ شؤِشي  ثَيشيش  لة�"�  َيك 
َ
طةل تانة 

َ
�ال لة+ 

#"ستيثَيكر#بو�.
بة�  نيية  ثاسا�هَينانة�"  مةبةستم  لَير"#�   "#يا
َيم ضونكة تةمةني شيعرM كو#M لة ئاست 

َ
مانايةM كة بل

لة  ئَيمة  #�هَينانةكاني  بؤية  كوت>"،  تر  تاني 
َ
�ال تةمةني 

�مبؤM شاعֲר ِ ئاستي ئة��ند� نةبو�". ئة�"تا شكسثֲר � 
 كوتد� #�هَيناني P' مةند لة تةمةنَيكي� ظانكوخي هونة
 � شاعֲר   �  نو�سة بة  بو��   � بو�"  طة�"يا�  هَيند" 
هونةمةندM جيهاني، كة هةمو� #نيا ثَييا� سةسامة � بؤ 
هةتا هةتاية مَيذ��M مرPظايةتي شانا'ييا� ثَيو" #"كا,، 
باسم  كة   M"مَيذ�� ئة�   � تةمةنة  ئة�   

َ
لةثا6 ئَيمة   +

َ
بةال

كر# قة#"َيكي جيا��'ما� بو�". ئَيمةM كو# تر�Fيدي>ين 
 Mمَيذ�� Mتاثا� مةطةسات>ين قة#"ما� هةبو�" لة سة
مرPظايةتيد�. ئَيمة هةميشة لة ئامَيزM مة~ خة�نما� بة 
مانة�" � بة ئايند"M خؤمانة�" بينيو". مةبةستمة ئة�" 
ةكاني شاعֲר�ني كو# بؤ 

َ
َيم ها�� � #"نط � سة#� � هة�ل

َ
بل

 M��#بة ��د�� بؤ نوَيبو�نة�" � طةِ
َ
مانة�" بو�" نة1 هة�ل

جو�نكر#� � ِ"نطين>كر#ني Fيا� بو� بَيت..! الM شاعֲר�ني 
ئَيمة، شيعر هؤكا � ئامر�'َيك بو�" بؤ بةطرM لة خو# � 
نةتة�" � خا1، هة بؤية تا #"نطانَيك ئةكي سةشاني 
 قوِQ بو�". هةطبةM شيعر ثِربو�" لة P' M#شيعرM كو
ك بؤ 

َ
ثةيا+ � لة ها��َيك بؤ هاند�� � �شياكر#نة�"M خةل
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 Mشةكانما�...! بة� مانايةبو�F�ندنة�" � هةستانة�"M شؤِ
كو سياسييةكانيش لةFَير 

َ
نة1 هة خوَينةM ئاسايي، بةل

طِريا�   � طةمد"بو�نة�"  شيعر   Mتا�"خؤ "حمةتي ِ
#"طر,!.

 Z"نطو"ختة�" هةمو� ئةمانةشد� ئةطة بة #
َ

لةطة6
د�� بؤ نوَيبو�نة�" � طةِ�� بة #��M جو�نيد� 

َ
بو�بَيت هة�ل

 �  Qبَيكة (شَيركؤ  �ستاية#� ِ لة�  ئة�"تا  هةبو�".   هة
بةختيا عةلي) بةضا� ِPشن � بليمةتي خا�"� #�هَيناني 
هةمو�  بة  كة  �"بةهةمهاتو��،  فر"ئة'مو��   �  "طة�
نة1  #�هَينة�نةما�  ئة+  تو�ناكاني  َيم  

َ
#"ل با�"َِيكة�" 

كو 
َ
بةل جيهاند��،  بليمةتاني   �  ��نو�سة ئاستي  لة   هة

 Mئَيمة لةنا�  "نطة ِ سة��تريشة.  لة   P' تو�ناكانيا� 
 � تو�نا   M'بة ئاستَيكي  لة  تريش هةبن  كو#�� كةساني 
طةيةكي 

َ
+ مةبةستةكةما� ئة�"ية، بؤ كؤمةل

َ
#�هَيناند�بن، بةال

ضةند  كة�تني "# ئاكتيظ   � #�هَينا�  ثِر   Mيند��'  M�كا
 � ئاست خة��  لة   � ناشكَينَي  تينوَيتيما�   Mبِر كةسانَيك 
خستني "# مةبةستيشما�  نֵר،  طة�"كانماند�  خؤ'طة 
نمو�نة  بؤ  َيֵר: 

َ
بل مةبةستمانة   M"هَيند نيية  تا1   Mنا�تو

نوَيخو�'ييا�  شؤِشَيكي  سوياليستةكا�  فةِ"نسا  لة 
بةثاكر#. بة ِ�ئياM جيا��' � بة بֲרكر#نة�"يةكي نوَيو" 
"خنةيا� لة شَيو�' � بֲר" تةقليدييةكاني ِ Mبة توند P'
ثَيش خؤيا� طر,، بةتايبةتي شَيو�'"كاني ِياليستةكا� � 
ةكاني خؤيا� 

َ
تا'" هة�ل  P'  M'�بة شَيو Pمانسييةكا�... ِ

ثؤ'"تيظيشي   �  خؤشكة
َ
#ل بةئةنجامي   �  ��خستةِ

 Mلةال ضةشنة  لة�  ي 
َ
هة�ل َيֵר 

َ
بل مةبةستمانة  لَيكة�تة�". 

ثَيويست   1"� يا�  نةبو�"  #�َينَيد�  لة   #كو شاعֲר�ني 
 ،��ِ خستؤتة  لةثَيشد�  هؤكا"كانيشما�   "#يا نةبو�". 
ي 

َ
هة�ل هةندَيك  �ثةِينة�" ِ  M��#بة خؤشبةختانة   +

َ
بةال

 Mةكاني نو�سة�ني طؤظا
َ
بةضا� #"بيندMَ، لة��نة (هة�ل

 Mةكاني طؤظا
َ
ةكاني بر�#"�ني 'نا1 ، هة�ل

َ
"هةند، هة�لِ

 M��#  M"نة� نوَيخو�'"كاني  #"نطة  ةكاني 
َ
هة�ل �َير��، 

َيك بو�" 
َ
�ثةِين � ضةند�ني تر) كة هةيةكَيك لة��نة هة�لِ

#�هَيناني  نة 
َ
ئة+ هة�ال ئةطةضي  نوَيبو�نة�"..   Mستا�ِ لة 

 M�بِر� بة   +
َ
بةال نا،  يا�  بَيت  هَينا  خؤيد�   

َ
لةطة6  M"طة�

 Qبا �يد#من ناكرَيت لة ئاقاM نوَيبو�نة�"M شيعرM كو
َيم.. 

َ
نة نةكرَيت. لة كؤتاييد� ما�" ئة�" بل

َ
لة� #"نط � هة�ال

"�تي ثَيشكة�تني ِ 
َ

# لةطة6���ئةطة شيعرM كو#M بة بة
 لة ئيمِرPكة#� ئةطة  Y � لة #�َينَي  Y  ،�جيهانيد Mشيعر
 Mَكر"# +

َ
لة ئاست خة�� � خؤ'طةكانيشماند� نةبَيت، بةال

َيֵר: ئَيستا ئة� ِPشنيةما� هةية كة لة ئايند"يةكي 
َ
ئة�" بل

 نزيك خؤما� بطةيةنينة كا��نةكة � لة كو, ما�"#� P'
بةخَير�يي بؤ ثَيشة�" بِرPين.

 �  Zخة� هيض  شيعر  َيم، 
َ
بل ئة�"   Mَمة�"# ثاشا� 

طرفتَيكي نيية، ئة�" شاعֲר�نن خة�Z � طرفتيا� هةية...! 
طرفتةكاني   �  Zخة�  لةسة قسة  #"كا  ثَيويست   ��
َيم: يةكَيك 

َ
 بة كوتي #"مة�Mَ ئة�" بلP' .بكةين ��شاعֲר

  ،#كو شاعֲר�ني  لة  هةندَيك  سة"كييةكاني  طرفتة  لة 
ئاستة#�  لة�  مةعريفيةكةيا�  '"خֲר"   �  Mهؤشمةند كة 
 � نوَيبو�نة�"  بؤ  هةبَيت،  Pشنيا� ِ #يدَيكي  كة  نةبو�" 
��تة  (ئينؤظةيشن)   Mمانا بة  نوَيبو�نة�"   "#يا #�هَينا�. 
نوَيي  ستايلَيكي   � شَيو�'   � بֲרكر#نة�"   � ميتؤ#  خا�"� 
جيا��' لة #"��بة � لة #�َينَيي خؤ,. ئةطة لة هةندَيك 
الساييكر#نة�"يةكي  لة  جطة  بِر��نֵר  شاعֲר�نما�  #"قي 
الساييكر#نة�"يا�  هةميشة  نيية.  تر  هيضي  ��كةشيانة ِ
هةمو�  بؤ   "#يا فرPشتو�".   ��خوَينة بة  #�هَينا�  بة 
اليةكيشما� ِPشنة كة الساييكر#نة�" � #�هَينا� #�� شتي 
 Zئَيستا هةتا  تر  طرفتَيكي   .���# يةك>يية�"  لة  ضةند 
ثةيا+  ضةندين   Mطر

َ
هةل شيعر  شاعֲר��  لة  هةندَيك   Mلةال

ن 
َ
نةهَيل #"كا,   ��  Zئةمة كة   ،"جؤ��جؤ  Mيفة'"�  �

بطا,،  جو�نييةكا�  مةملةكةتي  بة   �  Q�"#فֲר بة  شيعر 
سثييةكا�).   "مؤسيقا  M(شا ضةشني  لة  مةملةكةتَيك 
طرفتَيكي تر هةندَيك لة شاعֲר�نما� ثَيناسة � ضو�ضَيو"ية1 
بؤ شيعر #�#"َِيذ�، بؤية #"بينֵר هةميشة لة با'نةيةكي 
#يايكر��M ضةقبةستو� سو�ِ��نةتة�" � هةميشة خةيكي 
شيعر  منيش   M�بِر� بة   "#يا بو��..  خؤ#��با"كر#نة�" 
ثَيناسة  بֲרكر#نة�"ية1   � ثَيو�نةية1  هيض  بة  شتةية  ئة� 
بֵר  ثةيو"ست  خؤما�  �يستي  بَي  لَير"#�  "نطة ِ  .Mَناكر
(خو#��"ند)   1"� شيعر  َيֵר: 

َ
بل  � ئايديالي  ��نينَيكي ِ بة 

 � تو�نا   M"�""# لة   Mتةكة
َ
#"سةال  �  ��بةِ  � مانا 

#"كةين  ثَيناسة  شيعر  كاتَيك  مرPظة..!  بֲרكر#نة�"كاني 
ئا'�#�نة  ناتو�نֵר  هةطيز  َيذين، ِ"#�# بؤ   M"ضَيوضو�  �
#يوَيكي ترM جو#� بؤ #�هَينا� � بؤ  Fيا� � خة�� � خؤ'طة 
 � ثَيطة   �  qPمر ئيستاتيكييةكاني  سو�تانة   � َينة ِ�  �
ثَيناسة  شيعر  كاتَيك  بؤية   .��ِ بخةينة  ثةيو"ندييةكاني 
 � #"كةين � سنو� � با'نةكاني بؤ #"كَيشֵר بة هة ثَيو"
بֲרكر#نة�"ية1 بَيت، ِ"نطة ئة+ ثَيو" � با'نة � ثَيناسانة 
نةبو�ني  نةبن...!  شيعر   Qبة  +

َ
بةال بن،  شتَيك  هةمو� 

ميتؤ#َيكي  هيض  بة  ثشتنةبةستن   �  Mجد  Mخنةطر"ِ
و"شاندنة�" � لَيكؤلينة�" � ِ��نֵר لة 

َ
"خنةيي � بؤ هةلِ

#"قة شيعرييةكا� � #"ستنيشانكر#ني كةموكوييةكا� � 
 Z"نطة ئة�"يا� خستنةِ��M #يو" جو�نةكاني #"قةكة � ِ
طرفتَيك بَيت �� بكا, كة شاعֲר�� تةنها ثشت بة تو�نا � 

'"خֲר" مةعريفيةكةM خؤيا� ببةستن � هيضي تر.
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طؤ��� سديق:

فة��مؤ7  حةقيقةتة   �لة خؤما�  ناتو�نֵר  ئَيمة 
ثَيويستيا�  هةميشة   >�ئة� ياخو�  شيعر  كة  بكةين، 
�كانى �هةنطا بتو�نرَيت   ��لَيو كة   ،��هةبو  �ثر�  �بة

�ست بَيت..��� ��طةيشتن بة بو

سةختي  كر#�َيكي  نَيو  �مد"كَيشنة  ثرسيا�نة  ئة+ 
لة  #"كا,  #يكةما�  ثرسياطةلَيكي   M����بةِ  ،"�"��F#
بة�مبة هؤشيا�M ئاستي تَيطةيشتنما� لة ماهييةتي شيعر� 
د�� بؤ طةيشتن� #"ستلَيد�ني سنو�" نا#يا� فر���نةكاني 

َ
هة�ل

بة�  #�هَينانة�"،  ئاستي  بة  طرَيد�ني  جيا��'ييةكاني�  شيعر� 
مانايةM #�هَينا� #يا#"يةكي سة"كي� بايةخثَيد�� � طرنطي 
بؤ  مة'نَيتييةما�  "سةنايةتي�  ئة�  ئة#"بة�  شيعر�   Mنيا#
 Mنمايشد"كا,، كة تَيكستَيكي ئة#"بي ياخو# #"قَيكي شيعر
تا  طونجا�  ثَيطةيةكي  #"بَيتة  لةهةمانكاتد�  طريةتي، 

َ
هةل

طرفتةكاني   �Zخة� تَيثةِ�ند��  نوَيبو�نة�"�  ئاستي   M"لَيو
ئة+  هةما�   هة #يكة  بةجؤَيكي  بكةين،  #"ستنيشا� 
نَيو كر#�َيكي سةخت>"�"، كة ئة�يش  ثرسيا�نة #"مانبةنة 
 M�كة ئَيمة #"بَيت لة مةغز Mثؤلَينكر#نة. بة� ماناية Mكر#�
ي ئة�" بد"ين ئة� #"قة شيعريانةM كة 

َ
ثرسيا"كانة�" هة�ل

 1"� Y 1 'ما��"� Y "�"خوَيندنة� Mَيطةبةما� #"كة�� لة 
ثرسيا"كانة�  ةتي 

َ
خةسل كة  طرفتةكاني  نو�سֵר�   M'�شَيو

#"بَيت لة َيطةM ميتؤ#� "هةند" جيا��'"كانة�" لةسةيا� 
بكةينة�"�  ضِرتر   لة#"� طفتوطؤكانماني   �Qبا بو"ستֵר� 

سةجة+  خو�ستي  كة  بكةين  ثؤلَينكايية  ئة�  بكرَيت   طة
لة  تر،  سة#"مَيكي  بؤ  سة#"مَيكة�"  لة  ثرسيا"كانة 
لة نة�"يةكة�"  تايبةتة�" بة"� قؤناغَيكي #يكة،  قؤناغَيكي 

بؤ نة�"يةكي تر.
 Zمؤ�فة حةقيقةتة  لة�  خؤما�  ناتو�نֵר  ئَيمة  بةطشتي 
بكةين كة شيعر ياخو# ئة#"j بةطشتي هةميشة ثَيويستيا� 
بة� ثر#" هةبو�" كة لَيو"M بتو�نرَيت هةنطا�"كاني طةيشتن 
هَيز�  ئة�  ثر#"ية،  ئة�  'ما�  بةتة 

َ
هةل بَيت،  �ست # بةبو�� 

�'" ثِر لة "مزئامَيز"ية كة بة#"��+ لة نَيو سيحر� ثانتايية 
ثِر لة سةسامييةكانيد� �� #"بֵר، هةميشة ئة� هَيز" بو�" 
 "كولتو� مرPيي�  ثةيو"نديية   M"با"# طفتوطؤ  بؤ  كة 
"هةند"  بؤ  هةبو�"  طةِ�نة�"  بة  ثَيويستما�  جيا��'"كا� 
 Mتا"قوأل� جيا��'"كاني 'ما�� ئاستة سيحر��ييةكاني، لة سة
د�ني ثرسيا" طة#��نييةكاني 

َ
مَيذ��M مرPظايةتيية�"� سةهةل

'مانة�"  جيا��'"كاني  ئامِر�'"   Mَيطة لة    qPمر  Mفيكر نا� 
ئاستي  لة  هة+   Z'"ية�ئةند بة�  لَيكر��"،  طو'�شتيا� 
َيكي 

َ
كي� هة+ لة ئاستي مةعريفيد� Pل

َ
ثةيو"نديي FP�نةM خةل

#يايكر��#�  طةيةكي 
َ
كؤمةل نا�  لة   Y طَير��"  طرنطي   �كايطة

جيا��'#�   Mطة
َ
كؤمةل  �#�Fنة  �Vطر� "طة'�  نَيو  لة  ياخو# 

تايبةتمةندييةكا��  ةتة 
َ
خةسل  M"ينة�طؤِ بؤ  بو�"  ك  هؤكاَيَ

لة  هة+  جيا��'"كانة�"  'مانة   Mَيطة لة  يبو�نيا� 
َ
حال  Mلَيكد

 �MشنبֲרPئاستي ئاخا�تن� هة+ لة ئاستي نو�سيند� �"1 كاية 
ئة#"بييةكا�. لَير"�" ماهييةتي 'ما� �"1 يةكَيك لة طرنط>ين 
 

َ
ثرسيا"كا� #"#"كة�َيت بة� ثَييةM ثةيو"نديي 'ما� لةطة6

كة  بِر��ية1  #"مانطةَينَيتة  #"بَيت�  بةجةستة  بֲרكر#نة�"#� 
(مانا) ��بةستة #"بَيت بةضؤنَيتيي بةكاهَيناني (�شة) لة نَيو 
ثَيطة جيا��'"كاني ('ما�)#�� #"بَيتة ضةمكَيكي طرنطي نَيو ئة� 
ثَيكهاتةيةM كة #"قَيكي شيعرM ياخو# تَيكستَيكي ئة#"بيي 
َيت� #"# ئةنجا+  طو�ستنة�"ية  ئة�  #"نرَيت�  بونيا#   لةسة
لَيو"كر#�  باسما�  سة"تا�"  لة  كة   M"#ثر ئة�  #"بَيتة 
ةكاني 

َ
قول تَيِر��نينة  جيا��'"كا��  "هةند"  شاعֲר  بةهؤية�" 

خؤM #"طوَيزَيتة�" بؤ نَيو بو��� ضركةساتي بةيةككة�تن. لة 
َيطةM ('ما�)"�" #"قَيكي شيعرM #َينَيتة ئا��"� لة ثشتي 
ثَيو"نةM بةهَيز� كايطة ئاما#"ييا� 

َ
ئة� #"قة شيعريية�" ثال

ثَيو"نة�نةZ #"بنة هؤكاM بةخشيني 
َ
هةية، سةجة+ ئة� ثال

"طة'"كاني #يكة، كة لة نَيو  M��# هَيناني�'"� هَيز لة بةكا
#"قَيكي شيعريد� ئاما#"ييا� هةية� كايا� ثَيد"كرَيت.

كة   Mمةملةكةتة ئة�  ياخو#  جيهانة  ئة�  �ستيد�  لة 
 M'"كاني #يكة�طة'" جيا�"شاعֲר لة َيطةM سيحرM 'ما�� 
شيعر"�" ثَيشكةشما� #"كا,، جيها�� مةملةكةتَيكي سةير� 
جيا��'،   Mهةند" ضةندين  خؤياند�   M��#بة ئةفسونن�  لة  ثِر 
َيك 

َ
طرM كؤمةل

َ
ضةندين يوتوثياM تايبة, ثةلكَيش #"كة�، هةل
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 M"بֲרكر#نة� تَيِر�ما��  بة  يا� P' ثَيويستي  كة  مانا�  هَيما� 
� �"ستا� هةية.

َ
قو6

لة  �"ستانة�"  تَيِر�ما��  بֲרكر#نة�"�   Mَيطة لة  لَير"�" 
بة�مبة #"قَيكي مة'�� نا��'"M شيعرM #"طةينة ئة�"M كة 

بثرسֵר:
ئايا ئة� هَيز" كايطة" ثِر لة سيحر" ضيية كة لة ثشت 
#"قَيكي شيعرM (مةحوM)M شاعֲר"�" ئاما#"يي هةية � لة 
 هَيشتاكة لة ئاستيد� 

َ
سة#"مي ئَيستاماند�� #��M ضةندين سا6

يا 
َ
لةطةل ها�هةست   Mةتة

َ
حال ئة�  #"مانطةَينَيتة  سةسامֵר� 

 "ثرسيا لة  ثِر  سيحر�  لة  ثِر  جيهانة  ئة�   بة بكشَيֵר� 
َ
هةل

طة#��نيانة بكة�ين كة (مةحوM) لة َيطةM #"قَيكي شيعريي 
قاند��يةتي� ثَيشكةشماني #"كا,؟

َ
ة�" خول

َ
كامل

بكةين:  ئا�ستة   "ثرسيا ئة�  #"بَيت  شَيو"  بةهةما� 
ئاخؤ Y هَيز� كايطةييةكة كة �� لة نا� Pحي قةسيد"يةكي 
 "�"(Qبَيكة (شَيركؤ  شاعֲר   M(ثةثو�لة  Mبةند"#)  1"�
سةجة+   

َ
لةطة6 بةيةككة�تنما�  خوَيندنة�"�  ساتي  لة  كة 

بةشَيكي  #"بينة   Zئَيمة قةسيد"ية#�  ئة�  نَيو  "طة'"كاني 
 �سنو #"مانبا,�   Mخؤ  

َ
لةطة6 ها�كا,  فة'�ية�  ئة�  نَيو 

بةبةستةكا� تَيكد"شكَينֵר؟
 ��# جيا��'"،  نمو�نة   ��# ئة+   ،"ثرسيا  ��# ئة+ 
 Mطر

َ
هةل جيا��'��  شيعريي  قؤناغي   ��#  ،Mشيعر سة#"مي 

 +"#بة #"مانبةنة  جيا��'يشن.   M"ينة�
َ
لَيكؤل  �Qبا ضةندين 

با�"  مانا  بة�  نوَيبو�نة�"  #"كرَيت  كة  مد�نة�"ية1 
َ
�"ال

قؤناغةكاني   �+"#سة هةبَيت  تو�ناماند�  لة  كة  نةطرين "�
فة�مؤشيا�  بةتة���"تي  بكةين�  تةماشا  �بر#��   1"� شيعر 
#"نط�  ضةندين  كة  ببֵר  مَيذ��"  ئة�   M�##"ستبة بكةين� 
� نا��'"M ثَيشكةZ كر#��"، 

َ
سة#�M جيا��'M شيعريي كامل

#"بَيت   جاP' كة  َيֵר 
َ
بل #"كرَيت  بةثَيضة��نة�"  كو 

َ
بةل

سة#"+� قؤناغةكاني مَيذ�� �"1 �بر#��ية1 بكةينة ضا�طَيك، 
لة  #"تو�نֵר  كة  َيֵר 

َ
بل #"كرَيت  #يكة  بةمانايةكي  ياخو# 

سة#"+� قؤناغةكاني مَيذ�� �"1 �بر#��ية1 (مانا)M نوMَ بؤ 
 "سة#"مي ئَيستاما� بدP'ينة�"، ئةطة (نا)، كة��تة #��با
 �

َ
#"بَيت لة خؤما� بثرسֵר: بؤ 'ما�، ياخو# فر���نيي خةيا6

سةجة+   �
َ

قو6  Mفكر  Mطر
َ
هةل كة  طة#��نييةكا�   "ثرسيا

"طة'"كاني #يكة لة شيعرM (مةحوM) تا سة#"+� قؤناغي 
ثَيي  'يند��  نةمر�  #"قَيكي   1"� َيذبو�نةتة�"� # ئَيستاما� 
نا�"تة نَيو ئة+ سة#"+� قؤناغةM ئَيستامانة�" بَي ئةند�'" 
لة ئاست #"قة شعرييةكاني (مةحوM) سةسامֵר؟ ها�كاتيش 
#"قَيكي شيعريي ها�ضةخي (شَيركؤ بَيكةQ) بةهةما� شَيو" 
 �+"#كايطةيي خؤM هةية� لة تو�نايد�ية ثَي بنَيتة نَيو سة
ي #"قة شيعرييةكاني 

َ
قؤناغةكاني ترM مَيذ��"�"، هة�"1 حال

(مةحوM) كة بة نةمر�M 'يند��يي ما�نةتة�"� ثَييا� نا�"تة 

نَيو ئة+ سة#"مة نوَيية�"� لة سةجة+ قؤناغةكاني مَيذ��#� 
ئاما#"ييا�   ثرسيا لة  ثِر  'يند��،  نةمر،  #"قَيكي   1"�

هةبو�".
كة��تة ئة�"M با�Q طفتوطؤكانماني لةسة ضِر#"كةينة�"� 
نوَيبو�نة�"ية   M"با"# ثرسيا"كانة  نَيو  طرنطي  بةشَيكي 
لة  طو�ستنة�"  لة  جؤَيكة  نوَيبو�نة�"ية  ئة+  'ماند�.  لة 
لة+  #يكة.  سة#"مَيكي  تر�  قؤناغَيكي  بؤ  قؤناغَيكة�" 
 M1 ضةمكَيكي طرنطي شيعر"� M'ما� بؤ خؤ �ستنة�"ية#�طو
 1"�هة #"بينَيت،  بةضا�  طرنط�  ي 

َ
Pل  � ثر#َيك  #"بَيتة 

#نيا  سيحر�   Mَيطة لة  لَيو"كر#.  باسما�  سة"تا#�  لة  ضؤ� 
نَيو�� #"قَيكي  لة  بةيةككة�تن  لة "مزئامَيز"كاني 'ما�  ثِر 
 M"ئة� +

َ
�ست #"بَيت، بةال# طر ياخو# خوَينة"� �Mشيعر

شيعر"   Mيكة# "طة'"كاني   M��# ئة�  مةبةستمة  لَير"#� 
كؤياند"كاتة�"�  'ما�  ياخو#  كؤ#"بنة�"،  'ماند�  نا�  لة  كة 
طرفتة   لةمةِ  �"طة� �جو#يي   Mثرسيا ضةندين   Mطر

َ
هةل

 Mبة بو��� نةبو�نة�"، ثةيو"ند Mثةيو"ند �qPةكاني مر
َ
قول

طومانكر#نة�".. بَيهو#"يي�  تةنهايي�  نامؤبو���   �M#�'بةئا
نمايشد"كا,�  بؤ  خؤيما�  'ما�  طرنطي  ي 

َ
Pل لَير"�"  هتد، 

#"كة�َيت كاتَيك لة تو�نايد� هةبَيت سةجة+ "طة'"كاني "#
#يكةM شيعر� سةجة+ ثرسيا" جة�هةييةكا� كؤبكاتة�"� 
هةنا�يد�  لةنا�  ئةنجامبد�,�  َيكخستنة  ئة+  بخا,،  َيكيا� 
كة  بَيت،  جيا��'�نة   "ثرسيا  � ضةمك  هةمو�  ئة�   Mطر

َ
هةل

طرنطيثَيد���   Mجَيطة مَيذ��  جيا��'"كاني  قؤناغة  بة#َيذ�يي 
Pشنبֲר�M فيكر بو�" بةطشتي، "نطة  �j"#ني ئة�بايةخثَيد
سة"تاM ئة+ ثةيو"نديية مَيذ��ييةM نَيو�� ئة#"�j فيكر لة 
 Mثَيية بة�  يؤنانييةكانة�" #"كة�َيت،   Mفةلسةفة Mتا"سة
#يدطا  شاعֲרبو���  سة#"مة  ئة�  فةيلةسوفةكاني   MبةP'
لة  شت، ِ"#�# شيعر"�"   Mَيطة لة  فيكرييةكانيا�   �vفةلسة
فيكر"  (نيتشة)   �(#(كֲרكيطا لة  هةية1  نوَيشد�  ضةخي 
َيي  لة   �j"#ئة بة'ماني  فةلسةفييةكانيا�  بؤضو�نة   �  

َ
قو6

فةيلةسوفة ها�ضةخةكا�  لة   P' ،#ستة #"كر�ئا شيعر"�" 
 (..#يكةF) 1"� M�� ثؤ6 ساتة ئةلبَير كامؤ، سيمؤ� #يبظو�
 بة بر#"  ثةنايا�  فةلسةفييةكانيا�  بֲר"  بؤ  بِريند� "# لة 
من   M�بةبِر� سينةمايي،  فيلمي  Pما��  شانؤيي�  وَيستي 

َ
هةل

 �نو�سة كة  بايةخثَيد�نةشة  بو��� 
َ
تَيكةل  "جؤ ئة+   هة

 Mية�بِر� ئة�  #"طةَينَيتة  ثر�ست)  (ماسيل   1"� بֲרمةندَيكي 
َيت: (هةية1 لة بؤ#لَير، #يستؤيظيسكي، فر#يك نيتشة، لة 

َ
بل

تو�نيويانة  بِرينةكانياند� "# نو�سֵר�   M'�شَيو 'ما��   Mبو�
قَينن كة نو�سة� ئة#يباني #يكة نةيانتو�نيو" 

َ
بةهةمانَيك بخول

 Mبِرينة"# نو�سֵר�   M'�شَيو 'ما��  لة�  لَيبد"��  خؤياني 
ئة��� نزيكببنة�"). بةهةمانشَيو" هةية1 لة (يلكة، كافكا، 
FPئا���، كايطةيي  Mبرَيخت) كة سَي نو�سة� ئة#يبي #يا
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(نيتشة)يا� لةسة هةبو�"� ئة� حةقيقةتةيا� #كاند��" كة 
لة  'ياتر  كة  بو��  (نيشتة)ية#�  ئة�  كايطةيي  لةFَير  ئةما� 
هةمو� نو�سة� بֲרمةند"كاني #يكة خا�"� 'ما�� شَيو�'َيكي 
فر�����  جيا��'�  فكريي  ئة#"بيي  بةهر"يةكي  نو�سֵר� 
لة  بو�"  يةكَيك  فنك)  (�يفن  بِرينةكانيد�..). "# لة  بو�"   

َ
قو6

نزيكبو�نة�"  (فنك)   M�بةبِر� هايدطر)  (ماتن  قوتابييةكاني 
 Mثَيية بة�   "مةترسيد� كاَيكي  (نيشتة)  بةهةمةكاني  لة 
خا�"�  هةبو�"،  تايبةتي  جيا��'�  ةتَيكي 

َ
خةسل (نيشتة) 

بو�"  سةنجِر�كَيش  "مزئامَيز�   �
َ

قو6 ئة#"بيي  'مانَيكي 
تيا#�  َيكخستنَيكي   �Mئاما#"كا  "جؤ بِرينةكانيد�، "# لة 
فر�����   �

َ
كامل هؤشياييةكي   

َ
لةطة6 ها�شانة  كة  #"بينرَيت 

د�.
َ
ئاطاييةكي قول

ئة�"#�ية  ثَينا�  لة  نمو�نانة  ئة+  باسكر#ني   �  ��خستنةِ
 M��َيֵר: 'ما� ضةمكَيكي هة" طرنط� بايةخثَيد

َ
كة بتو�نֵר بل

�كَيشا��  بؤ  هَيزَيك  #"بَيتة  ثَيطةية1،  #"بَيتة  شيعر"� 
لة  #يكة  "طة'"كاني  سةجة+  َيكخستني  كؤكر#نة�"� 
ي بو��)M كة (ماتن هايدطر) باسي 

َ
شيعر#�، #"بَيتة ئة� (مال

 Mَيطة لة  شيعر�  لة  بريتيية  'ما�  ��ية  ثَيي  #"كا,�  لَيو" 
#"بَيت،  ئاشكر�  شَيو"ية  بة�  ضؤنة   Mخؤ 'ما�  شيعر"�" 
َينَيت تا�"كو 

َ
#"بَيتة ئة� هَيز"M كة َيطاكا� بؤ بو�� #"خةمل

 qPمر Mجة+ قؤناغةكا� الئاما#"بَيت� بة#َيذ�يي مَيذ�� � سة
بمَينَيتة�"، لة َيطةM ئة+ هَيز" ثِر لة سيحر� "مزئامَيز"�" 
تَيكستةكا��  تَيد"ثةَِيت�  شاعֲר   Mنة�#�هَينة  M"'� تو�نا� 
بةهةمةكا� خؤيا� ئة#"j بةِ��M نةبو�ند�� #َينة نَيو بو��� 
قَينرَين 

َ
ساتي #"ستثَيكر#نة�"، ئة� تَيكست� بةهةمانة #"خول

كة ثَيش> خوَينة ياخو# �"طر بةهيض شَيو"ية1 ضا�"ِ��ني 
 Mَيطا لة   مةطة نةبو�"  بؤيا�  ثَيشبينيي  ياخو#  نةكر#��� 
كة  ('ما�)"،  ئة�يش  كر#،  باسما�  كة  نةبَيت  هَيز"�"  ئة� 
سةجةمي ئة� "طة'�نة كؤ#"كاتة�" كة ئاماF"ما� بؤ كر#�� 
� ضِر�ثِر بةَِيطاكاني خؤئاما#"كر#ند� 

َ
�"1 ثَيكهاتةيةكي كامل

��نكر#نة�"ية1  كة  #"كا,  ثَيويست   �� لَير"�"   ،�Pِ"#
ئة+   Mثَيية بة�  خؤئاما#"كر#نة،  ئة+   Mجؤ  لةسة بد"ين 
بة  بضوَينֵר  شيعر  كة  ناطةَينَيت  ئة�"   Mمانا خؤئاما#"كر#نة 
لة  شيعر  نةخَير  ماتماتيكي.   Mها�كَيشة  1"� ها�شَيو"يةكي 
ها�كَيشةيةكي ماتماتيكي ناضَيت � #��" لة�"�" كة بتو�نرَيت 
بكةينة�"�   Mجَيطة #يايكر��#�  جَيطֲר�   Mخانة ية1  لة 
قوسايي  Fَير  ناضَيتة  بَيت، شيعر  تةفسֲר   ية1 جؤ  Mطر

َ
هةل

� فشاM هيض جةبر� مةجَيكي #يايكر��"�". فة'�يةكة ثِر" 
لة�  #"بَيت  ناكرَيت.   M#يا تيا#�  سنو�"كاني   �M#�'ئا لة 
فة'� ثِر لة ئا'�#يية#�، لة نَيو ئة� سنو" فر���نة#� ئة'مو��� 
 M� ئة'مو�ني جد�M جة�هة

َ
ةكانما� بؤ نوَيبو�نة�" هة�6

َ
هة�ل

"هةندM جيا��'�  Mطر
َ
طرM #�نيابينيي نوMَ بن، هةل

َ
بن، هةل

'ما�  كايطةبن،   �
َ

قو6 �جو#يي  طة#��ني�  ثرسياطةلَيكي 
بَيت،  د� 

َ
لةطةل فر���ني  ةمةند� 

َ
#"�ل  Mئاطا  �Mهؤشيا #"بَيت 

� مةعريفةيةكي فر���� بَيت� تو�ناM شكاندني 
َ

خا�"ني خةيا6
بةبةست� بة'�ندني سنو�" جةبرييةكاني هةبَيت. 

بو��  سةنجَيك  ضةند  لَيو"كر#  باسما�  ئَير"  تا   M"ئة�
#"مة�َيت  لَير"شة�"  نو�سֵר،   M'�شَيو 'ما��  بة   ,"سةبا
طا لة ثرسياَيكي #يكة بكةمة�" كة بةشَيو"ية1 لة شَيو"كا� "#
كو#يية�"   Mشيعر  Mمَيذ�� قؤنا��   �+"#بةسة ثةيو"نديي 
��بةِ��كر��"تة�"   "ثرسيا  "جؤ ئة+  جايش   P' هةية� 
ئة+ #"طاية   M"، كر#نة��ند�شاعֲר �لة نوسة َيك P'  

َ
لةطة6

بةئة'مو���   ,"سةبا #يكة#�  ثرسياَيكي   M��بةِ ئةماند�, 
�ثةِين � تا Y ئةند�'"� سنو�َيك  Zثا M"ي شيعريي نة�

َ
هة�ل

 بة� "�تة شيعريية بֶר كة لة 
َ

ئة+ نة�"ية تو�نيويانة تَيكة6
ي ئة�"يا� #��" بة�#M ئا�ِ لة 

َ
ئا�#�ية، تا Y ئةند�'"ية1 هة�ل

قؤنا�� مَيذ��M شيعرM ثَيش خؤيا� بد"�� بيكةنة مةجةعَيك 
بو�نة�"� هة+ بؤ جيابو�نة�"Z كة لة 

َ
هة+ بؤ تَيطةيشتن� قول

ثَينا� #"نط� سة#�يةكي شيعريي نو�Mَ جيا��'#� #"بَيت.
 Mشيعر M"مةبةست لة نوَيبو�نة� لة+ تَيِر��نينة�" ئةطة
بةقؤناغةكاني  بَيت  هةنطا�نا�  تَيثةِ�ند��   �M'�جيا� Mتا�بة�
 Mشيعر بةقؤناغي  بَيت  #كر#� ��بة بةتايبة,   ،Mخؤ ثَيش 
كالسيك، ئة�� بَيطوما� #"بَيت باQ لة� طؤِ�نكاييانة بكةين 
كة ثاZ شيعرM كالسيكي بةسة 'ما�� ئة� #��M ثَيكهاتةكاني 
مد�نة�"M ئة+ ثرسيا"� طرَيد�ني 

َ
ترM شيعريد� هاتو�"، بؤ �"ال

ئة'مو���  بؤ  بطةَِيينة�"  #"بَيت  #يكة�"  بةثرسيا"كاني 
 (��شيعرM شاعֲרَيكي طة�"M �"1 (طؤ��) بة� ثَييةM (طؤ
بةهةمة شيعرييةكانيية�"   Mَيطا لة   Mنة�لة� شاعֲר يةكَيكة 
#"هَينَيت�  كالسيكي   Mشيعر  M(ما�') ستايلي  بة  كؤتايي 
 M'�جيا� فؤمَيكي   ،Mشيعر  Mيكة# قوتابخانةيةكي  َيضكة� 
 1"� (��#يكةM ('ما�)ما� ثَيشكةZ #"كا,، كة خو#M (طؤ
ئة+  شيعريية�"،  قوتابخانة  َيضكة�  بة�  ��بةستةية  شاعֲר 
تا'"طةييةM كة (طؤ��) لة ئاستي شيعر#� ثَيشكةشي #"كا, 
بؤ   +

َ
بةال خؤئا��ية،   Mفكر  �j"#ئة مֲר�تي  َيֵר 

َ
بل #"تو�نֵר 

Pشنبֲרيي ئَيمة #"شَي بة تا'"طةM نا�'"#M بكةين،  Mنيا�#
#"ستنيشانيا�  #"بَيت  كة  كامانة�  حةقيقةتانة  ئة�   +

َ
بةال

#"بةستَيتة�".  بةتا'"طةيية�"  شيعر   MسةPثر كة  بكةين، 
(بةختيا عةلي) لةسة ئة+ #"ستنيشانكر#نة #"�"ستَي � ثَيي 
 كؤM شيعر"كاني #نيا#� 

َ
لةطة6 ��ية هةمو� شيعرَيك #"كرَيت 

+ هةمو� جيا��'يية1 جيا��'يي تا'"طة�نة نيية، 
َ
جيا��'بَيت، بةال

 Zيكة# شتطةلَيكي   �M'�جيا�  لةسة  Mتا'"طة  Mثَيية بة� 
ناكا,،   كا  M'�جيا� لةسة بةتةنها   تا'"طة  Mبةند"، شيعر
 Mينة�"يةكي ئاطايانة'P# �كو لةسة جيا��'ييةكي هوشيا

َ
بةل

"طة'" ها�بةشةكا� كا#"كا,. بةبِر��M (بةختيا عةلي) كؤ� 
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لة شيعر #"ناكرَيت، بة� مانايةM ئَيمة� كؤ� بةية1 كة"ستة 
 �Mكا#"كةين، كة ('ما�)". كؤ� لة َيطاM نةست� يا#"�"
 "+ جيا��'ييةكى طة�

َ
خة'ينةM ('ما�)"�" #"طةَِيتة�"، بةال

'"�يية1  كؤ�  #��با"بو�نة�"#�،   � طةِ�نة�"  نَيو��  لة  هةية 
نيية ثِر نةبَيت لة� نا#يا�نة* لة شيعر#� بة #��يد� #"طةَِيֵר. 
كؤنة،  سيستةمى  تَيكشكاندنى  تا'"طةيد�  لة  طرنط   M"ئة�
#"بَيت  كؤ�  كة�تةكةيةتى، "#  *جؤ تَيكشكا#ندنى 
'ياتر  بؤ   ((بةختيا #��با"بَيتة�".  نابَيت   +

َ
بةال بطةَِيتة�"، 

ةمةندكر#نى ئة+ تَيِر��نينة �تةيةكى (#يد�) #"هَينَيتة�" 
َ
#"�ل

#يكة#�  ناكؤيى  لة   +
َ
بةال نابَيت،   �� هيض شتَيك  ��ية  ثَيى  كة 

ناكؤيية  ئة�  #يتنة�"  شيعر#�  لة   *تا'"طة #"يبينينة�"، 
تا'"يةية.

شيعر*  لة  #"كةين   *تا'"طة لة   Qبا كاتَيك  لَير"�" 
ةتانة* 

َ
خةسل ئة+   ��طؤ شيعر*  كة   Mماناية بة�   �#(��(طؤ

تيا#� بة#* #"كرMَ، ستايلى شيعر* طؤ�� بة قؤناغى ِ��نطة#� 
�ثةِين   *��# بؤ  #"بِرَيت  هةشتاكا�  قؤناغى   � تَيد"ثةَِيت 
نى 

َ
نمو�نة* #يا� بةضا�* 'يند��Z بؤ قؤنا� � كؤتايى ساال

حةفتاكا� � سة"تا* قؤناغى هةشتاكا� ئة� #"نطانة* كة لة� 
 قؤناغة#� خا�"نى 'مانَيكى نوَيى � فؤمَيكى نوَيى شيعرين هة
مة,) 

َ
هةل لةتيف  ثةشَيو،   

َ
ال

َ
عةبد�ل  ،Qبَيكة (شَيركؤ  لة  ية1 

لة  #"كرَيت  هةشتاكانيش  قؤناغى  لة   Qبا بو��.كاتَيكيش 
شيعر* كو#يد�، ناكرَيت تايبةتمةنديى شيعر* شاعֲרَيكى �"1 

(محةمة# عومة عوسما�، فاتيح عيز"#ين) لة يا# بكةين.
 � Qينة� ئة'مو�نَيك كة #"كرَيت جَيطة* با�ثةِ Zلة ثا
ينة�"كانما� بَيت � بةجد* لةسة بو"ستֵר، 

َ
طفتوطؤ � لَيكؤل

ئة'مو�نى شيعر* (بةختيا عة�)ية، كة ثَيطةيةكى فر���� � 
ئة+   لةسة فر���نيشى  كايطةيى  قؤناغةية�  ئة+  بةضا�* 
حةقيقةتة  ئة+  #"بَيت   Zئةمة  *سةبا هةبو�".  نة�"ية 
فة�مؤشنةكةين كة شاعֲר�نى #يكة هة� خا�"نى ئة'مو�� � 
 + بؤية ئة'مو�نى شيعر* (بةختيا

َ
تايبةتمةند*M خؤيانن، بةال

عة�) �"1 نمو�نةيةكى 'يند�� #"هَينةمة�"، ضونكة ئة'مو�نى 
نيا* كر#ين لة�"* كة ('ما�)* 

َ
شيعر* بةختيا بة جؤَيك #ل

 j"#لة ئاست شيعر� فيكر� ئة ةمةند" 
َ
كو#* 'مانيكى #"�ل

بةطشتى، سةبا* ئة+ بؤضو�نةZ (بةختياعة�) ثَيى ��يى 
كة ئة'مو�نى شيعر* (شَيركؤ بَيكةQ) لة سة"تا* قؤناغى 
هةشتاكانة�" هيض بةبةستَيك نةبؤتة َِيطر لةبة#"+ ئة'مو�نى 
+ ئةمرP شَيركؤ طة�"ترين َيطر" 

َ
شيعر* شَيركؤ بَيكةQ، بةال

شيعرييةكانى  نة�"  ئة'مو�نى   +"#لةبة بةبةستَيكة  ياخو# 
مانايةكى  بة  �ثةِين،  ثَيش  نة�"*  بةتايبة,  خؤ*،   Zثا
+ من 

َ
#يكة ��تة كةQ مذ#"* #F" (شَيركؤ)* ثَى نةبو�، بةال

طر* ئة� 
َ
) * (بةختيا عة�) هةل

َ
ثَيم ��ية (طونا� � كةنةظا6

مذ#"ية بو�، كة بة فؤمَيكى نوَ* � 'مانَيكى ثِر لة سيحر* 

 � كة�, "# فر���نة�"   �  
َ

قو6 #نيابينييةكى   � "مزئامَيز   �
قاند� � #�هَينا� لة بةهةمةكانيد� #"بينينة�".

َ
ثرPسة* خول

سة لة نوَ* #"مة�َ* ئة�" بֲר بهَينمة�" كة ئة+ بؤضو�نة 
شيعريى  سة#�*   � #"نط  �ثةِين   *��# لة  ئة�"*  ناكاتة 
ئايا   "+ ئة�"* جَيطة* ثرسيا

َ
#يكة بو�نيا� نةبو�بَيت، بةال

ببنة  تو�نيويانة  �ثةِين   Zثا شيعرييانة*  #"نطة  لة�  ضةند 
#"نطة  لة�  ضةند  �ستطؤ؟   � حةقيقي  شيعريى  سة#�يةكى 
#نيابينى   � 'ما�   1"�  "��# ئة�"يا�  ى 

َ
هة�ل شيعرييانة* 

ئة�  بكة�؟   Zثَيشكة تا'"ما�   � نوَ*  ئة'مو�نى   � جيا��'بن 
طر* 

َ
#"قة شيعرييانة* كة لةمرP#� بةياند"كة�ين تا ضةند هةل

ئة� ثرسياطة6 � كَيشة فكرييانة� كة باسيا� لَيو" #"كةين؟
لة  جؤَيك  #يكة   *ثرسيا ضةندين  ثرسيا�نة�  ئة+ 
ئاسانكايما� بؤ #"كة� لةمةِ تَيطةيشتنما� لة بة�مبة ئة� 
طرفتانة* كة ئةمِرP � (لة نَيو ئة� ِ"�, شيعر* � ئة#"بيية#� 
�ثةِين  Zتى نة�"* نوَ* ياخو# نة�* ثا�"#"يبينֵר، كة بة 
جد*  �"ستانى  بة  ثَيد��يستى   "كا ئة+   +

َ
بةال #"برَيت،  نا� 

'ياترما�  بو�َيكى   � فر���ن>  كاتَيكى  هةية،  #بو�نة�" �  �
#يا#�نة،  ئة�  سةجةمى   لةسة تا�"كو  #"بَيت  ثَيويست 
نة بو�"ستֵר كة ئةمِرP � لة ئَيستا* 

َ
لةسة سةجةمى ئة� خاال

بة  #"بَيت  #"برَيت،  نا�  كَيشة   �  Zبة خة� كو#يد�  شيعر* 
بايةخثَيد�� � طرنطيية�" تةماشا بكةين � خوَيندنة�"ما� بؤ 
ى ئة�" بد"ين ئة� 

َ
ئة+ قؤناغة* ئَيستا هةبَيت، تا�"كو هة�ل

تَيد�ية  شيعريا�  �ستةقينة*  ةتى 
َ
خةسل شيعرييانة*  #"قة 

شيعرييانة  #"قة  ئة�   لةسة بكةينة�"،  جيايا�  (ناشيعر)  لة 
تايبةتمةندَيتى �  بو"ستֵר كة �ستطؤيانة تو�نيويانة خا�"� 
ماند� 

َ
ةتى خؤيا� بن � مة�#�* 'يند��َيتي � Fيانما� لةطةل

َ
خةسل

� با,) ثَيى ��ية ئة� 
َ
َيذتر #"بَيتة�"، هة�"1 ضؤ� (Pال#

ساتانة* كة بة #"قَيكى مة'� � نا��'"* ئة#"بى #"كة�ين، 
ئة� ساتة طةشتَيكى ثِر لة جو�نى � سةير� سةمة" #"كةين، 
 بة 

َ
بة ئةند�'"ية1 كة ئة� #"قة طة بؤ ما�"يةكيش بَيت تَيكة6

Fيانما� #"بَيت � #"ئةنجا+ لة ثيشت ئة� بةشد�يكر#نة�" بة 
#َينֵר."# خة�� � #نيابينييةكى #يكة�" سة

ةتى شيعر ثةيوستة بة مة�#�* 
َ
كة��تة سة"كي>ين خةسل

 
َ

بو�ما� � هة�"ها ضؤنَيتيى كايطة* � مانة�"* لةطة6
َ
تَيكةل

 Fيانمانا، هة�"كو ضؤ� كاتَيك �"كو �"طر ياخو# �"كو بينة
� ثِر لة جو�نى #"كةين � ثاZ كؤتايى 

َ
تةماشا* فيلمَيكى باال

هاتنى فيلمةكة بؤ ضةند سا, � FPَيك لة '"ينماند� #"مَينَيتة�" 
 بة Fيانما� 

َ
َى، FPطاَيك تَيكة6

َ
� كايطة* لةسةما� بةجَيدَيل

ةتى شيعر* مة'� � نا��'" بة 
َ
#"بَيت بة هةما� شَيو" خةسل

 سةجة+ 
َ

جؤَيك لة جؤ"كانى مة�#�* ثَيكة�"Fيانما� لةطة6
 

َ
لةطة6 طر "� نَيو��  مة�#�*  ئايا  #"كاتة�".  َيذ # #"قةكة#� 

شيعر* ئة+ نة�"ية#� لة+ ضو�ضَيو"ية#� #"بينرَيت؟ 
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ئةند�'"ية1   Y تا  �ثةين   Zثا نة�"*  شيعر* 
 1"� Fيا�  مة�#�*   ،خوَينة  لةسة هةبو�"  كايطةيى 

#"قَيكى 'يند�� تا Y سنو�َيك #َيذتر كر#Pتة�"؟
 *كر#� نا�  بضينة  ضؤ�  كةسايةتيية�"؟  كا+  لة 
#"كا  ثَيويست  ئايا  بذَيرين؟ 

َ
هةل  Y  � ينكايية�" 

َ
ثؤل

تةنها  بة  ياخو#  بابة,؟  بنةماكانى   سة بطةَِيينة�" 
كةسايةتى � خو#* شاعֲר"كة بةسة؟ #"كرَ* خؤما� �� 
بةستة بكةين بة سنو�"كانى كا, � شوَين � '"مانة�"؟ 
 #"قة شيعرييةكاند� بَيت؟ 

َ
يا� بة تةنها بةكة�تنما� لةطة6

بة  بايةخثَيد�نن،   � طرنطى  مانا*  ثرسيا� سةنجانة  ئة+ 
�#"كَيشن،  خؤيا�   

َ
لةطة6 #يكة   *ثرسيا شَيو"  هةما� 

 *سنو� جوطر�فيا�  بة  ثةيو"نديى  طرنط>ينيا�  "نطة 
ئة� مة�قيعة�" هةبَيت، سنو� � جوطر�فيايةكى #�خر��"� 
كايطةيى  ةتة 

َ
حال ئة+  #�خر��"،  ��يد�  بة  طاكانى "#

هةمو�  طشتى  بةشَيو"يةكى  �ستكر#��"، # نَيطةتيظى 
ضِر  شيعر   *�"# لة  فيكرييا�   � Pشنبֲר*   *فشا
بة* كا" هونة* � ئة#"بييةكانى #يكةما� P' �"تة�P#كر
فة�مؤشكر#��"، ئةمة #Pخَيكى نا تةند�ست #"بةخشَيتة 
 � بَيت  قةير�ند�  لة  ئَيمة   *كولتو�  ئةطة قؤناغة،  ئة+ 
ثِربكةينة�"،  قةير�نة  ئة+  شيعر"�"  َيطة*  لة  بمانة�َ* 
بَيطوما� ��بةِ��* قةير�نى ئة#"بى � فيكر* #"بينة�"، 
لةنَيو Pشنبֲרيى كو#يد�، سةبا* ئةمةZ ناكرَيت ئة� 
بؤتة  لةيا# بضَيت كة  تاثؤ � هةمةاليةنانةما�  ضةثاند� � 
جؤَيك  بة   �  *#كو ى 

َ
كؤمةل  *كايطة  �  

َ
قو6 طرفتَيكى 

ة* فكر � هونة� اليةنة ئة#"بييةكانى 
َ
شيعر بؤتة سةقافل

� � ئة� 
َ
#يكة� بة جؤَيك بو�"تة طرفت � خة�شَيكى بةبال

بة  قؤناغة#�  لة+  كة  �ستكر#��" # ناتةند�ستة*  #Pخة 
'"قى #"بينرَيت، طة قسةما� لةسة شيعر هةبَيت �"1 
ئة�  #"بَيت   qPمر Pحيى  بةها*  >ين 

َ
قول  � طة�"ترين 

 � 
َ

#يا#" قَيز"�� � ناشيعرييانة "Z بكةينة�"، كة هة�6
ئة'مو�نى جد* لة+ قؤناغة#� لةبا #"بة�. #"بَيت نو�سֵר 
ويستما� هةبَيت لة بة�مبة ئة� #�مو#"'طا 

َ
"خنة� هةل �

Pشنبֲר* � ئة#"بييانة* بة نا�* Pشنبֲר* � ئة#"بة� 
 �  كولتو� مةسئوليية,  بة  هةستكر#�  بةبَى  خةيكن، 
مَيذ��* ئة#"بى � Pشنبֲרيما� ناشرين #"كة�، �"'�"تى 
 �  هيض سانسؤ بةبَى  #"'طايانة*  لة�  يةكَيكة  Pشنبֲר* 

مةجَيك، بةبَى هةستكر#� بة مةسئوليية, � بة ثاسا�* 
نا   �  Yوكر

َ
كال بةهةمى  ضةندها  مانطانة  نامةنتقيية�" 

ئة+  كة  نةضَيت  لةيا#  ئة�"شما�  �#"كةنة�"، 
َ
بال ئة#"بى 

طرتؤتة�"  ئة#"بييانةشى   � Pشنبֲר*  #"'طا  ئة�  ثةتاية 
 سا' #"كة� � #"نط � سة#�* ��ما� 

َ
نة فَيستيظا6

َ
كة ساال

نةبو�"،   
َ

فَيستيظا6 شايستة*  نة1  كة  #"كة�   Zثَيشكة
بطر" شايستة* ئة�"Z نةبو�" كة بةهةمَيكي لة� ضةشنة 
بخوَيندَيتة�".   � سةنطاند� 

َ
هةل ليذنة*  #"ست  بدَيتة 

"تةكا� � Y ئاما#"كا�نى ئة� �'"� Y بؤية #"كرَيت هة
بة   �  �بطؤِ خؤيا�  بةنامة*   � ميكانيز+  نة 

َ
فَيستيظاال

مةسئوليية, � جد* خؤيا� لة� كا�نة بد"�، #"نا كاتى 
 � ئة#"بى  بنكة   � #"'طا  ئة�  ضةشنى  كة  هاتو�"  ئة�" 
بة  ثَينة#َيت  َيطةيا�   � بو"شَينرَيتة�" 

َ
هةل Pشنبֲר�نة 

Pشنبֲרيما� �"1  �Pشنبֲרيية�" كولتو� � j"#نا�* ئة
مَيذ�� �"1 ئَيستا بسوتَينن.

 ,"بة#��#�ضو�� هةبَيت سةبا  � لَيثرسينة�"  #"بَيت 
F��نةتة  بةلَيشا�  شيعرييانة*  بةنا�  كتَيبة  ناميلكة�  بة� 
سة شؤستة� كتَيبخانةكا� � كايطةيى نَيطةتيظيا� ال* 
�ست كر#��"، #"بَيت سنو�َيك بؤ ئة� #يا#"ية # خوَينة
#يا#"ية  ئة+   "جؤ بة�  نةطريت  َيطة  ضيد*   � #�بنرَيت 
نا  ةتَيكى 

َ
حال #يا#"ية  ئة+  ضونكة  بكَيشَيت،  َيذ" #

نَيو�� خوَينة� شيعر*  قاند��"، مة�#�* 
َ
تةند�ستى خول

 �� Z"بة ئةند�'"يةكى فر���� #��خستؤتة�"، بؤ ئة+ كا
ثَيويستة #"كا ئا�ِ لة� بةهةمة شيعرييانة بدَيتة�" كة 
لةخؤطرتو�"،  شيعريا�  بة  بو��  ةتةكانى 

َ
خةسل سةجة+ 

 
َ
#"بَيت خوَينة ياخو# �"طر بة شيعر* �سةتةقينة� باال
ةكا� 

َ
بناسَينֵר. بةهةمانشَيو" #"بَيت سا'كر#نى فَيستيظال

لةثَينا� #P'ينة�" � #"خستنى #"نط � سة#�* شيعريى 
�ستةقينة�  بةهر"*  خستنى "# لةثَينا�  بَيت،  جديد� 
خؤيا�  ئايند"#�  لة  بدَيت   

َ
هة�6  � بَيت  شيعريد�  جديي 

كة  بد'نة�"،  حزبييانة  موجامةلة   �  ��##"ستتَيو" لة� 
ة 

َ
مامةل #"بَيت  ضاالكييانة،  ئة�  سيما*  #"بَيتة  خةيكة 

بةبَى  بكرَيت،  شيعر#�  �ستةقينة*   *جة�هة  
َ

لةطة6
هيض تو�شَيكى سياسى � حزبى، بو� بؤ شيعر، شيعر* 
 � فر"ِ"هةند 

َ
�ستةقينة� ثِر لة جو�نى، ثِر لة ثرسيا* قو6

فة�هة+ بكرَيت.


