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كاية�  طَيِر�نة� �� شةثؤلي  ئة�   ��ِ�سة ئةمِر� 
بة  بةنامةييةكي  بَي  كةضي  طرتؤتة��،  �شنبֲרيماني ِ
ئاشكر� بة� بز�ظة�� بةضا� #�كة�َيت. ئةطينا نة#�بو� لة 
كاتَيكد� ِ�ماني (ئا(�#يي يا مة,)� نيكؤ* كا(�نتز�كي، 
غةمبا�كانم)�  سؤ(�نيية   �(يا#��� �ماني ِ ياخو# 
 3� سَي جا

َ
ماكيز، يا3 (باغضة� ئا�8آل3)� جؤ6 ئؤَيل

 3�جا  ��# بر�نتي  ئةميل  �َيد�ينط)�  (بة(�ييةكاني   �
 �بكر�نايةتة كو#�، كةضي لة هةما3 كاتد� (�َيك لة شاكا
لة  #�كر�  نائاشنابن.   #كو  �خوَينة بة  جيهانييةكانيش 
 �شاكا  (11) �ما3 ِ  (4) بؤ  طَيِر�نة ��  (11) ئة�  بر� 
تةنيشت  بة   هة ئة��تا  بناسر�ناية3.  ئَيمة  بة  جيهاني 
 � مة(3   �شاكا #�يا3  بة  عة�بي  ئة#�بي  خؤمانة�� 
 سة طَيِر�بنة �� ئة���  بَي  هَينا��،   Dهةبة #�نسقة� 

 .�#(ماني كو
شاكاَيكي طة�� � بة نرخي ��كو (هة(� � يةG شة�) 
بؤ (�بة� (مانةكاني #نيا ��طَيِر���، تةنيا كو#� نةبَيت. 
ئة�� باسي نو�سة� نا�#�� عة�بة نوَيخو�(�كاني ��كو 
مينة،  حةننا  �كابي،  عةبد�لخالق  مةحفو�(،  (نةجيب 
ح، 

َ
ئةلتةييب سال ئيִר�هيم جةبر�،  كة�ني، جةبر�  ئيִר�هيم 

تا  كة  هةمةكة،  هتد)  سةليم...  #ينا   ،حةيد�  حةيد�
ئَيستا هيض ِ�مانَيكيا3 بة كو#� نةكر��3.

#ينا سةليمي ِ�ماننو�*، ئافر�تَيكي فةلةستينيية � 
ئَيستا لة ئوس�Qليا #�8َيت. بة ِ�شكا�يية�� ِ�يد�طةيةنَيت 
كو 

َ
بةل نةهاتو��، 

َ
هةل جو�لةكة  ةتي 

َ
#��ل #�ستي  لة  ئة� 

�آلتةكة�  كؤمةآليةتيية��   �با #��كة�تو�يي  بةهؤ� 

ببو��  كة  مَير#�كة�،  تايبةتيش  بة  جَيهَيشتو��، 
 � نو�سֵר  لة  َيطر� ِ تاكو   � بةسةية��  #يكتاتؤَيك 
لَي  ��ناكيي ِ  � #�شكاند  خامةكة�   ،Tبكا خوَيندنة��� 
�بكاتة��. 

َ
بال شتَيك  هيض  نةيد�هَيشت   � #�كو�8ند��� 

بةD شَيو�ية تو�نيي بؤ ما��يةكي (� بة (�بر� لَيد�3 � 

	ينا سةليم 
 


خة
ني ها
بةشي كةسايةتييةكاني 

سةبا� ئيسماعيل
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تؤقاند3 كانيا�� #�هَيناني كوَير بكاتة�� � (ماني نو�سيني 
 بد�T � ��كو كؤيلةيةG لَيي بِر��نَيت. ئيد� ��كو خؤ� 

َ
قفل

 خوَيندنة�� � نو�سيند� بة 
َ

Xلةطة َيت: بؤ ما��يةكي (�
َ
#�ل

���8 بو�D. ئةD جو(َيف كؤنِر�# ئاسا #�يز�ني (بَيد�نطي ِ
ي 

َ
هة�ل  .(�Qيكتا ئةنطوستةضا�  شة��  لة  تايكييةكة 

بة  َيطة� ِ َيسا 
َ
كل  � كرستيانة  ضونكة   ،�# جيابو�نة��� 

نةما،  #�ستة��  بة  َيطةضا�يةكي ِ هيض  نة#�،  تةآلقد�ني 
كي 

َ
 � مول

َ
Xَيت. ئيد� ثشتي لة ما

َ
#�بَيت مَير#�كة� جَيبهَيل

#�ضو��ند)   �#يكتاتؤ بةسة#�مي  (كة  مَير#�كة�   ��)
كر# � بة�� ئوس�Qليا هةآلT، تاكو لة�َ� ئا(�#�نة بة ثَيي 
جيا  مَير#�كة�  لة  خؤ�   �يةكجا بؤ  �آلتة  ئة�  ياسا� 

كر#���.
تا هةنو�كة #�� ِ�ماني بة ضا\ طةياند��� � سَييةميش 
�ماني ِ .Tمֵר #�كا�ضا��ِ��ني ضاثة � كا لة ِ�ماني ضو�
(�لحلم �`ز#�6- خة�ني ها�بة^)� با* لة ِ��شي عَير�[ 
بةطشتي #�كاT بة #�ستي حوكمِر�نيي حزبي بةعسة��، 
كي #�#�3 � لةخؤِ� جةنطي 

َ
كة ضؤ3 ئَيش � ئا(�� خةل

ةكاني 
َ
وَير�نكة� عَير�[- ئَير�3 بةثا #�كة3 � ضؤ3 ِ�ل

َ
مال

 ��بة نةتة��كانيية��  هةمو�  بة  بةشمةينةتة  طةلة   Dئة
ن.

َ
#�(�خي جةنط ِ�#�مال

 ��) بة   (D(صا �مانةكة ِ سة�كيي  كةسايةتيي 
لَييا3  #�يكي  كاتَيكد�  لة   � #�بة3  جةنطي  بؤ  �كي �#�)
تاقانةكةD مةبة3..   �لَي #�كةD كوِ (تكاتا3  #�ثاَِيتة�� 
 � 

َ
Xنة�� بة كو�ة��ية). بةآلD ثاِ

َ
تةمةني لة خو� #� سال

 Dنة  3��#�) سِريي   �  #سا  � ֲِר�[ 
َ
#ل #�يك  طةمةكاني 

بَيبة(�يي  جةنطَيكي  مةيد�نةكاني  لة  ئيد�  ناكاتة��. 
الشة  8ما#ني   �كا  � #�يد�نَين   �#وَير�نكة

َ
مال برسيي   �

 Gضةبو��كاني جةنط #�بَيت. بؤية #��� ما��يةثاضة ثا
#�طرَيتة   dقاضا نةهاتي   �  Tها َيي ِ ملي   �ناضا بة 
ئوس�Qليا  �آلتي  لة  تا   ،Tكا�#  3�هةند� لة   ��ِ  �  بة
 هؤشيا شاعֲרَيكي  ��كو  لة�َ�  ئيد�  #�طֲרسَيتة��. 
 �  *قو يا#���يية   �ئا(� #�ست  بة  ناسك  هةست   �
 كةسوكا خةمي  لة  هةميشة   � #�تلَيتة��  ةكانيية�� 

َ
تال

هاتو����  تا(�  ثةنابة�ني  ضا��  لة  �آلتةكةيد�ية.   �
هةميشة  #�خوَينَيتة��.  نيشتما3   � جةنط  ةكاني 

َ
هة��ل

 � كَيشر��� 
َ
هةل �ختَيكي # كة  ها�شانة،  هةستة�  ئة� 

ئا� � هة�� � خاكي �آلتةكة�  تةنيا  نابَيتة��،  لَير� شֵר 
عَير�[  ئا(�#يي  ثر�سة�  ثاشا3  #�كة�َيت.  ثَي  خؤ� 
#�ستثَيد�كاT، �آلتةكة� مو�شةكبا�3 #�كرَيت � ِ8َيمي 
طةِ�نة��  حة(�  ساتة��   Dلة #�بَيت.  سةنخو�3  بةعس 
لة  #�ست  ئومَيد�  بَي  خةيكة   � #�خو�  ناخي   Tآل� بؤ 
بيناقاقا� طֲר #�كاT � #�يخو�تة��، ئيد� بةطة� مانة�� 

ناطرَيت، #�بَيت خة�نةكاني ببنة ِ�ست � بطةَِيتة�� (َيد� 
يا#���ييةكاني.

(بةغد�)،  خؤ�  شا�كة�  #�طةَِيتة��  كة   هة
ئة��نة�   ��) بة� �) ناناسَيتة��.  طةِ�كةكةيا3 
تةنيا  ئة�  #�بنة��،   Gشؤ هةما3  تو�شي  طةِ��نةتة�� 
 � خؤ�  خو#�   

َ
Xلةطة نامؤيية   Dئة تو�شي  نيية  كة* 

#َيتة��   �# يةكَيكي  ئة��تا  هاتبَيت،  �بة�كةيد� ��#
ةكاني 

َ
مند�ل تر  ئة��  نةما��،  خَيز�نةكة�   �ئاسة��

نايناسنة�� � ثَييا3 نامؤية. ئينجا ئةما3 بة خؤيا3 #�(�نن 
طةِ��نةتة�� سة كةال��� �آلتَيك، كة لة طيانةآل#�ية. لة 
با*   ،Tببا ةبجة 

َ
هةل نا��  ئة���  بَي   نو�سة شوَينَيكد� 

 � Tتة(َينة #�8 ئينسانيية #�كا
َ
لة� ِ��#��� سامناG � #ل

لة شَيو�(� باسكر#نيد� هةستما3 بة�مبة بة� تر�8يدياية 
.Tند�نةية ئيد�نة #�كاِ# ���#��Q #�كاتة�� � ئة� ِ

َ
قو�ل

لة#�يكبو��.  ئةللة#  لة   1957 ي 
َ
سال سةليم  #ينا 

#�يي ��ما��يةG لة طوند� جةليلية سةثةشتيا� ثة
#�ييد� ��لة #���نز�ني، ثة  �بِر��نامة� ماستة بو��. 
بة#�ستهَينا��. جطة لة (ماني عة�بي � ئينطليز� ضةندين 

(ماني ئا�مي #�(�نَيت.
ميللةتا3  ميتؤلؤ8يا�   �بو� لة  تايبةتمةند�  هة��ها 
لة�  ينة�� 

َ
لَيكؤل  � خوَيندنة��  بؤ  خؤ�  كاتي  يي �)  �

 Gضֲר� كوتة  �ما3، ِ لة  جطة  كر#���.  تةخا3   �#�بو�

�ينا سةليم
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حة(   �) #�نو�سَيت.  شيعريش   � مند�آل3  شانؤنامة�   �
 �##�كاT فَير� (ماني كو#يش بَيت، تاكو لة ئة#�بي كو
ةيةكي ِ�شنبֲרيية لة ئوس�Qليا 

َ
بطاT. ئَيستا ئةند�مي كؤمةل

 � بةنَيو� (كلمة من بعيد �كلمة من قريب- ثةيظَيك لة #��
ةمة ئوس�Qلييةكا3 بةَِيو�� 

َ
ثةيظَيك لة نزيكة��)ية، كة قةل

#�بة3.
�شنبֲרيي ِ #�(طا�  ئة#�بيي  خةآلتي   2007 ي 

َ
سال

(�لحاسة  ضֲר�كي  ة 
َ
كؤمةل  لةسة نةعما3)�  (ناجي 

 (41) لة  كة  بة#�ستهَينا،   (Dحة�تة هةستي  �لسابعة- 
ة�� 

َ
لة سنيطال  �آلتة�� بة (12) (ما3 (612) كة* هة

تاكو ئةجةنتֵר بةشد�ييا3 تَيد� كر#بو�. لة ِ�مانةكانيد� 
(مانَيكي شيعر� � كةشوهة��� شيعر بة #َيذ�يي ِ�مانةكة 
خوَيندنة���  بة  #�ست  كة  بؤية  خوَينة#�ية.   

َ
Xلةطة

خوَيندنة���  لة  ئة��تة  قةستي  #�كةيت،  �مانةكة ِ
بة  خؤ�   يةكجا بة  �مانةكة ِ ئةطةضي  بيت.   D���#بة
بطةَِييتة��   �# جاَيكي  #�خو�(َيت   � نا#�  #�ستة�� 

.�سة
تا  #�ستثَيكة��  لة   هة �مانةكة ِ ئةتمؤسفֲר� 
 � ة 

َ
(�ل بةسةيد�  نيطة�ني   � تر*   � ةِ��كة 

َ
#ل كؤتايي 

ئةطةضي  كةسايةتييةكا3  لة� خولطةية#� #�سو�َِيتة��. 
#نيايةG ئومَيد � ئا�(�� لة ناخياند� ضةكة�يا3 كر#���، 
��لَي هيضيا3 بة ئا��تة #���#�ستةكانيا3 ناطة3، ئةمة^ 
شتَيكي سر�شتيية، هيض كاT مر�ظةكا3 لة ساية� ِ8َيمة 
لة  هةميشة   � ناطة3  ئا��تةكانيا3  بة  تؤتاليتاييةكاند� 
لة  نائا�ميد� #�8ين � �� هةستد�كة3  ةِ��كَي � 

َ
#ل #�خي 

هةمو� ال�� ضا��كاني ِ8َيم بةسةيانة��3. هة��G ضؤ3 
 � (GيمائةD #�خة لة �مانةكاني (كافكا) � (ئةيك مايا ِ

)#� بة#���ميي هةية.
َ

(جؤ6 ئؤ�َيل
كةسايةتييةكاند�   ���# بة  ��ني �# و�قةيةكي 

َ
ئابل

ثَي   ��طة� باجي  با(نةية  لة�  ضو�3 �#  � كَيشر��� 

#��َيت. بؤية يةكَيك لة� شَيو�(�نة� (تاكو هة�* نةهَينن) 
ثةنا� بؤ #�بة3 خة�3 بينينة. مر�ظةكا3 تا خة�3 ببينن 
هةلي 8يانيا3 (ياتر #�بَيت، هة كاتَيكيش لة خة�3 بينֵר 

��ستا3، ئة�� 8يانيش قةتيس #�مَينَيت � #�مةيَيت.
ضا��ِ��ني  لة   Tكا�# لَي  ��يا3  بينينة  خة�3  ئة� 
(خة�ني  �ماني ِ لة   .Tناية هةطيز  كة  نةبن،  طؤ#�يةكد� 
 � َين 

َ
#�جو�ل #�مة  #�شي  ��كو  كةسةكا3  ها�بة^)#� 

�لي)  (�نسا�  مر�يةكن  ئاسنة  قوميشكر��3،  َيي 
َ
#�ل  هة

��#���كا3 ِ بة   بة�بة  � نيية  #�سةآلتَيكيا3  هيض   �
جةنطي  مةيد�نةكاني  بؤ   �) بة   (D(صا #�ستة�ستانن. 
#�ستي  بة  خوشكةكة�  بذمَيرَيت،  الشةكا3  تا  #�بة3، 
ي لة ثا^ بةجَيد�مَينَيت، 

َ
مَير#�كة� #�كو8َيت � #�� مند�ل

 ،Tيانة�� #�#�نيشَي � شو� ناكاخوشكةكة� تر� بة #يا
 بة #�ستي نةخؤشييةكي 

َ
Xئة� خوشكة� ضةندين سا هة

كوشند��� #�تلَيتة��، تا طيا3 لة#�ستد�#�T، #�يكيشي 
تاكو #�مرَيت بة خةفةتي كوِ� تاقانةكة� � كضةكانيية�� 

ةيةتي.
َ
نال

 � شَيو��  جةستة�  بة  ةكانيا3 
َ
�لِ ةكا3 

َ
مال لة  َيك �)

نيو� ناتة���� #�طةَِينة��، ياخو# الشةيةكي شَيو��يا3 لة 
تابو�تَيكد� بؤ #َيتة��، نايناسنة��.

وَيست � 
َ
سة�نجاD نو�سة ��G كةسَيكي خا��3 هةل

لة��ما3 بطةيةنَيت،  �مانةكةيد� #�ية�َيت ِ لة  ئا(�#يخو�(، 
 � يةكن  ضو�3  عة�بييةكا3  �آلتة  هةمو�  كَيشة�  كة 
ئةستةمة   � َينن 

َ
#�نال 8َيمةكانة�� ِ بة #�ست  كةكة� 

َ
خةل

.8َيمة سةكوتكة�نة#� بִרَيتة سةِ D8يا3 لة ساية� ئة

سة�ضا
�كا�:
�لثانية-  �لطبعة  �لحلم ��ز��� (���ية)  1. �ينا سليم، 

��� �لعو��- بֲר��، 2004.
.2. نامةكاني #ينا سةليم بؤ نو�سة


