
 
 ئەدەبیەی لێکۆڵینەو

 

 ەوڕۆـوتاری شوگ

 

 

 

 ی ئەدەبیەلێکۆڵینەو( ٢١)                

 ( بانێژەباس٣)                
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 ەوڕۆـگوتاری شناوی کتێب:      

 ەوڕۆشـنووسـەر:         فازیل 

ەباس٣و ) ی ئەدەب  لێکۆڵینەوە(٢١)بابەت:            ژ  
 ( بانێ 

 نەوزاد محەمەد بەرگ: نووسینی 

 حمەدتوانا ئە   :نەخشــەسـاز

  -چوارچرا        :چاپخانە
ی
 سلێماب

         ١٢١٢سـاڵ:             

اژ:             ڕ  دانە   ٠٢٢تێ 

، ژمارەیلە بەڕێوەبەرایەتن  گشــتن  کتێبخان  
 ە گشــتییەکان لە هەولێ 

 
ی
 .( پێدراوە ١٢١٢)( ی لە ٣٢٠٣)سـپاردب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(٢١ :  ( لێکۆڵینەوەی ئەدەب 
 

 گوتـم بـه دە  له ون روونشـیكاربی نامۆبی و خـه دە( 
ی
 واڵوو( ی ختـی خـه بـه  ق

( دا  .)حاج  قادری كۆبی

 کیتۆ ێ  ئ ، 
ی
 ییەعر یو شـ كا یتۆ ێ  ئ زماب

ی
 اەیخ ب

 
 یكێعر یشـ ەل كایتۆ ێ  ئ ڵ

ی لەج یقوباد)  .دا ە(ادێ 

 شـیعربی هونەری  بونیاتگەر 
ی
 )كـەریـم  ،ی   گەڕانەوە و زایاندب

ی
لە دوو دەق

)  .دا دەشـنی

  شیـعربی 
ی
 ) ڕەخنەشـیكارییەیك هاوچەرخانەی ئەزمووب

ی
(، نەزەند بەگیخاب

 دایك
ی
 .سەرباس: كۆژاب

 ( ەوەرییەیك جیاواز  ی )کەریم کاکە(. لە ناوزەنگەوە لۆ بابە گوڕ گوڕ(، بیر

 ەسـمیلەت 
 
 (. تەفعـڕە وزادەنـ) یمامزان( یزار ە)م كای

 دوبلن ەشتەیگ   (یمیبرا د ەیس یر ەهب)ڕە ە(ینگیتر  فتە)ح. 

 (بدو ەع 
 
 با لیندەق د ەقەب  كێمەڵەق (:حەسەنزادە یڵڵ

 
 ج   دار،ۆ و شك ڵ

  ف ل  
 بووم؟ ێ 

 ە(. و ڵیس نید. هاوژ ) زموونـدا،ەئـ ییەیسـا ەل ۆڕبی وازگێشـ 

 ەئ 
ی
 ێداه ەیسڕۆ پ ەل یسەک  زمووب

ی
 یقوبـاد) یكێعر یشـەقەد دا،یعر یش ناب

 ە. نموونـەب ە(ـزادیلەج

 باز )ڕێ  یكێعر یشـ ەکستێت ند ەچ ـ عردا یشـ بی راوردکارەب ەل ی  سـازەخنڕە 
 ە. مووننەب (حموودەم

 یقوبـاد)، (مڕ كـەد ەنـۆ ك  ەلـ كێتەچـاكـ، )شـانیناون  كەو   شـانیناون 
 ە. نموونـەب ە(ـزادیلەج

 ،شیعری گەردوونیدا 
ی
یف(ی )کەریم دە ئەفسـانە لە دەق ی ( و )سێ  شـنی

یف(ی )فێن  جۆڕج( بە ی  نموونە. )سێ 
 

ژ ( بان٣)  
 :باسەێ 

  نگ شهێپ ی ندەیئا نگ، شهێپ ی ردە روە په. 

 ە. و وان زموونەئ كە" و زموونە"ئ 

 له دا ی)زانست(ساز ی و (ساز تۆ بڕۆ ) وانێن  له خسویس ریس دە   
 .کوردستان

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ەب ەشێشکێپ         

 .دایکم                

 

                        

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ەوڕۆـتاری شوگو

 

 ی ئەدەبی ەلێکۆڵینەو  (٢١)

 ( بانێژەباس٣)                     
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 پێڕســت

  الپەڕە                                              بابەت                                                                 

 ٢١......................................................................................ئەم قەڵەم و دەفتەرە   

                                                   یق ده  ون لە و خـە ۆیینام ییكاریروونشـ ده (٢) یتەببا 
                                                                                                         ٢٧.......................................... ....( داۆییك یقادر ی)حاج ی( ووڵوا خـە یختـ بـە  بـە)گوتـم 

ژ ستالۆ ن  ١2 ............................................................................................... ب   دە ئه یایێ 

  چوارە
ی
 ١٠ ........................................................................................... بی عریشـ م: زماب

 
 

 ێداه ی سـهڕۆ پ  ون له و خـه ۆبی نام ڕۆڵ
ی
 ١٠ ....................................................... دایب دە ئه ناب

 :  ك ـهی
 

 ١٠ ............................................................................................... ۆبی نـامـ ڕۆڵ

 دوو:  
 

 ١2 .................................................................................................ون خـه ڕۆڵ

 ١٣ ...............................................................................  كه دەیس قه ن  ب دە ئه بی كارڵ تهیش

 ١٣ .........................................................................................  كه قه دە ی زشـتهۆ رگ سـه

 ٣٢ ..................................................  كه قه دە  ۆ رخ  ب هاوچه بی كاریروونش دە  یك هی وە نهۆڵیكێل

 ٣٢ .............................................................  كه قه دە ی وە شاندنه وەڵو  :  ههم كه هی ی رە وە ته

  لهۆ پ م:  شه دووە  ی رە وە ته
ی
 ٣٢ ..................................................... دا كه چامه  له  ۆبی نام  كاب

  ندە هه ەڕ :  م هێیسـ  ی رە وە ته
ی
 ٣٠ ................................................... دا كه چامه  ون  له خـه  كاب

  چــوارە  ی رە وە ته
ی
 ٣2 ...................................................................  كه چامه بی عریش م: زماب

 ٣3 ................................................................................................................. ئاكام

 2٢ ...................................................................................................... كان رچاوە سـه
 
 ەباب

ی
  کیتۆ ێ  ئ(١) ب

ی
 ییەعر یكا و شـیتۆ ێ  ئ زماب

ی
 اەیخ ب

 
                                                       كایتۆ ێ  ئ ڵ

ی لەج یقوباد یكێعر یشـ ەل  2١ ............................................................................... دا ەادێ 

 2٣ ................................................................................. وخسـارڕ  ــ یر ۆ ـیت  یكەـەیرواز ەد

 
 
 23 ...................................................................................................... ـكایتۆ یر ئ زمـای



 

 

 
 
 ٠2 ..............................................................................داەعر یشـ ەقەد مەل ـكا یتۆ یر ئ زمـای

 یەچون
 
 یوز ەت ی

 
  فكردی

 
 ٠2 ......................................................... داەكەقەد ەل ـكا یتۆ یر ئ زمـای

 ییەعر یشـ
 
 اەیخ ی

 
 ٠٢ .................................................................... داەكەقەد ەل كا یتۆ یر ئ ڵ

 ٠2 ........................................................................................ ەكەقـەد ی  ـكاریروونـشەد

 2٠ .............................................................................................ەو ەفسانەئ یـو یودەل

 22 ............................................................... چـوونداەچـوون و ن ـوانێنەل ەادیر  لەج یقوباد

 ٣٢ ................................................................................................................ ئــاكـام

 ٣٢ ........................................................................................................ كانەز ێراو ەپ

 ٣2 ...................................................................................................... كانەرچاو ەسـ

 
 ەباب

ی
 یو زا ەو ەانەڕ گ  بی رەاتگیبون  یر ەهون(٣) ب

ی
                                                         ،بی عریشـ اندب

 ەدوو د ەل
ی
 ٣2 ................................................................................ ( داشـنی ەد ـمیر ە)كـ ق

 یناون ەل ەو ەانەڕ گ  یر ەهون
ی
 3١ ................................................................... كانداەقەد شاب

 3٠ ...................................................................................... ؟ەـیی( چـاندنیزا یر ە)هـون

 32 .............................................................. ب؟ەدەئ یناو  ەڕییەپ نۆ چ ییەاەڕ گ  اند یزا مەئ

 3٣ ................................................................................ ؟ێیەك  ە(سیاتر ەی)پ و ە! ئێر ەــ ئ

 ٢٢١ ............................... داەكەقەدوو د ەل یعر یشـ  ەیو ەانەڕ وگ اندنیزا بی رەاتگیبون  بی رەهون

 ٢٢١ .................................................. داەكەقەدوو د ەل اندنیزا بی رەاتگیبون  بی رە: هونكیە

 ەنگاو ەه نۆ چ قنووسەد
ی
 ٢٢١ ................................................ ؟ەگرتوو ەڵه دا،ەقەد مە، لكاب

 یزا یر ەهون ەل قنووسەد یكیكنەت یدەئ
ی
 ەد اندب

ی
 یفە) ئ ق

ی
 ٢٢2 .......................... ؟ییەمن( چ وب

 یزا ەیسۆ پر  ەل ،ەوش ەكردن بیار ی
ی
 ٢٢3 ......................................  ادەكەقەدوو د بی رەهون اندب

 ٢٢١ .................................. داەكەقەدوو د ەل یعر یشـ  ەیو ەانەڕ گ   بی رەاتگیبون  بی رەدوو: هون

 ەنیێ  ناشـ ەوو ڕ 
ی
 ٢٢٠ ....................................................................... ەو ەانەڕ گ  یر ەهونـ كاب

 یبون
ی
 ٢٢٠ ............................................................................... ەكەقەدوو د یقایموس اب



 

 ٢٢3 .............................................................................................................. امــئـاك

 ٢١٢ ....................................................................................... كانەز ێراو ەو پ ەرچاو ەس

 
 ٢١١ ....................................................................................... ياتريس؟ ى په گه ى ئه كه

 
 من ئه

ی
 ٢١٠ .......................................................................................................فيوب

 
 ەباب

ی
 ەئ ەیرخانەهاوچ یكییەكار یشـەخنڕە (2) ب

ی
                                                بی     ـعریش زمووب

 یگەب  ندەز ەن  
ی
                                                                                                 ٢٣٢                                                                                                              خاب

 
 ۆ : كرباسەس

ی
 ٢٣٢ ......................................................................................... كیدا ژاب

 ٢٣١ .............................................................. ؟ەكەو ەنۆڵیكێل ربایسەس  ەتەكراو   ك،یدا ۆ ب

 ەئ ەیرخانەهاوچ یكییەكار یشـەخڕە
 
 ٢٣٣ ......................................................یـعر یش زمووی

 یگەب ند ەز ەن
 
 ۆ : كرباسەس ،خای

 
 ٢٣٣ .................................................................. كیدا ژای

 ۆ ك  ەیو ەنگدانەد
 
 ٢٣3 .............................................. قنووسداەد یعر یشەژان ەل كانەكیدا ژای

 ٢٠٢ ................................................................ ستیو ەشۆ خ یكیو دا كیدا یر ستیو ەشۆ خ

 مندا یمەردەس یو ەنگدانڕە 
 
 ٢٠١ .................................................. دایتیەكایدا یمەردەسەل ڵ

ر شـمش
 ەو گ  او یپ یمڵزو  یهراو ەژ  یی 

 
 ٢٠2 ...................................................... ژن ناسیك ردی

 
  ٢٠٢ ............................................ اویپ یمأّرأٍو ٍ ؤُخ  ٔیمەزۆرگطٔج ەتنارٔ: خسٍلیدا

 ٢٠2 ........................................................................................ ۆ( و من و تكی)ژن  ـ  دا

 
 ٢2٢ .............................................................................................................. ئـامـاً

 ٢2٣ ......................................................................................... كانەرچاو ەو س ز ێراو ەپ

 
 ەباب

ی
 ٢2٠ ...................................... اوازیج یكییەر ەو ەێ  (، بڕگو   ڕ گو   ەباب ۆ ل ەو ەنگەناوز  ە)ل (٠) ب

 ٢2٠ .......................................................................................... (یر ەو ەیر و ب اداشـتی)

 ەواز ێشـ
 
 ٢٣٢ ................................................................................. یر  نووسـ اداشـتی كای

 ەتوخم
 
 ٢٣٠ ............................................................................................ اداشـتی كای

 ٢٣٠ .................................................. اوازیج یكییەر ەو ەیر (، بڕگو   ڕ گو   ەباب ۆ ل ەو ەنگەناوز  ە)ل

 ٢٣٣ ............................................................. ؟ەاواز یمن، ج یدید ەل ،ییەر ەو ەیر ب و ەئ چ  ۆ ب



 

 

 ٢٣3 .................................................................................................... كانەشانیناون

 ٢3٢ ............................................................................................ ەكییەر ەو ەیر ب یكڕۆ ك

 ٢3٠ ................................................................................... رەنووس یعیواق یر نیهانبیج

 ٢٩٧ ...................................................................... رەنووس ییایژۆلۆكیباراسا یوداەم

 ١٢٣ ............................................................................................... كانەڵەكێت ەنگڕە

 ١٢٢ ...................................................................................... هاسان و قورس یكێبێكت

 ١٢٢ .................................................................................................. مەدوو  چای   ۆ ب

 ١٢١ ................................................................................................... :كانەرچاو ەس

 
 ەباب

ی
 ەسـمیلەت  (٠) ب

ی
 ١٢2 .......................................... تەفعـڕە وزادەنـ یمامزان( یزار ە)م كاب

 ی: ناونمەكیە
 
 ١٢٠ ................................................................................ەكەدیسـەق شـای

 ١١٢ ........................................................................................... ەكەقەد ی  كارەڵتیشـ

 ەفسـانەئ  سـیمیلەت ەیو ەكردن
 
 ١١2 .................................................... مامزان( یزار ە) م كای

 ١١٢ ............................................................................... ەبزمارەدار ەیفسانەدوو: ئ

 ١٣٠ .............................................................................. ەكەقـەد یشـئاواز ۆ خ سـیمیلەت

 یبون
 
  ـای

 
 ١٣2 .......................................................................................... ەكەقەد زمای

 ١22 .................................................................................................... کانەرچاو ەس

 
 ەباب

ی
 ١٠٢ ............................................................... دوبلن ەشتەیگ(  ەنگیتر  فتە)ح (2) ب

 ١٠١ ....................................................................................... ەکەبێکت  ەیشـتڕ : کیە

 ەدوو: ب
 

 ١٠٠ ............................................................................................ەکەبێکت  ریك

 ١٠٠ .................................................................................... و ترنجاندن روارد ە: سـیس  

 ١٠2 .......................................................................... ەکەدانەوشـ تنی ەم شـتنی ڕ چوار: دا

 ١٥٣ .................................................................................................... کییەنیبێت



 

 ١٠3 ........................................................................................ ەبێکت  مەئ جی یە: بانجێپ

 ١٠١ ...................................................................................................ًەدوو یچاپ ۆب

 
 
 ەباب

ی
 بدو ەع  (٣) ب

 
 با  لیندەق د ەقەب  كێمەڵەق ،ەنزادەسەح یڵڵ

 
                         ،دار ۆ و شك ڵ

  ف ل   ج  
                                                                                                                                                                ١٠2                                                                                                                 بووم؟ ێ 

 
 ەباب

ی
 ەمەرهەب زموونـدەئـ ییەیسـا ەل ۆڕبی گواز ێشـ (3) ب

ی
 ١2١ ..................... (ەو ڵین سی)د. هاوژ  کاب

 ١22 ...................................................................................... كانەبێكت  تنی ەم یكەڕۆ ناو 

 ١2٠ ..................................................... ْنردّذیىۆپ ٔى مأُبێمت ەیرەؤو ت ظٔب یّگٕٔاوضـ

 ییەتەڕەبن ەتڵەسەخ
 
 ١22 ........................................ داەبێدوو كت مەل كیەر ەه ەل ر ەنووسـ كای

 ١٣3 .............................................................................................................. ئـاكـام

 ١3٢ ....................................................................................... كانەز ێراو ەو پ ەرچاو ەسـ

 
 ەباب

ی
 ەئ (3) ب

ی
 ێداه ەیسڕۆ پ ەل یسەک  زمووب

ی
                                                        دایعر یش ناب

 ١3٣ ............................................................. ەنموونـەب (ەـزادیلەج ی)قوبـاد یكێعر یشـەقەد 

 ١3٣ .................................................................................... زموونەئ میكەو چ ەناسـێپ

 ەر ۆ جـ
ی
 ١33 ............................................................................................. زموونەئ كاب

 یەزمووناەئ و ەر ەب
ی
 ەعر یش  ەل ب

ی
ی لەج ی) قوباد كاب  ٣٢١ ...............................................( داەادێ 

 ەد  ۆ ب كەیەو ەندنێخو 
ی
 ٣٢٠ .............................................. ا"و یه ەیخانەستەخ ەل كێ" ژن ق

 ٣٢2 .................................................... ۆخەربەس یكەیەكیە كەو  ەكەقە: دمەكیە ەیر ەو ەت

 ەپلۆ ك  ەیرخانەهاوچ بی كارەڵتی:  شمەدوو  ەیر ەو ەت
ی
 ٣٢3 .............................. ەكەعر یشەقەد كاب

 یبون یكیكنەت ەل بی ستاكارەو 
ی
 ٣١2 .......................................................... داەكەعر یشەقەد اب

 ٣١3 .............................................................................................................. ئــاكــام

 ٣١3 ........................................................................................ كانەرچاو ەو ســ ز ێراو ەپ

 
 ەباب

ی
                                             یكێعر یشـ ەکستێت ند ەچ ـ عردا یشـ بی راوردکارەب ەل یسـاز ەخنڕە (٢٢) ب

 ٣٣١ ..................................................................................... ەنموون ەب حموود ەم باز ڕێ

  مندا یمەدەس ەیر ەو ە: تکیە
 

 ٣٣٠ ..............................................................................ڵ



 

 

 ٣2٢ ................................................................................ ژگارڕۆ  یمەسـت ەیر ەو ەدوو: ت

 ٣٠٢ .......................................................................................... نگەج ەیر ەو ە: تیس  

 ٣٠١ .................................................................... کدایدا ناو ێپ ەسووتان ل ەیر ەو ەچوار: ت

 073 ....................................................................... ؟ڕێبچ ێرانۆگ کەیەکەلۆچ ەناکات

ڕ ت ەیر ەو ە: تجێنێپ  
 ێ 

ی
 ٣2٣ ............................................................................ بی عریش اماب

 ٣23 .............................................................................................................. ئـاکـام

 ٣٣٢ .................................................................................................... کانەرچاو ەس

 
 ەباب

ی
 ٣٣٣ .................................. (مڕ كـەد ەنـۆ ك  ەلـ كێتە)چـاكـ شـانیناون  كەو   شـانیناون (٢٢) ب

 ٣3٣ ............................................................... :شـانیناون كە( و مڕ كەد ەنۆ ك  ەل كێتە)چاك

 ەزمان  یندەهڕە:  مەكـەـی
 
 یناون وای

 
 ٣3٣ ................................. (مڕ كەد ەنۆ ك  ەل كێتە) چاك شـای

 ەد  یندەهڕەم:  ەدوو 
 
 یناون  ق

 
 ٣3٠ ....................................... (مڕ كەد ەنۆ ك  ەل كێتە)چاك شـای

 یناون ایمەیپ  یندەهڕە:  مێیەسـ
 
 2٢2 .................................... (مڕ كەد ەنۆ ك  ەل كێتە) چاك شـای

 2٢٣ .................................................................................................... كانەرچاو ەسـ

 
 ەباب

ی
 ەد ەل ەفسـانەئ (٢١) ب

ی
ی )س دایردوونەگ  یعر یش ق                                                        ی(فیێ 

ی و )س شـنی ەد میر ەک  2٢٢ ..................................................... ەنموون ەب  جۆڕ ج ێن  ف ی(فیێ 

 ١٢١ .................................................................... پاشکۆی ئەم لێکۆڵینەوە بخوێنەوە.  

 2٢2 ........................................................ ؟ێیە( کفییر  )س امی ؟ییە( چفییر  )س ەیفسانەئ

 2٢٠ ...................... دایردوونەگ  یعر یو ش ەکەفسانەئ ی  ؤشناەڕ ل ەکەعر یشەقەدوو د ی  کارەڵتیش

 یناون
 
 2٢٠ ............................................................................................. کانەقەد شای
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 ... ەرٔفتەو د ًٔڵٔق ًٔئ

 

     ( 
ی

( چوومە زإنکۆ، گەرچی ٠٨٦١ئەم کتێبەم بەرهەیم ئەزموونی تەمەنە. کە لە ساڵ
إ،  لە، ( ی وێژەن  ٠١نمرەی یەکەمییەکەم لە پۆیل ) ە ئەدەبییەکان وەردەگێر ژ ر

خر کۆلێ 
م دوإی 

ی
إم،  بەڵ إرد و لەوێ وەرگێر ژ ی ئادإنی بەغدإ هەڵێی

ژ ر
من بەشژ زمانی کوردیم لە کۆلێ 

( ڕۆژ خوێندن لەوێ، دکتۆر مارف خەزنەدإر، ڕۆچ شاد، پێگوتم:"فازیل، من وإی ٢٤)
ی   زمان و ئەدەنی ئینگلێر

ی، تۆ بە باش دەزإنم، کە بەشەکە بگوێزیتەوە بۆ بەشژ
هەم لەڕشتەیەك  باش  یتشارەزإییت لە زمان و ئەدەنی کوردی هەیە، جا لەوێ دەتوإن

بیت لە خوێندنەوەی ئەدەبیانی   یشو  زمانێیک زیندوو سوود وەرگریت و هەم بەردەوإم
کوردی." منیش، ئامۆژگارییەکەم بە سوپاسەوە پەسندکرد و یەکسەر چوومە بەشژ 

ی ی  ئینگلێر
 ماوەیەکیش بوو  خوێندن دەستی پێکردبوو. گەرچی  ـ زمانی

 هەرزەن  خۆم، لەگەڵ کتێب  بردەسەر، بۆیە نە هیچ  تەرزە وەرزشێک      
تەمەنی

یشم نایەت پێنج   دەزإنم و نە مەییل هیچ جۆرە یاری و  گەمە و قومارێکم هەیە، بە بێر
ەی کتێبە جار چووبمە چایخانە و گازینۆیان. کە چوومە زإنکۆ، دەتوإنم بڵێم زۆرب

ووییەکانی کتێبخانەی حاچی قادری کۆییم، بە  ژ ر
یەنی و مێ 

ی
 و کۆمەڵ

ی
ئەدەنی و فەلسەف

ی خوێندبۆوە. ئەم کتێبخانەیە، یەکێک بوو لە   ی  کوردی و عەرەنی و ئینگلێر
زمانی

 .کتێبخانە دەوڵەمەندکانی کوردستان

 ڕۆشنبێر      
و ئەدەنی بوون.  یبۆ من زإنکۆ و بەغدإ، دوو دەروإزەی پڕشەگدإریتر ژیانی

یش مامۆستای وەکو )دكتۆر عبد إلوإحد لؤلؤة( دەرسیان  ی  ئینگلێر
لە بەشژ زمانی

، کە بەرهەمەکانی لە زإنکۆیەکانی جیهاندإ دەخوێندرێن، لەیپ ی دەرەوەی  دەگوتیر
بە تایبەنی ،  ئامادە دەبوومن  کۆڕ و کۆبوونەوە ئەدەنی و ڕۆشنبێر  زإنکۆش لە زۆر

إن و لەگەڵ دەستەی شاعێر ئەوإنەی کە لە  بارەگای 
یەکێتتر نووسەرإن کورد دەبەسێی

 و دإنیشتنمان دەبوو،
ی
لە گازینۆی   زوو زووشو نووسەرإنی ئەوکات لە بەغدإ،  تێکەڵ

، ئەمەش وإیکرد، پێی تێکەڵ ببم و   بەرلەمان، لە ی شەقام ڕەشید دإدەنیشیی
  .قەڵەمبەدەستەکان بناسم

     (  
ی

ی ٠٨٦١لە ساڵ دەقەشیعرم بە ناوی )زإمەکانم( لە هەفتەنامەی ( یەکەمیر
إن و  نووسیتی  ڕ ر

م بابەنی وەرگێ 
ی
وکردەوە. هەرچەندە شیعرم دەنووش، بەڵ

ی
)هاوکاری( بڵ

 ،   نووسینم لە بوإری لێکۆڵینەوە و ڕەخنەی ئەدەنی
ی ودەکردەوە. یەکەمیر

ی
دیکەشم بڵ

(، مامۆستا   بابەتێک بوو دەربارەی )دەقە شیعرە  نەتەوەییەکانی  حاچی قادری کۆن 
مەحموود زإمدإر، ڕۆچ شاد، بە چوإر ئەلقە ئەم بابەتەی لە گۆشەیەك ئەدبیدإ لە 

 .ئیستگەی ڕإدیۆی بەغدإ خوێندەوە، ئەمەش هەر لەو ساڵەدإ بوو
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وکردەوە، کە    
ی
 لێکۆڵینەوە و ڕەخنەی ئەدەنی خۆم، بڵ

ی دوإی پێی لە چڵ ساڵ، یەکەمیر
ی و دەربارەی کۆمەڵە شیعرێیک هاوچەر  چی کوردی بوو.  لەو ساوە دەستم کرد بە نووسیر

وکردنەوەی ئەو تەرزە بابەتە.  ئەوجا کەش و هەوإی کوردستانی باشووریش، دوإی 
ی
بڵ

إن،  ئەمەش وإی کرد پێی چاإلکییە  ڕ ر
ی و سیمینارگێ  ڕإپەڕین،  لەباربوو بۆ کۆڕبەسیی

إنی کورد ستان. ئەوإ جگە لە ئەدەبییەکانی خۆم بگەێنێمە هەوإدإر و  ئەدیب و ڕۆشنبێر
إو م لەگەڵهەماهەنگی إو و بیسێی   .میدیای بیێی

     ( 
ی

 بەرهەمە ئەدنی و فۆلکلۆری و   (١١٠٠لە ساڵ
ەوە دەستم کردووە بە چاپکردنی

کەلەپوورییەکانم و لەگەڵ د. هاژین سلێوە و د. هێمن شەمسیش، بەیەکەوە، چەند 
 .بەرهەمێیک ئەدەنی و یاددشتیمان چاپکردووە

 )لەس   
ی

( گۆڤاری کوردی دەمنووش و کارم دەکرد: لە  گۆڤاری ٣(، لە )١١٠٤اڵ
)کەکۆن(، بەڕێوەبەری نووسیتی بووم، لە گۆڤاری )کەلتووری کورد(، کە خانەی  
( کە  کەلەپووری لەپزێڕێن دەری دەکرد، سەرنووسەر بووم، لە گۆڤاری )شارەڤانی

وم و لە گۆڤاری )ژیار(ی سەرۆکایەتتر شارەوإنی کۆیە دەریدەکرد، سەرنووسەر بو 
 .پەروەردەن  ئەندإیم دەستەی نووسەرإن بووم

ەوڕۆ(م کردووەتە ناونیشانی ئەم بەرهەمەم، چونکە لە دیدی خۆمەوە،  ـگووتاری ش)
هەروەها لە دیدی چەندإن  ئەدب و ڕەخنەکارإنیشەوە، توإنیوومە لە لێکۆڵینەوە و 

 . تایبەت بەخۆم هەنی  ڕەخنە ئەدەبییەکانمدإ، ڕێباز و دید و  شێوإزێیک

بە ــ  دەتوإنم بڵێم تاوەکوو کۆتان  هەشتاکانی سەدەی ڕإبردوو، ڕەخنەی کوردی    
دإ، یەکەمیان  تایبەنی ڕەخنەی شیعر، وەک زۆرإنبازی بوو لە نێوإن ڕەخنەکار و شاعێر
هەموو هەوڵ و ڕەنجی بۆ ئەوە کەموکوڕی و هەڵە و إلیەنە إلوإز و کرچ وکاڵەکانی دەقە 

رێک بدۆزێتەوە، دووەمیشیان هەوڵدەدإ بەرپێجی بدإتەوە و  بەرگری لە خۆی شیع
میانبکات، جار بووە، هانایان بۆ کەش سێیەمیش  دەبرد یان بە ناوی خوإزەرإوە 

ی
 وەڵ

إنی کورد، بە ڕەخنەگرتن قەڵس دەبن و بە هەندی  دەدإنەوە. بەگشتی ئەدیب و شاعێر
 کورد  بە دوإی عەیب و ن  ندەی ڕەخنەکاروەرناگرن، ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە ئەوە

و خۆی ماندوو دەکات، نیو هێندە بەدوإی إلیەنە هونەرن  و  ەڕێعاری دەقەکاندإ دەگ
 دەقەکەدإ ناگەڕێ. کاری ڕەخنەی ئەدەنی پێی سەنگەر لێک  

زمانەوإنی و جوإنییەکانی
 .گرتن بوو

ی و سەلیقە و    لە دیدی من، لێکۆڵێنەوەی ئەدەنی کارێکە بەنی   مەعریفە و ڕۆشنبێر
، کە  . ئەم کارە زۆر لە کنە و پشکنیتی شوێنەوإرناسەکان دەچی  پشوودرێژن  مەیسەرنانی 
بە کوولەچەقۆ و دەرزی و فڵچە، بە هێمتی و پشوودرێژی، بەدوإی پاشماوە کۆن و 

ە و هەم دێرینەکاندإ دەگەرێن و کاریان تێد ژ إ دەکەن. ڕەخنەی ئەدەبیش هەم چێر
دإهێنان، ئەویش بەنی  پاشخانێیک دەوڵەمەند، لە ئەدەنی  نەتەوەن  و ناوچەن  و جیهانی 
ێتە پۆپە. ڕەخنەکاری شارەزإ و خاوەن گەنجینە، دەتوإنی بە  ڕت بگەێێی مەحاڵە بتوإنێر
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إوەکان بۆ خاوەنەکانی بگەڕێنە ۆکە و دإهێنان و وەرگێر  بێر
وە، وإتا وەک بەردی هاسانی

ەدإ زۆربەی  .جیابکاتەوە مەحەک وإیە، دەتوإنی ئاڵتوونی ساغ و ئاڵتوونی ساختە لێک ر
لێ 

 لێکۆڵینەوەکانم، پەلیان بۆ بوإری ڕەخنە و ڕەخنەکارن  ئەدەبیش هاویشتووە. 

ڕەخنەکاری، بەرهەیم ئەزموونەوە، بۆ خاوەن بەرهەم و دەقیش دەبێتە بەردەباز و     
 دإهێنان و دەستگر و ڕ 

ی
ی بە قۆناع إبەر، بۆ گەڕإن بەدوإی نهێنییەکانی جوإنی و گەیشیی

 ئەدەنی 
كردنی  .ئەفرإندنی نیر  جوانییەكان و ناشیر

كردنی ۆزەكەی ڕەخنە: جوانیر ئەركە پیر
ی هونەر و داهێنان  و ئەدەب لە بن زمانی خوێنەر و پەیامگر  ژ ر

ینەكانە، تا چی  ناشیر
ینیر بكات  و شیر

 ! خۆشیر

بەختانە، ئیمڕۆ، خاوەن گەنجینەیەك باشن لە شیعری جوإنی  هاوچەرخ، خۆش     
شاکارەکانی ئێمەی شاردووەتەوە، ئەوەیە ئەو بەرهەمە جوإنانە   و ئەوەی کە زۆر لە

إونەتە سەر زمانە زیندووەکانی جیهان و ڕەخنەکار ڕ ر
 دإهێنەریشمان کەمن، کە ن  وەرنەگێ 

 و شاکارن  ئەو دەقە ئەد
ی بتوإنن مەزنایەنی ی و بە خوێندرإنی بناسێیی  .ەبییانە هەڵسەنگێیی

ۆزەکانی ئەرك ، هەمیشە گوتومە     بە دوإی شتە جوإن و مەزن و پێر
ڕەخنەکار، پێی

 حەقیقی چێتدإبیێ. ئەمە وإدەکات دەقنووس بە خۆ ەڕ بگ دإ دەق
ی

ەوە و باشێی سەنیک
، ئەمەیش دەبێتە هاندەر بۆ پێی خۆ ماندووکردن و کۆشش کردنی  . دەقنووس خۆی بزإنی 

ەدإ ئەمن قسەم لەسەر ئەو دەقە ئەدەبییانەیە کە دەچنە نێو بازنەی )ئەدەنی مەزن و  ر
لێ 

، کە  ئیمڕۆ زۆرن  .جوإن(،  نەک ئەدەنی بازإڕن  و جەلەنی 

ە دەربارەی شیعری کوردییە، تەنها دوو      ر
هەموو لێکۆلێنەوە و ڕەخنەکارییەکانی ئێ 

، یەکیان دەربارەی ڕشتەی ەوەرییە و ئەوی دیکەشیان لەسەر کتێبێکە،  بابەتیان نەنی  بێر
( . ی ەباسەکەش، تایبەتن بە پەروەردە و ٢دەچێتە خانەی فەرهەنگنووسیر ژ ر

( بانێ 
ن  گشتتر   .ڕوشنبێر

 .هیودإرم، ئم بەرهەمە خزمەتێک بە ئەدیب و شاعێر و خوێنەرإنی کورد بگەێنێت

 دوبلن ١٢/٣/١١١٠
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 (١)بابٔتی 

 وُ و خـٔرووّشـیناریی ّاٍۆیی  دٓ

 واڵوو( ی ختـی خـٔ بـٔ  گوتـٌ بـٔ)قی  دٓ  ىٔ

 حاجی قادری مۆیی( دا)

 
 ی هـگ هـكانی ن هـنیكت  هـل ،تی ێ هـگ هـنخـۆنی تێ كـه                                        

ی یل  دإ هــــخـودإ بـ ، یـانه زە هـــوو  هــــم  هـهڵت ر  دە                                                                    
ی
 ڵ

 "حاجی قادری كۆیی"                                                                                               

 :(The Title of the Study)  وٗ ٖٚ ٔبٚٔیطبٔی ٌێىۆڵیٕٗ

ضحـی  ثـٗ  گٛجـُ ثـٗ)لی  ظٖ  ْٚ ٌٗ رٚٚٔطـیىبریی ٔبِۆیی ٚ ضـٗ "ظٖ    
  ٌٗ  ثییٗ ظٖ ی ئٗ ضٕٗ جێىی ڕٖ ثبثٗ ،زبخی لبظری وۆیی( ظا")ی ٚاڵٛٚ( ضـٗ

ڵىبریی ثبری  ٚ ضحیٗ  وٗ لٗ ثۆ ظٖ  ِییبٔٗ رظٖ ی جێڕٚأیٕی سٗ ڕٚأگٗ
 ٚرٚٚٔی ضبػیر. ظٖ

 (:The Objective of the study)  وٗ ٖٚ غزای ٌێىۆڵیٕٗ ِٗ

o ٗٔی ثبری  ٖٚ ضٛێٕعٔٗ  ثٗ  وٗ سیعٖ لٗی ظاڕضحٕی  ٚسٗڕپ ی ٖٚ ضیىرظ
 وبٔعا. یحٗ ٔێٛ ثٗ  ی ضبػیر ٌٗیرٚٚٔ ظٖ

o ٗ٘ ٗی ضبػیر ٚ ظا٘ێٕبٔی یسێح ر وٗ سٗ ٔگبٔعٔی ڕۆڵی ٔبِۆیی ٌٗ ڵس
 ٚ. ضیؼریی ئٗ

o ٚٔی زبخی لبظری وۆیی ٌٗ جی زِبٔی ٔبِۆیی ٚ زِبٔی ضٗ یٗیضیؼر  
 ظا. وٗ لٗ ظٖ

o ٗی "ضبوبر"، پیرۆزی ئٗی، ٔبزٔبٚ جبٔٗ سڵٗ ٚ ضٗ یبٔىرظٔی ئٗ ث  َ
 ْ. وٗ ظٖ  یٗ سیعٖ لٗ

o ٖضفىرظٔی ٚ  وٗ  رش ٌٗ ثیی ٘بٚچٗ ظٖ ی ئٗ ضٕٗ ٔرضبٔعٔی ڕۆڵی ڕ
  وبٔی ضـیؼری والسیه ٚ ٔٛێی وٛرظیعا. ثییٗ ظٖ ٘ب ئٗ ی ثٗ ٖٚ ظۆزیٕٗ

 (:    The Method of the Study)  وٗ ٖٚ ڕێجبزی ٌێىۆڵیٕٗ

زِبٔی ) :یٗ چٛار وٛچىٗ  جٗ َ ثبثٗ ٔگبٔعٔی ئٗ ڵسٗ ٚ ٘ٗ  ٖٚ ٌێىعأٗ   
ورظٔی  / پراوحیزْٖٚ بخی لبظری وۆیی/ ٔبِۆیی/ ضٗجی ز یٗیضیؼر



18 

 

ن ئبْ ٚ سبجعا  یٗ  َ( ٌٗ رظٖ ثیی سٗ ظٖ ی ئٗ ضٕٗ جێۆریی ڕٖ  ثٗ  وٗ لٗ ظٖ
َ  ئٗری  سێجٗ  ئبسبییٗ  ٔع ڕێجبزێىٓ، ثۆیٗ جی چٗ یبرِٗ  ثٗ  ٚخٗ ػٗ

 ظا ثجێٕرێٓ: جٗ َ ثبثٗ ٌٗ  ڕێجبزأٗ

o ضێٛازی ضیىبریی ڕێجبزی (Stylistic  Analysis Method). 
o ٖی ِۆظێرْ  ضٕٗ ڕێجبزی ڕ(Modern Critical Method.) 
o ٖرٚٚٔطیىبری  ی ظٖ ضٕٗ ڕێجبزی ڕ(Psychological Criticism Method.) 
o ٖی ڕۆضٕجیری  ضٕٗ ڕێجبزی ڕ(Cultural Criticism Method).  

 :(The Study  Obstacles) وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ َ رظٖ ثٗ وۆسپ ٚ گرفحی

وبٔی زبخی  ر ضیؼرٖ سٗ ٌٗ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ   ٔعْ ثٗ ی پێٖٛ رچبٚأٗ ٚ سٗ ئٗ  
ژیبْ ٚ  : ٖٚ ضٌٛێٕٗ ظٖ  رٖ ٖٚ ٚری ظٚٚ جٗ ظٖ  یبْ ٌٗ زۆرثٗلبظری وۆیی 

 وبظیّیی ٚ ی ئٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗٚظا.  وبٔی ئٗ ضیؼرٖ  جی ٌٗ ٚایٗ جٗ ڕۆزی ٔٗ
ٚ یبْ  وبٔی ئٗ ی ضیؼرٖیسێح وبٔی وٗ ضبراٖٚ  ثۆ ظیٖٛ  ِییبٔٗ رظٖ سٗ
یٕیبْ  ْ یبْ ٘ۆش ٚ زٖ ی ٌێ ثعٖ رٖ لٗ  یبٔحٛأیٖٛ راْ ٔٗ جب ٔٛٚسٗ ٖٚ ئٗ

ێٓ یجٛأیٓ ثڵ ظا، ظٖ رچبٖٚ سٗ  َ خۆرٖ ٌٗ  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ  ، ثۆیٗ چٖٛٚ ثۆ ٔٗ
وبْ  رچبٖٚ سٗ  ثی ثیگبٔٗ ظٖ ئٗ  ی ٌٗ ضحبٔٗ جٗضاڵَ ضۆ ، ثٗ جیٖٛ ٘ٗ
 . ٖٚ ٔٗ پڕ ثىٗ  وٗ ڵیٕٗ رێث وٗجٛأ سحٓ ٚ ظٖ رظٖ ثٗ

 :(The Study Structure)  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ ثٛٔیبجی

 ٚ ئبوبَ ٚ ش ثٗ( 2)  ٌٗ وی، پێطٗ ٚ ٔبسبٔعْ  ٌٗ  خگٗ  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ  
  ئبیحّٗ ظا وٗ وییٗ پێطٗ  ٌٗ.  پێىٙبجٖٛٚ  رچبٖٚ سٗ ٚ راٚێز پٗ
 . ڕٚٚ جٗ ضراٚٔٗ  ،ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ ٔٛٚسیٕی وبٔی وبظیّییٗ ئٗ

 ثۆ  وراٖٚ رضبْ جٗ َ وٗ یٗ ثبسی. گرێ ظٖ ضۆ ٌٗ ثبس( 2) َ وٗ یٗ ضی ثٗ
 زِبٔی /  ثی ظٖ ئٗ ٔۆسحبٌۆژیبی /  ْٚ ضٗ /  ٔبِۆیی):  ثڕگٗ( 4)

  ٌٗ ْٚ ضٗ ٚ ٔبِۆیی ڕۆڵی   ثٗ  سحٗ یٖٛ پٗ ِیص ظٖٚٚ ثبسی(. ضیؼریی
 .ثیعا ظٖ ئٗ ظا٘ێٕبٔی ی پڕۆسٗ

 ٚیص ئٗ ، وٗ چبِٗ ثیی ظٖ ئٗ ڵىبریی ضیحٗ  ثٗ  جٗ جبیجٗ َ، ظٖٚٚ ضی ثٗ
 ، یٗ وٗ لٗ ظٖ ی رگٛزضحٗ سٗ ی رثبرٖ ظٖ ِیبْ وٗ یٗ.  ثبسٗ (2)ر ٘ٗ

/    وٗ لٗ ظٖ ی ٖٚ ضبٔعٔٗ ڵٖٛ ٘ٗ):وبت ظٖ ڕاڤٗ  ثڕگٗ( 4) ِیطیبْ ظٖٚٚ
  ٌٗ ْٚ ضٗ وبٔی ٔعٖ ٖ٘ٗ ڕ / ظا وٗ چبِٗ  ٌٗ ٔبِۆیی وبٔی پۆڵٗ ضٗ
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 ئبوبِی وۆجبیعا،  ٌٗ(.  وٗ چبِٗ ضیؼر٠ی زِبٔی / ظا وٗ چبِٗ
 ٚ راٚێز پٗ ٚ  ٖٚ جٖٗ چڕوراٚ ضبڵێه ٔع چٗ  ٌٗ  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ

 .وراْٚ جۆِبر وبٔیص رچبٖٚ سٗ

 (:From a Small Window)  وٓ می بچوومٔ یٔ رٓ ّجٔ پٔ  ىٔ

ر  رٖٚ ش ٚ ڕٚٚت  ٚ وٛرظپٗ ری ڕٖ ِبٖٚ ٔێٛ  خٗ  ی، ٌٗۆیزبخی لبظری و   
ٚیسث ٚ  سێىی ٔبسراٚ ٚ ضۆضٗ ی ضۆی وٗ وٗ ی ٚاڵجٗیٚ چیٕی  ڕۆضٕجیر

ی  ٖٚ .  پێص ئٗ رز ٚ ثباڵیٗ ودبر ثٗ لبِێىی یٗ ٚ ِٗ  ْ پێگٗ ضبٖٚ
ی ڕۆزی  وبٔی ئبٚێٕٗ ضیؼرٖ   وبٔی چبپجىرێٓ، چٛٔىٗ ضیؼرٖ

وبٔی ضۆی، چ   ٚاظارٖ ٚ ضبگرظ ٚ ٘ٗ  ڕێی سٛضحٗ  ٌٗ ،ی ثْٛٚ وٗ ٖٚ جٗ ٔٗ
ٚ زٚٚ  ضێرا ،ٔجۆڵ ثٛٚ، سحٗ ئٗ  ٌٗ  وٛرظسحبْ ثٛٚ، چ وٗ  ٌٗ  وٗ

ٔبٚی ضۆی   ظیٛأێه، ثٗ  وبٔی ٌٗ خب وبجێىیص ضیؼرٖ ، ٖٚ ٔٗ ثۆٖٚ ظٖثاڵٚ
  ٚ زۆر ٌٗپطث ر سٗ  یبْ ثۆ ضرایٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ رگبی ٔٛٚسیٓ ٚ چبپىرا، ظٖ

ة ٚ ضیؼر لۆڵی ضۆیبْ  ظٖ وبٔی ظٔیبی ئٗ زایٗ پێز ٚ ضبرٖ  ثٗ  ِٗ ڵٗ لٗ
ٔی  ىرظٔی  زۆر الیٗفرضی ئٗ  ثٗ  ورظ ٌٗ لسیریبْ ٔٗٗ ڵّبڵی ٚ ٘یچ ج ٌێٙٗ

ٔعورظٔی  ِٗ ٚڵٗ ظٖ ثۆ  ،ظارٖ ٘رٖ خٛاْ ٚ ثٗ  ضبِٗ  َ ضبػیرٖ ی ئٗ ضبراٖٚ
،  رٔدٗ خێی سٗ  ی وٗ ٖٚ ئٗوبٔیبْ.  ِٗ ر٘ٗ ثٗ  ی وٛرظی ثٗ وحێجطبٔٗ

ضیؼری   ٖٚ زٖٚٚ  رچی ٌٗ گٗ رأی وٛرظ، ئٗ ن ثێ، ٔٛٚسٗ ر ٘ۆیٗ ر ٘ٗ ثٗ ٌٗ
  وٛرظسحبْ ٚ ٌٗ  ، ٌٗ ٖٚ جی ٌێىۆڵیٕٗ ن ثبثٗ یبْ ٖٚیزبخی لبظری وۆ

ش  َ سبجٗ ، جب ئٗ ٖٚ ظاضٗ اڵَ، ثٗ ورظ ثٗ راِۆش ٔٗ ضعا، فٗ ٖٚ رٖ ظٖ
  ٔیطث ضبػیرٖ جٗ  خیٙبٔی ثىرێث ٚ ٌٗ  ثٗ  َ ضبػیرٖ ، ئٗ جٛأراٖٚ ٔٗ

ی ضۆی ثۆ ظاثٕرێث ٚ یوبٔی ظراٚسێ  وٛرس ٖٚ جٗ وبٔی ٔٗ ٔبٚظارٖ
ثێ  ظٖ سث. ظٖ َ ثٗ ڵٗ ضۆِبٔی لٗ  ٌٗ ٗ یی یص گٍٍٗ ِٗ ثٕبسرێث، ئٗ

وبٔی  ر ضیؼرٖ سٗ وبْ  ٌٗ ٖٚ ٚ ٚ ٌێىۆڵیٕٗ  جٛێژیٕٗ  ش ثڵێیٓ، وٗ ثٛێرأٗ
ی وٛرظ ٔبضىێٕٓ ٚ یری ڕۆضٕجیر ێٕٗجی ضٛ ٚ، جب ئێسحب جیٕٛٚیٗ ئٗ
وبٔی  ریبیی ضیؼرٖ ٔبٚ ظٖ ثٕبٚ ثٗ  ٘بجٖٛٚ  ٖٚ وبجی ئٗ  ورێث وٗ سث ظٖ ٘ٗ

  ٌٗ  یٓ، چٛٔىٗ ثٗ ر ٔٗ سٗ ٔىبٚیعا وبت ثٗ ٔبر ٚ جٗ وٗ  ر ٌٗ ٌێجعرێث ٚ ٘ٗ
ر ظڵ،   ثٗ  ٚسبوبر ظێٕٗ  ٚ سبظٖ وبٔی  ئٗ ضیؼرٖ  ٔعٖ ظا، چٗ ٔعٖ ظیعی ثٗ

ٚ    ٖٚ ضٛارٖ  ٖٚ جٗ ثعا چٛٚٔٗ ظٖ ریبی ئٗ ی ظٖیٔبضی لٛال  ثٗش  ظٚٚ ٘ێٕعٖ
  ڵفریْٛٚ! ی ئبسّبٔی ضیؼر ٘ٗ ڵٗ ٚ  جۆلٗ رٖ ش ثٗ ظٚٚ ٘ێٕعٖ
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 ً مٔ شی یٔ بٔ

  مٔ وٓ ماّی ىێنوڵیْٔ ورٓ ّاضاّذّی تٔ

(Introducing the Axes of the Study) 

 ً مٔ باضی یٔ

 (The Definitions)ماُ  پێْاضـٔ
 (:Alienation) ً: ّـاٍـۆیی مٔ یٔ  

ت   ( لTerminologyٗٔبسی  زاراٖٚ)ٚ  (Lexicologyٔبسی ٚضٗ)ثبزاڕی   
  ٖٚ ضۆیٗ  رَ ٚ گٛڕی ثٗ ی ڕاثرظٚٚ گٗ ظٖ ِی سٗ ی ظٖٚٚ ن ٔیٖٛ ٖٚ
ضۆی  رثٗ زأسحێىی سٗ  سبزیی ثٛٚ ثٗ ر زاراٖٚ ن  ٘ٗ ، ٔٗ ثیٕیٖٛ ٔٗ
  ی ثۆ ظٖ یطٗڕگ ٚ  ن وبجعا، ڕٖ یٗ  ، ٌٗ یٗ ٘ٗ  ڵىٛ زاراٖٚ ٚأی، ثٗ بٔٗزِ

ٔگ  ظٖ)ی  زاراٖٚ  ر ثۆ ّٔٛٚٔٗ ، ٘ٗوٛجێ ضۆ ظاظٖ ر ثٗ زأسحی سٗ  ظٖظٚأز
soundٗزأسحی فیزیه ٚ   رٌٗ ، ٘ٗ ورظٖٚٚرێىی فراٚأی ظاگیر (  ڕٚٚث

ی  زاراٖٚ رثبزی. خب " رظٕٚٚٔبسی ٚ زأسحی سٗ جب گٗ  ثگرٖ  ٖٚ پزیطىییٗ
ة ٚ ڕۆضٕجیری ٚ سبیىۆٌۆژی ٚ سۆسیۆٌۆژی ٚ  ظٖ ئٗ   ٔبِۆیی(یص ٌٗ)

 ثْٛٚ(ی ٚ ٔبِۆیٔبِۆ)رگی  ثٗ  یٕعا  ٌٗٚ ئبی  فٗ ٌسٗ ٚ فىر ٚ فٗ  رظٖ رٖٚ پٗ
  ضی گۆڕأىبرییٗ وٗ ٘ۆوبرٖ (2102:02ٚڕۆ:  ضـٗ)وبت." ظا ضۆی ّٔبیص ظٖ

ٌۆژیب ٚ زأسث ٚ  وٕٗ وبٔی جٗ ثٛارٖ  ْ ٌٗ ِٗ رظٖ َ سٗ وبٔی ئٗ زٔٗ ِٗ
  ٌٗ ،ٚارٚئبڵۆز ٚ لٛرس ٚ ظژ  ژیبْ ٘ێٕعٖ  ن وٗ یٗ ضێٖٛ  ظا، ثٗ ػریفٗ ِٗ
ٚاِبْ   وٗ وبت، ظٖ  سحٗ رخٗ وبٔعا ضۆی ثٗ ی ِرۆڤٗ ٚجی ڕۆژأٗ ٛ وٗڵس ٘ٗ

 یٓ. ی ثىٗیٔبِۆ  سث ثٗ ثْٛٚ ٚ ژیبٔعا ٘ٗ  ٌٗ  ٌێٙبجٖٛٚ

  ِیطٗ ٘ٗ ٚ  رٚٚٔیی ِرۆڤٗ وی وۆٔی ـ ٔٛێی ظٖ یٗ ٔبِۆیی ظیبرظٖ  
، اثع  ٔبسٗ ٘ٗ  ِیٕٗ َ زٖ ر ئٗ سٗ  ِرۆڤــ ٌٗ  ن جبوٗ جب یٗ  ٖٚ رظٚٚٔییٗ گٗ
وبٔی  وبٔی وحێجٗ ظڕٖضڕٚ  رظٖ زٖ  ڕٖ ٔێٛ پٗ  ٌٗ  . ثۆیٗ یٗ ٚ ثٛٚٔی ٘ٗ ئٗ

رچبٚ ٚ  ثٗ  لی ظێحٗ زٖ  جیعا ثٗ وبٔی ِێژٚٚی ِرۆڤبیٗ جٗ ثٍیّٗ زأب ٚ ظأب
  . خب جب لٛجبثطبٔٗ ثٖٛٚ  ٖٚ ژیٕٗێی ثبس ٚضٛاس ٚ جٛ َ خێگٗ رظٖ ٘ٗ

ػریفی  ٚ پبٔحبیی ِٗ  یبْ سبٔعٖٚٚ ضٗ وبْ پحر گٗ فییٗ ٌسٗ فىری ٚ فٗ
راٚأحر ٚ ئبڵۆزجر فڵیبٔعا  گٗ  ی ٔبِۆیص ٌٗ ٚ ثبزٔٗ ، ئٗ  ٖٚٛراٚأحر ثف

ر  سٗ ٚ، چبرٖ ئٗ  ٚ ثۆیٗ  ورظٖٚٚ  ِٗ سحی ثٗ فالجْٛٚ( ٘ٗ ئٗ)ثٛٚ، زۆر زٚٚ 
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 ڕایی زِٛٚٔگٗ ٚ ئٗ  ػریفٗ ثیروبری ٚ ِٗ  ٔبِۆیی، ٌٗ  ٌٗثۆ " ڕزگبر ثْٛٚ 
 (htpp://www.ahewar.org/dbat/show.art?aid=255626)."  ٖٚ ثیٕێحٗ ظاظٖ

  ِرۆڤی ٌٗ ،ی ظێ ٚالیؼسبڵ، ٘ێٕعٖ  جی ثٛٚ ثٗ وبجێىیص ضبرسحبٔیٗ   
ی ظاثڕی ٚ ڕۆزی ضێرضۆازیی ٚ  وٗ خٛاْ ٚ پبن ٚ ضبٚێٕٗ  سرٚضحٗ

ٚیسحی ثرظ ٚ رسحی ٚ ضۆ ٚ ضۆپٗ رٖ ٚ ثٗ  ٖٚ جێعا ظاِروبٔعٖسرۆضحعۆسحی 
 Jean Paulر  سبرجٗ)  ورظ. ثۆیٗحرڵێڵسححر ٚ  ی ضٗ وٗ یص ٔبِۆییٗ ِٗ ئٗ

Sartre   0٪1١ -0٪٩1ٖڵ  گٗ ، ٌٗ ری ثٛٚٔٗ ٚ٘ٗ سحی خٗ رثٗٗ ڵێ:" س ( ظ
ثێ ٚ ٔبجٛأیث،  ڕۆوی ضۆی ٔبِۆ ظٖ ٔبٖٚ  ظاگیرورظٔی ثٛٚٔعا، ِرۆڤ ٌٗ

خب (Sartre: 1996:20) ٔعیی ضۆی ـ ثجیٕی." ر ڕۆڵی ـ ٔبٖٚ ن ظا٘ێٕٗ ٖٚ
ن  جی، ٔبِۆیی ٖٚ ری ِرۆڤبیٗ ڕاثٗ  وبٔیص ثْٛٚ ثٗ وبجێ ئبییٕٗ
  ِیطٗ ٘ٗ  ثٛٚ، چٛٔىٗ ق ٔٗ ر خێی پێ ٌٗ ٔبضی ِرۆڤعا ٘ٗ  پێٛیسث، ٌٗ

ئبلڵّبْ پێ   ئێّٗ  یٗ ٘ٗ  رظٚٚٔٗ َ گٗ ٔع ضحێه( ٌٗ یبْ چٗ)ضحێه 
ی  پبظاضث ٚ  رچبٖٚ وبٔعا، ضٛظا سٗ وٗ ی خٌٛٗ ٌّٛظ( جٗ)"   ٔبضىێث  ٌٗ

الی   . ٌٗ ِٛٚ یبسبوبْ ٚ سرٚضحٗ رضحیبری ٘ٗ رپٗ ر ضۆضی سٗ ، ٘ٗ سزایٗ
  ٌٗ ، ری گٛٔبزجبرإٔٗ ئبزاظوٗ رظْ ٚ گٗ  ڤیٕعارٖ وبْ، ضٛظا ئٗ سیسییٗ ِٗ

 2102ٚڕۆ:  ضـٗ) ." ضۆیٗ رثٗ سٗ  ٚ ئیراظٖ  لڵ ئبزاظٖ وٓ ِٛسڵّبٔبٔیص ئٗ
  وٗظا  ڵعٖ ر٘ٗ سٗ  ٚ وبجٗ ٚضی ٔبِۆیص ئٗ ڵ ثێ ئبگر ٔبثێ، ڕٖ ظٚوٗ (21:

ٚ  ٘ۆوبر  ڵگری ئٗ ش ٘ٗ ٚ ضحٗ ثێ ئٗ ، ظٖێثثثێ ِرۆڤ پێی ٔبِۆ ضحێ ٘ٗ
ظرٚسث ثٛٚٔی ری  جیعٖ یبرِٗ  ثێث وٗ  زأٗ گٗ ِب ٚ ڕٖ ٚ ثٕٗ

َ  ثۆ ئٗ  ٔدٗ َ، پٗ رظٖ رٚٚٔطیىبری سٗ . زأسحی ظٖ یٗ وٗ ٔبِۆیییٗ
 : (20: 2102ٚڕۆ:  ضـٗ)وبت ظرێژظٖ  جبٔٗ زبڵٗ

ِٛٚیبْ  ٘ٗ  ، ٌٗ ٔبِۆییٗ  َ خۆرٖ ٔگ ثێ ئٗ ا: ڕٖظضٛظ  ن: ٔبِۆ ثْٛٚ ٌٗ یٗ
وبٔیطی  ٚأێ ٘ۆوبرٖ رجر ٚ لٛرسحر ثێث ٚ ثٕح ٚ ثٕٗ گبریگٗ

ٚ   رظٖ رٖٚ ٌحٛٚر ٚ ئبییٓ ٚ پٗەٚ و  ثۆ خیٕبت ٚ ژیٕگٗ  ٖٚ ێحٗڕ گٗ ظٖ
جیص  ت زبڵٗ ٔبٔٗ ی .... جبظ. جٗضٕجیرۆرأی ٚ ڕ ڵگب ٚ ثبری گٛزٖ وۆِٗ

سحٕیطبْ  یعا ثٛٚٔی ظٖ زأسحیص جب ئێسحب ٔبجٛأی ٘ۆوبری پٗ  وٗ  یٗ ٘ٗ
 ثىبت.

، وبجێ  ٖٚ یٗ وٗ ِٛٚ پێىٙبجٗ ر ٘ٗ ٘ٗ  : ثٗعارظٚٚٔ گٗ  ظٚٚ: ٔبِۆثْٛٚ ٌٗ
  ر ظیبرظٖ رأجٗ ثٗ ،راٚرظ ثٗ ی ضۆی ثٗ وٗ سٕٛٚرظارٖ  لڵٗ ئٗ  ، ثٗ ِرۆڤــ

ری  ٚرٚٚثٗ بْ ٚ ظِٖبضبی ئبسّ ن ِٕعاڵێه جٗ وبْ، ٖٚ رٖ رسٛر٘ێٕٗ سٗ
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ری  پێعٖ  لاڵٔی ِحّبٔٗ فسیری  ئٗ ٚ جٗ  ش، ڕاڤٗ چبٚثٗ وبت ٚ  ضۆی ظٖ
  ڵعأی زۆر ٌٗ ر٘ٗ سٗ ت ٘ۆ ٔبٔٗ جٗ  ِٗ ٚأی ثۆ ٔبورێ. ئٗ ئٗ
ڕایی  گٗ ژیٕگٗ)ی  فٗ ٌسٗ فٗ  ر ثۆ ّٔٛٚٔٗ ٘ٗ ،ثْٛٚ وبٔیص فٗ ٌسٗ فٗ

Environmentalism). 

ر  وبٔی سٗ سحىرظٖ ظٖ  ِٗ ٔٗ ضٛظا:  وبجێ ثٛٚت ٚ سٗ  سێ: ٔبِۆثْٛٚ ٌٗ
ئبسّبْ   ٚاْ ڕٚٚیبْ ٌٗ ، ئٗ ٖٚ ٚێٕٕٗ یبٔحٛأی ٔبِۆیی ِرۆڤــ ثڕٖ ٚی ٔٗ زٖ

، رظ ثێگٗلیٕی  یٗ ثٗ  ثٛٚ ثٗ وبٔی ثۆ ٔٗ لیٕٗ یِٗٛٚ  ٘ٗر  ٘ٗ ش ِٗ ورظ، ثٗ
ثۆ   ئبراٖٚ  رایی ٘بجٗ زِٛٔگٗ ٚڵ ٚ وۆضطی ئٗ ثیٕٓ زۆر  ٘ٗ ظٖ  یٗۆث

  وێىٗ ی الی ضۆِبْ، یٗ وٗ رییٗ ، ضۆ سۆفیگٗ َ ٔبِۆییٗ رثبز ثْٛٚ ٌٗ ظٖ
 ! ٚاڵٔٗ ٚ ٘ٗ ٌٗ

  ر ٌٗ یص ٘ٗ ِٗ وحری، ئٗ ڵ یٗ گٗ ڵعا:  یبْ ٌٗ وۆِٗ  چٛار: ٔبِۆثْٛٚ ٌٗ
ڵعا ٚ جب  ری ٘ٗ ٚا( سٗ َ ٚ زٗ ئبظٖ)ٔێٛاْ   ضث، ٌٗ ٘ٗ رگبی ثٗ ٔێٛ ظٖ

حر ٚ ڵێڵ، جۆضحر ٚ  ٔبِۆییَٗ  ئٗ ،ڕۆژ  ڵعا ثێ ڕۆژ ثٗ گٗ ئێسحبضی ٌٗ
 ثێ. جر ظٖئبڵۆز

  َ ضباڵٔٗ ی،  ئ٠ٗلبظری وۆی زبخی  وٗ ضیؼرٖ  لٗ ڵىبری ظٖ ضیحٗ  ٌٗ) 
 رچبٚ.( ثٗ  یٕٗ ضٗ ٚرظجر ٚ چڕجر ظٖ

 (:The Dream) وُ ً: خـٔ دووٓ 

وبٔعا  زأىۆ ٔبٚظارٖ  ٌٗ  ْٚ( وٗ زأسحی ضٗ)ٕٚٔبسی( یبْ  ضٗ)ئیّڕۆ    
رٕٚٚٔبس  (. پرۆفیسۆری ظOneirologyٖ)گٛجرێث  ضٛێٕعرێث،  پێٝ ظٖ ظٖ
 ی پێٕبسٗ  یٗ َ ضێٖٛ ( ثSigmund Freudٗ٪2٪0 - 0٩١١سیگّۆٔع فرۆیع )

،  وٝ فیزیۆٌۆژٜ ٚ سبیىۆٌۆژییٗ یٗ ۆسٗڕٚ پ  ْٚ ظیبرظٖ وبت :"ضٗ ظٖ
، یبٔعا ژیبٔٝ ڕۆژأٗ وبْ ٌٗ ِرۆڤٗزِٛٚٔٝ ٚالیؼٝ  ئٗ  ثٗ  سحٗ یٖٛ پٗ

زِٛٚٔٝ ژیبْ ٚ ز٘ٓ ٚ ٘زر ٚ  ڕۆوٝ ئٗ وبْ  ٔبٖٚ ٚٔٗ ڕۆوٝ ضٗ ٔبٖٚ
 / en. wikipedia)ر."  ٚرٚٚثٗ وبٔٝ ظٖ ر ضحٗ رأجٗ ثٗ  ٚأٗ ٜ ئٗ ٖٚ وبرظأٗ

Sigmund - Freud). ٗی پێعاٖٚ ئبِبژٖ  َ زأبیٗ ن ئٗ ْٚ ٖٚ ضٗ  ٚاجٗ و ": 
ن  یٗ ضێٖٛ ثٗ  وبٔٝ ژیبٔٗ پێعأٝ ڕٚٚظاٖٚ ٚ ظرێژٖ  ٖٚ ثیرورظٔٗ

  ٖٚ وٝ جریطٗ الیٗ ٌٗ .(." (Interpretation of Dream- S. Freudوبْ ضێٖٛ ٌٗ
، ڵٝ ٔبثێزۆر زب ،ٚالیؼٝ ژیبْ ٚ ثْٛٚ  ِرۆڤ ثۆضۆٜ ٌٗ  چٛٔىٗ
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ٚ  ٜ ڕازٜ ئٗ ٖٚ ئبِرازێه ثۆ ورظٔٗ  جٗٚٚەٚٔٝ ورظ ضٗ  ِیطٗ ٘ٗ
 : ر ظٚٚ ٘ۆ ثٗ یص ٌٗ ِٗ . ئٗ ٔٗٔٙێٕییب

سث ٘ێٕبٔٝ ٘ێٕعێ زأیبرٜ  ظٖ ٖٚ ثٗ ،ٜ ضۆٜ ٖٚ ٚایٝ ٚ ظڵعأٗ ا( ثۆ ظڵٕٗ
ڕێگبٜ  رٜ ضۆٜ ٌٗ رٚثٗٚ وبٔٝ ظٖ ورظٔٝ ظیبرظٖ ئِٛێعٜ ڕاڤٗ ثٗ
 .  ٖٚ ٚٔٗ ضٗ

ٚضه ٚثریٕگ ٚ ئبڵۆز ٚ   ٚالیؼٗ  اڵجٓ ٌٗ ن ثۆ ٘ٗ یٗ سیٍٗ ن ٖٚ ٖٚ ة(
، ٚڵعاْ ثۆ ثێئبگبیٝ ورظٔٝ ضۆٜ ٘ٗ ڕێگبٜ ش ٌٗ ِٗ ، ئٗی ژیبْ وٗ پبڵۆزٖ

  ش خۆرٖ . ٌێرٖ ٜ ٚ ثبظٖ رِبْ ٚ ِٗ وبٔٝ ظٖ ئبڵٛٚظە  سٗ ن وٗ ر ٖٚ ٘ٗ
 ٔىةورێ، چٛ ظٜ ظٖ ظا ثٗ فسبٔٗ ْٚ ٚ ئٗ ٔێٛاْ ضٗ  ڵىێطبٔێه ٌٗ جێىٙٗ

ة  ظٖ ثٛٚٔی ئٗ . ئبٚێحٗ ٖٚ وبیٗ  جٗٛٚە٘بج  ٖٚەٚٔ ڕێگبٜ ضٗ  ش ٌٗ فسبٔٗ ئٗ
  ِیطٗ ٘ٗ "  ، چٛٔىٗ یبْ زۆر وۆٔٗ وٗ وحریعا ِێژٖٚٚ ڵ یٗ گٗ ْٚ ٌٗ ٚ ضٗ

خب گریٕه  (Unconscious)ٝ ٠خیٙبٔٝ ثێئبگب ثٗ  ٖٚ جٗ سحراٖٚ ْٚ ثٗ ضٗ
چ سرٚضحێىٝ  ، وٗ ریٗ یب ٘ٛٔٗ  وٗ ثییٗ ظٖ ئٗ  جٗ ڕۆوٝ ثبثٗ ٔبٖٚ  ٔییٗ
ٚجٓ ٚ ٔسىۆ ٚ  روٗ ِجبرٜ ٚ سیسر ٚ سٗ ڵچْٛٚ ٚ ضٗ جرس ٚ ٘ٗ  ٌٗ   یٗ ٘ٗ

ْٚ   وبٔٝ ضٗ ٚٚظاٖٚڕوبٔعا   جٗ ِٛٚ زبڵٗ ٘ٗ ٌٗ ،ٚ ... ٘حع جبزییسێىس
 (en.Wikipedia .org /wiki / Dream) ." ٚٔجیٕٗ اڵجٝ ضٗ سٗ ظٖ ر ٌٗ ظٖ ثٗ

ی  سحٗ رٖ وٗ  جٗ وراٚٔٗ  ی وٗ ٚأٗ ْٚ زۆرْ، ئٗ وبٔی زأسحی ضٗ زاراٖٚ
 (:22: 2104ٚڕۆ:  ـٗض) ْ ٗ ِبٔ ، ئٗ ٖٚ َ ٌێىۆڵیٕٗ ٌٗ

 (: Dream Vision)ْٚ  ضٗ  ٔٗ ( ظیع0ٖ

ٝ ِێژٚٚ ا١٠ظرێژ رظا ثٗ ة ٚ ٘ٛٔٗ ظٖ وبٔٝ ئٗ ِٛٚ ژأرٖ ٘ٗ  ْٚ ٌٗ ضٗ  
  ثٗ  ٔعٖ ٚضۆ ثٗ ْٚ( راسحٗ ضٗ  ٔٗ ظیعٖ)ٜ  اڵَ زاراٖٚ ، ثٗ ثٖٛٚ ززٚرٜ ٘ٗ

ٜ  ٖٚ گێرأٗ  ٖٚ وۆٔٗ  ٜ ضیؼر، ٌٗ ٖٚ سحٓ ٚ چٕیٕٗ ڵجٗ ٚ ٘ٗ  ٖٚ ظارضحٕٗ
بزٜ خ ٜ ِٗ ٖٚ گٛجرێث گێرأٗ پێٝ ظٖ  ضیؼرظا وٗ  ْٚ ٌٗ ضٗ ەزِٛٚٔ ئٗ
(Allegory) ٗڵعا وراٖٚ گٗ ٜ ٌٗ ڵٗ ضێٛاز ٚ زِبٔٝ خیب خیب ِبِٗ  ث .                                                   

       (:    Daydream) ْٚ ضٗ  زیٕعٖ( 2

ٚٚظا ٚ ڕ  وب وٗ سحعٖ ٚثیٓ ٚا ٘ٗ ضٗ ،ٚٔعا ضٗ  سبجٝ زیٕعٖ  چروٗ ٌٗ   
         ْ . وٗ ظٖر رچبٚیعا گٛزٖ ثٗ  ثٗ ،یبڵ ضٗ ن ثٗ راسحٝ ٔٗ وبْ ثٗ ضحٗ

( (WWW.Wikipidia.daydreamٌٗ ٚٚوبٔٝ،  ٔعٖ جّٗ جبیجٗ  جٗ سڵٗ ضٗ ظ
 :ْ ِبٔٗ ْٚ ئٗ ضٗ  زیٕعٖ

http://www.wikipidia.day/
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گیرٜ ٚ  ٍٝ گۆضٗی ِٗ  ِیطٗ ٚثیٓ ٘ٗ ، ضٗٚٔعا ضٗ ٚارٜ زیٕعٖ ٘ٗ ا(: ٌٗ )
ڵه ظٚٚر  ٜ ضٗ ٛرٖئبپ ژاٚ ٚ ژاٖٚ ٚ ٌٗ  یٗ رێزٜ ٘ٗ پٗ ٔیبٜ ٚ ظٚٚرٖ جٗ
ٚاٜ  ش ٚ ٘ٗ وٗ  ،٘ێّٓ ٚ وپ ٚ ضبِۆضٗ  ژیٕگٗ  ٚ خۆرٖ ، ئٗ ٖٚ ٚێحٗ وٗ ظٖ
 . وبت ْ ظٖ ٜ گٛٔدبٚ ٚ ظرێژضبیٗ وٗ ٚثیٕیٕٗ ٚاَ ثٛٚٔٝ ضٗ رظٖ ثٗ

  لیٕٗ ٚثیٕیٕٝ ڕاسحٗ ٚجٓ ٚ ضٗ ٜ ضٗ ۆسٗڕ، پظا یٗ َ ظیبرظٖ ة(: ٌٗ)
  گۆڕأىبرییٗ  ٚاجٗٗ . ولۆٔبؽ ڕٚٚٔبظات ٜ لۆٔبؽ ثٗ وٗ یٗزأسحیِبٔب  ثٗ

رْٚٚ ٚ  ٚ ظٖڵ ظ  ٚثیٕیٓ ٌٗ ٜ ضٗ وبٔٝ پرۆسٗٗ یۆٌۆژیحٚ ِی سبیىۆٌۆژیی
 .ظا ڕٚٚٔبظات سحٗ خٗ

 (:Flashback Dream)فالضجبن   ٚٔٗ ( ض2ٗ

وبٔٝ  لۆٔبغٗ  وبت وٗ ظٖ  ٚٔبٔٗ ٚ ضٗ ػجیر ٌٗ جٗ  یٗ َ زاراٖٚ ظا ئٗ ٌێرٖ     
ِٝ  رظٖ وبٔٝ سٗ ٚٚظاٚ ٚ یبظٖڕجٝ  جبیجٗ ثٗ ، ٖٚٗ ۀو زیٕعٚٚ ظٖ ،اثرظٚٚڕ

 . ٖٚ جٗٚٚەضبرظلڵٝ ثێئبگبیعا ضۆیبْ  ئٗ  ٚاَ ٌٗ رظٖ ثٗ  ِٕعاڵٝ وٗ

ْٚ  ضٗ ، زیٕعٖ یٗ ٖٚ فالضجبن ئٗ ٚٔٗ ْٚ ٚ ضٗٗ ض ٔێٛاْ زیٕعٖ خیبٚازٜ ٌٗ  
وبجێىعا  ، ٌٗ ٖٚ سحێحٗ ثٗ ظٖ  ٖٚ ٚ سرٚضٗیبڵ  ٚ ضٗ  ٔعێطٗ ئٗ  پطث ثٗ

 . ٜ فٍیّٝ وۆٔٝ ٔبٚ ِێطه ٚ ٘زرٖ ٖٚ ٌێعأٗ  فالضجبن ظٚٚثبرٖ  ٚٔٗ ضٗ

 (:Literary Nostalgia) بی دٓ ً: ّۆضتاىیژیای ئٔ ضـێیٔ

ٚ  ثۆ ئٗ  یٗ زِبٔی یۆٔبٔیعا، ئبِبژٖ  ظا، ٌٗ ثٕچیٕٗ  ٌٗ  ٔۆسحبٌیژیب ـــ وٗ   
جی  ئبزار ٚ ٔبرزٗ  سث ثٗ سێه ٘ٗ ظێث وبجێه وٗ  رٚٚٔییٗ ظٖ  جٗ زبڵٗ

  ِگٗ چٗ  ٚ ڕاثرظٚٚی  ژیبٔی ضۆی ــــ ٌٗ  ی ثۆ ژیٕگٗ ٖٚ ڕأٗ وبت ثۆ گٗ ظٖ
  وبْ، ثٗ ثییٗ ظٖ ئٗ  سحٗ رٖ وٗٚزیفىرظٔی  ثۆ جٗ  یٗ یعا، ئبِبژٖ وٗ ثییٗ ظٖ ئٗ

جبظ، ثۆ  ...ٚ ڕۆِبْ ٚ ضبٔۆ چیڕۆن ضیؼر ٚ   ٌٗوبٔیبْ  پێی ڕضحٗ
جی  یٗ ِرۆڤــ ٘ٗ  ی وٗ ز ٚ ِراظٖ ٚ زٗ  ٚ جبسٗ رثڕیٕی ئٗ سفىرظْ ٚ ظٖ ٖٚ

ی  ٖٚ ٔێىی ڕاثرظٚٚی ضۆی ٚ جرسبْ  ٌٗ ِٗ ی ثۆ ضٛیٓ ٚ زٖ ٖٚ ڕأٗ ثۆ گٗ
جب  رٖ ظی. سٗ جٗ یٗ ی ٔٗ ز ٚ ضٛاسحٗ ٚ زٗ ئٗ  ، خبرێىی ظیىٗ جبیٗ جب ٘ٗ ٘ٗ
ڵعا، وبجێ  ری ٘ٗ سٗ (Odysseyئۆظیسیب )ظاسحبٔی   ثعا، ٌٗ ظٖ ئٗ  ٌٗ
َ  ڕظا  جٛٚضی ئٗ وبٔی ضٗ رٖ ثٗ  ر  ٌٗ ٔگبٖٚ ی خOdysseusٗ) ئۆظیسٛس (

وبٔی جری  ٔبٚ  ڕضحٗ  ڕییٗ پٗ  وٗ ثێث،  ظٚاجر زاراٖٚ ظٖ  رٚٚٔییٗ ظٖ  ثبرٖ
ری  ٚرٚثٗ ظٖ  ثی رۆِبٔسیص ٌٗ ظٖ ڵعأی ئٗ ر٘ٗ ڵ سٗ گٗ  ثی ٚ ٌٗ ظٖ ئٗ
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  سٗجی ل ثبثٗ  ٔعٚٚ ثٛٚ ثٗ ی سٗ رٖ ِعا، پحر پٗ ژظٖ َ  ٚ ٘ٗ ڤعٖ ی زٗ ظٖ سٗ
 .  ٚ ثبسی زۆر

 (:Poetic Language) ً: زٍاّی شـیعریی چوارٓ

ڵێ:"  ظٖ  ٖٚ ی زِبٔی ضیؼرییٗ ثبرٖ  جبذ ٌٗٗ ػرٚف ف ظ ِٗ ِٗ پ. ظ. ِسٗ   
ٚ زِبٔی  چیڕۆن ِبْ ٚ زِبٔی  ی زِبٔی ئبضبٚجٕی ڕۆژأٗ ٚأٗ پێچٗ ثٗ

  ، چٛٔىٗ ٚاٚ ئبڵۆزٖ وی  جٗ یٗ ٚا زِبٔی ضیؼر ظیبرظٖ وبْ، ئٗ زأسحٗ
یبسبوبٔی   ڕێزِبْ، ٔٗ  ، ٔٗخٛگرافیب()ضٛێٓ  ِێژٚٚ(، ٔٗ)بت و ٔٗ

َ  اڵجی وٗ سٗ ظٖ  ڕێٕٛٚس سٕٛٚری ثۆ ٔبوێطێث ٚ ٌٗ  ٚاجبسبزیی، ٔٗ
  ٚ زِبِٔٗٛ ٘ٗ  یٗ ڵىٛ ضبػیر ثۆی ٘ٗ ثٗ  ِٗ ر ئٗ ن ٘ٗ . ٔٗ ٖٚ ٔبوبجٗ

ِٛٚ  ٚ، ٘ٗ ٔگی ئٗ ر٘ٗ ٔێ ٚ فٗ ی ضۆی ظاظٖ رچبٖٚ سٗ وبْ ثٗ ِرۆڤییٗ
ِێىعا  رظٖ ر سٗ ٘ٗ ر زِبٔێه ثێ ٚ ٌٗ ٘ٗ  ، خب ثٗ وبٔی خیٙبٔٗ ٔگٗ ر٘ٗ فٗ

ر  ر ٘ٗ گٗ وبْ ِٗ رٖ جی، ٔٛٚسٗ یٗ ی ضبػیر ٘ٗ ٚ ئبزاظییٗ . ئٗ ٖٚ وۆوراثٕٗ
سحعا ثێ،  ظٖر ثٗ یی ٌٗ ٛأبیِٗٛٚ ج َ ٘ٗ ئٗ ثجیٕٓ. ضێٛازێه  ٚٔی پێٖٛ ضٗ
٘ێزی ٚ ئبڵۆزیعا. زِبٔی  ثٗ  وبْ ٌٗ ضێٛازٖ ی ىٌٗٛج  ثجێحٗ  یر ٔییٗ سٗ

."  وبر٘ێٕبٔی زِبٔٗ ٔحریٓ ثٗ سٗ رزجریٓ ٚ ٚرظجریٓ ٚ ڕٖ ضیؼر ثٗ
ٚا  سث ٘ێٕبٔی زِبٔی ضیؼریی ئٗ ظٖ خب ثۆ ٖٚ.  (2101:410:جبذەف)

 : ٖٚ ِٗ الٔی وٗ ثێ ثٗ ظٖ

رظێىی  یص ثٗ ِٗ ئٗ  ْ زِبٔی ضۆی. وٗ ضبٖٚ  ا( ضبػیر، ثٛٚثێحٗ) 
 ضۆ ــ رثٗ ی ضیؼریی سٗ لٛجبثطبٔٗزرأعٔی  ی ظاِٗ ثٕبغٗ  ٌٗ  ٔگیٕٗ سٗ
 زِبٔعا.   سحی ٌٗ ڕٚٚی ثباڵظٖ ثێ ٌٗ ر ٔٗ ٘ٗ

وبرورظٔی   یص ثٗ ِٗ ثٛاری ظا٘ێٕبٔعا: ئٗ  ة( جٛأسحی ضبػیر ٌٗ)
ی  وٗ ٚأییٗ زِبٔییٗ  ٔدیٕٗ ٔگ ٚ گٗ ر٘ٗ ٚزیفىرظٔی فٗ جٗ  ، ٌٗ جبٔٗ ثٍیّٗ

 ضۆیعا.

 ً باضی دووٓ

 :بیذا دٓ ی دإێْاّی ئٔ پڕۆضـٔ  وُ ىٔ ڕۆڵی ّاٍۆیی و خـٔ

(The Role of Alienation and Dreams in the Literary CreationProcess)  

ئبڵۆز ٚ   ثیی وبرێىی ٘ێٕعٖ ظٖ ی ظا٘ێٕبٔی ئٗ ی پڕۆسٗ ٖٚ ضیىرظٔٗ   
ٚ   رئێطٗ یبِێىی زۆر زأبیبٔی جٛٚضی سٗ ػٗ  ، وٗ ِِٛژاٚییٗ ڵێڵ ٚ جٗ
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رٕٚٚٔبسی خیٙبٔی  ٚجب زأبی ظٖ ، ئٗٚٚٛٚي ورظلٚٔطٛٔی ٚ جێڕاِبٔی  ضٗ
ظایه  ٗ ٌ  رأٗ ی ظا٘ێٕٗ ٘رٖ ْ ٔبزأیٓ چۆْ ثٗ ڵٗ سٗ ڵێ:" ئٗ فرۆیع( ظٖ)

ڵێ:"  ظٖ(  ١0Carl Jung٪0 - 0٩٨١وبرڵ یۆٔگ)ضی  وٗ ثێ"  ٚضبگرظٖ ظٖ
ضۆیع ٌٛغزێىی   وبٔی وبری ظا٘ێٕبْ، ضۆی ٌٗ ِزٖ ٚ  ڕٖ  ی ضفرٖ ٖٚ ورظٔٗ

ٌیس فال٘ێرجی   ئٗ)ضبجٛٚ  خب جب  (4٪: 210١ٚڕۆ:  ضٗ)." یٗ وراٖٚ ٔٗ
(Alice Flaherty، ٌٗ   ٔبٚی   ی ضۆی ثٗ وٗ زأسحییٗ  ( ڕاپۆرج211١ٗ)سبڵی
،  ٖٚ ورظٖ ( ثاڵCreative Innovationٗٔٚ  رأٗ ی ظا٘ێٕٗ ٖٚ ورظٔٗ جبزٖ)

ٚڕۆ:  ضٗ) زأراثٛٚ. ٔبٚ ِێطىعا ٔٗ  ٌٗ ی ظا٘ێٕبْ، ِیىبٔیزِی پرۆسٗ
ظرێژی ثبسی   جی، ثٗ اڵیٗ ی وۆِٗی٘ۆوبر  ٌٗ  خگٗ ەٚ ئٗ  (22: 2102

/ وی زیرٖ)ن:  ٖٚ  ٖٚ گرێحٗ لبِحێه جٛضُ ظٖ  وبت وٗ ٘ۆوبری زاجیص ظٖ
  ثٗ  ٔعٖ پێٖٛ  ی وٗ ٖٚ س / ٘بٔعاْ / سرٚٚش(. ئٗ ٖٚ ز ٚ ٘ٗ / زٗ  ػریفٗ ِٗ

  وٗ ْ ــ ٖٚ ی ضٛارٖٖ ضعار ثبیٗ  یٗ ِب( ثٕٗ)َ ظٚٚ  ، ئٗ ٖٚ ی ئێّٗ وٗ جٗ ثبثٗ
ری زٕ٘یطی  یٓ ٚ ٔبثێ ضٛێٕٗ وٗ ر ظٖ سٗ یبْ ٌٗ وٛرجی لسٗ  ثٗ  زۆر ثٗ
ی  وبیٗ ِۆی ٘ێٕبٔٗ ظایٕٗ  ثٗ  ٚ ظٚٚ ضبڵٗ ئٗ  ئێّٗ  ثچێ وٗ  ٖٚ ثۆ ئٗ

 (Motiveر   ٘بٔعٖ)ظا  ثٕچیٕٗ  ، ٌٗ ِبیٗ ٚ ظٚٚ ثٕٗ زأیٓ، ٔب، ئٖٗ ظا٘ێٕبْ ظ
  لٗ ظٖ  ریی ٚ ثٛٚٔیبْ ٌٗ ریگٗٚ وب  ٔٗ رأٗ ی ظا٘ێٕٗ ٘رٖ ی ثٗ ٖٚ لیٕٗ ی جٗ

ی  سحٗ رٖ وٗ  ورێٕٗ ٚ ظٖ  ٖٚ ٔبسرێٕٗ ئبسبٔی ظٖ  وبٔعا ثٗ ثییٗ ظٖ ئٗ
 وبْ: لٗ ی ظٖ ٖٚ ٚ جٛێژیٕٗ  ڵیٌٕٗێىۆ

 (: The Role of Alienation)ك:  ڕۆڵی ّـاٍـۆیی:  یـٔ

ی ظا٘ێٕبْ،  ڵێ:" پڕۆسٗ ظٖ (،Vander ventڤبٔعێرڤێٕث )زأبی پسپۆڕ    
،  ٖٚ لێحٗ جٗ ر، ظٖ ر ظا٘ێٕٗ سٗ ر ثٗ ئبوبِی  ڕٚٚظأی وبرێىی گبریگٗ  ٌٗ

."  یٗ ڵٛیسث ٚ وێطٗ ْ،  یبْ ٘ٗ ٚ ظیّٗ  یبْ ٚێٕٗ  ، ڕٚٚظاٖٚ ٚ وبرٖ خب ئٗ
  یٗ ٖٚ ٔبِۆیی ٚ ظا٘ێٕبْ( ئٗ) یج ثۆ ثبثٗ  ظا گرٔگٗ ی ٌێرٖ ضبڵٗٚ  خب ئٗ

جر ٚ لٛرسحر ٚ ، ئبڵۆز وٗ ، ڕٚٚظاٖٚ وٗ ڵٛێسحٗ ، ٘ٗ وٗ ٔٗ ظیّٗ :" جب وٗ
رزجر ٚ ثباڵجر  ثٗ  وٗ ظا٘ێٕبٔٗ ٚ ئبسحی  یبْ ضۆضحر( ثێث پٍٗ)ٔبضۆضحر 

ر  سٗ وبٔیبْ ٌٗ ٖٚ ی جبلیىرظٔٗ رأٗ ظا٘ێٕٗ  وبرٖ ٚ ئٗ ثێ. ظٖ
ر ٚ سپۆڕت ٚ ِۆزیه ٚ  ثٛاری ٘ٛٔٗ  ، ثریحی ثْٛٚ ٌٗ ٔدبِعراٖٚ ئٗ

 ، ثڕٚأٗ  (٪2 - 2٨: 2102ٚڕۆ:  ضٗ)."  ٖٚ ٚ ثیروبریی ٚ ثیرورظٔٗظیزایٓ 
زّی  ڕٖ  ِٛٚ ظا٘ێٕبٔێه ٌٗ ڵێ:" ٘ٗ ٚ ظٖ  یٗ ِبْ ڕای ٘ٗ ش ٘ٗ ڕییٛ()

سث ٚ ٚیسحێىی  عأی ٘ٗجلٛ٘ب" رٖٚ ثێ." ٘ٗ ظایه ظٖ  ٔعا ٌٗڵچٛٚ ٘ٗ
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ٚ  پطث ئٗ  ٌٗ  یٗ ، ٘ۆوبر ٘ٗ ٔییٗ  وٗ ٔبٚچٛٚٔی ثیرۆوٗ  ، ِبٔبی ٌْٗ سٗ ڕٖ
ٔمطجٕعٞ: ).  ٖٚ لێحٗ جٗ وٛ وبٔیبٚ ظٖ ضسێث ٖٚ جی ثۆ ثڕٖ رفٗ ، ظٖ ٖٚ ضبرظٔٗ

ڵ وۆی  گٗ  وبْ ٚ ٌٗ ِۆجیڤٗ  ٌٗ  وێىٗ ٔبِٛیی یٗ   ٚاجٗ وٗ  (١4: 2114
 وبت.  ٚأی جر وبری ضۆی ظٖ ئٗ

 (: The Role of Dreaming):وُ دوو:  ڕۆڵی خـٔ

ْٚ، ظٚاٜ  جٝ ضٗ ٜ ثبثٗ ضحٗڕرٕٚٚٔبسبْ ٚ  وبٔٝ ظٖ ٖٚ ٕٗ"ٌێىۆڵی  
ظیت ٚ  ئٗ  وٝ زۆر ٌٗ یٗ وبٔٝ ژِبرٖ ِٗ ر٘ٗ ٜ ثٗ ٖٚ ٚ ضٛێٕعٔٗ  ٖٚ جٛێژیٕٗ

 ریبْ ظٖــ اڵجٝ ٔۆثڵیص  ڵگرأٝ ضٗ ت ٘ٗ ٔبٔٗ جٗ ــ ٔع ٚ زأبوبْ  رِٗ ٘ٛٔٗ
ٜ ظا٘ێٕبْ  پرۆسٗ  ٌٗ  یٗ رچبٜٚ ٘ٗ ڕۆڵێىٝ ثٗ ،ْٚ ضٗ زیٕعٖ  وٗ  ضسحٖٛٚ

ٜ  زۆرثٗ  چٓ وٗ ظٖٚاْ ٚاٜ ثۆ وبْ. ئٗ ضبوبرٖ  ِٙێٕبٔٝ وبرٖ ر٘ٗ ثٗٚ 
ٝ ٔگ ر٘ٗ فٗ  ٌٗ  ضحٝ ثێئبگبیٓ. وٗ ٖٚ ِٝ سبجٗ ر٘ٗ وبْ ثٗ ثییٗ ظٖ ئٗ  وبرٖ

ٜ  وٗ ضبراٖٚ  ضٗ یٝ ثٗڵمٛاڵٚ ٘ٗ  سرٚش( وٗ)گٛجرێث  عا پێٝ ظٖثیبج ظٖ ئٗ
 – Wikipedia. / Deidre)." ٖٚ وراٜٚ ٚ وپىراٜٚ ِبٚجٗ فٗ ضٗ  ٚ ثٗ  ٚٔٗرٚ ظٖ

Barrett). ٗٚژَ ٚ  ٜ جٗ ٚوبجٗ : ئٗ یٗ َ ضێٖٛ ش ثٗ یٗ ۆسٗڕَ پ ِیىبٔیزِی ئ
ٓ ٚ گٛڕجی ٘ێز ٚ ثٗ ثٗ  وبٔٝ ِرۆڤـ ٘ێٕعٖ جٗ غجٗ ز ٚ رٖ پۆٌٝ زٗ ضٗ

ٜ  ۆسٗڕڕٚأٝ پ چبٖٚٔبگرێ   ٖٚ ٜ ئٗ رگٗ ثٗٚثیٓ  ضٗ  ثٓ وٗ ر ظٖ وبریگٗ
َ  ثێ، خب ٌٗ ْٚ ظٖ ضٗ سٍیّٝ زیٕعٖ ثێ ئبگبٜ ضۆٜ، جٗٗ ٚجٓ ثىبت، ث ضٗ

ٚ   ٖٚ وبجٗ جبڵعٖ وبٔٝ ضۆٜ ثٗ جٗ غجٖٗ ڕز ٚ  ٚثیٓ، زٗ سی ضٗ ، وٗ ٖٚ ڕێگبیٗ
  ٔٛێٕٓ. خب " گریٕگ ٔییٗ ضۆیبْ ظٖ ظثیعا ی وبری ئٗ ضێٖٛ  زۆر خبر ٌٗ

  ٌٗ  ٚٔٗ َ ضٗ چۆْ ئٗ  یٗ ٖٚ گریٕگ ئٗ، ثیٕٝ ظٖ  ٖٚ چییٗ  ْٚ ثٗ ضٗ  وٗ
ٚ  ٌحٛر ت ٚ وٗ ر ٚ سیبسٗ ة ٚ ٘ٛٔٗ ظٖ ئٗ  وبٔٝ ژیبٔعا ٌٗ ثٛارٖ

ر  گٗ ضۆ ئٗ (410: 2101فةجبذ: )یٓ."  وٗ ٚزیف ظٖ ظا ... جٗ فٗ ٌسٗ فٗ
ثگریث، ظرٚسحی وبٔی ِێژٚٚ ظا زٔٗ ِٗ  رٖ ی ظا٘ێٕٗ ژیبٕٔبِٗ  چبٚێه ثٗ

ثبضی  ثۆ سبؽ   ت ثٗ ْٚ( ٔبِۆیی ٚ ضٗڕۆڵی )  َ  ظٚٚ جیۆرییٗ ئٗ
 . ٖٚ ثێحٗ ظٖ
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 ً شی دووٓ بٔ

  مٔ ضیذٓ بیی قٔ دٓ ڵناریی ئٔ شیتٔ

(Literary Analysis of the Poem) 

 ً مٔ باضی یٔ

 (The Story of the Poem) ٔ م قٔ ی دٓ رگۆزشـتٔ ضـٔ
،  ضٕٗ ڕٖروی  گٛجرێث:" ئٗ ؟ ظٖ ظا چییٗ ٌێرٖ  رگٛزضحٗ َ سٗ ضی ئٗ ثبیٗ  

ی  ٖٚ ضبٔعٔٗ ڵٖٛ ٘ٗ ٌێه یص ثٗ ِٗ ، ئٗ لٗ جی ظٖ ثیٗ ظٖ ظیبریىرظٔی ئٗ
  ی وٗ ٖٚ ظٚاظاچٛٚٔی ئٗ رٔدعاْ ٚ ثٗ وبٔی ٚ سٗ رٖ پێىٙێٕٗ  زٖ گٗ ڕٖ
یص  ِٗ ظات، ئٗ ڕٚٚظٖ  زأٗ گٗ َ ڕٖ وبجی وبرٌێىرظْ ٚ ٌێىعاثڕیٕی ئٗ ٌٗ
وی ٗ ی ضێٖٛ ثٗ یبْ، جب ٖٚ گرێعأٗ  ٖٚ ٓ ٚ پێىٗی ظاثڕی ڕێگٗ ٌٗ
ٚێث ٚ  رثىٗ وبٔی ظٖ ٔزیىٗن  یٗ  ٚ ٌٗ خیبوبر  زِٛٚٔىبری، ضبڵٗ ئٗ

رضعا،  ی ٘بٚچٗ ضٕٗ ڕٖ  ، ٌٗ ٔعٖ رچٗ ٘ٗ  (44: 211٨ضیع:  ڕٖ)ئبضىراثێث."
وی یەالجب  ی ئێّٗ وٗ جٗ ثبثٗ  چٛٔىٗ اڵَ ، ثٗ یٗ وٗ ری وبرٖ ٚ٘ٗ ق خٗ ظٖ
،  رٚٚٔی  ضبػیرٖ یی ظٖڵىبرٗ ی  ضیح ی ظیىٗ وٗ ٚ  الجبیٗ  یٗ وٗ لٗ ظٖ
  ر ثٗ ظا،  ٚاثبضحر ضٛێٕٗ وٗ لٗ ظایه ثٛٚٔی ظٖ ضحی ٌٗ ٖٚ رٖ سٗ ٌٗ

، جب ضۆضحر چێژی ٌێ یٓ ئبضٕبجر ثىٗ   وٗ لٗ ێژٚٚی ظٖخٛگرافیب ٚ ِ
َ ٚ ڕۆژگبرٜ  رظٖ وٛڕٜ سٗ، ضبػیر گٛجرێث " ظٖ ٛٔىٗرگرێ، چ ٖٚ

ش ٚ  وٗ  ضطبٔعْ ثٗثێ چبٚ ثٗ( Text)ق  ٜ ظٖ ٖٚ ضٛێٕعٔٗ  ، ثۆیٗجٝ ضۆیٗ
  ٖٚ سحٗ ظٖ ثٗ  وٗ سیعٖ یبِٝ لٗ ِٛٚ پٗ ضحٝ ضٛڵمبٔعٔٝ ٘ٗ ٖٚ  ٚاٚ سبجٗ ٘ٗ

ٚ  ٌحٛٚر ٚأٝ ٚ وٗ ػریفٝ ٚ فیىرٜ ٚ زِبٔٗ ٚ ئبسحٝ ِٗ ٔبظات. خۆر
ٜ  ٖٚ ٔگعأٗ رٜ ٚ ڕٖ وبریگٗ  وٗ ِٗ رظٖ ٚ ئبییٓ ٚ ِێژٜٚٚ سٗ  فٗ ٌسٗ فٗ

 . hup)  Harvard. edul / catalog." یٗ لعا ٘ٗ ق ٚ ضٌٛمبٔٝ ظٖ ظٖ  ضۆیبْ ٌٗ

Php? isbn = 97 80 67 40 68  155 ) 
ظایه   ی ٌٗ ضبػیرأی والسیىی وٛرظ، جۆِبرورظٔی جبریطی ٚ خێگٗ  

ٚیبْ  یڕٖ گّٓ پٗ ظٖ ٚ ثٗ  زأیٖٛ ٔع ٔٗ ٘ٗ وبٔیبْ ثٗ لی ضیؼرٖ ثٛٚٔی ظٖ
ق ٚ  رۆوی ظٖ ٔبٖٚ  ثێ پطث ثٗ ر ظٖ گر ٚ ٌێىۆڵٗ ضٕٗ ، ٔبچبر، ڕٖ ورظٖٚٚ
ێ:" ٔبزأیٓ ڵ ظ ظٖ ِٗ سؼٛظ ِسٗ سحێث.  ِٗ ثجٗ  وٗ ِٗ رظٖ وبٔی سٗ ڕٚٚظاٖٚ
  ٔعٖ رچٗ ، ٘ٗ ٖٚ جٗ ٔێىعا ٘ۆٔیٖٛ ِٗ چ جٗ  ی( ٌٗ وٗ ٘برییٗ ثٗ)زبخی 

ِری سۆز ٚ  ظیبریێىی ٔٗ  جی ثٗ یٗٚورظٚ  ٖٚ ِجۆٌٗ سحٗ ئٗ  ٌٗ  ػٍِٛٗ ِٗ
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ٚت  ش زٗ زبخی ضٗ   (22: ٨2٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)ری."  رٖٚ گڕی ٔیطحّبٔپٗ
ضث  رظٖ جی ٚ سٗ وبیٗ ثبڵٗ  ثێ ٌٗ جی ظٖ الیٗ ریىی ضٛێٕعْ ِٗ سبڵێه ضٗ

  رگرجٖٛٚ ػیٍّی ٖٚ  ی ظٚأزظٖ ( ئیدبز0٩١2ٖ)سبڵی   ٚ سبثاڵؽ ٚ ضٕۆ، ٌٗ
ٚ ظٚاجر   ٖٚ جٗ ڕاٖٚ جی گٗ وبیٗ ضحی الخبْ ثۆ ثبڵٗ ی ظٖ ڕێگٗ  ٚ ثٗ

ر فطبر ٚ  ثٗ ش ٌٗ وۆیٗ  ٌٗ (02: 2114ظار:  زٔٗ ضٗ). وۆیٗ  ٖٚ ٘بجۆجٗ
ضێص  )جی  جبیجٗ  ، ثٗوبْ ێطٗسۆفی ٚ ض   ی زۆر ٌٗ ضٖٗ ٚگٛڕ ضٗ ڕٖ ٘ٗ

ثێ  ظٖ  *وبت. راْ ظٖ ٔعٖ ٘ٗ  گرێث ٚ ڕٚٚ ٌٗ ڵعٖ ر ٘ٗ یٍی( سٗ ٔجی ِبٖٚ
ٌێه  ثێ گٗ  رٖ ی ٚایبْ ورظ زبخی ئبٖٚ ٚ ٘ۆیبٔٗ " ئٗ  ش ثزأیٓ وٗ ٖٚ ئٗ

٘ۆی   ی جبوٗ ٖٚ رجرْ ٌٗ ٚ ثٕدیحر ٚ ِێژٚٚییحر ٚ وبریگٗ  لۆٌحر ٚ پبٔحرٖ
ظ:  ِٗ سؼٛٚظ ِسٗ ِٗ)ثگرێ   ٖٚ ر ضۆیٗ ثٗٗ یٍی ث ِی ضێطی ِبٖٚ سحٗ

  ثٛٚ" ٌٗ ٔٗ  ٔعٖ ٖٚ ر ئٗ وبٔی زبخی ٘ٗ ٚ ٔبضۆضییٗ  وێطٗ (. 0٩١: 0٪٨١
ٔگ  یعأی خٗ ری ِٗ ٚرٚثٗ ٚ ظٖ  ِعا وۆیٗ ی ٔۆزظٖ ظٖ ِی سٗ وٗ ی یٗ ٔیٖٛ
   الْ ٚ ثبثبْ ٚ سۆراْ، ٌٗ رظٖ وبٔی ئٗ وٛرظییٗ  ٔێٛاْ ِیرٔطیٕٗ  ٌٗ  ثٖٛٚ

  ٖٚ یٗجی ػٛسّبٔی ٚڵٗ ظٖ ْ الیٗ ٌٗ  یٗوۆ (ظا0٩42)سبڵی
رزڕۆِی  یّبٔی ئٗ (  پ0٩4٨ٗ)سبڵی   ٌٗ (2٨: 2114ظار:  زٔٗ ضٗ)ظاگیرورا.

ٔبٚ ثرظٔی   جی ػٛسّبٔی، ثۆ ٌٗ ٚڵٗ ْ ئێراْ ٚ ظٖ الیٗ  َ ٌٗ ظٖٚٚ
   ٚاجٗ وٗ (٩١: 2100اڵٚێژ:  ت/ گٗ فؼٗ ڕٖ)ِیرٔطیٕی ثبثبْ، ِۆرورا. 

ت ٚ  فب٘ٗ یف ٚ سٗ زبخی ثۆ وٗ  رچبٚ ثگریٓ وٗ ثٗ ٌٗ  ٖٚ ثێ ئٗ ظٖ
ٚ    وۆضىی ضب٘بٔٗ  ٚێطعا  ٌٗ سحٕجۆي ٚ ٌٗ ئٗ  جٗٛٚەچ  اثٛارظْ  ٔٗڕ

ٔێٛ ِبڵ ٚ ِٕعاڵی ضۆی ر ٚ  رِی ٘بٚسٗ ضی گٗ ثبٖٚ  سرٚ لسٛرظا ٌٗ لٗ
ٚ  ظٚٚری ئٗ  ضی ٔیطحّبْ ٚ ٌٗ ثبٖٚ  زبخی ٌٗ  ٚاجٗ وٗ . ژیبٖٚ ٔٗ

ظ  ِٗ سؼٛٚظ ِسٗ ن ِٗ ،  ٖٚ رظاْ ثٖٛٚ رگٗ ریت ٚ سٗ غٗر  ش، ٘ٗ ضٗ ثبٖٚ
  ٖٚ ظارییٗ ژاریی ٚ ٔٗ سث ٘ٗ ظٖ  ٔگبٚجبٚثٛٚٔی زبخیی ثٗ ٔی:" جٗ گٛجٗ

ظڵ   یی ٔبثێحٗ ریجی ٚ ئبٚارٖ ٚا چ ػٛزری غٗ وٛ وۆیێ وٗ ێگی ٖٚ خێگٗ  ٌٗ
وێه  زأی یٗ ٚ جٛأدی ٔبزٗ  ػبسث لسٗ  ٌٗ  ٖٚ ڕأعٔٗ ٚ ضۆ پٗ  ٖٚ ظأٗ
  ٌٗ (.١١ :٨١٪0:ظ ِٗ ِسٗ)یت ثگرێ." ػٗ ژاری ثٗ ٚێ ٘ٗ ثیٗ
  ٔێحٗ ظا پێ ئٗ ٚاڵجێىی ثێگبٔٗ  ٌٗ  َ خۆرٖ زبخی ثِٗجۆٌیص ظا " سحٗ ئٗ
ظڵی   رظٖ لیىرێىی ٚرظ، ظٖ  ٚ ثٗ  رییٖٛ رٖٚ یعأی ٔیطحّبْ پٗ ِٗ
  چبٚی پڕ ٌٗ ثٗ ڕێژێ ٚ ... ڵئٗ طبٔی وٛرظاْ ٘ٗرێ ژاریی ٚ پٗ ٘ٗ

: ١2٪0سدبظی: )وبت." ِبضبیبْ ظٖ جٗ ەٚ ظٚٚرٖ  ضۆضی ٌٗ  ٖٚ فرِێسىٗ
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ِبْ ٚااڵ ٗ و ٖٚ رگبی ٌێىۆڵیٕٗ ظٖ  گٛزارضحٗ  َ وٛرجٗ ئێسحب ئٗ  (22١
 یٓ.  وٗ سث ٚ ضۆڵ ٚ چڕ ٚ پڕی ثۆ ظٖ وی زۆر ضٗیە ٖٚ وبت ٚ ضٛێٕعٔٗ ظٖ

 ً باضی دووٓ

  مٔ قٔ رخ  بۆ  دٓ رووّشیناریی ٕاوچٔ می  دٓ یٔ وٓ ىێنۆڵیْٔ

(A Psychoanalysis Study of the Text) 

ٚ   ر گٛزضحٗ ی سٗ ٖٚ گێڕأٗ  ر ثٗ ٚاٚ ورظٔی ثبسی زبخی لبظر ٘ٗ " جٗ  
ٚ  ظٚای ئٗ  ی ٔبثێ، ثٗوبٔی ژیبٔ جبریىٗ  ی گۆضٗ ٖٚ ڕْٚٚ ورظٔٗ

ٚ ثیر   فٗ ٌسٗ وبوڵی فٗ  ی ظێ وٗ وٗ رذ ظأی ظیٛأٗ روی ضٗ ، ئٗظا روٗ ئٗ
َ  (."  ثۆ ئ41٩ٗ: ٨2٪0ظ:  ِٗ سؼٛٚظ ِسٗ ِٗ) ٚێعایٗ ڕی ٌٗ ٚ ثبٖٚ

 یٓ: وٗ ش ظٖ ن ظاثٗ یٗ رٖ ٖٚ ٔع جٗ ثۆ چٗ  َ ثبسٗ ش ئٗ سحٗ ثٗ ِٗ

 (:Decomposing of the Text)  مٔ قٔ ی دٓ وٓ شاّذّٔ وڵوٓ ً:  ٕٔ مٔ ی یٔ رٓ وٓ تٔ

  وٗ  ضیؼرٖ  ( ظێڕ١٨ٖ)، ی زبخی لبظری وۆیی وٗ ٘برییٗ ثٗ  چبِٗ  
  ر وێطی ػرٚزی ظاڕضحراٖٚ سٗ گرێ. ٌٗ ضۆ ظٖ  ن ٌٗ یٗ ( ٚض٩11ٗ)ی ٔزیىٗ
ی پیحی  وٗ رٚایٗ . ٚ سٗ 0(*212: 02٩2رظی: گٗ) س(ٖ ِٛخحٗ)ی  وٗ زرٖ ٚ ثٗ

ٔگیی  ٚ٘بڕِٛٚٔی  ئبٚاز ٚ ِۆسیمبظا،  ڕاگرجٕی ٘بٚسٗ  ٌٗ  ،  وٗ ٌف(ٖ ئٗ)
.   یٗوبٔی ضیؼری ظرێژی والسیىی وٛرظی جٗ زّٗ رٚا  لٛرس ٚ زٖ سٗ  ٌٗ

ی  ( وٗ ٘برییٗ ثٗ  سیعٖ لٗ)ٔبٚٔیطبٔی   ظیجبٔی وٛرظ،  ثٗ ر ٚ ئٗ ٔٛٚسٗ
  ی ظا، ثٗ وٗ ظیٛأٗ  اڵَ ٌٗ ْ، ثٗ وٗ ی پێعٖ زبخی لبظری وۆیی ئبِبژٖ

( ١)  ، وِٗی وٗ ظێڕی یٗ   یٖٛسحٛٚری ضیؼری والسیه، پبژێىی  ٔ ظٖ
 ،ِیراْ)ٚاڵٛٚ( ضٗضحی  ثٗ  گٛجُ ثٗ)ٔبٚٔیطبْ:   جٗ وراٖٚ  یٗ ٚضٗ
 پۆٌیٓ ثىرێث:  یٗ َ ضێٖٛ ثٗ  وٗ سیعٖ ڕوی لٗ ورێ ٔبٖٚ ظٖ( ٩١٪0زا: ضبرٖ

ٚ   ِٗ وٗ ( ظێڕی ی21ٗ)  ٘بر ٚ سرٚضحی وٛرظسحبْ، وٗ سفی ثٗ ن: ٖٚ یٗ
 وۆجبیی ظێث:  َ ظێڕٖ ثٗ

ــزان ا دەـــــب ـهـص ــی دووری  م لهــانـــــی ژیـ ــــان مــــــ   هـــرگ هـــ

 عیسا  ی خۆت خجل بكه كزە   به  رە سـا وە دە

َ  ٚأیص ئٗ ئٗ ە،( ظێڕ2٨)  : وٗ وٗ سیعٖ رثبری لٗ ر ٚ سٗ ٚاٚوٗ ظٚٚ: جٗ
 گرْ: ظٖضۆ  ٌٗ  جبٔٗ ثبثٗ
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  (01ٖظێڕ ) ٗفس ٚ  ی ِٛٔبخحی ٔٗ ٖٚ ٚ گێڕأٗ  ٖٚ ی ظٚاجر  گٛجٕٗ و
 وۆجبی ظێ:   َ ظێڕٖ ، ثٗ ی ثْٛٚ ٚ ِرظْ ٚ  ٔبِۆیی  ضٛظٖ فٗ ٌسٗ فٗ

     ـهــــــــك
ــئێس    وە ـهــــــبچی و بن  ــــك) ـتا ــــــ ـــانـ  ــانــ(   دیس ــهــــ

 جابولقاشاری   چیه ن دە ته وە ی له كه ر دە فه سـه

   ی  رثبرٖ ظٖ  ضبػیرٖ   جٕبِٗ سیٗ ،  ٖٚ ی ظیىٗ وٗ ( ظێڕ0١ٖ)وۆجب
 وۆجبیی پێ ظێٕێ:  ِٗ . ثٗسحب٠طىرظ١ٔبْ وبٔی ضۆی ضیؼرٖ

 یك واب    ریـمه صین  كه نه  ئومێـدی وایـه

ی داییك یو باب  له به  
ی خودا بیبا خێ 

 ڕب 

  ٗظا: ظٖی پێ لٛفڵ  وٗ سیعٖ لٗ  وٗ  یٗ یحٗ َ ثٗ وۆجب ظێر: ئ 

 بوو، حیكایـ  م لـــه ل  قسـه گـه
 
ــتم  مــاب هــــدڵ  ـووــ

ە  چم خامه خنی كه به ج  له كه  
 شكا.   نوویك لێ 

 دا مٔ چأٍ  ماّی  ّاٍۆیی  ىٔ پۆىٔ ً:  شٔ ی  دووٓ رٓ وٓ تٔ

 (Alienation Waves in The Text:) 

ِٓ ٚ )ٔێٛاْ   أێىی زۆر ئبڵۆز ٚ پبڵۆز ٌٗجێىگیراْ ٚ سّڕظا جێى ٌێرٖ   
ن  یٗ  ی زبخی لبظر، ٌٗ رظْٚٚ ٚ خیٙبٔی ضیؼر( ْ ٚ گٗ ضۆَ ٚ ِٛفحٗ

وبٔی  ی  ثبرٚٚظۆضٗ ر٘بٚیطحٗ ظٖ  ، وٗ یٗ ئبْ ٚ سبجب ززٚٚریبْ ٘ٗ
ٔبٚ ئبگری ثێ  ٌٗ "ٚ ئٗ  ، چٛٔىٗ ٖٚ ِٛٚ ڕٚٚێىٗ ٘ٗ  ٌٗ  ٖٚ ئٗ یثٛٚٔٔبِۆ

("  ٖٚ ٚأٗ زٗ ٚاڵت ضۆضٛیسحٓ ٚ جێعأٗ)ٞٔبلیز جی ظٚٚ ٘ێزی ِٛجٗ رفٗ ظٖ
جی  رفٗ َ ظٖ ر وٗ ثٗ . ـــ ٌٗ ٖٚ جالیٗ سٛٚجب ٚ ظٖ ظٖ( 0٨٩: ٨١٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)

 یٓ: وبٔی ثىٗ ٔبِۆیییٗ  ثٗ  ئبِبژٖ  ِبٔٗ ڵٗ لٗ  رٖ َ سٗ ٔبچبریٓ ثٗ

ٔیطحّبْ ٚ   ی وٛرظسـحبٔی ثٛٚٔی: وٛرظسحبْ ثٛٚ ثٗٔبِۆی (0)
َ  ٘ٗ  اٖٚٔعر ی ٌێسٗ ٖٚ زۆر ِبفی ئٗ  اڵَ ثٗ ، ثٗ زاجٗٚ  ی ئٗ ٔبسٕبِٗ

 ن ٖٚ)ثێ ٔگی ٘ٗ ٚێعا ڕٖ َ ٌٗ ن ضبػیر( ٘ٗ ٖٚ)ثێ ٔگی ٘ٗ ٚێعا ظٖ ٌٗ
ی  وٗ ٔبٚظارٖ  ٚ ضبػیرٖڵ ظٚ گٗ ثٛٚ ٌٗ رلی ٔٗ ٘یچ فٗ ر(. ڕاثٗ
٘بة  ثعٚي ٖٚ ( ٚ ػ٨ٗ٪٪0 - ٪٪0٩)ٚا٘ێری ٘عی خٗ ظ ِٗ ِٗ ِسٗ)ة رٖ ػٗ
ی ػیرالی ثٛٚٔیبٔی  ػس ٔبسٕبِٗ ڕژێّی ثٗ  ( وٗ٪٪٪0 - 2١٪0)یبجی ثٗ

ی ٌێ  ٚ ثێطىٗ ر ئٗ ن ٘ٗ ٔٗڵێ:" ِع ظٖ سؼٛٚظ ِسٗ . ِٗ ٖٚٗ ٔعٔ ٌێسٗ
ِٛٚ وٛرظسحبْ  ڵىٛ ٘ٗ راَ ثٛٚ، ثٗ ثٛٚ ٌێ زٗ  ٚرٖ ظ ثٛٚ  ٚ جێعا گٗ ٌٗ ٖٚ ثٗ
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َ  ٘ێّبوبٔی ئٗ (0٩0: ٨١٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)راَ."  رزی زٗ ئٗ  ثۆی ثٛٚ ثٗ
/   ٚ ال ئٗ  ٖٚ ِبٔێ ثچیٕٗ زٖ  ڵسحٗ ٚ ٘ٗ ضٗ  ٌٗ))ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ ٗ ٔبِۆییی

 فیرالیبْ  ٌٗر ُِٕ  گٗ / ئٗ  رگٗ ِٗ ظٚٚری یبْ  ٌٗزأی  ژیبُٔ  ثب ظٖ صٗ
 ((. ظێ  ٖٚ رگٗ خٗ  َ ٌٗ وزٖ

ِٛٚیبْ   ٘ٗ  یبْ ٌٗ ِٗ جێ ظاغی ئٗٔگ ڕٖ یی: ٔبِۆییی ئبٚارٖ  (2)
  ثٛٚ ثٗ ػبت ٔٗٗ ن س ٚ ثۆ یٗ ئٗئبزارجر ثێث.   ٔبضۆضحر ٚ ثٗ

ضۆی   یی ڕۆزی( ثٗ رٖ ئبٖٚ)ی  ظا ٔبسٕبِٗ ضۆی ٔٗ ٔجۆڵی ٚ ڕێی ثٗ سحٗ ئٗ
  را ٌٗو ظٖ ر پێی ٔٗ ظٖ لٗ  وٗ  ،ثٛٚ  ٚ ئبٚارٖ ٚ:" ئٗ ئٗ   ثعات. چٛٔىٗ

."  ٖٚ سحێحٗ ثجٗ  ٖٚ یٗ وٗ ٔٗ فحٗ ضبوی ِٗ  ٚ ثٗ سحێٕێث ثٛٚٔی ثٖٛ  ئبٚارٖ
گٛجُ ))ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ  َ ٔبِۆیییٗ ٘ێّبوبٔی ئٗ  (0٩٩: ٨١٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)

ِٛٚ  َ ٘ٗ پبش ئٗ  جٛٚ ثی ضٛظا، /  ٌٗ ئٗ ، سٗ ثٗٚاڵٛٚ  ضحی ضٗ ثٗ  ثٗ
 ڕق  ری ٔٛسحٛٚ ثٗ ژظٖ ئ١ِٗثبٌٟ  ضحی  ضٛاة ئبٌٛٚظ ــ  ثٗ  ظاسحبٔٗ

 ڵسب.(( ٚ ٘ٗ ضٗ ٌٗ

  ٌٗ  وی سرضحییٗ یٗ َ ظیبرظٖ ئٗ  ٔعٖ رچٗ ضـٛظ ظا: ٘ٗ  ثـْٛٚ ٌٗٔبِۆ  (2)
اڵَ ثۆ  ، ثٗ یٗ خیب خیب ثٛٚٔی ٘ٗ ڕۀگ ٚ ڕٚضسبری  ِٛٚ ِرۆڤێه، ثٗ ٘ٗ
زٌَٛ( ثێ،  ِٗ)ژار( ٚ  ٘ٗ)س( ٚ  ثێىٗ)( ٚ  ئبٚارٖ)ضبػیر( ٚ )  سێه وٗ وٗ
ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ  َ ٔبِۆیییٗ . ٘ێّبوبٔی ئٗ سفحۆسۆجرٖ ضححر ٚ ثٗ سٗ
لبي ٚ  ِٗ خبٌی ِب ِٗ ٔٗ/  سٛٚجبٚا  ڵێی ئٗ ظٖ رگُ وٛ خٗ ٖٚ  ر ظڵٗ گٗ ئٗ))

 جُ ِبثٛٚ((. زیىبیٗ ظاڵ ثٛٚ  َ ٌٗ ٌێ لسٗ گٗ/ َ ال  ٗ ٌٗث ِٛثبزٗ

لڵ  وی ئٗیەال ن ِٗ ٔی: زبخی لبظری وۆیی  ٖٚرظٚٚ ٔبِۆثٛٚٔی گٗ  (4)
ۆوی ڕٖ ٔبٚ  ٌٗ ٚ  فی ضۆی ثٖٛٚ ٌسٗ ْ ظیع ٚ ثۆچٛٚٔی فٗ ر، ضبٖٚ ٖٚ ِٕٗ

اڵَ  . ثٗ رسحٛ ظاٖٚ فالجْٛ ٚ ئٗ ی ئٗ رٖ لٗ  ی ضۆی ٌٗ رٖ وبٔیعا لٗ ضیؼرٖ
  سث ثٗ زیٕعٚٚ ٚ ِرظٚٚ( ٘ٗ)ِٛٚ زأب ٚ ظأبێىی  ر ٘ٗ ن ٘ٗ ٚیص ٖٚ ئٗ

  َ ٔبِۆیییٗ ظا. ٘ێّبوبٔی ئٗ رظٚٚٔٗ َ گٗ وبت ٌٗ ٔبِۆیی ضۆی ظٖ
ٚأی  / ئٗ ثرا ِی غٗ بٌٗػٚاٌیعی  یطی ِٗ ظاری ػٗ ِٗ))ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ
ٚ  ر ئٗ چٛٚٔیبْ ٘ٗ  ٖٚ جٗ وێىی ٔبیٗ / یٗ  ِبٌیىی ػٛلجب ِٗظیبری   چٕٗ ظٖ

 (.(  چٛٚٔٗ

ٔێٛ   ثْٛٚ ٌٗ: ٔبِۆ یٗ ظٚٚ خۆری ٘ٗ  ِٗ ا: ئٗڵع وۆِٗ  ثْٛٚ ٌٗٔبِۆ  (١)
یری خیٙبٔی  ی خیٙبٔی ضبػیر غٗ ٖٚ ر، ثٗ ٚرٚثٗ ظٚسث ٚ ٘بٚڕێ ٚ ظٖ
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جیف  ٌٗ)رش  ی ضبػیری ٘بٚچٗ ٚ ٔبِۆیییٗ ن ئٗ ، ٖٚ ، ثۆ ّٔٛٚٔٗ ٚأٗ ئٗ
  ٔبِۆیٗ ،ی جر، ضبػیر وٗ یچێژێث. خۆرٖ وب ٚظٖ سحی پێعٖ ت(  ٘ٗ ڵّٗ ٘ٗ

ڵیبٔعا ٔبژی. ٗ گ ٚ ٌٗ  ٚ ٌێیبْ ظاثڕاٖٚ  ٚجۆجٗٗ ٚاْ ظٚٚرو ٌٗ  چٛٔىٗ
َ  وزٖ فیرالیبْ  ٌٗر ُِٕ  گٗ ئٗ ))ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ  َ ٔبِۆیییٗ ٘ێّبوبٔی ئٗ

ئێسحب   ٖٚٗ ثێی ٚ ثچی  وٗ  / ْ ِبٖٚ ٔٗ  فیمی وۆٔٗ ڕٖ ظێ /   ٖٚ رگٗ خٗ  ٌٗ
 ِبْ! ئٗ/  خبثٌٛمب ضبری  چیٗ ْ ظٖ جٗ ٖٚ ی ٌٗ وٗ ر ظٖٗ ف ظیسبْ ـــ سٗ  وبٔٗ

 (.(رأی ٚاڵت فیك ٚ ثراظٖ وٛڕأی ڕٖ

ی  گٗێدبر خو ضیبْ ثۆ زبخی یٗ ِٗ : ئٗ ئبیٕعٖ  ٔبِۆیی جرسـبْ ٌٗ  (١)
ٚ سبِبْ  ت رٖٚ ٚ ثێ ِبڵ ٚ ِٕعاڵ ٚ سٗ ، ئبضر ئٗ رۆضیی ثٖٛٚ ٚ پٗ  جبسٗ

رظی  ظٖ  ثٗ  ر جرسبٖٚزۆ  وبٔی ثٛٚ وٗ ر  ضیؼرٖ ی ٘ٗ وٗ ٚرٖ گٗ  ، ِیراجٗثٛٚ
جرسی   ٌٗ  خگٗ ٚا وٛرظی( ثچٓ ٚ ْٚ ثٓ. ئٗ)( ٚ ٔبٌی)وبٔی ضیؼرٖ

ظرزأی  ظرگرجٓ ٚ لٗ رگسۆز ثۆ لٗ ِطۆر ٚ خٗ سی ضٗ ثٛٚٔی وٗ ٔٗ
یبظی ِٓ   ثٗ))ظا:  وٗ چبِٗ ٌٗ  َ ٔبِۆیییٗ وبٔی. ٘ێّبوبٔی ئٗ ِٗ ر٘ٗ ثٗ
 ِٕٓ یٚیسح ضۆضٗفىبر ٚ  یی ئٗ زاظٖ  ِبٔٗ ئٗ/  ْ وٗ ٚٔی ِٗ/  ْ ر وٗ ثٗ ٌٗ

 ٔمٛٚظی زبخیـــ  ئیُ ی ٌٗٔعثٛٚر ِٗ ٔگی ر چٗ ثٗ  یحٗ یطٗ ٔٗ/ ئیال٘ی 
ـــ  ریّێىی ٚا ثێ وٗ صیجی ٔٗ  ٚ ٚ ظارا/  ئِٛیعی ٚایٗ ضسرٖ  یعیٖٛ ٔٗ  وٗ
 ((ڕێی ضٛظا ثیجب.  ثبثی ٌٗ ٚضێری ظایىی  ثٗ

ظار  زٔٗ جیعا:  ظ. ِبرف ضٗ ٘زر ٚ ٘ۆضـیبری وٛرظایٗ  ٔبِۆیی ٌٗ  (٨)
ی زبخی  ضجیٕییٗ ڕِٖٛٚ  ٚ ٘ٗ ٔٛسێ:" ئٗ ظٖ  ٔبِۆییٗ  َ خۆرٖ ئٗ  ثبرٖ ٌٗ
ی  رٖگرێ وٛێ  ثٗ  ثٖٛٚ یی وٛرظ، ٌێیج ٚایٗ جٗ ی ٔٗ ٌٗ سٗ ر ِٗ رأجٗ ثٗ

  چٛٔىٗ (0٨٩: 2114ظار:  زٔٗ ضٗ)."  ظاٖٚ ٕٗٔع  وۆڵی رچٗ سبیىۆٌۆخی، ٘ٗ
سث  ظٖ بجىرظٔیبْ ثۆ ٖٚث ضٗ  ٔێ  ٌٗ ِسبر ظاظٖ ضٗ  وبْ ثٗ وٛرظٖ  ،زبخی

ْ ئباڵ ٚ زِبْ  جی وٛرظیی ضبٖٚ ٚڵٗ ظٖوبٔیبْ ٚ ثٛٔیبجٕبٔی  ٘ێٕبٔی ِبفٗ
جی  سبزٗ فٗ ڵێٓ ِٗ ))ظا: وٗ چبِٗ ٌٗ  َ ٔبِۆیییٗ ی ئٗسحٛٚر. ٘ێّبوبٔ ٚ ظٖ

ٚاج ٚ  ثێ ڕٖ  صصٛثی وٛرظأٗ ػٗ ثێ جٗ  فبرسی ٔبگب / ٌٗ  وٛرظی ثٗ
 ((.٘ب ثٗ

 یٓ: وٗ ئبضٕب ظٖ  َ ظٚٚ ئبوبِٗ ر ثٗ ، ضٛێٕٗ یٗ گٗڕَ ث پێص لٛفڵعأی ئٗ

ت ٚ  سرٖ ژاْ ٚ زٗ  ی ثٗ سیطٕبضبٔٗ   ِٛٚ ٔبِۆیییٗ َ ٘ٗ ن: جێىڕای ئٗ یٗ
ی  ی ثرٚسىٗ ضّبضٗ چٗ  یی، ثْٛٚ ثٗ ی ئبٚارٖ ٖٚ ٚ ضۆضٛارظٔٗ  ٖٚ جالٔٗ
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ثێ  ، ٚاجب ثٗ پڕ ظا٘ێٕبٔٗ  زْ ٚ ٔبزظارٖ ِٗ  َ چبِٗ ظایه ثٛٚٔی ئٗ  ٌٗ
ر  یسٗ بْ ٚ ِٗ٘ب، وبرێىی ئبس لێىی ئبٚا گرأجٗ ٚاْ،  زایبٔعٔی ظٖ ئٗ
ِبوبٔی  ِٛٚ جٛضُ ٚ جیڕێژ ٚ ثٕٗ :" وبجێ ٘ٗ ثٛٚ. ثۆچێ؟  چٛٔىٗ ظٖ ٔٗ

ظیت  رٚٚٔی ضبػیر  یبْ ئٗ ٚ ظِٖێطه ٚ ٘زر ٚ ظڵ   ظا٘ێٕبْ ٌٗ
،  ٚ ٘زر ٚ ثیرٖ ی ئٗ ِبِبٔیبْ ٚ ظایٕگٗ  ثێحٗ ٚ ٔبِۆیص ظٖ  ٖٚ ثٕٗ ظٖوۆ
ێژی خٛأی ٚ چ  ِیطٗ ر ٚ ثۆ ٘ٗ ثٗ  ۆزی ظێحٗڕٚا ضبوبری زیٕعٚٚ  ئٗ

 (44: ٪211: ٖ ١ٛصڵ)ضطێث."  ثٗ ِرۆڤـ  ظٖ  ت ثٗ ػریفٗ ر ٚ ِٗ ٘ٛٔٗ

ی  وٗ ثۆ زێع ٚ ٚاڵجٗ  ت ٚ جبسٗ غٛرثٗ  سحىرظٔی زبخی لبظر ثٗ ظٚٚ: ٘ٗ
ٔع  چٗ  ظا، ٌٗ(Nostalgiaٔۆسحبٌیژیب )زأسحی   ظا، ٌٗ یٗ سیعٖ َ لٗ ٌٗ
َ  ش ثٗ ِٗ ورێ، ئٗ ظٖی ثۆ  ٖٚ ٔعێىی  لٛٚي ٚ فراٚأعا ٌێىعأٗ ٘ٗ ڕٖ

 : یٗ ضێٖٛ

ٚ  ، ئٗ ٔی پیریعا ٔٛسیٖٛٚ ِٗ جٗ  ٜ ٌٗ یٗ َ چبِٗ زبخی ئٗ ( أ)
وێىی  ظی یٗ ظٚٚ صٗ  رْ/ ٌٗوبْ پی ِبْٚ، خٛأٗ ٔٗ  یمی وۆٔٗف ڕٖ)):ڵێ ظٖ
ی  وٗ ر  ٔٛٚسیٕٗ گٗ (،  ئٗ(ضبری خبثٌٛمب  چیٗ /  ظٖ  ٖٚ ثٕبسییٗ  جٗ زّٗ زٖ

ٚا  ظۆسث ٚ  ئٗ ،ِجٛڵ  ثٛٚایب سحٗ ثۆ ئٗظٚٚ سێ سبڵ ظٚای چٛٚٔی 
  ٌٗ  لمٗ سث ٚ ضٗ ظٖ  یریی وۆپبڵ ثٗن پ ٚ ٖٚ  ٖٚ ٔبسییٗ وبٔی ظٖ رٖ ثراظٖ

؟ سرٚضحی ِرۆڤــ  چییٗ  َ ضبڵٗ ورظْ. گرٔگیی ئٗ ظٖ ثٓ ثبڵ ثبسی ٔٗ
ئبزیزێىی ٌێ   یبْ وٗ ، ٖٚ ٚێحٗ وٗ زێع ٚ ٚاڵجی ضۆی ظٚٚر ظٖ  ٌٗ  وٗ  ٚایٗ

ڵ  گٗ ثٓ ٚ ٚ ٌٗ وبٔی وبڵ ظٖ ِٗ ٚ ضٗ ت غٛرثٗ   ٌٗ  رٖ ثٗ  رٖ ِرێ، ثٗ ظٖ
ر ثی :" ٌٗ  گٛجراٖٚ  گٛٔدێ، ثۆیٗ ظا ظٖ وٗ جبزٖ  ٚای  ثبرٚظۆضٗ ش ٚ ٘ٗ وٗ

ت ٚ  اڵَ خۆش ٚ ضرۆضی غٛرثٗ ." ثٗٗ یایظجی ضٛ ػّٗ ، ٔٗ ٖٚ چٛٚٔٗ
ڵێ زبخی پبش  ر ظٖ ، ٘ٗرَ ٚ گۆڕْ گٗ  ٘ێٕعٖ  َ ضیؼرٖ ئٗی  ٔێٛ  جبسٗ

  یٗ ڵگٗ ش ثٗ ِٗ ، ئٗجی خێٙێطحٕی وٛرظسحبْ ٔٛٚسیٛٚیٗ ثٗ  ٔگێه ٌِٗب
  زاثی زبخی،  ثٗ ڵێ:" وۆجبیی ػٗ ظٖ  ظ  وٗ ِٗ سؼٛٚظ ِسٗ ی ِٗ وٗ ثۆ ٚجٗ
  (0٩0: ٨١٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)ت....."  ثْٛٚ، ٔبیٗ  ئبٚارٖ

ٚ   ڕف زبخی لبظر ثٛٚغز ٚ ڕق ٚ ویٕٗ ن زٗ یٗ  ثٗ  یٗ َ چبِٗ ٌٗ  ( ة)
ڕأع،  پٗڕ ظٖ  وۆیٗ  ٚیبْ ٌٗ ئٗ  وبٔی وٗ ییٗفر ضێص ٚ سٛ سٗ ٘ێرضی ثۆ

  ڵٕبسیی، ٌٗ وۆِٗ ی ٖٚ ی ٌێىعأٗ گٛێرٖ . ثۆچی؟ ثٗ جێعا ٔییٗ
خٛاْ ٚ ظڵگیر ٚ   ب ضحٗٔٙ جٗ  وٗ سٗ ظا، وٗ(Nostalgiaٔۆسحبٌیژیب )جی زبڵٗ

  ن یبْ خۆرٖ ث چبٚپۆضییٗێین ثڵ رچبٚ، ٖٚ ثٗ  وبٔی ظێٕێحٗ ضۆضٗ
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ڕۆژاْ    ڕۆژێ ٌٗ  ظا وٗ ت ٔیطبٔعٖ سبٔٗ ٚ وٗ ق ثٗ رزٗ ٌێطۆضجٛٚٔێه ظٖ
 . ٔدبٔعٖٚٚ ٚ ظڵیبْ ڕٖ  بْ ورظٖٚٚرأی ٔیگٗ

، ظٚٚر ٚ ٔزیه  ، ٌٗ ی ٔبضی ضبػیرٖرظ وی ثێگٗ یٗ ئبٚێٕٗ  وٗ ج( چبِٗ)
بوبت، ری ضۆی ٔ یبر ٚ ظڵعار ٚ ظٌٚجٗ  ن ثۆ وۆٔٗ یٗ زبخی ٘یچ ئبِبژٖ

َ  . ٌٗ ثٖٛٚ ٚیسحیطی ٔٗ ، ظڵعار ٚ ضۆضٗ ثٖٛٚ ٔٗٚ ػبضك  ئٗ  چٛٔىٗ
ۆ جٚ زبخی ظٚچبری ظڵعارێىی ئٗڵێ:" ظ ظٖ ِٗ سؼٛٚظ ِسٗ ِٗ  ٖٚٗ ی ثبرٖ

 (2٩٩: ٨4٪0ظ:  ِٗ ِسٗ)ی ظڵی."  رظٖ پٗ  خٕدڕۆن گیروب ٌٗ  ثٖٛٚ ٔٗ

 دا مٔ چأٍ  ىٔ  وُ خـٔ  ماّی ّذٓ ٕٔ ڕٓ:  ً ضـێیٔ  ی رٓ وٓ تٔ

 (Dream Dimensions in the Text:) 

 وییە(  ضبٔٗ)  جبوٗ ، سحٗ خٗ ری ثٛٔیبجٕٗ جٛضّی َ وٗ یٗ چۆْ ن ٖٚ    
  جبوٗ ،یصضیؼر  لٗ ظٖ ری ثٛٔیبجٕٗ جٛضّی َ وٗ یٗ ٚا ئٗ ، ثبیۆٌۆژییٗ

 ٚ ٘زر  چراٚگی ظاگیرسبٔعٔی  ی ضّبضٗ چٗ  ثێحٗ ظٖ  وٗ  وٗیە( ٚضٗ)
(  ضیؼرٖ  وٍیٍٗ) َ ئٗ. ضبػیر ظیعگبی ٚ ْٚ ضٗ ٚ  ٔعیطٗ ئٗ ٚ ٘ۆش

 خیٙبٔی ثۆ ٔب پٗ ٚاجب گرێ، ظٖ رچبٖٚ سٗ  ٖٖٚ (سث ٔٗ)  ٌٗ خبراْ ی زۆرثٗ
 ظ لٗ  ثٗ ضحێ ٘یچ ت لٗ یطعا،(ثێئبگب خیٙبٔی)  ٌٗ. ثبت ظٖ( ثێئبگبیی)
 ثۆچی. وبرأیٓ ٚ خسث ٚ چبالن ظا ثٛارٖ َ ٌٗ( یبڵ ضٗ) ٚ( ْٚ ضٗ)

 ٚ ڕاْ گٗ) جٛأبٜ ر ٘ٗ پحر ر٘ۆضیب ئبگبٚ ثٗ لڵٝ ئٗ چێ پێعٖ ٚا"  ٚچۆْ؟
 رێّٝ ٘ٗ ر سٗ ثٗ اڵجٝ سحٗ ظٖ ِحر وٗ ٚ ثێ ٘ٗ( ٜ ٖٚ جٛێژیٕٗ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ
 ٚ سٕٛٚرظار وٝ یٗ ثبزٔٗ ٌٗ ئبگب ثٗ لڵٝ ئٗ ٚاجب ثێ، ٘ٗ ظا٘ێٕبٔعا
 رگبٚ ظٖ) ِٛٚ ٘ٗ  ٌٗ ثێئبگب لڵٝ ئٗ وبجێىعا ٌٗ ، ٖٚ ضٌٛێحٗ ظٖ ثچٛٚوراٚ

 ن ٖٚ یبڵ ضٗ ٚ ْٚ ضٗ  ثۆیٗ(  240: 2102ٚرظی: )(." ظا ظٖ وبْ رٖ ٔدٗ پٗ
 ڵعا گٗ ٌٗ یبْ ڵٗ ِبِٗ ضیؼری لی ظٖ ٔیبجی ثٗ جی ڕٖ ثٕٗ جٛضّی ظٚٚ
 ٔه، جٗ  ٘ێٕعٖ ێىی رظٖ پٗ ظا جٛضّٗ ظٚٚ َ ئٗ ٔێٛاْ  ٌٗ ڕاسحیعا ٌٗ. ورێ ظٖ
 یبْ، ٖٚ خیبورظٔٗ ٌێه خبر ٘ێٕعێ  وٗ، یٗ ٘ٗ ثٛٚٔی ِیص، ثبڵی ن ٖٚ

  وٗ ظاثٕێیٓ  سرٚضٗ ٚ ثٗ( یبڵ ضٗ) ورێ ظٖ جر، وی ٚاجبیٗ  ثٗ.  ٔییٗ ئبسبْ
 َ ئٗ ٔێٛ ٌٗ  یٗ ٘ٗ خبر ،خب .ضطێ ثٗ ظٖ ضبػیر  ثٗ( ْٚ ضٗ زیٕعٖ)

 .ثٓ ظٖ ظرٚسث ْٚ ضٗ  ٔٗ ظیعٖ ٚ فالضجبن ٚٔٗ ضٗ ،ٚضعا ضٗ زیٕعٖ

 (ْٚ ضٗ زیٕعٖ) جی زبڵٗ  ٌٗ وۆیی لبظری زبخی ورِبٔدی، ٚ وٛرظی  ثٗ   
 ضحی ثٗ) ی ٚضٗ( ش وٗ لٗ ظٖ وٍیٍی) ٚ  ظاڕضحٖٛٚ ی یٗ سیعٖ لٗ َ ئٗ ظا
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 خٛٚت جب ثطٌٛمێٕی، ثۆضۆی ئبٚا خیٙبٔێىی ثێ ظٖ ر ٘ٗ ٚ ئٗ. ٖ (ٚاٌٛٚ ضٗ
 وٛرظسحبٔی  ٖٚ ثجیبجٗ وبٔعٔێىبٚجرٚ چبٚ  ٌٗ ٚ ثىبت سبز ثۆ ثبڵی

  جٗثٛٚە ظا ثێئبگبیٝ ظٔیبٜ  ٌٗ  ضبراٖٚ لڵٝ ئٗ ثبرٜ. "ضۆی ی وٗ ظٚٚرٖ
 ٚ ثٛارٜ  وٗ  ِرۆڤٗ ٔبضٝ وبٔٝ روٛجىراٖٚ سٗ وپىراٚ زٖٚٚ ئبرٖ ٜ ٔبگٗ پٗ
 ئبگب، ثٗ ٚ سحیبر ٘ٗ لڵٝ ئٗ  وٗ خب ، ضسبٖٚ ڕٖ ٔٗ ثۆ جێرورظٔیبْ ڵٝ ٘ٗ

 ٚ وْٛ وبْ ٔگطٛارظٖٚٚ پٗ  زٖٚٚ ئبرٖ – ورێث ظٖ رضۆش سٗ – ٚ ثێٙۆش
 زٜ فٗ لٗ ٔێٛ  ٌٗ ر٘ێٕبْ رظٖ سٗ ورظْ ٚ ظزٖ ثۆ  ٖٚ ظۆزٔٗ ظٖ ضۆیبْ ٌێٕٝ وٗ

 وبٔیبٜٚ ن ٖٚ  ٚثیٕٗ ضٗ ظا سبجٗ  چروٗ َ ٌٗ جب رٚٚٔعا، ظٖ لٛفڵعراٜٚ
 :2111ٌی: ٚرظی / ٚ. ػٗ)  ".ڵمٛڵیٓ ٘ٗ  ٚێحٗ وٗ ظٖ ٚ ٖٚ لێحٗ جٗ ئٗ ٘بر ثٗ

20٪) 

 :ڕێ پٗ جێعٖ لٛٔبغعا( 2)  ثٗ ٚێه ضٗ  زیٕعٖ ِٛٚ ٘ٗ

 

 
  ئبٚێحٗ ی(ْٚ ضٗ زیٕعٖ) وبٔی ٔدٗ پٗ خێ ِٛٚ ٘ٗ ، ٌیمٗ سٗ ثٗ  ری ضٛێٕٗ

 .ثیٕی ظٖ ضۆی چبٚی  ثٗ ظا وٗ چبِٗ رۆوی ٔبٖٚ  ٌٗ یبڵ، ضٗ  ٔىٗ جٗ  ثٗ ثٛٚ
 ضیؼری ریی ٘ٛٔٗ ی ٚێٕٗ( ٪2) ظا وٗ چبِٗ ِی وٗ یٗ ضی ثٗ  ٌٗ زبخی

 ٚ  سحٗ رٖ وٗ ، ریبٔٗ ٘ٛٔٗ  ٚێٕٗ َ ٌٗ ن یٗ ر ٘ٗ وێطێ، ظٖ ٔگ ڕٖ  ِٗ ٘ٗ
 ن زایٗ فٗ ، جێعایٗ رزیبْ ثٗ ئبسث زۆر ٚأجێژی ڕٖ ٚ ثی ظٖ ئٗ  خٛأىبریی

  وٗ ٚی ٌٗ ، ئبسّبٔٗ ٚ ٚیی زٖ ٔێٛاْ ی ٚظاوٗ ِٗ ٚ سٕٛٚر ضطێٕٓ ٔٗ ظٖ
. یٓ وٗ ظٖ ثٛٚٔیبْ  ثٗ سث ٘ٗ وبّٔبْ رٖ ٖٚ سحٗ ٘ٗ( ١) ر ٘ٗ  ثٗ  ئێّٗ
 ٚ ضۆَ ٚ ِٓ) ٔیٛاْ  ٌٗ ، ڕۆزییٗ ٌٛژێىی ِٛٔٗ  وٗ ٚٔٗ ضٗ  زیٕعٖ جبی رٖ سٗ
  ٌٗ(  ضٛظا جٛٚثی ئٗ ، سٗ ثٗ)ٜ ٚاژٖ سحٗ ظٖ. ضبػیر( ٚاڵٛی ضٗ ضحی ثٗ

 زۆر  وٗ ت، وٗ ظٖ ّٔبیص لبظر زبخی ٔێىی ظیّٗ یبِگرظا، پٗ زٕ٘ی
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 ٚ ثٗ  ٖٚ ڕۆزٗ ٚ ظڵ ٔبضی  ٌٗ ٚ  یرأٗ زٗ ٚ راْ ٔیگٗ ٚ  ثێچبرٖ ٚ رێطبْ پٗ
 :ڵێ ظٖ ٚ وبت ظٖ( ٚاٌٛٚ ضٗ ضحی ثٗ)  ٌٗ ڕٚٚ  رٖ وبریگٗ  ِٛٔبخبجٗ

 توو ب  خودا ئه  سه والوو، به خنی خه به  گوتم به

ــــلـ ــم زە  ڵســته هـــــــــو ه هــــخـ  هــــ ــینهـــــانــــ ــــه  وە ێ بچـــ  و ال ئـــــ

 رچبٚ، ثٗ  ٖٚ ظێٕێحٗ  ِبْ (ٔبٌی) جی زرٖ زٗ ڕٚضسبری ر وسٗ یٗ  ،ِٗ ئٗ  
ٔبٌٟ: ):ڵێ ظٖ ٚ وبت ظٖ( ِرٚٚر ضۆش ثبظی )ضیٍی ظٖ ضۆی ضبَ،  ٌٗ  وٗ

0٪٨١ :0٨4 ) 

 ادی خۆش مروورـی ب تم ئه قوربابی تۆزی ڕێگه

 زوور ارەــاری شـــموو ش هه زا به ارەـــییك ش ی په ئه

  ٖٚ ڕێحٗ گٗ ظٖ ٚ  ٖٚ ثێحٗ ظٖ ر ثٗ ضٗ ثٗ ،ظا (20)ظێڕی  ٌٗ ضبػیر ثڕٚأٓ، 
 ظیسبْ  ثۆیٗ یبڵ، ضٗ ٚ ْٚ ضٗ  ٌٗ ظٚٚر ضۆی یلیمییەکە زٗ  خیٙبٔٗ ٔێٛ
 ثۆ ضۆیّبْ ظڵی ظاضی ٚ  ٖٚ وبجٗ ظٖ وبٔی ئبزارٖ ٚ ژاْ  ثٗ سث ٘ٗ
 ی وٗ ضێعارٖ ٚ ٔگ جٗ  ژٚٚرٖ ٔیٛ  ٖٚ ڕێحٗ گٗ ظٖ وٛرظسحبْ  ٌٗ ٚ ڕێژێ ڵعٖ ٘ٗ

 :ڵێ ظٖ ٚ ئٗ. ِجۆڵ سحٗ ئٗ ضبری وبٔی وٛٚچٗ

 خنی خواب ئالوود به  موو داستانه م هه پایسژ ئه  له

ــــم ـــری نوس ژدە هــالی ئــيثــــ  ــاــــڵس و هه هــخــ هـــڕق ل  ـتوو بـهـــ

    مٔ چأٍ شیعریی زٍاّی: ً چــوارٓ  ی رٓ وٓ تٔ

(The Poetic Language of the Poem :) 

 خٛاْ لی ظٖ ، ثٗ ظٖ ئٗ ڕۆزی زِبْ: "ڵێ ظٖ  زٛسێٓ ٘یّعاظ. ظ. ی. پ    
  لٗ ظٖ جب  ثگرٖ  ٖٚ گٍگبِێطٗ  ظاسحبٔی  ٌٗ ، خٛأٗ  ٖٚ زِبٔٗ  ثٗ  ِیطٗ ٘ٗ

  رێىی پێٖٛ ِٛٚ ٘ٗ  ثٗ  ڕٚا، ظٖ ڕۆژگبر ٔع رچٗ ٘ٗ ِڕۆ، ئٗ وبٔی وراٖٚ
 ڕۆڵی  ٌٗ ٔىۆڵی ٖ ٚیبٔحٛأیٛ ٔٗ رگیز ٘ٗ ، ٖٚ وبٔٗ گرییٗ ضٕٗ ڕٖ  ڕێجبزٖ
: 211٩: 020زٛسێٓ/ ڕاِبْ ) ."ْ ثىٗ ظا٘ێٕبٔعا ی ٘بٚوێطٗ  ٌٗ زِبْ
 سحبوبری ٖٚ ٚ  ٘رٖ ثٗ  ٌٗ ضبػیر ییسێح وٗ وی رٖ سٗ وی یٗ گٗ وۆڵٗ  (0١1

 ٚ  ٔدیٕٗ گٗ ش، ِٗ ئٗ ی طحٗپپبڵ ، ظایٗ زِبٔی وبر٘ێٕبٔی ثٗ  ٌٗ
 یص وبجٗ ٚ ئٗ.  یٗ سٗ وٗ ٚ ئٗ ییٚأ زِبٔٗ ٔعی ِٗ ٚڵٗ ظٖ ٔگی ر٘ٗ فٗ
 وبری ضٌٛمبٔعی ٚا ئٗ ثێ، ظٖ ثٛٚٔی ظا سٗ وٗ َ ٌٗ ظا٘ێٕبْ ی ٘رٖ ثٗ

 زِبٔی ی ثبرٖ  ٌٗ ظار زٔٗ ضٗ ِبرف ظوحۆر. ثێ ظٖ ئبسبٔحر  ضبوبرأٗ
 ِی وٗ یٗ ی ٔیٖٛ  ٌٗ وٛرظی ضیؼری یسڕیٕیسبٔ:" ڵێ ظٖ  ٖٚ لبظرٖ زبخی
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  ٌٗ ثٛٚ، ظایه  ٌٗ ٔبٌی سحی ظٖ ر سٗ ٌٗ سٍێّبٔی  ٌٗ َ ٔۆزظٖ ی ظٖ سٗ
 ثبضٛٚری ی ظیىٗ وبٔی ٔبٚچٗ  ٌٗ ظا یٗ ظٖ سٗ ٚ ئٗ ِی ظٖٚٚ ی ٔیٖٛ

  ثٗ ثىرێ  وۆیٗ ضبری جٛأرێ ظٖ ڕاسحی ثٗ ظا رٖێٌ ،ٚ  ثاڵٚثۆٖٚ وٛرظسحبْ
 وۆیی لبظری زبخی...... سۆراْ ی ٔبٚچٗ  ٌٗ  ٖٚ ثزٚٚجٕٗ َ ئٗ ری ٔٛێٕٗ

 ػرٚٚزی ضیؼری  ٌٗ ضۆڕضێىی  وٛرظٖ والسیىی ضبػیری ِیٓ وٗ یٗ
  ٌٗ  ثریحییٗ ٚ ئٗ ضیؼری ی ظیٛأٗ وی سێیٗ ی ٔزیىٗ ، ٖٚ ٔبیٗ ئیسالِی

 ضبػری جریٓ ٚرٖ گٗ  ثٗ وۆیی لبظری زبخی ( ...ٚی سٕٗ ِٗ)  لبفیٗ خٛٚت
           ." ضۆی ِی ظٖ ر سٗ  ٌٗ ژِێرظرێث ظٖ ثبضٛٚر وٛرظسحبٔی ی لٛجبثطبٔٗ

  (٪04  ٖٚ  2٩: 2114ظار:  زٔٗ ضٗ)

 ضێٛازی ظٚٚ ڕٚضسبری ظا، یٗ چبِٗ َ ٌٗ لبظر زبخی ضیؼری زِبٔی   
 : ظیبرٖ  پێٖٛ

 جب  ٖٚ ظێڕٖ َ وٗ یٗ  ٌٗ  وٗ: ْ سٗ ڕٖ والسیىی ضیؼری زِبٔی ضێٛازی: ن یٗ
  ٌٗ پڕاٚپڕ لٛٚڵی  ٚ  ٚپحٗ ْ سٗ ڕٖ زِبٔێىی  ٖٚ گرێحٗ ظٖ ظێرش ِیٓ (2٨)

 ری یجٗ ٘ٗ  ثٗ ٔع ِٗ ٚڵٗ ظٖ. ثباڵ ٚ رز ثٗ ٚأجێژی ڕٖ ٚ ضیؼری ری ٘ٛٔٗ
 ٔحۆگرافی، ئٗ ٔحۆٌۆژی، ئٗ رٕٚٚٔبسی، ظٖ سیسیۆٌۆژی،( ظۆزی ٚ ت ثبثٗ)

 َ ئٗ.  جبظ... رظٚٚٔی گٗ یی، ژیٕگٗ فی، ٌسٗ فٗ ال٘ٛجی، ِێژٚٚی، ثی، ظٖ ئٗ
 :ظێ وۆجبیی  ظێڕٖ َ ثٗ ظا ٌێرٖ  ضێٛازٖ

 به : شه كانه مه
ی
 وار هه  كۆنه   شمه ، په عێالته  وق

 به : زە هـــیات حه
ی
 وا اب و ههــــــــئ  هـــ، بای ابهـــــــحب ئه  وق

( 2٨) یص ِٗ ئٗ: وبٔی جییٗ ٚایٗ جٗ ٔٗ  ضیؼرٖ ثٛٔیبجی ضێٛازی: ظٚٚ
  ٌٗ زبخی ی ٚأییٗ زِبٔٗ  ضێٛازٖ َ ئٗ ، ٖٚ گرێحٗ ظٖ  ظیىٗ ی وٗ ظێڕٖ

 وبٔیعا جییٗ ٚایٗ جٗ ٔٗ  ضیؼرٖ ِٛٚ ٘ٗ  ٌٗ ٚ  ٖٚ لییٗ جٗ ٔجٛڵ سحٗ ئٗ
 سبوبریی، ٚ  سبظٖ:  زِبٔٗ َ ئٗ وبٔی جٗ سڵٗ ضٗ.  ورظٖٚ ی سحٗ رخٗ ثٗ

 لٛٚڵ، ٚ ئبڵۆز ٚأجێژیی ڕٖ ری ٘ٛٔٗ  ٌٗ ظٚٚر ِبٔب،  ٌٗ فبف ضٗ ٚ ڕْٚٚ
 .ٚاڵ ٘ٗ ڕاپۆرجٗ رگی ثٗ پۆضیٕی ،یبَ پٗ یبٔعٔی گٗ  ٌٗ ٚضۆ ڕاسحٗ

 : یە نەخااڵ م ئە ر بە لە كورد شیعری رزی بە یێكی(شاكار)  بە  كە چامە ناساندنی

o سفی ٖٚ  یٗ ضێٖٛ َ ثٗ وٛرظ ضبػیرێىی ٘یچ وۆیی لبظری زبخی پێص 
 ی وٗ پبییزٖ ٚ یٔبٌ ی وٗ ضبِییٗ  چبِٗ ورێ ظٖ) . ورظٖٚٚ ٔٗ سرٚضحی
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 ظا ضبوبرٖ َ ئٗ ڵ گٗ ٌٗ( ِٛوریبٔی ٘ێّٓ ی وٗ ٘برٖ ثٗ ٚ گۆراْ
 (.ثعرێ ٔدبَ ئٗ ر سٗ ٌٗ راٚرظییبْ ثٗ ٚ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ

o ِٗـــ  ٖٚ ڕٚٚێىٗ ِٛٚ ٘ٗ  ٌٗ ڕٚوعا ٔبٖٚ  ٌٗ  ٔعٖ ِٗ ٚڵٗ ظٖ ودبر یٗ  وٗ چب 
:  ئێٖٛ رچبٚڕٚٚٔی ثٗ ثۆ بٔٙ جٗ ـــ  ٔییٗ ٔبسبٔعٔیّبْ جی رفٗ ظٖ  ٌێرٖ

 سرٚضث ٔی ظێّٗ  ثٗ ی ئبِبژٖ خبر( 02١) ظا چبِٗ َ ٌٗ ضبػیر
 ْ، ثبڵٕعٖ ٔبٚی یبْ (٩)  وٗ  ٘ێٕبٖٚ گیبٔعاری( ٪4) ٔبٚی ، ورظٖٚٚ

  ئبِبژٖ( 4) ٚ ضٛظا ثۆ  ئبِبژٖ( 4) ، جێعایٗ وٕبسی ٌٗ فٗ ی ظیبرظٖ( 0١)
  ثٗ  ئبِبژٖ( 0) ٚ وٛرظی ٚ ییوەٌحٛٚر ٔبٚی( ١) ٚ  فریطحٗ ثۆ
 ی رثبرٖ ظٖ ظێڕ( 0٨) ٚ ضۆی ضٛظی  ثٗ  ئبِبژٖ( 0٩) ٚ  فسبٔٗ ئٗ

 ئبسّبْ ٚ ٚی زٖ ر سٗ  ٌٗ ی خێگٗ ٚ ضٛێٓ یبْ( ظٖ) ٔبٚی ٚ وبٔی ضیؼرٖ
 رچی گٗ ئٗ. ٚاری وٛرظٖ ییوەٌحٛٚر  ٌٗ  ضىۆڵێىٗ وٗ   وٗ چبِٗ.  جێعایٗ

  ٖٚ جٗ ثٛٚٔٗ  ظٚثبرٖ( جب ضٗ/ ثرا غٗ /چیب) ی ٚضٗ( ی لبفییٗ)رٚای سٗ
 ضیؼری  ٌٗ  چٛٔىٗ ظیبریىراٚ، سحی ثٗ ِٗ ٚ خیبٚاز ِبٔبی  ثٗ اڵَ ثٗ

 ضۆی سحبوبریی ٖٚ زبخی ضعا ٌێرٖ ، ٔییٗ سٕع پٗ  ِٗ ئٗ والسیه
  .  ٔٛأعٖٚٚ

 (:Conclusion)  ئاماً

 ضیؼرییعا ی ٔعیطٗ ئٗ  ثٗ ڵ جێىٗ ٚی ضٗ زیٕعٖ ی ٚارگٗ ٘ٗ  ٌٗ  وٗ چبِٗ (0)
 . ٔٛٚسراٖٚ

 رۆوی ٔبٖٚ  ٌٗ ، ٖٚ وبٔییٗ ضێٖٛ ِٛٚ ٘ٗ  ثٗ ٔبِۆیی، ی ٔدٗ پٗ خێ( 2)
 . ظیبرٖ  وٗ چبِٗ ٚاٚی جٗ

 ظاڕضحٓ ٚ زِبْ  ٌٗ یبْ،(ضبوبریی) وبٔی جٗ سڵٗ ضٗ ِٛٚ ٘ٗ  وٗ چبِٗ( 2)
 .جعا جێعایٗ ضیؼرییٗ ٚ ۆنڕ ٔبٖٚ ٚ

 سیسیۆٌۆژی،( ظۆزی ٚ ت ثبثٗ) ری یجٗ ٘ٗ  ثٗ ٔع ِٗ ٚڵٗ ظٖ  وٗ چبِٗ( 4)
 ال٘ٛجی، ِێژٚٚی، ثی، ظٖ ئٗ ٔحۆگرافی، ئٗ ٔحۆٌۆژی، ئٗ رٕٚٚٔبسی، ظٖ
 .جبظ... رظٚٚٔی گٗ یی، ژیٕگٗ فی، ٌسٗ فٗ

 َ ئٗ ی ّٔٛٚٔٗ وٛرظیعا، ثی ظٖ ئٗ  ٌٗ وۆیی، لبظری زبخی پێص( ١)
 . ٔٛٚسراٖٚ ٔٗ  سرٚضحعا سفی ٖٚ  ٌٗ  یٗ چبِٗ

------------------------------------------- 



40 

 

 :ماُ رچاوٓ ضـٔ

 كتێب و گۆڤار:   یەک:  

إن / كه ردإر حه سه) (٠ تتر   میندإریه ی ئه ، چاپكرإوە٠٨٧٥ ،زإ(، دیوإنی حاچی قادری كۆن   ریم شارە مید مێر
ن  و إلوإنی ناوچهگش .  ی كوردستان، هه تتر ڕۆشنبێر ر

 ولێ 

وكرإوە ،٠٢٧٢ری كێشژ شیعری كالسییک كوردی،  ، ڕإبه٠٢٧٢ردی،  زیز گه عه (١
ی
إنشهر،  بڵ ی سامرند پێر

إنشهر.   پێر

ە ،یل مال عه كه و. ، .(د)ردى یل وە عه (٢ ی ر
، ١١١١وتوو،  ر كه ش سه كانی كه هیست یان نهێنی كانی هه هێ 

.  ،نج ی گه چاپخانه  
 سلێمانی

ووی ئهدعالإل (٣ ژ ر
 .غدإ بهعاریف،  ی مه ، چاپخانه٠٨٤١نی كوردی،   دە ین سجادی،  مێ 

ی إلعلم وإلعقیدە)عیل إلوردی  (٤  . ، دإر إلورق للنشژ إلمحدودە١ط،  ١١٠١،  د.(، إإلحالم بیر

،  ثغیا (٥ وكردنهز  دە، ١١١٣إلدین نقشبندی، نامۆن 
ی
.  درخان، هه وی به گای چاپ و بڵ ر

 ولێ 

وكرإوە١١٠٣شیعری كوردیدإ،   ون له كانی خه ندە هه ڕە  وڕۆ، فازیل شه (٦
ی
كوردی،    ایكادیمی ی ئه ، بڵ

.  هه ،ی حاچی هاشم چاپخانه ر
 ولێ 

  .٥  ژمارە ،إلوێژ  ، گۆڤاری گه١١٠٤و زإیاندنی شیعری،    ڕإنه رن  گه ری بونیادگه وڕۆ،  هونه فازیل شه (٧

،  دە ی ئه وە وڕۆ، دوو لێكۆڵینه فازیل شه (٨ وكرإوە١١٠٢نی
ی
ی حاچی  ی كوردی،  چاپخانهیاكادیم ی ئه ، بڵ

.  هه ،هاشم ر
 ولێ 

 ئه دە، د.()شید  فۆئاد ڕە (٠١
ی
، ئه دە ف ن به نی ژ ر

وكرإوە ، دە١١١٦ها،   دگار، چێ 
ی
ی ئارإس،  زگای چاپ و بڵ

ر  هه
 . ولێ 

ووی ئه  ،د. ()دإر، زنه مارف خه (٠٠ ژ ر
 .  نی كوردی، به دە مێ 

ی
وكردنه ، دە١١١٣،  ٣رك

ی
وی  زگای چاپ و بڵ

.  ئارإس، هه ر
 ولێ 

، بهقد، حاچی  مه سعوود محه مه (٠١  دووە ادری كۆنی
ی

ی كۆڕی زإنیاری كورد،   ، چاپخانه٠٨٦١م،   رك
 .غدإ به

، بهقد، حاچی  مه سعوود محه مه (٠٢  دووە ادری كۆنی
ی

ی كۆڕی زإنیاری كورد،  ، چاپخانه٠٨٦٣م،   رك
 غدإ.  به

، بهقد، حاچی  مه سعوود محه مه (٠٣  سێیه ادری كۆنی
ی

ی كۆڕی زإنیاری كورد،  ، چاپخانه٠٨٦٥م،   رك
 غدإ.  به

ت،  ی ڕۆژهه ، چاپخانه١١٠١كان،  وإنییه زمانه  وە لێكۆڵینه ،پ. د.()تاح  عروف فه د مه مه محه (٠٤
ی
ڵ

.  هه ر
 ولێ 

 .١.  إلوێژ، ژمارە ی گه گۆڤاری ساڵنامه  ١١٠٠ی نایل،   كه شامییه  چامه ،ت، فعه وزإد، ڕە نه (٠٥

كۆ بێكه  ری له ی هونه بونیانی وینه، ، یوەصڵهاوژین  (٠٦ ر
زگای چاپ و  ، دە١١١٨سدإ،   شیعری شێ 

.  ردە خشژ سه په  م، سلێمانی

ی  (٠٧ ر
 .٠٢٠  ە، گۆڤاری ڕإمان، ژمار ١١١٧ر،   نگه له  سووكه ،پ. ی. د.()هیمدإد حوسی 

  رنێت:    ڕ و ئینته ماڵپه دوو: 

en . Wikipedia .org /wiki / Dream  
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en . Wikipedia / Sigmund - Freud 

http://literarydevices.net/nostalgia/ 

hup . Harvard . edul / catalog . php ? isbn = 97 80 67 40 68  155  

Jean – Paul Sartre, Being and Nothingness, Translated by Hazel Barnes 

London:Blackwell.1996  

Interpretation of Dream- S. Freud .  

Wikipedia. / Deidre – Barreet  

WWW.Wikipidia.daydream 

  htpp://www.ahewar.org/dbat/show.art?aid=255626جیهاد محەمەد کەریم 

، لە إلپەڕە  ).* ٠  دووەیم، حاچی قادری كۆن 
ی

( بەدرێژی باش ٢٢١ـــ  ٢٢٠مەسعوود محەمەد، لە بەرك
 .پالندإنان بۆ كوشتتی حاچی  و هەڕەشەكان دەكات و دوإتر حاچی بریار دەدإت كۆیە بەچی  بهێڵێت

وكرإوەی سامرند ٠٢٧٢عەزیز گەردی،   * ١
ی
إنشهر، ، ڕإبەری كێشژ شیعری كالسییک كوردی، بڵ پێر

إنشهر  قالتی )موجتەش هەشتی مەخنوونی   X  2 (. ) مفاعلن فعالنن مفاعلن فع لن١١٢ل.  ،پێر
 (ئەسلەن

 – ١١)لە کۆنفرإنش دووسەد ساڵەی حاچی قادری کۆن  لە زإنکۆی کۆیە لە ئەم لێکۆڵینەوە، ) 
 ( پێشکێش کرإ.(١٢/٤/١١٠٥

 

http://www.wikipidia.day/
http://www.wikipidia.day/
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 (٢)بابٔتی 

 ئیرۆتیک

 نایتۆریئ ڵیأیخ یتییٔعریو شـ نایتۆریئ یزٍاّ

 اد ەسادیىٔج یقوباد ینێعریشـ ٔى

 

 و هزرە، نەك كچەتیم، لە وشەدا شتر  زمان داییك بیر "

او  ،ئەوتۆ دادەهێنێت، نەگوتـراو  او ،نەبیسیر  (0)."نەبییی

W. H. Auden                                                                                               

 

ئەَ ثبثەتە پٛضتەی تێڕاِبٔێىی ڕەضٕەگرأەیە ٌە ظەلە   
ٔبیەَ ثۆ )ضیعرێىی لٛثبظی خەٌیزاظە، وە ٌە ژێر ٔبٚٔیطبٔی 

ورظۆتەٚە.* ٚا  ثاڵٚیی فێیسجٛٚوی ضۆیعا (page) ژٚٚرەوەت(، ٌە
ٚرظەوبریی ڕەضٕەوبرییەوەتبْ ظەضەِە ثەر چبٚ، ثە ئِٛێعی 
ضۆضترورظٔی چێژی ضٛێٕعٔەٚەتبْ ثۆ ظەلەوە ٚ ظەستگرتٕی 
ثۀعەش ثۆ ڕێىطستٕەٚە ٚ تەٚاٚورظٔی وەڵەوەثەرظی 
لەآلچٕىراٚی ثبثەتەوەَ، گەر ضٛارٚ ضێچی ٚ ٔبتەٚاٚییەوتبْ 

 .تێعا ثیٕی

ظەڵێت:" ضـیعری  T. S. Eliot) تی. ئێس. ئێٍیٛت )ضبعیری ٔبسراٚ  
ظەسّێ، پێص ئەٚەی  ظڵتڕەسەْ ٌە یەوەَ ضٛێٕعٔەٚەیعا 

خب ئەگەر یەوەَ ضٛێٕعٔەٚە، ٌەگەڵ ظڵ  (٢)تێیجگەیت."
سّیٕەوەظا، تبَ ٚ چێژێىی ضۆضت پێجعا، ئەٚا ضٛڕثٛٚٔەٚە ثۆ 
ٔبضی پڕ ٌە ڕاز ٚ ٔٙێٕیی ٚضەوبْ ٚ ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبْ، ثە 
ٔیبزی تێگەیطتٓ ٚ ورظٔەٚەی ضفرە ٚ ٘ێّب ضبراٚە ٚ ئبڵۆزەوبٔی، 

 ەوبت.چۀع ثبر تبَ ٚ چێژیی ضٛێٕعٔەٚەوە ضۆضتر ٚ ثە ٌەزەتترظ
یەن ٌەَ  ثۆ گەیطتٓ ثەَ ِرازە، ظەثێ ظەرٚێطبٔە، یەن

 :بْ ثۆ ثبثەتەوەَ ٌێجطٛازِەٚەظەرگبیبٔە ثعەَ ٚ ضتێىی
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 .یەن: ظەرگبی زِبْ

 .ظٚٚ: ظەرگبی  ئیرۆٚتێه

 .سێ: ظەرگبی زِبٔی ئیرۆتیىب

 .چٛار: ضـیعرییەت

 .پێٕح: ضەیبڵ

 .ضەش: ضــیعرییەتی ضەیبڵی ئیرۆتیىب

سۆراغبٔەضعا، ٌێرە ٚ ٌەٚێ، ٘ێٕعێ ثبسٛضٛاس ظێٕە ٌەَ گەڕاْ ٚ 
 .ٔێٛ ثبثەتەوەِبٔەٚە

 مەكەـی یەرەوەتـ

 :وخسـبرڕـ  یرۆـیت  یكەـەیروازەد

ظەثێ ظەستپێىُ، زِبْ ٚ زِبٔەٚأی ثێت، ٔەن ٌەثەر ئەٚەی    
ئەَ ظەلە ضیعرە زاظەی زِبٔێىە، ثەڵىٛ ٌەثەر ئەٚەی ضٛظی 
زِبْ، ثە ظرێژایی ِێژٚٚ،  ثە یەوێه ٌە ِەزٔتریٓ ٚ 
وبریگەرتریٓ ظا٘ێٕبٔی ِێطىی ِرۆڤــ ئەژِبر ظەورێت  ٚ ثە 

ێٕعێه ظایىی ظا٘ێٕبٔەوبْ( ٔبٚزۀع ظەورێت. تۀبٔەت ٌە ٘)
ٌتٛٚرظا، زِبْ ٌەثەر پیرٚزییعا، ثە ظیبریی ضٛظاٚۀعی  ثۆ ەو

خب زِبٕٔبسبٔی ٘بٚچەرش  (٣)ثۀعەوبٔی ضۆی ظاظۀعرێت.
زِبْ ٚ زارەی وە ئێّڕۆ  ٧٤٧٩)ظەوەْ، وە ٌە ٔێٛ ئەٚ  پێعاگری

ٌە خیٙبٔعا ثەوبرظە٘ێٕرێٓ، زِبٔێه ٔییە ٌە زِبٔێىی تر ثبضتر 
 ثێت، خٛأتر ثێت، ڕێىٛپێىتر ثێت، ضۆش ئبٚازتر ثێت، یبْ

ئەٚ خٛأییە ٚ ڕێىٛپێىییە ٚ  ثەاڵَ (٤).وبریگەرتر ثێت
وبریگەرییەی وە ٌە زِبٔێىعا ضۆی ّٔبیطعەوبت ٚ ٚەن 
سەرظەفتەرێه سەیرظەورێت، ئەٚە ٘ەٚێٓ ٚ سەرچبٚەوەی ثۆ 

ضبعیری ئۀگٍۆ  چٛٔىە ٚەن ،زِبٔی ئەظەثی ظەگەڕێتەٚە
"ٌە خیٙبٔی سیسراٚی ضیؼرظا، : ( ظەڵێDavid Whyet)ئبیرضی

ڕێکطراٚێک ڕۆژێ   زْ، ضۆ ئەگەرسۆزظارییەکبٔی ٔبش ٚ ظڵ پیرۆ
ظاٚای ظڵ ٚ ٘زری ضەڵکی ثکبت، ئەٚا  ٚەک ئەٚە ٚایە ظاٚای 
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خب  (١)پیرۆزیی ٚ سۆزظارییە ضبراٚەکبٔیبْ ثکبت، ٌە یەک کبجعا."
ئەِە خگە ٌەٚەی ظەرثڕی ئەٚ پیرۆزییەی ظڵ ٚ ٔبضە، ٘ەر زِبٔە. 

وە "زِبْ ٘ەڵگری ثیرٚثبٚەڕەوبٔی ٔەتەٚەیە، ضبعیریص ٌە 
ڕێگبی زِبٔەٚە، خٛأییەوبٔی ٔەتەٚە ّٔبیطعەوبتەٚە. ٔٛٚسیٕیص 

ئیٕتّبیی ٔٛٚسەرە ثۆ ثە زِبٔی ٔەتەٚە، ڕاگەیبٔعٔی 
ثە فۆٌىٍۆر ٚ ِیٍٍی ٚ )ڕۀگ ثێ، ضیعریص (٦)ٔەتەٚەوەی."

ظەثعا، ثە ظرێژایی ِێژٚٚ، ٌە تۆِبروراٚییەٚە( ٌە گۀدیٕەی  ئە
ظەٚڵەِۀعورظْ ٚ ثبیەش پێعاْ ٚ زیٕعٚٚ ڕاگرتٓ ٚ 
گۆڕأىبرییەوبٔی زِبٔعا، پطىی ضێری ثەروەٚتجێت. ئەِەیص 
٘ەَ یەوڕێ ثە سبییەی لەڵەِی ضبعیراْ ٚ ٘ەَ ثە ٘ۆی 
سەرٚثەرورظٔی ثەر٘ەِەوبٔیبْ ٌەالیەْ ڕەضٕەگر ٚ زِبٔەٚاْ ٚ 

ٌەَ ثٛارەظا( ٌەسەر ظٚٚ )وبٔیص ٔٛٚسەرأەٚە. ٘ەِٛٚ لەڵەِە
 :ی گرٔگ وبریبْ ورظٚٚەەتەٚەر

ب ئەٚ وبتە ٔبسٕبِەی ٙزِبٔی ضبعیر: ضبعیریص تۀ یەن:
ضبعیری( پێعەثەضطعرێت وە ثٛٚثێتە ضبٚەْ زِبٔی ضۆی. وە )

ئەِەیص ثەرظێىی سۀگیٕە ٌە ثٕبغەی ظاِەزرأعٔی 
ظەستی ثباڵلٛتبثطبٔەی ضیعریی سەرثەضۆ ـــ ٘ەر ٔەثێ ٌەڕٚٚی 

 .ٌە زِبٔعا

ورظٔی تٛأستی ضبعیر ٌە ثٛاری ظا٘ێٕبٔعا: ئەِەیص ثە وبر  ظٚٚ:
فەر٘ۀگ ٚ گۀدیٕە  ٌە تەٚزیفىرظٔی ثٍیّەتبٔە،

 .زِبٔییەٚأییەوەی ضۆیعا

ثە ڕِٚبڵىرظٔێىی سەرپێی وۆثەر٘ەِەوبٔی لٛثبظی     
( سبڵی ٤٤)خەٌیزاظە، وە سەِەرەی ڕۀح ٚ ضەٚٔطٛٔی پتر ٌە 

زەق ثەضۆَ ظەظەَ وە ثڵێُ: ئێّرۆ، ئەٚ ضبٚەْ  تەِۀیەتی،
زِبٔی ضیعریی تبیجەت ثەضۆیەتی ٚ ئبسبییە ٔبٚی ٌێ 

زِبٔی ضیعریی لٛثبظی خەٌیزاظە(، ٘ەر ثۆیەضە، ڕێجٛار )ثٕعرێت
سیٛەیٍی ظەڵێ:" لٛثبظی خەٌیزاظە، ٔبٚێه ثۆ ضۆی ٌە ضیعر 

 (٧)ظەچێت ٚ وۆڵەگەیەوی ثبر لٛرسیی ضیعری ٔٛێی وٛرظییە."
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ضیعر ئەٚ ٌەَ ضبآلٔەظا چڕ  ظەورێت ضەسڵەتەوبٔی زِبٔی
 :ثىرێٕەٚە

o سـبظەیی السبٔەوراٚەیی. 
o ضەفبف ٚ ڕْٚٚ ٚ ثێگەرظ ٌە ِبٔبظا. 
o لەظثڕ ٌە گەیبٔعٔی پەیبِعا. 
o  ٌەزارە )ظەٚڵەِۀع ٌە فەر٘ۀگی زِبٔەٚأی وٛرظیعا

 (.ثبٚەوبٔەٚە تب ظەگبتە زاری گەڕەن ٚ وۆآلٔەوبٔی ضبری وۆیە
o ثبثەت ٚ ظۆزی( سیسیۆٌۆژی، )ە ٘ەیجەری سیطٕبش ث

ظەرٕٚٚٔبسی، ئۀتۆٌۆژی، ئۀتۆگرافی، ئەظەثی، ِێژٚٚی، 
 .ال٘ٛتی، فەٌسەفی، ژیٕگەیی، ٘زری ٚ سیبسی... تبظ

ضەٚٔی گەٚرەی ئەٚ، ٌە ِبِەڵەورظٔی زیرەوبٔەی ٘ٛٔەری ٚ   
ئەظەثی ضۆی، ثەٚ وەرەستە زِبٔبٚأییبٔەٚە، ٌە ڕێی الظاْ ٚ 

ىطىبْ ٚ ٘ەڵطێالٔەٚەیبْ، گەیبٔعٔی پەیبِی چەپبٔعْ ٚ تێ
پیرۆزیی ضیعری ضۆیەتی وە ثەضێىی زۆری تەرضبٔىرظٚە ثۆ ژْ 

  .ٚ ضبن ٚ ٔەتەٚە ٚ ِرۆڤـــ ٚ ِرۆڤبیەتی

لسەورظْ ٌەسەر زِبٔی ضیعری لٛثبظی خەٌیزاظە، ثەثێ   
ی ئەٚ ثۆ چەِىی ئیرۆتیه، غەظر ٚ یضیىرظٔەٚەی خیٙبٔجیٕ

ضبعیرییەتی ئەٚ، ثۆیە ڕێجٛار سیٛەیٍی ٚا ٔب٘ەلییە ثەراِجەر 
تیطه ظەضبتە سەر ئەَ پٕتە ٚ ظەڵێ:" لٛثبظ پەیىەرسبزی 
خەستەوە، وە ظەثٛٚ ٘ەثێت ٚ ژیبْ ٌەِبٔب ئیرۆتیىەوەیعا ٔٛضی 

 (٨)."گیبْ ثىبت

ٌەثەر ٘ەستەٚەری ثبثەتەوە، پێٛیستە ئەَ چٛار زاراٚەی    
ٔێٛأیبْ ظیبری ضٛارەٚە تێىەڵ ثەیەوتری ٔەورێٓ ٚ سٕٛٚری 

 :ثىرێت

، ٘ەرچۀعە ئەَ زاراٚەیە ثە (Etotic) یەن: زاراٚەی ئیرۆتیـه
گٛێرەی زەِبْ ٚ ِەوبْ، خیٛە ئبسب، ضێٛازی ضۆی ظەگۆڕێت، 

ظەورێ ٌەَ ظٚٚ پێٕبسەیەظا ثیٕبسیٕەٚە:" ئیرۆتیه  ثەاڵَ
ضێٛازێىە ٌە ئەڤیٕی ڕۆِبٔسیی یبْ سۆزظار یبْ ٚرٚٚژێٕەری 
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ظەضگٛترێت:" ئیرۆتیىیص ٘ەر  (٩). (Libido) ٘ەٚەسی سێىسجبزی
ترە، ثەٚەی ثباڵظیٛێىی تری پۆڕٔۆگرافیی سبظەیە، وە  پٍەیەن 

، پٛضٛتتر پێچراٚەتەٚە، ظارێژراٚە، ثبضتر ثەر٘ەِٙێٕراٚە خٛأتر
 ثباڵٌە ظیزایٕێىی ظەِبِىعاریطعا ثۆ چیٕێىی یبْ تٛێژێىی 

  (٠٤)".ّٔبیص ظەورێت

، وە پەیٛەستە ثە ئەظەة ٚ ((Eroticaظٚٚ: زاراٚەی ئیرۆتیـىب
٘ٛٔەر. ٘ەر وبرێىی ئەظەثیی یبْ ٘ٛٔەریی، سیّب ٚ تٛضّی 
ٚرٚٚژأعی ئیرۆتیىی تێعا ثێ یبْ ثجێتە ِبیەی  ضٌٛمبٔعٔی ئەٚ 

ثەر٘ەِی ئیرۆتیىب(، وە ئەَ )زەز ٚ ٘ەٚەسە، پێی ظەگٛترێت 
ثٛارأە ظەگرێتەٚە: ٘ٛٔەری ضێٛەوبری، پەیىەرسبزی، 

فیٍّسبزی، ِۆزیه، ضبٔۆ ٚ ظراِب، ئەظەة ثە ٘ەِٛٚ  فۆتۆگرافی،
 (١١).ڕضتەوبٔییەٚە

وە ثریتییە ٌە  ،((Pornographyسـێ: ڕٚٚتەِـۀی ٘ەٚەسـجبزیی
فۆتۆ ٚ ٚێٕەی ٘ەٚەسجبزی ثە ِەثەستی ٚرٚٚژأعٔی سێىسی، ثێ 
ظەِبِه ٚ ڕٚٚپۆش ّٔبیص ظەورێت. ئەِەیص ثە ضێٛەی ٚێٕە ٚ 
پۆستىبرت ٚ پەیىەر ٚ گرتەی فۆتۆگرافی ٚ فٍیّسبزیی ٚ 

ٌتٛٚرەوبٔعا ٚەن ەئەَ ضتە ٌە ٘ێٕعێ ٌە و (٠٢).ڤیعیۆیی
 .ێتثەر٘ەِێىی سٛٚن ٚ چرٚٚن سەیر ظەور

وە ضەٚش ٚ عەیت ٚ عبری ئەٚ  ،(Satire) چٛار: ضـیعری ظاضـۆریٓ
وەسە ثەظەرظەضب ٚ ٔیطبٔعەظا، وە ظەوەٚێتە ثەر گٛرزی 
 ظاضۆریٕەوە. ثەَ ضێٛەیە  ضبعیر ڕلی ضۆی ثەسەرظا

ٚ لسەی ٔبضیریٓ ٚ تەضٙیری زۆر خبر خٛێٓ   (٠٣)ظاظەثبرێٕێ.
تبڵەثبٔی ثە ێ. ٌە ئەظەثی وٛرظیعا ضێص ڕەزای تظەپەڕی

سەرلبفڵەی ضیعری ظاضۆریٓ ظاظۀعرێت ٚ" ضیعری پۆڕٔۆگرافی 
 (٠٤)".ثەٚ پەڕی زەلییەٚە ٌە ضێص ڕەزاٚە ظەست پێعەوبت

ئیرۆتیه ٚ ئیرۆتیىب(، ضزِبیەتییەوی )زبڵەتەوە:  ٘ەرظٚٚ   
٘ەیە، چٛٔىە "ثبیەضعأی ثە٘ێزیبْ ٌە گەڵ ڕِٚبٔسییەتعا 

ۆِبٔسی ثە ظەرْٚٚ، ٌە ئبوبِی ڕۆچٛٚٔەٚەی ڕٔٛٚسەری 
٘ٛٔەرِۀعی ڕۆِبٔسی ثە ٔبٚ ٔبش ٚ وبٔگەی تبوە وەسعا، 
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ظەثیٕیٓ، ٘ٛٔەر ٌە ڕۆزی ظەرٚٚٔبسیعا، ظەٚڵەِۀعتر ظەثێت ٚ 
ئەظەثەوە لٛالییەوی سبیىۆٌۆژی ثە ثڕضت پەیعا ظەوبت. 
٘ٛٔەرِۀعی ڕۆِبٔتیه ضۆزی ٚ پێعاٚیستییە ڕۆزییەوبٔی ضۆی 

الٚە گریٕگە ٚ ظەڵێت ئیٍٙبَ ثەضطی ٘ٛٔەرِۀع ٚ ڕێی زۆر ثە
 (٠٥)".ژیبْ :ضۆضەٚیستیی ٚ پەیٛۀعییە

ضطبٔعْ ثە ئەظەثی فۆٌىٍۆری وٛریعا، تێعەگەیٓ وە وەَ ثەچبٚ  
ۆ ٚ ثەَ ٔەتەٚە ٘ەیە ٚا ثە ضەست ٚ ضۆڵی ٚ ثێ ضەرَ ٚ ضى

ىعا ورظثێت ٚ ٌە گەڵ ئیرۆتیخۆش ٚضرۆضەٚە ِبِەڵەی ٌە
ظا ضبٚەْ گۀدیٕەیەوی ئەٚ٘ب ظەٚڵەِۀع ثێ. ئیرۆتیىبئەظەثی 

ٚ  وۆِەاڵیەتیٌتٛٚری ٚ ثبری ەئەِەیص  ڕۀگعأەٚەی ٚالیعی و
ظەرٚٚٔی ٚ ژیٕگەیی وۆِەڵگبی وٛرظەٚاری خبراْ ٔیطبٔعەظات. 
خب ئەٚ ٚێٕە ئیرۆتیىبیبٔەی ٌە ظەلە فۆٌىٍٛری ٚ ٍٍِییەوبٔی 

ەٚا ثەڕۆژی ڕٚٚٔبن وٛرظیعا، وە ٌە ٚضەوبٔعا ٘ەست پێعەوریٓ، ئ
ٚ ٌەثەر چبٚی  ئبپٛرەی ضەڵىعا، ٌە ڕەضجەڵەن ٚ ضبیی ٚ 
٘ەڵپەروێعا، الٚی وٛرظ ٚ وچی ضۆضٛضۀگ ٔەن ٘ەر ظەیجیٕٓ، 
ثەڵىٛ ثە ٘ەستەٚەرەوبٔیبْ چێژیطی ٌێٛەرظەگرْ. ظەست ٚ 
پۀدەی ٔەرَ ٚ ٔیبٔی وٛڕاْ ٚ ویژاْ،  ٚەوٛ ضٌٛٚی لەفەر تێه 

ێٕێ ٚ ضٍىەی ڕأبْ ٚەثەر یەن ظەپەڕْ،  ضبْ ضبْ ٘ەڵعەتەو
ظەوەْٚ ٚ ٌە ظرزی سٛضّەی وراٚە، ِەِىی ضڕٚ سپی ٌە 
 ٔبٚئبرەلەظا ِەٌەظەوەْ ٚ ثۆٔیبْ ظێ، ئەٚا خگە ٌە چرپە ٚ

فەرِٛٚ گٛێ ثۆ ئەَ ظۀگی ضبیەر ٚ ظە٘ۆڵ ٚ زٚڕٔب. ظە٘ۀبسە ٚ 
 :گۆرأییە فۆٌىٍۆرییەی ظەضتی ٘ەٌٚێر ڕاظێرْ

 گوتــم بێنە ماچــت كەم، لۆ 
 
 م هات بە خانوومـای

 
 
 لۆمن های

 
 باســـیك ڕاســـتم لەمیل كرد، گەردی

 دەوم لـــۆ ڕوومـەی  بــــرد، هەریـداوە بسـكای  

 ســنجاقم دادەتـرازانــد، دەهـات بۆی  مەمـكای  

 خزمینـە چیــــم لێـدەكەن، ئەی بـرادەری گیـای  

 دوو پیارەی گوڵ سوورم دێ، لە قەیسـەری و دوكـای  

 ێـژی بـەیـای  و ـەو لـەگـەری نووسـتم، هـەتا نشـ 



48 

 

 
 
  (٠٦)دەیگوت هەسـتە كوڕە بڕۆ، باكەس سـوڕمان نـەزای

ڕٚٚتەِۀی ٌە ئەظەثی )پێطرەٚی سەیع ثرایّی ٌە وتێجی    
گریه(ی )فۆٌىٍۆری وٛرظیعا( ظەڵێ:" گەر سەرٔح ثعەیٓ ئیرۆتیىی 

ڕٚٚت(ی وٛرظی ٔزیىە، ٌەٚەش زیبتر، ٌە ٘ێٕعێ ٔبٚچەی )زۆر ٌە 
غەزاي ئیڕٚٚتە!( ئەٚا ِەثەستیبْ )ثٕبری لۀعیٍعا، وە ظەڵێٓ: 

 (٠٧)".ئەٚەیە: وە غەزاي ڕٚٚتە

ظەورێ ثڵێیٓ، ئیرۆتیىبی لٛثبظی خەٌیزاظە ٌەَ وبرێزە    
ٚ فۆڕَ ٚ  ثە زِبْ ثەاڵَۆرەٚە سەرچبٚەٜ گرتٛٚە. فۆٌىٍ

بیجەتّۀع، وە ضەلڵی ٘ٛٔەریی ٚ ٔبٚەڕۆوێىی زۆر ت
ظا٘ێٕەرأەی ضۆی پێٛەیە. وە تبڕاظەیەوی زۆر ٘ەڵگری ئەٚ 

، ثبسی ظەوبت ٚ Chloe Thurlow) چٍۆ تیۆرٌۆ)ضەسڵەتبٔەیە وە 
ظەڵێ:" وە ٌە گەرِەی ٘ەستێىی ئیرۆتیىیعا، ضۆت ڕاظەستی 
ئبرەزٚٚ ظەوەیت ٚ ٍِىەچی ظەثیت، ئەٚا تۆ ثەضێه ٌە ضٛظی 

ٚ ظأبِبڵێٕی،  ثەڵىٛ ثەظٚای ظۆزیٕەٚەی ثەضێىی ضۆت ظأبڕٔی 
خب  (٠٨)ترظا ٚێڵ ظەثیت، ٚەن ثٛٚٔی وەسێىی تر ٌۀبضی تۆظا."

ثٛٚٔی )وەسە( ٌە ظەلە ضیعرەوبٔی لٛثبظی خەٌیزاظەظا )ئەٚ 
ِرۆڤێىی ترە(. ِرۆڤێىی زەلطٛراٚی ظەِىٛتىراٚی ئیراظە 

ٚ ثە  وراٚەی ٔێرسبالری خەڵەٚظەسەاڵتڤێه ثە زەفتىراٚ، ِرۆ
ِەزىَٛ وراٚە ثە  وۆِەاڵیەتیٌتٛٚر ٚ ەیبسبوبٔی ظاثٛٔەریتی و
زٛرِە ٚ زەعیفەی( ٚەن ضەآلت )وۆیٍییەتی. ٔبزٔبٚی 

 .پێجەضطراٚە ٚ زۆرثەضیبْ ئەٚ ٔبزٔبٚەیبْ پێ لجٛڵە

خیبٚازیی ضیعر لٛثبظی خەٌیزاظە ٌەگەڵ ثەضێىی زۆری   "
ئەظەثیبت ٚ فۆٌىٍۆرظا ٌەٚەظایە وە ٌەٚ ٔەرێتە ٚ زۆریٕەی 

ظا. تەِبضب،  ثیٕیٓ()تەِبضب( زاڵە ثەسەر)فۆڕِەوبٔیعا، 
ِیىبٔیزِێىی خەستەیە، ثۆ ٚێٕبورظْ ٚ ثە ثبثەتىرظٔی خەستە 

ٕەر ٚەن ضتێىی ِبظظی، وە ٌە ئۀدبِی ئەِەٚە، ٔیگبی ثی
 ٚٚژێٕەرەوبٔی ٌەش، ٔەن ٔبٚەٚەی ٚظەچێتە سەر ثەضە ٚر

خەستە، ٚەن ثەضێه ٌە ئیعران ٚ ثەرخەستەورظٔی ثٛٚٔی 
  (٠٩)".ِرۆیی



49 

 

 :زمـبوی ئیرۆتیـكب

ئیّڕۆ، ٌەسبیەیی پێطىەٚتٕی ظا٘ێٕەرأەی زأست ٚ      
ٚ وبیە ِەعریفییەوبْ، ضٛظی زأستی زِبْ  تەوٕەٌۆژیب

یبْ ، ٘ێٕعە گەضەی سۀعٚٚە، وە ثە ظە(Linguisticsزِبٔەٚأی)
تەٚە، ٘ەر ٌمێىیطیبْ ضبٚەْ ضبسڵەت ٚ ٛٚەٌك ٚپۆیی تبزەی ٌێ ث

ٚ تٛضّی تبیجەتٓ، ٚەوٛ زِبٔی ئبضبٚتٓ، زِبٔی  ثٕەِب
ٔەتەٚەیی، زِبٔی فەرِی، زِبٔی ستبٔعەر، زِبٔی فەر٘ۀگ، 

ٚ ضبٔۆ ٚ ڕۆِبْ...تبظ. ٌمێىی  چیڕۆن زِبٔی زأستی، زِبٔی 
ثە٘ێزی زِبٔیص، زِبٔی ضیعرە. پ. ظ. ِسەِەظ ِەعرٚف  گەٚرە ٚ

فەتبذ ٌەَ ثبرەیەٚە ظەڵێ:" ثەپێچەٚأەی زِبٔی ئبضبٚتٕی 
ٚ زِبٔی زأستەوبْ، ئەٚا زِبٔی  چیڕۆن ڕۆژأەِبْ ٚ زِبٔی 

ِێژٚٚ(، ٔە )ضیعر ظیبرظەیەوی  تەٚاٚ ئبڵۆزە، چٛٔىە ٔەوبت 
بزیی، ٔە ٔە ڕێزِبْ، ٔە یبسبوبٔی ٚاتبس ،خٛگرافیب()ضٛێٓ

ی وەَ ٔبوبتەٚە. ٔەن ظەسەاڵتڕێٕٛٚس سٕٛٚری ثۆ ٔبوێطێت ٚ ٌە 
٘ەر ئەِە ثەڵىٛ ضبعیر ثۆی ٘ەیە ٘ەِٛٚ زِبٔە ِرۆڤییەوبْ 
ثەسەرچبٚەی ضۆی ظاظۀێ ٚ فەر٘ۀگی ئەٚ، ٘ەِٛٚ 
 فەر٘ۀگەوبٔی خیٙبٔە، خب ثە ٘ەر زِبٔێه ثێ ٚ ٌە٘ەر

٘ەیەتی، سەرظەِێىعا وۆوراثٕەٚە. ئەٚ ئبزاظییەی ضبعیر 
ٔٛٚسەرەوبْ ِەگەر ٘ەر ضەٚٔی پێٛە ثجیٕٓ. ضێٛازێه ئەَ 
٘ەِٛٚ تٛأبیەیی ٌەثەر ظەستعا ثێ، سەیر ٔییە ثجێتە ٌٛتىەی 
ضێٛازەوبْ ٌە ثە٘ێزی ٚ ئبڵۆزیعا. زِبٔی ضیعر ثەرزتریٓ ٚ 

 (٢٤)'. ٚرظتریٓ ٚ ڕەسۀتریٓ ثەوبر٘ێٕبٔی زِبٔە

ضێٛازی زِبٔی  خب ٘ەر ٌەژێر چەتری زِبٔی ضیعرظا، چۀعیٓ   
ِێژٚٚ ٚ خٛگرافیب( ثٛٚٔی ٘ەیە، ٌە ضیعری )ئەظەثیی، ثە گٛێرەی 

وٛرظیطعا، پێىٙبتە ٚ لەٌت ٚ لبٌجی ئەٚ ضێٛازأە ظیبری وراْٚ، 
ٚەوٛ زِبٔی ضیعری والسیىی وٛرظی ٚ زِبٔی ضیعری ڕۆِبٔسیی ٚ 
زِبٔی ضیعری ٔۆی ٚ ظٚاتریص زِبٔی ضیعری ٘بٚچەرضی وٛرظی. 

ٔی ضیعری ٘بٚچەرضی وٛرظیطعا، چۀعیٓ تۀبٔەت ٌە زِب
ی سەرثەضۆ ئبِبژەیبْ ثۆ وراٚە، ٚەوٛ یٔبسٕبِەی زِبٔەٚأ
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زِبٔی ضیعریی ڕەِز ٚ خەفۀگ، زِبٔی ضیعریی سٛریبٌی، 
ڕاستیعا "ثەسترأەٚەی تبظ. ٌە زِبٔی ضیعریی پۆستّۆظێرْ...

ظەلی ئەظەثی ثە پێىٙبتە زِبٔییەوبْ ظٚٚ ڕٚٚی ٘ەیە: ٘ەَ 
زِبٔی سرٚٚضتی ٚەرظەگرْ ٚ ٘ەَ ثەیبرِەتی ئەٚ سٛٚظ ٌە 

    (٢٠)".زِبٔە سرٚضتییەٚە، زِبٔێىی ٔٛێ ظەضٌٛمێٕٓ

ٌەڕۆضٕبیی ئەَ گٛتبرەی سەرەٚە، ظەچیٕە ٔێٛ ثبثەتی زِبٔی     
ئیرۆتیىب ٌە ضیعرظا. وە ثەٚە ظۀبسرێتەٚە، ضبعیر ٘ەِٛٚ 

 ییوەرەستە ٚ پێىٙبتە ضیعرییەوبٔی ضۆی ٌە لبٌجی خیٙبٔجیٕ
ئیرۆتیىبٔەٚە، ظاظەڕێژێتەٚە ٚ ثەر٘ەِێىی  تبزە ضٌٛمبِٚبْ 
پێطىەش ظەوبت، وە تٛضُ ٚ سیّبوبٔی ٌەَ ضبآلٔەظا 

 :چڕظەوەیٕەٚە

یەن: فەر٘ۀگی ٘ەٚەسـجبزی: ٘ەِٛٚ ئەٚ ٚضەٚ ظەستەٚاژأە 
ظەگرێتەٚە وە ٌەڕێی ٘ەستەٚەرەوبْ ٘ەستیبْ پێعەوەیٓ، ٚەوٛ: 

ٚ ضٛار وەِەر، ثٕجبڵ،  ِەِه، گۆی ِەِه، سّت ٚ ڕاْ، وەِەر
سیٕگ ٚ ِەِه، ڕٚٚتی، ِبچىرظْ ٚ ڕاِٛسبْ، ٘بٔىە٘بٔه ٚ 

 .تیبترۆ ٚ لەزپە  ٚ سۆزأی... تبظ ،ِرچەِرچ

فەر٘ۀگی سێجەری ٘ەٚەسـجبزی:  ئەِبٔەش ثە ضێٛەیەن  ظٚٚ:
ٌە ضێٛەوبْ ضزِبیەتییبْ ٌەگەڵ  وبر ٚ ئۀعاِەوبٔی سێىسی 

ىراس، زەِبَ، ٌیفىە، ٘ەیە، ٚەوٛ: ِەِىجۀع، ظەرپێ، ئبٚەڵ
ظۆضەگ، ضەراة، رەلس ٚ سەِب، ئبٚێٕە ٚ وەرەستەی ِیىیبج، 

 .تبظ زێڕ ٚ زیٛٚ ٚ ضطڵ ٚ ئێىسیسٛار...

سـێ: فەر٘ۀگی ضـٛازە:  ئەِەیص ظٚٚ سەرەیە، ٌەالیەن ٌەڕێی 
ڕەٚأجێژی ٚ ٘ٛٔەریی ٚێٕبورظْ ٔیطبٔەوبٔی ظەپێىرێ ٚ 

ٌۀبٚ ضەڵه ظا  ٌتٛٚرەی وەەٌەالیەوی تر ثەپطت ثەستٓ ثەٚ و
ثۆضۆیبْ ظایبٔٙێٕبٚە ٚ خبر ٘ەیە ٌە لسە ٚ خٕێٛ ٚ 
ضۆضییەوبٔیبٔعا ئبِبژەی پێ ظەظەْ. ثیسەری ئەَ ٚضبٔە 
ٔبراستەٚضۆ زیٕٙییبْ ثۆ الی ظیّۀە سێىسییەوبْ ظەرٚات، تب 
ئێستبش ٘ێٕعێه ٌە پیرێژْ ٚ پیرەِێرظ ٚ پیبٚأی ئبییٕی، پێص 

عەیت ٔەثی، ثیالِەعٕب، )ێٓ:ئەٚەی ئبِبژە ثەَ ٚضبٔە ثىەْ ظەڵ
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تبظ(. ثۆ ّٔٛٚٔە:  ظٚٚر ٌە ڕٚٚەتبْ، لسەوەَ ثە پەرژیٓ ثێ...
٘ەسپ، ِبیٓ، ِریطه ٚ وەڵەضێر، ٔێرە وەر ٚ ِبوەر، تەضت ٚ 
خیص، لٛفڵ ٚ وٍیً، ئبگر ٚ ئبگرظاْ، تەڕ ٚ چەٚر، ضەٚ ٚ 
ضەٚەزۀگ، ظٚٚگیبْ ٚ ِەگیرأی، ژٚٚاْ ٚ خێژٚٚاْ،  ِەیگێڕ ٚ 

ڕۀگی سٛٚر ٚ ڕەش،  سێٛ ٚ ٘ۀبر ٚ ٘ەرِێ ٚ  ضٛارظٔەٚە،
  .ضۆش... تبظ

چٛار: فەر٘ۀگی ثٛٔیبتی ضـیعریی: وە ثە ئۀمەست ثۆ پێىبٔی 
ثیرۆوەیەن، ثە پطت ثەستٓ ثە ثٛٔیبتی ظاڕضتٕی ظەلەوە، ئەٚ 
وەرەستبٔەی ٌە سەرەٚە ئبِبژەِبْ پێعاْ، ٌە لبٌجی ضیعریعا 

رظٔەٚەی ثٕجبڵ، ظاظەڕێژرێٓ. ٚەن: ٔەرِبیی سیٕگ، پبوى
ٌەسەرظەَ پبڵىەٚتٓ، ِبچێىی پطتی ظەست، ثەسەر گٛپىی 

 .تبظ ِەِىبٔەٚە، گێڵگەی پیبٚێه،  سبٔتی سٛٚر...

پێٕح: ظۀـگ ٚ ڕۀـگەوبْ: ٘ەر ظۀگ ٚ ٘ەر ڕۀگێه ٌەَ 
 سرٚضتەظا ثٛٚٔی ٘ەثێ، ضبعیر ٚ ٔٛٚسەرأی ئیرۆتیىب، ظەتٛأٓ

خب ٌە گرِەی ٘ەٚرەٚە ثگرە  ،ظا ثپۆضٓثباڵپۆضبوی ئیرۆتیىی ثە
 .تب ترپە ٚ خىە خىی ظڵۆپە ئبٚێه

ٌە ضیعری ئیرۆتیىب، ٘ەِٛٚ ئەٚأەی ئبِبژەِبْ پێعا، تێىەڵ    
ظەورێٓ ٚ ٘ەڵ ظەضێٍعرێٕەٚە ٌە گەڵ وەرەستەوبٔی ظیىەی 
ضیعر ٚەن: سرٚش، ضەیبڵ، ٚێٕەی ٘ٛٔەری، ڕەٚأجێژی، گەِەی 

ئەٚا خگە ٌە ئەزِْٛٚ  زِبٔەٚأی، ِۆزیه ٚ ٘ٛٔەریی خٛأىبری،
ٚ ظەستڕۀگیٕی ضبعیر ٌە سٕعەتی ضیعرسبزیعا. گەڕأیص ثە 
ظٚای ظۆزیٕەٚەی ویطٛەرە ٔەظۆزراٚەوبٔی خٛأیی، ئەروێىی 
لٛرسی ضبعیرە، چٛٔىە" خٛأی ٘ٛٔەر ٚ سرٚضت، ثٕچیٕەی 

    (٢٢)".ثیروبریص  ٘ەِٛٚ زأستەوبٔە، تۀبٔەت زأستی

بظی خەٌیزاظە، ثۆ ضیعرەوەی لٛثٚاثەثبش ظەزأُ، ظەلە   
، ٌێرەظا تۆِبر ثىەَ، تب ضۆضتر چێژ ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەوە ضٛێٕەراْ

 :ٚەرگرْ
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 (نـایـەم بـۆ ژوورەكەت)

 ... لەگەڵتا نایەم بۆ ئاسمان

 تۆ،

 .لەسەر كۆیسی مانگ دادەنیشی 

ە پرچ دەكەی ر
 .قژی ئەستی 

 بە پارچەیەك تریفەوە، دەچیتە الی خەیاتەكان و

 .دەكەیمن لە بیر 

 

 ... لەكەڵتا نایەم بۆ دەریا

 تـۆ،

 بەسواری سوورە ماسییەك

 بەدوای ڕەوەرزە مەرجانا، وێڵ دەبیت

 ماڵت دەبەیتە گەڕەیك شەپۆلەكان و

 .من لە بیر دەكەی

 

 ... لەكەڵتا نایەم بۆ ناو باغ

 تـۆ،

،
 
 وەك ژنێیك سوحاق

 دەست لە مەمیك گوڵەكان دەدەی

 ت ولەسەر ڕای  دڵۆپێك شەونم دەخەوی

 .من لەبیر دەكەی

 

 ... لەكەڵتا نایەم بۆ بەهەشت

 تـۆ،

دەخۆی  .بە ڕووبارەكای  شەراب و بە میوە غەریبەكانەوە گیر

 .مەست دەبیت لە تەك فریشتەكانا

 لەگەڵ غیلمانە مێبازەكاندا، جووت دەبیت و
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 .من لەبیر دەكەی

 

 ... نایەم بۆ ژوورەكەت

 تـۆ،

 خۆت دەبیتلەبەر ئاوێنەدا، سەرسایم مەمكە 
 
 .خڕەكای

 سەد جار دەری   و مەمكبەند و ئاوەڵكراسەكانت،

 .تاقیدەكەیتەوە

 .سەد جار قژت دەبەستیت و پەرێشای  دەكەی

 .بن باڵت بە موعەتەر دەڕشێنیت

 .نینۆك ڕەنگ دەكەیت

 خاڵە ڕەشەكای  سەرشان و پشت و بەرزاییەكای  خوار كەمەر،

 .ئەژماردەكەیت

 .دڵتەنگ دەبیتبە مووەكای  چەناگەت 

 بیر لە جوانكاری  لوتت دەكەیتەوە و

 .من لەبیر دەكەی

 

 ... لەگەڵتا دێم بۆ شەوەزەنگ

 تـۆ،

 لە ترسا

 .باوەش بە ڕوونایك مندا دەكەیت

 دەپاڕێتەوە جێت نەهێڵم

 من،
 
 تەنیا بۆی

 تەنیا چپەی من دەبیسی  

 .دەست دەخەیتە كەمەری من

 كەروێشكەكای  سینگت بەڕەآل دەكەی

 سەرگەریم، تەنیا 

 ئەژماردی  ماچەكانمان دەبیت و ئاسمان و دەریا و
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 باغ و

 بەهەشت و

 ژوورەكەت،

 (٣٤).لەبیر دەكەی

 :دامـبوی ئیرۆتیـكب لەم دەقە شـیعرەز

تب ٚرظتر الیۀە تیۆرییەوەی ئەَ ثبثەتە تەرخەِە ثىەیٓ ٚ    
ثبضتر تێیجگەیٓ، ٚا ثەَ ضێٛەیە، ثڕگەوبْ،  ٌەَ ظەلە ضیعرییەظا 

 .پراوتیزە ظەوەیٓ

( ظێڕییە، ٥٥)ٔبیەَ ثۆ ژٚٚرەوەت(، ضیعرێىی ئبزاظیی )ظەلی   
( ٦)( ٚضەیە. ثەسەر ٧)( ٚضە ٚ ظرێژتریٕیبْ ٠)وٛرتریٕیبْ 

( ٧یبْ  ٦ )(، وە ٘ەریەوەی ٤ــ  ٠)وۆپٍەظا ظاثەش ثْٛٚ. وۆپٍەی 
ٌەگەڵتب  ٔبیەَ ثۆ...( ظەست پێعەوبت ٚ  )ظێڕە، ثە ظەستەٚاژەی

وە  ،(٥)ِٓ ٌەثیر ظەوەی.( وۆتبیی ظێت.  وۆپٍەی )ثە ڕستەی 
ٔبیەَ ثۆ ژٚٚرەوەت.( ظەست پێعەوبت )ثە ڕستەی  ،( ظێڕە٠٣)

ەوەی.( وۆتبیی ظێت. ٘ەرچی ِٓ ٌەثیر ظ)ٚئەٚیص ثە ڕەستەی 
 )( ظێرە، ظەست پێىی٠٧)(ە، وە ظەلەوە لٛفڵعەظات، ٦)وۆپٍەی

ٌەگەڵتب ظێُ ثۆ ضەٚەزۀگ(ە ٚ وۆتبوەضی ظەستەٚاژەی 
ظەوەی(یە. ثٛٔیبتی وێطی ظەلەوە، ٘ەرچۀعە ٔەغّەی ٌەثیر)

( ثڕگەیی ثەسەریعا زاڵە، ٚاثەستەی وێطی تێىطىبٚە. ٣)وێطی 
ئیستبتیىبی ظۀگی ظەلەوە، ٚەن زۆرثەی ظەلەوبٔی لٛثبظی 

ٚە زریٕگبٔەٚی ِۆزیىی ظەرەٚە ٚ ٔبٚەخەٌیزاظە، ٌە ظۀگعأەٚە ٚ 
ظۀگە وٛرت ٚ ٔزِەوبٔی  سەرٚا ٚ ریتُ ٚ ئبٚازە ٚ ٘ێز ٚ ٘برِۆٔی

فۆٔیُ ٚ ِۆرفیُ ٚ زەڕف ٚ ثڕگەوبٔعا ظەثیستریٓ ٚ ٘ەستیبْ 
ضبرەزایی ضٛێٕەر ٌە ٘ٛٔەری ضٛێٕعٔەٚەی ضیعر )پێعەورێت. 

ظەستگرە ثۆ ٚەرگرتٕی چێژی ضۆضتر(، چٛٔىە ظەلٕٛٚس  ٘ٛٔەری 
ی زۆر ثەوبر ظە٘ێٕێ. ئەَ Run – online) ثبزاْ ثە سەر ظێڕەوبْ)

ٚەن پەڕیٕەٚەی وەسێىە ٌەسەر ثەرظەثبزەوبٔی  ٘ٛٔەرە وتِٛت
 .ست ٚ چبالوییەوی ظەٚێٛ، وە ٚریبیی ٚ ختۀىە ڕٚٚثبرێه
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زِبٔی ئیرۆتیىب(یە، ثە ئیّتیبز. زەِە سەعیع )زِبٔی ظەلەوە   
زەسەْ ظەڵێ:"ضیعری لٛثبظی خەٌیزاظە، ّٔٛٚٔەی ثڵٕعی 
ئەظەثی ئیرۆتیىبیە ٚ ئەٚ ٌە ثٛاری ٔٛٚسیٕی ئەٚ خۆرە 
ئەظەثەظا، ظەستپێططەرییەوی ٘ێٕعە ثٛێرأەی ورظٚٚە، ثە٘ەق 

 (٢٤) ." پێص زەِبْ ٚ وۆِەڵی ضۆی وەٚتٛٚە

( ٚضەیە، وە ظەورێ  ثەَ ضێٛەیە ثەسەر ٠٨٤)٘ەِٛٚ ظەلەوە  
 :ظا ظاثەضی ثىەیٓ بیفەر٘ۀگەوبٔی ئیرۆتیى

( ٚضە ٚ ٣٤)یەن: ٚضـەوبٔی فەر٘ۀگی ئیرۆتیه:  ژِبرەوەیبْ 
( ٚضەییبْ تێعایە: وە ٤)( تب ٠)ظەستەٚاژەیە، ٌە 

ٌەسەر وۆضی، لژی، پرچ ظەوەی، ثەسٛاری سٛٚرە )ئەِبٔەْ:
ِبسییەن، ژْ، سٛزبلی، ظەست ٌە ِەِىی، تیبترۆ، ظەڕەلسێی، 
ٌەسەر ڕأی، ِەست ظەثیت، ٌەگەڵ فریطتٕەوبْ، ٌەگەڵ 

ِەِىە غیٍّبٔەوبْ، ِێجبزەوبْ، خٛٚت ظەثی، ٌەثەر ئبٚێٕە، 
ضڕەوبْ، ظەرپێ، ِەِىجۀع، ئبٚەڵىراسەوبْ، لژثەستٓ، ثٓ ثبڵ، 
ٔیٕۆن، ضبڵە ڕەضەوبْ، سەرضبْ، پطت ثەرزاییەوبْ، ضٛار 
وەِەر، ِٛٚ، ثبٚەضت، ثۆٔی ِٓ، چپە، ظەستت ظەضەیتە وەِەر، 

 .(وەرٚێطىەوبٔی سەر سیٕگت، ِبچەوبّٔبْ

( ٤٠)ْظٚٚ: ٚضـە سێجەرەوبٔی فەر٘ۀگی ئیرۆتیه:  ژِبترەوەیب
ضێٛەیەن ٌە ضێٛەوبْ ظەستەٚاژەیە، وە ثە ٚضە ٚ

٘ەستەٚەرەوبّٔبْ ثۆ الی ظیّۀی ئیرۆتیىی ظەثەْ، 
 ٦خبر، تۆ ــ  ٨، ِٓ ــ خبر ٥خبر، ٌەگەڵتب ــ  ٣وەت  ــ ژٚٚرە)ٚەن:

خبر، ِەرخبْ، گٛڵەوبْ، ظەضەٚیت، وچ، ثە٘ەضت، ضەراة، 
گیرظەضۆی، سەرسبَ ظەثی، تبلی ظەوەیتەٚە، پەرێطبٔی ظەوەی، 
ظەڕضێٕیت، ڕۀگی ظەوەی، ظڵتۀگ ظەثی، ٌەترسب، ڕٚٚٔبوی، 

 .(ظەپبڕیتەٚە، ظەثیستیت، ثەڕەالی ظەوەیت، سەرگەرِی

ەیە، ئەٚاْ ض( ٢٥ٚ)سـێ: ٚضـەوبٔی ئەٚظیٛی ئیرۆتیه:  ژِبرەیبْ 
ٚ ژیٕگەی ژٚٚأە  گێری وەش ٚ ٘ەٚائبِبظەوبر ٚ تەظارەو
خبر، ِبٔگ، ئەستێرە، تریفە،  ٢ئبسّبْ ـ )ئیرۆتیىەوبٔٓ، ٚەن: 

خبر،  ٢خبر، ڕەٚەز، ِبڵ، ضەپۆي، ثبغ ـ  ٢ضەیبت،  ظەریب ـ 
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پەپٌٛٚە، ظڵۆپێه،  ضەُٚٔ، ِیٛە، ڕٚٚثبرەوبٔی،  چۀبگە، ٌٛت،  
 .(خبر، وەرٚێطىەوبٔی، سیٕگ ٣ضەٚەزۀگ، تۀیب ــ 

ظەلٕٛٚس(، یبْ )ژْ(، یبْ )چٛار: خێٕـبٚەوبْ: وە پەیٛەستٓ ثە 
٘ەرظٚٚویبْ ٚ ثۆٔٛثەراِەیەن ثە ظەستەٚاژە ٚ ڕستە 

  :( خێٕبٚە، ٚەن٠٤)ئیرۆتیىییەوبْ ظەظەْ. ژِبرەیبْ 

 .ژٚٚرەوەت: ەوەت  ---

 وبْ ظەظەی، ٛڵەٌە ثیر ظەوەی، ظەست ٌە ِەِىی گ ِٓ: ەی    ---

 .خٛٚت ظەثیت، ظەضەٚیت: ت   --- 

 .تۀیب چپەی ِٓ ظەثیستی: ی    ---

( ٚضەیە وە تێیعا ٠)پێٕح: ٚضـەی ٘بٚثەضی ئیرۆتیىی: 
 .ِبچەوبّٔبْ(ە )٘ەرظٚٚویبْ ثەضعاراْ، ئەٚیص ٚضەی 

ژەی ٚضەوبٔی فەر٘ۀگی ئیرۆته، ثە ٘ەِٛٚ ێوەٚاتە ڕ
ٔزیىەی ظٚٚ ٌەسەر سێی %(، ٚاتب ٨.٦٣)خۆرەوبٔییەٚە ظەوبتە 

وۆی ٚضەوبْ. ثەظەگّەْ ٌە ظەلە ضیعری وٛرظیعا ئەَ ڕێژەیە 
 .تۆِبر وراٚە

 :فەرِْٛٚ، ئەِە ضطتەی پۆٌیٕىرظٔی ٚضەوبٔی ظەلەوەیە
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 :چىویەتی تەوزیفكردوی زمـبوی ئیرۆتیـكب لە دەقەكەدا

ظەلەوە، ثە ٘ەِٛٚ تٛضّەوبٔی ظڕاِبٚە، ٌە لبٌجێىی ضبٔٛگەریعا 
 :ظاڕضتراٚە، وە یەوەوبٔی ثریتیٓ ٌە

o (ژٔەوە)ضبعیر( ٚ گٛێگر)وەس،  ئبضێٛەر  ٢: ەوتەروبر. 
o  ٚضٛێٓ: ئبسّبْ، ظەریب، ثبغ، ثە٘ەضت، ژٚٚری ژٔەوە، ٔب

 .ضەٚەزۀگ
o ٚزەِەْ: ٘ەِیطە، ضە. 
o گرێچٕە (Plot):ٔەضطەیەن، تب ٌەثیرَ ٔەوەی. 

 ِۆٔۆٌۆژگفتٛگۆوبْ ٌە ضێٛەی گەیبٔعٔی پەیبِێه ثە ضێٛازی    
(Monologue) .ٌە الیەْ ظەلٕٛٚسەٚە پێطىەش ظەورێت ،

ٌێٛاْ ٌێٛیطە ٌە  ثەاڵَ٘ەرچۀعە ظەلەوە ئیرۆتیىب ئبِێزە 
ظەڵێ:"  (Sanober Khanسبٔەٚثەرضبْ)ڕۆِبٔسییەت، ئەٚەتب 

تریٓ ٚ ثباڵسەٚظاسەریی ٚ گیرۆظەثْٛٚ ثە ٘زر ٚ ٘ۆضی وەسێه، 
 (٢٥)."پڕ عیطمتریٓ ڕۆِبٔسییەتە

ظٚٚ تبی تەرازٚٚی ثٛٔیبتی ( وۆپٍەوەی ظەلەوە، ثەسەر ٦)ئەگەر 
ظا ظاثەش ثىەیٓ، ظەثیٕیٓ پێٕح  وۆپٍەوەی یەوەَ، وەثە ظەلەوە

ظەرٚازە( ظاظۀعرێٓ، ٘بٚسۀگ ظەثێ ٌەگەڵ تبلە وۆپٍەوەی  )
( وۆپٍەوەی یەوەَ، ٥)لۆفڵە(. ضێٛازی ثٛٔیبتی  )ضەضەَ، وە

چٕراٚەْ. ٚاتب " وەڵەوەثٛٚٔی ٚێٕەی تبن( ٘ەڵ)ٌەسەر ثٕەِبی 
ٚێٕەوە ثریتییە ٌە وۆورظٔەٚەی چۀع ٚێٕەیەوی تبن 
ٌەپبڵیەوعا، ثە ضێٛەیەن ڕستەوبْ ڕیتُ ٚ ِۆسیمب ثەیەن ظەظەْ 
ٚ تێىٙەڵىێطی یەوتر ظەثٓ. وەڵەوە ثٛٚٔی ٚێٕەیی ٌە ڕەضٕەی 

  ( ٢٦)."ٔٛێعا پێی ظەگٛترێت ٘ێطٛە ٚێٕە

طٛە ٚێٕەی تبن ٚ ٘ێوەڵىەثٛٚٔی )ظەتٛأیٓ ٘ێڵىبریی ظەلەوە   
 :ڕٚٚٚێٕە(وبْ، ثەَ ضێٛەیە ثطەیٕە
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ظەلٕٛٚس ٌە تەٚزیفىرظٔی زِبٔی ئیرۆتیىب   ستبوبرییەوەی ٚە    

تٓ ظا، ثریتیٓ ٌە: ظأیط (٠)ٌە ٔێٛ ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبٔی وٛپٍەی
ئەستێرە ٚ چٛٚٔە الی  ٌەسەر وۆضی ِبٔگ ٚ ثڕیٕی پرچی

 .ضەیبتەوبْ ثە پبرچە تریفەیەوەٚە

 
ظا، ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبْ ٚاثەستەی خیٙبٔی  (٢)َ ٌە وۆپٍەیاڵثە 

ظەریبْ ٚ ٘ٛٔەرییبٔە ثۆْ ٚ ثەراِەی زِبٔی ئیرۆتیىبیبْ 
پێعاوراٚە، ٚەن: سٛٚارثٛٚٔی سٛٚرە ِبسی ٚ ٚێڵ ثْٛٚ ثەظٚای 
ِەرخبْ ٚ ٘ەڵجەزیٓ ٚ ظاثەزیٓ ٌەگەڵ ضەپۆڵەوبٔعا ــ ضٛێٕەری 

ضەیت ٚ ئەٚ ژٔە ئبزیز، ظەورێ چۀع چروریەن چبٚەوبٔت ظا
ثێٕیتە ثەرچبٚ، وە ٚەن ٔەٚرەس ٚ ِراٚی وەٚتۆتە ثەر ڕەزّەتی 

 .ضەپۆڵەوبٔی ظەریب ٚ گەِەیی پێعەوبت
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ظەلٕٛٚس ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبٔی  ظا، (٣)ظەثیٕیٓ، ٌە وۆپٍەی    

تی ضستۆتە ٔێٛ ئیرۆتیىبی ظەلەوە تۆضتر ظەوبت،  ژٔەوە ٚا ظەس
بترۆظا سەِب ظەوبت ٚ ٌەسەر گەڵ پەپٌٛەی تیِەِىی گٛڵەوبْ، ٌە

 .ٚٚتٛلٛٚتی ظڵٛپە ضەُٚٔ ظەضەٚێڕڕأی 

ئێٛە سەرٔدتبْ ظاٚە، ٚرظە ٚرظە ظەلٕٛٚس، پتر ٔەٚت ثە ئبگری   
ٚ   زِبٔی ئیرۆتیىبی ظەلەوەظا ظەوبت. تب ٌە وۆپٍەی چٛارەَ

پێٕدەِعا، ظەگبتە ڕاظەی خٛٚتجْٛٚ ٚ  ظەستجرظْ ثۆ ظەرپێ ٚ 
تبظ. ثەڕاستی ٚێٕەوبْ تب ثڵێیت  ...ِەِەوجۀع ٚ ثٕجبڵ ٚ

ب ٙ، تۀٚێ پتر ٌەسەرە ئەَ ثڕگەیە ثٕٛٚسُٚرٚٚژێٕەرْ، ٔبِە
ظەچیٕە ثەر ئبٚێٕەوە  ٚ ظەثیٕیٓ ژٔە سەرسبَ ثٛٚە. ئبضر ئێستب 

ت ِەِىی ضڕٚپڕ ظەثیٕێ، ئەٚ خٛٚتەی ٌە ٔبٚ ٚئەٚ ظٚٚ خٛ
ئبٚێٕەوەظا ظەظرەٚضێٕەٚە، ضىڵ ٚ ضێٛە ٚ ڕۀگێىیبْ ٘ەیە،  

ە ٌە گەڵ خٛٚتە ِەِىە زەلیمییەوبٔی ضۆی، چٛٔىە وە خیبٚاز
ئەٚ چبٚی ظاظەگرێتە ضٛارەٚە، ٌە گۆضۀیگبیەوی ترەٚە ئەٚاْ 
ظەثیٕی، وە ڕۀگ ثێ ٚەن ئەٚەوبٔی ٔێٛ ئبٚێٕەوە ضىڵی گۆپىە 
ٚ ضەرِبٔەی ظەٚری گۆ ٚ ثٓ ِەِىەوبْ ٔەثێٕێ! تۀبٔەت ثە 

ٚٚرەوە، ڕۀگ گٛێرەی گۆضەی ظأیطتٓ ٚ ڕاٚەستبْ ٚ رٚٚٔبوی ژ
ەیەن ضۆی ٔیطبْ ثعا خیبٚاز ثێ ثێ ِەِىی ڕاستەی ثە ضێٛ

گەڵ ضۆضىەوەی ظەستە چەپی! ضۆ ثەثێ ئبٚێٕەوەش، ٌە
ئەژِبرظٔی ضبڵە ڕەضەوبٔی سەر پطت ٚ ثەرزاییەوبٔی ضٛار 

 وەِەر ڕایی ٔبثێ، ٚأییە؟
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ثەَ ضێٛەیە ظەلٕٛٚس ٌە وۆپٍەی ضەضەِعا، ٔەضطەوەی   
ٚێٕەی ٘ٛٔەری ئیرۆتیىبیی یەودبر ( ٨)خێجەخێعەوبت ٚثە 

 .سەرٔدڕاوێطەر ظەلەوە لٛفڵ ظەظات

گرٔگە، ئبِبژە ثەٚە ثىەیٓ وە ظەلٕٛٚس، ِبِەڵەی زێڕۀگەری    
ٌەگەڵ ٚضەظا ورظٚٚە، ٔە ِسمبڵێه زیبظ ٚ ٔە ِسمبڵێه وەِی ٌە 

جێ زیبظ زێڕی سەر سەری ظەلەوەیعا ثە فیڕۆٔەظاٚە، ڕۀگتبسە 
ەوی ظیىە، یبْ لرتبٔعٔیبْ، ورظٔی چۀع ٚضە ٚ ڕستەی

 !ظەلەوەِبْ ٌێ ثطێٛێٕێت

ئێستب پرسیبرێه یبضەِبْ ظەگرێ: پێگەی ئەَ ظەلە ٌە ٔێٛاْ    
ضەیبڵ ٚ ٚالیععا ٌەوۆێیە؟ زەِە سەعیع زەسەْ ظەرثبرەثی 
زِبْ ئەَ ضبعیرە ظەڵێ:" ضیعری لٛثبظی خەٌیزاظە، ٌەیەوەَ 

ظەظەیٓ، ٌەٚ وە ٚرظتر سەرٔح  ثەاڵَثیٕیٕعا ٌە تۀه ظەچێت، 
 (٢٧)."ظیٛ ئەٚ تۀىبییەٚە، لٛٚآلیەن ضۆی زەضبرظاٚە

ِەوە ظٚٚ ڕاڤە ٘ەڵعەگرێ: یەویبْ ئەٚەیە، وە خیٙبٔی ژْ اڵٚە   
زۆر ٌەٚە ضبراٚەتر ٚ ئبڵۆزترە، ظەلٕٛٚس ثتٛأێ پەیی ثە٘ەِٛٚ 

ثبش تێعەگەیٓ، وە  ثەاڵَٔٙێٕی ٚ ڕاز ٚ خەفۀگەوبٔی ثجبت، 
ظا  ژْ()ییٌەَ ظەلەظا تبلە ٚضەیەوی تێعا ٔییە وە ٌە خیٙبٔجیٕ

غەریت ٚ غەٚارە ثێت ٚ ٔبِۆ ثێتە ثەر گٛێ. ظٚٚەِیبٔیص ئەٚەیە 
وە ظەلٕٛٚس ِەثەستییەتی پەیبِێه، ثە زِبٔێه ثگەێٕێت، وە 
تبیجەت ثەضۆی ثێت، خب ظەرثبرەی زِبٔەوە ٚ پەیبِەوە ـــ ٌە 

ٔبثێ ئەٚەش  ثەاڵَتر ثبسیبْ ٌێٛە ظەوەیٓ. ظظاظێ ٚرثڕگەوبٔی 
 ەزٚٚەوبْ( خۆرەئبر ٚ زەز)ثطبریٕەٚە، وە ضەفەورظٔی

ظەڵێ:" ( Alison Bechteئەٌیسٓ ثێدتێڵ)ثۆیە ضۆوٛضتٕێىە.
ضەفەورظٔی ثٛٚٔی ئیرۆتیه ٚەن ضتێىی زەلیمی ٌە ضۆِبٔعا، ثۆ 

لەآلچٕىراٚی یەوی یظٚٚرٚ ظرێژ، ئبوبَ ٚ وبریگەر ِبٚەیەوی
عەوەٚێتەٚە، چٛٔىە ضەرَ ٚ ضبرظٔەٚەی ٘ەست ٚ ٔەضٛازراٚەی ٌێ

    (٢٨)."ئبرەزٚٚەوبْ خۆرە ِرظٔێىٓ
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ڕەضٕەگر، تەٚاٚ ٘ەست ظەوبت وە ضبعیر ٌێرەظا،  
زیىبیەتطٛأەٚە ٚ ثەس. سەرٚثەری ضیعرەوە ٌِٛه ِٚبڵی 

 !ژٔەوەیە، ثب ٌە خبٔتبی ظەلٕٛٚسیص ظاثێ

ثڕگەیە، ٚا  ڕیزثۀعی سەرگٛڵی پێص ظاضستٕی ئەَ    
ظەستەٚاژە ئیرۆتیىەوبٔتبْ ثۆ ظەستٕیطبْ ظەوەَ ثە گٛێرەی ٘ێز 

 :ٚ گەریگەریبْ ٌەسەر ٘ەستەٚەرەوبٔی ِرۆڤعا

o   لەگەڵ غیلمانە مێبازەكاندا، جووت دەی. 
o خاڵە ڕەشەكای  سەرشان وپشت و بەرزاییەكای  خوار كەمەر، ئەژمار دەكەیت. 
o مەمكە خڕەكای  خۆت دەبیتلەبەر ئاوێنەدا، سەرسایم . 
o كەروێشكەكای  سینگت بەڕەال دەكەی. 
o  ر

 .لەگەڵ پەپوولەیەیك تیاترۆدا دەرەقسی 
o دەست لە مەمیك گوڵەكان دەدەی  

 بٔەی ظەلٕٛٚس ٘ێٕبٚیەتییەٚە، وەپەڵپٌە ظیعی ِٕەٚە، ئەٚ     
زۆر خٛاْ ٘ەڵجژارظراْٚ،  ،ثىبتجێ ٚاثىبت ژٔە، ئەٚ ٌەثیرڕۀگی

گٛاستٕەٚە ثۆ گەڕەوی ضەپۆڵەوبْ/ ضەٚتٓ ٌەسەر ڕأی ٚەن: ِبڵ
ٚ ٌە  ضەُٚٔ/  خٛٚت ثْٛٚ ٌە گەڵ غٍیّبٔەوبْ/ ثیر ورظٔەٚە

چٛٚٔە الی ضەیبتەوبْ زٛخەیەوی ثە٘ێز  ثەاڵَخٛأىبری ٌٛٚت. 
ٔییە، ٘ەر ظەثێ چۀع ظەلیمەیەن ٌەٚێ ثّێٕێتەٚە ٚ ظٚای 

ٔییە، ثۆیە ثگەڕێتەٚە الی ضبعیر، ٚەن ضەٚتٓ ٚ خٛٚت ثٛٚٔەوە 
 ٚ.ٔبخٛاْ( ظێتە ثەرچب)ەن پەڵەیەوی ٚ

 دووەم  تـەوەرەی

 :ەتی خەیبڵی ئیرۆتیكب لە دەقەكەداشـیعریی

ئەٚەی چەِىی ضەیبڵی ئیرۆتیىب ضۀٛوەٚ ثىەیٓ،  ثب پێص   
ضـیعرییەت( ظاگریٓ. )پێیبٔە سەرێه ثە ٘ەٚاری زاراٚەی سەر

ئبڵۆز ٚ  ظەزأیٓ وە ثەر٘ەِی ئەظەثی ظەر٘بٚیطتەی پڕۆسەیەوی
 چڕٚپڕ ٚ لٛٚي ٚ پڕ وْٛ ٚ وەٌەثەرەی ضبراٚەیە، چۀع ڕضتەی
ئەظەثی ٘ەیە، ٘ێٕعەش ضێٛاز ٚ لبٌجی زِبْ ٘ەیە. وە ٘ەر 
زۆرثەیبْ ٌەسەر ظاڕضتٓ ٚ ٌێىجەستٓ ٚ ثٛٔیبتٕبٔی ــ ٘ێٕعێ 

ــ  خبریص ٌەسەر ٘ەڵٛەضبٔەٚە ٚ ٌەثەریەن ظەر٘ێٕبٔی



62 

 

ظەوەْ. ٌە ٔێٛیطیبٔعا، ضیعر ٚەن پێىٙبتەوبٔی زِبْ وبر
ی ٘زر ٚ ثیر ٚ ضەیبڵی ِرۆڤـــ، ٌە ٔێٛ ئەَ وٛٚرە ثباڵظا٘ێٕبٔێىی 

پڕ سىڵ ٚ پطىۆیە، گڕٚ ثڵێسەی ظیبری ضۆی ٘ەیە. "پڕۆسەوە 
ِبٔە سەرەوییەوەظا، ئەٚ ٔبٚضٛظی زئەفرأعٔی زِبٔێىی ترە ٌە

 تە ظەرثڕی ضیعرەوە، لبِتێه وەرەستە ٚ ثٕەِب ٚٛٚەزِبٔەی ث
ئبِرازی تبیجەت ثەضۆی ٘ەیە، وە تٛضّی ظەلەوە ٌە ڕضتە 
ئەظەثییەوبٔی تر خیبظەوبتەٚە، وەٚاتە زِبٔی ضـیعر خۆرە 

  (٢٩) سیّبیەوی تبیجەتی ئەظاتە ظەق ٚ ضـیعرییەت پێه ظێٕێت."
ژْ( ظا گرێ )ٌێرەظا پێٛیستە ئەَ پرۆسەیە ٌەگەڵ ثبثەتی 

٘ەڵعەلٛڵێت ٚ ٌە ثعەیٕەٚە. چٛٔىە "خٛأی ٔٛٚریىە ٌە ٔبضەٚە 
وەٚاتە   (٣٤)ظەرەٚەی خەستەظا ضەٚق ٚ ضەثەق ظەظاتەٚە"

ضیعرییەتی ضەیبڵی لٛثبظی خەٌیزاظە ظٚٚ سەرچبٚەی 
 .ضەیبڵ(ی: ٘ەیە ئەٚەی ضۆی ٚ ئەٚەی ٔبضی ژٔەوە)

٘ەرچۀعە چەِىی ضیعرییەت تۀیب پەیٛەست ٔییە ثە ضیعر،     
ئیستێتیىبیی  ثەڵىٛ" ٌە٘ەر پێىٙبتەیەوی زِبٔیعا، وە ئەروی

 ( ٣٠)  ".تێعا ٚەگەڕضراثێ، ثٛٚٔی ٘ەیە

وەٚاتە، ٘ەر ضبعیر، وبر ٌەسەر ضیعرییەتی ظەلعا ظەوبت ٚ   
سەروەٚتٓ ٚ ٘ەڵطبیسىبٔی ٌەَ وبرەظا، ثۀعە ثە تٛأستی 
فەر٘ۀگی ٚ ِەعریفی ٚ فراٚأی ضەیبڵ ٚ ضەٚثیٕیٓ ٚ ئەزِٛٚٔی 

ظا٘ێٕبٔی ثبش ٌە سٕعبتىبریی ضیعرظا. ئەِەیص ٌە پێٕبٚ 
ظەلێىی ٔەگٛتراٚ ٚ ٔەثیٕراٚ ٌە ڕێی تێىطىبٔعْ ٚ الظاْ ٚ 
چەپبٔعْ ٚ گەِە ٘ٛٔەرییەوبٔی خیٙبٔی ِبلٛٚڵ ٚ خیٙبٔی 

 .ٔبِبلٛٚڵ ٚ زۆر ضتی تر وە ڕۀگ ثێ ئێستب ظأە٘بتجێت

وۆڵەگەێىی ثبرلٛرسی پێىٙبتەی ضیعر، ضەیبڵە، وە ٚەن ئبٚ     
 ظەڵێت:" وەس ٌەٚ ی(ِستغبُٔازالَ )ِرۆڤــ پێٛیستە.  ٚ  ٔبْ ثۆ

وٛرظیص ، (٣٢)ِرۆڤە ٘ەژارتر ٔییە، وە ٌە ضەیبڵعا ٘ەژارە ثێ."
ەثێ". ٌە ٔێٛاْ عەلڵ ٚ ظەڵێ:" فەلیر ثە ضەیبآلت ظەٚڵەِۀع ظ

خجرا ضٍیً خجرا(، ِەٚظایەن ٘ەیە وە )، ثە گٛتەی ضەیبڵیطعا
ثۆ ضیعر،   ثەاڵَ  (٣٣)تۀیب ٘ەست ٚ سۆز ٚ زۀیٓ پەی پێعەثبت.
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٘ەَ ضەیبڵ ٚ ٘ەَ سرٚش ٌەگەڵ وەرەستە ِبظظی ٚ 
ِەعٕەٚییەوبٔی تر پێٛیستٓ. خب " ٌە ظیعی ٘ێٕعێه ضەیبڵٕبس ٚ 

ژْ( سەرچبٚەی )ثە لەظ  کظەرٚٚٔبسبٔیطعا، لەت ٘یچ ضتێ
  (٣٤)."ضەیبڵ ٔییە

ٌە ضٛٚرظورظٔەٚەی یەوەوبٔی ضیعری لٛثبظ ٌەَ ظەلەظا ٚ ٌە    
ژْ( سەرچبٚەیەوی )ەگەیٓ وەزۆریٕەی ضیعرەوبٔی ظیىەیعا، تێع

ە تەٚژِی ڕٚٚثبری ضەیبڵ ٚ سرٚضی ئەٚە. ئەِە ث ٚڕ ثە ضٛ
ژْ(ی ورظۆتە ِبظظەی ضیعر  ٚ )ٌەالیەن، ٌە الیەوی تر، ئەٚ، 

ىرظٔی ضیعرییەتی بِی ضیعریی ضۆی. ئەِەیص ثە تێىەڵپەی
ضەیبڵ ثە زِبٔی ئیرۆتیىب. ثۆیە ٘ەرگیز ٘ەست ٔبوەی وە لٛثبظ 

،  ضێروۆ ثێىەس،  ۆراْ، ظڵعار، عەثعٚڵال پەضێٛثە ٘ەِبْ زِبٔی گ
 تبظ، ثٕٛٚسی. چۆْ؟ ..ٌەتیف ٘ەڵّەت.

 ظەلێىی )تە ٚٚەلٛثبظی خەٌیزاظە، خەستەی ژٔی ورظ    
ع.  ٍێٛ ٌە ضەیبڵ ٚ ٚالیئەظەثیی وراٚە(. ِەضٍٛلێه ٌێٛأ

، پێٛیستی ثە زِبٔێىە، ئەٚ زِبٔی ظەرثڕیٕی ئەَ ضەیبڵ ٚ ٚالیعە
خەستە ٚ ٔبضی ژٔی ٘ەڵجژارظٚە، وە ئبڵۆزتریٓ ٚ زەزّەتتریٓ 
ضێٛەی زِبٔی ِرۆڤە.  زِبٔێه ٌە یەن سبتعا، ثە ظٚٚ زِبْ ظێتە 
گۆ: زِبٔی ٔبٚەٚە ٚ زِبٔی ظەرەٚە. خب ٘ەر ظٚٚ زِبٔەوەش ثۆ 

ْ تەِِٛژاٚی ٚ ڵێڵە(. ثۆچی؟ چٛٔىە زِبٔی ژ)ئێّەِبٔبٔی پیبٚ 
ئیّبئبت ٚ ئیسبی( تێعایە، وە پتر وبر )چۀع ثبری زِبٔی پیبٚ 

رێىی ثە٘ێزە، ی ثێ ئبگبیی ِرۆڤـــ. ئەِە پبڵٕەظەوۀە سەر ئەلڵ
ٚا ٌەضبعیر ظەوبت، ٌە پێٕبٚ ورظٔەٚەی ضفرەی زِبٔی ژْ، وە

زۆرتر ٘بٔب ثۆ ضەیبڵ ثەرێت. خب چٛٔىە ضبعیر ثۆضۆی پتر 
ئیرۆتیه( ئەٚا،  ضیعرییەتی ٔەن )ضٌٛٚیبی خیٙبٔی ئیرۆتیىبیە 

 ثۆیە ضەیبڵی ئیرۆتیىب، ثەسەر زِبٔە سەرەوییەوەیعا زاڵ ثٛٚە.
ضٛێٕەرەی ثە سەٌیمە ٘ەست ظەوبت وە ئەٚۀع ئەَ ظەلٕٛٚسە 

 .٘ێٕعە سرٚش ٚەرگرٔییە ،سرٚش ثەضطە

ظەوەِەٚە:  ئەَ ئەفرأعٔە، ٌەَ ثۆچٛٚٔعا چڕ ضیىرظٔەٚەَ ثۆ   
ئەٚ ٚەن ڕۆضٕجیرێىی ثە ئبگب ٚ چبٚوراٚە، تێعەگبت، وە گۆڕیٕی 
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ٌتٛٚری وٛرظەٚاری ٚ تێڕاِبٔی ەظاة ٚ ٔەریتی ٔبثەخێی و
ٔییە،  خب ی ئەٚ ظاظەسەاڵتئێرە ثۆ ژْ، ٌە  ئبغبیبٔەی ٔێریٕەی

ژیرأە، ٌە ڕێی تەٚزیفىرظٔی ئەلڵ، ثەٚەگەڕ ضستٕی ضەیبڵ ثۆ 
بٚسبالریی ئەَ سەرظەِە، ثەضێٛەێه وە ظٚأعٔی ئەلڵ ٚ ٘زری پی

پێعاچٛٚٔەٚەیەوی ثێئبگبیبٔە ثە ضۆیبْ ثىەْ، ئەٚ ٔبپیرۆزوبْ 
ٚریعا(( ٚ زەراِەوبْ ٌتٛەی ویٔبپیرۆز ٌە خیٙبٔجیٕ))پیرۆزظەوبت 

ٌتٛٚریعا(( ــ تب ئەٚ ەی ویزەراَ ٌە خیٙبٔجیٕ )) زەآلڵ ظەوبت
وبٔی( پتر ٌە ضیعرە ڕستەژٔپە)ڕاظەییەی ضیعرە 

ثٛٚٔەتە ِبیەی گەف ٚ ٘ەڕەضەورظْ ٌەسەر  ،ڕەضٕەگرەوبٔی()
گیبٔی ضۆی ٚ لەڵەِەوەی. ٌە خێی ضۆیەتی، وە ٌێرەظا، پەرظە 
ٌەسەر الیۀێىی ضبراٚەی ضیعری لٛثبظی خەٌیزاظە الثعەَ ــ 
ئەٚیص ئەٚەیە: وە لٛثبظ وبر ٌەسەر خەستەی ژْ ٔبوبت، ثۆ 

ەستەی ژٔی جبزی، ثەڵىٛ، ئەٚ خٚرٚٚژأعٔی سێىسی ٚ ٘ەٚس
ظٚٚ ظیٛەوەیەٚە ەلێىی وراٚە، خەستەیەن وە ثە ٘ەرتە ظٚٚورظ

ظەرەٚە ٚ ٔبٚەٚە( ٘ەِٛٚ تٛضّەوبٔی گەرظْٚٚ ٚ ثٛٚٔی ٌە )
تەٚە. ئەٚأەی ئبضٕبْ ثە ضیعرەوبٔی ضبعیری ٚٚەا ضبرظٔێٛضۆیع

ٔزار اٌمجبٔی( تێعەگەْ وە چۆْ ٌە ڕێی ژٔەٚە ٔەن )عەرەثی 
بر ٚ ڕۆضٕجیر ظەوبتەٚە. ئەٚ ثە ٘ەر ضەڵىبْ، ثەڵىٛ ضۆضی ٘ۆضی

ظاْ ثەَ ظ، (٣٥)مف(ثٚالرا خسعن ٚ ات)را ٌە لەسیعەی ئبضى
  .ٔٙێٕییەظا ظە٘ێٕێ

ی ئەَ ظەلەٚە،  ێی ضیعری لٛثبظی خەٌیزاظەظا، ٌە ڕٌە پەیبِ   
 :ثۀعە، ئەَ ضبآلٔە ظەضٛێٕێتەٚە

o  ْٚٛیەوسبْ ورظٔی خەستەی ژْ ثە ٘ەِٛٚ گەرظْٚٚ ٚ ث
 (.ئبیٕعەڕاثرظٚٚ، ئێستب، )
o  ْگەڕأعٔەٚە ٚ پێعأەٚەی ثە٘ب خٛأەوبٔی ژْ ثە  ضٛظی ژ

 .ویبْ( ٔەن ٚەن گۆضت ٚ  ثٛٚوەڵەی سەر خێگب)ٚەن گیبْ ٚ 
o  ٘ەٚڵعاْ ثۆ تەریمىرظٔەٚەی پیبٚ ٌە تێڕاِبٔە ثەسٛٚن

زأییٕەوبٔی ثۆ ژْ، ظٚٚر ٌە ثریٕعارورظٔی ٘ەستی ٘یچ وبَ 
 .ٌە ظٚٚ ڕەگەزەوە
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o  ِٛعبٔبتی ژْ ثە ڕۆِبٔسییەت ٚ ثەستٕەٚەی ڕۆِبٔسییەت ٚ
 .ِٛعبٔبتی وۆِەڵگب ٚ ٔەتەٚە

ئێستبش، ٚەن ڕەضٕەگرێىی ضبوی، ڕێ ثەضۆَ ظەظەَ، ثە     
ظەلی خەستەی ژٔە(، )ضیىرظٔەٚەی ئەَ ظەلە ضیعرە، وە 

٘ێٕعێه ٌە تەٌەسّەوبٔی زِبْ ژْ ٌێىجعەِەٚە، ظڵٕیبَ 
ظەلٕٛٚسیص ظەزأێ وە" سێجەری ضٛێٕەر ــ ڕەضٕەگر، 
ئبِبظەثٛٚٔی ضۆی ٘ەیە ٌە پڕۆسەی ظا٘یٕبٔی ضیعرییعا. ثەٚ 

       ٚتٛٚیی ثەر٘ەِەوەی،پێیەی ثڕٚاثٛٚٔی ظا٘ێٕەر ثە سەروە
 ثە ڕازیىرظٔی ضٛێٕەر ٚ ڕەضٕەگر ٌە ثڕٚاثٛٚٔی

      (٢٦)".ڕایەڵەوراٚە

یەوەَ چەضّبضەی ٘ەر ظەلێىی ضیعری ڕەسەْ، ثەروەٚتەی   
ضەیبڵ، ئەَ ٚضەیە پێی ٚضەیەوە ثە ثەرظە ئەستێ 

ٔبیـەَ  )ی ئەَ ظەلە ئەِەیە: وٍیٍە ٚضە()وٍیٍە ٚضە(. )ظەگٛتریت
ضبعیر ظەگرێ ثۆ فەزا  ثۆ ژٚٚرەوـەت(. ئەِە یەوسەر پەٌی

ژٚٚرەوەی ئەٚ(. ثەرەٚ ئبسّبْ ظەفڕێ، )ظەرەٚەی  فراٚأەوەی
ثٕبٚ ثۆ ژێر ظەریب ٌێعەظا، وْٛ ٚوەٌێٕی ثبغ ظەپطىٕێتەٚە، سەر 

ظاظەگرێ، ظٚاتریص ضۆی پێٕبگیرێت ٚ ٌە ظرزی  ثە ثە٘ەضت
ەٚ( ظەوبت. ٌەَ ژٚٚرەوەی ئ)ظەرگبٚە ٚێٕبی ظیٛی ٔبٚەٚەی 

ئیرۆتیىب، ، ٚەن ٘ەٚاظارێىی ِەز٘ەثی گەڕاْ ٚ سٛڕأەظا
ظەضبتە گەڕ ثۆ  ئەلڵ ٚ ضەیبڵ ٚ ٘ۆش()ظەلٕٛٚس ٘ەرسێ تٛضّی 

ٚ ظاڕضتٕەٚەی ثەرچٕەوبٔی. ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە، وە سەر ٘ەڵعەثڕێت 
سەیری ئبسّبْ ظەوبت، ظەثیٕێ، ئەٚێ زۆر لەڵەثبڵغە: ضەٚ، 
 تبرێىی، زریٛەزریٛی ٘ەزاراْ ٘ەزار ئەستێرە، ِبٔگ، تریفە،
 ضەرِبٔە، ئەستێرە وطبْ، ٘ەٚر، تەَ ٚ ظٚوەڵ، وص ٚ ِبتی ٚ ثێ
ظۀگی، ترس ٚ سبِٕبوی، تۀیبیی ٚ گۆضەگیریی.. خب ئەٚ ٌەَ 

ت ظەوبتە ٘ەسبرە ِەزٔەظا، ٌەَ ضەٚە، ٘ەر سێ ض
 ثەاڵَِبٔگ، ئەستێرە، تریفە(. )٘ەڵعەثژارظەی( وۆپٍەی یەوەَ: )

چۀعیٓ ٘ەزار سبڵە ضبعیرەوبْ ثەسەر ئەٚأەظا ٘ەڵعەڵێٓ... 
گۆ، ضەیبڵ ئیرۆتیىبی لٛثبظی خەٌیزاظە ظێتە ئبٌێرەظا، زِبٔی
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 ( Itemsئبیتّەوبْ)ظەیجبتە خیٙبٔی ژْ ٚ ٌە خیٙبٔجیٕی ئەٚظا 
ضێٛەیەن، ظەلٕٛٚس وەسێتی ژْ تەلەِٛٚس ظەضٛازێتەٚە ثە 
 : ظەوبت ٚ ظۀٛٚسێ

 لەگەڵتا نایەم بۆ ئاسمان

 تۆ،

 .لەسەر كۆیسی مانگ دادەنیشی 

ە پرچ دەكەی ر
 .قژی ئەستی 

 بە پارچەیەك تریفەوە، دەچیتە الی خەیاتەكان و

 (٤٨) .من لە بیر دەكەی

ثەَ ضێٛەیە، وۆپٍە ظٚای وۆپٍە ظەلٕٛٚس، ثیرۆوەوەی    
خٛٚت ثْٛٚ ٚ )ظە٘ۆٔێتەٚە. ظەثیٕیٓ ٌە وۆپٍەوبٔی ظٚاتر ٔبٚی 

ر وەِەر ...( ِەِه ٚ ِەِىجۀع ٚ ظەرپێ ٚ ثەرزاییەوبٔی ضٛا
گەر ظەضپرسٓ، ئەظی ئەٚە ٔییە، ظەلٕٛٚس  ظێٕە ٔبٚ ظەلەوەٚە.

ظیعی ِٕەٚە ثبسی خەستەی ژْ ظەوبت، ٌەِە زیبتر چی؟ ٌە 
٘بٚاری( خەستەی ژٔە، ٘ێٕعە )ئەٚۀعەی ئەَ لەسیعەیە 

ڕٚضسبری( ٘ەٚەسجبزیی خەستەی تێعا ٔبثیٕرێ، چٛٔىە )
ضۆضەٚیستییەوی وٛضٕعەی( ٌەظەلەظا )ظەلٕٛٚس پەیبِی

ىسپیریص ظەڵێ:"ظەگرێیٓ، تب ضۀدەری یضبرظۆتەٚە. ضە
ٌە )  (٣٨)ضەِەوبّٔبْ لٌٛٚتر ثە ٔبضّبٔعا ٔەچٕە ضٛارەٚە."

 (.ی چٛارِەظا، ئەَ ٚتەیە ڕاڤە ظەوەیٓەتەٚەر

ثەَ ضێٛەیە سیسری خٛأیی ظەلەوە ٌە سیسری خٛأیی ظٔیبی    
 ثە خٛأی ٚ)ضۆی ظەظۆزێتەٚە. ٔبٚەرۆوی ضیعر ژٔعا 

ٔبضیریٕییەٚە( ٌە ٚێٕەی ٘ٛٔەریعا ٚەظەرظەوەٚێت، وە ئەٚیص ٌە 
ثەرخەستە ی ضیعرییعا ٌە گەڵ ٚضەٚ ٚ ٚضەسبزیعا یسٕعبتىبر

ڤعۆست ٚضە ثۆ سٛوىرظٔی وەس ظەثێت. ضبعیری ِرۆ
 ،(Salvatore Quasimodoسٍڤبتۆر وٛاسیّۆظۆ)ئەٚەتب ثەوبرٔب٘ێٕێ،

ضبعیری ڕەسەْ ٘ەرگیز ٚضەوبٔی ثۆ سزاظاْ ٚ ظەڵێ "
ٔب٘ێٕێ، ٘ەڵسۀگبٔعْ ٚ ثەوبر ظیکەئەضىۀدەظأی وەسبٔی 

ٔرضبٔعٔی ئەٚ ثۆ ضتەوبْ، ٌە خیٙبٔی ظا٘ێٕبٔعا ظەضٛازێتەٚە، 
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ثە خعظیص وبر ظەوبت ضۆی ٌە ٔێٛ لبٌجی ظەستٕٛٚسی 
 (  ٣٩)."وۆت ٚ ثۀع ٔەوبت ،پێغەِجەرأەظا

 سـێیەم تـەوەرەی

 دەروووـشیـكبریی دەقـەكە

ئەفسٛٚس! ئیطىرظٔی ڕەضٕىبرأە، ٌە ظەرٚٚٔطیىبریی    
طراٚ ٚ ثێ ئەّ٘ییەتە، یعا، ٌەالی ئێّە ثبثەتێىی پطتگٛێئەظەث

وتێجطبٔەی وٛرظی زۆر ِەزرِٚٚە ٌە  وتێجی ڕەضٕەی ضیىبریی 
ظەرٚٚٔی ثبثەتەوبٔی ئەظەثی، وۆی ثەر٘ەِە چبپىراٚەوبّٔبْ ٌە 
ژِبرەی پۀدەوبٔی ظەست تێٕبپەڕْ. ثە پطت ثەستٓ ثە 

ڵٕبسی ٚ زأیبریی سەرظەِبییبٔەی ظەرٕٚٚٔبسی ٚ وۆِە
 زِبٔەٚأیی ئۀترۆپۆٌۆژی

(Anthropology Linguistics Psychology, Sociology& ) 

( ٘ەیجەرەتبْ ٦)ٌە تٛێژیٕەٚە ٚ ضیتەڵىبریی ئەَ ظەلەظا، ئەَ   
ثۆ ڕاڤە ظەوەیٓ وە ثۀعْ ثە زبڵەتێىی تبیجەت * (٤٤)ثبثەتەتبْ()

 :ثە ظەلٕٛٚس، یبْ ژٔەوە، یبْ ٘ەرظٚٚویبْ ثەیەوەٚە

 (Jealousy):  هەیبـەری غـیرەیەك: 

غیرەورظْ ٘ەستێىی ضۆڕسىی سرٚٚضتی ِرۆڤە، ٌە ظٚای   
تەِۀی پێٕح ِبٔگییەٚە ٌە ِٕعاڵعا ثەظیبر ظەوەٚێ، ٌە وتێجە 

 ەت ٚئبسّبٔییەوبٔیطعا ئبِبژەی پێعراٚە. ظەرٕٚٚٔبسبْ  ضەسڵ
ٕیطبْ ورظٚە ٚ وۆِەڵٕبسبٔیص ظیبرظەی چۀع خۆرێىیبْ ظەست

یبْ )ٚ پەرٚەرظە ٚ ئبییٓ ٌە گەضەورظٔی  وەٌتٛٚرڕۆڵی 
 .ظاِروبٔعٔەٚەی( ظا ثێ ثەری ٔبوەْ

ئەَ خۆرە غیرەی وە ٌەَ ظەلەظا، ضۆی ضبرظۆتەٚە، پێی    
وە ٌە ظیعی ظەرٕٚٚٔبسییەٚە، غیرەی ڕۆِبٔسییەت(، )ظەگٛتریت 

ٚا ٚٚٔی ٚ تبسبٔعٔی ضبٚۀەوەیەتی وەی ئبڵۆزورظٔی ظەر٘ۆ
ٌە ظەست ثعات ٚ  (Self - esteemڕیزثەضۆی)ظەوبت ٘ەستی 

ٚڕێ، ظٚٚ ٘بٚسەر،  ظٚٚ٘ب)یەوبٔی ٔێٛاْ وۆِەاڵیەتیپەیٛۀعییە 
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ثجبت. ئەگەرچی وۆِەڵٕبسەوبْ ثە ظٚٚ ضۆضەٚیست( ٌەثبر
٘ەڕەضە یەوی گەٚرەی سەر ٘زر ٚ ڕەفتبر ٚ ئەضاللی ظاظۀێٓ، 
تبلّێه ٌە ظەرٕٚٚٔبسبْ، ثە پێچەٚأەی گرۆپی یەوەَ،  ثە 

ٚ ئەرێٕی ظەزأٓ ٌە پتەٚورظٔی پێٛۀعییە ٘ەستێىی پەسٕع  
ضۆضەٚیستییەوبْ، ٌەٚ ڕٚأگەیەٚە وە سەرچبٚەی غیرەی 
ڕۆِبٔسییەت ضۆضەٚیستییە، ئەِەیص ضۆرسىبٔە ظرٚست ظەثێ ٚ 

 ( ٤٠).ٔبچێتە ضبٔەی ظٚژِٕىبرییەٚە

٘ەستی غیرەورظْ ٌە الی ٘ەرظٚٚ ڕەگەزی ٔێر ٚ ِێعا ٘ەیە،     
گیۆڕیڕۆ ٚ  )زأستییعا، ٘ەرظٚٚ وۆِەڵٕبسٌە ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی 

گەیطتٛٔەتە ( (Laura K. Guerrero & Peter A. Andersonئۀعەرسٓ
ضەش( )ئەٚ ئبوبِە، وە ٘ەستی غیرەورظْ ٌەالی ژْ، ڕێژەوەی 

 .٘ێٕعی غیرەی پیبٚأە

سەیرەوە ٌەَ ظەلەظا، ئەٚەیە، ٘بٚوێطەوە پێچەٚأە ثۆتەٚە،    
ژْ( پەیعا )ەی ٌە ضۆضەٚیستەوەی پیبٚ( وە غیر)ئەٚا ظەلٕٛٚسە

ورظٚٚە. ٘ەِٛٚ وۆثەر٘ەِە ضیعرییەوبٔی لٛثبظی خەٌیزاظە 
ٚ ثێژیٕگ ثعەی، ثە زەزّەت ظٚٚ ظەق ظەظۆزیتەٚە وە ظٌەسەرە

ٌەگەڵ )ئیسبی ــ ئبِبژەی( ظٚٚروەٚتٕەٚە ٚ ظەست ٌێه ثەرظأی )
ژْ(ظا تێعا ثێ. ئەٚ ٌە سەر خێگبٚ ٚ ٔبٚ خۆالٔە ٚ ثەرپۀدەرە ٚ 
سەر ثبٌەوۆْ ٚ ژێر ظەٚار ٚ ٔبٚ ئەضىەٚت ٚ ٔبٚ زەِبَ ٚ ثٓ 
 چەتر ٚ  ژێر ستیبْ ٚ ٔبٚ  گەٚەڕی تٌٛٚەسەگبٔعا ٌەگەڵ ژٔعا

( خبر ٘بٚار ظەوبت ٥)ظەثیٕرێت، ئەظی ضێرە ٌەَ ظەلەضیعرەظا، 
ٌەگەڵتب ٔبیەَ ثۆ...(؟ ضۆ ئەٚ ژٔە ٔبیجبت ثۆ خە٘ۀەَ، ٘ەِٛٚ ):

ٚەن ئبسّبْ ٚ ظەریب ٚ ثبغ ٚ گەضتەوبٔی ثۆ ضٛێٕی ضۆش ضۆضی 
 !ثە٘ەضت ٚ ژٚٚرەوەیەتی

ِەوە، ئبضىرایە، ظەلٕٛٚسی غیرە ٌەظڵ، ٘ێٕعە ئەٚ ژٔەی اڵٚە  
ضۆضعەٚێت وە زەز ٔبوبت ثۆ یەن ظەلیمە ٌە ثیر ثىبت ٚ ٘ۆش ٚ 
٘ەستی ضۆی ثعاتە وەسێىی، یبْ ضتێىی ظیىە، ٌە غیری ضۆی 

 .ئەٚ پیبٚە( ثەٚالٚە)
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ٌە ظەستپێىی ظەلەوە، ٘ەست ظەوەیٓ وە ضبعیر، ِبٔگ ٚ    
ئەستێرە ٚ تریفە ٚ ِبسی ٚ ِەرخبْ ٚ ضەپۆي ٚ گٛڵ ٚپەپٌٛٚە ٚ 
ضەُٚٔ ٚ ضەراة ٚ فریطتە ٚ غیٍّبْ ٚ ئبٚێٕە ٚ ... تۀبٔەت 

ثۆغزێه ٌێٛاْ  ثەاڵَِٛٚەوبٔی چۀبگەی ژٔەوەش ظەثٛغزێٕی. 
ٌەثەرە ضۆی  براْ( خ٥)ٌێٛە ٌە ئەڤیٕعاری ٚ ئەِەوعاری، ثۆیە 

  * (٤٢).(ِٓ ٌە ثیر ظەوەی)ێ:ڵظۀٛٚزێتەٚەٚ ظە

٘ٛٔەری )طۆیەتی وە ٌێرەظا ئبِبژەیەگ ثە ٌەخێی   
گەڕأعٔەٚەی ضیعریی( ثىەیٓ، وە "ظیبرظەیەوی ضێٛازگەرییە، 
ٌە ڕەٚأجێژی ٚ زِبٕٔبسی ٚ ڕەضٕەظا ثە گطتی ثبس ظەورێت. 
گەڕأەٚە ثە فزە ٚ ٚتبیەوبٔییەٚە، ثریتییە ٌە ظٚٚثبرە ورظٔەٚە 
ٚ ٔبٚ٘ێٕبٔی ٚضە ٚ ظەستەٚاژەوبْ، ٌە ضٛێٕێىی ظیىەی خیب ٌە 

ٌەَ ظەلەظا ظٚٚ خۆر  (٤٣)تراْٚ." خێگەوەی وە ٌە ثەرایەٚە ٚ
 :گەڕأعٔەٚەی ضیعریی ظەثیٕیٓ

o وۆتب ٚ سەرەتب ەڕأەٚەیگ :(Symploce Repetition)  وە ٌە
گەڵتب.....( ٌە ٌە)سەرەتبی ٘ەِٛٚ وۆپٍەوبٔعا ٘بتٛٚە 

( خبراْ ظٚٚثبرە ٥).. ٌە ثیر ظەوەی(،  وە )وۆتبییەوبٔیطعا 
 .ثٛٚٔەتەٚە

o گەڕأەٚەی پٍەظار (Progressive Repetition):  وە ظەستپێىی
ٌێرەظا( ٚ ڕستەی تر ٌە فۆڕِی )ڕستەیەوی ڕاگەیبٔعٔی ٔەفییە

خیبٚازظا، ثەظٚای ضۆیعا ظێٕێ ٚ ٘ەرخبرەی ثیرۆوەیەوی تبزە 
( خبر ظٚٚثبرە ثۆتەٚە ٦)ٌەگەڵتب ...(  )ثڕٚأە   (٤٤)٘ەڵعەگرێت.

 .ٚ ٘ەرخبرەی  ثیرۆوەیەوی تبزەی ثەظٚای ضۆیعا ٘ێٕبٚە

  :گەڕأەٚە( ٌەَ ضـیعرە وۆپٍەیییەظا)ثە٘بٜ ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚە 

یەوێىە ٌە پێىٙبتەوبٔٝ  (Stanza Structur) ثٕیبتٝ وۆپٍەیٝ   
ٕەِبٜ چۀع وۆپٍەیەن ظرٚست ٚێٕەٜ گطتٝ، ضیعرەوە ٌەسەر ث

"٘ەر یەن ٌەَ وۆپالٔەش ثەخیب  ظەثێت یەن یەوٝ تەٚاٚ ظەوبت
ِبٔبیەوٝ خٛاْ ظەظەْ ثەظەستەٚە ثە ٘ەِٛٚ وۆپٍەوبٔیص 

ٚێٕەیەوٝ  گٝ یەن ثە ٚێٕەٜ ٘ەِەخۆر ظەثەضطٓڕۀگبٚڕۀ
ەَ خۆرە ثٕیبت ظۀرێٓ ٌەسەر ث .(٤٥)گطتٝ ظرٚست ظەوەْ"
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"ثەوبر٘ێٕبٔٝ وۆپٍە وە یەوەٜ خۆراٚخۆر پێىعێٕٓ، وە ویبٔێىٝ 
ضێٛەیەن وە پەیٛەست ظەثٓ ثە یەوتر. سەرثەضۆٜ ٘ەیە ثە 

پەیٛەستێىٝ تٛٔع ٌە یەوەیەوٝ تەٚاِٚۀعٜ ظەرٚٚٔٝ یبْ 
ئەَ ضیعرە خۆرە ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەیەوٝ  . (٤٦)ٌۆژیىٝ ٚ ئۆرگبٔٝ"

ٌەگەڵتب ٔبیەَ( ٌە ٘ەِٛٚ سەرە وۆپٍەوبْ )تێعایە، وە گٛتەٜ 
٘ەرخبرە ثەظیعێىٝ خیبٚاز، ٌەوۆتبیٝ  ثەاڵَپبت ظەثێتەٚە، 

ِٓ ٌەثیر ظەوەٜ(پبت ثۆتەٚە، ضٛێٕەر )پٍەوبٔیص گٛتەٜ وۆ
ِٓ ٌەثیر ظەوەٜ( تبوۆتبیٝ )چبٚەڕێٝ ئەٚە ظەوب، وە گٛتەٜ 

ٌەگەڵتب ظێُ...( )ثەرظەٚاَ ثێ، ٌەسەرە وۆپٍەٜ وۆتبیٝ ظەڵێ
ٚ ڕۆزٝ ضبعیر ظەثێت،  ٌەثٕە وۆپٍەٜ وۆتبیعا ئبٚێتەٜ خەستە

ەثیرظەوبت. ئبسّبْ ٚ ظەریب ٚ ثبغ ٚ ثە٘ەضت ٚ ژٚٚرەوەٜ ٌ
ئەروٝ ٘ەرِٛٚ سەرە وۆپٍەوبْ ورظٔەٚەٜ ظەرٚازەیەوٝ ٔٛێیە ثۆ 

 وۆپٍەوە لٛفڵ ظەظات ٚ ِبٔبٜ ضۆٜ ٔٛٚسیٓ، ثٕەوۆپٍەوبٔیص،
       .ظەستەٚە جەظەظات

 :ثڕٚأە ئەَ ٘ێڵىبرییە
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 :(Avenge) دوو: هەیبـەری تـۆڵـە

 پەرچەورظار(ورظار ٚ )ظەرٕٚٚٔبس ٚ وۆِەڵٕبسەوبْ، یبسبیی    
رەوبٔی ضۆیبْ. یبْ ٌە ثبثەتی فیزیه، گٛاستۆتەٚە ثۆ ثٛا

ٌە  (Alelaide) ٌە زأىۆی ،Ian Mcke)ّىیئیبٔ)پڕۆفیسۆر
(، ٢٤٤٨)ئٛستٛراٌیب، ٌە تٛێژیٕەٚەیەوی زأستیعا ٌە سبڵی 

گەیطتە ئەٚ ئۀدبِە وە" تۆڵەسێٓ پتر ئەٚوەسبٔەْ وە ضۆیبْ 
یی یی ٚ ثەرەالوەٌتٛٚرظەزأٓ ٚ ثبری  ظەسەاڵتثە ضبٚەْ ٘ێز ٚ 

 ظەرفەتی تۆڵەسبٔعٔەٚەیە. ثێ یبسبیی ٘بٔعەری ضٌٛمبٔعٔی
ضىبٚ ٚ چبٚ ٌە تۆڵۀەورظٔەٚەیعا، ضۆی ثە چبٚ ضۆڕ تۆڵەسێٓ،

    (٤٧)."ظەثیٕێ

( ٌەَ ظەلەوەظا، ثۆْ ٚثەراِەی تۆڵەسۀعٔەٚەی ٦)وۆپٍەی   
عار ظەسەاڵتٌێعێ،  چٛٔىە ظەلٕٛٚس، ٚەن پیبٚ ضۆی ثە٘ێز ٚ 

ەٚ خرت ٚ فرت ٚ ظەثیٕێ، ٌەسەرێىی ظیىەضعا،  ٌەثەرأجەر ئ
ثەرچبٚ،            ظێتەضۆی ثە ظۆڕاٚ  ژْ(ەوەضعا)سەفەر ٚ گەضتبٔەی

ضیتبڵىبرییەوەی پڕۆفیسۆر ئیبْ ِىیی(. خب گەر ٘ەِٛٚ وبرێه )
پەرچەورظاری ٘ەثێ، پەرچەورظاری ظەلٕٛٚس، فٛرسەت 

٘ەرچۀعە ئەٚ ثەزۆر ژٔەی ٚەرگرتٕە ٌە ضەٚەزۀگەوە. 
پەٌىێطی ئەٚ ضٛێٕە ٔەورظٚٚە،  ئەٚ ثۆضۆی ثریبری ظاٚە، چٛٔىە 

 :ظەڵێ

تا دێم بۆ شەوەزەنگ
ً
 ...لەگەڵ

 تۆ،

 لە ترسا

 باوەش بە ڕوونایك مندا دەكەیت

 دەپاڕێتەوە جێت نەهێڵم

 تەنیا بۆی  من

 تەنیا چپەی من دەبیسی  

 دەست دەخەیتە كەمەری من

............ 
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............ 

٘ەرچۀعە ضۆێٕی تۆڵەسۀعٔەٚەوە ِبچ ٚ ِرچێىی زۆرە،    
ئەضىۀدەی ظەرٚٚٔی تێعایە، چٛٔىە ژٔە زۆر ظەترسێ، ٚ  ثەاڵَ

یبیی ورظْ ئەضىۀدەی خەستەیطی تێعایە، ٚەن ٘ەست ثە تۀ
 .ٚ چبٚەڕٚاْ ٔەوراٚ ڵٚ ثبٚەضىرظٔێىی ٔبثەظ

 ظەٚەضێتەٚە؟ ، ئەِە چۆْ ٌە ڕەفتبری لٛثبظی خەٌیزاظەثەاڵَ

ژیبٔی لەظا، ظەلٕٛٚس عبضمێىی غیرە ٌە ظڵە. ٌەظەٌەَ    
ظڵّبْ ٌە ڕۆژأەِبٔعا، ٌە ژیٕگە وٛرظەٚارییەظا، وەسی غیرە

ضىبٔعٚە،  ضۆضەٚیستەوەی()ضٛٚضەی ئۆتۆِجیٍی ٚە، ٛثیٕی
فتە لسەی وەٌٛپەٌی ٔێٛ ِبڵی ٚرظٚضبش ورظٚٚە، ثە ڕۆژ ٚ ٘ە

. وەٚاتە ِبچەوبٔی تۆڵە،  زیبتریصٌەگەڵ ثڕیٛەتەٚە ٚ ڕۀگجێ  
ەوەِبْ. وەٌتٛٚرٌێرەظا ضتێىی ترسٕبن ٔییٓ ثە ثەراٚرظ ثە 

ڕۀگ ثێ ثریٕەوبْ سبڕێژوۀەٚە ٚ ئبٚێىیص ثە ئبگری غیرەوە 
 ! ظاثىەْ

 :(Nyctophobia)  سـێ: هەیبـەری ترس لە تاریكیدا

ظا،  ظەرٚٚٔبسیی ترس()٘ێٍّۆت یٛٔگەر( ٌە وتێجی )پڕۆفیسۆر    
ٚا پێٕبسەی ترسی ورظٚٚە:" زبڵەتێىی ظەرٚٚٔی ئبڵۆز ٚ ثە٘ێزە، 

یبْ  ٚەثیر ٘بتٕەٚەی )ثە ٘ۆی ڕٚٚظاٚێىی ترسٕبن ٌە ئێستبظا 
سەرظەِبٔێىی پێطتر ٚ ِٕعاڵی(، ثەسەر وەسەوبٔعا ظاظێت. 
ٔیطبٔەوبٔی ٌە وەسی ترسبٚظا ثەظیبر ظەوەْٚ، ٚەن:  

ِێطه ٚ ٘ۀبسەسٛاری ظڵەڕاٚوێی ٚ زیبظ ٌێعأی ظڵ ٚ پەضۆوبٚی 
ٚ ٌەرزیٓ ٚ ئبرەلەورظْ ٚ گرژثٛٚٔی ظەِبرٚ ِبسٌٛٚىەوبْ ٚ 

چبرەسەریطی ٌە  گێژثْٛٚ ٚ ژأەسەر ٚ سیٕگ ئێطە.
ٚ  ظەرٚٚٔطیىبریی ٚ چبرەسەری ظەرٚٚٔی ٚ ڕەفتبریی)ڕێی

ٌە وۆپٍەی  (٤٨).ٕبتیسی ــ( ظەورێتگ٘یۆتیزَ ـــ ٚاتب ضەٚأعٔی ِٛ
ضەضەِی ظەلەوەظا، ٘ێٕعێه ٌە ٔیطبٔەوبٔی ترس ٌە ژٔە 
ترسبٚەوەی ثبٚەضی لٛثبظی خەٌیزاظە ظەثیٕیٓ. ظەلٕٛٚس 

تۆ، ٌە )ظەزأێ، وە ئەٚ ژٔە ٌە ضەٚەزۀگ ظەترسێ، ثۆیە ظەڵێ 
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ترسب...(. ِبتجْٛٚ ٚ پبڕأەٚە ٚ ظەست گیرورظْ ٌە وەِەری 
ی ظەرٚٚٔی ژٔەوەیە ضبعیر، ٔیطبٔەی ضٍەژاْ ٚ تێىچٛٚٔی ثبر

ظەورێ ٘ۆوبری ترسبٔی ئەٚ ٌە ضەٚەزۀگ، ئەَ ٌێىعأبٔەٚەی ثۆ 
 :ثىرێـت

ئبسبییە وە ژٔەوە ثۆضۆی ترسی ٌە تبریىی ٘ەثێ، ڕاپۆرتێىی 
چبرەسەری ظەرٚٚٔی ٌە ڕێی ضەٚأعٔی ِۆگٕبتیسی، ئبضىرای 
ورظٚٚە، خگە ٌە ِٕعاڵ ٘ەرزەوبر، گەٚرەوبٔیص ثە ڕێژەیەن، ٌە 

ترسبٔی ژْ ٌە تبریىی، ثە ِەرتەثەی  (٤٩)رسٓ.تبریىی ظەت
ضەضەَ ظێ ظٚای: ترس ٌە ِطه ِٚبر، ترس ٌە ضطۆوەوبْ، ترس 

 ( ٥٤).ٌە ئبسّبْ، ترس ٌە ضەڵه، ترس ٌە ثەرزایی

o ٔ ضەٚزۀگ ثە ٚ ثێت ِٕعاڵی سەرظەِی ٘ی ترسەوە ییەظٚٚر 
 .ثترسێ ٚ ثێت لەڵس

o  ی ٚ وەٌتٛٚرظەورێ ظەلٕٛٚس ٚەن  ِیتبفۆر ثۆ ضەٚەزۀگی
 . وۆِەڵگبی وٛرظەٚاری ثەوبریٚ ڕۆضٕجیریی.. وۆِەاڵیەتی

ثبٚەضی ئەٚ ( Shelterضێڵتەر)٘ێٕبثێ. تبوە ئبراِگەوەش ٚەن
 .پیبٚە ثێت

 

 (٥٠):Katoptronophibia) چـوار: هەیبـەری ئاوێنەهەوەسـبازی

، ثە٘ەر ضێٛازێه ثێ، ٌە ڕێی چێژٚەرگرتٓ ٌە خەستە  
ٕەٚە،  ظەرثڕی الیەْ ٔێریٕە یبْ ِێی ثەوبر٘ێٕبٔی ئبٚێٕەٚە ٌە

 ئبٚێٕە ٘ەٚەسجبزیی)ئبسبییە، پێی ظەگٛترێت ثبرێىی ظەرٚٚٔی ٔب
 (Katoptronophilia   

ٌە وۆپٍەی پێٕدەِی ظەلەوەظا، ٌەثەر ئبٚێٕەوەی ژٚٚرەوەیعا،    
ژٔەوە چۀع ضتێه ئۀدبِعەظا، ٘ەرچۀع گەِەی ئیرۆتیىی 

ێٕەریبْ تێعایە، وە ٚێٕەوبْ پەیبِی ٚرٚٚژ ثەاڵَٔەورظٚٚە، 
ظەوۀە سەر ٘ەستی پەیبِگر، تۀبٔەت ژٔە ڕاستەٚضۆ وبر

سەرسبَ ثٛٚە(، وە ئەِەش ظەر٘بٚیطتەی ٚێٕەوبٔی )ثۆضۆی 
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ِەِه ٚ ظەرپێ ٚ ِەِىجۀع ٚ ئبٚەڵىراس ٚ ضبڵەوبٔی سەرضبْ ٚ 
 .پطت ٚ ثەرزاییەوبٔی ضۆر وەِەری ٔبٚ ئبٚێٕەوەْ

وە ِەٌیىی ِیسر  ،(٠٩٦٥ــ  ٠٩٢٤ )ِەٌیه فبرٚق ٌە لەسرێىی    
ٚ سٛظاْ ثٛٚ، ٘ەِٛٚ ظیٛار ٚ ثّٕیچی  ژٚٚری ٔٛٚستٕی، ئبٚێٕەظار 

ظەثیٕی، ئەِەیص تێعا  تڕٚأی ضۆتظە تثٛٚ. ثۆ ٘ەرالیەو
   (٥٢).ٔیطبٔەی ثبرێىی ظەرٚٚٔی ئەٚ ِەٌیىە ٔیطبْ ظەظا

 :(Voyeurism)  پێنج: هەیبـەری سـەرەتاتكێ

وەسەی ثەظزییەٚە، ٌە ظرزی ظەرگب ٚ پۀدەرە ٚ وْٛ ٚ ئەٚ     
وٛالٔىەٚە ثە لەستی چێژٚەرگرتٓ تەِبضبی وەسبٔی ڕٚٚت ٚ 

 (٥٣).( Voyeurسەرەتبتىێىەر) ٔیٛە ڕٚٚت ظەوبت پێی ظەگٛترێت

٘ەرچۀعە، ٌە وۆپٍەی پێٕدەِعا،  ٔبزأیٓ وە ظەلٕٛٚس ثە    
ظزییەٚە تەِبضبی ژٔەی ورظٚٚە، یبْ ٌە ژٚٚرەٚە ثە ظیبرییەٚە 

 ظڵٕیبیٓ، وە گٛتبرەوەی ثۆ ئێّەی ظەگێڕێتەٚە ثەاڵَظأیطتٛٚە، 
پەسبرظراٚی ٌە زاری ئەٚەٚە ظەیجیستیٓ. ثۆیە زٛوّەوە ثە ٘ەڵ

 (٥٤) ە!ظە٘ێڵیٕەٚ

   ئاشــقە ژێر پۆشـاكی ژنان  شـەش: هەیبـەری

                                                             :(Underwear  Fetishism) 

ئەَ ضٌٛٚیبثٛٚٔە، وە ثبرێىی ظەرٚٚٔی ٔبتۀعرٚستە، پتر ثۀعە   
ژٔیص ٘ەیە چێژ ٌە تەِبضبورظٔی خٍی  ثەاڵَثە ٔێریٕەٚە، 

 Panty)ظەرپێ پەرست)ژێرەٚە ٚەرظەگرێت. ثەٚ وەسبٔە ظەگٛترێت 

Fetish، .ٌە  (٥٥)ثۆیە ظز ٘ەیە تۀیب ٘ەر ظەرپێی ژٔبْ ظەظزێ
 :وۆپٍەی پێٕدەِی ظەلەوەظا ٘بتٛٚە

 سـەد جار دەری   و مەمكبەند و ئاوەڵكراسەكانت

 دەكەیتەوە
 
 تاق

ئەِە خگە ٌە ٔیطبٔعأی ڕاڕایی ژٔەوە ٌە ٘ەڵجژارظٔی    
خٍەوبٔی، خۆرە چێژٚەرگرتٕێه ٌە ٔێٛاْ ٚضەوبٔی ظێڕەوەظا 
ظەثیٕریت، وە پەیٛەستە ثەٚ ضبڵەی ٌەسەرەٚە ئبِبژەِبْ پێعا، 

 .ضبڵێىی گەش ٔییە ثەاڵَ
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ضٛێٕعٔەٚەی خیٙبٔی ژْ، ثە چبٚی  یٓ:ٌێرەظا ظەثێ ثڵێ  
زۆر ظاپەرٚەرأە ٚ زۆر ڕاستگۆیبٔەی پیبٚأەٚە، ظەر٘بٚیطتەی 

ٔبثێ، چٛٔىە سەرەڕای ئەٚ پێطىەٚتٕە ِەزٔبٔەی ثٛارەوبٔی 
ِەعریفە، ئێستب زۆر ڕاز ٚ خۀگەڵی عبسێ ٌە خیٙبٔی ژٔعا 

ثىەیٓ. تبزە ثە  ٚ ثتٛأیٕٓ ثیعۆزیٕەٚە ٚ وەضفیِبٚە، ئێّەی پیب
 City University) لە، ( Israel Abramovئیزرێً ئەثراِۆڤــ)تبزە ظوتۆر

of New York)،  ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەیەویعا ظەگبتە ئەٚ ئۀدبِە وە
چبٚەوبٔی ژْ ثە ضێٛەیەوی زۆر خیبٚاز ٌە چبٚی پیبٚاْ، 
ڕۀگەوبْ ظەثیٕٓ، ٚاتب ئەٚ ڕۀگە سەٚزەی تۆی پیبٚ، ظەیجیٕی 
ٌە ٘ەِبْ پبرچە لِٛبضعا ضێٛەیەوی تری ٘ەیە ٌەثەر چبٚی ژْ، 

ظەثیٕٓ ٌە  ای پێص ضۆیبْ فراٚأترئەٚە خگە ٌەٚەی ئەٚاْ ِەٚظ
٘ی پیبٚ، ثۆیە ژْ وەِتر ڕٚٚظاٚی ئۆتۆِجیٍی ٌە ظەست 

  (٥٦).ڕٚٚظەظات

ثبر ّێٕعراٚە وە سۆز ٚ عەتفی ژْ چۀع٘ەر زأستییبٔە سەٌ    
پبرێز ٚ گیبٔعار ٚ زیبترە، ٘ەر ثۆیە زۆرثەی ژیٕگەٌە ٘ی پیب

پەیٛۀعی ئەَ ضتبٔە ثە ظەلٕٛٚسەٚە ٌەٚە   (٥٧)پەرٚەرەوبْ ژٔٓ.
ظا چڕظەوەِەٚە، وە ئەٚ زۆر ٘ەٚڵعەظات ثە چبٚی ژٔەٚە 
تەِبضبی ظەٚرٚثەر ثىبت، ئەِەیص ثە سٛٚظ ٚرگرتٓ ٌە 

ڤبآلس ستیڤێٕس( )ضیعرییەتی ضەیبڵی ئیرۆتیىبظا. ٚەن 
ضـیعر گۆضبری ضەیبڵە، لٛرسبیی ٚالیعّبْ ٌەسەر سٛٚن ظەڵێ:"
   ( ٥٨)".ظەوبت

، فەراِۆش ی ظەلٕٛٚس، ثە زِبٔی خەستە، ٌێرۀبثێ گرٔگیعأ  
ژْ پڕە ٌە ئیّبئبت ٚ ئبِبژە،  ثىریت، ٘ەرچۀع زِبٔی خەستەی

لٛثبظی خەٌیزاظە، ثٛێرأە چۆتە ٔبٚ خیٙبٔەوە ٚ ٌێ ٚە
تەٚە، ئەٚتب ٌەَ ظەلە ضیعریعا وە ٘ەر ٛٚەٚأەش ٘بتٛسەروەٚت

ژٔی تێعایە، ( ئبِبژەی زِبٔی خەستەی ٣٠)ٚضە (٠٨٤)
ظاظۀیطی، لژ  پرچ ظەوەی، ظەچیتە الی، ِٓ ٌەثیر ظەوەی، )ٚەن:

ثە سٛاری، ٚێڵ ظەثیت، ِبڵ ظەثەیتە، ظەست ٌە ِەِه ظەظەی، 
ظەرەلسێی، خٛٚت ظەثی، سەرسبَ ظەثی، تبلی ظەوەیتەٚە، 
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ظەثەستیت، پەرێطبٔی ظەوەی، ظەرضێٕیت، ڕۀگ ظەوەی، ئەژِبر 
ە..ظەوەیتەٚە، ثبٚەش ظەوەیت، ظەوەی، ظڵ تۀگ ظەثی،  ثیر ٌ

ظەپبریتەٚە، ظەثیستیٓ ظەست ظەضەیتە وەِەر، ثەڕەالی ظەوەی، 
  .(خبر ٦ٌە ثیر ظەوەی ــ  ،سەرگەرَ ظەثیت

  :لەودیـىی ئەفسبوەوە

 :ئەَ ثڕگەیە  ثەَ ضبآلٔە چڕظەوەِەٚە

o ٘وۆپٍەی ٌە ٔبظۆزِەٚە، ٚضەیەن وٍیٍە  ٘یچ ەرچۀعە 
 ئەفسبٔە ثە ئبسّبْ، ثۆ ژٔەوە فڕیٕی وە ظەلەوەظا، یەوەِی

ضٛظی ورظارەوە ئەفسبٔە ئبِێزە. ئەِەیص  ثەاڵَ ثجەستێتەٚە،
ٚ ثبٚوی  (Icarus) ٌە ِیتۆٌۆژییبی گریىیعا ثٛٚٔی ٘ەیە، وبتێه

ثۆضۆیبْ ظرٚست ثىەْ ٚ ٌە زیٕعأعا ٘ەڵفڕْ ٚ  ڵٚیستیبْ ثب
  (٥٩).٘ەڵێٓ

o ٌێعأی ژٔەوەش ٔێٛ ظەریبظا  ٌە وۆپٍەی ثٕبٚ ەرثبرەیظ
( ئەفسبٔە، ظەرثبرەی ِرۆڤــ، ٚ ٢٥)ظٚٚەِعا، ئەگەرچی پتر ٌە 

ظەریب، ٌە ِیتۆٌۆژیبیی ِیٍٍەتبٔعا ٘ەیە، چٛٔىە ژیٕگە ٚ 
پێگەی وٛرظستبْ ٌە ظەریب ٔزیه ٔییە، ٘ێچ ئەفسبٔەیەوُ ٌەَ 
ثبرەیەٚە ٔەظۆزییەٚە، ثۆیە ظەلٕٛٚس زیرەوبٔەی ثە ضەیبڵی 

 .فراٚأی ئەَ وەضە ئەفسبٔییەی ٌەَ وۆپٍەظا ئەفرأعٚە
o  ،ٌە سەرظأی ژٔەوەش ثۆ ثە٘ەضت، ٌە وۆپٍەی چٛارەِعا

ظەلٕٛٚس زۆر ٚرظثیٓ ٔەثٛٚە، چٛٔىە ئەٚ ٚەسفەی ئەٚ ثۆ ئەٚ 
خێگەیە ظەیىبت، ٚەسفی ثە٘ەضت ٔییە، ثەڵىٛ ٚەسفی 

 خۀەتە(، چٛٔىە ٌە زأستیی ئبییٕی ئیسالِعا، خیبٚازی)
، تۀبٔەت ٌە الی ٘ێٕعێ خۀەت( ٚ ثە٘ەضت)ە ٌە ٔێٛاْ ٘ەی

لٛظس ـ ئۆرضەٌیُ( ثە ثە٘ەضت )خٌٛٚەوبْ، ضٛظی 
ٌەگەڵتب ٔبیەَ ثۆ )ثۆیە، ضیبٚتر ثٛٚ ثڵێت:  (٦٤)ظاظۀێٓ.
 .(خۀەت
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 چـىارەم  تـەوەرەی

 سادە لەوێـىان چـىون و وەچـىووذاقىببدی جەلی

ڕەضٕەگرێه، ٌە ضٛێٕعٔەٚی ثۀعە ثۆ ئەَ ظەلە، ٚەن    
ی خەٌیزاظە، زۆر زیرەوبٔەی گەیطتّە ئەٚ ئۀدبِە وە لٛثبظ

عاٚە ضٛێٕەرەوبٔی چبٚ ثەست ثىبت، وە گۆیب، ئەٚ ئبِبظە ٘ەٚڵی
ٔییە ٌەگەڵ ئەٚ ژٔەظا ثچێتە ئبسّبْ ٚ ٔبٚ ظەریب ٚ ثبغ ٚ 

تیعا ثە٘ەضت ٚ تۀبٔەت ژٚٚرەوەضی... وەچی ٌەڕاس
لٛثبظی خەٌیزاظەٚە ٚٚٔییەن ثە ضیعرەوبٔی ڕخۆرە ٚأییە!"

ب تٛأبی ٙفریٛظەرە ثۆ ئەٚ ضٛێٕەرأەی تۀ ظیبرە، ڕٚٚٔییەوی
٘ەرە  ٕەێیە، ٚظیٛی ظەرەٚەی ئەٚ ضیعرأەیبْ ٘ە

 ،(٦٠)."ە ٘ەیە، لٛٚڵ ٌێیبْ ڕاِێٕیٓڕٚٚٔییەوبٔیطی پێٛیستی ثەٚ
 :چٛٔىە

یەن: ٚەن ضبعیرێىی ژٔەپەرست، ظڵی ٚەثەر ٔبظا، ئەٚ ژٔە ثە  
 تۀیب ثەخێی ثٙێٍێ. 

ظٚٚ: ئەٚ ٌە ٘ەِٛٚ گەضتەوبٔعا ٌەگەڵ ئەٚ ژٔەثٛٚە، ظۀب 
چٛٚزأی ئەٚ ظەچێ ٌەسەر وۆضی ِبٔگ ظاظۀیطێت ٚ سٛاری 
سٛٚرە ِبسی ظەثێت ٚ ظەست ٌە ِەِىی گٛڵ ظەوبت ٚ ٌە گەڵ 

ٓ ثبڵی ضۆی ِٛعەتەر ظەوبت.....؟ فریطتەوبٔعا ِەست ظەثێ ٚ ث
ئەٚ ٌەَ ظەلەظا، ڕازێىی ظڵی ضۆیّبْ ثۆ ئبضىرا ظەوبت، وە زۆر 
ٔیگەراْ ٚ ِٛزازیّە ٌەٚ سەفەرأەی ئەٚ ژٔە ثۆ ئەٚ خیگبیبٔە، 
ئەِەش ٌە سۆٔگەی پەرۆضیی ٚ غیرەورظٔەٚە ٘بتٛٚ. ظۀب ئەٚەتب 

ٍەیەٚە ( وۆپ٦)ڕٚٚثبری ژە٘ر( وە ) لٛثبظی خەٌیزاظە ٌە لەسیعەی
( خبر ثەڵێٓ ظٚٚپبت ظەوبتەٚە، وە ٌە ٦)( ظێڕەظا. ٣٨)ٌە 

سەضتتریٓ  چروەسبتی ژیبٔعا، ئبِبظە ٔییە، ثۆ چبٚترٚٚوبٔێه، 
 :ٌێی ظٚٚروەٚێتەٚە، ئەٚ ٌە وۆپٍەی ظٚٚەِعا ظەڵێ

 دۆزەخ(یش بیت من دێم)گەر تۆ 

 تا لە ناو بڵێسە سوورەكانت

وكێم  هەڵی 
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 بەڵێنت ی   دەدەم

 شەپۆیل دەریاكانكە ئاوڕ لە 

 (٧٣) نەدەمەوە

خب ثە ٘ەِبْ ٔەزَ ٚ ٔەغّە ٌە وۆپٍەوبٔی تر ثەڵێٕەوە ظٚٚ   
 :ثبرە ظەوبتەٚە ٚ ٌە وۆپٍەی ضەضەِیطعا ظەڵێ

 گەر تۆ،

 ڕووباری ژەهریش بیت من دێم

 تا مەلەی فەنا بوونت تیا بكەم

 بەڵێنت پێدەدەم

 گوێ لە فریاد و هاواری

 (٧٤) .بەردەكای  كەنار نەگرم

( ٥٣)ٌەَ چْٛٚ ٚ ٔەچٛٚٔەظا، لٛثبظی خەٌیزاظە، تۀیب ثە    
ٚضە، ضبٔۆگەرییەوی تراخیعی ئەَ ٚآلتە ّٔبیص ظەوبت، وە گەر 

ظەلی وراٚەی خەستەی ژْ( ٌەَ ضیعرەظا، ثعەیت، )ثە ظیمەت ٌە 
ثبضتر ٌە زِبٔی ئیرۆتیىبی ضبعیر تێعەگەیت ٚ ظەثیٕی چۆْ 

پەر ٚ لەٌغبٔی ژٔە. ئەٚ ٔبپیرۆزەوبْ پیرۆز ظەوبت ٚ ٘ەِیطە سٛ
 :ظەڵێ

 (سـوژن)

 ....وەرە بەردەرگا

 منیش دیم

 تۆ،

 بە قژ ڕادەكێشنە ژوورەوە

 .من  بە پەت

 

 ...وەرە ناو پەنجەرە

 منیش دێم

 چاوی تۆ بە كوێری دەڕێژن
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 .چاوی من بە سوژن

 

 وەرە سەربان

 منیش دیم

 تۆ،

 بە پاڵ دەخەنەخوارەوە

 .من بە لەقە

 

 مەیە دەرەوە

 نایەممنیش 

 لە ژوورەوە

 شەوێك عەشق

 تۆ

 دەكوژێت

 و

 سپێدەیەك

 (٧٥). من بە فیشەك

ظەلٕٛٚس  ٌە ژٚٚرەٚە ثێت یبْ ٌە ظەرەٚە، ٘ەرگیز تۀیب     
ٔییە، ظەٚری گیراٚە، ئەٚ ثە ٘ێّٓ ٚ ئبراِی ٚ ثێعۀگی ٚ ثە 
ٔەرِٛٔیبٔی پەیبِەوبٔی ضۆی ظەگەێٕێت ٚ ژٔی ٘ەر ٌە 

ٌەتیف ٘ەڵّەت(ی ِبٔعٚٚ ٚ ضەوەت ٚ )ظەثیٕیٓ  ثەاڵَگەڵعایە... 
٘ۀبسەسٛار، تەٚاٚ پێچەٚأەی لٛثبظی خەٌیزاظەیە، چۀعیٓ 

ثە ظەٚایعا  ژٚٚر ظەپطىٕێتەٚە ٚ ئەٚ وەسە ٔبظۆزٚێتەٚەٚە، وە
ظەٚ( )ٌەتیف ٘ەڵّەت( ٌە لەسیعەی ). ثۆیە ٚێڵ ٚ سەر گەرظأە..

 :ظا ٘بٚار ظەوبت ٚ ظەڵێ

 لە ناو ژوورەكەمدا

 هەیەژوورێیك دی 

 لە ژوورەكەی دیشدا
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 ژوورێیك دی هەیە

 لەناو ئەو ژووریشدا

 ژوورێیك دی

 لەناو ئەو ژوورەی دیشدا

 ....ژوورێیك دی

 ژوور

 ژوورێیك دی

 ژوور ژوور

 ژوور

 ژوورێیك دی و

 ژوورێیك دی و

 ژوورێیك دی و

 ژوور

 ژوور

 ژوور

 ئەم هەموو ژوورە دەكەمەوە

 دایكم

 (٧٦) .لە هیچ ژوورێكدا نییە

 :ئــبكـبم

o ضۆیەتی ثە تبیجەت ئیرۆتیىب، زِبٔی ضبٚەْ ەلٕٛٚسظ ٚ 
ّبیص ورظٔیی ظیّۀی ئیرۆتیه ٚ ظٚٚرەپەرێزە ٌە ٔ

 .ٔۆگرافی ثە لەستیی ٘ەٚەسجبزیڕپۆ
o  خەستەی ژْ، ٌە ظیعی ئەٚەٚە، ظەلێىی وراٚەی ئەظەثییە، ٌە

ڕێی وٛالٔعٔەٚەی زاَ ٚ ثریٕەوبٔی، ٚیژظأی ٔێرسبالری 
 .ٚەئبگبظێٕێتەٚە

o  ٚٚضیعرییەتی ضەیبڵی ئیرۆتیىب ٌە الی ئەٚ،  تێىەڵەیەوە ٌە ظ
 .ضەیبڵ:  ضەیبڵی ضٛظ ٚ  ضەیبڵی ژْ
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o ضبرەزایی ثبضی ٌە زِبٔی خەستەی ژٔعا ٘ەیە،  ظەلٕٛٚس
 .ٚ تەِِٛٛژاٚییە ٘ەرچۀعە ئەٚ زِبٔەی ژْ ئبڵۆز

o  ٚڵت )، ضیعرەوبٔی تەرخەِەی گٛتبرەێىیظیکەثەضێٛەیەوی
ی ژْ ضەرِی پێٕبٚێ،  تۆ ظەرٚازەوبٔی ٚیتّبْ(ە وە ظەڵێ:" ئە

 (٦٦) ".خەستە ٚ تۆ ظەرٚازەوبٔی ڕۆزی ئێّەی
------------------------------------ 

 :پەراوێسەكبن

http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html(1 

 * .دەقەكە لە مەتتی بابەتەكەدإ نوورسإوەتەوە 

 .٠١١، ل. ١١٠٤ ،٥گۆڤاری گەإلوێژ، ژمارە  (١

       ، ١١١٦ ،١٥نەریمان خۆشناو، د.، ئەرك و گریمانەكانی زمان، گۆڤاری زإنكۆی كۆیە، ژمارە  (٢
    ٠٥ل. 

  .٠٠٧ ،، ل١١٠٥، ١١٤گۆڤاری ڕإمان، ژمارە   (٣

5)https://davidwhyte.com/ 

٧  ، ر
        ،٣١٢٢( سەباح ڕەنجدەر، دوو كتێب لەبارەی شیعرەوە، چاپخانەی ڕۆژهەآلت، هەولی 

 .٣٥ل. 

ادە  (٨ ی وكراو دیوانی چاكەتێك لە كۆنە دەكڕم، ،قوبادی جەلیر
ا
نی جەمال بڵ  دەزگای ڕۆشنبیر

ەكانی
فان، ، ل. ٣١٢٦ عیر  .٪سڵێمانی

 . ٢١( سەرچاوەی پێشوو. ل٩ 

 9)  http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html 

 10) http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic 

 .سەرچاوەی پێشوو  (٢٢

كۆ  بێكەسدا،  )یوەڵد.( هاوژین ص )دەریا جەمال   (٢٣ ر
ۆتیك لە شیعری حەمایم شی  د.( ئیر

،  چاپخانەی ر
 .٢١، ل. ٣١٢٦شەهاب، هەولی 

 .٣٣. ل سەرچاوەی پێشوو،  (٢٤

 ٣١٢٦/ ٦/ ٢٣ ،٣٤٩، ژمارە باس هەفتەنامەی  (٢٥

 ٣٩.ل سەرچاوەی پێشوو،  (٢٦

، گۆرانی فۆلكلۆری  (٢٧ ێ، چاپخانەی شەهاب، حاجی سەعدوڵال شێخانی ر
دەشتر هەولی 

 ، ر
 .٧٣، ل. ٣١٢٤هەولی 

http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic
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 لە ئەدەنی کوردیدا  (٢٨
، ڕووتەمەنی ر

ڕەوی سەید برایم. چاپخانەی شەهاب، هەولی 
، ٣١١٩، پێشژ

 .٤٩ل. 
 18)http://www.goodreads.com/quotes/tag/eroticism  

   .٢٥ل.  ، ٨سشچاوەی ژمارە  (٪٢  

پ. د. محەمەد مەعروف فەتاح، لێكۆڵینەوە زمانەوانییەكان، چاپخانەی ڕۆژهەآلت،  (٣١
 ، ر
 .٥١٢ل.  ٣١٢١هەولی 

ەكردن، چانی پەخشژ سەردەم،  (٣٢
ی ، ڕەخنەی بونیادی لە تیۆرەوە بۆ پڕاكتیر ی ر

د. عەیل تاهیر حسێ 
 ،  .٢٣٥، ل. ٣١١٩سلێمانی

22) www.phklosophia natural principle mathematica. 

23) Face book. Qubadi Jalyzada 
 ١١٠٤/ ٤/ ٠١ ،١٢٧ هەفتەنامەی باس، ژمارە (٣٥

25) http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html 

كۆ بێكەس دإ. چانی پەخش و یوە، بونیانی وێنەی هونەری لە ڵد. هاوژین ص (٣٧ ر
شیعری شێ 

،   سەردەم،  ٠١١، ل. ١١١٨سلێمانی

 ١١٠٤/ ٤/ ٠١ ،١٢٧ ژمارە ،هەفتەنامەی باس   (١٦

28)http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic 

 ٥٦، ل. ١١٠٥، ١١٤ گۆڤاری ڕإمان، ژمارە  (٪٣

30)http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic(DavidJ. Duncam( 

 ٥٦ل.  سەرچاوەی پێشوو،  (٤٢

32)http://xn--sgb8bg.net/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%B9%D9%86- 
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84/ 

 سەرچاوەی پێشوو.  (٤٤

 34)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17042.pdf   

35)http://www.alriyadh.com/103503 
 .١٦، ل. ١١٠٤، ٢٦ گۆڤاری زإنکۆی کۆیە، ژمارە (٤٧

 .وإرإی فێیسبووك دەقنووس.  (٤٨

38)http://www.goodreads.com/quotes/tag/poets 

39)http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html 

http://www.goodreads.com/quotes/tag/eroticism
http://www.phklosophia/
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic(David
http://حكم.net/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-
http://حكم.net/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17042.pdf
http://www.alriyadh.com/103503
http://www.goodreads.com/quotes/tag/poets
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
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. هەژإر. : هەیبەر (* ٥١ ی  هە  دۆز و مەبەستێیک شیاوی نووسیر
ی

           نبانە  بۆرینە، فەرهەنیک
  .٠١٠١ل. 

 41)https://en.wikipedia.org/wiki/Jealousy   
من(ی لەسەرەتادإ بەكار هێناوە و بۆ پێدإگرتن لەوەی كە  ترش )بڕوإنە  شاعێر جێناوی *(  ٣٠

م دەكەی( )هەیە لەبێر بكرێت، بۆیە نەیگوتوە:   .لەبێر

، چاپخانەی ١حموود، بونیانی زمان لە شیعری هاوچەرچی كوردیدإ، چد. ئازإد ئەحمەد مە  (٣١  
 ، ر
 .٠٥٦، ل. ١١٠١حاچی هاشم، هەولێ 

 .٠٥٨سەرچاوەی پێشوو. ل.  (٣٢  

  ٠٠١ل  ،، ١٥سەرچاوەی ژمارە  (٣٣  

ی إلمحتلة (٣٤    فلسطیر
ی
مۆسسة إلعربیة  ،٠ ،ط٠٨٦٦-٠٨٣٧د.صالح إبوصبع، إلحركە إلشعر ف

 ،  ٧٥ص  ،٠٨٦٨إلدرإسات وإلنشژ

45)  http://www.apa.org/monitor/2009/06/revenge.aspx 

        ،١١١٧پ. هێلمۆت وینگەر. و. نارس سەإلچ، دەرووناش ترس، چاپخانەی شڤان،  (٥٧
 .٠١ل. 

47) https://en.wikipedia.org/wiki/Nyctophobia 

 48) http://www.livesciemce.com/13434 - phobias - fears -html 

49)https://en.wikipedia.org/wiki/Katoptronophilia 
50)http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139
&sID=17 524  

ە.   ( ٦٢  ئەم قەرسە ئێستا كراوەتە مۆزەخانە لە شاری قاهیر

 52)https://www.quora.com/What-do-you-call-someone-who-enjoys-
watching- 

٥٣) Voyeurs لە شاری كۆیە، سەڵتێك كون لە دیواری  ،یەكەیم ڕابردوو لە نیوەی سەدەی

ماڵەكەی كە بە تەك حەمامەوە بووە، دەكات و تەماشای ژنانی حەمامەكەی كردووە. 
م ئاشەوانێكیش هەمان كاری كردووە 

ا
ئەو تەماشای دراوسێیەكەی خۆی كردووە، نەنكم   بەڵ

دێك ئەم ر
ەمی  ایەوە لە گەڕەیك قەآلتیش لە شاری كۆیە پیر ڕ ر

ا گی  ەی كردبوو و بەسەردا گیر
، )بوو.   (١١٠٠كؤية،   ،ساڵ ٩٧چاوپێكەوتن، زبێدی حاجی عەبدوڵالی كەبابچی

54)  https://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_fetishism 

55)http://www.livescience.com/22894-men-and-women-see-things-   
differently.html      

56)http://www.faithandhealthconnection.org/the_connection/spirit-
soul-and- body/     

https://en.wikipedia.org/wiki/Jealousy
http://www.apa.org/monitor/2009/06/revenge.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyctophobia
http://www.livesciemce.com/13434
https://en.wikipedia.org/wiki/Katoptronophilia
http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139&sID=17%20524
https://www.quora.com/What-do-you-call-someone-who-enjoys-watching-
https://www.quora.com/What-do-you-call-someone-who-enjoys-watching-
https://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_fetishism
http://www.faithandhealthconnection.org/the_connection/spirit-soul-and-%20body/
http://www.faithandhealthconnection.org/the_connection/spirit-soul-and-%20body/
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.٧٦. ل. ١١٠٥، ١١٤ گۆڤاری ڕإمان، ژمارە (٦٨    

58)https://en.wikipedia.org/wiki/Icarus 

59)https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise 

 ١١٠٤/ ٤/ ٠١ ،١٢٧ هەفتەنامەی باس، ژمارە (٧١

  ٠١٤ل.  .، ٦سەرچاوەی ژمارە  (٧٢

 ٠١٦سەرچاوەی پێشوو. ل.  ( ٥١

 .٠٠٧ــ  ٠٠٦سەرچاوەی پێشوو. ل. ( ٥٢

 ٠٢٦٠ـ  ٠٢٦١، ل. ١١٠٤ ،دیوإنی لەتیف هەڵمەت، غەزەلنووس( ٥٣

65)http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic 

 :ماُەرچاؤضـ

، چاپخانەی ١د.(، بونیانی زمان لە شیعری هاوچەرچی كوردیدإ، چ)ئازإد ئەحمەد مە حموود  (٠

 ، ر
 .١١٠١حاچی هاشم، هەولێ 

١)  ، ر
ێ، چاپخانەی شەهاب، هەولێ  ر

، گۆرإنی فۆلكلۆری دەشتی هەولێ  حاچی سەعدوڵال شێخانی
١١٠٢. 

كۆ  د.(، ئێر )یوە ڵص د.( و هاوژین)دەریا جەمال حەوێزی  (٢ ر
ۆتیك لە شیعری حەمایم شێ 

 ، ر
 .١١٠٤بێكەسدإ، چاپخانەی  شەهاب، هەولێ 

 .١١٠٤دیوإنی لەتیف هەڵمەت، غەزەلنووس،  (٣

ڕەوی سەید برإیم (٤
،  ،پێشژ ر

 لە ئەدەنی كوردیدإ،. چاپخانەی شەهاب، هەولێ 
 .١١١٧ڕووتەمەنی

 ، پێشەك. ٨سەچاوە ژمارە  (٦

،  سەباح ڕەنجدەر، دوو كتێب لەبارەی (٥ ر
 .١١٠٠شیعرەوە، چاپخانەی ڕۆژهەآلت، هەولێ 

ی  (٧ ر
ەكردن، چانی پەخشژ )عەیل تاهێر حسی 

ی د.(، ڕەخنەی بونیادی لە تیۆرەوە بۆ پڕإكتێر
 ،  .١١١٧سەردەم، سلێمانی

إدە، چاكەتێك لە كۆنە دەكڕم،  (٨ ی وكرإو قوبادی جەلێر
ی
فان، بڵ ی جەمال عێر  دەزگای ڕۆشنبێر

ەكانی
١١٠٤    . 

پ. د.(، لێكۆڵینەوە زمانەوإنییەكان، چاپخانەی ڕۆژهەآلت، )روف فەتاح محەمەد مەع (٠١
 ، ر
 .١١٠١هەولێ 

 . ١١١٦، ١٥د.(، ئەرك و گریمانەكانی زمان، گۆڤاری زإنكۆی كۆیە، ژمارە )نەریمان خۆشناو  (٠٠

كۆ بێكەس دإ. چانی پەخش و )یوە ڵهاوژین ص (٠١ ر
د.(، بونیانی وێنەی هونەری لە شیعری شێ 

، سەردەم،    .١١١٨سلێمانی

 .١١١٧و. نارس سەإلچ، دەرووناش ترس، چاپخانەی شڤان،  ،پ()هێلمۆت وینگەر  (٠٢

http://www.faithandhealthconnection.org/the_connection/spirit-soul-and-%20body/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic
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 گۆڤـار و ڕۆژنـامە: 

 . ١١١٧، ٠٢٠گۆڤاری ڕإمان، ژمارە   (٠٣

 . ١١٠٥، ١١٤گۆڤاری ڕإمان، ژمارە    (٠٤

 .١١٠٤، ٢٦گۆڤاری زإنكۆی كۆیە، ژمارە   (٠٥

 .١١٠٤ ،٥گۆڤاری گەإلوێژ، ژمارە   (٠٦

 .١١٠٤/ ٤/ ٠١ ،١٢٧ژمارە  ،هەفتەنامەی باس (٠٧

 :  عەرەب 
 بە زمابی

ی إلمحتلة ،د()صالح إبوصبع  (٠٨   فلسطیر
ی
مؤسسة إلعربية  ،٠،ط٠٨٦٦-٠٨٣٧إلحركة إلشعر ف

 ،  .٠٨٦٨إلدرإسات وإلنشژ

و ئینتەرنێت:  ڕ ماڵپە  

20 Facebook. Qubadi Jalyzada 

21 http://www.apa.org/monitor/2009/06/revenge.aspx 

22 http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html 

23 http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139

&sID=17524 

24 http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic 

25 http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html 

26 http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic(David J. Duncam) 

27 http://www.goodreads.com/quotes/tag/eroticism 

28 http://www.goodreads.com/quotes/tag/poets 

29 http://www.livesciemce.com/13434 - phobias - fears -html 

30 http://www.livescience.com/22894-men-and-women-see-things-   

differently.html 

31 http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17042.pdf 

32 https://en.wikipedia.org/wiki/Jealousy 

33 https://en.wikipedia.org/wiki/Katoptronophilia 

34 https://en.wikipedia.org/wiki/Nyctophobia 

35 https://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_fetishism 

36 https://www.quora.com/What-do-you-call-someone-who-enjoys-

watching- Voyeurs 

37 www.phlosophia . 

http://www.apa.org/monitor/2009/06/revenge.aspx
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139&sID=175244
http://www.farfesh.com/Display.asp?catID=142&mainCatID=139&sID=175244
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/poetic.html
http://www.goodreads.com/quotes/tag/erotic(David
http://www.goodreads.com/quotes/tag/eroticism
http://www.goodreads.com/quotes/tag/poets
http://www.livesciemce.com/13434
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17042.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Jealousy
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 (٣)بابٔتی 

 ،یگٔڕأّوە و زایاّذّی شـیعریی یٕؤّری  بوّیاتگٔر

 دا مـٔریـٌ دەشـتی()ىٔ دوو دەقی 

 

ثە گٛزەرورظْ ثۀبٚ وٛچە ٚ وۆ٢ٔی لۆٔبؽ ٚ وبرٚأسەرایەوبٔی   
ضـیؼر، جێعەگەیٓ وە ٌەٚەجەی ِرۆڤــ ضٛٚی ظاٚەجە ضـیؼر ٚ ثە 

ضۆی پێٛە سەرلبڵ ورظٚە، ظا٘ێٕبْ  ،٘زر ٚ ٘ۆش ٚ ئۀعیطەیەٚە
أی ئەَ ڕضحە ئەظەثییەی ظاگیرورظٚە، جب ڕٚٚثەرێىی  ٘ێٕعە فراٚ

ئەٚ ئبسحەی وە ضیؼری خٛاْ ثە ظا٘ێٕبٔی خٛأەٚە پێٕبسە ٚ 
ظایە، وە ظەجەٚێ ٌە وراٚە. خب ضۆضـییەوەی ٌەٚەثەسحەٚا

ەوبٔی ئبضىرا ثىەیث ٚ ظا٘ێٕبْ ٔزیه ثجیحەٚە ٚ جەٌەسّی ٔٙێٕیی
، وحِٛث ٚەوٛ ِبسیی ٚایەٚە ثە ٘بسبٔی ثە ظەسحی جێیبْ ثگەی

ڕاثّێٕیث. خب چٛٔىە  ٚٚرڕا جێیثۆت ٔبگیری ٚ ٘ەر ظەثێ ٌە ظ
ثە گٛێرەی  لبٌت ٚ  خیٛە( سرٚٚضحە،)ضٛظی زاراٚەی ظا٘ێٕبْ، 

 ،ٔەضطە ٚ خێگە ٚ پێگە خیبٚاز، ضێٛازی ڕٚضسبری ضۆی ظەگۆڕی
ئەٚا ضێٛازی پێٕبسە ٚ ٌەلبٌجعأی ثەگٛێرەی لۆٔبغەوبٔی 

گۆڕأىبریعایە.  ِێژٚٚی ٘ۆضیبریی ٚ ِەػریفیی ِرۆڤەوبْ ٌە
ثۆیە ٌەسەرەجبی ثٛٚٔەٚە، ِرۆڤــ زۆری ِەراق ثٛٚە ثزأی 
سەرچبٚەوەی ٌەوٛێٛە ٘ەڵعەلٛڵێث ٚ ٘ۆوبرە ضٌٛمێٕەرەوبٔی 
٘ٛٔەریی ظا٘ێٕبْ پطث ثە چ ثٕەِب ٚ جٛضُ ٚ پێىٙبجە ٚ  ثٕح ٚ 
ثٕەِبیەوی ٘زریی ٚ ظەرٚٚٔیی ٚ ڕۆزییەٚە ظەثەسحٕەٚە. گریىە 

بٔە:" ظا٘ێٕبْ ظەر٘بٚیطحەی سرٚضی وۆٔەوبْ ٌە ِێژە گٛجٛی
ٚ  (0)1سىبٔە ضٌٛمبٚە.."ڕزێىی ضبراٚەیە وە ٌە سرٚضحەٚە ضۆ٘ێ

پحر ثە وبری ضەیحبْ ٚ خٕعٚوە ٚ ٌەِەخێحراْ ظأعراٚە، ئەِە ٌە 
ن ٌە ضێٛەوبْ ڕۀگی یەوەٌحٛٚری زۆرثەی ٔەجەٚەوبٔعا ثەضێٛە

رۆڤە ٚای ورظٚە ضبػیر ثە ثٛٚٔەٚەرێىی خیبٚاز ٌە ِ ٚ ظاٚەجەٚە
ی  وۆٔی ػەرەثیعا، خگە وەٌحٛٚرئبسبییەوبْ سەیر ثىرێث. ٌە 

ٌەٚەی  ضبػیر، ٚەن سبزیر سەیروراٚە،  ٘ەر ثە زاراٚەوەی 
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بِعُهُهُ اْمغَبوُوىَ. لٛرئبٔی پیرۆز ئبِبژەی پێعەوری وە ظەڵێ:"  وَامّشُعَرَاءُ ێّتَ

هُْه   وَادٍ ێهِیوُوىَ. وَأَّيَ
ِ
هُْه فِی لُّل ی وەٌحٛٚرٌە  (٢)ێقُومُوىَ وَب اڵ ێْفعَنُوىَ."أَڵْه تَرَ أَّيَ

 ،وٛریعیطعا، ثە ٚێً ٚ ٚەٌی ٚ ضێث ٚ ضەیعا  ٚ ظێٛأە، ظأعارەٚە
ٚەٌیعی وٛێطب ِسەِەظ )یبْ ثەسەر  ٚەٌی ظێٛأە()ئەٚەجب ٔبٚی 

ٚەجەٚە.  ٌە سەرظەِی ڕۆضٕگەرایطعا، وە ٛ( ظا ثڕی0٩٩0ــ  0٩2٩
ٌەسەر الیۀە زأبوبْ ٘ەٚڵیبٔعا زأسحییبٔە پەرظە 

را ثىەْ، جەِِٛژاٚیەوبٔی ظا٘ێٕبْ ٘ەڵعۀەٚە ٚ ڕازەوبٔی ئبضى
 ری ٌێ ظەرٔبوەْ. ئەٚەجب ضبزأبیظەثیٕیٓ ئەٚأیص ثبش سە

بزأیٓ ٔظەڵێ:"(  Sigmund  Freud 0٩١١ - ٪2٪0)ظەرٕٚٚٔبس
 Carl ١0٪0 -0٩٨١)ظایه ظەثێث." ٚ ثە٘رەی ظا٘ێٕەرأە چۆْ ٌە

Jung  -   ) ظەڵێ:" ورظٔەٚەی ضفرە ٚ ڕەِزەوبٔی وبری ضبگرظیطی
             (2)ضۆی ٌەضۆیعا ٌٛغزێىی ٔەوراٚەیە."  ،ظا٘ێٕبْ

ئەَ ثەروٛڵەَ ثۆ ئەٚەیە: وەوبجێ  ثۀعەیص ٌەَ ثبثەجەظا،     
ضیؼر ٚ ظا٘ێٕبْ( ظەوەَ، ظڵٕیبَ وە )ڕاڤە  ٚ ضیحەڵىبری ثۆ  

ئەٚەی ٌە ظڵّەظایە، ثۆَ ظأبڕێژرێحە سەر وبغەز ٚەن ظەِەٚێ، 
خیٛە سرٚضحە(. ثە لەظ )چٛٔىە ضٛظی ضیؼریص ثبثەجێىی 

 !خیبٚازی ٚ زۆری چێژەوبْ، ڕاڤەوبٔیص خیبٚازْ ٚ زۆرْ

ثب ٌەضۆِبْ ثپرسیٓ"  ضـبػیر ثۆ ضـیؼر ظەڵێ؟ " ئەگەر ٘ەر ثۆ    
ی ٚ جەسىیٕی ڕۆذ ٚ ظەرٚٚٔی ضۆیەجی، ضۆضـە، ظڵٕەٚای

ضٛێٕەریص ٔبڕاسحەضۆیبٔە، ئەٚ ظڵٕەٚاییە ٚ جەسىیٕە 
ثگٛێزێحەٚە ثۆ ٘ەٚاری ظڵ ٚ ظەرْٚٚ ٚ ڕۆزی ضۆی، چٛٔىە ئێّەی  
ِرۆڤــــ ٌە زۆر جٛضُ  ٚ پێىٙبجە ئۆڕگبٔییەوبْ  ٚ ڕۆزییەوبٔعا  

ر ٘بٚثەضیٓ. ضۆ ئەگەر ٚەن پرجەلبڵ چۀع وٛزێىیص ثەسە
رجەلبڵە ٚ ىبت، ئەٚا زەلی ضۆِبٔە ئەٚ ظار پئێّەظا ظاثەش ث

ٚە، ثٕرضێٕیٓ ٚ ثە ٛثەر٘ەِەوەی، ٚەن چێژِبْ ٌێ ٚەرگرج
ئەزِٛٚٔی ثبغەٚاْ ٚ ڕەزەٚأەوەی ئبضٕب ثیٓ. ئەٚەی ظەسحی 
گرجُ ئەَ ظێڕأە ڕەضجىەِەٚە ظٚٚ ٘بٔعەر ثْٛٚ: یەوێىیبْ 

بٔی ٔەجەٚەوبٔی ٚەن زِ ەیە وە ئەگەر زِبٔی ضـیؼری وٛرظیئەٚ
ی ئەظەثی جر، ٌە پێطجڕوێی ظا٘ێٕبْ ٚ ئەفرأعْ ٚ ٔٛێىرظٔەٚە
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ڕۀح ٚ ضەٚٔطٛٚٔی ثۆ ثىێطرێث،  خیٙبٔیعا ثٛٚٔی ٘ەثێث ٚ
ثێالیۀبٔە، ثەری ئەٚ ڕۀح ٚ ضـەٚٔطٛٚٔییە  ،ئەظی زەلٛأییە

٘ەڵسۀگێٕیٓ ٚ سیّب خٛأەوبٔی ئبرایطححر ثىەیٓ  ٚ ڕٚٚە 
ثىەیٓ؟ ٘بٔعەرەوەی ظیىە، ئەٚەیە، جەڵطەوبٔیطی ظەسث ٔیطبْ 

ئەگەر ثۀعە جٛأیجیەجی ثە ٔبٚ  ڕاز ٚ جٌٛٚە ڕێی ػبسێی  
خۀگەڵی  ظەلە ضیؼرێه، ضۆڕثجّەٚە ٚ ِطحێه ػەلیمی خٛأیی   

ضۆش ٔییە،  ،ٚ ظەفرێه ٘ۀگٛیٕی ٌەزەت ٌەگەڵ ضۆِعا ثێّٕەٚە
ثیبْ  ثەسەر ضیؼرظۆسث ٚ زِبٕٔبس ٚ ضٛێٕەرأی ٘بٚزِبُٔ ظا

ثەضـّەٚە! ضۆ ئەگەر وبوی ضبػیریص سبجّەیەوی ضؼریی یبْ 
زِبٔەٚأی ورظثێ، ضێر ٔییە ــ گەر پێّبٔىرا ــ  ظەسحی ثگریٓ ٚ 

 ٔە ٔە٘ێڵیٓ ثىەٚێ؟

وەرەسحەی ضبٚی ٌێىۆڵیٕەٚەوەَ، ئەَ ظٚٚ ظەلە ضیؼرەی     
وە  ،وەی ئەگەی پەیبجریس؟()ضبػیری ٔبسراٚ  وەریُ ظەضحی یە: 

/  ٪/  ٨ )ەفحۀبِەی  ڕەضٕەی چبٚظێر ٌە ( 4٨2٘)ٌە ژِبرە 
ئەفیٛٔی ِٓ( وە ٌە  )ەجەٚە ٚە ظەلە ضیؼری ثاڵٚوراٚ( 210١

( 210١/  ٩/  01)( ڕۆژٔبِەی ٘ەٌٚێر ٌە 0٪20)ژِبرە 
( 2)ەجەٚە. ئەسحٛٚٔعەوی ٘بٚثەضی ئەَ ظٚٚ ظەلە، ثاڵٚوراٚ

 .:ڕایەڵەی ضێٛەجی ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەی پێٛەثەسحراٚەجەٚە

ِی ٘ەر ظٚٚ ڕگەڕأەٚە ٚ زایبٔعْ، فۆ ییثٛٔیبجگەرجەوٕیىی . 0
 .ظەلەوەیبْ جۀیٛٚە

ثە ئەزِٛٚٔىرظٔی لٛٔبغێىی جبزەی  ضبػیر ٌەسەرەژأی. 2
 .ئەزِٛٚٔی ضیؼریەجی

اسحەوبٔی ثڕەوبٔی ٚێىچْٛٚ ٚ وۆٔحرٌە ٘ێڵە جەریت ٚ یەوحر. 2
ئەظەثیی ٚ ِەػریفیی ی ٘ٛٔەریی ٚظەسەاڵجظٚٚ ظەلەوەظا، 

 .زەلی ظەثریسىێٕەٚەظەلٕٛٚس ثە 

ثۆ ثەرچبٚ ڕٚٚٔی ضٛێٕەر، ٌەَ ٌێىۆڵیٕەٚە ڕەضٕەوبریەظا،    
( ڕە٘ۀع ــ وە ٌەظیعی ِٕەٚە ـــ 2)جیطىعەضەِە سەر ئەَ  

 :ضبیسحەی ئەٚەْ ضٛێٕعٔەٚەیبْ ثۆ ثىریث
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 ضیؼری یبٔعٔیزا. 
 گەڕأەٚەی ضیؼری. 
 ی  ٘ٛٔەریی ٚ ئەظەثیی ٚ ِەػریفیی ظەلٕٛٚسظەسەاڵج. 

ئبضٕب ٌەظەسحپێىعا، ثب سەر پێیبٔە، ثە٘ە رظٚٚ ظەلەوەجبْ    
 ثکەَ:

( ظێڕە ضیؼری ئبزاظە،  ثە ٪٨) ،وەی ئەگەی پەیبجریس؟()ظەلی    
ثە٘ەڕەِەوی، ثەَ ضێٛەیە ظاثەش  ،( وۆپٍەظا04)ژِبرە ثە سەر 

( 0)( وۆپٍەی پێٕح ظێڕی ١)( وٛپٍەی ضەش ظێڕی، ٨)وراْٚ: 
وٛپٍەی چٛار ظێڕی. ٘ەرچی ( 0)وٛپٍەی زەٚت ظێڕی ٚ 

( ظێڕە ضیؼری ئبزاظە، ئەٚأیص ثە ٨0)ئەفیٛٔی ِٓ(ە، )ظەلی
ژِبرە ٚ ثە جێىە٢ٚی ثەَ ضێٛەیە ثەسەر وۆپٍەوبٔعا ظاثەش 

( 01، ٪، ٨، ١، ١ ،4)( وٛپٍەی ٘ەضث ظێڕی، ٌە٘ەر 2)ثْٛٚ: 
 .ظێریص یەن وۆپٍە. ظێڕەوبٔی ئەَ ظەلە ٌەٚی ظیىە وٛرجرْ

ی یثە ضیحەڵىبر ٌە جێىگەیطحٕی ظەلەوبٔعا،ثۆ ئبسبٔىبری،    
گەڕأەٚە( ظەسث پێعەوەَ. ظ. ئبزاظ ئەزّەظ ِەزّٛٚظ، )٘ٛٔەری

ظیبرظەیەوە ظەوبت:" (Repetitionگەڕأەٚە)ثەَ ضێٛەیە پێٕبسەی 
ضٕەگراْ ەٌە ظیبرظەوبٔی ضێٛازگەری، ڕەٚأجێژی، زِبٕٔبس ٚ ڕ

 ثە گطحی، ثبسیبْ ورظٚٚە. گەڕأەٚە ثە فزە ٚ ٚجە ٚ
ٚاجبیەوبٔییەٚە ثریحییە ٌە ظٚٚثبرەورظٔەٚە ٚ ٔبٚ٘ێٕبٔەٚەی ٚضە 
ٚ ظەسحەٚاژەوبْ، ٌە ضٛێٕێىی ظیىەی خیب ٌەٚ خێگەیەی وە ٌە 

  (4)روراْٚ ٌە ٘ێٕعێ ٚێٕەی ضیؼریعا."ثەرایەٚە ٚجراْٚ، یبْ جۆِب

٘ەرچۀعە گەڕأەٚە ٌە ضیؼری فۆٌىٍۆری ٚ ضیؼری والسیىیعا 
٘ەسحە ضبراٚەوبٔی ضبػیر ٌە ڕێی ٘ەیە ٚ ثۆ وەضفىرظٔی  

٘بجٛٚە ٚ ظٚاجر ٌە ٓ ثە ئیسبی ٔبٚ ظەلەوبٔەٚە ثەوبرضۆ٘ەڵٛاسی
ٌە خیٙبٔە ظڕاِبیەوەی  ،ضٛێٕەر ٚ ثیسەر( )ثەرگٛێی پەیبِگرظا

ئەٚا ٌە ضیؼری ٔٛێی   (١) ،جە ئبٚازێىی ظۀگعەرەٚەٛٚەظەلعا، ث
ثۆجە ظەرثڕی ظەالٌەجێىی ٘ٛٔەری ٚ ظەرٚٚٔی  ،٘بٚچەرضعا

چبن یبْ ضراپ، خٛاْ یبْ )ضبػیر، ثۆ زەلىرظٔەٚەی ضحێه 
ٔبضیریٓ، ضێر یبْ ضەڕ(، ئەِەیص ثە پطحجەسحٓ ثە ٘ٛٔەری 



91 

 

ظەالٌەجە ٘ٛٔەرییەوە  (١)ڕەٚأجێژی ٚ خٛأىبری ٚ زِبٔەٚأییەٚە.
 ظەالٌەجە ثەاڵٌَە ٚەسحبوبری ضبػیرظا ضۆی ظەثێٕێحەٚە، 

ظەرٚٚٔییەوە ٔیطبٔعأی ئەٚ ِەراق ٚ گرێیە ظەرٚٚٔییبٔەیە وە 
ٌە ٔبضی ضبػیر ظا٘ەْ، ٚەن  ئەٚ ظەرزییە ئێسىە ِبسییەیە وە  

 ظەریٙبٚێژێحە ظەرەٚە، ٘ەر ٚە ٚ ٘ەٚڵعەظاتٌٛە لٛرگی چەلی
گەڕأەٚەیەن ٌە ظەلعا،  وۆضە ٚ لِٛٚە ئبٚی ئەٚ  گەرٚٚەیە وە  

  .ئێسىەوەی  جێچەلیٛٚە

( ئبسث ِبِەڵەی 2)ٌەسەر  (Poetic Repetition) گەڕأەٚی ضیؼری
 :ٌەگەڵعا ظەورێث

 ظۀگی یئبسح. 
 ئبسحی ثٛٔیبجی.  
 ئبسحی ظەالٌەجی. 

وەی )ثب ٌە ٔبٚٔیطبٔی ٘ە رظٚٚ ظەلەوەٚە ظەسث پێجىەَ:     
وە ظەلٕٛٚس ئەٚأی  ،ئەفیٛٔی ِٓ( )ئەگەی پەیبجریس؟(  ٚە 

چٛٔىە ٔە  ،وٍیً. ئەٚاْ لٛفڵٓجە لٛفڵ ٚ ٘ەَ ٚٚە٘ەَ ورظ
ظەزأیٓ پەیبجریس وەی ظەگبت ٚ ثۆ ضبػیر چبٚەچبٚیەجی ثگبت 

 ،ئەٚوەسە( وێیە؟ ٘ەرٚە٘ب ٔبزأیٓ  ظەلٕٛٚسێىی ٘ۆضیبر)ٚ 
وەسێه یبْ ضحێه( ظەوبجە ئەفیٛٔی ضۆی ٚ ضۆی پێ )ثۆچی 

رچبٚەی ٔبٚٔیطبٔی ظەلی وە  ضٛێٓ پێی سە ثەاڵَثێٙۆش ظەوبت؟ 
پەیبجریس( ظۀبسیحەٚە یەوسەر وٍیٍە )یث ٚ عەگریەوەَ ٘ەڵ

ظەظۆزیحەٚە، وبجێىیص چۀع ظێڕێىی ظەلی ظٚٚەِیص 
ئەفیْٛ(ە جێعەگەیث )ظەضٛێٕیحەٚە، ٌە ٔٙێٕیی وبریگەریی ئەٚ 

 :ئەٚ ظەڵێ ،ٚوٍیٍەوەت ظێحە ٔبٚ ِسث.

 چۆن درەوشانەوەی  ڕژاوت كۆكەمەوە

سان ئەكەیتەوە  (0ئەفیٛٔی ِٓ  )(٨) .كە تۆ هەمیشە پەیمانەم پڕ داگێ 
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 :ٕؤّری گٔڕأّوە ىٔ ّاوّیشاّی دەقٔماّذا

٘یچ ضبػیرێىی ٘بٚچەرضی وٛرظ. ثەلەظ وەریُ ظەضحی    
ضٌٛٚیبیی ٘ٛٔەری گەڕأەٚە ٌە ٔبٚٔیطبٔعا ٔییە. ئەٚەجب ٌە 

  Anadiplosis)  وۆجب گەڕأەٚەی)( خبر 2٩) ،ثبز( ظا)لەسیعەی 
Repetition  .گەڕأەٚە( ٚاجب  ٚضەی ظٚٚثبرەوۆجب )ثەوبر ٘ێٕبٚە 

ثۆٚە ٌە وۆجبی ظەسحەٚاژە یبْ ڕسحەظا. ئەٚ، سێجەرە ٔبٚٔیطبٔی 
ثبز،  ڕەگەزی ثبز، سەزەرەوبٔی)ٚەن  ،زۆری ٔٛٚسیٛەجەٚە

فڕیٕەوبٔی ثبز، سەفەرەوبٔی ثبز،  ثەرزثٛٚٔەٚەوبٔی ثبز،  
سەراٚەوبٔی ثبز، ثێچٛٚەوبٔی ثبز، ضەِەوبٔی ثبز، ٔٙێٕییەوبٔی 
ثبز، جۀٙبییەوبٔی ثبز، گریبٔەوبٔی ثبز،  ِەػطٛلەوبٔی ثبز، 
یبظاضحەوبٔی ثبز، پبییزەوبٔی ثبز، ڕۀگەوبٔی ثبز، ثبرأەوبٔی 

ئێٛارەوبٔی ثبز، جٛڕەیەوبٔی ثبز، ثبز،  سٛٚجبٔەوبٔی ثبز، 
وەٚجٕەوبٔی ثبز، غەریجەوبٔی ثبز، ثبڵەوبٔی ثبز، ئەضمیٕی ثبز، 
ضەڵٛەجەوبٔی ثبز، گۆرأییەوبٔی ثبز، سەراثەوبٔی ثبز، 

وحێت(ظا )ٌە لەسیعەی  (٩)زیٕعأەوبٔی ثبز، ٚەسیەجەوبٔی ثبز( 
گەڕأعٔەٚەی ٘ەیە ٚ ٌە لەسیعەی ( سێجەرە ٔبٚٔیطبٔی 2١)
( 20)یص  ضێٛەْ( )( ٚ ٌە  لەسیعە 22)سحگبی سرٚٚت( ظا پەر)

 .سێجەرە ٔبٚٔیطبٔی ظأبٚە

 ٕؤّری گٔڕأّوە، ىًٔ دوو ّاوّیشأّ ماٍیاِّ؟

ِەرج ٔییە گەڕأەٚە، ٘ەر  ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚی یەن ٚضە یبْ   
گەڕأەٚەی )یەن ظەسحەٚاژە یبْ یەن ڕسحە ٚ ظێڕ ٚ وۆپٍە ثێث. 

ثەٚ گەڕأەٚە ظەگٛجرێث وە ٌە  ( Tautology Repetitionفرە فۆڕَ
لبٌجی ٚضەی خیبٚازظا ٘ەسث ثە ثۆْ ٚ ثەراِە ٚ ضىڵ ٚ 

خب  (٪)ٌە ضٛظی ٚضەظا ظٚٚثبرە ٔبثێحەٚە.ڕٚضسبری ظەورێث ٚ 
ئەگەر وۆثەر٘ەِی ظەلٕٛٚس ٚەرثگریٓ، ظەثیٕیٓ ٘ەرظٚٚ 

وەی )یبْ جێعایە،  ٘بٚضبٔی گەڕأەٚی فرە فۆڕِی()ٔبٚٔیطبٔەوە 
ئۆٌیس، زۆرثب، )یبجریس؟(  زۆرْ، ٚەن ٔبٚٔیطبٔی ئەگەی پە

ئەٚ ٌە  ،ِیعۆز، ِبروۆپۆٌۆ، ئٛرفیٛٚس، فێرژیً ٌە جەِحِٛبْ(
پەیبجریس( )ٌە جەِحِٛبْ( ئبِبژە ثە زیٕعٚٚیفێرژیً )ظەلی
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ظەوبت ٌە ٔبٚ ڕۆزی ضۆیعا، وە ئەِەیص ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەیەوی 
 :ظیىەیە ٌە لبٌجێىی جرظا. ئەٚ ظەڵێ

 چاو هەتەركاهەتا 

 پانتابی ترووسكەی زیوین بوو

 پیاتریس دەهات

 لەتارای قومێكا وەك مەسنی 

 (01) هە سنی داگرتم.... 

ئەفیٛٔی ِٓ(ە ثە ظٚٚ ضێٛە گەڕأەٚەوەی )٘ەرچی ٔبٚٔیطبٔی    
گەڕأەٚی فرە فۆڕِی(، )ظەثیٕیٓ وە ظەچٕە ژێر ِبٔطێحی
گەڕأەٚەی جبرژەْ( ٘ەیە )یەوێىیبْ ئەٚەیە وە ظەلٕٛٚس  ظەلی 

 :ڤبٌیۆَ(  ئەَ ظەلەضی جۆِبری ورظٚە ٚ ظەڵێ)ٚ ثە ٔبٚی 

 ئەو هەوارە ڕەشەمەی چامەی درێژی ڤـالـیۆم بارە

 تەنەكە و عاتیفەی ناو
 

 ڕەشەمەی دڵ

 (00). قووبی مزە..... 

ضێٛازی گەڕأەٚەوەی ظیىە  ،ڤبٌیۆَ = ئەفیٛٔی ِٓ( )ٌێرەظا    
ٌە ٔبٚ فۆڕِی ئەٚ ٚضە ٚ ظەسحەٚاژە ٚ ڕسحبٔە ظایە وە 

ٚە ٌە ضێٛەی جەبرە ثٛٚٔەظەلەوەیبْ سیطٕبش ورظٚٚە ثە ظٚٚث
 .ثە ظرێژی ظێیٕەٚە سەر ئەَ ضبڵە -خیبٚازظا

٘بُٔ  Sanober Kha) )یجەیەوی وچە ضبػیر ٚ ٔٛٚسەری ٘یٕعگٛ   
سەر ئەَ ثڕگەیە، چٛٔىە ئەٚ ظەظات ئیزافەیەوی جریص ثطەِە 

ە، ظەڵێث:" ئەٚەی  ثۆت ٚەگیری ظەوەٚی ٌە ضیؼرظا، ٘ەڵی ٘ێٕد
ٚضەوبْ ثبضحرە ٌە  ىرظْ ثە٘ەڵی ٘ێٕدە، ٘ەڵی ٘ێٕدە، ٘ەسح

 :ئەِەش ٌە ٔبٚٔیطبٔەوبْ، ٘ەڵێٕدُوەٚاجە ثب (02)جێگەیطحٕیبْ."

وە ٌە ژێر چٛارضێٛی   Symbolic Repetition) گەڕأەٚەی خەفۀگی)
ٚێٕەی ڕەِزئبِێز ٚ خەفۀگ ٚ ٘ێّبظا  ضۆی ٔیطبْ ظەظات، 

ئەظۆٔیس(: ضیؼری )ٌێرەظا زٛٚزٚریبْ ٘ەیە.  ثە گٛجەی 
٘بٚچەرش ٌێٛأٍێٛە ٌە وۆٔحراسث، چٛٔىە ئبزار ٚ 
ئەضىۀدەوبٔی ضبػیر ٘ێٕعە زۆرْ، ٔبچبر، ٘بٔب ثۆ گەڕأەٚەی 



94 

 

ئیسبی ضەیبڵی فراٚأی ڕەِزئبِێز ظەثەْ، وە ظەر٘بٚیطحەی 
ٌە ٘ەرظٚٚ ٔبٚٔیطبٔەوەظا، جبرِبییەوی گەڕأەٚەی  (02)ضۆیبٔە. 
وەی ئەگەی )ثٛٚٔی ٘ەیە. ثڕٚأە، ٔبٚٔیطبٔی  ،خەفۀگی

ەسحە، یەوێىیبْ: ٘بٚارە ثۆ پەیبجریس؟(  پرسیبرێىی ظٚٚ ِەث
ڕەسێه ثە ٘بٔبیەٚە ثێث. ئەٚەوەی جریبْ، ضۆ ظڵعأەٚە ٚ فریبظ

خێ. ٌە وەسێ وە ثەڕێ وەٚجٛٚە ظەثێ ثگبجەچبٚەڕٚأییەوە ثۆ 
چبٚەڕٚأییە( ٔەن ٘ەر )ی زۆر ٔەجەٚە ٚ ئبیٕزاوبٔعا ئەَ وەٌحٛٚر

ئِٛێعثەضطە ثەڵىٛ ئیحمبظ ٚ ثبٚەڕیطە. ئەٚەجب وریسحیبٔەوبْ 
ٔە ٚ سب٢ ْ (Resurrection ٘ەڵسبٔەٚەی ِەسیر)چبٚەڕٚأی 

ضیؼە ئبیٕزاوبٔیص ٌە   (04)چەژٔەوەی ثەرز ڕاظەگرْ.
ظاْ، ئەٚاْ  ر(ظِٙعی إٌّحِە٘عی چبٚەڕٚأىراٚ ــ )چبٚەرٚأی

ٌەٚ ثبٚەڕەظاْ وە ئەٚ ظٚأزظەِیٓ پێطەٚایەیبْ، وە ٌە 
( ی زایٕعا،  ثبٚوی ٌە ظەسث سحەِىبرأی ٩٨4)ظەرٚٚثەری سبڵی 

٘ەٚڵی ضبرظٔەٚەی ظەظات، ظٚاجر ْٚ ظەثێث ٚ ئێسحب  ،سەرظەِعا
سەرخەَ ضٛێٕىەٚجٛأی ئەٚ ِەز٘ەثە چبٚەڕیی ظٚٚثبرە 

ٚ ضۆضی  ی  ئبضحی ٚ ضێرظەروەٚجٕەٚەی ئەْٚ وە پێ ٚ لعِٚ
ِەسیر ٚ ِە٘عییە )خب  زۆر ئبسبیە وە  (0١)پێٛەیە.

پەیبجریس( ثێث! ٌە ٔبٚٔیطبٔی )چبٚەڕٚأىراٚەوەی( ظەلٕٛٚسیص 
ئبڵٛظەثٛٚٔی )ٌە ورظەی  ،ٛٔی ِٓ( یص، ٚێٕە ڕەِزئبِێزەوەئەفی)

ظەلٕٛٚس ثە ئەفیْٛ(  ضۆی ظۀٛێٕێ، چٛٔىە ضٛێٕەوەی  ئەٚ 
ئبڵٛظەی(  ئەٚ ِبظظە ثٛٚە، ٘ەِیطە ٚ ثەرظەٚاَ جێری )فێری 

ٌێرەظا  چٛٚٔەٚە سەر ئەفیٛۀەوە،  ،ٔەوبت، ضێحی ظەوبت
 .یەوسبٔە ثە گەڕأەٚە ڕەِزییەوە

ئبسحی )ئەٚەی ٌەسەرەٚە ثبسّبْ ورظ، ظەچێحە ژێر سبیەیی    
ئبسحی ظۀگی ٚ   أەٚەظا(. چٛٔىە ئبِبژەوبْظەالٌەجیی، ٌە گەڕ

ەٚە. ئەگەر لسەیەویص ٌە ٔٔبگر ،ئبسحی ثٛٔیبجی ٌە گەڕأەٚە
گەی وەی ئە)ئبسحی ظۀگی ثىەیٓ، ظەثیٕیٓ وە ٔبٚٔیطبٔی سەر

چٛٔىە گەڕأەٚەی  ،(ئەفیٛٔی ِٓ)پەیبجریس؟(  ضیؼری جرە ٌە  
 ،ئە،  گە،  پە / وەی ،وە)ِۆڕفیّی ٚ ثڕگەیی پحری  جێعایە ٚەن 

 جریس(، ئەِەیص ِۆزیه ٚ ئبٚازێىی ،گەی، پەی / یب، یس/ پەیب
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ظٚٚەِە ٘ەر  ضۆش ثە پەیبِگر ظەثەضطێ. ٘ەرچی ٔبٚٔیطبٔی 
فی، ٔی / ْٚ، ِٓ(ی جێعایە. ظەلٕٛٚس )ئبٚازی گەڕأەٚەیی 

ثطبجە سەر ظەسحەٚاژەوەْ ثە (  Stress ٘ێز)ِەثەسحیطی ثٛٚە 
ئەفیُٛٔ یبْ )ِٓ(، ثۆیە ٔەیگٛجٛٚە:)ی خێ ٔبٚی ئیزافەورظٔ

ئەفیٛٔی ِٓ(، ). ئەٚە خگە ٌەٚەی وە ٔبٚٔیطبٔی ئەفیٛٔەوەَ( 
ئەڤیٕی )ٌە ضیؼری وٛرظیعا زۆرە، ٚەن:  ،٘بٚظۀگ ٚ ٘بٚڕۀگی

ظایىی ِٓ، ٔیطحّبٔی  ،ِٓ، یبری ِٓ، ظٌٚجەری ِٓ، پبییزی ِٓ
ِٓ). .... 

ئەٚ ضبڵەی وە ثٛٚٔێىی ضەفبفی ٌە ظٚٚ ٔبٚٔیطبٔەوەظا ٘ەیە ٚ   
وۆڵەگەیەوی سەرەویی ٌێىۆٌیٕەٚەوەِبٔە ٚ لسەٚ ثبس 

٘ٛٔەری )٘ەڵعەگرێ ٚ ظەلٕٛٚس زۆر  ضۆی پێٛە ٘یالن ورظٚٚە، 
 .زایبٔعْ(ە

 ٕـؤّری زایـاّذُ( چییـٔ؟)

ِٕبي ٘ێٕبْ، ٌە فەر٘ۀگی ٘ۀجبٔە ثٛریٕە ظا ٘بجٛٚە:" زأع:     
ە زاراٚەسبزیی، ثۀعە، ثەپطث ثەسث ث  (0١)زارۆ پەیبثْٛٚ"

 جٌٛیع(ی ػەرەثی ٚ ٚضەی)زایبٔعْ( ی ثۆ ٚضەی )زاراٚەی 
(generate) ٚە، وحِٛث ٚەن زاراٚەی ٛی ئیٕگٍیزی، ظاجبضی

 (.ضیبٔعْ)

ٌە ئەظەثعا، ظەگەڕێحەٚە   Generativism) زایبٔعگەرایی)لۆٔبغی    
 ٚ. ٌە ئبوبِی ئەٚ وۆِەڵە جیۆرییەثۆ سەظەی ڕاثرظٚ

             زِبٔەٚأییبٔە ٘بجە وبیەٚە وە  زِبٕٔبسی ئەِەریىبی
 (- 0٪2٩Chomsky Noam)  ٌٚٚە وٛجبیی پۀدبوبٔی سەظەی ڕاثرظ

ورظەٚە ٚ ٘ێٕعەی پێ ٔەچٛٚ پەي ٚ پۆی ثۆ ثٛارەوبٔی  ثاڵٚی
ٚ ثۆ ثە وۆڵەگەیەوی لبیّی  فەٌسەفە ٚ ظەرٕٚٚٔبسی ٘بٚیطث

  ییەثٛٔیبجی ڕسحە ڕێژ)ثٛٔیبجی زِبٔەٚأیص. وە ئەٚ وحێجی
(Syntactic Structure   ( چبپىرظ، سەرٚثەری ١٨٪0)ی ٌە سبڵی

گۆڕی. ئەٚ جیۆرییە زِبٔەٚأەوبٔی پێص ضۆی ٘ەڵٛەضبٔعە ٚە 
جیۆری زایبٔع ٌەٚەظا وٛرت ظەوبجەٚە وە"زِبْ  پٛضحەی
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ظایٕەِۆێىی جبیجەجّۀعە، جٛأبی زایبٔعٔی ژِبرەیەوی ثێ سٕٛٚر 
ٌە ٚضە ٚ ظەسحەٚاژە ٚ ڕسحەی ٔەثسحرا ٚ ٔەثیٕراٚی ٘ەیە وە 
پێطحر وەس پێیبْ ئبضٕب ٔەثٛٚە. زِبْ جۀیب ئەٚ لبِحە ٚضە ٚ 

ثبٚأیەٚە ظەیجیسحی ٚ ظٚثبرەی ڕسحبٔە ٔییە وە ِٕعاڵ ٌە 
 (  0٨) ظەوبجەٚە."

ظٚاجر، زایبٔع ٌە زِبٔەٚأیعا، چۀع ثبثەجێىی سەرثەضۆی ظا٘ێٕب 
 :وە ضبرەزای ٚ پسپۆڕی ٌە وبیەیەوی زِبٔەٚأیعا ٚەرگرت، ٚەن

ثۆ ٘ەر خۆرە : (Generative Grammar زایبٔعٔی ڕێزِبٔی). 0
ظاڕێژرا، وە  ظەورێ  (formula) ڕسحەیەن  ڕێژەیەوی زِبٔەٚأی

  .ثێسٕٛٚر ڕسحەی جری پێ ظاڕێژیٓ ٚ ٚەن لبٌت ثەوبری ثێٕیٓ

ٚاجب ٌە ٌۆژیىی : (Deep Structure Theory جیۆری ثٛٔیبجی لٛٚي).2
زِبٔەٚأیعا، ظا٘ێٕبٔی ثٛٔیبجی خیبٚاز، وبرێىی ضیبٚە ٚ 
ضىبٔعٔی پێٛەرەوبْ ٘ێٕعی خبر،  ظەثٕە ِبیەی زایبٔعٔی ٚضە ٚ 

 .ثەثێ ئەٚەی زِبٔەوە ثطێٛێٕێڕسحەی ٔۆێ 

 ازییەوبٔی ٔێٛاْ ثٛٔیبجی لٛٚي ٚ ثٛٔیبجی ڕٚٚوەشٚخیب).2

 (Deep Structure & Surface Structure Differentiates):  

ظەورێ ٌە ثٛٔیبجی ڕٚٚوەضی سبظەی زِبٔعا، ٚێٕەی ّٔٛٚٔەیی   
ظاڕێژیٓ وە سیّبی ثٛٔیبجی لٌٛٚی جێعا ثێث، چٛٔىە زِبْ 
٘بٚوێطەێىی  ٘بٚسۀگ ٚ جەثبیە، ٚەن ظەریب ضحە ِرظٚٚەوبْ 

ئەِەیص ٌەسەر   (0٩)ثە ضۆ ٔبگرێ ٚ  فڕێیبْ ظەظاجە وۀبرەٚە. 
سێ پبیەی ضۆی  ئەٚ ثەراییەی وە ٘ەِٛٚ زِبٔێه ظەسحٛرێىی

ئەِبٔە وڕۆوی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبٔٓ، ظٚاجر  - ٘ەیە وە ثریحییە ٌە
 :فراٚأحر ضێیبْ ظەوەیٕەٚە

 ثٛٔیبجٕبٔی ضێٛازی ٚ ئبضبٚجٓ یەوەی. 
 یەوەی فەر٘ۀگی . 
 .(٪0) یەوەی ظۀگی     
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 ئًٔ زایاّذ گٔڕاییٔ چۆُ پٔڕییٔ ّاوی ئٔدەب؟

لٛجبثطبٔە زِبٔەٚأییە، وبجێ ٘ەٚاظار ٚ ضٛێٕىەٚجٛأی ئەَ   
ی  چەِگ ٚ یبسب ٚ ظەسحٛٚرەوبٔی ئەَ یوەٚجٕە ژێر وبریگەر

ثْٛٚ ٕە پراوحیزەورظٔی ثڕگەوبٔی ٚ فێرثە ورظە، وەٚج ،جیۆرییە
وە چۆْ ٚضەی جبزە ظاثحبضٓ ٚ ڕسحەی ٔەثیسحراٚ ظاثڕێژْ ـــ ٚەن 
پێطحریص ئبِبژەِبْ پێعا، وە ضەپۆڵی ئەَ جیٛرییە گەیطحە 

زأسحی فەٌسەفە ٚ ظەرٚٚٔبسیص ــ ثە ٘ەِبْ ضێٛە،  وۀبرەوبٔی
ضبػیر ٚ ئەظیجەوبْ، وەٚجٕە وەڵىەڵەی ئەٚەی وە ئەگەر ضیبٚ 

ئەگەر  ،ثێث ڕسحە ثزێث ٚ ڕسحە ثٕێحەٚە، ثۆ وبرێىی ضیبٚ ٔییە
 - ٩٧٨١)ثیرۆوە ثزێث ٚ ثیرۆوەی ٔٛێ ثٕێحەٚە. زۆر ٌە پێطحریص

٩١١١  (Wallace Stevens ۆروێ ٌە گۆڕیٕی گٛجٛثٛٚی:" ضێٛازگ
 ٩٩١١ - 0١20)ئەٚەثٛٚ وە وۆِەڵە ضیؼرێىی (21)ِبٔبی ٚضە ظایە."

Vaughan  Henry) ٚ٩١٩٧)  چبپىرایەٚە ٚ  ٚ  ڕەضٕەگری ٔبسرا - 

٩١١٩ (Arno Esch (، ٘ەڵسۀگبٔعٔی ثۆ ورظ ٚ ثۆ ١1٪0)ٌە سبڵی
٘ێٕب ٚ ثەوبری ( Regeneration زایبٔعٔەٚە )یەوەِیٓ خبر زاراٚەی 

٘ەڵسۀگبٔعٔی ، ی ڕەضٕەگریص (Robert  Durra) ظٚاجر ظٚٚ سبڵ
ثەَ ضێٛەیە  (20).ٚرظجری  ثۆ ظەق ٚ ٌێىۆڵیٕەٚەوە ورظ

زاراٚەیەوی ئەظەثی ٔٛێ ثۆ ٘ەڵسۀگبٔعٔی وبرێىی ئەظەثی 
٘بجٛٚ ثٛٚ ثە ڕێچىە ضىێٕی وەضفىرظٔی الیۀە والسیىی ثەوبر

 .ضبراٚەوبٔی ٘ٛٔەری زایبٔعْ

ٌەڕاسحییعا، ٘ٛٔەری زایبٔعْ ٌە ئەظەثعا ثە ٘ەرظٚٚ   
ثەضەوەیەٚە: ئەظەثی زارەوی ٚ ئەظەثی ٔٛٚسراٚ، ٌە ِێژە ثٛٚٔی 
٘ەیە. چۀعیٓ ّٔٛٚٔەی ظەلی  فۆٌىٍۆری ٚ ضیؼری والسیىی ٚ 
ٔۆێی وٛرظیّبْ ٌەثەر ظەسحە، وە ثەٚ پەڕی وبراِبیی ٚ 

ثە  ثەاڵَاٚە، ضبرەزاییەٚە ٘ٛٔەری زایبٔعیبْ جێعا ثەر خەسحە ور
 (22). ضێٛەیەوی ػەفەٚی ٚ ثێ ٔەضطە ٚ پالْ ئۀدبَ ظراْٚ

زیرەوبٔە، ظەروی ثە زبڵەجێىی ضبراٚەی ضیؼر ورظٚٚە  ،ئەفالجْٛ
ظەثێژێث، وە  وە ظەڵێ:" ضبػیر ضحی ٘ێٕعە ِەزْ ٚ زەویّبٔە

خب وە ئێّە ٌە ضبوبرەوبٔی ئەزّەظی   (22)ضۆضی جێیبْ ٔبگبت."
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ٔبٌی ٚ ِەزٛی ٚ گۆراْ ٚ ضێروۆ ثێىەس ٚ ضبٔی ٚ ثبثەجب٘یر ٚ  
.جبظ، ٔبوۆڵیٕەٚە ەضێٛ ٚ لٛثبظی خەٌیزاظە ٚ..ٌەجیف ٘ەڵّەت ٚ پ

ئەٚە ضەجبی ضبػیرەوبْ ٔییە وە ثبضحر  ،ٚثبش جێیبْ ٔبگەیٓ
جبی ئێّەیە وە ٘ەٚڵی پێ ٔۀبسبٔعٚٚیٓ، ثەڵىٛ ئەٚە ضە ضۆیبْ

یطه ٔبسیٕی ئەٚأّبْ ٚەن پێٛیسث ٔەظاٚە! ظۀب وە ثۀعە ج
ٌە ظٚٚ ظەلی وەریُ  ،ظەضبجە سەر ٘ٛٔەری زایبٔعٔی ضیؼری

ئەٚ(، ظا٘ێٕەری ئەٚ )ظەضحیعا، ئەٚا ِبٔبی ئەٚە ٔییە وە 
٘ٛٔەرەیە، ظا٘ێٕبٔەوەی ئەٚ ٌە ظٚٚ ضبڵ ظا ظەضەِە ڕٚٚ ــ ظٚاجر 

 : ەثە ثەڵگە ضیبْ ظەوەِەٚ

ڕێژی ٚ ثە جێگەیطحٓ ٌە ٘ٛٔەری ظەلٕٛٚس ثە ثەرٔبِە •
  .ئەزِٛٚٔەوەی ضۆی جۆِبر ورظٚٚەزایبٔعْ، 

ظەلٕٛٚس ثەٚ وبرەی، ظەسحپێططەری ظەوبت، وە ئبسحی  •
ضیؼری وٛرظی ثگەێٕێحە ئبسحی ئەظەثی خیٙبٔی ٚ ظاثڕأی 
جێٕەوەٚێ ــ ٘ەر ٔەثێث ٌەَ ثٛارەظاــ. ئەِەیص ثە ئەزِٛٚٔێىی 

 .وٛرظی

ثب ظٚای ئەَ ڕاڤە ورظٔە سەر پێییەی  ٘ٛٔەری زایبٔعْ،     
ٕەٚە سەر ثبثەجەوەی ضۆِبْ، ٚەن گٛجُ: ئەٚ ضبڵەی وە ثگەڕی

ثٛٚٔێىی ضەفبفی ٌە ظٚٚ ٔبٚٔیطبٔەوەظا ٘ەیە ٚ وۆڵەگەیەوی 
سەرەویی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبٔە ٚ لسەٚ ثبس ٘ەڵعەگرێ ٚ ظەلٕٛٚس 

٘ٛٔەری زایبٔعْ(ە. ثب ٌە )زۆر  ضۆی پێٛە ٘یالن ورظٚٚە، 
ٓ، ثزأیٓ وەی ئەگەی پەیبجریس(ەٚە ظەسث پێجىەی)ٔبٚٔیطبٔی 

چۆْ ٌە ٘زر ٚ ٘ۆضی ظەلٕٛٚسعا ثیرۆوەیەن ظرٚسث ظەثێث ٚ 
ەزاێٕێث. چەلی ثیرۆوەی ظەلەوە، ظٚاجر ثیرۆوەی جر ظ

  :پەیبجریس(ە. وەٚاجە ثۆ ثبضحر جێگەیطحٓ، ثب ثپرسیٓ)

 پٔیاتریص(ە مێیٔ؟)ــ ئٔرێ! ئٔو  

  ظأحی) ی وبرەوحەرێىی ضبوبرە ِەزٔەوەیپەیبجریس ٔبٚ     
 La  وۆِیعیبیی ضٛظایی)یە وە ثە ( Dante Alighieri ٩2٩٩ ــ  ٩٩٩١

Divina Commedia) .ظأحی ٌەَ ضبوبرەیعا، وۆِەڵێه   (24) ٔبسراٚە
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ڕەضٕە ٌە پیبٚأی ئبیٕی ظەگرێ. ئەَ ضبوبرە ئەظەثیە ِەزٔە جب 
ٔعا ٘ەیە، ئێسحب وبریگەری ٌەسەر ٔٛٚسەر ٚ ڕٚٔبوجیرأی خیٙب

عەوبجە ٚ فیىری ٔیطحّبٔی ٚ پبراسحٕی ٕی ڕەجیظأحی فیىری ئبی
ثە ثبضحر ظەزأێث. ئەٚ، ٚەن ضبػیر، وبریگەری زۆری  وەٌحٛٚر

 .ٌەسەر ظرٚسحجٛٚٔی سەرظەِی ڕێٕیسبٔس ٘ەثٛٚ

وە   Beatrice Portico) ٩٩١١ - ٩٩٩٩)وچێه ٔبٔەٚایەن ثە ٔبٚی   
چۀعە جەِۀی ظراٚسێی ظأحی ظەثێ ٌە ضبری فٍۆرێٕس، ٘ەر

   ، ظڵ ٚ گیبٔی ظأحی  ٌە ئب٘ۀگێىیێثسب٢ْ ظەث٘ەر ٘ەضث 
(May Day) سبڵێه  وە ٘ەرثۆ الی ضۆی ڕاظەوێطث ٚ ئەٚ وٛڕەالٚە

ثە یەوەِیٓ ثیٕیٕی. ضێث ٚ ضەیعا ظەوبت.   ،ٌەٚ گەٚرەجر ظەثێ
ظٚای ٔۆ سب٢ْ،  ثۆ خبری ظٚٚەَ، ظأحی ثۆ ِبٚەیەوی وٛرت ئەَ 
وچۆڵەیە ظەثیٕێحەٚە ٚ وۆٔە ثریٕی ػیطمی سبرێژٔەوراٚی 
ظەوٛڵٕێحەٚە.  ئەَ وچە ضٛٚ ثە وۆڕە ٔبٔەٚایەن ظەوبت ٚ ظٚای 

ٔحیص ( سبڵیعا خٛأە ِەرگ ظەثێ ٚ ظا24)سێ سبڵ، ٌە جەِۀی 
 .وچێىی ظیىە ظەضٛازێث ٚ وۆزێه ِٕعاڵی ٌێ ظەثێ

 ظٚٚ ڕٚٚظاٚی سەرٔح ڕاوێطەر، ژیبٔی ظأحی ظەگۆڕْ: وە ظأحی   
ظەوەٚێث  (Beatrice) ثۆ خبری ظٚٚەَ  ٌەسەرە وۆ٢ٔێىعا، چبٚی ثە

وە ٌەگەڵ ظٚٚ وچی جر ظەثێث، ضێث ٚ ضەیعا ظەثێ، وە 
ظەگەڕێحەٚە ِبڵەٚە، ثەظەَ ثیرورظٔەٚە ٌەٚ وچە، ظەضەٚێ، ئەٚ 
وچە ٌە ضەٚظا ظەثیٕی ٚ ظەثێحە ئیٍٙبِی ٔٛٚسیٕی ضبوبرە 

وۆِیعیبی ضٛظایی( ــ خب ثۆ ثەرزراگرجٕی  )ِەزٔەوەی ــ 
ٌە  Petrarch) پەیبجریس) ٔبزٔبٚی ،ضۆضەٚیسحییەوەی ثۆ ئەٚ وچە

ظەظاجە یەوێه ٌە وبرەوحەرە ِەزٔەوبٔی.  (Beatrice) خیبجی ٔبٚی
ڕٚٚظاٚەوەی ظیىە ئەٚەیە، وە ظأحی جب ِرظٔی، ظٚای ثیٕیٕەٚەی 
ئەٚ وچە ــ ئەگەرچی ژٔیص ظێٕێ ـــ ظەثێحە ظێٛأەیەوی 

ٚەن ٚ ٘ەِٛٚ ژیبٔی ضۆی،  (ی یەزظأیی پبنیضۆضەٚیسح
ِەرگە ٌە ػیطمێىی ئەثەظیعا ۆڵە خٛأەسۆفییەن، ثۆ ئەٚ وچ

ٚ ٘ەِٛٚ ژیبٔی ضۆی، ٚەن سۆفییەن،  (Courtly Love) .ظەسٛٚجێٕێ
 .ثۆ ئەٚ وچۆڵە خٛأە ِەرگە ٌە ػیطمێىی ئەثەظیعا ظەسٛٚجێٕێ
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وەریُ ظەضحی، ٔبٚی ئەٚ وچەی ورظۆجە ژیٍەِۆی گڕظأی ئەٚ    
ی ٌە ظەلێىی خٛاْ ٚ  پەیبجریس()ضەرِبٔە ضیؼرەی ضۆی ٚ

  زیٕعٚٚظا، ثە ئەظەثی وٛرظی ئبضٕب ورظٚٚە. چۆْ؟

ظەلٕٛٚس ظەسحپێىی پڕۆسەی ٘ٛٔەری زایبٔعٔەوەی، ٌە    
ٔبٚٔیطبٔەوەٚە وەڵەوەچٓ ورظٚٚە، ئەٚ ٚەن ضبػیرێىی ضٛێٕەر 

ـ سەفەری ظەلەوەی ٌە سەظەی سێٕزەظِیٕەٚە ظەسث  ٚ ثبضەثەر
پێ ورظٚٚە جب ئەَ چروە سبجەیەش، ثە ٔێٛ زەِۀی ظەلە 

( لۆٔبغی جێپەڕأعٚە ٚ ١)ثەرظەٚاِە ٚ جب ئێسحب   ،راٚەوەی ظاو
ئەگەری لۆٔبغی ئبیٕعە ٚ ِەخٌٙٛیص زۆرە. ثب ٚرظجر  ئەٌمە 

  :ئەٌمەی ئەَ زٔدیرە  لۆٔبغبٔە ثىەیٕەٚە

ظأحی ضبػیر ضێث ٚ              (،(Beatriceلۆٔبغی یەوەَ: خٛأی
  ضەیعا ظەوبت

وۆِیعیبیی ضٛظایی(، )ضبوبریی Petrarch) ): ظٚٚەَ بغیلٛٔ
  .ظەوبت (Beatrice)         جەلەِٛسی وەسێحی

ی خٛأەِەرگ، ظأحی ظەوبجە (Beatrice) لۆٔبغی سێیەَ: ڕۆزی
  .ٌە ػیطمی یەزظأی         ضبػیرێىی سۆفیی، غەرق ثٛٚ 

وۆِیعیبیی ضٛظایی(، )ی ضبوبری(Petrarch) :لۆٔبغی چٛارەَ
ثەرەٚ ٘ەٚاری ظەلێىی ٌە ظایه  ظەسحی  وەریُ ظەضحی ظەگرێ

 .ٔەثٛٚ

لۆٔبغی پێٕدەَ:  ٌەَ ٘ەٚارەظا، ٘ٛٔەرە ضیؼری زایبٔعْ، 
( ظێڕی ثە ظەلٕٛٚس ظەثەضطێث. ئەٚیص ڕۆزە ٪٨)ظەلێىی 

 .جەلەِٛٚس ظەوبجەٚە             سۆفییەوەی ظأحی

لۆٔبغی ضەضەَ: ئەگەری زایبٔعٔی ظەلی جر ظەرگبی ٚا٢یە، 
جب ئێسحب، ثبزٔەی وراٚەیە.  ثەرەٚ  ،چٛٔىە ضٛظی ظەلەوە

ٌەَ  ،؟()ظٚٚر ٔییە ضبػیری سێیەَ  ِەخٙٛي( ظەڕٚات،)
سەرچبٚەیە ثطٛاجەٚە ٚ  ثەرظەٚاِی ثە پڕۆسەی زایبٔعٔی 

  .ثیرۆوەوبْ ثعات ٚثەر٘ەِێىی جر جۆِبر ثىبت



101 

 

ئەفیٛٔی ِٓ( )، پڕۆسەی ٘ٛٔەری زایبٔعْ ٌە ٔبٚٔیطبٔی ثەاڵَ    
ٔبٚٔیطبٔی یەوەَ ظەثیُٕ، ثەٚ ٚاجبیەی وە ظا، ثە پێچەٚأەی 

 ثەاڵَلۆٔبغی ثیٕیٛە،  (4)غەوبْ ئبٚەژٚٚ وراٚٔەجەٚە، ئەٚیصلۆٔب
ئەفیٛٔی ِٓ( ٌە )ٚاجە ٔبٚٔیطبٔی  پطحب ٚ پطث ظەسحی پێىرظٚٚە.

ظٚاثەرەیە ٔەن ٔۆثەرە. ثب ئەِەیطحبْ ثۆ  ظەلەوەظا،
  :ٚرظوەِەٚە ـــ ٚەن ِٓ ظەیجیُٕٛض

سٛٚجبْ( ٚ زایبٔعٔی )ئبڵٛظەثجٛٔی ظەلٕٛٚس ثە  :لۆٔبغی چٛارەَ
  (.ئەفیٛٔی ِٓ)ظەسحەٚاژەی 

ی ظەلٕٛٚس ٚ ضبِۆش ثەرظەٚاَ ثٛٚٔی سٛٚجبٔ :لٛٔبغی سێیەَ
  .ڵێسەی ئبگرەوەٚثڕٔەثٛٚٔەٚەی گ

                    گڕگرجٕی ظەلٕٛٚسی سۆفیگەر، ٌە ٔێٛ ئبگرێىی  :لٛٔبغی ظٚٚەَ
  .ثی ئبِبٔعا

چەوەرەورظٔی ػیطمێىی سۆفیگەرأە ٌە ظڵ ٚ : لۆٔبغی یەوەَ
 .ڕۆزی ظەلٕٛٚسعا

ٔبِەٚێ پحر سەری ضٛێٕەر ثەَ ظٚٚ ٔبٚٔیطبٔە ثٙێطێُٕ، ثۆیە 
 .ثەجۆپزی ٔٛلحە ظاظۀێُ ،ٌێرە

پێص ئەٚەی ظەسث ثە ڕەضٕە ضیحەڵىبرییەوەَ ثىەَ، ثۆ   
ثەرچبٚڕٚٚٔی ضٛێٕەر، ٌە ژێر وبریگەری گٛجەیەوی ضبػیری 

ئیزافەیەن ظەوەَ، وە ظەڵێ:"    T. S. Eliot)  ٩١١١ - ٩٧٧٧)    ِەزْ
ظەڵێُ،  (2١)."ث ظەسّێ، پێص ئەٚەی جۆ جێیجگەیضیؼری ڕەسەْ ظڵ

ثەثێ ئەٚەی پێ ثزأُ، ئەَ ضیحەڵىبرییە ظەسحُ ظەگرێ ثەرەٚ 
ئەظەثی  ثەراٚرظوبریی )رٚازەیەوی جری خیٙبٔی ڕەضٕە وە ظە

  ثەراٚرظوبریی ڕەضٕەی)ضٛظییە(، وە ئەِیص ٌمێىی 
Comparative Criticism )گەضەێىە، ٌە : یە. ئەَ ڕضحەیە ٌە ئەظەة

وە ٌەخیبجی ، (2١)،جریٓ گەضەی وبری ٘ەڵسۀگبٔعٔی ئەظەثیثباڵ
ئەٚەی ثەراٚرظوبری ٌە ثٛارێىی جبیجەجعا، ٌە ئەظەة، ٌە ٔێٛاْ 

 ...وەٌحٛٚرثەر٘ەِی ظٚٚ ٔٛٚسەر یبْ ظٚٚ ٔەجەٚە یبْ ظٚٚ 
ئۀدبَ ثعات، ٌێىۆڵیٕەٚەی ثەراٚرظوبریی ٌە ٔێٛاْ ظٚٚ 
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 ... وەٌحٛٚرثەر٘ەِی یەن ٔٛٚسەر یبْ یەن ٔەجەٚە یبْ یەن 
ظەوبت. وەٚاجە، ئەروی ثۀعەضە، ٌە  ٌێىۆڵیٕەٚەی ئەَ ظٚٚ 
ظەلەی وەریُ ظەضحیعا، ئەَ ثٛارەش ــ وەَ جب زۆر ــ ثەسەر 

 .ثىەِەٚە

 :وگٔڕأّوەی  شـیعری ىٔ دوو دەقٔمٔدإؤّریی  بوّیاتگٔری زایاّذُ 

 :یٔك: ٕؤّریی  بوّیاتگٔری زایاّذُ ىٔ دوو دەقٔمٔدا

ئەگەرچی ضێٛازی ثٛٔیبجی ظٚٚ ظەلەوە ٌە فۆڕَ ٚ پێىٙبجە ٚ   
ٌە  ثەاڵَظۀگ ٚ وێص ٚ ئبسحەوبٔی گەضەورظْ زۆر خیبٚازْ، 

٘ٛٔەری زایبٔعٔعا، یەن وۆٌىەی ٘بٚثەضیبْ ٘ەیە. ظەلٕٛٚس 
ا ث ئبِبظەوبری ئەٚ ٘ٛٔەرەی ٌە ٘زر ٚ زەیٕی ضۆیعپێص ٚەض

جبٚەری )ظاڕضحٓ، ثٛٔیبجٕبٔی ثەرخەسحە ورظٚٚ. ثێگِٛبْ، ضیؼر
ضەٌیفە( ٔییە، جب چۀع ٘ەزار ٔەضطەیەوی پێطٛەضحی ثۆ ئبِبظە 

ٌە٘ەِبْ وبجیطیعا، ثۆ ضبػیری ڕەسەْ، ثەڕەالیی  ثەاڵَثىرێث، 
ٔێ چی ٌە ضەیبڵە ٚ ٚ گبڵحەخبڕی ٔییە، ئەویع  ئەٚ ظەزا گەِەٚ 

 ثەرەٚ وٛێ ظەفڕێ! ئەِەیص وبرێىی ٘ەرٚا ئبسبْ ٔییە چٛٔىە،
ظەڵێ:" جب ثڵێیث ئەروی ضبػیراْ  (Sanober Khan) ضبػیریٚەن  

ظەوۀە  ٚاْ ثێ ظۀگیٌەَ ٘ەسبرەیەظا پڕ زەزّەجە، ئە
ثێ )ٌەَ ، خب ثە پطث ثەسحٓ ثە ٘ٛٔەری زایبٔعْ (2٨)."ڕەٚأجێژی

ظەلٕٛٚس،   ،وەی ئەگەی پەیبجریس؟()گییە( ٌە ظەلی ظۀ
( ظٔىە  ِەرخبٔی ظە٘ٛٔێحەٚە ٚ ٘ەر 00)ٍِەٚوبٔەیەوی 

ثیرۆوەیەن ٌە زأعأی ثیرۆوەوەی پێص ضۆی ٌە ظایه ظەثێث. 
ثە ٘ەِٛٚضیبْ یەوەیەوی ئەظەثی ٌە ضیؼری ٘بٚچەرضی وٛرظی 

 .ظەضٌٛمێٕٓ

 ىًٔ دەقٔدا، ٕٔڵگرتووە؟ ،دەقْووش چۆُ ّٕٔگاوەماّی

   (-0٪٩2Munia Khan ) ٚٚظەثێژیث:" جۀیب ضبػیر ظەجٛأێ ِێژ
ڕاثرظٚٚ( ثگۆڕێث یبْ ڕاثگرێث، وبجێه ٌە ظەلێىعا ظٚٚثبرەی )

ظٚٚثبرەی  ،ئەٚ ِێژٚٚەی وە ظەلٕٛٚس، ٌێرەظا (2٩) ظەوبجەٚە:"
ورظۆجەٚە ٚ گۆڕیٛٚیەجی ثۆ ثەر٘ەِێىی جری خیبٚاز ٌە ضىڵ ٚ 
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ػیطمە سۆفیگەییەوەی ظأحی )ٔبٚەڕۆن ٚ زِبْ ٚ ضەیبڵ ٚ ٘زر،  
 : ( ثیرۆوەیەظا ثەرخەسحەی ورظٚٚە00)یە(. وە ثەَ 

جەِێه: وە ضەیبڵی پەیبجریسە، ٌە گۆپٍەی ظٚٚەِعا، ثەر  (0
 :چبٚی ظەلٕٛٚس ظەگرێ ٚ ظەثێحە سەرەجبی زایبٔعْ

  چركەیەك ڕایبدا"
ی
 "تەمێك دێت ڕستەی شیعرم لەتاوان زەرد ئەب   و ناتواب

 : ثەظٚای  زەلیمەت  ٚ گِٛبٔەوبٔی ظأحی ظاثێحۆییُ: گەڕاْ  (2

 "لە پاوابی كەسیك ئەویندا  بێتۆییم كردۆتە قەراری زمانم  ئاو ئەدا "

 :جۀٙبیی: گەڕأەٚە ثۆ ٚالیغ ٚ ضۆ ثیٕیٓ ٌە ئبٚێٕەی ڕاسحیعا (2

 "تەنهابی پەیمانە شەراب  سپێدەی  شكاندووم، تریفەی شیعری ل  هەڵڕشتووم"

٘ەڵعا، وە " پڕۆسەی : ظۆٔبْ ظۆْ سەرِِٓٓ ٌە جۆ جۆ ٌە  (4
  (٪2) گٛاسحٕەٚەی ڕۆزە ٌە خەسحەٚە ثۆ ٔبٚ خەسحەیەوی ظیىە."

 "من لە تۆ تۆ لە من ئەوینی بەخشندە و نەمایم هەزاران نهێنی چاندووە"

ظٚای ظرێژ ثٛٚٔەٚەی چبٚەڕٚأییەوەی ٘بجٕی  ٔبئِٛێعی: (١
 :پەیبجریس

اوە تژی لە چۆڕاوگەی برینمشەوێیك درێژە سەرتاپای ڕێگەشم  "  "گێ 

گەیطحٕەوەی  ،ِەزبڵ: ئێسحب ظەلٕٛٚس  ظێحە ٚ ٘ۆش ٚ جێعەگب (١
 :ئەٚ ِەزبڵە

 "هاتووم و دەرگابی  نابینم كرانەوەی بە دواب   ئەی مەحال"

ی ثىەَ ِٓ: گەڕاْ ثە ظٚای چبرەسەر ثۆ ورظٔەٚەی یچ (٨
 :گرێیەوبْ

 ئەو گڕە ئازادیم بۆ بكا "
ی
؟ ج  بكەم من تا شەوق  

 
 تواوەی دوو باڵ

 
 "بە ڕەنیك

 :ٔەضطە ٚ پالْ: ثۆ گەیطث ثە ِەزبڵ، وە ئێسحب پەیبجریسە (٩

 "دوو باڵم لە باجی مەلستان هێنابوو تا پێم لە سارای خاك بێتەوە "

جرس: ٌە سەرٔەگرجٕی پالٔەوەی ٚ ٔەگەیطحٓ ثە ضٛظای  (٪
 "ػیطك

ی یەكجاری  "
 "نەتبینمئەترسم بێمە ناو دڵتەوە ب  بە ئاو هەڵڕێژب 
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ئەٚ لۆٔبغەی وە ظەلٕٛٚس ثە ظٚایعا ٚێڵە : ػیطمی یەزظأی (01
 :ٚ ضۆی ظەضیٍی پەیبجریس ظەوبجەٚە ٚ ظەیىبجە ئبِراز

 نە شكا، توایەوە ئێستاكە ئاوازە "

 ئینجانەی دڵم بوو كەوتە بەر ڕوونایك تەبەیسژ پەیاتریس توایەوە

 من الفاوی خستە ناو 
 

 توانەوەی  دڵ
ی
 ئۆقیانووسئەوەتا باراب

 تواوەی  من بۆ تۆیە پەلیك زەیتووبی دەم مەالن
 

 "ئەوینی جاوێدابی دڵ

ٔەِری ٚ ضٍٛظ: وە ظەلٕٛٚس ٚ ظأحی ضەٚٔطٛٔیبْ ثۆ  (00
  .وێطبٚە

 "ئەزانم ڕووناكیت ئەمكاتە ئاوی جاویدابی زێ بە زێ ئەڕژێمە چاوانەوە "

 .ئەِەیە سەرەٚە ظٚایٓ ظێڕی ظەلەوەیە

 ئٔفیوّی ٍِ( چییٔ؟ )ئٔدی تٔمْینی دەقْووش ىٔ ٕؤّری زایاّذّی دەقی  

ئەَ ظەلەیبْ ثبزٔەیەوی ظاضراٚە، ٔە سەرەجبی ظیبرە ٚ ٔە    
ضٛظاٚۀعییە(، جیرەی )ئەِەیص ٘ێّبی ٔەِریی  وۆجبیی، وە

ثبزٔەوە، جیرەی ژیٕگەی ظەلٕٛٚسە، ثە گٛێرەی جڵیسبٔەٚە ٚ 
ثبڵەوبٔی، ٚەن ثبزێىی فڕیٕی  ٘ەڵىٛڕِبْ ٚ ٚێڵ ثْٛٚ ٚ ِەٚظای

ثەسحراٚە ثە ِێص زٔدێرێىی چەلبٚ،  ثچٛٚن ٚ  پەت ٌەلبچی
گەٚرە ظەثێحەٚە. ٚەوٛ ظەلەوەی ظیىە، ظەلٕٛٚس ضۆی وٛٚضحٛٚە، 

  ٔەِری( ٌە ڕێگەی ٔٛٚسیٕەٚە، ٚەن)٘ەر ثۆ ئەٚەی ثگبجە 
(Sanober Khan)  ":ظۀٛٚسُ، چٛٔىە ٘ەر ئەٚە ضه ظەثەَ گٛجۀی

 ب ٌەثەر ئەٚەی ضیؼر ٘ۆٔیٕەٚە، ٚەخ (21)ثە جۆَ ثگەێٕێث." 
(Katerina S. Klemer) ظەڵێ: وبرێىە ٌەسەرٚی سرٚضحەٚە 

(Supernatural) ، ،ئەٚا ظەلٕٛٚس )( 20)وە ٘ەر ظەثێ وبرێىی ٚاثێ
یە،  ظەوبجە ئەٚ چەضّبضەی ضەرِبٔەوەی ڕۆزی پێ  جۆ()ئەَ 

( خبراْ 0٨)( پەرظەیعا، 0٨)ئبگر ظەظات ٚ ٌە ضبٔۆگەرییەوی 
 :زایبٔعٔی ضیؼری ئۀدبَ ظەظات. ئەِەیص گرجەی پەرظەوبٔە

ئەٚ ظٔىە ضمبرجەیەیە وە ظەلەوەی پێ ئبگر ظەظات ٚ : جۆ (0
 :سٛٚجبْ( ی پێ ثەرخەسحە ظەوبت)پڕۆسەی 
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سێممن پێویستم "  "بە تــۆ هەیە تا داگێ 

سەرەجبیەن ثۆ ئبگر گرجٓ ٌە پێٕبٚ ثەرظەٚاَ ثٛٚٔی : ظاگیرسبْ (2
 :سٛٚجبٔەوە

سێم من پێویستم بە تۆ هەیە "  "تا داگێ 

٘ەِٛٚ سٛٚجبٔەوە ٚەسیٍەیەوە ثۆ ڕاٚٔبٔی : ظرەٚضبٔەٚە (2
 :جبریىی ٌە ڕێی ظرەٚضبٔەٚەظا

 " پێویسنی من بە تۆ تارییك ناو درەوشانەوەیە"

وە خەسحە سٛٚجب، ِبظظە ٔەِب، سٛٚجبْ  :وٛژأەٚە (4
 :ظاظەِروێحەٚە، زەلیمەجێىی فیزیىییە

 "بۆیە زوو زوو ئەكوژێمەوە "

ثە  ثەاڵَجبوە پبضّبٚە فیزییىییەوەی ئبگرە، : ضۆڵەِێص (١
 :زِبٔی ضیؼریی

م  "
 
 "هەمدیس لە خۆڵەمێشما ئەدرەوشێیتەەوە بەڵ

سرٚضحەٚە، ظەلٕٛٚس ٌە ٌەسەرٚی : ظرەٚضبٔەٚی ڕۆذ (١
رظا ٚرظجر ضۆڵەِێطعا ظرەٚضبٔەٚە ظەظۆزێحەٚە  ــ ٌە ثڕگەیەوی ج

 :ئەَ ضبڵە ضیعەوەِەٚە ـ

 "چۆن درەوشانەوەی ڕژاوت كۆكەمەوە"

سٛٚجبْ،  ئەفیٛٔەوەی ئبڵٛٚظەثٛٚە ثە ئێسحب ظەلٕٛٚس: ئەفیْٛ (٨
 (:ئبگرە)

سان ئەگەیتەوە"  "كە تۆ هەمیشە پەیمانەم پڕ داگێ 

ٌەسەرەجبظا ئبڵٛٚەثٛٚٔەوە ضۆضیی : چۆٔیەجی ظاگیرسبٔەوە (٩
 :ٚ ثە چێژەْ ٚەوٛ ٘ەِٛٚ ِبظظەیەوی سڕوەر ثەضطە

م"  
 لە دیمەنێكدا تەوتەیم كە دروودت بۆ ئەنێ 

سێم  "وەك پوویسژ زیو دائەگێ 
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سٛٚجبْ ٚ وٛژأەٚە ٚ جٛأەٚە ٚ : سٛٚجبٔی ثێٛچبْ (٪
ثەرلەراری ٌە )ظاگیرسبٔەٚە ٘ەِٛٚیبْ یەوسبٔٓ ثە یەن ضث 

 :سٛٚجبٔعا

  ئاآل ب   هەدادانت نییە "
 تۆ وەك درەخنی  ڕەشەبا لن 

  بتوانم تەماشات بكەم و نەكوژێمەوە
ی
 "تا بۆ ساب

گەیطحٓ ثە ضۆضحریٓ ٚ سەضحریٓ : ئۆرگبزِی سٛٚجبٔەوە (01
پٍەی ثەرزەوەی سٛٚجبْ ــ ثڕٚأە  ئەِە ٌە ٔبٚەڕاسحی 

  :یەِەپڕۆسەوەظا ڕٚٚظەظات، وە ٌێرە لۆٔبغی ظە

 من نوقیم ناو تارییك و تارمابی ئەبم"

 "دەركەوتنت ڕۆژهەآلت و ڕۆژئاوا دروست ئەكات

ِەسث  ئبڵٛٚظە ثٛٚ ٘ەِیطە: ٘بجٕەٚەِٛٔبخبجی ثە٘ۆضطۆ (02
 :ظٔیبی یەلیٓٔییە، خبر خبرە ظێحەٚە ٔێٛ

 بانگت ئەكەم دەنگم وەك پووش ئاگر ئەگرێ "

 سەیرت ئەكەم نیگام وەك گەآل ئەوەرێ

 لە تۆ ئەكەمەوە سەرم پڕ لە وێنە ئەب    كە بێ  

 یەك یەك بۆ ئاسمان هەڵئەفڕن

 كاتێكیش چاو ئەكەمەوە بوومەتە قەیرێ خۆڵەمیش

 "ڕژاومەتە سەر كاغەز و قەڵەم و كتێبەكانم

ثۆ ضبجری  (Criss Jami) ظەڵێی: ئیرەی ثرظْ ثە سٛٚجبْ (02
ظەلٕٛٚس گٛجیەجی:" ضبػیری ڕەسەْ ٘ێٕعە ٚەسحبیبٔە ِبِەڵە 
ٌەگەڵ ٚضەظا ظەوبت، ضەڵىی زەسٛٚظی ثە ئبزارەوبٔی 

 ( 22):"ْظەثە

 جەستەت كوانووی ڕووناكییە "

  خۆری نیشتمابی منت
 ئەڵن 

 "لەناو سینەی خۆتا بەند كردووە

سٛٚجبْ( ثۆجە وبرێىی )ظەرثبز ثْٛٚ ٌە ئەفیٛٔی : چبرە (04
 :ِەزبڵ
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 بۆ ئەوەی نەسووتێم ئەچمەوە ناو ئاگر "

 ئەچمەوە ناو دەریا بۆ ئەوەی نەخنكێم 

 بۆ ئەوەش تەڕ نە بم ئەچمەوە ژێر باران 

 تا نەخشەی بێتۆبی تێبگەم

 "هەر ئەب   شكسنی ڕەنگەكان چابكەم

جەٚاٚ ٔٛلُ ثٛٚٔی : ظا ئەٚ()ٌەت ثْٛٚ ٌە ٔێٛاْ ثْٛٚ ٚ  (0١
ظەلٕٛٚس ٌە خیٙبٔی ثەئبگبیی ٚ ثێئبگبیی، وە ڕەٚضێىی 

 :ظەرٚٚٔیی،  ئبڵٛٚظە ثٛٚٔە

 بەرەو خۆی ڕامئەكێشژ  هەم ژیان "

 "هەم تۆش بەرەو خۆت ڕامئەكێشژ 

ظەلٕٛٚس جەسٍّی لەظەر ظەثێث ٚ : ضۆوٛضحٓ ثە سٛٚجبْ (0١
 :یەوەظا ظەضەٚێ جۆ()ثەظِەسحبٔە ٌە ثبٚەضی 

  من باڵەكانم بەرەو بەرزاییەكابی تۆ ئەكەمەوە "

 تۆ فڕینم قۆڵبەست ئەكەی

 من لە نێو ئاگاهییەكاندا مەلە ئەكەم

 "هەمیشە مەستم ئەكەیتۆش  

ظەلٕٛٚس ظەیەٚێ ٌە سٛٚجبٔعا ٔەِریی ضۆی  ضەٚٔی ٔەِریی: (0٨
  ثٕٛٚسێحەٚە، ٚەن

( ٩١٩١ – ٩١٩١ (Carolyn Kizer   گٛجۀی:" ضبػیراْ ضٌٛٚیبی ِەرگ
 "وە ئەِەیص ثێ ٘ۆوبر ٔییە(٣٣)ٚ ظاثڕأٓ:" 

 دوور و نزییك دوو چەمكن "

 وەك دەرگای دوو دەری شەون

 بە مۆتكەشەوان ئەبن 

 "سپێدان ئەبن بە خەون

 .ی ظەلەوەیەئەِەیص ظٚایٓ ظێر

سپێعاْ ئەثٓ ثە ضەْٚ( ظٚٔیب ٔەِرەوەی ضبػیرە )وە ٌێرەظا   
وە چبٚەڕٚأی ٘بجٕیەجی. ثڕٚأٓ چۆْ وۆجبی ظەثێحەٚە سەرەجبٚ 
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 ثبزٔەوە ٚەن ضۆی ظەِیٕێحەٚە ٚ پرۆسەی سٛٚجبٔەوە ظەسث
پەیبِگرەٚە  وە ظێحە ٔێٛ ئەِدبرەیبْ، ٌەڕێی )پێعەوبجەٚە 

 (.ظەلەوە

ظٚای ضیىرظٔەٚەی ِیىبٔزِی  ٘ٛٔەری زایبٔعْ  ٌە ظٚٚ    
ظەلەوەظا، ثب ثبظەیٕەٚە ثۆ سەر ئەٚ وۆٌىە٘بٚثەضەی ٔێٛأیبْ، 
وەپێطحر ئبِبژەِبْ پێعا ثٛٚ. ضبػیر ٔە ِبِۆسحبیە ٚ ٔە ٚجبرثێژ، 

ورظٔی ی ضۆ ظەرثڕیٕە ٌە ڕێگەی ثەرخەسحەئەٚ ٘ەِیطە سەرلبڵ
٘ەسحەوبٔی ضۆی ٔەن ٌە ڕێی وڕٚٚزأەٚە جب پەیبِگر ٘ەسحی 
ثۆی ثجزٚێث ٚ ثۆی ثحٍێحەٚە. وەرەسحەی ضبٚی ئەٚ، ثۆ ئەَ 

     ٪٩٪0 - 1١٪0 )٘ەسث ظەرثڕیٕە، ٚضەیە. ضبٔۆٔٛٚسی خیٙبٔی
(Samuel Beckett   ٚ ظەڵێ:" ضبػیرەوبْ ٘ەسث ٚ ٘ۆش

ئەٚاْ ظەزأٓ وە  (24)فەیٍەسٛفەوبْ ژیریی ِرۆڤبیەجیٓ:" 
٘ەر ظرۆیەوی  ،ضۆضەٚیسحی فۀب ٔبورێث، ٌەثیر ضۆثرظٔەٚەضی

ی( یٔەِر)وە ٛٔىە ئەزِٛٚٔەوبْ سەٌّبٔعٚٚیبٔە گٛریس وٛرجە، چ
ٚأٓ ٌە ٘ەر ظٚٚ ظەلەوەظا ئەٚە ضۆضەٚیسحی( ظایە. ثڕ)ٌە 

ضۆضەٚیسحیی ٚ ٔەِرییە( وبریبْ ٌەسەر وراٚە ٚ ئەسڵەْ ڕۆزی )
ظٚٚ ظەلەوەْ. ٌە ٘ٛٔەری زایبٔعٔی ضیؼریعا، ٘ەِٛٚ ظەلێه ظٚٚ 

 Visible and) یبْ ٔبظیبر)ڕٚٚی ٘ەیە: ظەلی ظیبر ٚ ظەلی ضبراٚە 
Invisible Texture )ظەجٛأیٓ ئەٚ ڕٚٚە ضبراٚەی ظەق، ٌە ثٛٔیبجی 

ئەِەش ( Deep Sturture) .ثعۆزیٕەٚەلٌٛٚی ٘ٛٔەری زایبٔعٔعا 
 ظاي ٚ ِەظٌٌٛی()ثەثێ ضیىرظٔەٚە جێگەیطحٓ ٌە ئبسحی 

جب "رٚئیبی ضبػیر ثە  .ظەلەوەظا ڕاڤەی ورظٔی ئبسبْ ٔییە
ٌە ٘ٛٔەروبریەوبٔی ضیؼرظا(  )ثەڵگەی ثەرچبٚی ضیؼریی

ظەسحٕیطبْ ٔەورێث ٚ ئەٚ ئیسب ضەیب٢ٚیەی ظەلەوەی 
جەلبٔعۆجەٚە، ٔیطبْ ٔەورێث، ئەٚا ئبڵٛگۆڕی ٔێٛاْ ئەٚ ظاي ٚ 

ٌەَ ظٚٚ ظەلەظا، سێجەر ٚ جبرِبیی  (2١)ِەظٌٌٛٚە ٚا ئبسبْ ٔییە:" 
ٔبِبلٛي ٚ  ٔبیەلیٓ ٚ  ػەظەِگەرایی( ثٛٚٔیبْ ٔییە . ثۆ؟ چٛٔىە )

ززٚٚری ضۆضەٚیسحی ٚ ٔەِریعا، ئەٚاْ ظەڕٚٔەٚە. ئەِەیص  ٌە
وبراِبیی ظەلٕٛٚس ٔیطبٔعەظات ٌە ضۆٔبسیٕی ضۆی ٌە خیٙبٔی  

 Lucien Goldman)٨1٪0  - 02٪0(ِەػریفەی یەلیٕعا ضیؼریی
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جێڕٚأیٕێىی ِرۆی ٌەظەرەٚەی ژیٕگە  ظەڵێ:" ٘ەر
یەوەی ِرۆڤــ ثێث، ٔبزأسحبٔەیە، چٛٔىە ٘ەِٛٚ وۆِەاڵیەجی

ئەِەیص  (2١)ئەٌمەوبٔی ڕۆضٕجیری ِرۆڤــ ثەیەوەٚە گرێعراْٚ." 
ٌە ٘ٛٔەری زایبٔعٔی ضیؼریی ٘بٚسۀگی ٔێٛاْ خیٙبٔی ظەرەٚە 
ٚ خیٙبٔی ٔبٚەٚە ڕاظەگرێث، ثۆیە ٘ەر ظەلێىی ضیؼری ڕەسەْ  

 .ظٚٚ ڕٚٚی ٘ەیە: ظەلی ظیبر ٚ ظەلی ٔبظیبر

 : نردُ بٔ وشٔ، ىٔ پرۆضٔی زایاّذّی ٕؤّریی دوو دەقٔمٔدایاری

  Lucille Clifton)٩١٩١ – ٩١2٩)  ٚەن وچە ضبػیری ئەِەریىی   
ِرۆڤــ، ٌە پۆي ٚ زٛخرەظا فیری یەوەَ ضیؼر ٔەثٛٚ! وە ظەثێژێ:"

ظەرێ ٚ سەری ثۆ ئبسّبْ ت ٚ خۀگەڵەوبٔعا ٘بجەٚٚ ٌە ئەضىەئە
! ئەِە یەوەِیٓ ـ! ثە٘ـثە٘)ڕی ٚثە جێڕاِبٔەٚە  ٘بٚاری ورظ ٘ەڵج

ئبسّبٔێىە( جب ثیىبجە )٘ەِیطە ضبػیر ِٛزحبخی  (2٨)"ضیؼرە!(
یەوەِیٓ ضیؼری ضۆی یبْ ضیؼرە ٔۆێیەوەی ضۆی. ظەثێ ئەٚ 

( ظێرضە 0١1)ئبسّبْ(ەی ظەلٕٛٚس ٌەَ ظٚٚ ظەلەظا چی ثێ وە )
 ضیؼری ثەسەرظا ثبرأعٚٚە؟

پێث سەیر ٔەثێ وە ظەڵێُ، ٚضەیەوی چٛار پیحی ظٚٚ ثڕگەییە:   
ئبٚر ٚ ئب٘ر ٚ ئبیەر ٚ ئبجەر  ٚئێگر(یطی پێ )وە وٛرظ  ،ئبگر()

(  ڕە٘ۀعی ئەَ 4)ظەلٕٛٚس ضبرەزایبٔە وبری ٌەسەر  (2٩)ظەڵێ. 
 : ٚضەیە ورظٚٚە

 ٌە وە ٚضەوبْ سبظەی پێٕبسەی ٚەن: فەر٘ۀگی ڕە٘ۀعی 
 .٘بجْٛٚ فەر٘ۀگعا

  ڕە٘ۀعی ثٛٔیبجی: چۆٔیەجی جەٚزیفىرظٔیبْ ثە پێی
 .ٚری زِبٔەٚأیٛظەسح

  ٚ ڕە٘ۀعی ظۀگی: لۆزیٕەٚەی ظۀگ ٚ ئبٚاز ٚ ریحُ ٚ وێص
 .ئبٚازەی ٚضەوبْ ٌە پێٕبٚ ضزِەت ورظٔی ئیمبػی ظەلەوە

 ثە وبرورظْ  ،ی: ٚێٕب ورظْ ٚ ٚێٕەی ٘ٛٔەرییڕە٘ۀعی ضیؼر
 .(ئبگر ضێزأی)ٌەسەر  سیفەجە خیبٚازەوبٔی 
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سێجەرەوبٔی ئبگر( )ئبگر( ٚ )( خبر ٚضەی 01٨)ٌەَ ظٚٚ ظەلەظا،  
ئبڵٛگۆڕیی ثە ٚضەیەوی  )( خبر خبرأیص24)ظٚٚثبرە ثٛٚیٕەٚە . 

( ٚضە. ٚضەوبْ 0١2 )جرٚە پێىراٚە، وە وۆی ٚضەوبْ ظەوبجە 
 :( گۆِەڵەظا پۆٌیٓ ظەورێ4ٓ)ثەسەر 

ٚضەیە، ٚەن: جیطه،  (٩1)ڕٚٚٔبوەرەٚەوبْ: وە ژِبرەوەیبْ   (0
ثریمە، ڕٚٚٔبوی، ظاگیرسبْ، سىڵ، ضۆر، گڕ، سٛٚجبْ، ضەٚق، چرا، 

 ..جبظە، ڕۆژ٘ە٢ت، ِۆَ، ظرەٚضبٔەٚە..جریفە، وٛٚر

( ٚضەیە ٚەن: وٛژأەٚە، 2٨)جبریىبیی: وە ژِبرەیبْ (2
ضۆڵەِێص، ضۆرثۀع ورظْ، جٛأەٚە، ڕۆژئبٚا، ضەٚ، جبرِبیی، 

 .جبظ ..جٛٚٔەن.ضەٚ ،ضەٚەزۀگ

( 24)ضەراة(، ئەِەیص )ئبگر( ثە )ێگۆڕوێ: گۆڕیٕەٚەی خ  (2
َ لَٛ، ٚەن، ِەی، ضٛٚضە، ِەسث، ضەسث، ٌێٛڕێژ، لٛ،ٚضەیە

 ...جبظلەیحبٔێه، ِەیٕۆش، پێه..

سێجەری ئبگر: ئەٚ ٚضبٔەی ثۆْ ٚثەڕاِەی سیفەجێه یبْ  (4
سیفەجەوبٔی ئبگریبْ ٘ەڵگرجٛٚە، ٚەن: زیٛ، زێر، زەرظ، چٍٛٚرە، 

( ٚضەیەن ظەثٓ وە 20)ئەِبٔەیص  ئەڵّبس، وبغەز.....جبظ.سپی، 
 (.ڕٚٚٔبوی ٚ جبریىبیبْ جێعایە)

جەری ٚضەوبٔی ٔسێ ثە راڕٚٚٔبوەرەٚەوبْ( ٔزیىەی )ڕێژەی ٚضە 
  .یٓ، ئەِەیص گەضجیٕی ظەلٕٛٚسّبْ ٔیطبْ ئەظات جبریىبیی()

( خبراْ ٌە ظٚٚ ظەلەوەظا، ظٚثبرە ثۆجەٚە ١)یص  پەیّبٔە()ٚضەی 
ٚەک ِەرخبٔە )بٔە ثڵێیٓ یئبِرازی خەضحىرظٔەٚە یبْ وٛرظیٚەن 

  ظرٚەضبٚەکەی ضەراة(

ە/  ئبگر / ضەراة( )ئەِەیص ضطحەی پۆٌیٓ ورظٔی ٚضەوبٔی 
 :ەری ئبگرجسی
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ب ثۆ ثەرچبٚ ڕٚٚٔی ضٛێٕەر، ظٚٚ ٚێٕەی ٘ٛٔەری ٌەَ ٙجۀ    

ظەلبٔە ٚەرظەگرَ، ثۆ ڕەٚأعٔەٚەی گِٛبْ ٌە ٚەسحبوبریی 
ضەراة(ەوە. ئەٚ )ئبگر( ٚ )لٕٛٚس ٌە ِبِەڵەورظٔیعا ٌە گەڵ ظە

 :وەی ئەگەی پەیبجریس؟(  وۆپٍەی چٛارەِعا ظەڵێ)ٌە ظەلی 

 تەنهابی پەیمانەی شەراب  سپێدەی شكاندووم، تریفەی شیعری ل  هەڵرشتووم "

سێم  "ماندووم و هەمیشە ڕائەكەم تا بگەم بە زناری سن  كەمەر و ئاگرسا داگێ 

پەیّبٔەی( ٌە ظٚٚ ظەلەوەظا ثەوبر )( خبراْ ٚضەی ١)ظەلٕٛٚس   
جۀٙبیی( ٚ ئەٚ، ٘ەِٛٚ )٘ێٕبٚە، ٌێرەضعا وراٚەجە ئەسحٛٔعٔىی

ضەراة ٚ سپیعە ٚ جریفە ٚ ٘ەڵڕژاْ ٚ زٔبری سپی ٚ )ڕایەڵەی
ئبگر ئبسب ٚ ظاگیرسبٔی( پێعا ضۆڕوراٚەجەٚە ٚ ٌە ٚرظەوبرییەوی 
پڕ ڕەٚأجێژی، خێگۆڕوێ ثە ِەغزای ٚاجبوبْ وراٚە ٚ 

ئبگر  جریفە ٚ ضیؼر /  ضەراة ٚ سپیعە / )٘ٛٔەرِۀعأە یبری ثە 
ثەیبٔییەوی  سپێعە ظەرٚازەی ثەیبٔییە،: ٚ ظاگیرسبْ(ورظٚٚە

چٛٔىە ضىبٚە(، جریفە ظەسحەضٛضىی )ضبڵی ٌە ضٛٚضە ضەراة 
ی ثچٛٔىە ضەرا)ضەٚە، ئەٚە ضەٚەی جبریىی ضیؼری ضٕىبٚە

ثبٚەضی سرٚٚضیبْ ٌێ ٘ەڵڕضحٛٚە(. زٔبری سپی، ویٕبیەیە ثۆ 
چٛٔىە ٔبٚن )ظەثێ ٚ ظاظەگیرسێ یبر، وە ٌەٚێعا گڕی جێجەر

ٔە(. ثڕٚأە  سۀحەری خەسحەیە ٚضبڵی ٌێه گرێعأەوب
ضەراة(ەوە ٘یچی ٌە جیٓ ٚ )ِب٘ییەجی گەرِبیی ٚ ضەٚلی 

 !ثڵێسەی ئبگرەوە وەِحر ٔییە
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ّٔٛٚٔەی ظٚٚەَ ظا، چۆٔیەجی پڕژأی ئبگری ئەٚیٕەوەی  ٌە
ظەلٕٛٚس ٔیگبرویص ظەوەَ، ئەٚ ٌە وۆپٍەی ٘ەضحەِی ٘ەِبْ 

 :ظەلعا ظەڵێ

ە " ژ  
 من بەو شەوقە گڕی گرت لە مێ 

 
سان دڵ  توایمەوەچراكەت داگێ 

 ئەسن  دڵ تاو ئەدا
ی
 شەوقێكە ئەوینت زەینی ئاو دەماری خوێنیەب

  هێشتاكە ناگاتە گەیسژ ڕووت
 تا هە تاش ئە و دڵەم بەو گڕە بسووبی

  
 

 بەرزبی مانادا دەئاڵ
 هەربۆیەش  ج  ڕستەی شیعرە وا لە زمابی

؟  
 

 تواوەی دوو باڵ
 

 ئەو گڕە ئازادیم بۆ بكا بە ڕەنیك
ی
 "ج  بكەم من تا شەوق

ثەٚ ضەٚلە،   ظاگیرسبْ، ،چراوەت)ئبگر( ٌەَ وۆپٍەظا: )ٚضەوبٔی  
ضەٚلێىە، ثەٚ گڕە،  ثسٛٚجێ، گەضی  گڕی گرت،  جٛایّەٚە،

( ٚێٕەی ٘ٛٔەرییبْ ظرٚسث ورظٚٚە، وە ٘ێٕعێىیبْ ١)ڕٚٚت(، 
ضەِغ ٚ چراضبٔەوبٔی زٛخرەوبٔی ٔبڵی ٚ سبڵُ ٚ ٚەفبیّبْ 
ٚەثیر ظێٕٕەٚە: ٚێٕەی ظاگیرسبٔی چرایەن، وە ٔبزأرێ چرایە 
یبْ چبٚ، ظڵێه ظەسٛٚجێٕی ٚ ٚەن ضەَ ظەیحٛێٕێحەٚە / ضەٚلێه 

ڵێىی ظەثێحە ضٛێٓ، ئەسپی ظڵ ظەوبجە ثرٚسىە/ پڕضۀگی ظ
سٛٚجبٚ، ٌە ثەرأجەر ضەٚلی ڕِٚٚەجێه ظاظەِروێحەٚە/  
جێىئب٢ٔی ٚاجب ِٚبٔبی ظەلێه ٚەن ظٚٚ ِبری ئبضمەِٚبضمە/ 

خٛأحریٓ ٚێٕەی وۆپٍەوەش(، ظا٘ێٕبٔی ظٚٚ ثبڵەوەیە وە ٌە )
ئبزاظییعا فەرا٘ۀع ثىریٓ ٚ ٌە ضەٚلی گڕێىی ئەثەظی ڕۀگی 

 .بڵەی پێ ئبرایطث ثىبتٚاٚەیبْ ثۆ  ثگیرێحەٚە جب ئە ٚ ظٚٚ ثٛج

 :دوو: ٕؤّریی  بوّیاتگٔریی  گٔڕأّوەی  شـیعری ىٔ دوو دەقٔمٔدا

ٚەی ئبسٕی ٌەَ ثڕگەیەظ، ضۆَ ثەظٚٚر ظەگرَ ٌە وٛجبٔە   
ضٛێٕەریص، پحر ٔرضبٔعٔی ٘ٛٔەری ڕاڤەورظٔی ئبیحّەوبْ، 

ثٛارەظا ثەالٚە گرٔگحرە.  گەڕأەٚە ٚ وبراِەیی ظەلٕٛٚسی ٌەَ
ثٛٔیبجی گەڕأەٚە ٌە  ثٛٔیبت ٚ زِبٔی ضیؼری چٛٔىە"

٘بٚچەرضعا، سیسحّێىی جبیجەت ثەڕێٛەظەثبت،  ضۆی ٌۀبٚ 
وۆِەڵێه چەضٓ ظەثیٕێحەٚە، سەرچبٚەی ئەَ سیسحّەش ٌە ٔبش 
ٚ ل٢ٛیی ظا٘ێٕبْ ٚ  ئەزِٛٚٔعا ظەثیٕێث. ئەٚ جٛأسحەی ٘ەیە وە 
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ەڕأەٚە ئەَ ظەرەجبٔە ٘ەڵجژێرێث ثۆ ئەٚەی گەٚرەجریٓ ٘ەي ثۆ گ
ثڕەضسێٕێ ٚ چڕجریٓ وبرگەریص ثجەضطێث. ئەَ پڕۆسەیە جطٛثی 

ی زِبْ ٚ یەوبٔی ظەرەجبٔی  ڕسحەسبزی ٚ ٚضەسبزظەسەاڵج
ظەثەزێٕێث، ٌە یەن وبجعا ظەثێحە  ظەرٚازەی ئبِرازی ِۆسیمب ٚ 

چٛٔىە ظەلٕٛٚس ٌە ڕێی ٘ٛٔەری  (٪2)الٌەت ثەضطیٓ."ظە
ٌەَ ظٚٚ ظەلەظا،  ئەٚ چەِىبٔەی سەرەٚەی  گەڕأەٚە، ٘ەِٛٚ

جەٚزیفىرظٚٚە، ٘ەر چۀع ّٔٛٚٔەیەن ظەضەیٕە ثەرظەسث ــ 
 لسەورظْ ٌەسەر ٘ەِٛٚاْ ئبٚێىی زۆر ظەٚێ ــ

وە ئەٚ ، Antistasis Repetition) گەڕأەٚەی ٘ەڵگەڕاٚە) •
یەن ئبسحعا ٘بٚجەریت ٚاجبیبٔە ظەگرێحەٚە ظژثەیەوٓ ٚ ٌەسەر
 :ٔبثٓ، زۆر ثە وبراِەیی ّٔبیطىراْٚ، ٚەن

 ی تۆ هەڵئەكاتڕستەڕوونایك وەك با بە ئا"

 من نوقیم ناو تارییك و تارمابی ئەبم

 (٤ئەفیونی من  ) "دەركەوتنت ڕۆژهەآلت  و ڕوژئاوا دروست دەكات

، وە جێیعا ٚضەوبْ (Diacope Repetiti) گەڕأەٚی ثەسەریەن) •
خێگۆڕوێ پێعەورێث، سییّبێىی ظیبری ضیؼری وەریُ ظەضحییە، 

 :ٚەن
كەی ئەگەی   )".لە تۆ  تۆ لە من  ئەوینی بەخشندە و  نەمایم هەزاران نهێنی چاندووەمن "

 (٤پەیاتریس 

، ظٚا ٚضە یبْ Gradatio Repetition) گەڕأەٚەی  ظٚٚسەرە) •
ظەسحەٚاژەی ظێرەوە، ٌە سەرەجبی ظێڕی ظٚاجر ظٚٚثبرە ظەثێحەٚە، 

 :ٚەن
 پێویسنی من بە تۆ تارییك ناو درەوشانەوەیە "

 (٠ئەفیونی من  ) "درەوشانەوی تۆ پەیمانەی من بە تاڵ ئەكات

وە ٌەسەرجبی  ،Anaphora  Repetition) گەڕأەٚەی سەرەجبیی) •
ظێرەوبٔعا ثە ظٚای یەوحری ظاظیٓ ٚ ئبٚازێه ثە ظەلەوە 

 :ظەثەضطٓ ٚەن

 بۆ ئەوەی نەسوتێم ئەچمەوە ناو ئاگر"
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 بۆ ئەوەی نەخنگێم ئەچمەوە ناو دەریا

 (٧ئەفیونی من  )"بۆ ئەوەی تەڕ نەبم ئەچمەوە ژێر باران  

ٌە یەن  Symploce Repetition) گەڕأەٚەی سەرەجب ٚ وۆجب) •
 :ظێرضعا ظەثیٕرێث، ٚەن

 هەموو شتەكان نزیكن دووربی تۆ نەب   "

 (٠٠ئەفیونی من  )"هەموو شتەكان دوورن نزییك تۆ نەب   

چۀع چەضٕە ظٚٚثبرە ، وە Repetition Multiple) گەڕأەٚەفرە) •
 :ثٛٚٔەٚەیەن ٌە ظەلێىعا ظێحە ثەرگٛێ، ٚەن

  تۆن،  لە تاوێر و تاشەكاندإ ئەزرینگێنەوە" 
ی

 تا ئێستاش دەنگەكان هەروإ دێن  دەنیک

  تۆ  لە گیادإ ئەپژێ. 
ی

كەی ئەگەی پەیاتریس   ) "تا ئێستاش ڕەنگەكان هەروإ دێن  ڕەنیک
٠٠) 

، وە ٘ەِیطە ٌە وۆجبی Anadiplosis Repetition) وۆجب گەڕأەٚەی) •
 :ظێرضعا ظٚثبرە ظەثێحەٚە، ٚەن

 هەم ژیان بەرەو خۆی ڕامئەكێشژ  "

 (٨ئەفیونی من  )"هەم تۆش بەرەو خۆت ڕامئەكیشژ 

، ظەلٕٛٚس خەضث ٌە Epimone Repetition) گەڕأەٚە پێعاگریی) •
ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚی ٚضەیەن یبْ ظەسحەٚاژەیەن ظەوبت، ثە 

 :زەلىرظٔەٚەی ضبڵێه. ٚەنِەثەسحی 

سێم "  من  پێویستم  بە تۆ  هەیە  تا داگێ 

سێم  من  پێویستم  بە تۆ  هەیە   (٠ئەفیونی من  ) "تا داگێ 

، ئەِەیص Polyptoton  Repetition) گەڕأەٚەی سەرچبٚەیی) •
ظاڕضحٕەٚەی چۀعیٓ ٚضەیە ٌە چبٚگی ٚضەوە، خب ٚضە 

 :ٚ سبزوراٚ، ٚەنٔٛێیەوبْ فەر٘ۀگی ثٓ یبْ ظاجبضراٚ 

م "  
 لە دیمەنێكدا تەوتەیم كە دروودت بۆ ئەنێ 

سم  وەك پوویسژ زیو دائەگێ 

 لە دیمەنێكدا ئاوێیك سن  سن   

سانت دێم ئەكوژیتەوە  (١ئەفیونی من  )"كە بۆ داگێ 
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ٌەَ گەڕأەٚەیەظا  (Progressive Repetitionگەڕأەٚەی پٍەظار) •
ظەسحپێه ڕسحەیەوی ڕاگەیبٔعٔی ضەثەرییە، ڕسحەی جر، ٌە 

ثەظٚای ضٛیعا ظێٕێث ٚ ٘ەر خبرەی  ،فۆڕِی خیبٚازظا
 :ثیرۆوەیەوی جبزەی ٘ەڵعەگرێث، ٚەن

م"  
 لە دیمەنێكدا تەوتەیم كە دروودت بۆ ئەنێ 

سم  وەك پوویسژ زیو دائەگێ 

 لە دیمەنێكدا ئاوێیك سن  سن   

سانت دێم ئەكوژیتەوەكە بۆ   (١ئەفیونی من  ) "داگێ 

، ئەِەیص ِٛڕفیُ، Phonetic Repetition) ظۀگی گەڕأەٚەی ) •
زەرف، ظۀگ ٚ ثڕگە ظەگرێحەٚە. ئەَ چەضٕە گەڕأەٚە 
ڕٚٚثەرێىی فراٚأی ظٚٚ ظەلەوە ڕٚٚپۆش ظەوبت، ثۆیە  ٘ەر 

 :ئبِبژە ثەیەن ّٔٛٚٔە ظەوەیٓ

 (٥ئەفیونی من ) "ئاگر ئەگرێ( بانگت ئەكەم دەنگم وەك پووش "

ثبٔگ،  )ئەٚ ئبٚاز ٚ ظۀگبٔەی ظٚٚثبرە ظۀەٚە ثریحیٓ ٌە:  
 .( ئە / ئبگر، ئەگر / ٔگ، ٔگ ،ئە، ظە ٚەن / ثب، ئب / ،ظۀگ/ ئەن

 ،پەیبِگری ثە سەٌیمە، ظەجٛأێ ّٔٛٚٔەی گەڕأەٚی ڕەِزی   
ظٚٚ جبظ،  ٌەَ  جّی(...ڕ)گەڕأەٚی ٚێٕەیی، گەڕأەٚەی ثەرایی

 .ظەلەظا ظەسث ٔیطبْ ثىبت

 :ڕووە ّاشـیریْٔماّی ٕوّـٔری گٔڕأّوە

ضیؼر ثە لەِەرج ٔییە ئبرایطحىرظٔی سیّب ٚ ڕٚضسبری ظە   
٘ٛٔەری گەڕأەٚە، ٘ەِیطە ٚێٕەی خٛأىبری ٚ ڕەٚأجێژی ٚ 

ثەپێچەٚأەٚە،  ظا٘ێٕبٔی ئەظەثی ظرەٚضبٚەی ٌێ ثىەٚەێحەٚە،
ضیؼر ثە خۆرەوبٔی گەڕأەٚە خگە ٌە سیطٕبضىرظٔی ظەلە

ی ظەسەاڵجضٕىبٔی ظەق ٚ ڕەٚأعٔەٚەی پەیبِگر ٚ  ٔیطبٔعأی ثێ 
ظەلٕٛٚس ٘یچ ضحێىی جری ٌێٕبوەٚێحەٚە، ئەگەر ظەلٕٛٚس ضبٚەْ 

ی ثبش یئەزِْٛٚ ٚ ئەرضیڤێىی ِەػریفی ٚ ئەظەثی ٚ ڕۆضٕجیر
 (41)گەڕأەٚە(.)ٔەثێث، ئەٚا لەڵەِەوەی ظەوەٚێحە ژێر جەپىەی 
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٘ێٕبٔی خۆرەوبٔی گەڕأەٚە،  ثە ثەوبر  ثۆچی؟ چۀىە
 :ضێٛەیەوی ٔەضبرەزایبٔە

 گەڕأەٚەوبْ(  ) ضبضبوی ٚ ضۆڵ ٚ ظەوبت ثێزار ەیبِگرپ
 .ژیٕگەی چبٚ ٚ گٛێ ٚ ظەرْٚٚ ظەضێٛێٕٓ

  ٌە فەر٘ۀگ ٚ ثٛٔیبجی  ،ی زِبٔەٚأیی ظەلٕٛٚسظەسەاڵجثێ
 .زِبٔەٚأی، ٔیطبٔعەظا

 ظۀگ ٚضێٛازظا،  ٚ ٔبٚەرۆن ٚ ضٛظی ظەلەوە، ٌە ڕٚضسبر
 .ظەوبت ٚ ظەضێٛێٕێزاِعار

  وەریُ ظەضحی، ثٍیّەجبٔە، ئەٚ ضب٢ٔەی جێپەڕأعٚٚە ٚ ڕٚٚە
ئەِیص ٌە  ،خٛأەوبٔی ٘ٛٔەری گەڕأەٚەی خٛأحر ورظٚٚە

 :ڕێی
  ثەوبر٘ێٕبٔی زۆرجریٓ ِٛفرەظەی فەر٘ۀگی ٚ زِبٔەٚأی، ٚەن

( ئبیحّی  0١2)پحر ٌە  ،ضێزأی ئبگر()ثیٕیّبْ جۀیب ثۆ 
 .٘ێٕبٚەثەوبر

 ٚگرجٓ ٌە ەی ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبْ ٚ ضۆ ثەظٚٚرٔٛێىرظٔە
 .وبٚێژورظْ ٚ ضۆخٛٚیٕەٚە ٚ سّىۆڵىرظْ

 ثە ضێٛەیەن، ٚەن  ،ۆوی ظەقڕثەسحٕەٚەی پەیبِگر ثە ٔبٚە
رظەێىەٚە ثچێحە چی ضبٔۆ،  جبِەزرۆ ثێث زٚٚ ٌە پەجەِبضب

 .پەرظەێىی جر
  وبرورظْ ٌە پێٕبٚ پێطىەضىرظٔی یبْ ثەرخەسحەورظٔی

ئەٚۀعەی )ئەزِٛٚٔێىی ٔٛێی ئەظەثی ٌە ظا٘ێٕبٔێىی ٔۆێ ظا 
 (ثۆی ورا ثێث

 :بوّیاتی ٍوضیقای دوو دەقٔمٔ

٘بٚچەرضبٔەی وە  ٔٛلّی  وەریُ ظەضحی یەوێىە ٌەٚ ضبػیرە   
ِۆسیمبی ٔبٚە ٚ ظەرەٚەٜ ثڕگە ٚ ٚضە ٚ  یحُ ٚ وێص ٚڕئبٚاز ٚ 

ٌێرە، ٘ەر ئبِبژە ثە وێطی ظەلەوبْ ظەوەیٓ،  (40)وٛپٍە ٚ ظەلە. 
وەی ئەفیٛٔی ِٓ( وێطە)چٛٔىە ثبثەجەوەِبْ سٕٛٚرظارە. ظەلی 

 :چٛار ثڕگەیە ٚ ٌێٛأٍێٛە ٌە ئبٚاز ٚ ٘برِۆٔی
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  4+  4  قامیشەلآلنێیك سەوزی

 (٨ئەفیٛٔی ِٓ  )  4+  4  دونیات پڕ لە نەی كردووە

وەی ئەگەی پەیبجریس؟( ە، وێطەوەی سێ )٘ەرچی ظەلی   
ثڕوەیە، وە لٛرسحریٓ وێطی ضیؼری وٛرظییە ٌە ظاڕضحٕعا، 
ضبػیر ثۆیە ئەَ وێطەی ٘ەڵجژارظٚە، چٛٔىە ظەزأی ٔبٚەرۆوی 

ظأحی( )ظەلەوەی ظرێژوەرەٚەی ڕٚٚظاٚێىی ضبوبرە ِەزٔەوەی 
 (:0)ثێث. ئەِە ثەضێىە ٌە وۆپٍەی  ثباڵیە ٚ ظەثێ ئبسحەوەی 

و بینایم لەجوابی لەت ئەكات  
 تۆ ئە بێتە شمشێ 

ی
 هێندێ جار شەوق

2+2+2+2+2+2+2 

یسان شیعرم لە تریفەی ناو گۆزەی شەو دەكا  بۆێكە لە باخچەی داگێ 

 2+2+2+2+2+2+2 

ثەظاضەٚە، ٌە چٛار ظێڕظا، ٌۀگی، ٌە وێطەوەظا ٘ەیە، ٔبزأُ  
ضبػیر ثە ئۀمەسث سٕٛٚرەوەی ضىبٔعٚە، وە ٘ەڵەی چبپە یبْ 

 !پێّٛایە ئەٚ زەز ٌەٚ ِۆسیمبی ٔب٘بڕِۆٔی ضیؼری ٔبوبت

 

 :تەلەسمی ئەفسانە لە دەقەكاندا

ٔبڕاسحەٚضۆیبٔە، سێجەری ظٚٚ ئەفسبٔە ٌە ٔێٛ ظێرەوبٔی   
 :ظەلەوبٔعا ظەثیٕریٓ

حۆٌۆژیبی زۆر ٕعەی لەلٕەس، وە ٌە ِیئەفسبٔەی ثبڵ :یەن
ٕعەیەوی ضەیبڵییە، ٌە ٔبٚ ضۆر ٘ێالٔە ٘ەیە، ثبڵٔەجەٚەظا 
٘ەِٛٚ خبری ظٚای ئەٚەی ظەثێ ثە ضۆڵەِیص، ثبڵ  ،چێعەوبت

ەی. ظەلٕٛٚس ٌە  لەسیعەی ٌێىعەظاجەٚە ظەچێحەٚە ٔبٚ ٘ێالٔەو
 :ئەفیٛٔی ِٓ( ظا ظەڵێ)

 بۆیە زوو زوو ئەكوژێمەوە"

م 
 
 هەمدیس لە خۆڵەمێشما ئەدرەوشێیتەوە بەڵ

  ڕژاوت كۆكەمەوەچۆن درەوشانەوەی 
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سان ئەكەیتەوە  (٠كۆپلەی ) "كە تۆ هەمیشە پەیمانەم پڕ داگێ 

ی الفبٚی ٔٛذ:  وە ٌە سەر جبثٍۆ ضطـحە لٛڕەوبٔی چیڕۆوظٚٚ: 
ظا  (0٩١2)ە وە ـــ ٌە سبڵی  جۆفبْ( جۆِبروراٚ)ثبثیٍی ثە ٔبٚی 

بِێص(ی ئەوەظی ٔبٚی ٘بجٛٚە وە گٍگ)،  ٌە ظاسحبٔی  ظۆزرایەٚە ـ
ٌە ٘ێٕعێه ظاسحبٔی ،  ظا  ظۆزرایەٚە ــ (0٩٨2)ٌە سبڵی  ــ

سێ( وحێجە  )ظێریٓ ثبسىراٚە ٚ ٌە ٘ەریۆٔبٔییەوبٔی 
جەٚرات ٚ ئیٕدیً ٚ لٛرئبْ( ثە ٚرظی ئبِبژەی ):ئبسّبٔییەوبٔعا

( ظا 44٘ٛظ: )ٌە  لٛرئبٔی پیرۆزظا، ٌە سٛرەجی  (42)پێعراٚە. 
 :٘بجٛٚە

ـێ اْلَْْوـرُ ضاْموَـبءُ وَقُ  ضیاْبڵعِی وَبءَكِ وَێب سَـوَبءُ أَْقنِعِی وَغِ  ضوَقِیڵ ێب أَرْ "
  وَقِیڵ بُْعـدًا مِْنقَـْوهِ امّ 

ِ
    (42) بمِوِیىَ."ظوَاْسـتَوَْت عَڵی اْمجُـودِّی

 :وەی ئەگەی پەیبجریس ؟( ظا ظەڵێ)ظەلٕٛٚس ٌە لەسیعەی 

 من الفاوی خستە ناو "
 

 ئۆقیانووسئەوەتا بارابی تواوەی دڵ

 تواوەی من بۆتە پەلیك زەیتووبی دەم مەالن( 
 

 (٠١كۆپلەی )" ئەوینی  جاویدابی دڵ

ضٛێٕەری ثەڕێز، ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبٔی ئەَ ظٚٚ ظەلە،   
ٌێىۆڵیٕەٚەی سەر ثەضۆ ٘ەڵئەگرْ. ثۆیە ٌێرەظا چبٚیبْ 

٘ەضحەِیٓ  ،وە ٌە ظیعی ِٕەٚە ،ٌێعەپۆضُ. جۀیب ئەٚۀعە ظەڵێُ
( وٛپٍەوبٔە، 2١)ئەفیٛٚٔی ِٓ( ضب وۆپٍەی ٘ەر )وۆپٍەی ظەلی 

 :ێوە ئەڵ

 ناو ئاگر وەچمهسووتێم ئهى نهوەبۆ ئه

 رياناو دە وەچمهخنكێم ئهى نهوەبۆ ئه

 ژێر باران وەچمهبم ئهڕ نهش تهوەبۆ ئه

 مى بێتۆبی تێكبدەخشهتا نه

 مكان چابكهنگهب   شكسنی ڕەر ئههه

 نكهر ڕائهو سهرەبه وەبنه له كانموو شتههه

بی و ناخدايه ماناش له
 
 قووڵ

 تاش ناچارم تا ههر بۆيههه

ييه
 
  مكان ڕابكهبۆ ناو قووڵ
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 ێی:   چۀع سەرٔدێىی سەرپ

   ڕیٌە ظێ•  

 من الفاوی خستە ناو ئۆقیانووس"
 

 تواوەی دڵ
ی
 "ئەوەتا باراب

 (.ضسحە ٔبٚ)ڕژأعە( ضیبٚجرە ٌە ظەسحەٚاژەی )ظەسحەٚاژەی 

 : ٌە ظێڕی• 

 لە دیمەنێكدا  ئاوێیك سن  سن  "

سانت دێم ئەكوژیتەوە   "كە بۆ داگێ 

 ئبٚێىی سپی سپیی( ٚاجب: جۆ ئبٚێىی سپی سپیث)ضیبٚجرە ثڵێٓ:  
 :ٌە ظێری• 

 "گرتووەمێیك بەخووڕی و منیش ئەشقێیك گڕ بەفرێیك ئەستوور و چ"

 :٘بٚسۀگحرە ثڵێیٓوێطەوەی  

ی ثەضٛٚڕی ٚ ِٕیص سۆی ئەضمێىی ثەفرێىی ئەسحٛٚر ٚ چەِێى )
 (گرجٛٚگڕ

 :اًــامـئ

٘ەر ظٚٚ ظەلە ثەزِبٔێىی ضیؼری جۆوّە ٚ ڕەٚاْ ٚ پبراٚی  •
ظۀگی( )پبثۀعی ظەسحٛٚری زِبٔی  وٛرظی ظاڕێژراْٚ ٚ ِۆری 

 .ظەلٕٛٚسیبْ پێٛە ظیبرە
ضبٚەْ ثٛٔیبجێىی لٌٛٚی پڕ ٘ٛٔەرەی ضیؼری  ٘ەرظٚٚ ظەلەوە •

ٌە ئبٚێٕەی   (Deep Structure) .ٚ ڕەٚأجێژی ٚ  زِبٔەٚأیٓ
 .٘ەرظٚٚ لەوەظا، ظەلی ظیبر ٚ ظەلی ضبراٚە ثٛٚٔیبْ ٘ەیە

ظٚلٕٛٚس، ٚەسحبوبرییەوی ٚرظ ٚ ضبرەزایبٔەی ٌە ٘ٛٔەری  •
زایبٔعٔی ضیؼری ٘بٚچەرضی وٛرظیعا ورظٚٚە ٚ ئەزِٛٚٔێىی 

 .سەروەجٛٚأەی ضسحۆجە ئەرضیڤی ضیؼری وٛرظی
ظەلٕٛٚس ٌە یبریىرظْ ثە ٘ٛٔەری گەڕأەٚەی ضیؼری، زۆر  •

 .ِەػالٔە ٚ ٘ٛٔەرزأیی زۆری جێعا ورظٚٚە
٘ەرظٚٚ ظەلەوە ٌێىۆڵیٕەٚەی ئەوبظیّیی ٚ ئەظەثیی ٌە  •

 چۀعیٓ ثٛاری ضیؼریعا ٘ەڵعەگرْ. ضیؼری ٘بٚچەرضی وٛرظی 
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ەیە ٚ ٘ەَ ٌێىۆڵیٕەٚەی ٘ەَ ػەٚخە ثەَ چەضٕە ظەل •
  .ئەوبظیّیی لٛٚي

وبری ضبػیرە ٔبٚ ٌە  ــ ( گٛجۀی:" 4٨٪0ٚەن) سەٌّبْ ڕۆضعی   
ثێ ٔبٚەوبْ ثٕێث، پۀدە ثطبجە سەر ڕٚٚە ڕەش ٚ جەڵطەوبْ، 

 (44)ِطحِٛڕ ثٕێحەٚە، ظٔیب ٌە لبٌت ثعاجەٚە ٚ ٔە٘ێڵێث ثطەٚێث." 
ثعٚزێحەٚە ٚ ٌەسەر جٛێژەر ٚ ٌێىۆڵەریطە ٘ەِٛٚ ئەٚ ضحبٔە 

 .ثٕرضێٕێ ٌە ظەلەوبٔی ئەٚأع ٚ پەیبِگری ثێ ضبظثىبت

 .ئەَ ثبثەجەیە کۆجبییجێجیٕی: جۆِبری ظٚٚ ظەلەوە ٌە ظٚا 
 یەكۆ   ١١٠٤ /  ٨ / ١٨

-------------------------------------------- 

 :ضٔرچاوە و پٔراوێسەماُ
1)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf 

ۆز، . سورەنی  إلشعرإء )١  پێر
 (.١١٥ـ  ١١٣( قورئانی

3)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf 

( د. ئازإد ئەحمەد، بونیانی زمان لە شیعری هاوچەرچی کوردیدإ، چاپخانەی حاچی هاشم، ٣
 ، ر
 ٠٥٦، ل. ١١٠١هەولێ 

  إلشعر إلعرنی  إلحديث، منشأة إلمعارف، )دط(( ٤
ی
إؤلسكندرية،  ،رجاء عيد، لغة إلشعر، قرإءة ف

 ٥١مرص، ص 

، ٠٨٨٤ ،، دإر إلمعرفة إلجامعية، )دط(٠ود سليمان ياقوت، علم إلجمال إللغوي، جمحم(  ٥
 ٣٨٨مرص، ص

، ژمارە  ٦ ر
 ٠١/٧/١١٠٤، ١٠٨٠(  ڕۆژنامەی هەولێ 

، ب  ٧ ، ١( دیوإنی کەریم دەشتی ر
ت، هەولێ 

ی
 ١٠٦، ل. ١١٠١، چاپخانەی ڕۆژهەڵ

 9) www/http://literarydevices.net/tautology 

، ب( دیوإنی  ٠١  ٤٨، ل. ١کەریم دەشتی

 ( سەرچاوی پێشوو.  ٠٠

12)https://www.goodreads.com/author/quotes/8023620.Sanober_ 
Khan 

13)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf 

http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf
https://www.goodreads.com/author/quotes/8023620.Sanober_
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf
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14)https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus#Resurrection 

15)https://ar.wikipedia.org/wiki/% 
%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A 

      D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84 

 هەمبانە بۆرینە، تاران، رسو ( ٠٥
ی

 ٤٨٥ف، ل. ٢٪٢٤، شهەژار، فەرهەمیك

17)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-
3N7Ab85oDIDA&gws_rd=ssl#q=noam+chomsky    

18)http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-
poetry/ 

غة إلعليا(، ترجمة، أحمد درويش، ( ٠٨
ّ
غة إلشعرية وإلل

ّ
كوهن، جان إلنظرية إلشعرية )إلبنية إلل

، ط    ٣٤٦، ٣٤٧، إلقاهرة، ص ١١١١،٠دإر غريب للطباعة وإلنشژ

20)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID
A&gws_rd=ssl#q=wallace+stevens 

 21)http://crossref-it.info/textguide/metaphysical-poets-selected 
poems/4/926 

، لە ئەدەنی کوردیدإ کاری لەسەرکرإوە، کانی ئەوە هاتووە (* هونەەری زإیاندن و زإیندگەرإن  ١١
 نی بوإری ئەدەب توێژینەوەی ئەکادیمیانەی لەسەر بکەن، پسپۆڕإ

23)http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-aboutpoetry/ 

 ( * عەزیز گەردی ئەم کارەی کردووەتە کوردی. ١٣

25)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID
A&gws_rd=ssl#q=T.+S.+Eliot 

26)http://www.torch.ox.ac.uk/comparativecriticism 

27)http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-aboutpoetry/ 

28) http://www.goodreads.com/author/show/6552863.Munia_Khan 

کۆ بێکەسدإ، ڵی( د. هاوژین س١٨ ر
دەزگای چاپ و بەخشژ وە. وێنەی هونەری لە شیعری شێ 

 ،  ١٨٧، ل. ١١١٨سەردەم، سلیمانی

30)http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-
poetry/ 

31)http://www.katerinaklemer.com ./ 

 

https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-3N7Ab85oDIDA&gws_rd=ssl#q=noam+chomsky
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-3N7Ab85oDIDA&gws_rd=ssl#q=noam+chomsky
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-poetry/
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-poetry/
http://crossref-it.info/textguide/metaphysical-poets-selected%20poems/4/926
http://crossref-it.info/textguide/metaphysical-poets-selected%20poems/4/926
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-aboutpoetry/
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-aboutpoetry/
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-poetry/
http://wordsdance.com/2013/07/50-powerful-quotes-about-poetry/
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32)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID
A&gws_rd=ssl#q=(+Criss+Jami. 

33)http://www.britannica.com/biography/Carolyn-Kizer. 

34)http://www.goodreads.com/author/show/1433597.Samuel_Becke
tt 

35)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf 

36)https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Goldmann 

37)https://en.wikipedia.org/wiki/Lucille_Clifton 

 ٨، ل. ٠٥چاوەی ژمارە ر سە( ٢٧

 ٠٥٨، ل. ٣چاوەی ژمارە ر سە( ٢٨

40)http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf 

شەوڕۆ، ئەکادیمیای کوردی، بڕوإنە کتێتی )دەنگ لە شیعری کەریم دەشتیدإ(، فازیل ( *٣٠
 ، ر
 .١١٠١چاپخانەی حاچی هاشم، هەولێ 

42)http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=24496 

ۆز، . سورەنی  هود )٣٢  پێر
 (.١١٥ـ  ١١٣( قورئانی

44)https://en.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie 

 

 تۆٍاری دوو دەقٔشیعرەکٔ:

 ؟ياتريس ى په گه ى ئه كه

٢ 

 كات ل با ئه زە م لێوڕێژى ئه يمانه راب  شينی ڕووت، په شه  بی   شووشه

 گه ته
ی
 من زيوينه وق

ی
 مانم یم نه تيغی دوو دە  خشژ  به به ئه  ناسه و هه ردب

 تۆ  ندێجار شه هه
ی
و بيناييم له  بێته ئهوق  

 له  شمشێ 
ی
 كات ت ئه جواب

سان شيعرم له باخچه  له  بۆيێكه  كا و ئه ى شه ى ناو گۆزە تريفه  ى داگێ 

ی  ئه  وينت بۆته ى ئه كوورە   م له و دڵه ژووى ئه ڕە  تبارە ينه مه  ڵمایس شي 

ە راب له شه  كه    ست بووە سابی  مه  له ژ  
  بووەست  ى منا خه يمانه په    له  مێ 

١ 

http://www.goodreads.com/author/show/1433597.Samuel_Beckett
http://www.goodreads.com/author/show/1433597.Samuel_Beckett
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17694.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie
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 شتا بمرێ باوە  ريا له دە  ى كه وە ك ئه كا، وە ڵئه ب  با هه ناو له  له  مابی  كه سه

 زە وە
ی
  گريانم ته ى ساردى جودابی و نايه خته ر شه سه به  نه مه ستاب

 
 م واو كه ڵ

  چركه رد ئه تاوان زە  ى شيعرم له مێك دێت ڕسته ته
ی
 ك رايبدا يه ب   و ناتواب

 زمانم ئه دا ته ورم ئه ها دە ى تۆ وە ستم وێنه وە ئه
ی
 ڕووجی   يماب

 ئه ئه
ی
 وڕێنه  ومه كه پۆیسژ  و ئه يبينم نايبينم  تارمابی جاراب

 
  ناو دڵ

  وە رم نامينی  جارێ بكرێته سه  رگابی  له گرێ و دە ژيانم دائه  همێكه وە

٣ 

 زى زيويندا وە خت ڕە تونێىل سه  له  ستووە ڵبه ماى شيعرم هه من سه

  له زم وە فه روا قه ب   په  ديم ڕاوكردوە هب ئه
 مىل ئازادى دادڕى  ك كۆبی

 دا رارى زمانم تاو ئه قه  ويندا بێتۆييم كردۆته سیك ئه پاوابی كه  له

ى نه یم په وته ته  وينت ببێته ئه  خته ند سه چه  مانم رستگاى پڕ تێ 

 باجی گومانم  به  خشه هت بب قيقه تا دێم حه كابی ژيان هه ناو دێرو كوخته  وە چمه ئه

2 

 ڵڕشتووم ى شيعرى ل  هه ى شكاندووم، تريفه راب  سپێدە ى شه يمانه نهابی په ته

سێم مه زنارى سن  كه  م به م تا بگه كه ڕائه  ميشه ماندووم و هه  رو ئاگرسا داگێ 

سانێك له  تاريكيم نايگه عه  ربووە دڵ به  داگێ 
 

   وداڵ
 یم  رووناكيم بدابی

 م كه ى ئه زان ته وە ندووم، ئێستا ب   بينابی رە شه بينابی ل  سه ند گه تيشیك تۆ چه

  بتوانم چاوى خۆم بۆ وێنه  خشه كم ب   ببه ودايه مه
  وە مه ت بكه بۆ سابی

 بيابانيم ببه بی ئه چيمه  گيابی  له   چڵه
 

 نياييم بكوژێ و ته وە مه دگارت بۆ ماڵ

٠ 

 ئاگردا خۆڵه  له
 

 ئاويشدا وشكابی   و له  مێش ديارە دڵ
 

  دڵ

بی له ى زە شووشه  له
 
 تۆش شه  ويدا قووڵ

 
ى دڵ

 
 راب  جودابی  پۆڵ

  م گرواندووە ته  مێش رۆج تۆى له مندا دڵۆب   خۆڵه  له

  زاران نهێنی چاندووە مایم هه و نه خشندە وينی به من ئه  تۆ تۆ له  من له

 مه تاو هاتنت شه خاك له
 

ڵ
 
 تۆش مه متوومابی زە تهنێو   له  ستييه ڵ

 
 ندا دڵ

 منيش رابدا ئاوە ى شه ژێر تاسه  وردووخاش بوو له  يمانه په
 

 ها دڵ

٠ 
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 رگ بۆ رۆحم فڕينی شلكردووم بۆ مه  زنجێ  چنيوە  ونێكت له ته

 بۆ دڵم  بۆ ملم كوشتنی ئاوداوە  ڵماس ساوداوە ئه  تيغێكت له

اوە رتاپاى رێگه سه  وێیك درێژە شه  ى برينم چۆڕاوگه  له تژى  شم گێ 

 ناجی خۆت بۆ قه ى مه روازە ى شيعر دە ئه
ی
  ڵڕێژە م هه ڵه رجاب

  بينينم بۆبه  وە پاك كاته ون فابی  داڕێژم كه بتوانم سه
 ر پن 

2 

 جوانيت سووتابی خۆشكردووم  له  م پڕ بووە و خوێنه ئه
 

 سكڵ

ی خنكان  و الفاوە ريا كردووە ى چاویم پڕ دە كانيله
  ڵچووە م ههبۆ ناو رب 

 رما رابوورێ سه به  سته به لێكم مه تاو مه ژێر تيشیك زێڕكفنی خۆرە  من ئێستا له

ی ئه  دڵم له  ب   و نه ستم گێ  ئه دە  م له ڵه قه  نه
 ب    وينت پێ  ئه ناو زب 

 رين   وى غه ر زە سه  ڕژێته ك ئاڵتوون ئه نهاييم وە ى ته ترە دوا قه

 حاڵ ى مه دواب   ئه  ى به وە هرگابی  نابينم كران هاتووم و دە

٣ 

 من به چراكه
 

سان دڵ ە گڕى گرت له   وقه و شه ت داگێ  ژ  
  وە توايمه  مێ 

 دا سن  دڵ تاو ئه بی ئه مارى خوێنييه ينی ناو دە وينت زە ئه  وقێكه شه

  هێشتاكه  و گڕە م به و دڵه تاش ئه تا هه
 یسژ رووت گه   ناگاته  بسووبی

   رزبی مانادا دە زمابی به  وا  له  ى شيعرە ش ج  رسته ربۆيه هه
 

 ئاڵ

 ئه م من تا شه ج  بكه
ی
 تواوە رە  ئازاديم بۆ بكا به  و گڕە وق

 
  ؟ نیك

 
 ى دوو باڵ

3 

  وە ساراى خاك بێته  ستيم هێنابوو تا پێم له لستان بۆ مه باجی مه  دوو باڵم له

 ماسييه شووشه  دوو ديدگام له
 

بی جوانيت ى دڵ
 
 ب   ببينم كاندا هێنابوو قووڵ

 ئاوينت دى گه به رينی ئه سه  مه متوومان هێنابوو بيكه ى ته لۆكه  ستم له دوو دە
ی
 ردب

 خۆرە  تيشكم له  دوو داوە
 

 رووخسارت شه  خشم به تاو دزى بوو بيبه ناو ماڵ
ی
 وق

سێم له فه دوا جاريش ئاوازى ئازاديم هێنا بوو بۆ قه  ديدارت شه  س و داگێ 
ی
 وق

٢٢ 

 لێوارت بۆ سابی    مه وێ بگه مه وانێیك ترسنۆك ئه له سامگرتووى منيش مهئاوێیك  

 ته گڕێیك ب   ترس و ته
 

 ت ناو بلێسه  وێ بچمه مه نكێی ئه نیك، منيش دوو شاباڵ
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 شقێیك گرگرتوو خووڕى و منيش ئه  مێیك به ستوورو چه فرێیك ئه به

ی يه ئاو هه  ب  به  وە ناو دڵته  ترسم بێمه ئه
 
 تبينم ى نهكجار  ڵڕژب

٢٢ 

 تۆن، له روا دێن دە كان هه نگه تا ئێستاش دە
 

  وە زرنگێنه كاندا ئه تاوێرو تاشه  نیك

 تۆ له روا دێن رە كان هه نگه تا ئێستاش رە
 

 پژێ گيادا ئه   نیك

 تۆدا خه به شه  له  ونه كابی كه داى  جوانييه سه  نگانه وە دە ئه
 

  وە ته ست بوونه نیك

ڵ به شه   كانه موو دارستانه كان تيشیك هه نگه رە
 
  دگارى تۆ بووينه ئه  ڵ

  وە بمه نگێكا زيندوو ئه موو رە هه  وم و له كه نگێكا ئه موو دە هه  من له  بۆيه

٢١ 

  ئاوازە  ئێستاكه  وە شكا توايه  نه

  وە ياتريس توايه یسژ به به ر روونایك ته به  وته ى دڵم بوو كه ئينجانه

 من الفاوى خسته وە هتا بارابی توان وە ئه
 

 ناو ئۆقيانووس  ى دڵ

 تواوە ئه
 

 الن م مه يتووبی دە لیك زە په  ى من بۆته وينی جاويدابی دڵ

 خوێنی   ئه  وينه ى ئه يبيسنی چريكه ى ئه و چريكه ش ئه ر بۆيه هه

 مينی   رووى ئاشقان ئه گه   تا له ئاوازێ تا هه  ون پڕ ئاوازى تۆ بووە كه

٢٣ 

 شه یس  بهنگ  درە  نگه درە
 

م تۆ هه ، به و راشكاوە تڵ
 
  وە وشێيته درە ناو چاوما ئه  ر له ڵ

  بووى سپێدانه  نگاڵه ل رە دراوم، دڵم پڕ مه ورە نگ دە زاران رە زاران هه هه  به

نگ  رە  ريان پڕ له فته شاند دە موە و چۆن ئه  فرشه  ته كانم بوونه نجه كرد په ستم ئه هه
 كرد ئه

 مرد ب  مندا ئه ناو له  نگ له زە وە ك و شه و نووته تاريیك شه  وە رە  وە رە

م له نگووت به يان ئه به
 
ن  مه زە  ستم به ر تيشك و تاوى رووخسارى تۆ هه به ڵ

 كرد ئه نه

٢2 

ی ته   تۆ له
 یم ساراى دوور وته كوب 

 متوومان دى ناو شيعرو ته به ى ئه ى رسته لیك گياو ئه ر په سه ى خوناو له ئه

ازە ئه  ونم ب   م تۆ تيشیك خه ، چۆن وابكه وە موو جوانييه م هه بوون به ى هه ى شێ 

 گه به چۆن توانيت له
 

ى با بريقه ریك
 
 ونم ب   ى شه ى خوناو و تروسكه ڵ
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 له  وتۆته ستاوى، بوونم وا كه ريا وە كام ئاو كام دە   له
ی
  وە رزە تۆفاب

ە ب   له م نهوين ، تاى ئه رزە ست ته دە  ته دڵمت وا داوە ژ  
  چلوورە  ته بوومه  مێ 

 زێ به  مكاته زانم رووناكيت ئه ئه
ی
  وە چاوته  ڕژێمه زێ ئه  ئاوى جاويداب

 تاييۆك                                                                       

 من ئه
ی
 فيوب

 

٢ 

سێم یهتۆ هه  من پێویستم به  تا داگێ 

سێم  من    یهتۆهه پێویستم بهتا داگێ 

 یهوەوشانهتۆ تارییك ناو درە پێویسنی من به

 كاتتاڵ ئه ی من بهیمانهی تۆ پهوەوشانهدرە

 وەكوژێمهزوو زوو ئه بۆیه

م ههبه
 
 وەوشێیتهدرەمێشما ئهخۆڵه مدیس لهڵ

 وەمهی ڕژاوت كۆكهوەوشانهچۆن  درە

سان ئه م یمانهپه میشهتۆ هه كه  وەیتهكهپڕ داگێ 

١ 

مدروودت بۆ ئه یم كهوتهنێكدا تهدیمه له  
 نێ 

سێمك پوویسژ زیو دائهوە  گێ 

 نێكدا ئاوێیك سن  سن  دیمه له

سانت دێم ئه كه  وەتهيكوژێبۆ داگێ 

 ب   ههشهخنی  ڕەك درەتۆ وە
 
  ئاڵ

 دادانت نییهبا لن 

 وەكوژێمهنهم و ماشات بكهتا بۆ سابی  بتوانم ته
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٣ 

ێیك ئه ی  
 دانیشتووی وەرەوبهله مێ 

 یدەڵمئهراب ههك پێیك  شهوە

 شكێنی زی دڵم ئهرەچه

 وەخۆیتهرم ئهقووم قووم سه

 یتانێكمتا قهیمانهناو په ئێستا له

 وەلێوته ویشت نا بههاكا ئه

ە ی  
 نیای من تاك و تهكهمێ 

 وەمێنتهینۆش ئهب   مه

2 

 ڕۆیكاندا ئهر ئاوەسهبه

نبۆ دوور ئه شوێنپێكانت بلێسه  
 نێ 

  متوومان دائهته له
سن   گێ 

 وەكوژێیتهناو چاوما ئه له

  ته
 یكهڵ ئهگه  م لهوقهكابی

 وەتوێیتهكانما ئهنجهناو په ك مۆم بهوە

٠ 

 یكهر ئهڕێگاكاندا گوزە به كه

 كاتڵئهههی تۆ ئاراسته ك با بهڕوونایك وە

 بممن نوقیم ناو تارییك و تارمابی ئه

ت و رۆژاوا دروست ئهوتنت رۆژههركهدە
 
 كاتڵ

٠ 

 گرێك پووش ئاگر ئهنگم وەم دەكهبانگت ئه

 ئهك گهم نیگام وەكهیرت ئهسه
 
 رێوەڵ
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 ب   ئه وێنه رم پڕ لهسه وەمهكهتۆ ئه بێ  له كه

 فڕنڵئهك بۆ ئاسمان ههك یهیه

 مێشیرێ خۆڵهقه تهبوومه وەمهكهكاتێكیش چاو ئه

 كانمم و كتێبهڵهزو قهر كاغهسه تهڕژاومه

2 

نێیك سهقامیشه
 
 وزیڵ

 ی كردووەنه دونیات پڕ له

 ت كوانووی ڕووناكییهستهجه

  خۆری نیشتیمابی منتئه
 ڵن 

 ند كردووەی خۆتا بهناو سینه له

٣ 

 ناو ئاگر وەچمهسووتێم ئهى نهوەبۆ ئه

 رياناو دە وەچمهخنكێم ئهى نهوەبۆ ئه

 ژێر باران وەچمهبم ئهڕ نهش تهوەبۆ ئه

 مى بێتۆبی تێكبدەخشهتا نه

 مكان چابكهنگهب   شكسنی ڕەر ئههه

 نكهر ڕائهو سهرەبه وەبنه كان لهموو شتههه

بی و ناخدايه ماناش له
 
 قووڵ

 تاش ناچارم تا ههر بۆيههه

ييه
 
 مكان ڕابكهبۆ ناو قووڵ

3 

ين رە ژيان له  كاتز بانگم ئهوەئاسێێی

 ست بوويمهل تۆدا مهزەباى ئه منيش له

ڵم بهشه
 
 داوەنگ و سهدە ڵ
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 كێشژ  و خۆى رامئهرەم ژيان بههه

 كێشژ و خۆت رامئهرەم تۆش بههه

 دڵێكم منيش تاقه

 ندكراوەب  پڕ ميهرى تۆ بهناو له له

٢٢ 

 وەمهكهكابی تۆ ئهرزاييهو بهرەكان بهمن باڵه

 ىكهست ئهتۆ فڕينم قۆڵبه

 مكهئه لهكاندا مهنێو ئاگاهييه من له

 ىكهستم ئهمه ميشهتۆش هه

٢٢ 

 ب   كان نزيكن دووربی تۆ نهموو شتههه

 ب   نهكان دوورن نزيكن  تۆ موو شتههه

 نزيیك تۆ خنكاوم من به

 گهشيعر و ته دووريت له به
ی
ساوموق  ردنم داگێ 

 مكندوورى و نزيیك دوو چه

 ونرى شهرگاى دوو دەك دەوە

 كهمۆته بن بهوان ئهشه

 ونخه بن بهسپێدان ئه

 

 کۆتان  
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 (٤)بابٔتی 

 بٔگیخاّیڕەخْٔشـینارییٔمی ٕاوچٔرخأّی ئٔزٍووّی شیـعریی ّٔزەّذ 

 ضٔرباش: مۆژاّی دایل

Contemporary Critical Analysis of Nazand Bagexani’s 

Poetic Experiences 

The Topic: the Mother’s Sufferings 

 

 (Preface) :پێشٔمی

ثەِەثەستی ورظٔەٚەی چۀع گرێىٛێرەیەوی ظەرٚٚٔی ٚ     
ڕۆزیی ژٔی وٛرظ، وە ظەِێىە ٌە سبییەی ثبرٚظۆضی 

ٚ ئبثٛٚری ٚ وەٌتٛٚری ٚ ڕۆضٕجیری ٚ  وۆِەاڵیەتیٔبتۀعرٚستیی 
ەٚە، پێٛەی گرفتبر ثٛٚیٓ ٚ یسیبسیی وۆِەڵگبی وٛرظەٚاری

ثەِەراِی ضیىرظٔەٚە ٚ پەڕەورظٔی تٛضّە ظیبر ٚضبراٚەوبٔی 
ئەزِٛٚٔی ضیعری ٘بٚچەرضی ژٔە ضبعیرێىی  وٛرظ، ئەَ 
ٌێىۆڵیٕەٚەیە ظەوەیٕە ظەرٚازەیەن ثۆ لەڵەِە ضەِطۆرە ثٛێرە 
وبراِەوبْ، وە ٔەضطێٕەری ڕێگبی سەرفیرازیٓ ٚ سەرگەرظأی 
ظا٘ێٕبْ ٚ ئەفرأعٔٓ ٌە پطىٕیٕەٚەی خیٙبٔجیٕیی ژٔبٔی ضبعیری 

ٚ   ڵیبەوٛرظ ٚ تبِەزرۆی وەضفىرظٔی ظەریبی ٘زر ٚ ض
تێڕٚأییٕی ئەٚأٓ ظەرثبرەی ثْٛٚ ٚ ِب٘ییەت ٚ ثە٘ب ٚ 

 .گبریگەریبْ ٌە سٛڕأەٚەی چەرضٛفەٌەوی ِێژٚٚی ِرۆڤبیەتیعا
  

وەرەستەی ضبٚی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبْ، ٔٛێتریٓ ثەر٘ەِی    
خۆْ  ڵپیبسەیەن ٌەگە)یە: ٔەزۀع ثەگیطبٔی()چبپىراٚی ضبتٛٚ 

الپەڕەیی  (٠٤٧)ظۆْ(، وە وۆِەڵەضیعریىە ٌە ظۆتٛێی وتێجێىی 
سُ(ە  ٚ ٌەالیەْ ٔبٚۀعی غەزەٌٕٛٚس ثۆ چبپ ٚ  ٠٩سُ ثە ٠٢)

 .ثآلٚورظٔەٚە ٌە تبراْ چبپىراٚە
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( ڕە٘ۀعی ٣)یبتی ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٌەسەر ثٕەِبی وەٚاتە ثٛٔ   
 :سەرەوی ٘ەڵعەچٕرێ

o ییضیعر ئەزِٛٚٔی ٚ یەتیضیعر ڕە٘ۀعی . 
o ی خیٙبٔجیٕیی ژٔە ضبعیرێىی وٛرظیڕە٘ۀعی ضتیەڵىبر. 
o  ٌە وۆِەڵگبی )ڕە٘ۀعی خیٙبٔی ظایه ٚ ظایىەیەتی

 (.گطتیژ٘ەآلت ثەۆوٛرظەٚاریعا ثە تبیجەتی ٚ ٌە ڕ

ظەضپرسٓ ثۆ ئەَ وۆِەڵەضیعرە ظەوەْ ثە وەرەستەی ضبٚی    
 :ٌێىۆڵیٕەٚەوە؟ ظەڵێٓ

ضۆضترە، ٌەٚ سۆٔگەیەٚە ي ثێت ِەٌەی ٚوٛرظ ظەڵێ: گۆَ تب لٛ   
٘ەڵجژارظٔی خۆری ثەر٘ەَ ٚ ئبستی ظەلٕٛٚس، ئەٚە ظەضٛازێ وە 

چۀعە پێٛەرەوبٔی تبثىرێت ثژارظەوە ّٔٛٚٔەیی ثێت ـ ٘ەر
ئەِەیص ،  ضەسڵەتٓ ٚ ٘ەِیطە ٌەگۆڕأعاْ ـ خیٛٚۀّٛٚٔەیی 

٘ەر ثۆ ئەٚەی پەیبِگری وٛرظ ٚ غەیرە، گٍەیی ئەٚە ٔەوەْ وە 
ٔییە. ٔبثێ ئەٚەش ٚاٌێىجعرێتەٚە وە ٌە غەیرەی  ثباڵوبآل ثەلەظ 

ضبتٛٚ ٔەزۀع ثەگیطبٔی، ژٔە ضبعیرأی وٛرظی ظیىە ضبیستەی 
  .ئەٚ ثژارظەیە ٔییٓ

ٌەظیعی ئێّەظا، ٌەڕێی ئەٚ وۆِەڵە ضیعرەی ٔەزۀع     
ثەگیطبٔییەٚە، ٌێىۆڵیٕەٚەوە ضەستتر ٚ لٌٛٚتر ظەثێ ٚ ظەتٛأیٓ 

ٔبٌی( گٛتۀی: )ظاٚەضێٕیٓ ـ لٛرستر چەوۆضی ڕەضٕەوبریّبْ 
 "زەڕریەویص زیسبثە". ثۆ؟

چٛٔىە ئەِە زەٚتەِیٓ ثەر٘ەِی چبپىراٚی ژٔە وٛرظیىە وە     
ی ظوتۆرایە ٌە ئەظەثی ثەزٛوّی ئەٚەی ٘ەڵگری ثڕٚأبِە

ـ ظە سبڵە  ـ  ٌە  ثۆضۆضی (. ٠٩٩٧)سٛرثۆْ( )ٌە  زأىۆی   ثەراٚرظ
ٌە ئۀیستیتۆی   ڵوبرظەوبت ٚ چۀعاْ سب ڵزأىۆی ثریست

ثٛٚە ٚ سۀتەری وٛرظیی پبریس ثەرپرسی وبرٚثبری وەٌتٛٚری 
ە ۆژەی تۀعرٚستیی وۆِەڵگە ٚ ژٔبٔی  ٌڕوەٌتٛریی وٛرظی پ

ثرظٚٚە. ثەر٘ەِی ثە زِبٔی ئیٕگٍیزی ٚ ٛەڕێثەریتبٔب ثە
فەرۀسی چبپىرظٚە ٚ چبالوەٚأێىی ظیبرە ٌە ثٛاری ظۆضی ژْ ٚ 
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ەری ...تبظ. چۀعاْ ضەآلتیطی  ٌە ی خێٕعیفیّیٕیستی ٚ یەوسبٔ
 .وٛرظستبْ ٚ ظەرەٚە پێجططراٚە

ثۆئەٚەی ظەستىراٚەثیٓ  ٚ ثتٛأیٓ ئبزاظأە سەر ثە٘ەِٛٚ    
پۀدەرەیەوی ئەَ ثبثەتە ظاثگریٓ، ٚای ثەثبش ظەزأیٓ وە پتر 

 پطت ثە ِیتۆظی ڕەضٕەی ظەرٚٚٔطیىبریی ٘بٚچەرش
(Contemporary Psychoanalytic Criticism) (٠) 

 (٢) ((Educational Criticism ٚ ِیتۆظی  ڕەضٕەی ڕۆضٕجیری
 :ثجەستیٓ، ئەِەیص ٌەثەر ظٚٚ ٘ۆ

o ِْ٘ۆتیڤ ٚ ظەستگرأەی،  ئەٚ سەرچبٚەی ثە گەیطتٓ ثۆ ەٚڵعا
ظەلٕٛٚسیبْ ثەرەٚ ئبلبری ئەٚ خۆرە گٛزارضتىرظٔە ٚ 
ظەرثڕیٕبٔە ثرظٚٚ وە ٌە ظەلەوبٔیعا ظەضٛێٕعرێٕەٚە، ثەِەیص 
ظەتٛأیٓ پەیبِگر ضۀیتر ثىەیٓ ثەٚەی وە ضبعیر ضبٚەْ 

پەیبِە ٚ ٌە ٔێٛ ثبزٔەی ثەتبڵی ثێٙٛظەیی ٚ  ٚ ٚڕیٕەظا  
 .ٔبضٌٛێتەٚە

o ِەراِی  تۆوّەورظْ ٚ ٔٛێىرظٔە ٚ ٘ۀگبٚێه ثێ، ثە
ظەِەزەرورظٔی ڕەضٕەی ئەظەثی وٛرظی ثە ثبثەتی ئەوبظیّیی 
سەرظەِییبٔە ٚ چبٚسبغبٔە پەیبِگر ثۆ خیٙبٔە ضبراٚەوبٔی 
ظەلی ئەظەة ٚ ٘ٛٔەرەی ئەظەثی ثجەیٓ تب ضۆضتر چێژیبْ 
ٌێٛەرگرێت ٚ ظەلٕٛٚسیص ٘ەست ثىبت وە ٘ەٚڵی خعظی ثۆ 

 .ٌە ئبراظایەضٛێٕعٔەٚەی ظەلەوبٔی 

 بۆ دایك، كراوەتە  سەرببسی لێكۆڵیىەوەكە؟

 (Why has the Mother been Chosen as the Topic Theme?) 

ئەٚە ڕەضٕگرە وە ٌەثەر لبِتێه ٘ۆوبری زاتی ٚ ِەٚزٚعی     
ضۆی سەرثبسی ٌێىۆڵیٕەٚەوەی ٘ەڵعەثژێرێت، ڕۀگی ثێ 

ثیرۆوەیەن ثەرێ وە  ِەرالیطی ثێ ظەست ثۆ تٛضُ ٚ  ٔبٚئبضٓ ٚ 
پێطتر وەِتر لەڵەِىبرییبْ تێعاوراثێ. ظەرگبوبٔیص وراٚەْ ثۆ 

  .ڕەضٕەگرأی ظیىە ٚ ئبزاظْ ٌە ٘ەڵجژارظٔی سەرثبسەوبٔیبٔعا
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ظایه ٚ ظایىبیەتی ٚ خیٙبٔیجیٕیی ظایه،  فەزاٚ ِەٚظایەوی     
یەودبر فراٚاْ ٚ ِەزْ ٚ پیرۆزی ٌە ِێژٚٚی ِرۆڤبیەتی ٚ ٌە 

ٚٔی ژیبْ ظا گێڕاٚە ٚ ثەرظەٚاِیطە. تب پتر سەرثە ثەرظەٚاِجٛ
وتێت ٚ سەرچبٚەوبْ ظاثگریت، زۆرتر ِەزٔی ٚ پبیەظاریی ٚ 

 .ثە٘بظاریی ئەٚ ِەضٍٛلەت  ثێٕەزیرەت ثۆ ظەرظەوەٚێ

o گەرظٚٚٔییە ثۆٔەٚەرێىی یهظا (Universal Creature   ٚثە
ٚاتبیەی وە ِەضٍٛلێىە ثەر٘ەِٙێٕەری  ٘ەِٛٚ ثٛٔەٚەرەوبٔی 
سەر ئەَ زەِیٕەیە ٚ ٚاثەستەی چۀعاْ ضەسڵەتی تبیجەت 

 ثەٚ ڕۀگ ٚ)وە ٌە ٘یچ ثٛٔەٚەرێىی ظیىەظا ، ثەضۆیەتی
، ٚەن: سۆزظاری، خەرگسۆزی، ڕٚضسبرە( ٚخٛظیبْ ٔییە

 .ٌەضۆثٛرظەیی، فیعاوبری
o  ٚتب ئێستب ٘یچ ثٛٚٔەٚرێه ٔیتٛأیٛە ثجێتە ڕوبثەری ظایه، ٌە

ثێسٕٛٚرەی وە ئەٚ ظاگیری ورظٚٚە ٌە ٚي ٚ ٛپبٔتبیە فراْٚ ٚ ل
ئەفسبٔە ٚ ئبییٓ ٚ فەٌسەفە ٚ ئەظەة ٚ وەٌتٛٚر ٚ فۆٌىٍۆری 

 .٘ەِٛٚ ٔەتەٚەوبٔعا
o  خگەٌەٚەی وە ٚەن ثٛٔەٚەرێىی پیرۆز ٚ ِٛلەظس ٌە ٘ەر سێ

ی پێجەضطراٚە، ثباڵوتێجە ئبسّبٔییەوبٔعا ِەلبِی ثەرز ٚ 
ٌە ضٛظی ضۆی ثۆ چۀعا ٘ەزار سبڵ، ضٛظاٚۀعثٛٚە، 

ئبِبژە ثە پتر ٌە  (٣) The Great Mother) ظایىی ِەزْ)وتێجی
ظایىەضٛظاٚۀعوراٚە ٚ وە پەرستراْٚ ٚ زۆریص ٌە  (٠٤٤)

 .پیىەرەوبٔیبْ ٌە ِۆزەضبٔە ٔبٚظارەوبٔعا پبرێزراْٚ
o تە پبڵەٚاْ ٚ وبرەوتەر ٚ ئیٍٙبِی  ٛٚەخگە ٌەٚەی وە ظایه ث

ثەظەگّەْ سەظاْ ضبوبری ئەظەثی ٚ ٘ٛٔەری ٌە ِێژٚٚظا، 
ئەظیت ٚ ٘ٛٔەرِۀع ٘ەیە ثەضێٛەیەن ٌە ضێٛەوبْ  ئەٚی ٌە 

 .ثەر٘ەِەوبٔیعا تەٚزیف ٔەورظثێ
o  زۆرتریٓ وەسبیەتی ٌە ظایه ٚەن ِرۆڤـ ئەٚ ثۆٔەٚەرەیە وە

تە، ئەِەیص زۆرتریٓ وەسێتی پێجەضطیٛە، ٚٚەضٛیعا وۆورظ
ٚەن: ظایه، ٘بٚژیٓ، ژْ، ثەضێٛوەر، وبروەر، پەرٚەرظەوبر، 

 .تبظ ..ضتىبر، وەیجبٔٛ، ضەسٛٚ، ِبِبْ، ِبڵجەڕێٛەثەر.سەرپەر
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o  ٌْە خیٙبٔی گیبٔعار ٚ ئبژەي ٚ تەیرٚتٛریطعا، ظایه  ضبٚە
وەسێتی ضۆیەتی، وە ٌە زۆر وبری ئەظەثی ٚ ٘ٛٔەری 

 .ڕۀگیعاٚەتەٚە

خۆْ  ڵپیبسەیەن ٌەگە)وۆِەڵەضیعری   چبٚتیژیضٛێٕەری    
ظۆْ(، زٚٚ ٌە ٔێٛ ظەلەوبٔیعا،  ٘ەست  ثە  سۀگ ٚ پێگە ٚ 

 ظایه( ظەوبت. وە ززٚٚرێىی  گەرِٛگٛڕ ٚ)ی  ثباڵِەلبِی ثەرزٚ 
ضیعرە ەظایىەوبْ(ی ئەٚ وۆِەڵ)ثەخٛش ٚ ضرۆضی ٘ەیە. ظەورێ 

 :( ٘ۆثەظا پۆٌیٓ ثىرێ٤ٓ)ثەسەر 

 گەرظٚٚٔی یىیظاUniversal Mother) ) : ٘ەِٛٚ ظایىێه
ی ڕەگەز ٚ ئبییٓ ٚ زِبْ ٚ ڕۀگ ٚ یظەگرێتەٚە ثەثێ خیبٚاز

 .ڕٚضسبر ٌە٘ەر ضٛێٕێىی ئەَ خیٙبٔە ثێ
  ی کٛرظییظایک Kurdish Mother) ) : وۆِەاڵیەتیوە ثبرٚظۆضی 

ٚ ئبییٕی ٚ ڕۆضٕجیری ٚ ئبثٛٚری ٚ وەٌتٛٚری وٛرظەٚاری 
ٚاورظە ٌە لبٚغێىی تبیجەتیعا وەسێتییەوی خیبٚازی 

 .ٌێعەرچێ
 ظایىی ّٔٛٚٔەیی (Typical Mother)  : ِٚٛئەٚ ظایىە وە ٌە٘ە

ظأە(ی ٘ەیە ئەٚیص ظایىی تۆیە وە )ِێژٚٚ ٚ خیٙبٔعا یەن 
  .خێگرٚەی ٔییە، ٌێرەضعا ئبِبژەوبْ ثۆ ظایىی ظەلٕٛٚسٓ

 ٚٚظایىی زیٕع (Immortal Mother)  : وە ضٛظی ظەلٕٛٚسە، ٌە ژێر
( ظەلٕٛٚس ٠( ظایىی ظیىە ظەثیٕرێٓ: ٣)سیجەری ئەٚ ظایىەضعا 

( ظەلٕٛٚس ٣( ظەلٕٛٚس ٚەن ظایىی ظەلەوبْ، ٢ٚەن ظایه، 
ٚەن سەرچبٚەی ئەٚ ٔٛٚسییٓ ٚ ثیرٚ ٘زر ٚ فەٌسەفبٔەی ٌە 

 .(ثۆ ّٔٛٚٔە  ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚە )ظایىبیەتی ئەٚەٚە ٘ەڵێٕدراْٚ،

تۀبٔەت، ٘ەر ٌەسەرەتبی وۆِەڵەضیعرەوەظا، ٌە ئەظرێسی     
ئەٚ ضۆضەٚیستبٔەی( وە وتێجەوەیبْ ٚەن ظیبری پێطىێطىراٚە، )

 :( ظا ٔٛٚسراٚە٥)( تەرزە ظایىە ظەثیٕرێٓ. ٌە الپەڕە ٤)ئەٚ 

 دوو گەردی گەردوونێیك نیگەرانیر  ئێمە؟

 شكاوین
 

 دوو باڵ
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 با؟
 
 لە ئاسمای

 یا زایەڵەی زریكەیەكیر  

 شەودا دەزرنگێتەوە؟
 
 لە قووآلییەكای

.... 

ثە ٔەٚزاظی وٛڕَ، وە فێری ورظَ ظایه ثُ ٚ ٌە پێطىەضە "    
ظایىبیەتیطعا گەڕاِەٚە الی ظایىُ، سەرچبٚەی ئیٍٙبَ ٚ چبٚگ.  

   (٤)."گەڕاِەٚە الی ظایىەوبْ، پبٌەٚأە ٔبظیبرەوبٔی ِێژِٚٚبْ

o ٔبٚ ٚ ڕأبٚ( )( خبر  ٚەن ٦). ظەلٕٛٚسە وە: زیٕعٚٚ یىیظا
ُ، گەڕاِەٚە، وٛڕَ، فێری ورظَ، ظایه ث)ئبِبژەی پێىراٚە: 

 (.ظایىُ، گەڕاِەٚە
o ( خبر ئبِبژەی ٢): وە ظایىی ظەلٕٛٚسە. ظایىی ّٔٛٚٔەیی

ظایىُ(، خبرێىیص ثۀبظیبری: )پێىراٚە، خبرێىییبْ ثە ظیبریی: 
ٔەٚزاظ( ێه وە وٛڕی ظایىی ظەلٕٛٚسیطە. )ٔەٚزاظی وٛڕَ(.  )

ٔەٚزاظ( ەی ٌێرەظا ئبِبژەی پێىراٚە، ٔبٚی یەوێه )چٛٔىە ئەَ 
ٔەزۀع ثەگیطبٔی( یە وە ٌە تبفی الٚیعا ٌە سبڵی )ٌە ثراوبٔی 

 سەر کٛرظایەتی ٌە( ٌە گرتٛضبٔەوبٔی ثەعس ٌە٠٩٨٩)
 .سێعارەظرا

o  :ظایىەوبْ( ٚە )( خبر ئبِبژەی پێىراٚە: ٢)ظایىی گەرظٚٚٔی
 (.پبڵەٚأە ٔبظیبریەوبٔی ِێژِٚٚبْ)
o  ٛظایىی وٛرظ: ٌێرەظا ثٛٚٔی ٘ەیە، ثە ضبراٚەیی، چٛٔىە ٌە ٔێ

پبڵەٚأە ٔبظیبریەوبٔی ِێژِٚٚبْ(  ززٚٚرییبْ ٘ەیە ٚەن )
ِێژٚٚی  ،ِێژِٚٚبْ()ی ثەضێىی چبالن ٌە ظرٚستىرظٔ

 .ِرۆڤبیەتی ٚ ٔەتەٚەیی پێىەٚە

ئێّە(، )ظٚٚ گەرظی گەرظٚٚٔی( ٚ )وۆپڵە ضیعرەوەضعاٌە    
 :ڕە٘ۀع ٚەرظەگریٓ: ظەورێ ئبِبژە ثٓ ثۆضٛێٕعٔەٚەی فرە 

 ظەلٕٛٚس ٚ خۆْ ظۆْ( وە پێىەٚە پیبسە ) یرەوەظٚٚ ضبع
 .ظەوەْ

 ظەلٕٛٚس ٚ ٔەٚزاظی وٛڕی. 
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 ظەلٕٛٚس ٚ ٔەٚزاظی ثرای. 
 ظەلٕٛٚس ٚ ظایىی. 
 ْظەلٕٛٚس ٚ ظایىەوب. 
  ٚەن ِرۆڤـ وە ٌە وۆژأەوبٔعا )ظەلٕٛٚس ٚ تۆی پەیبِگر

 .(٘بٚثەضٓ

( پرسیبری ٣)گەر ظیمەت ٌە وۆپیٍە ضیعرەوە ثعەْ، ظەثیٕٓ    
ٚەآلِی ٚرٚٚژأعٚٚە ـ وە ٌە ثڕگەیەوی ظیىەظا  وراٚەی ثێ

 :ظێیٕەٚە سەریبْ ـ تۀٙب ئەٚۀعە ظۀٛٚسیٓ

(  ٠٨٨٢Ralph Waldo  Emerson-٠٨٤٣) ضبعیری ئەِەریىی   "
ظەپرسێ:  ثۆ ٔبثێ ٌە خیبتی  ثبثەتە وۆْ ٚ ثەسەرچٛٚەوبْ، 
ئێّە ضیعر ٚ فەٌسەفەی ظیعگبی ٔبضّبْ ٘ەثێ؟ ثۆ ٔبثێ ٌە 
خیبتی ِێژٚٚی ضەڵىبٔی ظیىە، ئێّە ئبییٓ ٚ ٘زری ٔٛێگەرایی ٚ 

ئێٛە ظەزأٓ ٚەظەست ٘ێٕبٔی ئەٚ ضتە  ثەاڵَئەفرأعّٔبْ ٘ەثی؟ 
ی گەرەوە. ئێّە چیٓ؟ ثۆ ِەزْ ٚ پیرۆزأە پرسیبری ِەزْ ٚ لٛرس

ٌێرەیٓ؟ ِرظْ چییە؟ ثۆضبیی ئبسّبْ ٚ ٘ەسبرەوبْ یبٔی چی؟. 
ظٚای عەظەَ چی ٘ەیە؟ ثبیەضی ثە٘بر ٚ زستبْ ٌە 

( ٣)وەٚاتب ئبسبییە، ڕەضٕەگریص ئەٚ  (٥)چیعایە؟.....تبظ"
 (Emerson) پرسیبرەی ظەلٕٛٚس ثطبتە ٔێٛ ڕیزثۀعە پرسیبرەوبٔی

 . ەەٚ

ئەظرێسەوەی سەرەٚە( )ئەٚەی وە ٔبثێ ٌە ضٛێٕعٔەٚەی    
فەراِۆضجىرێت، ٚەآلِی پرسیبرێىە: ثۆچی ظەلٕٛٚس ٌەظەستپێىی 

ٚ ٔبڕاستەٚضۆ ـ ئبِبژە ثە  ( خبر ـ ڕاستەٚضۆ٠٤)چبپىراٚەوەیعا 
  ظایه( ظەوبت؟)زاراٚەی 

ثەَ ضێٛەیە ئەَ زبڵەتە   زأستی ظەرٚٚٔطیىبریی ٘بٚچەرش  
 :ڕاڤەظەوبت

زاراٚەیەوی ظەرٕٚٚٔبسی،  ٚەک(Unitary Reality) ی ٚالیعیییەوێت"
ڕاستەٚضۆ پەیٛەستە ثە ئەزِٛٚٔی ِرۆڤەٚە. ثەٚ ٚاتبیەی وە ٌە 
ئبوبِی  تبوە ڕٚٚظاٚێىی تبیجەتّۀعی وەسییەٚە،  ظاڕٚٚضبٔێىی 
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ظەرٚٚٔی یبْ گرێیەوی ظەرٚٚٔی ٌە ٔبضعا ظرٚست ظەثێ، وە 
ْٚٚ ٚ ڕۆزیی ئەٚ وەسەظا ثەظرێژایی ڕۆژگبر ٌە خیٙبٔی ظەر

چبالوبٔە ظەِیٕێتە ٚ  ثٛٚٔی ٘ەیە، ئەِەیص زۆر خبر ظەثێتە 
٘بٔعەرێىی ظا٘ێٕەرأەی ٔبٚەزە. وە ظەستّبْ ظەگرێ ثەرەٚ ئەٚ 
ضبڵەی  ٌە ٔبٚ ظەرٚٚٔعا ٘ەیە ٚ سبیىۆٌۆژییبٔە ٔبٚیبْ ٌێٕبٚە 

یبْ ٚەن ٘ێٕعێه ٔبٚی ظۀێٓ  (Black Hole) چبڵی یبْ وٛٔی ڕەش
ـ خب ٌە ثڕگەوبٔی ظاظێ ثە   (٦("Divine Void   پیرۆزەوە٘یچە )

گرێ ، ظارٚٚضبٔە ظەرٚٚٔییە)ضەستی لسە ٌەسەر ئەٚ 
 .ظەرٚٚٔیبٔە( ظەوەیٓ

پێص ئەٚەی ظەستىەیٓ ثە چەوٛضىبریی ڕەضٕەیی ٌە   
ظەلەضیعرەوبٔعا، ثە ثبضی ظەزأیٓ تب ضۆضتر چێژ ٌە 
ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٚەرگرْ، ٚەآلِی ئەٚ پرسیبرە ثعەیٕەٚە، ئەٚە ئەٚ 

 ۆڵی ورظۆتە لۆڵی ٚ پیبسەی ٌەگەڵخۆْ ظۆْ( ە وێیە ظەلٕٛٚس ل)
 ظەوب؟

ثۀبٚثبٔگتریٓ ضبعیری  (  John Donne ٠٦٣٠  - ٠٥٧٢ خۆْ ظۆْ) "
زەڤعەِعا. گۀدیٕەیەوی ِیتبفیزیىی ئیٕگٍیزە ٌە سەظەی 

ىدبر گرأجە٘بی ثەِیرات ثۆ ثەخێٙێطتٛٚیٓ وە ئێئەظەثی  
ثەرظەٚاَ تبوٛ ئێستبش سەرچبٚە ٚ گبٔگبی ٌێىۆڵیٕەٚە 
ئەوبظیّییەوبٔە. غەزەٌەوبْ ٚ ظەلە زیىّەتئبِێزەوبٔی ٚەن 

ٌەٚەی وە زِبْ ٚ ضێٛاز ٚ ضبوبری خیٙبٔی سەیرظەورێٓ، خگە
ثٛٔیبتی ضیعرەوبٔی ٚەن لٛتبثطبٔەیەوی ئەظەثی  ِبِەڵەی 
ٌەگەڵعاظەورێ، یەوێىە ٌە ئەستێرە ظیبرەوبٔی ضیعری 

ەزۀع ثەگیطبٔی، ئەٚ ضبعیرەی ٔ  (٧)ِیتبفیزیىی ئیٕگٍیزیی.
تە ٘بٚڕێی ڕۆزی ضۆی ٚ ئٌٛفەتی پێٛەگرتٛٚە ٚ ٚٚەورظ

ضۆضیعەٚێ چٛٔىە ٌە زۆر ٚێستگەوبٔی ژیبٔی ئەٚ ضبعیرەظا ضۆی 
ظەثیٕێتەٚە:  ٘ەرظٚٚویبْ ٌە ضێزأێىی ٘ەژار ٚ زەزّەتىێص ٚ 
ڕۀدعەرْ، ٘ەرظٚٚویبْ ثە ئبرەلەی ٔێٛچەٚاْ ٚ ضەٚٔطٛٔی 

ٛٚٔە ضۆیبْ ظرێژەیبْ ثە ضٛێٕعْ ظاٚە ٚ سەروەٚتٛٚأە گەیطت
، ٘ەرظٚٚویبْ ٌە وۆِەڵگبیەوبٔیبٔعا ثە ثباڵِەلبِی ثەرز ٚ 
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ٚ ئبییٕی ٚ وەٌتٛٚری  وۆِەاڵیەتیخەٚری سیبسی ٚ 
چەٚسیٕراٚٔەتەٚە . ٘ەرظٚٚویبْ خەرگیبْ سٛٚتبٚە  ثە 
ٌەظەستعأی  ضٛضه ٚ ثرا ئبزیزەوبٔیبْ ٌە زیٕعأەوبٔعا. 

جەر ٘ەرظٚٚویطیبْ ظژەثبٚ ٚیبضی ٚ سەرپێچیىەر ثْٛٚ ثەرأ
ٔبظاظپەرٚری ٚ زٚڵُ ٚ چەٚسبٔعٔەٚە. ٌە٘ەِٛٚضیبْ گرٔگتر 
ضەٚٔەوبٔی ئەٚ ظٚٚضبعیرە ضەٚٔە ِەزٔەوبٔی ِرۆڤٓ ٌە ٘ەِٛٚ 

خۆْ ظۆْ( )وبت ٚ  ٘ەِٛٚ ضٛێٕێىعا. ظیبریىرظٔی وبریگەریی 
ٚەن ضبعیر  ٚ ٚەن ڕێجەرێىی وبریزِب، ٌە سەر ضیعرەوبْ ٚ 

بیجەتیی گەرەوە. ٌە ی ٔەزۀع ثەویطبٔی ٌێىۆڵیٕەٚەی تیوەسێت
٘ەست ثە   چۀعاْ ظەلەضیعری ئەَ وۆِەڵەضیعرەظا،

خۆْ ظۆْ( ظەورێت ٚ خبر )ثۆٔٛثەراِەی وبریگەریی ضیعرەوبٔی 
ٚأەٚە ڕۆزییەوە ٘ێٕعە وبریگەرە، ثێئبگبیبٔە، ظەلٕٛٚس  ٛ٘ەیە ت

ثجٛرْ وە )ظەستی ثۆ ٔبٚٔیطبْ ظەق ٚ ٚ سۆزظاریی ئەٚ ثرظٚٚە. 
ثبسیبْ ثىەیٓ ٚ ٌە وڕۆوی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبْ ٔبِبٔەٚێ ٌێرەظا 

 . (ٚروەٚێٕەٚە وە وۆژأی ظایىەٚظ

 ییڕەخەشـیكبرییەكی هبوچەرخبوەی ئەزمىووی شیـعر

 :وەزەوذ بەگیخبوی، سەرببش: كۆژاوی دایك 

)Contemporary Critical Analysis of Nazand Bagexani’s Poetic 

Experiences) 

بسبٔىبری ٚ پێىبٔی ٘پرۆگراِی ٌێىۆڵیٕەٚەوە، ثۆ   
ئبِبٔدەوبٔی، ظەضٛازێ ثڕگەوبٔی ثەسەر ئەٚ تەٚەرأەی 
ضٛارەٚە ظاثەضجىرێٓ، ثۆ ضۆثەظٚٚرگرتٕیص ٌە ظرێژظاظڕی ٚ 

چۀع( )٘ەراسبٔىرظٔی پەیبِگر، ٘ەٚڵعەیٓ ثۆ ٘ەر  تەٚەرەیەن 
ظەلەضیعرێه، ثە گٛێرەی پێٛیست،  ٚەن ّٔٛٚٔە ٚەرگریٓ ٚ 

 :ڕەضٕەی ئەظەثی ٚ ظەرٚٚٔطیىبریبْ ثۆ ئۀدبَ ثعرێ

 .ی ظەلٕٛٚسعأەضیعرظۀگعأەٚەی وۆژأی ظایىەوبْ ٌە ژا  (٠

 .ضۆضەٚیستی ظایه ٚ ظایىی ضۆضەٚیست (٢
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 .ڕۀگعأەٚی سەرظەِی ِٕعاڵی ٌەسەرظەِی ظایىبیەتیعا (٣

 .ضّطێری ژە٘راٚی زٚڵّی پیبٚ ٚ  ٚ گەرظٔی ٔبسىی ژْ (٤

 .ضزِەتىبرە خەرگسۆزەوەی  ضەْٚ ٚ ِراِەوبٔی پیبٚظایه:  (٥

 .ژْ  ـ  ظایه( ٚ ِٓ ٚ تۆ)  (٦

 .ظایىە ٔەزۀع (٧

 :دەوگذاوەوەی كۆژاوی دایكەكبن لە ژاوەشیعری دەقىىوسذا ( ١

)The Echo of the Mother’s Sufferings in the Poetess’s Texts of 

Pains)  

 Friedrich ٠٩٤٤ - ٠٨٤٤ فریعریه ٔیتطە)فەیٍەسٛفی ئەٌّبٔی      

Nietzsche)  ْظەڵێ:"تبوٛ ئێستبش، پیبٚ ثەچبٚێه سەیری ژ
ظەوبت، وە ثبڵٕعەیەوە ٌە ئبسّبٔەٚە ڕێی ْٚ ورظٚەٚ ٘بتٛٚە  
ٌەسەر ضبٔی ئەٚ ٔیطتۆتەٚە، ثبڵٕعەیەن ضۆضٛضۀگ، ٔیبْ ٚ 
ظڵٕبسه، ضیرییٓ ٚ ٔبزظار، ٔەضتێ سەروێص، ٔەضتێ ٔبِۆ، 

ئەٚ ثبڵٕعەیە ظەثێ ٌە لەفەز ثىرێ  ثەاڵَٔەضتێ ٘ەست ثەرز، 
ثبڵپێچبْ ٚ ثبڵىرظْ ٚ  (٨)ٔەوۆ  ٘ەڵفڕێ ٚ ٌەظەستی ظەرچێ."

لٛفڵعأی ظەرگبی ئەٚ لەفەزە، خگە ٌە ئەسریٓ ٚ ٔیگەرأی ٚ 
ژاْ ٚ زاِی ظەرٚٚٔی ٚ خەستەیی، ٘یچ ضتێىی ظیىەی ثەٚ 

ی یثبڵٕعەیە ٔەثەضطٛٚە. گۆڕأىبرییەوبٔی وۆِەڵگب، ثە ظرێژا
ژٚٚ، ٌە ٘ێٕعێه ٚآلتبٔعا، خۆرە ئبزاظییەوی ثەٚ ثبڵٕعەیە ِێ

زەیف ٚ ِەضبثٓ، ٌە ٘ێٕعێه ٚآلتی ظیىەظا،  ثەاڵَثەضطیٛٚە، 
ی ضۆِبْ، ٔەن پیبٚاْ ئەٚ یٚەن ڕۆژ٘ەآلت ٚ وۆِەڵی وٛرظەٚەار

وۆتە ٚ زٔدیرأەیبْ  ضٍٕەورظۆتەٚە، ثەڵىٛ ٘ەِٛٚ ئبِراز ٚ 
ثبضتر ثبڵطىبٔعْ ٚ ظا٘ێٕبٔە تبزەوبٔی ئەَ سەرظەِەیبْ ثۆ 

سڕڕورظْ ٚ  ظەستەِۆورظٔی ئەٚ ثبڵٕعەیە ثەوبر٘ێٕبٚە. زٛٔەر ٚ 
ىرظٔی ِێییٕەوبْ ی ٔێرسبالری ثۆ پتر ِێظەسەاڵتتەفۀٛٚٔی 

ت وەٚأەیی ثێ ِەسیً: ٌەالیەن ٘ەرچی ٛٚثۆتە فبلەیەوی خ
ظاثٛٔەریتە ضراپەوبٔی  سەرظەِی  خە٘بٌەتی وۆْ ٘ەیە ـ ٚەن 

..ئۀدبِعەظرێٓ ٚ ورظْ ٚ ٌٛت ٚگٛێجریٓ.رظْ ٚ ڕەخُ ثە سەثبو
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ٌەالیەوی ظیىەش ظا٘ێٕبٔە تبزەوبٔی تەوٕەٌۆژیبی سەرظەَ ٚ 
پێطىەٚتٕی زأستیی ٘بٚچەرش ثۆ سٛٚوبیەتی پێىرظْ ٚ 
ضىبٔعٔەٚە ٚ ڕسٛاورظٔی ئەٚ ثبڵٕعەیە، ٚەن وەرەستەی ضبٚی 

پۆڕْ( ٚ ڕٚٚتەِۀی ٚ ئبِرازی ظاِروبٔعٔەٚەی )ڕێىالِىرظْ ٚ 
  .پیسی پیبٚ، ثبزرگبٔیبْ پێٛەظەورێ ضە٘ٛەتی

وێژۀی ئەٚ گەرظاٚە ثە٘ێز ٚ ثێئبِبٔەظا، وە پتر ِێیٕەوبٔی ٌە   
ضستۆتە ثەر ضەپۆڵی ضۆی، ٔەزۀع ثەگیطبٔی ضۆی ثە لەظی  
ظاری ضیعر ظەگرێتە ٚ ثە ٘ێزی ِبسٌٛىەی لەڵەَ ٚ غیرەتی 
ثەرضٛرظأیی ٚ وۆضطی ڕۀدعەرأە، ضۆی ظەگەێٕێتە وۀبری  

طٛەری ئەظەة ٚ ٌەٚێڕا ٘بٚاری ئبزاظورظْ ٚ پبراستٓ ٚ وی
الٚأەٚەی ئەٚ ثبڵٕعەیە ڕۆزسٛٚوە، ثە ظۀگی ضیعر،  ظەگەێٕێتە 
٘ەرچٛار ئیمٍیّی ظٚٔیب. ئەٚ چبن ظەزأێ وە " لەت ٘یچ 

ثۆیە    (٩)ضەِێه ٚەن ئەٚ ضەِە وٛضٕعە ٔییە، وە لسە ٔبوب."
٘ەڵعەگرْ: ٌەالیەن وۆظێه( )لسەوبٔی ئەٚ زێتر ٌە ظەالٌەت ٚ 

ئەٚ ثۆضۆی لٛرثبٔی ڕاستەضۆی ئەٚ چەٚسبٔعٔەٚ ثٛٚە ـ ٚەن تبن 
ەٚ ٌەالیەوی ظیىە ئەٚ ٌەزِبٔی ئ،  ٚ ضێزاْ ٚ ضێً ٚ وۆِەڵگب ـ

ثەڵىٛ ظەضیزأی ٚ ظەتٛأێ  ژاْ ٚ ضەِبٔە ٔەن ٘ەر تێعەگب،
لسەی پێجىبت ٚ ثی ٔٛٚسێتەٚە. تٛأستیی ئەٚ ظەرثڕیٓ ٚ 

 :(  وبٔیبٚ سەرچبٚەی گرتٛٚە٣)ٌە گٛزارضتەی ظەلٕٛٚس 

o ر ٌە ٔبظاظپەرٚەری ٚ ستەَ ٚ زٚڵُٚاری  پٚظژ ٚ سەضت یعیٚال 
ٔیطتّبٔە )یٕگەیەی ٌێ گەٚرەثٛٚەٚ ٘ەژاریی ئەٚ ژ

 .(ثچٛٚوەوە
o  لبڵجٛٚٔەٚ ٌە ٔێٛ زۆرثەی فەٌسەفە ٚ تێڕٚأییٓ ٚ خیٙبٔجیٕیی

ٔٛضجە زأب ٚ ظأبوبٔی خیٙبٔی  ـ ثەظرێژایی ِێژٚٚ. 
 .(ٔیطتّبٔی وتێت ٚ وتێجطبٔە)
o  ْضۆظۆزیٕەٚە ٚ ضۆظرٚستىرظٔەٚە  ضٛظ، ٌۀێٛ ئەٚ ٘ەِٛٚ گێژە

 .(ٔیطتّبٔە ثێسٕٛٚرەوەی ضٛظ)ٚ گەرظاٚە گەرظٚٚٔییەظا. 

وەٚاتە ظەلٕٛٚس ضبٚەْ زِبٔی ظەرثڕیٕی ژأی ژٔە، ئەِەش    
زِبٔسبڵی ژأی ژْ( ٔب، ثەڵىٛ ثە ضبرەزا ٌەٚ زِبٔەظا. )ثە ِبٔبی 
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ژأەوبٔی( ثیطٕىێٕٓ، ئەٚ پتر )ظەثیٕیٓ ئەٚ ڕێ ٔبظا ثەٚە، 
ظایىبٔە(، )ٌە٘ەٚڵی ضٕىعأعٔی ژأەوبٔیەتی ـ وە وۆژأی ٘ەِٛٚ 

چیٕی(یەیە وە ظەڵێ:" تۆ )٘ەرظەڵێ ٌە ٘ەٚاظارأی ئەٚ پۀعە 
 ثەاڵَٔبتٛأی ڕێ ٌە ِەٌی ضەَ ثگریت ثەسەر سەرتب تێٕەپەڕی، 

 (٠٤)ژتب ثىبت."ظەتٛأێ ٔە٘ێڵی ٘ێالٔە ٌۀبٚ ل

خۆْ ظۆْ( ظا، پەیبگر ڵ پیبسەیەن ٌەگە)ٌەٚ وۆثەر٘ەِی    
٘ەستعەوبت وە ظەلٕٛٚس یەودبر تەئەسٛفیەتی وە ضۆی ٚ ضۆی  
ثە تبلی تۀیب ٌە ٔێٛ گێژۀی ئەٚ گەرظاٚە ِەٌەثبسىە ظەوبت ٚ 

ٔیٛەوەی ظیىە( تۀٙب  تەِبضبچییەوی ثێجبوی غرٚٚری ثێ )
ِرٚەتە ـ ٌەوبتێىعا  ئەسڵەْ ثەثێ ثْٛٚ ٚ ِب٘ییەتی ئەٚ، 

ی ٌەسەر ئەَ ثباڵٔیٛەوەی ظیىە( ثە٘ب ٚ لیّەت ٚ ِەلبِێىی )
زەِیٕەظا ٔییە.  ظەلٕٛٚس ٚ تبثڵێی ٌە ئێّەی پیبٚ ثە گٍەیی ٚ 

، ىەوبٔی ئبآلٔعٚەتٛڕەیە، ٌێ  وە ظەستی چەپی ٌە وەِەری ضٛض
ثەٚ ئِٛێعەی  ٔە٘ێڵێت گەرظاٚەوە ثیبٔجب، ظەستی ڕاستی، ثە 

ب  ٌەگەڵی ئبضت ضۀعەیەوی ثەزەییبٔەٚە، ثۆ پیبٚ ظرێژورظٚە ت
زی گەرِٛگٛڕی  ضۆی ثگرێ. ئەٚەی ثۀعە ٚەن یثێتەٚە  ٚ ٌە ئبِ

ڕەضٕەوبرێه ٌێرەظا ثەظی ظەوەَ: ظەلٕٛٚس ئەٚۀعەی ثەٚ 
  !ە ئەٚۀعە گەضجیٓ ٔییەیڕەضجیٕیئبضتجٛٚٔەٚەیە 

  ێ:ٔبٌی( ظەڵ)وبتێه وە زەزرەتی 

 نەوعە ئینسای   هەیە غـەم قواتییە            من غەیم خۆم و غەیم عالەم دەخۆم

: نایل كە غەم خواردیم نەكا           ناعیـالجـم مـن بەی  ئـادەم دەخۆم  
 

 (٠٠) غەم دەڵ

ٔبٌی ی ئەَ ظەلەی ی٘ەریُ عٛسّبْ ٌە ضیتەڵىبر   
الی ضەڵىی وە تۀیب ضەِی ڕۆژأەیبٔە ٚ ِبِەڵەی ظۀٛٚسی:"

ئبیعۆٌۆژی ٚ ڕۆژأەیی ٌەگەڵ ضەِعا ظەوەْ تۀٙب ٌە چبٚی 
ٌێرەظا ٌە چبٚی ضەِەٚە   ثەاڵَضۆیبٔەٚە سەیری ضەَ ظەوەْ. 

سەیری ضەَ ٚ ِرۆڤـ وراٚە. ٚاتە گەر فیٕۆِیٕۆٌۆژیبٔە ثڵێیٓ 
خۆرە وەٚأەورظٔەٚەیەوە ثۆ ئەٚ ثیرورظٔەٚە  ٚ ٚێٕبٔەی ثۆ 
ضەَ ٘ەیە، الیبٔعەثبت ٚ  ثٛار ثۆ ضەَ ظەوبتەٚە ضۆی ظەرثطبت. 
ضەَ ٌێرەظا ضۆی ثەیبٔعەوبت ٚ  ظەڵێت ِٕیص ثرسیُ ٚ پێٛیستُ 
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ىە ضەَ ثطٛات. ٚاتە ئەٚ ڕٚأیٕە ئبیعۆٌۆژیەی ٘ەیە ثە وەسێ
فەراِۆضىراٚە وە تۀیب ثە چبٚی ضۆِبْ ضەَ ٚێٕب ثىەیٓ.  
ئەٚیتر ٌەثەرژەٚۀعی ضۆِبْ ثەوبرثٙێٕٓ. ٔبٌی ضەِی ثیستٛٚە، 
گٛێی ثۆ ضەَ گرتٛٚە تب ضۆی ثەیبٔجىبت ٔەن ئەٚەی ئەٚ 

طّەرج ٚ ڕٚأیٕی ضۆی ثەسەر ضەِعا ثسەپێٕێت. ئەَ ڕٚأیٕی پێ
ئبیعۆٌۆژیبٔە ثۆ ظٔیب ٚ ضتەوبْ ثٛٚەتە ٘ۆوبری ظەرٔەوەٚتٕی 
ڕٚٚی ڕاستی ظیبرظەوبْ. چٛٔىە وبتێه ظیبرظەوبْ ثە تێگەیطتٕی 
ئبیعۆٌۆژیب ٚ پێطیٕە ثبرگبٚی ظەثٓ ٚ ثٛاری ئبزاظأەی 
ضۆظەرضستیبْ ٌێعاظەضرێت ئیعی ڕٚٚی ڕاستی ضۆیبْ 

 (٠٢)ظەرٔبضەْ."

بعیرێىی ثبضەثەری خیٙبٔی ضەَ  ٔەزۀع ثەگیطبٔی، ٚەن ض  
ٌە ٚآلتی ضەِستبْ، ظروی ثەٚە ورظٚٚە وە ضەِجبرەوبْ 
پێٛیستییبْ ثە وەسی خەرگسۆز ٘ەیە ضەِیبْ ثطٛات، 
ضەِطٛارظٔێه ظەرگبی سەرفیرازی ٚ ئبسٛٚظەیی ثۆ ضەِعارەوبْ 
ثىبتەٚە ٔەن خەرگی ضەِطٛرەوەش ثطٛات.  ظەلٕٛٚس ٌە 

فەی ضەِطٛارظٔی ٔبٌی ضەِطٛارظٔەوەیعا پەیڕەٚی فەٌسە
 ڵضۆَ ٚ ضەِی عبٌەَ ظەضۆَ( . ٌەگەضەِی  ِٓ)ظەوبت: 

خیبٚازییەوی خەٚ٘ەری وە سەرچبٚەی ٘ەرظٚٚ ضەِەوبٔی 
 .ظەلٕٛٚس یەن وبرێز ٚ وبٔیبْٚ

ئێستب پێص ئەٚەی  ظەلە ضیعرێىی ظەلٕٛٚس ٌە چٛارچێٛەی    
ڕەضٕەضیىبریی ئەزِٛٚٔی  ضیعری ظەلٕٛٚس ثطەیٕە سەر ظەزگب 
ٌێىۆڵیٕەٚەوە، ظٚٚ لسە ٌەسەر چەِىی ئەزِٛٚٔی ضیعر 

 .:ظەوەیٓ

 Karl ٠٢٢٢ - ٩١٩١وبڕڵ ضبپیرۆ)٘ەرچۀعە ضبعیری ئەِەریىی    

Shapiro)  ثۆچٛٚٔێىی خیبٚازی ثۆ ئەزِٛٚٔی ضیعریی ٘ەیە وە
ثێطەتبیە( ٚ ژیر ٔییە، ٌە ئەزِٛٚٔەوبْ ضت )ظەڵێ:"ضیعر تبیۀە 

ئەزِٛٚٔێىی ضیعریی  ثۆضۆی ورظەیەوی فێر ٔبثێ، چٛٔىە ٘ەر 
 (٠٣)ثێٙبٚتبیە ٚ ّٔٛٚٔەی پێطیٕەیی ٔییە."
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تێگەیطتٓ ٌە ئەزِٛٚٔی ضیعریی، پەیٛەستە ثە ضٛێٕعٔەٚەی    
فەٌسەفەی ضیعر، ٚەن ٘ەِٛٚ فەٌسەفەوبٔی ظیىەی خٛإٔبسی ٚ 
زِبْ ٚ ٘زر ٚ ٘ٛٔەر... ئەِەیص ثە ئبِبٔدی تێگەیطتٓ ٌە 

بِی ضیعر. ضیعر ٘ٛٔەرێىی خیبٚازە، سرٚٚضتی  ٚ زِبْ ٚ پەی
٘ٛٔەری ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٘ٛٔەری ظیىەیە. ثۆیە تێگەیطتٓ ٌە 
فەٌسەفەی ضیعر ظەِبٔگەێٕێتە لۆٔبغی تێگەیطتٓ ٌە ٘ٛٔەر. ٌە 

ی یفەٌسەفەی ضیعری ٘بٚچەرضعا، سٕٛٚرەوبْ وراٚەْ، ضیتەڵىبر
ئەزِٛٚٔی ضیعری ئەٚ ظەضٛازی ظەست ثۆ زأستەوبٔی ظیىەش 

ٚ  (Psychoanalysis) ۆ ّٔٛٚٔە زأستی ظەرٚٚٔطیىبرییثجەیٓ، ث
 ظەثێ ئەٚە ٌە پێص چبٚ ثگریٓ وە (Neuroscience) زأستی ظەِبر

ی ێیەوە ثۆ ثبضتر ثیٕیٕی خیٙبْ ٌە ڕظەلی ضیعر پۀدەرە
ظروىرظْ ثە ِبٔبوبٔی وە ثە زِبٔی ِیتبفۆڕ ظاڕێژراْٚ، ٚاتب 

ضیعر ٌە ظەرەٚی ظەثێ ٌە ڕێی ِیتبفۆرە ٚ ٌە خیٙبْ ثگەیٓ. 
ئێّە ظا ثٛٚٔی ٔییە، ثەڵىٛ ٌە ٔبضّبٔعا ٘ەیە، چٛٔىە 
ئۆڕگبٔەوبٔی ِیتبفۆر ٌە ثٛٚٔی ضۆِبٔعا ٚخٛظیبْ ٘ەیە، 
ثەتبیجەتی ٌە ئۆرگبٔی ئبضبٚتٓ ٚ ظەرثڕیٕعا. ٌێرەٚە ئەزِٛٚٔی 
ضیعری پەي ظە٘بٚێ ثۆ ثٛارەوبٔی ئەزِٛٚٔی ِرۆڤەوبْ ـ وۆی 

٘ەر ئەٚەش ٚایىرظٚە سیسری ،  ِرۆڤەوبْ ثە ظرێژایی ِێژٚٚ ـ
ٚضەی ضیعر وبر ٌە پەیبِگرەوبٔیطی ثىبت، تۀبٔەت ٔٛٚسیٕی 
ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیە ظەر٘بەٚیطتەی ئەٚ وبریگەرییەیە وە ضیعر ٌە 
ظەرٚٚٔی ڕەضٕەگرظا ضەٌمی ورظٚٚە. ظەگرێ پێٕبسەی ئەزِٛٚٔی 

٘ٛٔەری  "ٓ:یضیعریی ٌە ٔبٚ ظٚٚوەٚأەظا چڕ ثىەیٕەٚە ٚ ثڵێ
ە ثە ٚضە ثە ٌەثەر چبٚگرتٕی ثە٘ب ِرۆییەوبْ  ثە ظا٘ێٕبٔ

ضتەوبٔی ثْٛٚ ٚ ژیبْ ِەثەستی  ظاڕضتٕەٚەیەوی ٔٛێ ثۆ گٛزار
ٚەآلِعأەٚەی پرسیبرە ئەزەٌییەوبٔی ثْٛٚ ٚ  یێئەِەیص ٌە ڕ

ثەرظەٚاِجْٛٚ ٚ ِەرگ. ئەزِٛٚٔی سەروەٚتٛٚ  ئەٚ ئەزِٛٚٔەیە 
 .(Universal to All Humans) وە گەرظٚٚٔییە ٚ ثۆ ٘ەِٛٚ ِرۆڤەوبٔە

وەٚاتە ئەگەر  ئەزِٛٚٔی ضیعری  ئەزِٛٚٔی گەرظٚٚٔی  ِرۆڤـ    
ثێ، ئەٚا ڕۀگعأەٚەی ٌە ئەزِٛٚٔی ظەِبریی  فیزیۆٌۆژی ئەٚأعا 

    . (Neuro Physiological  Experience) ٘ەیە
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ئێستب ثۆ خٛأتر ضیىرظٔەٚەی وڕۆوی ئەٚ ثۆچٛٚٔبٔەی    
   ضیعرێىی ظەلٕٛٚس ظەوەیٕە ّٔٛٚٔەی سەرەٚە، چۀع ظەلە

(Sample)  ثبسەوەِبْ. ثەگیطبٔی ظەڵێ: 

 (ڕووتبوونەوە)

........................... 

ی  ێیك ئەفسووناوی تیر ر
 شمشی 

 لە هەورەكانەوە داباری و

 كرد سەرزەمیی  ئێمە
 
 شەق

 ئەوەتا ئۆقیانووسێك لە خوێن لێكمان جیادەكاتەوە

 هەڵدەچ   بوركای  حەرسەت لەناخماند 

 پارچە شاخێك لە زاگرۆیس مرۆییمان دەترازێ

 ڕووت و قووت

 بەئەندازەی مەسافەی زەمیر  و مەریــــخ لەیەك

 دادەبرێیر  و من و تۆ

 ئینجا هومبابای ئەژدیها بێدار دەبێتەوە و

 بە فوویەك لەگڕ

 ڕووڕەیسی دەكا شار و

 درەخت و چیاكان

 بوراق ڕەش دادەگەڕێ

 دادەدڕێ
ی

 دایكم سنیك

 دەكرێ كچەكەمبەرباران 

 زیندەبەچاڵ خوشكەكەم

 لەسەردەمەی تەمەوە دێیر  

 لەناو هەناوی زەمینێیك تاریك

 لەو دونیا

 ڕەیسی قەدەرتان دەخەمە سەرشانم و
 

 كەوڵ

 ڕووت دەبمەوە



145 

 

 لەبەر تەم
َ
 قرچەم دێ

 وەك دێوانە دەگەڕێم

 (٢٥) تا دەگەم بە ڕۆچ دایكم

ٌەَ ظەلەضیعرەی سەرەٚە، تۀٙب ثە ظٚٚ ٚضە ئبِبژە ثە     
ٚ ِ٘ٛجبثبی  ێه وە ٘ی ضّطێرظەسەاڵتی پیبٚ وراٚە ـ ظەسەاڵت

( ژأی ظایىەوبٔی ٌە  سیٕەی ضۆیعا ٠٧)ئەژظیٙب ثێعارە ـ ٌێ 
ئێّە/ ٌێىّبْ )(  ٌەٚ ژأبٔە ٘ی ٘ەِٛٚ ِێیٕەوبٔە ٥)زەضبرظاٚە. 

ی ( ژا٤ٔ)، ظاظەثرێیٓ(/ ِرۆییّبْ/ اوبتەٚە/ ٌۀبضّبٔعخیبظە
/ وچەوەَ / ضٛضىەوەَ /  ظایىُ)خەستە ٚ ڕۆزی ظەلٕٛٚسٓ 

/ تۆ)ْ  ئەٚأەْ وە ضۆی ظەیبٔجیٕێ ڕۆزی ظایىُ( ٚ ظٚٚأیب
 بُٔ /سەرض ِٓ/)( ژأەوبٔی ظیىە، ضٛظیٓ ٦)لەظەرتبْ(، ثبلی 

(. ٌە وۆژأی ئەَ ظەگەَڕٚٚت ظەثّەٚە/ لرچەَ/ ظەگەڕێُ/ 
ڕەزاگراْ ٚ ثەئبزار ظیىە ضۆی ظەلەظا، ژأێىی لٛرس ٚ 

ضبرظۆتەٚە، ئەٚیص ژأی وەٌتٛٚرە ضۆسەپێٕەوەی وۆِەڵگبی 
ق ٚ ڕوە ظەلٕٛٚس ثەٚ پەڕی  ضبعیر ٚ ڕۆژ٘ەآلتی ٔبٚۀعە،

، ٔبضیریٕەوبٔی ٔبضیریٕتر ظەوبت ٚ ثە چٛٚٔەٚەتٛٚڕەیی ٚ ٘ەڵ
ضّطێرێىی ئەفسٛٚٔبٚی )٘ٛٔەری زِبٔی ضیعری ضۆی وە ظەڵێ 

ٌە ضٛێٓ/ /  ئۆلیبٔٛٚسێه / ظاثبری / ضەلی ورظ سەرزەِیٕی تیژ
/  ثٛڕوبٔی زەسرەت/ پبرچە ضبضێه ٌە زاگرۆسی/ ڕٚٚت ٚ لٛٚت

/ اظەگەڕێ/ سٕگی ظاظەظڕێ/ ثەرثبراْڕەضی ظەوب / ڕەش ظٚٚڕ
ەچبڵ/ ٌەسەرظەِەی تەِەٚە/ ٌۀبٚ ٘ۀبٚی زەِیٕێىی زیٕعەث

پەیبِگر  ( ثب ٚاظاثٕێیٓ، ئەٚەی تۆیتبریه/ وەٚڵی ڕەضی
ضیعر ٔییە، ثبش گٛێ ثۆ ظۀگعأەٚەی ئەٚ ٚضبٔە  ،ظەیطٛێٕیتەٚە

ە، ظڵٕیبَ ٘ەست ثە خۆرە ترسێه ٚ ٔیگەرأییەن ظەوەیت، ثگررا
گەر ٔێریٕەثی، ڕۀگ ثێ تەریمیص ثجیتەٚە، وە ظەثیٕی 
ضبعیرێىی ژْ ٚا ظەتطٛێٕێتەٚە!  ئێستب ٘ەستت ورظ چۆْ وۆژأی 

 ٚسعا ظۀگعەظۀەٚە؟ ٚەنظایىەوبْ ٌە ژأەضیعری ظەلٕٛ
ضٕەوبرێه، ظەڵێُ، ظەلٕٛٚس، ژْ ٔەثٛٚایب، زەزّەت ثٛٚ ەڕ

ثریٕعاروەرە، ٚێٕبی ئەٚ وۆژأە  ثتٛأێ، ثەَ خٛأییە ظڵ
 .ثىێطێت
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ثۆ ضیتەڵىبریی ظەلەوە، ثەَ چەضٕە ظەرٚٚٔی ظەلٕٛٚس    
 :ظەضٛێٕیٕەٚە

ژٔێه سٛٚروراٚە ثە ئبگری ژأێىی ٘ەزار سبڵە، ٌە ٔێٛ   
تۀعٚرێىی  سەرظاضراٚی وۆِەڵگەیەوی پبضىەٚتە، ضۆی ٌە ٔبٚ 

ەٚ ٘یٛایەی ئەٚ گڕ ٚ ثڵێسەیەظا  ـ ضۆوٛژئبسب ـ ظەتەلێٕتەٚە، ث
ٚ سیٕگ ٚ ظەرْٚٚ ٚ ِێطىی ثگبتە  ڵظۀگی تەلیٕەٚەوەی ظ

ِ٘ٛجبثبی ئەژظیٙب( )ٚیژظأی ضّطێر ثەظەستەوبْ ٚ ٘ەست ثىەْ 
ظڵسبف ٚ ضٛێٕطیریٕبٔە چ غەظر ٚ زٚڵّێه ٌەٚ ژٔە خٛاْ ٚ 

 !ورظٚٚە ٚ ظەوب

ظەلێىی  تٛڕەیی ظەلٕٛٚس ٌە فٛڕِی ظەلەوە ڕۀگیعاٚەتەٚە،   
وٛرت ٚ ظرێژ ثەسەر یەوتریعا  ظێڕ وێطىراٚەی  سەرٚا ضێٛاٚی

وەٚتْٛٚ، ٘ەرظەڵێ، ضٛٚضەی عەتری ضىبٚ ٚ گٛآلٚظأی 
ٚرظٚضبضىراٚ ٚ ظەسىە گٛڵی سەر ٘ەڵپبچراْٚ. ئەٚەی زۆر  

ِٛسیمبی زەڕف ٚ ثڕوە ٚ ٚضەوبٔە، ثە ٘ەر ظٚٚ  ،وبریگەرە
ضێٛەی ِۆسیمبی ظەرەٚە ٚ ٔبٚەٚە، ئەِەش ٘بٚار ٚ زریىە ٚ 
چریىەی ظۀگە ٔٛٚسبٚەوەی ئەٚ ژٔە ضبعیرە سٛٚتبٚەیە. گٛێ 

 :ثگرْ ٌەَ ظۀگبٔە

پبرچە ضبضێه ٌە  زەسرەت ٌۀبضّبٔع ٘ەڵعەچێ/ بٔیثٛڕو  
رێ وچەوەَ/ ەوزاگرۆسی ِرۆییّبْ ظەترازێ / ثەرثبراْ ظ

لرچەَ ظێ ٌەثەر تەَ / ٚەن ظێٛأە  /  زیٕعەثەچبڵ ضٛضىەوەَ
      ظەگەڕێُ / تب ظەگەَ ثە ڕۆزی ظایىُ

*** 

ٚەرگرتٕە( ٚ )ظا٘ێٕبْ، ظەلئبٚێزأی ٘ۀبسەظأە، ٔیٛەی "
ظأەٚەیە(، ثەٚ ٚاتبیەی  وبٔیبٚێه ٘ەَ ئبٚی )ٔیٛەوەی ظیىەی 

 خب پەیبِە پیرۆزەوبْظەڕژێتە ٔبٚ ٘ەَ ئبٚیطی ٌەثەر ظەڕٚا، 
ٌۀبضی تۆظا گٛزەر ظەوەْ، وتِٛت  ضەثۀگی ڕۆزی تۆْ، ٚەن 

 (٠٥)پەٌىەزێڕیٕەی ثەرثبراْ تیطىەوبْ ثۆ ظەرەٚە ظەضىێٕێتەٚە."
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سەر ظا٘ێٕبْ، ظەثێ ثۆ  ٘ەڵسۀگبٔعٔی وە لسە ظێتە    
ئەزِٛٚٔی ضیعریی ثەگیطبٔی، ِێرٌٚٚە ئبسب وْٛ ٚ وەڵێٕەوبٔی 

ەییٕە ئەٚ سڕڕەی وە ئەٚەی ثپطىٕیٕەٚە، تب ثگژیبٔی ئەٚ 
تە ئەَ ِەلبَ ٚ پبیە ثەرزەی ظٚٔیبی ئەظەة. ثە ٚٚەگەیبٔع

ەٚە  (Doreen Virtue) ٚاتبیەوی ظیىە، ظەثێ ٌەی گٛتەییەی
ظا٘ێٕبْ،  وبٔیبٚێىەن، ٘ەَ ئبٚی ظەڕژێتە )ثىۆڵیٕەٚە وە ظەڵێ: 

ٔبٚ ٚ  ٘ەَ ئبٚیطی ٌەثەر ظەڕٚا(. وچۆڵەیەن ٌەگەڵ 
الثبٔگعاْ، پێّەڕ ظەضبتە سەر ضبٔی ٚ ظٚای ئبٚظێری ضەتڵ ٚ ِە

ٔەِبِەوبْ، وتێجەوبٔی ظەضبتە ثٓ ٘ۀگڵ ٚ ظٚای ٔیٛ سەعبت 
ڕێ ظەگبتە ِەوتت، ٌەٚیطڕا  وە گەڕایەٚە ٚ ٘ەر وە گەیطتەٚە 

ضبضی ِطىە(، ظەِێه ضەریىی ٘ۀبر ڕٔیٓ ٚ )ثبغچەوەیبْ ٌە 
ظەثێ وە ثب ظەِێه ضەریىی چبوىرظٔەٚەی ئەٚ ضەٌِٛەیە 

ثەریعاٚەتەٚە، ظٚاتریص ظەثێ سٛضّە فرِێسىبٚیەوە ٚ وراسە 
ڕەضەوە ٚ چبرۆگە زٚضبٚییەوەی ظایىی ـ  ظایىی سێ خبر 
خەرگسٛٚتبٚی ـ ثطٛات.  ضەٚأیص، ٌەثەر چرایەوی وز، ظەثێ 
چبٚێىی ٌەسەر وتێت ٚ چبٚێىی ٌە ظایىە سەر ثە٘ەضەوە ثێ.  

ٔبسە ٚ ەستێىی الی ٘ەظەثێ ٘ەستێىی الی لەڵەِەوەی ثێ ٚ ٘
سەرەڕای ٘ەِٛٚ ئەٚأە، ظەثێ ٌە  ٔبڵە ٚ ئبضی ثبٚوی ثێ...

ثە زأیبری عا ثە یەوەَ ظەرچێ. ڕاستە وتێت تبلیىرظٔەٚەوبٔیطی
ژأەوبٔت پێٕبٔبسێٕٓ. ضٛێٕعۀەٚە،  ثەاڵَظەٚڵەِۀعت ظەوەْ، 

چبٚت ظەوۀەٚە، ٌێ ثە سٛی ثریٕەوبْ  ئبضٕبت ٔبوەْ. وەس 
ٚەن سٛٚتبٚ ٌە ئبزاری سٛٚتبْ تێٕبگب! وەٚاتە ئەٚ ژٔەی ئیّڕۆ 

خْٛ )وۆِبریی پبریس( پیبسە ظەوبت ٚ وتێجەوبٔی )ٌە ضەلبِی
ضبضی )ئێستبش لبچێىی ٌە ثبغەوەی  ظۆْ(ی  ٌەظەستعایە،

چبٚێىی ٌەسەر گڵىۆی ظایىە ٘ەِیطە وراس  ِطىە( ٚ
ٌە ژاْ ٚ ئەسریٓ ٚ لژڕٔیٕە ٚ  ڵ( سب٢٥)ڕەضەوەیەتی. پبضطبٔی 

 چبٚەڕٚأی ثەرظەرگبی زیٕعأەوبْ ٚ ٚەرگرتٕەٚەی خەستەی
( ٌە ثراوبٔی ثە ظەستی ٣)سەرظٚثێژیٕگ وراٚ  ٚپەت ٌەٍِی 

ثبضتریٓ ٘ەٚێٕی ظا٘ێٕبْ ٚ ثەپیتتریٓ پەیٕی  ٔبِەرظاْ...
( ٣)٘بٚار، ٘بٚار، ٘بٚار...!( ئەَ )٘ەِی تژ ٌە ضبوبرییٓ. ثەر
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٘بٚارە، زەڕف ٚ ٚضە ٚ ظۀگ ٔیٓ ٌەَ ظەلەضیعرەی ضٛارەٚە 
( ظەیە ٌە ٘بٚاری ژٔی ٣)٘بٚار ظەوەْ، ئەِبٔە ظۀگعأەٚەی 

ەڵ تێى)ضەِطۆرە، ٌە خیٙبٔێىعا وە  وٛرظ ٚ ژٔی گەرِیبْ ٚ ژٔی
خیٕۆسبیعورظٔی ژْ ٚ سەرظەِی  ثە ثێجبویی سەرظەَ ظەثێ(،
ئەٚ ضبعیرە ژٔە ٘ەستجریٕعارە، ٚا  پیبٚی ٔەتەٚەیەوی ضٕىێٕراٚ.

گەرِەسێر( )ە یبْ پبریس()ێطێٛاٚە، ضۆضی ٔبزأێ ٌە سەری ٌ
ضبضی ِطىە(. ئەَ وٛپٍەیە وە ثەضێىە ٌە لەسیعەیەوی )یبْ 

ظۀگی ظڵی ژٔبٔی )ثٛٚە:  ظرێژ، ثە تەٚاٚی ٌە زریىەی ژْ ٔمَٛ
ٛٚتبٚ/ ظۀگی ظڵی / ظایىی خەرگسئۀفبي گەرِیبْ، ژٔبٔی

تیّبْ(. / ژٔبٔی ٔیط/ ژٔبٔی گەرِەسێر/ ثێچٛەژٔەوبُٔژٔەوبْ
ِێژٚٚیی وۆژأی ظۀگعأەٚەی  ئبسبییە ئەِە ٔبٚ ثٕێیٓ:

ظۀگی یەن ژٔە ٚ ٘بٚاری  ظایىەوبْ ٌە ژأەضیعرێىعا. ضیعرێه
، ثبٔگی یەن ِرۆڤە ٚ لیژەی ٘ەزاراْ، زاِی یەن ظڵە ٚ ٘ەزاراْ

  .ڵظ وٌٛىی ٘ەزاراْ

ەٚە، ٌە پەڕەورظٔی ظەرٚٚٔیی پەِۆیی ئەَ یٌٕێتبْ ٔبضبر    
، یٓثۆ ژٔە ئۀفبٌىراٚەوبْ ِٛتەئەسیرظەلەضیعری، ئەٚۀعەی 

ثە ظەلٕٛٚس ظەسٛٚتێ، چٛٔىە سٛٚتبْ ٚ  بْئەٚۀەظەش زگّ
٘ەڵمرچبٔی  خەستە ٚ ڕۆزی ئەٚ، ٌە ثۆٔىرٚزی زەڕف ٚ 

تْٛ ٚظۀگعأەٚەی ِٛزیىی  ٚضەوبٔعا ٘ەڵعەستێ. ڕتُ ٚ ٔەزَ ٚ
ظەلەوە، ظۀگێگی گەرظٚٚٔییە ٌە ٔێٛاْ عبرظ ٚ عبسّبْ ظێتە 
گٛێ، ٘ەر ثۆیە ضبعیر زۆر ٌە ضەِی ظاڕضتٕی ٚیٕەی ضیعری 

ثٛٚە ٌێرەظا، ٘ەرچۀعە ظەلەوە ثە ئەفسبٔە ٚ فۆٌىٍۆر ٔەٚازە ٔە
   :ٚ فەر٘ۀگی ضۆِبڵی  ٘ەژار ٔییە: ثەگیطبٔی ظەڵێ

 گەرمیان)
 
 ژنای

 
 دڵ

ی
 (دەنیك

ەم ر
 من لی 

 بێدەنگیر گەرمیان
 لەناچ 

ەكێی   
ً
ی شەڕی براكان ڕایدەچل ر

 شمشی 
ی

 كە دەنیك

م و ی ر
ەوەرییەكای  پاریس دەنی   بیر

 قاقای پێكەنیر  كپ دەكەم
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 ئەنفال دەگرمگوێ 
 
 ژنای

 
 لە قوڵی  گریای

 كە لەناو گەرداوی ئەم خاكە سەردەكا و

 وەك هێڵێیك باریك

 بەرەو سەربان و گردەكان تەكان دەدا

 با بێدەنگ بیر  

 دەستت بخەرە سەر ناوچەوانم ئەی داییك

 جەرگسووتاو

 با بۆی  مردووەكان بكەیی   

ر  
  چەكەكان ڕادەكشی 

 كای 

 وریان یل  هەڵدەسی   الشەی براكانمان هەڵمێیك سو 

 لە قووآلی  ڕۆحیاندا

 تروسكاییەك هەڵدەچ   

 وەك بوراق باڵ دەگرێ

ەكان ر
 بەرەو ناچ  ئەستی 

 ژنەكان دەبیستم
 
 دڵ

ی
 دەنیك

 بانگدەری سپێدان دەی   
ی

 تێكەڵ بەدەنیك

 شیر  و ڕۆڕۆبە تێكەأل بە

 حەی ئەڵآلی دەروێشان دەی   

 هاوار، هاوار،  هاوار

ر 
 بێدادی  ژنای  گەرمەسی 

 ئەم خاكە سووتاوە لەسەر 

 تێكەأل بە بێباكیر سەردەم دەی   

 

 بۆی  خوێی  جەنگ دەكەم

 شەو
 

 لەناو دڵ

 ئاە و ئارەزووی كوژراوەكان

 تەنیای  بێچوەژنەكانم
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 دەچنە ناو یس و دەمارەكانم

 شیعرمدا دێنە دەنگ و
 
 لە خانەكای

 تۆماری دەكەن یادەوری  ئەم خاكە لەخاچدراوە

 
 
 (٢٧) نیشتیمانهەڵیم سووری ئایه ژنای

 :ی دایك و دایكی خۆشەویستیخۆشەویست ( ٢

The Mother’s love and the Beloved Mother() 

 :فەزای  ضۆضەیستیی ظایه پبٔتبییەوی چٛار ڕە٘ۀعی ٘ەیە 

o زۆر پێص ٘بتٕەضٛارەٚەی وتێجە  :ِێژٚٚیی ڕە٘ۀعی
ضٛظا(، )ئبسّبٔییەوبْ ٚ سەر٘ەڵعأی چبضی یەوتب پەرستی 

ظایه پەرستیی ٌە زۆر وۆِەڵگبوبٔعا ثبٚ ثٛٚە، ئیّڕۆ ٔزیىەی 
( ٌە پەیىەری ظایىە ـ ضٛظاوبْ، ٌە ِۆزەضبٔەوبٔی ٠٤٤)

خیٙبٔعا ّٔبیص وراْٚ. خب تبوٛ ئێستب، تمٛٚسی ئەٚ 
ضۆضەٚیستییە ثۆِەِبٔبْ ِبٚەتەٚە، ثە ضێٛەی ڕێزگرتٓ ٚ 

ەظا وبئیٕە ڕۆزسٛٚوەڵەیە. ئەٚەی ٌێر ضزِەتىرظٔی ئەٚ
ئبِبژەی پێعەظرێ ظرێژەپێعەریی ئەٚ ضۆضەٚیستییە ثەرظەٚاَ 

 .ٚ ٔەپچڕاٚەیە
o :٘ەرچۀعە ِبڵ ٚ گۆڕستبْ، ٚەن ظٚٚ   ڕە٘ۀعی خٛگرافیبیی

ِۀزڵی ظایه، پێگەیەوی خٛگرالیبیی زۆر سٕٛٚرظار ٚ لەٚارە 
ِەٚظا ڕاستییەوەی ثْٛٚ ٚ ِب٘ییەتی  ثەاڵَثچٛٚویبْ ٘ەیە، 

ظایه، ٘ەِٛٚ ئەٚ ضٛێٕبٔەیە وە تٛ ٌەٚێ ِەٚخٛٚظی. ئەٚ 
ضۆضەٚیستییەی ئێرە، ٌە ظڵی ثەگیطبٔیعا وٛژأەٚەی ٔییە 
ٌەسەر زەٚی  یبْ ئبسّبْ یبْ ظەریب ثێ. ٌە٘ەر ضٛێٕێ ئەٚ 

 .ٌەٚێ ثێ ظایىیطی ٌەٚێیە
o  :ە، پەیٛۀعی ثڕیٕی وۆرپەڵ ٔبٚن ظٚای ڕە٘ۀعی ثبیەٌۆژیی

وڕۆِٛسۆِبت( ٚ )خییٕبت( ٚ )ثبیەٌۆژیی ٚ خەستەیی ٌە 
ٚ ضێٛە ٚ ڕٚضسبر ٚ خٌٛٚە، ٌە ٔێٛاْ ظایه  ڵپێىچٛٚٔەوبٔی ضى

ٚ ِٕعاڵەوەی ظا ٘ەر ثەرظەٚاِە ٚ ڕۀگ ثێ ثپەڕٔەٚە ثۆ  
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چۀعاْ پطت ٌە ٔەٚەوبٔیبْ. وەٚاتە ئبسبییە ٌە ئبٚێٕەی 
  .ڕەٚأی ثطٛێٕیٕەٚە چبٚی ثەگیطبٔیعا، ضۆضەٚیستی ظایه  ثە

o :ڕۀگ ثێ ئەٚەیبْ ثۆ ثەگیطبٔی، گۆضە   ڕە٘ۀعی ڕۆزی
٘ەرە چڕ ٚ پڕ ٚ ضەست ٚضۆڵەوەی ضۆضەٚیستیی ظایه ثێ. 

ظایه( ثبٔگی )چۆْ؟ ئەٚ وبئیٕە ڕۆزسٛٚوەی ثە ٔبزٔبٚی 
ٚ ڕۆزی ثەگیطبٔیعا، وبئیٕێىی ئبسّبٔی،  ظەوەیٓ، ٌە ظیع

پەریزاظەیی، ِٛعەزەة، غەظرٌێىراٚ، ِەزرِٚىراٚ، 
( خەرگسٛٚتبْ...تبظ. ٣)گۆضەگیروراٚ، سٛٚتێٕراٚ ثە چزیی 

وبئیٕێىە تبزە  ثەِەرگی ضٛظی ضبعیر، ٔبٚی ثزرٔبثێ، چٛٔىە 
 .ضیعرەوبٔی ٔەِرییبْ ثەٚ ثەضطیٛٚە

ٔبٚٔیطبٔەوەضی وٍیٍی ظا، وە  ظیبری()ٌە تێىستەضیعری    
ر ظەثێتە ٔیگبروێطێىی ٚضە ورظٔەٚەی لبسەی ظەلەوەیە، ضبعی

ی ی، ظەثێتە پێىبسۆی ضیعر ٚ خٛأتریٓ ظەلی ضۆضەٚیستڵڕۀگب
ظایىّبْ ثۆ ظۀٛٚسێتەٚە. ظایىێه ٌەسەر زەٚێ ٚ ٌە ژێرزەِیٓ 

 تبٚسە ضیٕەی( ئەٚ ضەیبڵی ظەوبت،)٘ەر زیٕعٚٚ. ئەٚ 
  ٔەیە، ثۆ ئەٚ پەیبِگرەیسیریبٌیزِێىی ٚالیع ثیٕب

ٚێٕەضیعرییەوە ثبش ثطٛێٕێتەٚە، ظەثێ ئبٚێٕەثۀعی ژیبٔی 
ێٕەیە ظەلەضیعرەوە زۆر ثەگیطبٔی ثیٕی ثێ. ظٚٚر ٌەٚ ئبٚ

ضبعیر ٚ )ەٚە. ئەٌمەی زٔدیرەوبٔی ٚێٕەوە ظەثێت ڵڕۀگی وب
ٚ  ڵوچ ٚ ِٕعا)عەضمیی  سێىۆضەیەوی سێوۆرپە ٚ ظایىە( 

ی ضبیەتی ظەظا ٚ ظەڵێ: "ِەرگی ظایىە(ە.  ثەگیطبٔی ثۆضۆ
عەضمیص ثە ٘ەِبْ ئۀعازە وٛضٕعەیە. وبتێه ٌە ژیبٔعایٓ ٚ 

ژیبْ ظەثێتە ثیبثبٔێىی ییەویبْ ٌە ٔبِٚبٔعا ظەوٛژرێٕٓ. خٛأ
ٌەضەثۀگعا ٓ زەرظ ٚ ِرۆڤەوبٔیص تۀٙب تۀێى

 (٠٧)٤ظەخٌٛٚێٕەٚە."

وەٚاتب ِبٔەٚە ٚ خٛٚالٔەٚە ٚ ثەرظەٚاِی ژیبٔی ئەَ ضبعیرە   
ظایىە )ثۀعە ثە ِبٔەٚە ٚ خٛالٔەٚە ٚ ثەرظەٚاِی ژیبٔی 

  .ضۆضەٚیستەوەی( خب ثب ٌە ڕێی ضیعرەوبٔیطیەٚە ثێ
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ثیرۆوەی ئەَ ٚیٕە ضیعرەی  وبییەوبٔی ثڕٚأە چۆْ ظەلٕٛٚس
 :ثەرخەستەورظٚٚە

 :ئەِەیص ثەضێىە ٌە ظەلەوە 

 (دیاریدوا )

.... 

 خۆشەویسی  دوای مەرگ

 دەیسی  لەشێوەی باڵندەیەیك ئەفسانەییدا بەرجەستە ی   

 تاوسێیك شیر  

 ئیالیه
 

 ڕەنگڕێژ بە هێڵ

 (فۆرمێیك كامل )وەك 

 تۆ پەیكەرێیك بڕۆنزی یل  دەخولقێی  

 دەیكەیتە یاری بۆ كورپەكەت

 وەك دیاری دەیخەیتە ناو تابووتیەكەوە و

ر 
ر دەڵی 

 پی 

 یاریكردن نییەئەمە بۆ 

 بەڵكو بۆ نەجاتبوونە

 تۆ دوعا دەكەی

 لەو دونیا

 كۆرپەكەت بیكاتە بەخشیش

 بۆ پاسەوانای  سەرسنوور

 بە ئومێدی پەڕینەوەیەیك سەالمەت

 (٢٩). بۆ دونیای ژێرزەمیر  

 :ڕەوگذاوەوی سەردەمی مىذاڵی لەسەردەمی دایكبیەتیذا ( ٣

)The Reflection of the Childhood in the Motherhood) 

ئیّڕۆ ڕەفتەی وتێجطبٔەوبْ ثە سەظاْ وتێت، ثەٚ ٔبٚٔیطبٔەی    
سەرەٚە چەِبٚٔەتەٚە. ٘ەِٛٚاْ، ٌە پەرٚەرظەوبر ٚ ظەرٕٚٚٔبس ٚ 
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تبظ. لسە ضۆیبْ ٌەِەڕ وبرظأەٚەی سەرظەِی ِٕعاڵی  ...پزیطه
ِٕعاڵی ثە ، ورظٚٚە، تب ئەٚ ڕاظەییەی ظەگٛترێ، گەٚرەوبْ

 .رظاریبْ ٘ەر ئەٚأەی سەرظەِی ِٕعاڵیٓتەِۀٓ ٚ ڕەفتبر ٚ و

ٌە وتێجی (  Laura Arens Fuersteinفیٛرستێٓ ٌۆرا ئبرٔیس)ظوتۆر   
ظایىیی ِٓ، ئبٚێٕەی ِٓ( ظا  ظەٚٔٛٚسی:" ٌەٚ چروە سبتەی وە )

ظێ ظایىەٚێٕە ٌە زەیّٕبٔعا چەوەرەثىبت، ضٛظٚێٕەش 
چەوەرەظەوبت. ئەٚ ظٚٚ ٚێٕەیە ٘ێٕعە ئبٚێتە ٚ تێىەڵی یەوتریٓ 
وە ثە ٘یچ ِەلەستێه ٌێه خٛظا ٔبورێٕەٚە. تب ٚێٕەوبٔی ظایه 

ەثێ، ئەٚا تۆضیی ٚ زۆرتر ٚ پبٔتبیی خٛگرافیبییبْ فراٚأتر ظ
ضەستیی ٚ چڕیی ٚ پڕیی ٚێٕەوبْ  ٌە ٘زر ٚ زەیٕی ِٕعاڵەوەظا 
ثبضتر  ظەثریسىێٕەٚە. وبرٚاْ ٚ ڕێڕەٚی ئەٚ ظٚٚ ٚێٕەیە 

 ظایىەٚێٕە ٚ ضٛظٚێٕە( تبظٚای تەِۀی ِٕعاڵیص ٘ەرثەرظەٚاَ)
ظەثٓ ٌە تۆِبرورظٔی گرتەی ٔٛێ ٚ تبزەظا. ثە٘ەڵەظاچْٛٚ 

ای تەِۀی ِٕعاڵی ٚێٕەظایه ٌەثەر ئەٚأەی ٚا تێعەگەْ، ظٚ
ىە تب ظرۀگبٔێىی چبٚاْ وبڵعەثێتەٚە، ٔەضێر ٚأییە، چٛٔ

ی، ٚێٕەی ظایه ثەثەرظەٚاِی ثەضعارە ٌە یتەِۀی ٘ەرزە
ظرٚستىرظْ ٚ ظا٘ێٕبٔی ٚێٕەی ضٛظ. ثۆیە ئبسبییە ٌە تەِۀی 
چً یب پۀدب سبڵیتعا، ٌە ٚێٕە ٚ ٘ەڵٛەیست ٚ ڕٚٚظاٚی خیبخیبی 

ظۀگ ٚ ڕۀگ ٚ ٘بٚار ٚ پێىۀیٓ ٚ گریبْ ٚ خٌٛٚە ٚ ثۆْ  ژیبٔتعا،
 (٠٩)"ٚ تبِی ظایىت ٌە ِێطىتعا ظٚٚثبرە ثجٕەٚە.

فیٛرستێٓ( ڕۀگعأەٚەی ضەستتری ٌە )ظوتۆر  ئەٚ گٛتەییەی   
سەرظەِی ِٕعاڵی ٔەزۀع ثەگیطبٔیعا ٘ەیە، چٛٔىە زأستییبٔە 
سەٌّێٕعراٚە، تب ڕٚٚظاٚەوبْ ٔبضۆضتر ٚ ظژٚارتر ثٓ، پتر ٔبش 

ئەٚ  ثەاڵَزاِعارظەوەْ ٚ زۆرتریص ٌە زەیٓ ٚ ٘زرظا ظەِێٕٕەٚە. 
برییە وچۆڵە چی ٘ە ثٛٚە تب ٌە زەیٕی ثّیٕێتەٚە، خگە ٌە یبظگ

ظٚوەآلٚییەوبْ ٚ ثۆٔىرٚزاٚییەوبٔی وۆڵیتە تبریىەوەی ثبغی 
لۆٔگرێ( ٌە وۆیە. )ضبضی ِطىە ٚ ضبٔٛٚە ظاتەپیٛەوەی گەڕەوی 

ئەٚ ٌە چٛار پێٕح سبڵیەٚە  ثبغچەٚأی ورظٚٚە، ٘ەر ٔەثێ 
ظەسىە تەڕەتیزە ٚ وەٚەر ٚ  سڵمی ثە پۀدە ٔبسىەوبٔی 
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چۆٌەوە ٚ تەیرٚتٛاری ثەستٛٚە ٚ ثە ظۀگە ضۆش ٚ ثبریىەوەضی 
ٌە ظأٌٛٚە ٚ گٛڵەثەڕۆژە ٚ ٔبٔە٘ۀدیرە ٘ەڵطراٚەوبْ 
ظەرورظٚٚە. خٛأتریٓ ثٛٚوەڵەی ئەٚ ٌەٚ ظٚٚ ظارٚچىە یە 

ثە ظاٚە ضەیبتە ٌێىی ، ظرٚستىراثْٛٚ، وە ٚەن ضبچی ِەسیر
ظەثەستٓ ٚ ثە پٌٛٚەوە ٚ ِۆری  ظەِٛچبٚی ٌە سەر ضٛٚضەی 

زەِبِۆوە( ی ثەر ٘ەیٛأیص )( ثۆ ظرٚستعەورظْ. الپیجسی ٚ وۆ)
ضۆضتریٓ یبری ٚ گەِەی ئەٚ ثٛٚە، وەِتریص وبتی ظیالْ ٚ 
پەتپەتیٓ ٚ چبٚضیٍىبٔێی ٘ەثٛٚە. ئبضر ِبڵە ثبغچەٚأێه، ٘ەر 
ضەثەری ٌەسێعارەظاْ ٚ ٘ەر ثەڕێىرظٔی خۀبزەی ئبزیزاْ، 

ثێ چ  لەظەر ٚ ٔسیجی ثێ، ظەکەاڵٚەضبٔٛٚی ثەر ضفڕەی ضۆڤاڵْ، 
ثیرەٚەرییەوی تبڵی ٌە ٔبضی ئەٚ وچە چبٔع ثێ! خگە ٌە 
ٔٛٚزأەٚەی ظایه ٚ لژڕٔیٕە ٚ ڕەضپۆضی ٚ سەرظأی گۆڕی 

 !ئبزیزاْ

زۆر (  Laura Arens Fuersteinفیٛرستێٓ ٌۆرا ئبرٔیس)ظوتۆر  
ئەوبظیّییبٔە ڕۆڵی ئەٚ ٚێٕە فبٔتبزییبٔەی ظایىّبْ ثۆ 

تەِۀی ِٕعاڵیعا، ئەلڵی ڕاڤەظەوبت ٚ ظەڵێ: "ٌە سەرەتبی 
ثێئبگب ٘ۆضیبرترە ٌە ئەلڵی ثەئبگب. ٘ەِٛٚ ئەٚ ڕەفتبرأەی وە  
ظایه ظەیٕٛێٕێ ٌە ضۀعە ٚ پێىۀیٓ ٚ گەِەورظْ ٚ گفت ٌٚٛتف، 
پڕْ ٌە ٚێٕەی فبٔتبزیی، تۀبٔەت تٛڕەیی ٚ ٘بٚارەوەی ئەٚ 
ضبڵی ٔییە ٌەٚ تەرزە ٚێٕەیە. خب زأستییبٔە سەٌّێٕعراٚە وە 

فبٔتبزیبیی ثبضتر ٚ ضێراتر ٚ زٚٚتر ٚ زۆرتر ٌە ئەلڵی ٚێٕەی 
ثێئبگبیعا ظەِێٕٕەٚە، ئەٚا وە ِٕعاڵەوە گەٚرە ظەثێ ٚ ئەلڵی 
ثەئبگبیی ثبضتر ٔطّٛٔب ٚگەضەظەوبت، ٚێٕەوبْ ظٚٚثبرە ٚ 
سەظثبرە ظەثٕەٚە ٌە ٘زر ٚ ٘ۆضی ئەٚظا. ئەِە ٘ۆوبرێىی 

ٔیبتی ثٕەڕەتییە وە ٚێٕەی ظایه پتر ٌە ٚێٕەثبٚن ٌە ثٛ
 (٢٤)٘ەیە " ڵیضٛظٚێٕەی ِٕعاڵ  ڕۆ

تبرایەوی ڕەش(، ٚەوٛ چۀعاْ ظەلەضیعری ظیىەی )ظەلی    
ٌە ضِٛطبٔەی سەرظەِی ِٕعاڵی ٘ەڵىێطراٚە ٚ ثە  ثەگیطبٔی،
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ضۆرەتبٚی پڕ زەسرەتی سەرظەِی ٘ەرزەوبری ٚضه وراٚەتەٚە ٚ 
 .ثەرزی( ضیعری ئەٚ ظاظراٚەثباڵثٛٚوی )ظٚاتر ثەسەر سەری 

ٚضە ٚ ٚ ظەستەٚاژەوبْ، ٌێرەظا ظەثێ ضیتەڵىبریی ظەرٚٚٔییبْ    
ثۆ ثىرێ، چۀع گٛٔبزە ئەٚ ضبعیرە ژٔە وە ٌە ٔێٛ  ٚضەی 
ڕەضٙەڵگەڕاٚ ٚ ظۀگٕٛٚسبٚ ٚ ڕۀگپەڕیٛەوبٔی  سەرظەِی 
ِٕعاڵی، ٔبضی ضۆی ضەرِٕبٔە ٔەِبیص ظەوبت. ئەٚ تەِۀبی  

ثێٕێ، ضۆ  ٌە وٛێ ثەاڵَتەرزە ثیرەٚەرییەوی ظیىەی ظەورظ، 
 !ڕاثرظٚٚ ٔبگۆڕظرێت

تبرایەوی )ظەرٕٚٚٔبس ظەورێ، ٚا ٚضە ٚ ثڕگەوبْ  ظەلەضیعری   
 :ڕەش (ضیتەڵىبر ثىبت
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ِطتەضۆڵێ ضبضی ِطىە( پیرۆزتریٓ ٚ ضۆضەٚیستریٓ  )ٌێرەظا    
ثە ٔرضتریٓ ضتە ٌە الیی ثەگیطبٔی، ئەِەیص ٚەآلِەوەی 

ـ  ٠٨٩٩ِسەِەظ ِە٘عی خەٚا٘ێری )ضبعیری ِەزٔی عیرالی  
ِبْ ٚەثیر ظێٕێتەٚە وە ٌێیبْ پرسی: خیٙبٔت پطىٕیەٚە،  (٠٩٩٧

  .".زێعەوەَ، ٔـەخـەف"وێٕعەرێ ضۆضتریٓ ثٛٚ؟ ئەٚەیص ظەڵێ: 

تبرایەوی ڕەش(، ضبوبرێىە، ظٚٚ زەِەْ ٚ ظٚٚ فەزای )ظەلی    
ضبضی ِطىە ٚ  سەرظەِی ِٕعاڵی ٚ ئێستب/)ێه ظٚٚر ظژثەیەوی ٌ

ٚ ثیگەرظی  ئەٚرٚپب( ثەیەوەٚە وۆظەوبتەٚە ئبٚێٕەثۀعێىی سبف
ٌێ ظرٚست ظەوبت، ضٛٚضەوەی ٔبضە ٚ ظەرٚٚٔی وچە وٛرظێىی 

خیٛٚەوەی ٚضەیە ٚ چٛارچێٛەوەی فۆڕَ ٚ ٘ٛٔەر ٚ خٛأىبریی ٚ 
 :ضیعریی ظەلەوەیە. ظەلەوە ضبٔۆ فۆڕِە یڕەٚأجێژی

 .ظەظٚێزِبٔەوەی ِۆٔۆٌۆژە، تبٚێ ضبعیر ٚ تبٚێ ٔبش 

 .ضٛێٓ: ضبضی ِطىە ٚ خیٙبٔە

 .وبت: سەرظەِی ِٕعاڵی ٚ ئێستبیە

، وبرەوتەرەوبْ: ضبعیر، ظەرگب، خبڵدبڵۆوە،پۀدەرە، ظارتٛٚە
 .ڕێگب، ئبٚثبرە،  ِطتێ ضۆڵ، ثەرظ

گرێچٓ:  ثب  ضۆر ئبسب، ئبٚاثُ، ثە ثبغەڵیه پڕ ٌە ضۆڵی ضبضە 
 .ِطىە

سبظەْ، وێطەوە ظاڕضتٕەوەی  تۆوّە ٚ چڕە، ٚضەوبْ     
وراٚەیە، سەرٚاش ٌە پبڵ ِۆزیىی ٔبٚەٚە، زریٕگبٔەٚەی ضۆش ٚ 

 .ثیستراٚی ٘ەیە

 :ئەِەیص تەٚاٚی ظەلەوەیە

 ( تارایەیك ڕەش)

 كای  ئەوە هاتووە

 سفر
 

 بگەڕێمەوە خاڵ

 
 
 بۆ سەرزەمیی  منداڵ

 بگەڕێمەوە شاچ  مشكە
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 تارایەیك ڕەش بەسەر دەرگاكە دابدەم

م باخچەكە بە جاڵجاڵۆكان ر
 دەسپی 

 پەنجەرەكان دابخەم و

 بەدیار 
 
ەكانەوەباڵ  ی دارتووە پیر

 تەماشای لۆچ  ڕێگاكان

 .گوێ لە خوڕەی ئاوبارە بگرم

 
 
 زەمیی  منداڵ

 
 مشی   خۆڵ

 دەخەمە باغەڵم

 چاو  لە بەردەكان دەتروكێنم

 دەستەكانیان دەگوشم

 ماڵئاوا، ماڵئاوا

 تارایەیك ڕەش

 بەسەر دەرگاكەدا دادەم

 (٣٢) ا دەبمئاو  وەك خۆر

 :شـمشێری ژەهراوی زوڵمی پیبو  و گەردوی وبسكی ژن ( ٤

)The Poisonous Swords of the Man’s Tyranny and the Woman’ 

Fairness( 

(    ٩١٢٢John Lennon -ٌیٕۆْ خۆٜ)ٔەرِۀعی ئیٕگٍیزی ٛ٘   
خٛأی گٛتٛە: "وبری ِٓ ٚەن ٘ٛٔەرِۀع ٚ ضبعیر گٛزارضت 

ظەیجیُٕ ٚ ٘ەستی پێعەوەَ، ٔەن ٚایبْ ٌێجىەَ ورظٔە ٌەٚەی وە 
ٚ ٔە سەرورظەَ، تبٔە ثىەْ. ِٓ ٔە ٚتبرثێژی وڵێسب٘ەست ثەٚ ض

ِٓ پبرچە ئبٚێٕەیەوُ ڕاستییەوبٔتبْ ٔیطبٔعەظەِەٚە." 
ثەگیطبٔیص، ٚەن ڕۆضٕجیرێىی ٘ۆضیبر ٚ ثەئبگب، ٌەٚ ڕاستییە 
تێگەیطتٛٚە وە ضیعرەوبٔی ٔە فەتٛاْ، ڕەفتبری ضەڵه ٌە 

ٌجعەْ ٚ ٔە ِبٔفێستی ضۆڕضٓ خەِبٚر ڕاپەڕێٕٓ. ئەٚ ظەیەٚەی لب
٘بٚارەوەی ثگەێٕێتە پیبٚأی وۆِەڵگب چەلجەستٛٚەوبٔی 

ی ٔێرسبالرییبْ، ظەسەاڵتوٛرظستبْ ٚ ڕۆژ٘ەآلتی ٔبٚۀع، وە 
تە وٛیٍە ٚٚەثۆ ثەرژەٚۀع ٚ ٌەزەتی ضۆیبْ ورظزاڵّبٔە ئەٚأیبْ 
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گەیبٔعٔی پەیبِەوەی،  ٚ ظەیبٔچەٚسێٕٕەٚە. ٘ٛٔەروبریی ئەٚ ثۆ
خٛاْ ضێٛازی ظەلەوبْ ٚ ثٛێری گٛتەوبْ ٚ پەٌڕوێطبٔی ئەٚأە 
ثۆ ثبزٔەی ظایەٌۆگ ٚ ثەضۆظاچٛٚٔەٚە. ثە سەرە سٛٚژٔی زِبٔی 
تەریمىرظٔە ٚ پەالر ٚ تۀز ٚ ضىبٔعٔەٚە، ظەیبْ ٚرٚٚژێٕێ ٚ 

 .ڕایبْ ظەچڵەوێٕێ

ێت ضیعرەی ضٛارەٚەظا، ثبٚەضێه وتثڕٚأە چۆْ ٌەَ ظەلە   
ظەضبتە ثەرظەِی پیبٚاْ ٚ پێبْ ظەڵێ ثیبٔطٛێٕٕەٚە ضەرَ ٌە 
پیبٚەتی ضۆتبْ ثىەْ، ثە چبٚی ضۆتبْ ثجیٕٓ چّبْ پێعەوەْ. 

ٌۀبٚ لبٚضی ثۆٔسبرظی  سەظەی   لەرەٚێڵەیەوی تۀیب/)
ٔە پڕ ضۆضییە ٚ ثیستٛیەن( ٘ەِٛٚ ئەٚ خیٙبٔە ڕازٚاٚە ٚ ئەٚ ژیب

ۀٛٚسە گەضبٚەیە، وە پیبٚاْ ثۆ ِێیٕەوبٔی ٔیطتّبٔەی ئەٚ چبر
ٌە سەظەی یەوی تۀیب/ لەرەٚێڵە)ضۆیبْ ورظۆتە ِیرات. 

ئبرەلەی ضەرِەزاری ثە ٔێٛچەٚأی ٘ێزی ٔێرسبالریعا (ثیستٛیەن
ظەێٕێتە ضٛارەٚە. ضبعیر، ٌێرەظا ثە تبوە ٚضەیەوی ٔەضیبٚ، 

ی یژٔبیەتئەٚاْ تەریك ٔبوبتەٚە، تۀٙب ڕیزثۀعی چبوە ٚ 
لەظەر( ٌەَ )ضۆیبٔی ثۆ ثەیبْ ظەوبت. زریٕگبٔەٚەی زاراٚەی 

ظەلەظا، ٚەن ظۀگعأەٚەی ٘بٚاری ئەٚ ژٔەیە وە  ثە ٔٛٚوی 
ضّطێر سیٕەی ثێگەرظی وْٛ وْٛ ظەوەْ. ئەَ ٚضەیە ئەزەٌی ٚ 
ئەثەظییەی ٔێٛ فەر٘ە ٔگی وەٌتٛٚرەوەِبٔە، چۀعاْ سەظەیە 

ر ٚضە ٓ ٘ەییص ٔییە گەر ثڵێژٔبٔی پێ ضبثبش ظەورێ. ثۆیە ستب
تەٚاژەیەوی ئەَ ظەلە، پەیبِێىی ضبراٚەی ثۆ ضٛێٕەری ثە ٚ ظەس

 .سەٌیمە پێیە

 :ّٔبیطی ٔبضی ِٓ( ظا ظەڵێ)ظەلٕٛٚس ٌە ثەضێىی لەسیعەی 

 دێمەوە سەر گۆی ئەدەب

 وەرزی كولتووەری ئەدەی  

زاد حەسەن ر
 ژنەكەی سەر منارەی شی 

 هەآلڵەی عەتا نەهای  

اجەدیی  بەختیار عەیلدالیا   سیر

 دێنە زیارەتم و
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وی  قوربانیبوون
 هەریەكە شووشەیەك رسی

 قەدەر
 
 لەناو زەرق

 دەخەنە دامێی  قەرەوێڵەكەم

 قەرەوێڵەیەیك تەنیا

 (٣٣) لەناو قاویسی بۆنساردی   سەدەی  بیستویەك

*** 

ثبٚەڕٔبوەَ لەڵەِی ٔێریٕەوبْ، ثتٛأٓ ٚەن لەڵەِەوبٔی ژْ،    
ٚالیع ثیٕبٔە گٛزارضت ٌە ٔبش ٚ ثْٛٚ ٚ ٘زر ٚ ڕاستگٛیبٔە ٚ 

ىرظْ ٚ ْ ثىەْ. ثڕٚأە چۆْ سەرەڕای سٛٚوظیعی ئەٚا
خۀگ(ەوبْ، ئەٚ ژاْ ٚ ِٛعبٔبت ٚ ئەضىۀدە )زەیبثرظٔی 

ظەرٚٚٔیبٔە ظەضبتە ڕٚٚ وە تۀٙب ٚ تۀٙب ضۆیبْ، ژٔبْ ٘ەستی 
پێعەوەْ. ٌەٚ وبتەی ئێّەی ٔێریٕە ضە٘یعەوبْ ظەژِێریٓ، 

ەییەوبٔی ٚ پەِ ثە ضە٘یع ثٛٚٔی ئەٚاْ ضەٚٔە سەٚزئەٚاْ 
ز ٚ ٔٙێٕیی ئەٚ ڕستە ٚ ظەستەٚاژە ضۆیبْ ٌە گۆڕ ظۀێٓ. ڕا

ضیعریبٔەی ئەَ ظەلەی ضٛارەٚ زۆر ٌەٚە تبریىتر ٚ سبِٕبوترْ 
وە ٌە ضٛظی ٚضەوبٔعا ٘ەسیتیبْ پێعەورێ، ئەٚە ٘ەر ژٔە وە ٌە 

 ظی ظەوەیٕەئبزا)ِبٔبی ٚ ٚە لعی ئەٚ ظاڕضتٕبٔە تێعەوبت: 
ژٔێىی سۆزأی ٚ/  ڕسٛای ظەوەیٓ/ ئێّە پۆٌێ وچی ٘ەرزەوبر/ 

/ ظەِبرەوبّٔبْ لرچەیبْ ظێ / ظۆڵی خەستەِبْ ٚضىٙەآلتٛٚ
/  ِێطىّبْ وبس ثە سی سیٕگّبْ پڕە ٌە ڕیطۆڵەی ئبش ٚلەفە

 ثێعۀگی ٌەثەر سێجەری ثراوبّٔبْ/ ٘ەڵعەٌەرزیٓ/ ثبڵەفڕوێ / ثە
ظێت ٚ ٘ەِِٛٚبْ وۆظەوبتەٚ  یٓ/چبٚەڕٚأی ظەستێىی سپی ظەوە

/ ئێّەش ئِٛێعەوبّٔبٔی پێٛە ٘ەڵعەٚاسیٓ( . ظەثێ چۀعاْ 
بٔی ثٓ ثێت ٚ ٍِیۆْ ژْ چبٚەرٚأی لەڵەِە ثٛێرەوەی ثەگیط

 .( ثطىێٕێئەٚ ثێعۀگییەیبْ)

( ظێرەضیعرە، ئەٚۀعەی ٢٧٧)خۀگ( وە ٔزیىەی )لەسیعەی     
ٚێٕەی ژٔە چەٚسێٕراٚ ٚغەظرٌێىراٚەوبٔی تێعا ٚێٕب وراٚە، 

خۀگ(ی تێعا ڕسٛا ٔەوراٚە. ئەٚ )ئەٚۀعە  ڕٚٚە ڕەضەوەی 
 لەسیعەیە تبرایەن ثۆ سەرسەری ٘ەِٛٚ ئەٚ ژٔبٔە ظٚرٚاٚە وە
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ە ئەفغبٔستبْ یبْ ٚەن ئەٚأەی ضۆِبْ ثە وۆیٍەوراْٚ، ئەٚخب ٌ
 .تبظ ثٓ ... ڵپیرۆ یبْ سۆِب

ثەرچبٚ ثە ظەستێه یرت ظێتەوە ظەلە ظەضٛێٕیتەٚە، ضبع    
وتێجەوەی گرتٛٚە ظەلەوەت ثۆ ظەضٛێٕێتەٚە ٚ ثە ظەستەوەی 
ظیىەی ظەسّبڵێی پەِەیی گرتٛٚە سێآلٚی ئەٚ فرِێسىبٔەی 
پێعەسڕێتەٚە وە ثەسەر وٛڵّە ضەِبٚییەوەیعا ظڵۆپ ظڵۆی 

 .ضەُٚٔ ئبسب ظێٕە ضٛارەٚە

پیبٚێه ضەرَ ٌەضۆَ ظەوەَ، وە ثەَ ضێٛەیەَ ِٓ ٚەن    
 .ثەگیطبٔی ظەِجیٕێ ٚ ظڵٕیبضُ، ئەٚە زەلیمەت  ظەڵێ

لەسیعەوە ضبوبرێىی ٔەِرە، زِبٔێىی تۆوّە ٚ ضەیبڵێىی ثێ    
ٚێٕە ضیعری خٛاْ خٛاْ، ٚ ٚەستبیبٔەٚە سٕٛٚر ٚ ڕەٚأجێژیی 

 یبْ ٌێعاتبضیٛٚە..ثەرزی ٔەِر ڕٚضسبرثباڵپەیىەرێىی 

 :خۀگ( ظا ئەٚ ظەثێژێ)ٌە ثەضێىی لەسیعەی 

 ئازادی دەكەینە ژنێیك سۆزای  و

 ڕسوای دەكەین

 ئای

 چ جەنگێكە ئەم جەنگە هاوڕێم

  چەشی  هیچ جەنگێیك دیكە نییە
ی

 جەنیك

 ئێمە پۆیل  كچ  هەرزەكار

 جەستەمان وشكهەآلتوو
 

 دۆڵ

 دەمارەكانمان قرچەیان دێ

 قەفەیس سینگمان پڕە لە ڕیشۆڵەی ئاخ و

 مێشكمان كاس بە باڵەفڕیك  

 لەبەر سێبەری براكانمان
ی

 بە بێدەنیك

 هەڵدەلەرزین

 چاوەڕوای  دەستێیك سی  دەكەین

 ئەمجارە بەناوی شارستانییەت
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 دێت و هەموومان كۆدەكاتەو

 پێوە هەڵدەواسیر  
 
 (٣٤).ئێمەش ئومێدەكانمای

ظایه( ٔبثیٕیٓ، )٘ەرچۀعە ٌەَ  تۆِبروراٚەی سەرەٚەظا ٚضەی    
ظایىٓ ٚ ٘ەِٛٚ وچەوبْ، وچی ظایىٓ ٚ  ٘ی ٘ەِٛٚ ژٔەوبْ،ٌێ 

٘ەِٛٚ ِٕعاڵەوبْ، زِبٔسبڵی ظایىیبٔٓ ٚ ضٛظی ضبعیریص ٘ەر 
 .ظایىە

 :رأٍماّی پیاؤدایل: خسٍٔتنارە جٔرگطۆزەمٔی  خٔوُ و ٍ( ٥

)The Mother;the Faithful Maid for the Man’s Dreams and 

Hopes) 

ظۀٛٚسێ: " تۀٙب ثە ضیعر ظەتٛأیٓ ثەگیطبٔی ضبعیر ٚا    
گٛزارضت ٌەَ ظۆش ٚ سبت ٚ ئبزار ٚ پۀٙبٔی ٚ خٛأییبٔە ثىەیٓ، 
ثۆیە ٘ەِیطە ظەفتەر ٚ لەڵەێىُ ٌە ٔبٚ خبٔتب ٚ ٌە تۀیطت 
خێگبی ٔٛٚستٕەوەِە، ٘ێٕعێ خبر ٌە وبتی ِبضیٓ ٌێطٛڕیٓ ٌە 
  وۀبر خبظە ظەٚەستُ ٚ ظەست ظەوەَ ثە ٔٛٚسیٕی ضیعرێه...

."(٢٤) 

وەٚاتە ٘ەر ٚضەیەن ظەستطەتی ئەٚ ژٔە ثێ، ظەثێ ٔرش ٚ   
پبرسۀگی ضۆی ثۆ ظاثٕعرێت، چٛٔىە ئەٚ ثەیتجێژ ٚ 
زیىبیەتطٛاْ ٔییە، ثۆ وبت ثەسەر ثرظْ ٚ ضۆضیی،  ئەٚاْ 
ظاڕێژێت ٚ ڕۀدیبْ ثۆ ثىێطێ. ئێستب سبتەوبٔی ئەٚ، ضیعرْ ٚ 

ِیىیبژ ٚ ثێ ڕتٛٚضٓ.  ضیعرەوبٔی ئبٚێٕەی ثێگەرظی ٔبضێىی ثێ
زەِە سەعیع زەسەْ( ثەَ ظێڕأە گٛزارضت ٌەٚ )ڕەضٕەوبر 

ئەٚ ضیعرەی ٘ەڵمٛآلٚی ٔبضە ٚ ظەڵێ:" تەرزە ضیعرأە ظەوبت
٘ەِیطە ژیبٔی ٌێ ظەچۆڕت ٚ ٌەسەر زاراْ ٚ ٌۀبٚ ظآلٔە، ٚەٌێ 

 ێىی ظەرەٚەی ٔبضی ضبعیرە،ظەسەاڵتئەٚ ضیعرەی گٛێڕایەڵی 
 (٢٥)عەی ثعات."ِەگەر ئۀتیىطبٔە ظاڵ

یەوێه ٌەٚ ٌٛغز ٚ ِەتەڵە ئبڵۆزأەی ئەٚ ژٔەْ ضبعیرەی    
سەرگەرظاْ ٚ ٚێڵ ورظٚٚەْ ثۆ ظەثێ پیبٚأی سەظەی ڕۆضٕجیریی 

 ڵٚۀعا، ٚا غەظارأە ڕەفتبر ٌەگەٌە ڕۆژ٘ەآلتی ٔب، ٚ ئبزاظیی
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ژٔی ئێسىسٛٚن ٚ ضزِەتىبر ٚ ثەٚەفب ثىەْ، ٌەوبتێىعا ئەٚاْ ثە 
ثبٚەضی ئەِەن ٚلەظرزأی ثۆ پیبٚەوبْ ٘ەِٛٚ ضێٛەیەن 

 !ظەوۀەٚە

لسەی ظەستەضٛضىەوبٔی ظەوبت، وە ، ثڕٚأە چۆْ ضبعیر    
ڕۀگ ثێ ئەٚاْ ٔە خٛرئەت ٚ ٔە تٛأبی  گٛزارضتیی ئەظەثی 

یٕی ضەِەوبٔیبْ، ٌە چۀع وۆپٍەیەوی ڕیبْ ٘ەثێ ثۆ ظەرثثباڵ
 :خۀگ(ظا  ظۀبڵێٕی ٚ ظەڵێ)ظیىەی لەسیعەی 

 نییە كە دەبینە گۆرەویشۆر و دەرپێشۆر وباكمان 

 چێشلێنەر

 كەزی  كڵۆڵیر بێوەژنەكان دەهۆنینەوە

 باوك و دەیبەین بۆ
 

 شانمان دەخەینە بن هەنگڵ

 دەستشۆر

 ناو گەڵیان دەشۆین و بەسەرماندا دەڕشێنەوە

  دەشكەون
 كای 

ر  و
 دەیكەینە شی 

 (٣٧)وەیالن دەبیر  

.... 

 ی  جەنگئینجا كە پیاوەكان دەگەنە بەرەكا

ن ر
 پەككەوتە و بریندار و منداڵەكان بە ئێمە دەسپی 

 ئێمەی جەستەی رسڕ بوو

 چاوگ پەنگخواردوو

 باویك پەككەوتە و دەیبەین
 

 شانمان دەخەینە بن هەنگڵ

 بۆ دەستشۆر

 بریی  براكان تیمار دەكەین

 جیل جەنگاوەرەكان دەدرووین

 دەیانبینینەوەمنداڵەكانمان دەبەینە مەكتەب و دڵنیا نییر  

 دایكەكانمان لەبەر ئاگردای  شەرم چڕووك دەبن
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 هەموومان بە نەوایل شاریستای

 بە نەوایل شۆڕش و

 نەوایل ئایەتولكوریس و

 (٢٧) ثە ٔٛاٌی ئبزاظی فریٛ ظەضۆیٓ

ظیسبْ، ضبعیر تەئەسٛٚفی زۆری ئەٚەیەتی  وە ظٚایی  
پیبٚەوبْ وۆڵەٚاریی ٚ وۆیٍەیەتیی(، )تێپەڕأعٔی چبضەوبٔی  

چەِىەوبٔی  ِبفی ِرۆڤـ ٚ ئبزاظی ٚ ٌیجراڵی ٚ ظیّٛوراسی ٚ 
ەڕظەضەْ ٚ سۆضیبٌیستی ٚ ... ثۆ چەٚسبٔعٔەٚەی ژْ ٚەگ

ثە ٘ەِِٛٚبْ ثە ٔەٚاٌی ضبریستبٔی/ )ضبٔبزیطی پێٛە ظەوەْ.
ٔەٚاٌی ضۆڕش ٚ / ٔەٚاٌی ئبیەتٌٛىٛرسی ٚ / ثە ٔٛاٌی ئبزاظی 

  .(فریٛ ظەضۆیٓ

( ٌەٚ ئیص ٚ ٢٤)، ضبعیر ٔزیىەی سەرەٚەظا ٘ەر ٌەَ ّٔٛٚٔەی   
وبرأە ظەضبتە ڕٚٚ وە ٘ەر ثەٚاْ ظەورێٓ ٚ ثە ضبٔبزییەٚە ثۆ 
ئێّەی ٔێریٕە ئۀدبِی ظەظەْ. ٚضەوبْ زِبٔی ژٔٓ، ئێّە پیبٚ 

زەِە سەعیع )وەِتر پێیبْ ئبضٕبیٓ، ئەِەش  ظرٚٚستی ٚتەوەی 
 .زەسەْ( پطتڕاست ظەوبتەٚە

ەَ ٚضبٔە ٚرظ ثەٚە، ثزأە ظایه چۆْ تٛ ٌە ظەرٚٚٔطیىبریی ئ   
 ٚ ثیر ٚ ٘ۆضی ٘ەِٛٚ ظەَ ٌە الی ِٕعاڵەوەیەتی ٚ ٌە ٚآلتی ڵظ

ِیٓ ٚ ثۆِجب ٚ ضۀدەر ٚ ضّطێر ٘ەِیطە ظڵی ٌۀبٚ ِستییەتی 
 (.ِٕعاڵەوبّٔبْ ظەثەیٕە ِەوتەة ٚ ظڵٕیب ٔییٓ ظەیبٔجیٕیٕەٚە)

ضەیبڵیبْ ٌێ  ثەاڵَٚێٕە ضیعرییەوبْ ٔبسه ٚ سبظەْ    
ٚ زٚٚ ضبٔەوبٔی ِێطىّبْ خێٕب٘ێڵٓ. زِبٔی ظەلەوە  ظەچۆڕێتەٚە

ضیرییٕە، سیطٕبضە ثە ٔۆتە ٚ ٔەزِی گەرٚٚی ژٔبٔە، ظەلەوە  
ِۆزیىی ٚضە ٚ ثڕگەوبْ چریىە  ثەاڵَوێطەوەی ٚاآلی وراٚەیە، 

ئبسبی ثٌٛجٛي چە٘چە٘ەیبْ ٌە ظٚٚڕا ظەثیسترێ: ظە گٛێ ثۆ ئەَ 
ٍىەْ، ثڕٚأٓ ثڕگە ٘برِٛٔیب یەن ِۆسیمبیە ثە خۆضە ض

، ثر/ وبْ، وبْ / ظە، ظە، ثر)ئبٚازەوبْ چ  ئب٘ۀگێه سبزظەوەْ: 
 :(ْ ٥/ وب، رٚٚ/ گب، وە / ڕە، ظە، رە، ە/  ٚخە /  یٓ، یٓ/ خً، خە
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 بریی  براكان تیمار دەكەین

 جیل جەنگاوەرەكان دەدرووین

وە ظاڕضتٓ ٚ لبٌت ٚ لەٌجی ظەلە ضیعرەوە، ضبیەتی ظەظەْ، 
 .ضبعیر ٌە سٕعەتی ضیعرظا، ٚەستبیەوی ظەستڕۀگیٕە

 :ژن  ـ  دایك( و مه و تۆ)(  ٦

The Woman – Mother and You and I)) 

ٌە سٛٔیتێىعا  ،گەٚرە ضبعیر ٚ ضبٔۆٔٛٚسی ئیٕگٍیزی ضەیىسپیر   
ظەثێژی:" ضەِی ظڵت ٘ەڵڕێژە، ئەٚ ضەِەی لسۀبوب، 

 (٢٨)"ثەچرپەوبٔی  خەرگت پبرەپبرە ظەوب.

ٚەن ژْ ٚ ضبعیرێىی ثبضەثەر، ظروی ثەٚ  ،ثەگیطبٔی ظەِێىە   
ثۆیە السبیی ئەٚ  ئەظیجە ِەزٔە ظەوبتەٚەٚ  ،ڕاستییە ورظٚٚە

سیٕەی پڕ زەسرەت ٚ پۀگری ضۆییّبْ ثۆ ظەوبتەٚە. ئەٚ 
 :ضەِەوبٔی(  سیٕەی ڕەگەزی ضۆی ٌە چٛار  الٚە ظەضٛێٕێتەٚە)

o ٘ەٚڵعەیٓ  ضەِی چەٚسبٔعٔەٚەی ژْ ٚەن ژْ: ٘ەرچۀعە
تبوٛ  ،ضۆِبْ ثە ظٚاٚەی گبٌیسىەی ضبرستبٔیەتعا ٘ەڵٛاسیٓ

ئێستب ٘ەر وٛیٍەی زۆر ٌە ظاة ٚ ٔەریتە ظاڕزاٚەوبٔی 
سەظەوبٔی ٔبٚۀعیٓ. ڕۆژٔییە گٛێجیستی ئەٚ خۆرە 

ظاٚەضێیت ظەڵێی  ،ظەستەٚاژأە ٔەثیٓ، ٚەن: زەِەژٔبٔی ٚ
 .   ژٔی

o  ضەِی چەٚسبٔعٔەٚەی ژْ ٚەن ظایه: ٌەوبتێعا ثْٛٚ ثە ظایه
ٌە  ،تر ثۆ ژْ زآِ ثىبتثباڵِەلبِێىی ظەثٛایب پێگە ٚ 

ژأی( ٔٛێ  ٚ )وۆِەڵگبی ئێّەظا ثە پێچەٚأەٚە، ظەیبْ 
ثەسفتٛسۆتر  ظەضرێتە سەر لەآلچٕی ضەِەوبٔی  ئەٚ وبئیٕە 

 .ڕۆزسٛٚوەڵەیە
o ِبفبٔەی تبوی وٛرظ ضەِی چەٚسبٔعٔەٚەی ژْ ٚەن ِرۆڤـ: ئە ٚ

ٌە خبڕٔبِەی ِبفی ِرۆڤـ تبوٛ ئێستب ٌێی ثێ ثەضٓ، ڕاستەٚضۆ 
ثەسەر سەری ژٔبٔی وٛرظا ظاظەوریٓ، ٌەٚ ڕٚأگەیەٚە وە 
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ٚاتب چەٚسبظٔەٚەوەیبْ ظٚٚ  ئەٚاْ پێص ژْ ثٛٚٔیبْ ِرۆڤٓ.
 .٘ێٕعەیە

o  ضەِی چەٚسبٔعٔەٚەی ژْ ٚەن  ڕۆضٕجیر: تب پتر چبٚت
ثە ظیمەتتر وێطەوبْ ظەثیٕی ٚ ثە سۆزتر ظەوریتەٚە، ٚرظتر ٚ 

پێیبْ ظەتٍێیتەەٚە. ئەِەش  ضەرِبٔە ضەِێىی ظیىە 
 .ڕٚٚظەوبتە سەر  ضەِە ظێریٕەوبٔی ضبعیری ٘ەست ٔبسه

سەٌّێٕراٚە وە پەیٛۀعییەوی تۆوّە ٌە ٔێٛاْ ضەَ ٚ خێٕعەر  "
 ڕەگەز( ٘ەیە، "ضەَ ظٚٚ خۆرە ضێٛازی ٘ەیە: ضێٛازی ژیرأە)

(Intelligent Style) ِجبر ئەزِْٛٚ ٚ گٛزارضتی ضۆی وە وەسی ضە
ٚەن   ظاڕضتٕی  ستراتیژێىی گٛٔدبٚظا ثەرخەستەظەوبْ ـ یێٌە ڕ

 Conjunctive)ضبعیرەوبْ. ٘ەرچی خۆری ظٚٚەِە، ئبِرازأەیە

Style) ورظەیەوی فیزیىی ٚەن گریبْ ٚ  یێوەسی ضەِجبر ٌە ڕ
فیغبْ ٚ سەر ٌە ٘ەضگرتٓ، پەژارەظاگىرتٓ ٚ ٔبئبراِی ٚ 
 ٔیگەرأیی ضۆی ظۀٛێٕی، ئەِەضیبْ ٌە ئەظەثعا ڕۀگعأەٚەی

 (٢٩)"٘ەیە.

ی ظەلەضیعرێه، ثزأیٓ چۆْ، ئەَ ظەلٕٛٚسە یثب ثە ضیتەڵىبر   
ٌێرەظا ضێٛازی ژیرأەی ٌە ظەرثڕیٕی ضەِەوبٔیعا  تەٚزیفىرظٚە. 

 ظایىێه لسەظەوبت وە ضۆی ثە ظایىی ٘ەِٛٚ وچبٔی وٛرظ ٚ
٘بٚضێٛەوبٔیبْ ظاظۀێ. ٌە ٔبٚٔیطبٔی ظەلەوەظا ئبِبژە ثە 

، وە ٌە سەظەی كراوەLady Grey) ٩٣٣٢  - ٩٣١٢ٌەیعی گرەی)
ضبٔزظەِعا ثە ثریبرێىی پیبٚأە ثە پەرظەپۆضیی ثرایە ثەر 

پەرظەی )ٔبٚٔیطبٔەوە. سەری ٌە ٌەضی خٛظاکرایەٚەگیٛتیٓ( ٚ )
سەر ڕٚٚضسبری ٌەیعی گرەی( یە.  ثڕٚأە ٌە ضێٛازی لۆستٕەٚەی 

گیٛتیٓ( ەٚ )ئەَ ڕٚٚظاٚە، چۆْ ضبعیری ضۆی ظەضبتە ثەر ئەٚ 
( ٥)ضۆی ظەوبتە لٛرثبٔی ٘ەِٛٚ ژٔبٔی ڕەگەزی ضۆی. سەرٔدعەْ 

یص ٚەن ِٓ( ظٚٚپبتىراٚەتەٚە چۀع خبرێى)خبراْ ڕأبٚی 
ْ پەرظەی سەر ڕٚٚضسبری ِٕە/ پەرظەی ٘ەِب)ئبِرازی ظیىە.

بتیّە، ٘یی عبئیطە ٚ ٘یی ،  ٘یی فِٕە / ئەٚە ٘یی ِٓ دێٕیو
/ ٘ەِٛٚ ڕۆژێ ٘ەِٛٚ ڕۆژێ ضتێه ٌە ِٕعا ظەوٛژرێ/ ظٚعبوبْ
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ثەضێه ٌە ِٓ ظەِرێ(. ثٛێریی ٚ خەسبرەتێه ٌە ٔێٛ ٚضەوبٔعا 
ضۆیبْ ِەآلسعاٚە، ترسی زۆراْ ظەڕەٚێٕێتەٚە ٚ پطتگیریی ثۆ 

ٔیطبٔعەظا وە ظەڵێ: "    ( Kotzker  Rebbe   ٩١٣١ – ٩٧١)  وەیگٛتە
 (٣٤)ِرظْ ظٚژِٓ ٔییە، ترسبٔی ثەرظەٚاَ ٌەٚ،  ظٚژِٕە." 

ئبِبرەوبٔی وٛضتٕی ژٔبْ ٌەسەر ئەٚە تبٚأەی ضبعیر    
وێرڤەوەی( ثەٚەٚ ٘ەڵىطبٔێىی )ئبِبژەی پێعاٚە، ڕۆژ ثە ڕۆژ 

ٔعأەتر ئۀدبَ ثعرێٓ. ترسٕبوە،  ضێٛازی وٛضتٕەوبٔیص ظێ ظڕە
/ ٘ی ِٕە/ پەرظەی ضەرِە/ پەرظەی زەیب چێٕیپەرظەی و)

ٔبِٕٛٚسە(. ئەِبٔە ٚضەی سبظە ٚ سبٚێٍىە ٔیٓ، ثەڵىٛ ٚضەی 
تۆلێٕەر ٚ ِەرگ ٚ وبرەسبتٓ. ٔبثێ ئەِەش ٚا ثطٛێٕعرێتەٚە 
ضبعیری ظەرٚازەی ئیجبزییەت ٚاآلظەوبت ٚ ٘ەِٛٚ ٔەریتەوبْ 

ٚ  چە زۆر ٌەٚ لٛرثبٔیبٔە ثێ سٛٚچٛٔىظەضبتە ژێر پێآلٚی. 
لەثبزەت پبرەپبرە ظەوریٓ ٚ فیسیۆڵۆژی خەستەیبْ ٚا 

 (.پەرظەی وچێٕیبْ  ثێ ضەٚضە)ضەٌمىراٚە ٚ 

ظەلەضیعرەوە ظەٚڵەِۀعە ثە پبضططٕی  ِتیۆٌۆژیی ٚ ئبِێر     
ٚ ئبِرازەوبٔی وٛضتٕی گۆڕیٛە ٚ ٚێٕەی ٘ٛٔەری زۆر خٛأی 

 :تێعایە ٚەن

 پەردانەدالەژێر ئەم 

 هەموو ڕۆژێ شتێك لە مندا دەكوژرێ

 هەموو ڕۆژێ بەشێك لە من دەمرێ

ٌێعی گرەی( یە )ٌێرەظا، ضبعیر  ٘ەرچۀعە ڕٚٚی لسەوبٔی ٌە    
ثۆ   ژٔبٔی ٚآلتەوەیەتی ٚ پالر ٚ تٛأدەوبٔیص ئبراستەی  ثەاڵَ

ِٕی پیبٚ وراٚە، چٛٔىە ِٓ لبتیٍە سەرەوییە ٔبسراٚەوەی  ئەٚ 
 .تراژیعیبیبٔەَضبٔۆگەرییە 

وٛرظی ٚ ورِبٔدی ژأی ژْ ٚەن ژْ ٚ ٚەن ظایه ٚ ٚەن ثە   
ی چٛارظە ٌەَ ظەلەظا تریفەیبْ ِرۆڤـ ٚ ٚەن ڕۆضٕجیر، ٚەن ِبٔگ

 :فەرِٛٚ ئەِە ثەضێىی لەسیعەوەیە .ظێ

 ئەم پەردەیەی سەر ڕووخسارت، هۆ شاژنە الوەكە
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 هەمان پەردەی سەر ڕووخساری منە

 عائیشە، هیر دوعاكانهیر فاتیمە، هیر 

 وآلتەكەم
 
 ژنای

 پەردەی سەر ڕووخساری تۆ، هۆ شاژنە الوەكە

نیر منە
َ
 پەردەی كچ

 پەردەی شەرمە

 پەردەی حەیا

 یه نامنووسە

 ئەگەر هیر تۆ بۆ ژێر چوونە گیۆتینە

 هیر فاتیمە، هیر عائیشە و هیر دوعاكان ، ئەوە هیر من

 چەشی  زیندانێیك گەڕۆك

 ژیانمان گەمارۆ دەدا

 ئەشكەنجەیەیك ڕۆژانە

 مەرگێیك لەسەرخۆ

 ئەگەر تۆ یەكسەر بمریت

 لەژێر ئەم پەردانەدا

 هەموو ڕۆژێ شتێك لە مندا دەكوژرێ

 (٤٢)هەموو ڕۆژێ بەشێك لە من دەمرێ 

 : (Mother Nazand) داینٔ ّٔزەّذ ( ٧

ظٚٚر ٌە )ٌە وتێجی    Amanda Wright)  ئەِۀعا  ڕایت)   
ضۆضەٚیستیی ظایه( ظا ظۀٛٚسێ:"ظایىُ چبٚەوبٔی ظاضست ٚ 
ڕۀگی ٌە سپییەوی ِرٚاری ثٛٚە سٛٚرێىی ئەرضەٚأی، لبٚضی 
ٔەضۆضطبٔەوە ٌە ثێعۀگیعا ضٕىب، تبوە ظۀگ وە ظۀگی 

( ٤٤)ظەظایەٚە،  ٔٛٚزە ٚ ٔبڵە ٔبڵی ِٓ ثٛٚ،  وە تبوٛ ئێستب ظٚای 
 (٣٢)٘ەر ثەرظەٚاِە."، سبأل

٘یچ وەسێه ٌەَ ٘ەسبرەیەظا، ٔبتٛأێ خێگەی ظایه ثگرێتەٚە،   
ٌێ ٘ێٕعێه ٔٛٚزەی سەرەِەگی ظایه، تب ئەثەظییەت ٔبثڕێتەٚە. 
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، ئەِۀعا ڕایت()ٔٛٚزەی ٔەزۀع ثەگیطبٔی ٚەن ئەٚەی ضبتٛٚ 
٘ەڵگریی سیفەتی ئەثەظییەتە، ئەِەیص ٌە ظٚٚ ڕە٘ۀعەٚە: ٌە 

ٚاظاَ ظایه وبئیٕێىی ٔەِرە  ،الیەن ٔٛٚزەی ظایىە ثۆ ظایه
ظۀگعأەٚەی ئەٚ ٔٛٚزەیص ثە ٔەِری ظەِیٕێتەٚە. ٌەالیەوی 
ظیىە، ضیعری ئەٚ ظایىبٔە ٔەِرە، ئەِەیص ٔەِریی ظٚٚەَ ثە 

(  ثە خٛأی ٣٤٠٥)ٔٛٚزەوبْ ظەثەضطێ. ضٛێٕەرێىی سبڵی 
  .گٛێجیستی ٔٛٚزەی ئەَ ظٚٚ ژٔە ئەظیجە ظەثٓ

ا، زەز ٚ ضەٚٔی وچ، ئەٚەثێ ڕۀگ ثێ ٌە لۆٔبغێىی تەِۀع   
ڕۆژێ  ثێ ٚ ثجێتە ظایه، ٌێ ثْٛٚ ثەظایه ثۆ ژٔێىی ٚەن ٔەزۀع  
تبَ ٚ چێژ ٚ ثۆْ ٚ ثەراِەیەوی  خیبٚازیبْ ٘ەیە. ئەٚ وە 
سەیری ئەٌمەی پۀدەی ضۆی ظەوبت، پۀدە ثبریه ٚ 
ڕەلەڵەوبٔی ظایىی ظێٕەٚە ثەرچبٚ ٚ ظەپرسێ، ثۆ ئەٚ 

ٔدەوبْ ضۆی ٔەثیٕی. ئەٚ وە ئەٌمەیەوی ِەععۀیطی ٌە پە
 پۆضیثباڵظەثیٕی ظەڵێ ثۆ ٘ەر وراسی ڕەش   ڵوراسێىی ثەگٛ

ێه ٌە پیبڵە چبیەن ظەظا، وتڵییە ڕەضەوەی ڕظایىُ ثٛٚ، ئەٚ وە ف
 سەر سێىٛچىە ئبسٕەوەی ثبغچەی ضبضی ِطىەی ٚەثیر ظێتەٚە

ە ٘ەٚر ثەٚ ئبسّبٔەی ٚەن پەٌ  ڵٚ ٘ەزار ٚ یەن ضەیب
٘ۀگی ضەِی ظایىە.  گەر .  ئەَ ژٔە ضبعیرە فەر ٚەرظەوبت...

ضەَ: ٚزەییەوی فیزییىییە سەرچبٚەوەی ضەَ چییە؟ " ظەضپرسٓ:
سۆز ٚ سۆزظارییە، ٌە ئبوبِی ضۆضٛارظٕٔەٚە ٚ ٘ەستىرظْ ثە 
خۆرە پەضێٛی ٚ پەژارەییەوی ظەرٚٚٔییەٚە وە ِۆتیڤەوەی 

ە: ( ِەراِەی٣)زەزێىی لٛٚي سەرچبٚە ظەگرێ. ضەِیص ثۆ ئەَ 
ثەرظەٚاَ ثٛٚٔی ژیبْ ظٚای ٌەظەستعأی ٚ وۆستی ئبزیزاْ. ضۆ 
ئبضٕبورظْ ثە ٚالیعێىی ٔٛێ ٌە ژیبٔی ضەِطٛرظا. 
٘ەڵطێالٔەٚەی ئەٚ ٚالیعە تبزەیە ثە خیٙبٔی ضەیبآلٚی ظەستگرە 

 (٣٣)"ثۆ ضۆگٛٔدبٔعْ ٚ ثەرظەٚاَ ثْٛٚ ٌە ژیبٔعا.

ٌە ٔێٛاْ ژْ پتر ٌە پیبٚ ضەَ ظەضٛات." ،"ظەثێ خیبٚازی  ٪٥٤"
وە  (Psychological Grief) ظٚٚ خۆرە ضەَ ثىەیٓ: ضەِی ظەرٚٚٔی

ٌە خەستە ٚ ظەرٚٚٔعا ثە ضێٛەی پرسە ٚ ضەِگیٕی ضۆی 
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وە  (Sociological Grief) ثەرخەستەظەوبت ٚ ضەِی وۆِىەڵگبیی
ٌە زِبْ ٚ ئبضبٚتٓ ٚ ڕەفتبری ڕۆژأە ثەظی ظەورێت  ـ ٚەن 

 (٣٤).ضێٛازی سەرضۆضی ٌێ ورظْ

ٌەَ ثەضەی ظەلەضیعرێىعا ضبعیر، چۀع ڕە٘ۀعێىی ئەَ    
 :ضەِە ظەضبتە ڕٚٚ ٚ ظەڵێ

 سەیری خۆت بكە ئەی خبومی خبترزان

 تۆ سكپڕیت بە شیعر و

 ڕۆحت تژیە لە خرۆشبن

 تۆ ژیبوت هەڵگرتىوە و

 بەم زوواوە فۆرمێك لە دایك دەبێ

 فۆرمێكی سفت و سبف

 فۆرمێكی كبمأل

 (٤٦) شیه پڕ لە هبرمۆوی و هەیەجبن

ثێگبٔە( ثیرۆوەی  ئەٚ )ٌە ثەضێىی ظیىەی لەسیعەی  ثەاڵَ  
 ێۆی ظەظەٚێٕضە خٛأتر ڕاڤەظەوبت ٚ ثێ ضەرِتر  فۆڕِە وبِڵ()

چ خۆرە ظایىێه ٌە ٚآلتێىی  ثەاڵَٚەن ژٔێه وە ظەثێتە ظایه. 
 :ثێ ظایىعا، ئەٚەتب ثە تٛڕەیی ٘بٚارظەوبت

 ئەوەتا لە سیمای ژنێكدا بەرجەستە بووم

 جەستەیەیك سفت و سافم

عەونەكان ی فیر ر 
 بۆ ئامی 

 بۆ فانتازیای ڕۆژهەآلتناسان

 بۆ مانەوەی كوڕەكانم من دەبمە شەهرەزاد

 حیكایەی  میعراج بە یاد دەكەم

 (٤٧).وەك میعراج 

ٔبِەوبٔی سەرظەِی تەَ( ظەگبتە ترۆپه )تۆڕەییەوە ٌە ظەلی    
تەلیٕەٚەیەن، وەسێتی ٚ ٚ زۆر ضراپ ثەڕِٚٚبٔعا ظەتەلێتەٚە، 

ثە٘ب ٚ ڕەٚضت ٚ سیّبی پیبٚەتیّبْ ظاظەڕٚضێٕێ ٚ یبضیجٛٚأە 
 :ظەثێژێ
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 (نامۆیوون) 

...... 

 لەناو تەیم سەردەم دەبمە مارێیك قۆچدار

 هەمیشە بێگانە

 من نامۆم بە كات

 بەشەپۆلە قوڕاوییەكای  نێوانمان

 نامۆم بە شوێن

 بەكەندڕە بەردەآلنییەكای  كەنارمان

 (٤٨). امۆم بە ئێوەمن ن

وۀعڕە  ِبرێ لۆچعار ٚ ضەپۆٌە لٛڕاٚییەوبْ ٚ)  
ثەرظەآلٔییەوبْ( ٌە ظەلەوەی سەرەٚەظا،  ضٛٚرە ٚ لەآلیەن ٌە 
ٔێٛاْ ئەٚ ٚ ئێّەظا ظرٚستعەوبت، ِەگەر ٘ەر ضٛٚرە ٚ لەآلوبٔی 

 ڵْ. ٘ۆوبرەوەضی، چەلجەسیتٛٚی ئەلچییٓ ضبْ ٌە ضبٔی ثعە
پیبٚی وٛرظی ٚ ڕەگی لٌٛٚی زڕەظاری وەٌتٛٚری ثێجەر ٚ ظٚٚثبرە 
ثٛٚٔەٚەی ٚێٕەوبّٔبْ ٌەسەر ڕٚٚی ئبٚێٕەی تەڵص ٚ ثەرغعاری 
ضبرستبٔیەتٕی ٘یچ ثەثێ گۆڕأىبری. ٌەوبتێىعا ئەٚ ضبعیرە 

وبْ وراٚە ٚ وەٌتٛٚرەوبْ ظەضٛازێ ٚ تەِۀب ظەوبت: ئەلڵە
ضۆضگٛزەرأی ٚ پڕ ٌە ٚ ضبرستبٔییەوەِبْ ضۆضی ٚ  ٚزەثەضص

 .ضۆضەٚیستی ثێ

 : (Conclusion) ئـامـاً 

 Doreenظۆریٓ فرخیٛ)ظەرٕٚٚٔبسی  ئەِەریىی  ضبتٛٚ ظوتۆر   
Virtue)  ظەڵێ: "گەر ظەتەٚەێ ظا٘ێٕبٔێه ثطٌٛمێٕی ژیبْ ثگۆڕیت

ٚ ٘ٛٔەر  ٔەِر ثىبت، ئەٚا ظەثێ ٌە پێطعا  ظا٘ێٕبٔێه ثطٌٛمێٕی 
ثىبتە ثٛٚٔەٚەرێىی ٌەیبظ ٔەوراٚ. ژیبٔی ضۆت ثگۆریت ٚ ضۆت 

٘ٛٔەرِۀعە  ضەٚثۆیە ضەرِٕەوبٔی سەر ظیٛاراْ، ثە ظەگّەْ 
 (٣٨)سەرٔدڕاظەوێطٓ ٚ ظەثٕە ِبیەی یبظگبریی."

ٌە وۆِەڵەضیعری  ضۆڕثٛٚٔەٚە ثە ٔبٚ ئەٚ ظەلەضیعرأەی    
خۆْ ظۆْ( تۆِبتروراْٚ، ضیتەٌىبریی  ڵپیبسەیەن ٌەگە)
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ئەزِٛٚٔی ضبعیر، ڕاستیی ئەٚ گٛتەیەی ظەرٚٚٔی ثۆ لۆٔبغەوبٔی 
 .ظۆریٓ فرخیٛ( پطتڕاست ظەوبتەٚە)ضبتٛٚ

ٚ ظەلەضیعرییەوبٔی، ٌێىٛڵیٕەٚەیەوی  ٔبٚٔیطبٔی وتێجە   
ظۆْ )ثەراٚرظوبریی ٌە ٔێٛاْ  ضبعیریەتی ٔەزۀع ثەگیطبٔی ٚ 

ظۆْ خۆْ( تۀٙب ٔبٚٔیطبْ ٔییە، )ی گەرەوە. ٌەَ وتێجەظا  خۆْ(
ْٚ ٚ ٛظۆْ خۆْ( چۀعاْ ٚیىچ)ضیعری  ئەٚأەی ئبضٕبْ ثە

ظەلئبٚێزأی ٌۀێٛاْ ئەَ ظٚٚأە ظەظۆزێتەٚە. ٘ەر ٚەن 
 ئبِبژەیەوی سەر پێی، چۀعاْ ٔبٚٔیطبٔی ظەلەضیعرەوبْ

ظۆْ خۆْ( ظا )ٌێرەظا، وتِٛت ٌە وۆثەر٘ەِە ضیعرییەوەی 
ظەثیٕرێٓ. ضبعیر ٘ەست ثە خۆرە ٔەضئەیەوی ضۆضی ظەوبت ٌە 

ئەظا ـ ضۆزیب ڕەضٕىبرێىی ئیٕگٍیز زاْ ئبِێزی ضیعرەوبٔی 
 .ئەروی ئەٚ ثەراٚرظوبرییەی ظەگرتە ئەستۆ

( الپەڕەوبٔی ئەَ وتێجە ثە چۀعاْ ٔبٚٔیطبْ ٠٣٩)٘ەرچۀعە     
ڕازاٚەتەٚە، ظەورێ ثڵێیٓ: زِبْ ٚ ضێٛاز ٚ خٛأىبری ٚ ڕەٚأجێژ ٚ 
٘ٛٔەری ضیعریی ٘ەِٛٚ ظەلەوبْ  یەن  ڕٚضسبر ٚ ٔەغّە ٚ 

ەیبْ ٘ەیە. ٚضەوبْ ضسٛٚسیەتی زِبٔی ئەٚ ضبعیرە ظۀگعأەٚ
ثٕزاری وۆیبٔی( ٌێ ظەثیسترێ )ژٔە ثەیبٔعەوبەْ ٚ ثۆٔٛثەراِەی 

 .ـ  ثەڕۀگێىی وبڵ

ضیعرەوبْ ظەٚڵەِۀعە ثە ئەفسبٔە ٚ ِیتۆڵۆژیب ٚ فۆٌىٍۆر ٚ    
وەٌتٛٚر ٚ  پبضطبٔی ئەظەثی خیٙبٔی. ئەٚەی وە ٔەضتێ 

ْ ظرٚستىرظٚٚە، ئەٚەیە ئەٚ بتەِِٛژی ٌە تێگەیطتٓ ٌە ظەلەو
ٔبٚٔیطبْ ٚ ئبِبژأەی ثۆ وەس ٚ ضٛێٓ ٚ ڕٚٚظاٚەوبٔی ٔبٚ

ظەرەٚەی وٛرظستبْ وراْٚ، ٘یچ پەراٚێزیبْ ثۆ ٔەوراٚە، ئەِەیص 
ظٚٚ گرفت ظرٚستعەوبت، ٌەالیەن ضٛێٕەری ئبسبیی ٔبتٛأێ 

ٌە الیەوی ظیىە ٌێىۆٌەر  ۆوە ٚ ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبْ ٘ەرسىبت،ثیر
زۆر ِبٔعٚٚ ظەثێ تب ظەگەڕێتەٚە سەر ئەٚ سەرچبٚأە،  ٚ ڕەضٕىبر

ئەٚەی  ثەتبیجەتی وە ٔبٚەوبْ ثە ڕێٕٛٚسی وٛرظی ظۀٛٚسریٓ.
وە سەرٔدڕاوێطە ئەٚەیە ئەَ وۆِەڵە ضیعرە، ٘ی ژٔە ٚ ٘ی 



172 

 

ٌە ژێر سێجەری ٘ەر  ثەاڵَظایىە، ثۆ ژْ ٚ ثۆ ظایه ٔٛٚسراٚە، 
 .راٚەٚضەیەوعا، چۀع تیرێه ئبراستەی سیٕەی پیبٚ و

خەسٛٚری ٌە ٌە ئبضبٚتٓ ثەزِبٔی ژْ ٚ  ثٛێریی   
ئەلڵی پیبٚ، ظٚٚ ضەسڵەتی ثەرچبٚی  ڵڕٚٚثەڕٚٚثٛٔەٚە ٌەگە

 .ضیعرەوبٔٓ

ضۆی ِبٔعٚٚ ورظٚٚە، ثۆ ثۀەِرورظٔی ظایه ٚ  ضبعیر زۆر    
ٔیٙبظ ٚ )ظٚٚثبرە ثۀەِرورظٔەٚەی سێ ثرا ضە٘یعوراٚەوبٔی 

ظەلێىعا ضە٘یعأی فەراِۆش ٔەٚزاظ ٚ لٛثبظ( ٚ ٌە ٘ێچ  
 .ٔەورظٚٚە

ظەورێ ضبعیر ٌە ظا٘بتٛٚظا، ئەَ ظەلەضیعرأە ثىبتە  
سەرەتبیەن ثۆ گەڕاْ ثەظٚای ظۆزیٕەٚەی زِبٔێىی تبیجەت ثە 
ضۆظی ضبعیر. ثێگِٛبْ، گەیطتٓ ثە لۆٔبعی زِبٔی لٛتبثطبٔەی 

 .ضیعری ڕۀح ٚ ظا٘ێٕبْ ٚ ئەفرأعٔی زۆری ظەٚێ

٘ٛٔەرەضیعرییەوەی ، ٌە چۀع ظەلێىعا٘ەرچۀعە ضبعیر    
 ثەرزثباڵورظۆتە لٛرثبٔی پەیبَ ٚ ثیرۆوەوبٔی، ثەگطتی ظەلەوبْ 

 .ٚ خٛاْ ٚ ضیىٓ

ظٚٚ ظیبرظە زۆر سەرٔدی ضٛێٕەر ڕاظەوێطێت: ضبعیر زۆر ثە    
گٍەییە ٌە پیبٚ ٚ زۆر ضەِیص ٌە ژٔبٔی ضٛضىی ضۆی ظەضٛات. 

 ڵٌەگە ثەاڵَٚ ضێْٛ ِٓ گۆڕستبُٔ ٚ پڕَ ٌە ِۆتىە )ثۆیە ظەڵێ 
ٚەضعا، ظەخۀگُ ٚ ظەثّە ظۀگی ئەٚأەی وە زِبٔیبْ ثڕا ٚ ئە

 (٣٩).سەریبْ وٌٍٛەڕیژورا( خەستەیبْ ٚ وەٌٍەی

ٌە چبپی ظٚٚەِی ئەٚ وۆِەڵە ضیعرەظا، پێٛیستە ٘ەڵەوبٔی    
 .ڕێٕٛٚس ٚ چبپ پبوٕٛٚس ثىرێٕەٚە

ٔەزۀع ٚەن ڕەضٕىبرێه، ٚای ثۆ ظەچُ، ضٛێٕعٔەٚی ضیعرەوبٔی   
ە، زۆر ڕۀگ ثەگیطبٔی ثەثێ ئبضٕبثْٛٚ ثە ژیبٔی ئەٚ ژٔ

  .ظەوبتەٚە ڵڕٚضسبری ظەلەوبْ وب

  :ظەظەَ. ضبعیر ظەٌێ ڵلە ضیعرەش ثبثەتەوەَ لٛفثەَ ظە 
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 من تەنێكم لەقوربای

 پێشتم پەڕ بە پەڕ هەڵدەدەنەوە

 سەرم ئەنفال و

 پشتم شەنگال و

  و
 
 دەستەكانم كۆبای

 ناوقەدم دەرسیم

 سییەكانم پڕن لەگازی كیمیاوی

 جەستەم كەوڵ دەكەن
ی

 بە بێدەنیك

 بەدەم سەربادانەوە مەلۆتكەی مەرگ لە ڕەحمم

ن ر
 دەژمی 

 لەم  زەمەی  تەمە

 (٥١) یك  باوەڕ بەو هەموو جوانەمەرگییە دەكا؟! 

 کۆتانی 

------------------------------------------- 

 :سەرچبوەكبن و پەراوێس
  (Contemporary Psychoanalytic Criticism) دەروونشیكارنی هاوچەرخڕەخنەی (  ٠   

 بێئاگانی 
 ئەدەنی دەكات وەك ئەوەی ئەوان خەون بن، نهێنییەكانی جیهانی

ر
موشتومڕ لەسەر دەق

نووسەر لە حەز و ویست و خەون ئاشكرادەكات. پێوایە كە بەرهەیم ئەدەنی مانیفێستر جۆرە 
ییەیك نووسەرە. ڕەخن بەرهەمە ئەدەبییەكاندا دەكەن   ڵاری ئەم میتۆدە وامامەڵە لەگەەكشتێگیر

كە دەركەوتەوە زادەی دەروونی دەقنووسن. ڕووێیك دیاری ئەم میتۆدە كردنەوەی هێماو 
( دەقە وەك: سۆزە شاراوەكان و تێكهەڵچوونە دەروونییەكان و خەتا و ) كۆدەكانی

ان و و دڵەخورپەكانی سەردەیم  ( (ambivalencesدووهەستتر  ی ر
 و نێو خی 

ا
حەزلێكردنی  منداڵ

 .بێسنووری منداآلنە كە لە كونوكەلێتی حەڕف و وشە و بڕگەكانی دەقەكاندا خۆیانشاردۆتەوە
https://public.wsu.edu/~delahoyd/psycho.crit.html 

ی ڕەخنەی (٢  كاركردنە لەسەر پریس هونەری (Educational Criticism) ڕۆشنبیر
( ڕەهەندەكەی ئەو ڕەخنەیە ٥)اتا بنەماكانی لەسەر ٚ (،Qualitative Inquiry)چۆنایەنر 

،  ساغكردنەوەی ڕیشەی وتە  (Thematic) دامەزراوە:  وەسفكردن، لێكدانەوە، پێوانەنی
ی 
: دروستتر ئەمانەش لە ڕن  وباوەڕنی   دەستنیشانكردنی ، (Consensual Validation)یەكبیر

 سەرچاوەدار سەروبەری، (Structural Corroboration)پاڵپشتكەری بونیاتنەری
(Referential Adequacy) ئەنجامدەدرێت https://eric.ed.gov/?id=EJ497396  

https://eric.ed.gov/?id=EJ497396
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 (٥)بابٔتی 

 ىٔ ّاوزەّگٔوە ىۆ بابٔ گوڕ گوڕ(، بیرەوەرییٔمی جیاواز)

 بەشـی یەكەم:

 یبداشـت و بیرەوەری()

ٕعێ ِبڵە ضێص ٚ ِەال، ٘ێپۀدب سبڵێه ثەر ٌە ئێستب وە ٌە    
ئەِیر ئەرسەآلْ ٚ )یبْ ٌە ٔێٛ تبلی ژٚٚری ِبڵی ِبِۆستبیەن، 

ٌەیال ٚ ِەخْٕٛ ٚ چً تٛٚتی ٚ ِیعراج ٔبِە...(َ ظەثیٕی، 
ضبگەضىە ظەثَٛٚ ٚ ثەزەزرەتەٚە ظەِطٛێٕعٔەٚە، خب چٛٔىێ ثە 

 ڕەزِەٚە ظاڕضتراثْٛٚ، پتر ٔبضیبْ  ٚ ڕتُ ٚ وێص ٚ سەرٚا

ٔە ٌە "ٔێٛ زِٚڕەی ڕۆضٕجیرأی عەٚاِی ئەٚ ظەسّیُ. ئەٚ وتێجب
وبتعا ثبٚثْٛٚ، ٘ەر یەوەیبْ ثە خۆرێ ثبس ظەورێٓ: ظاستبٔی 
ڕۆستەَ ٚ زۆراة، ثەسەر٘بتی ٌەیال ٚ ِەخْٕٛ، زیىبیەتی چً 
تٛٚتی، ِیعراج ٔبِەی پیرۆز، ئەِبٔە ٘ەِٛٚیبْ ثە ضێٛەیەن ٌە 

تب، وە ئێس (٠)ضێٛەوبْ ڕەگەزی ئەفسبٔەیبْ تێعا ثەظی ظەورێ."
وڕۆوی ٚ چٛغزی ئەٚ وتێجبٔەَ ٚەثیر ظێتەٚە، ظەتٛأُ ثڵێُ، 
ثەضێىی زۆریبْ ظەچێٕە ضبٔەی ٔٛٚسیٕەٚەی یبظاضتی ئەٚ 

 ثەاڵَوبراوتەرأەی ثْٛٚ ثە لبرەِبٔی ڕٚٚظاٚ ٚ ثەسەر٘بتەوبْ، 
 ٌە فۆڕِێىی ظەِبِىعارظا.

ٕبْ ٚ ئەفرأعٔی ضێٛازی ٘ەِە ٘ێۆ، ظٚای گەضەورظْ ٚ ظاڕئیّ   
ڕۀگی گٛزارضت ٚٔٛٚسیٓ، ئەٚ یبظاضتٕبِبٔە، ٚەن ڕضتەیەوی 

ٚ ثە چۀعاْ  ئەظەثی سەرثەضۆ، ظەِبِىەوبٔیبْ ظاِبڵێٛە
ی ظاڕضتٓ ٚ ثەالغەتی ظەرثڕیٓ ٚ ِیتۆظی سەرظەِییبٔەی ٘ٛٔەر

گٛزارضتىرظْ، ثە سٛٚظ ٚەرگرتٓ ٌە تەوٕەٌۆژیبی ٔٛێ، ّٔبیص 
 ظەورێٓ.

زۀگەٚە ٌۆ ثبثە گٛڕ گٛڕ(ی ٌە ٔبٚ)وە ٌە ضٛێٕعٔەٚەی وتێجی    
وەریُ وبوە، ٚەن ژأرێىی ثیرەٚەریی، ثِٛٚەٚە، ٘ەستُ ورظ ئەَ 

ثیرەٚەری(یە خیبٚازە، ثۆیە ثەثبضُ زأی ثۆ ضٛێٕەراْ، ظٚٚ )
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لسە ٌەسەر ئەٚ خیبٚازییبٔە ثىەَ وە ٌە ظیعی ِٕعا ـ تب 
 ڕاظەیەن ـ ٔبٚازەْ.

ۆْ ضەڵىبٔێه، ، چٍ"ثەضٛێٕعٔەٚەی یبظاضت ٚ ِێژٚٚ، تێعەگەیت   
ظۆضی ٌەیەوچٛٚی ڕۆژگبرێىی ڕاثرظٚٚظا، ٌە ٘ەِبْ ثبرٚ

ٚە یبْ وەٚتْٛٚ ٚ ٍِیبْ ضىبٚە. ٌەٚ ٘ێٕبسەروەٚتٕیبْ ٚەظەست 
ضٛێٕعٔەٚأەظا ثە تەِب ِەثە ٚەآلِی پرسیبرە ئبڵۆزەوبٔت 

وە ٌێت ثْٛٚ  پێجعۆزرێتەٚە، ٌێ، ظەتٛأی زۆر پرسیبر ثٛرٚٚژێٕێ
خێّس )وبتێه ژۀەراڵ  (٢)ەی."ظەو بٔیثەِبضٌٛٚیبٚ ٌە ضۆت

، گەیطتٛٚەتە ێتیبظاضتی ضۆیعا ئەٚ پەیڤە ظەظروێِٕبتیس( ٌە 
یبظاضت(، گێڕأەٚەی زیىبیەتی ثەرئبگرظاْ )ئەٚ ثبٚەڕەی وە 

 ٔییە، ثەڵىۆ ڕاگٛێزأەٚەی ڕاثرظٚٚە ثۆ ئێستبٚ ئبیٕعە.

ٌەسبیەیی گەضەسۀعٔی زأستیی ٚ ئەظەثی ٘بٚچەرضعا،    
ثۆتە زأستێىی سەرثەضۆی ضبٚەْ ِیتۆظ ٚ تیۆری ئیّڕۆ یبظاضت 

ٚ ثٕەِبٚ خیٙبٔجیٕیی تبیجەت ثەضۆی، پێیعەگٛترێ: زأستی 
 تٛێژیٕەٚەی یبظاضتیی

(Science of Biographical Research) وە ٌە زأىۆ ٚ ِەڵجۀعەوبٔی ،
ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ تٛێژیٕەٚە ثبیەضی ثبضی پێعەرێت. سبظەتریٓ 

ظەورێ ٌەَ ظێڕأەظا چڕوەیٕەٚە:" ثریتییە پێٕبسەی ئەَ زأستە، 
ٚ  ٌە  لبِتێه ِیتۆی پطىٕیٓ ٚ تٛێژیٕەٚە ثۆ وۆورظٔەٚە

ضیتەڵىرظٔی زأیبرییەوبٔی ژیبٕٔبِە، یبْ ثەضێه ٌە ژیبٕٔبِەی 
وەسێه. ئەٚەش ثە ضۆڕثٛٚٔەٚە ثۀبش ٚ ظەرٚٚٔی ئەٚ وەسەظا ٚ 

ۆی ٚ ثٛارأەی ئەٚ ڕۆژأی ض ضۀٛوەٚورظٔی  ٘ەِٛٚ ئەٚ وبیە
 تێعا ثەسەر ثرظٚٚە، زۆرخبریص ثۆ گەیطتٓ ثە زأیبرییەوبْ

ٚ ظۆوّێٕتەوبْ ظەثەستێ  ٚ ٘ەر لسەی  پطت ثەسەرچبٚە
 (٢)ٔٛٚسەر، ٔبورێتە سۀگی ِەزەن."

ثۆ ثەرچبٚڕٚٚٔی ضٛێٕەرٚ ثبضتر ٘ەڵسۀگبٔعٔی ئەٚ    
ٚ  ثەر٘ەِەی وەریُ وبوە، ئبضٕبورظٔتبْ ثە چۀع زاراٚە

 ، ثە پێٛیست ظەزأیٓ:چەِىێىی ئەٚ زأستە
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 (:Biography)یەك: یاداشت 

"یبظاضت؛ ٔٛٚسیٕی :ەر٘ۀگی ٘ەِجبٔە ثٛریٕەظا ٘بتٛٚەٌە ف
وەِجریح(ی )٘ەرچی فەر٘ۀگی  (٣)ِەثەست ثۆ ٌەثیرٔەچْٛٚ"

ئیٕگٍیزییە ظەڵێ:" یبظاضت؛ وتێجی ژیبٕٔبِەی وەسێىە، ثە 
ٌێ پێٕبسەی ئەظەثیی ئەٚ زارٚەیە  (٤)لەڵەِی وەسێىی ظیىە."

ئبِبژەی پێعەورێ،  (Bio)خبر ثە ئیٕگٍیزی ٘ەر ثە  ٘ێٕعێوە 
ٚ لۆٔبغەوبٔی ژیبٔی وەسێه،  ئەِەیە:"تۆِبرورظٔی ثٛار ٚ وبیە

ٌە سەرظەِی ِٕعاڵیەٚە، تب ڕۆژأی ظٚایی تەِۀی، ثە ٘ەِٛٚ  
ٚ ٚ ڕۀح ٚ ضەثبت ٚ ِبٔعٚٚثْٛٚ ٚ ضۆضی  ٚ چبالوی ٚ سەفەر وبر

   (٥)ٔبضۆضییەوبٔیەٚە ثە لەڵەِی ٔٛٚسەرێىی ظیىە."
زاراٚەوەش وە ثە ڕەچەڵەن گریىی وۆٔە، ٚضەێەوی ٌێىعراٚە: 

(bio:   + ْژیبgraphy:  .)ٓٔٛٚسی 

 :(Autobiography) دوو: خود ـ یاداشت

ثە ظەست ٚ  ثەاڵَئەِەضیبْ ٘ەر تۆِبرگەی ژیبٕٔبِەی وەسیىە   
زۆرثەی ٔٛٚسەرەوبٔی ئەَ  (٦)لەڵەِی ضٛظی وەسەوە ضۆی.

یەوەَ،  ڕضتەیە، ٌە گێڕأەٚەی ثەسەر٘بتەوبٔعا، ڕأبٚی وەسی
، ٌێ ئبسبییە، ڕأبٚی وەسی ە٘ێِٕٓٓ، ضۆَ، ــ َ( ثەوبرظ)

 ە زسیٓ(.ط)االیبَ(ی )ەوبرثێ، ٚەن یبظاضتی ظٚٚەِیص ث

  :(Authorized Biography) سـێ: یاداشتەنامەی مۆڵەتدار

ظەثێ پێطٛەضت ڕەزاِۀعی  ەیبظاضتٔٛٚسەری ئەٚ خۆرە    
ٚەرگرێ ٌەٚ وەسە، یبْ ٌە ثٕەِبڵەوەی ئەگەر ٌە ژیبٔعا 
 ٔەِبثٛٚ، وە ٔیبزیەتی  ژیبٕٔبِەی ثٕٛٚسێتەٚە. ئەِەش ٌەثەر
چۀع ئیعتجبراتێه، ٌەٚأە، ئەستۆپبویی ٌە ٔٛٚسیٕەوەیعا، 
ڕێگرتٓ ٌە ثبزرگبٔیىرظْ ثە ژیبٕٔبِەوە یبْ تەٚزیفىرظٔی ثۆ 

 (٧).ِەضسەتێىی تبیجەتِەراَ ٚ 
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 :(Rewriting Biography) چوار: داڕشتنەوەی یاداشـت

وە ضبٚەْ یبظاضت، ثۆیٕبورێ ثە ظەست ٚ لەڵەِی ضۆی   
ٚ ٌێزاْ  ژیبٕٔبِەوەی ثٕٛٚسێتەٚە، ئەروەوە ثە وەسێىی وبراِە

ەوبْ زۆرْ ٚەن، ٔەثٛٚٔی ئەزِٛٚٔی ٔٛٚسێٓ، یظەسپێرێ. ٘ۆ
ژیبْ. پێص چبپىرظٔی ئەٚ خۆرە لبڵی رٔەضۆضی ٚ سەفەر ٚ سە

وە ٌە پەڕی ەظەثێ ٚاژٚٚی ڕەزاِۀعی ضبٚەْ یبظاضت ەیبظاضت
وە ثەٚرظی ضٛێٕعٚیەتیەٚە ٚ  پێطەٚەی وتێجەوەیعا ّٔبیص ثىرێ،

ازییە، ٔەوۆ، ٌە ئبیٕعەظا، ٌە ضبڵێىعا ضبٔەوە ٌەسەری ڕٌێی 
 ٔٛٚسەرەوەظا ثطىێتەٚە.

یبظاضت ثىەیٓ، ثەثبضی پێص ئەٚەی لسە ٌە ضێٛازی ٔٛٚسیٕی    
 ظەزأُ وە ئەَ زأیبرییبٔەش ثطەیٕەڕٚٚ:

 :(Memoir)یادنامە  ( أ)

تۆِبرورظٔی یبْ گێڕأەٚەی ثەسەر٘بتێىی تبیجەتە، وٛرت ٚ    
پٛٚضت ٚ پەیبِگیرە. ٚەن تۆِبرورظٔی ڕٚٚظاٚی ضەڕێه یبْ 

.تبظ. ثە پێچەٚأەی  ثِٛەٌەرزەیەن یبْ ظاٚەت ٚ ئب٘ۀگێه..
وۆی ژیبٕٔبِە، یبْ ثەضێه ٌە ژیبٕٔبِەی ثەیبظوراٚ یبظاضت وە 

ظەگرێتەٚە. ثە وٛرظی ٚ ورِبٔدی، وت ٚ ِت گێڕآٔەٚەی 
 سەرثٛرظەیەوە.

 :(Diary)ڕۆژیادنامە  ( ب) 

ٚ چبالوی ٚ ٘ەست ٚ  تۆِبرورظٔی سەرەلەڵەِی ڕٚٚظاٚ ٚ وبر  
ۆژأە، ڕۆژ ثە ڕۆژ ٌە ظەفتەرێىی ثچٛٚن، یبْ ڕی یرثیرٚە

تبیجەتعا، ثەِەثەستی ٌە ثیرٔەچٛٚۀەٚ، یبْ ڕۆژژِێرێىی 
ٔەٚەیبْ ٚەن ئەرضیف ٚ ٘ێٕبگەڕأەٚە سەریبْ ٚ ثەوبر

 سەرچبٚە، ثۆ ٔٛٚسیٕەٚەی یبظاضتی ظٚٚرٚظرێژ ٌە ئبیٕعەظا. تب
بضەڵ( ثبٚثٛٚ، ثۆ تەلٛیّی ثەرث)ضەستەوبٔی سەظەی ڕاثرظٚٚ 

 ٚەری ٚ یبظگبرییەوبٔی رۆژأە.ەتۆِبرورظٔی یبظ
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 یبداشـت وىوسـیه:شـێىازەكبوی 

ٔٛٚسیٕەٚە ٚتۆِبرورظٔی یبظاضت، ٌە ڕٚٚ ظاڕضتٓ ٚ زِبْ ٚ    
وە ەی گێرأەٚە، ظٚٚ خۆری ٘ەیە، خب گرٔگ ٔییە یبظاضت٘ٛٔەر

 ٌە وبَ ٘ۆثەی چٛار ثۀعەوەی سەرەٚەیە.

 :(Nonfiction)یەك:حیكاتەیخوانی 

یبظاضتٕٛٚس، وتِٛت، ڕۆٌی زیىبتەیطٛاْ ظەثیٕی، ٘ەرٚەن،    
ظیٛەضبٔی گرتجێ ٚ ٌەسەر وٛرظسییەن یبْ سەوۆ ٚ سەری 

ٚ تبسە،  ثبٌیفێه ظأیطتجێ ٚ ئبِبظەثٛٚأیص، ثە زەزە
وە ەثەثێعۀگی گٛێی ثۆ ضٍىەْ. ئەِە، ثەٚ ٚاتبیە ٔب وە یبظاضت

وە، ەٚ ئبست ٚ سۀگی یبظاضت سبظە ٚ خەڵەثی ٚ ثبزاڕییە! پبیە
( ٣)أیص ٚ ئبست سۀگی ٔٛٚسەرەوەیەتی، وە ئەٚ ئبٚێٕەی پبیە

( یبظاضتٕٛٚسی ئەزِٛٚٔعار: وە زِبٔێىی ڕەٚاْ ٠)خۆریبْ ٘ەیە: 
ٚ پبراٚ ٚ تۆوّە ٚ ظەٚڵەِۀعی ٘ەیە، ضبرەزایی ظەستٛٚرەوبٔی 

ی ظەسەاڵتظایه ظا لبڵجۆتەٚە ٚ ڕێزِبٔەٚە، ٌە ثۆتەی زِبٔی 
زی ثەسەر لەڵەِەوەیعا ظەضىێ ٚ ئبٚێٕەئبسب گٛزارضت ٌە ە٘ێث

یبظاضتٕٛٚسی سیٛاظظار: ٘ەرچۀعە تٛأبی ة( )ٔبضی ضٛی ظەوب. 
ٔٛٚسیٕی ٘ەیە ٚ٘ەٚڵعەظات پەیبِەوبٔی ثپێىێ ٚ ثگەیٕێ، ٌێ 

ٚ الٚازە ٚ وەِٛوٛڕییەوبٔی ٌە  تۆِبرگەوەی وبڵ ٚورچ ٚ ٘ەژار
ج( یبظاضتٕٛٚسی ڕۆضٕجیر: )ٔٛٚسیٓ ٚ ظاڕضتٓ ٚ ظەڕثڕیٕعا زۆرْ. 

اڕضتٓ وە ٔە ٚەوٛ ئەزِٛٚٔعارەوبْ ٌە پۆپەی زِبٔەٚأی ٚ ظ
ظایەٚە ٚ ضبٚەْ گۀدیٕە فەر٘ۀگییەوەی ئەٚأە، ٔە ٚەوٛ 

 سیٛاظظارەوبٔیص، ثەر٘ەِەوبٔی ئبست ٔزَ ٚ الٚازْ. 

ٚٚظاٚەوبْ ثەٚ ڕەظا، وەسەوبْ ٚ زەِبْ ٚ ِەوبْ ٚ ٌەَ ضێٛاز   
پەڕی ئەِەوعاری ٚ ضەفبفییەت ٚ ڕاستگۆیی ّٔبیص ظەورێٓ. 

 ٚەن (Chronological Order) زۆرثەیدبراْ ثە ڕیزثۀعی زەِۀی
 ظۀىە تەسجیر ڕٚٚظاٚ ثە ظٚای ڕٚٚظاٚ ظاظێ ٚ ظەستىبریی خێگە

 ٚ وبت ٚ ثەسەر٘بتەوبْ ٌە پێططستٓ ٚ پبضطستٕعا ٔبورێ. 

ڕ ثۆ ئەٚ ڕضتە ٌە ٘ەڵجژارظٔی ئەَ ضێٛازەظا، ئبٚیبظاضتٕٛٚس،     
یبْ ئەٚ ژأرە ئەظەثییە ٔبظاتەٚە، وە ٚاثەستەیەتی ٚ پێی 
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ظٚٚ یبظاضتىەیی ِەسعٛٚظ  ضٛێٕعٔەٚەی ٘ەرٔبسراٚە، ٌە 
ٚ ضێروۆ ثێىەس ـ گەضتی ژیبُٔ / ٔٛٚسیٓ ثە ئبٚی  ِەزەِەظ

ظەثیٕیٓ ٔە ِەسعٛٚظ ِسەِەظ ثە زِبٔی فەٌسەفە ٚ ، ضۆٌەِێص ـ
ضتیبْ ٌە ڕٚٚظاٚەوبٔی رضێروۆ ثێىەس ثە زِبٔی ضیعر، گٛزأە 

ژیبٔیبْ ورظٚٚە. ٌەگەڵ ئەٚەضعا، ٌە ظاڕضتٓ ٚ فەر٘ۀگ ٚ 
ٔبٚئبضٕعا، ٌۀێٛ یبظاضتٕەِەی وٛرظیعا، ٚەن ضبوبر 

 سەیرظەورێٓ.

 :(Fiction)دوو: یاداشتی ئەدەبی 

، ثباڵای پبثۀعثْٛٚ، ثە پبیە سەرەوییەوبٔی ٔٛٚسیٕی ڕەرسە   
یبظاضتبٔٛٚس، پەي ثۆ ڕەگەز ٚ ِژاظ ٚ پێىٙبتەوبٔی ژأرێه یبْ 

ئەظەثی ظەثب. ٚەن: ٘ەٚڵعاْ ثە چۀع ژأرێىی ظیىەی 
ی ظرێژ یبْ ڕۆِبْ.  چیڕۆولبٌجعأی ٔٛٚسیٕەوەی ٌە فۆڕِی ٌە

تەٚزیفىرظٔی ڕەگەزەوبٔی ظاستبْ ٚ ئەفسبٔە.   وبرورظْ ٌەسەر
جەستٓ ثە ٚەی ثەسەر٘بت ٚثیرۆوەوبٔی ثە پطتظاڕضتٕە

یەوەوبٔی ضبٔۆٔبِە.  ئبرایطتىرظٔی یبظاضتەوەی ثە ڕۀگە 
ظ. ظەورێ تب ی ٘ەِەڕۀگ ...ییی ضێٛەوبر٘ٛٔەرخیبٚازەوبٔی 

ــ  ٠٩٣٩خەالي تەلی )ثۆچی ٘بتی؟( ٔٛٚسەری ٔبسراٚ )ڕۆِبٔی 
(، ثە یبظاضتی ئەظەثی ظاثٕعرێت، چْٛٚ ٔبٚەڕۆوی ٠٩٩٣

 ڕۆِبٔەوە، ئبٚێٕەی ثەسەر٘بتەوبٔی ژیبٔی ٔٛٚسەر ضۆیەتی.

ٚ وبراِە ثێ ٌەٚ  ٔٛٚسەری ئەَ تەرزە یبظاضتە، ظەثێ ضبرەزا   
ڕضتٕەٚەی ثەسەر٘بتەوبٔی، ڕضتە ئەظەثییەیی ظەیىبتە لبٌجی ظا

ٚ یەوەوبْ ٚ ِیتۆظ ٚ تیۆریی ٚ  ٌە تٛضُ ٚ ڕەگەز ٚ پێىٙبتە
ثەگطتی ڕێژەی یبظاضتی ئەظەثی، ٌە ٔێٛ  لٛتبثطبٔەوبٔی. 

 .٘ەِٛٚ ٔەتەٚەوبٔعا ٔزِترە ٌە چبٚی خۆری زیىبیەتطٛأییەوە

خبر، ٔٛٚسەر ثە ظەِبِىەٚە  ٘ێٕعێٌە یبظاضتی ئەظەثی،     
ٔٛٚسیٕەوەی ضۆیەٚە، ٚەن ٌە ڕۆِبٔێىیعا، ضۆی ظەثێتە ٔێٛ ظێتە

یەوێه ٌە وبرەوتەرەوبٔی، ثگرە خبر ٘ەیە ظەثێتە لبرەِۀیص. 
ٔزیىەٚە ئبضٕب ثە ضۆی ٚ ، گەر ٌەۀبسیٕەٚەی ٔٛٚسەرەو

ٛٚٔە، ٌە ثەر٘ەِەوبٔی ٔەثی، وبرێىی ٘بسبْ ٔییە. ثۆ ّٔ
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ۆی ٕٛٚس ضێرزاظ زەسەْ، وەسێتی ضٔچۀعاْ ثەر٘ەِیعا، ڕۆِب
 ّٔبیطىرظٚٚە، ٌێ ٔبسیٕەٚەی ضبرەزایی ظەٚێ.

 سـەربوردەی یاداشـت لە مێـژوودا:

ثەڵگەی ٔٛٚسراِٚبْ ٌەثەر ظەست ظأییە، ظۀب ڕۀگ ثێ،   
یبظاضتی زارەوی ٌە ٔێٛ وۆِەڵگب ظێریٕەوبٔعا ٘ەثٛٚثێ، ثۆ 

 ٚ پبیەظار ٚ لبرەِبٔەوبٔیبْ گٛتجێ. ثۀەِرورظٔی وەسە ضىۆظار

 Cornelius وۆٔێٍیس ٔیپۆس)وۆٔتریٓ یبظاضتٕٛٚسی ٌە ِێژٚٚظا 
Nepos)ە وە 

ژیبٔی )ٚٔیطبٔی ( پ. ز. ثەر٘ەِێىی ٔٛٚسیٛە ثە ٔب٤٤)ٌە سبڵی   
وۆٔەوبْ  ۆِبٔەڕ(. ئەٚخب ظٚاتر گریه ٚ ژۀەڕاٌە ظیبرەوبْ

وەٚتٛٚٔەتە ٔٛٚسیٕەٚەی ژیبٕٔبِەی وەسبٔی ثۀبٚثبٔگ ٚ ظیبری 
ٚ  سیسریۆٚ ئەسىۀعەری گەٚرە)ضۆیبْ، ئەٚثٛٚ ژیبٕٔبِەی 

 تبظ(یبْ تۆِبرورظ.  لەیسەر یۆٌیۆس...

اٚاظا، ٔٛٚسیٕەٚەی ژیبٕٔبِە پیتر وبٔی ٔبٚۀعا، ٌە ڕۆژەە سەظٌ   
 لەضە ٚ ِبٌُ... تبظ.تبیجەت ثٛٚ ثە پیبٚأی ئبییٕی ٌە پبپب ٚ 

ظٚای ٘بتٕی ئبییٕی ئیسالِیص، ٌە سەرەتبی سەظەی زەٚتەِی    
 ثە ٚ ظٚاتر زاییٕیعا، ثبیەضعاْ ثە ژیبٕٔبِەی پێغەِجەر

ضەٌیفەوبٔی ڕاضیعیٓ ٚ زەسەْ ٚ زٛسێٓ، ثٛٚە وبری زۆر ٌە 
 یبظاضتٕٛٚسەوبْ.

ضبٔزەِیٕعا، ٌەسەر  بظاضتٕبِە، ٌە سەظەییٌە رۆژاٚاضعا،     
 یٚ گەضە ٕری ٘ەضتەَ، ِەٌیىی ئیٕگٍتەرا، ثٛٚژایەٚە٘یستی ظە

( یەوەَ فەر٘ۀگی ثیرەٚەریی ثە زِبٔی ٠٥٦٣)سۀع. ٌە سبڵی 
 ئیٕگٍیزی ثآلٚورایەٚە. 

یەوەِیٓ یبظاضتی ئەظەثی وە ٔٛٚسراٚثێتەٚە، ئەٚەی  ثەاڵَ    
 سبِیۆي خۆٔسٓ)ە وە ژیبٕٔبِەی (James Boswell خێّیس ثۆزٚێڵ)

Samuel Johnson)(٨)( چبپىراٚە.٠٧٩٠)ٚ ٌە سبڵی  ٚەٛی ٌەضۆگرت 
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ظەِیٓ ثە سەظەی ثیرەٚەریی ٌە ٌەراستییعا سەظەی ٘ەژ  
اٚاظا ٔبٚزۀع ظەورێ. ئەٚەش ثە ٘ۆی سەر٘ەڵعاْ ٚ ڕۆژ

ز ٚ ە٘ێتی ٔٛێ، وە ثٛٚٔە سێ گۆڵەوەی ث( زأس٣)گەضەورظٔی  
ئەظەثییە، ئەٚأیص زأستی ظەرٕٚٚٔبسی ٚ  تۆوّەی ئەٚ ڕضتە

 وۆِەڵٕبسی ٚئۀترۆپۆٌۆژی

Psychology, Sociology, Anthropology) ) ٘ێٕبثْٛٚ. ظا ْ
ٚثآلٚورظٔەٚەی چۀعاْ تیۆری ٔٛێی ئەٚ سێ زأستە، ڕێڕەٚەی 
ٔٛٚسەرأی ثیرەٚەرییبْ گۆڕی، ثەٚەی وە پتر تیطه ثطۀەسەر 

یبظەٚروراٚەوە. ٌە  یی(یسەرظەِی ِٕعاڵی ٚ سەظەِی ٘ەرزە)
سۆٔگەی ئەٚ ڕاستییە زأستییەٚە، وە ئەٚ ظٚٚ سەرظەِە ٔبسىە، 

ٚ ٘ەڵسٛوەتی ئبیٕعەی  گەٚرەتریٓ وبریگەریبْ ثەسەر ڕەفتب
ِرۆڤەٚە ٘ەیە. ئەٚاْ چۀعە عەٚظاڵی ثەسەر٘بت ٚ 
سەرثٛٚرظەوبٔی ژیبٔی وەسەوبْ ثْٛٚ، ئەٚۀعەش، ضەریىی 

ْٚ ثە گٛێرەی تیۆرییە ی ئەٚاْ ثٛیضتیەڵىبریی وەسێت
 ظەرٕٚٚٔبسی ٚ وۆِەڵٕبسییە ٔٛێیەوبْ.

ٚ ئۆضری سەظەی ٔٛزظەِعا  ی سیٕەِبش، ٌە ئبضیر٘ٛٔەرخب وە   
ٚ ڕەٚاخی ژیبٕٔبِە گەرِتر ثٛٚ، چٛٔىە  ظا٘بت، ئەٚا ثبزاڕ

ٔبٚەرۆوی زۆر ٌەٚاْ وراْ ثە فٍیّی سیٕەِبیی ٌە ستۆظیۆییە 
ظەستىەٚتی ِبظظی ثبضیطیبْ ٚ  ٘ۆٌیٛٚظ()ٔبٚظارەوبٔی  ٚەوٛ

 ٘ەثٛٚ.

 ئیّڕۆش ٌەسبیەیی ئەٚ ٘ەِٛٚ وبیە تەوٕەٌۆژیبیەیی سەرظەَ،    
یبٔبِە أی ژٚٚی ٔٛٚسەرڕٚ ظەرٚازەی ٔٛێ ثە چۀعاْ ظەرگب

جٛٚن  ٚ فیێسیەوبْ ٚ وۆِەاڵیەتیٚ تۆڕە CD-ROM وراۆتەٚە ٌە
  . تبظ...( e - book & online)ئۆْ الیٓ

ضێراش ثە وتێجطبٔەی ئەظەثی وٛرظی، ثەچبٚضطبٔێىی      
ظەثیٕیٓ، وە ِێژٚٚی یبظاضت، ٚەن زۆرثەی ڕضتە ئەظەثییە 
ٔٛێیەوبْ، وۆْ ٔییە. ئەِەش ثە ضەٚش ظأبٔعرێ، ثۆ 

ٕعە ٘ێ وەیتۆِبرکراٚە ٚەیەن ضٛظی ِێژٚٚی ئەظەثییۀەتە
 ٔەثێ.ظێریٓ 
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ِسەِەظ ظ. ش.(، ٚەن یبظاضت )ئەگەر ِەٌٚٛٚظٔبِەی پێغەِجەر    
ثگەڕێٕیٕەٚە ثۆ ئەٚا ظەثێ ِێژٚٚی یبظاضتی وٛرظی ضێٕیٓ، ثٕر

ەٌی،  سەرظەِی ِٛزەفەرەظیٓ وۆوجری وٛڕی زەیٕەظظیٕی ع
( زاییٕی ٌە ٠٢٣٢تب   ٠٠٥٣)، وە ٌە  ٔبسراٚە ثە سٛڵتبْ ِٛزەفەر

٘ەٌٚێر ژیبٚە، ٚاتب ٌەسەرظەِی فەرِبٔڕەٚایی سەالزەظیٕی 
سٛڵتبْ ِزەفەر. ثی. ٌەٚ سەرظەِەظا ٚ ٌەسەرظەستی ٛٚئەی

 (٩). ِەٌٚٛظٔبِە ظا٘بتٛٚە

ظەستٕیطبٔىرظٔی یەوەِیٓ یبظاضتی وٛرظی، ٔەضتێ ئبڵۆزە،    
 یئبییٕثبثەتی چٛٔىە زۆرثەیبْ تێىەڵ ثە ِێژٚٚ ٚ سەفەرٔبِە ٚ 

ٚ سەرثٛرظە وراْٚ، تۀبٔەت ٘ەیە ثە زِبٔی عەرەثی 
ەویعا ثٛٚی جٛار زەِەڕەفیك ٌە ٔبِەیێەتی، ڕٔٛٚسیٛی

یبظاضتٕٛٚسی  یەوەَ، (٠٩٦٧ــ٠٩٤٣)ٔٛٚسیَٛ:"ڕەضیع ضەٚلی
ثەسەر٘بتٛٚی وبوە ڕەضیع ضەٚلی، ئبِبظەورظٔی سعیك )وٛرظە،

سٍێّبٔی(، ئەِەش  ٢٤٤٣ڵر، چبپطبٔەی ٚەزاڕەتی ڕۆضٕجیری،سب
زۆر پێص یبظاضتەوبٔی زێٛەر، ئەزّەظ ضٛاخە، ئەزّەظ تەلی، 

گەرچی  ِەال ِسەِّەظی چرٚستبٔی ٚ ڕەفیك زیٍّی ثٛٚە،
( ٠٩٢٩)ه پێیبْ ٚایە ِستەفب سبئیت ٌە پێطترە، ٌە سبڵی ٘ێٕعێ

ٌە ظٚای خۀگی  (٠٤)."یبظاضتی چۀع ڕۆژێىی ضۆی ٔٛٚسٛەتەٚە
یەوەِی خیٙبٔی، وٛرظ پتر ِەیٍی ظایە یبظاضت ٔٛٚسیٕەٚە، ٌە 

 ثەاڵَ(تیص، ٌە عیراق، پتر ثٛٚژایەٚە، ٠٩٥٨)ظٚای وۆتبظای 
تەلیٕەٚە گەٚرەوەی وبٔیبٚی یبظاضتی وٛرظی ظٚای ڕاپەڕیٕی 

(ی وٛرظستبٔی ثبضٛٚر ڕٚٚیعا.  ڕەضسبٔی وەش ٚ ٠٩٩٠)سبڵی 
ٚ  ٘ەٚایەوی ئبزاظ ٚ زەزورظْ ثە ئەرضیفىرظٔی ئەٚ ٘ەِٛٚ ئبزار

ٚ ِەرگەسبتەی وە ثەسەر تبوی وٛرظ ظا٘بت ٌەٚ  ئەضىۀدە
ی ظەرگبی تۆِبرورظْ ( سبڵەی ظٚایی، ٘بٔعەرثْٛٚ ثۆ ورظٔەٚە٧٤)

گەرچی  ەوبْثاڵٚوراٚظٔی یبظاضتێىی زۆر. ٚ چبپىر
ٌەژێر تبیتڵی خیبٚازظا  ثەاڵَٔبٚەڕۆوەوبٔیبْ ٘ەر یەن تٛضّٓ، 

ظەرظەوەْٚ، ٚەن: ثیرەٚەری، یبظاضت، یبظاضتٕبِە، ژیبٕٔبِە، 
یبظٔبِە، ڕۆژژِێری...، گەضتی ژیبْ، یبظەوبْ، یبظٚیبظگبری، 

 ِێژٚٚی ژیبْ... تبظ. 
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ظ. ِبرف )ئبزاظ عەثعٚڵٛازێع، ٌە ئبِبظەورظٔی وتێجی    
ری(، یبظاضت ٚ ثیرەٚە)ضەزٔەظار ٌە گۆڤبری ڕاِبْ ظا(، خیبٚازی 

، ثەٚە ظیبری ورظٚە وە، ئەٚ ثبثەتبٔەی ٌە ظٚٚ ثەضی سەرثەضۆظا
ظ. ِبرف ضەزٔەظار، ظەرثبرەی یبظٚیبظگبری وەسبٔی ظیىە 

ٔەتەٚە، ٌێ ئەٚ ورظٚٚ یبظاضت( وۆی)ٔٛٚسیٛیەتی، ٌەژێر 
ثبثەتبٔەی ظ. ِبرف ضەزٔەظار،  ظەرەثبرەی ضۆی ٔٛٚسیٛیەتی ٚ 

ثیرەٚەری( )ضۆضی تێیبٔعا وبراوتەرە، ٌەژێر ٔبٚی 
 ڕیزثۀعیىرظْٚٚ.

 تىخمەكبوی یبداشـت:

ّٛٚٔە، ظەورێ، پێىٙبتەٚ تٛضّە سەرەوییەوبٔی یبظاضت، ثۆ ٔ   
 وەیٕەٚە:ڕضٛظ یبظاضت، ٌەٚ ضبآلٔە چ

  سەرثٛرظە:ثەسەر٘بت ٚ  •

چٛٔىی ژیبٕٔبِە چیڕۆوی ژیبٔی وەسێه ظەگێڕێتەٚە، ظەثێ  
ۆضی ٚ ثەسەر٘بت ٚ سەرثٛرەظەوبْ، ثە ض ٚ ڕٚٚظاٚ

 ٚٚ.ڕٔبضۆضییەوبٔیبٔەٚە، ثطرێٕە

 وەسی یەوەَ: •

وە ٘ەِیطە ضٛظی یبظوراٚەوەیە، ظەثێ ثە ٔبٚی ٔبسراٚ ٚ  
 ڕأبٚی ظیبر ئبِبژەی پێجىرظێت.

 ڕیزثۀعی زەِۀی: •

ڕٚٚظاٚەوبْ، یەن ٌەظٚای یەن ّٔبیص ثىرێٓ، ثۆ پەیبِگر    
ضۆضترە ٌەٚەی وە ڕیزثۀعێىی زەِۀی تێىەڵ ٚپێىەڵیبْ ٘ەثێ، 

 خگە ٌەٚ تۆِبرگبٔەی ظەچٕە ضبٔە ئەظەثییەوەٚە.

 ثبیەضعارەوبْ: •

٘ەر ضتێه، ٌە ژیبٕٔبِەوەظا،  پتر خێگەی ثبیەش ٚ سۀگ   
 ٚلٛرسبیی ثێ، ظەثێ پتر گرٔگی پێجعڕێ ٚ تیطىی ثطرێتەسەر. 

 ضۆ ٘ەڵسۀگبٔعْ: •
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، الیۀی چبن ٚ ضراپیبْ، ٘ۆوبر ٚ سەثجەوبری ڕٚٚظاٚەوبْ  
ز ٚ الٚازیبْ، ٌە ظیعی ٔٛٚسەروەٚە ظەثێ ٔیطبٔجعرێ ە٘ێضبڵی ث

ەٌێگرتٓ ٚ ٘ەڵسۀگبٔعیطەٚە ــ ثە ضۀٛوەٚورظْ ٚ ڕەضٕ
 .ٚ گٛٔبزجبریص ثێ تۀبٔەت ئەگەر ٔٛٚسەر ضەتبثبر

 ضێٛازی گٛزارضت: •

گٛزارضتىرظْ ٚ ظەرثڕیٕی ضۆی ئەٚ ٔٛٚسەرە وە  ضێٛازێ    
ٕیطبْ ظەوب، ٚەن پەیڕەٚورظٔی ضێٛازی: ثەسەر٘بت، ظەست

 وۆِیعیی، تراژیعایی، تۀز ٚ پالر، ڕۆِبٔسی ٚ ب،چیڕۆن، ِیٍۆظڕاِ
 تبظ. ضەِۆوی، ڕیبٌیزِی، ئیٕطبئیی، ٚەسفی ...

 بەشـی دووەم

 لە وبوزەوگەوە لۆ بببە گىڕ گىڕ(، بیرەوەرییەكی جیبواز)

 

"سبڵ ٘ێطتب ٌە ڕەضەِێیە، لۀعیً ظٚٚ ٘ەفتە پتری ِبٚە ٌێٛی   
ٚ  ثۆ ضبوەٌێٛە ثىبتەٚە، پطیٍەوبٔی ٔبٚزۀگ ثە ثب ٘بتْٛٚ

ەٚە خغبرەی ڕەثۀی پێطّەرگەی ثە ویٛ وەٚتٛٚ ثە ظیبریبٔ
ظەپێچٕەٚە، ثەری لۀعیً ٘ەرچۀعە ثەر ڕۆژە، ٌێ ثەفرگرە ٚ ٌە 
ظیعی ِٕەٚە ٌە ثەری ٔسێی ِبِۀعە سپیترە، چبٚظێ. سپی 

ڕەش ڕەضٕبثێتەٚە، ٌێ ٚێعەچێ ٌە وێٛە ظەچێتەٚە، ٚا زٚٚ
ثەٚظیٛەٚە، ظیٛی گەرِێٕێ، ئبظار ظا٘بتجێ ٚ گەیطتجێتە ٚەرزی 

 ڕاپەڕیٕێ..

 ضۀی، ڕأیە ئبزاظە. +  ٌە وٛرظ

 یطتب زۆری ِبٚە!٘یەوی ٔیسبْ   -

 (٠٠)"+ ظرۆ ٔیە..

( ٚضەی ظەستپێىی ٧٨)ٌە ضٛێٕعٔەٚەیەوی سەرپێی ئەٚ   
ٌیمە، لبِتێه ثیرەٚەرییەوەیی وەریُ وبوە، ضٛێٕەری ثە سە

 ٕدێ:ێثبٔێژەثبسی فرە ڕ٘ۀعی ٌێ ٘ەڵع٘
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o ِبٔگ ٚ ٚەرز ٚ  رۆژ ٚ زەفتە ٔعی زەِۀی:ڕە٘ە ٚ
/ ٔیسبْ(، ٌێٛ / ئبظارێ/ ظٚٚ زەفتە / ضبوەڕەضەِ)سبڵ،

ٔی ٚەرزێىی ٔٛێ: ٘ێٕبظەٚڵەِۀعورظٔی فەر٘ۀگیص، ثە ظا
 ٚەرزی ڕاپەڕیٕێ.

o چەوبْ ثە ٔەضطەوێطبٔی تۆثۆگرافیبی ٔبٚ خۆگرافی: ڕە٘ۀعی
ر ڕۆژ / ثەفرگر/ / ثەلۀعیً/ ٔبٚزۀگ/ وێٛ)ئبِبژەورظْ ثە، 

ثەٚظیٛەٚە / گەرِێٕێ / /  ِبِۀعە/ وێٛە ڕەش/ ثبثە گٛڕ گٛڕ
 ڕأیە(.

o :٘ەر ڕستەیەن ثە ئبٚازێه ٚەسفی ظەٚرٚثەری  ڕە٘ۀعی ٚەسفی
ثەری لۀعیً ٌە ثەری ِبِۀعە )ضۆی ظەوبت، ثۆ ّٔٛٚٔە، 

 سپیتر، ٚا زٚٚ ڕەضٕبثێتەٚە.(
o :ّٔبیطىراٚە: ژیبٔی ( ژیٕگەی خیبٚاز ٣) ڕە٘ۀعی ژیٕگەیی

 .ثە٘برێ گەرِیبٔی ٔبٚزۀگ/ ڕاپەڕیٕی ڕأیە/
o :پێطّەرگە ثە ضبضبٔەٚە ٚ  ڕە٘ۀعی سیبسی ٚ سەرثبزی

ٚ ضرۆضبٔێىی ِەزْ ٚ ئبیٕعەێىی  خەِبٚەری ڕاپەڕیٛٚ ٌە ڕأیە
 .ڵێڵ

o :ضێتبٔە  ٔەثبری پێطّەرگە ٌەٚ ظێٛا ڕە٘ۀعی ظرٕٚٚٔبسی ٚ
چغبرەی ڕەثۀی، ضەفەورظْ ٚ ظەچێ وە ثە وێٛظەوەْٚ/ 

سەپێٕعراٚی ٌە ژیٕگەیەوی وپىرظٔی ئبرەزٚٚی سێىسی 
یەوی ٔیسبْ، گۆِبْ ٚ ڕاڕای ٚ ترس/ ڕەضٕەثٛٚٔەٚەی  ثەئبزار/

ِبِۀعە، ترس ٌە ظڕێژەوێطبٔی ٚەرزی سبرظی ٚ غەریجی ٚ 
 ظٚٚرە ِەفتۀی ٚ پێىطبظٔەثٛٚٔەٚە. 

o :زِبٔێىی پبراٚ، تۆوّە، ثەظەستٛٚر،  ڕ٘ۀعی فەر٘ۀگی
 ٌێٛی ثۆ ضبوە ٌێٛ)ٚازیی،ئبٚێتەوراٚ ثە ڕەٚأجێژی ٚ ضۆضئب

خغبرەی ڕەثۀی ظەپێچێتەٚە / ظیٛی گەرِێٕێ، ئبظار  ثىبتەٚە/
 / ٌە وٛرظ ضۀی.بتجێ ٚ گەیطتجێتە ٚەرزی ڕاپەڕیٕێظا٘

o :ثەثب٘بتٓ / ثە وێٛوەٚتٓ ڕەضەِێ ٚ پطیٍە  ڕە٘ۀعی وەٌتٛٚری
/ یەوی ٔیسبْ / ٚ ڕەثۀی/ ڕەضٕەثٛٚٔەٚەی وێٛ/  ضۀی ثْٛٚ

 ثبثە گٛڕ گٛڕ.
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o :ٔٛٚسەر پبضطبٔێىی ثبضی وەضٕبسی ٚ  ڕە٘ۀعی ئەزِٛٚٔیی
ضٛێٕەٚارٔبسی ٚ فەر٘ۀگی ٚ ئۀترۆپۆٌۆژی... تبظ. ثۆضۆی 

 ظاثیٕىرظٚٚە.
o :ٔٛٚسەر غبئیجە، وەچی ٌە ٘ەر ڕستەیىعا  ڕە٘ۀعی خەفۀگی

ثە ڕٚضسبرێ ضۆی ظۀٛێٕێ، ظیمەتعەیە، ٔبزأرێ ظایەٌۆگەوە 
 ە ٚ ثۆ وێ لسبْ ظەوەْ.یٌە ٔێٛاْ وێ

o ٚەن ستٛٚٔێه ٌەضطتی  ٚ ٔٛٚسیٓ:ە٘ۀعی گٛزارضت ڕ
سٛٚروراٚە، ثەالثرظْ ٚ ظەستىبریىرظٔی ٘ەر ضطتێىی، ظٚٚر 

ٕٛٚس ٚ ضبڵجۀعییەوی پبن ێە ٘ەرەس ثێٕێ. ڕٔییە، ستٛٚٔەو
 ...()( ٔٛلتە٣)/ ٔیە(، ظەثٛٚایب ڕاپەڕیٕێ)ــ ٘ەر چۀعە ٌە ظٚای 

. ژِبرەی ٔٛلتە ٌە ظەستٛٚری ..()( ٔٛلتە٢)ظاثٕعرێت، ٔەن 
 ضبڵجۀعی ِبٔبی ضۆی ٘ەیە.

ئێستب، ٘ەٚڵعەظەَ، ٌە ٔبٚ ظەریبچەیی ئەٚ ثیرەٚرییە ثٕبٚاْ    
ٌێجعەَ ٚ ئەٚۀعەی ثۆَ ثىرێ، ظڕڕٚ ِەرخبٔەوبٔی ثۆ ضٛێٕەر، 
ظەرثێُٕ ٚ ئەگەر خبرٚثبر ثە چۀگە ٌّێىیطەٚە ٘بتّەٚە، 

 ئەٚیطتبْ ٘ەر ٌێٕبضراِەٚە.

 جیبوازە؟بۆچی ئەو بیرەوەرییە، لە دیذی مه، 

ثب ٌە ضێٛازی ظاڕضتٕەوەیەٚە ظەستپێجىەیٓ، ظەثێ ٔٛٚسەر ثە   
ظا ئبِبژەِبْ  ثەضی یەوەَ()( ضێٛازەی ٌە ٤)لەڵەِی وبَ ٌەٚ 

 پێعا، ثیرەٚەرییئەوەی تۆِبر ورظثێ؟

 َ: ٘یچ وبِیبْ!اڵٚە

ٌە زأستی ٌێىۆڵیٕەٚەی یبظاضتیی، ضیٛازێىی، ٔەضتێ   
ەَ یبظاضتٕٛٚسبْ لەرەی ٘بٚچەرضبٔەی، ظیىە ٘ەیە، وە زۆرو

ضٛظ یبظاضتەئەظەثی، )ضۆیبٔی ٌێعەظەْ، ئەٚیص ثە ظەستەٚاژەی 
( ٔبٚظەثرێت. ئەٚ Self – Autofictionیبْ یبظاضتەئەظەثی ضٛظی

 ( ڕەگەزی تبیجەتی ٌە ضۆگرتٛٚە.٣)ضیٛازە 

 ( وڕۆوی ثبثەتەوە ثیرەٚەرییە.٠



189 

 

 ( ٔٛسەری ثیرەٚەرییەوە ضبٚۀەوەیەتی.٢

 (٠٢).ثە ڕضتەی یبظاضتەڕۆِبٔە ظاڕضتٕەوە سەر( ضێٛازی ٣

ئەٚەی ئەٚ ژأرە ٔٛێیە ٌە یبظاضتی ئەظەثیی خیبظەوبتەٚە     
ئەٚەیە، ثبثەتەوە ڕۆِبٔە ٌێ رۆِبٔێىی زەلیمی ٚ ٚالیعییە. 

خەالي تەلی( ئەٚەیە، )چیُ ظێ؟(ی )خیبٚازی ٌە گەڵ ڕۆِبٔی 
وتەرەوبْ ضىرا ضٛێ ظۀبسێٕێ ٚ ٘ەِٛٚ وبراٌێرە ٔٛٚسەر ثە ئب

ٚٚظاٚەوبْ ڕبْ ٔبٚیبْ ظێ ٚ زەِەْ ٚ ِەوبْ ٚ ثە ٔبٚی ضۆی
٘ەِٛٚ ئەٚأە ٌە  (٠٣).ٚالیعیٓ ٚ ثٛٚٔیبْ ٘ەیە یبْ ٘ەثٛٚە

 فۆڕِی ڕۆِبٔێىی ٚاآل ٌێرەظا وۆوراٚۀەتەٚە.

 وویشبوەكبن:وب

 یەك: ناوی كتێبەكە:

( ٢)ٌە ٔبٚزۀگەٚە ٌۆ ثبثە گٛڕگٛڕ(، وە ظەستەٚاژەیەوی )   
ٌۆ ثبثە گٛڕگٛڕ( )ٌە ٔبٚزۀگبٔەٚە( ٚە وۆتبیی )سەرەتب وەرتییە،

ظەستٕیطبْ ظەوبت، ٘ەرچۀعە تبرِبیی خٛگرافیبی ثەسەرەٚەیە، 
گٛێ وە سەرەتبی ا، ظۀگێ ِێژٚٚیەوی ٘بٚچەرش ظێتەٌێ ٌۀبضیع

ِەزٔتریٓ لۆٔبغە ٌە ِێژٚٚی وٛرظظا ٌە ٚەتەی ضەڕی چبڵعێراْ 
ٌە ... ثۆ )ٚٚثبرەی زۆرە، ٚ ظ (ەٚە. ٔبٚٔیطبٔەوە، والسىییە٠٦٣٨)

...(، ثە تبیجەتی ٌە یبظاضتەوبٔعا. ئەٚەی خێگەی تێڕاِبٔە، ئەٚ 
ثۆ(ی ظاوٛتبٚە. )ٌۆ(یەیە، وە ٔٛٚسەر ثە ئۀمەست ٌە خێی )

ئەِەش تیرێىی ظٚٚ ٔیطبٔە ضىێٕە: ٌە الیەن ٔٛٚسەر ظەیەٚێ ثە 
ٚ ِٕبرەی  فەضرەٚە  ٔبسٕبِەی ضۆی ٔیطبٔی ضٛێٕەر ثعا ٚ لەاڵ

ێری ٌەثەرچبٚ لٛٚتىبتەٚە. ٌە الیەوی ظیىە، ڕەِزێىە وە ٘ەٌٚ
ٔبٚزۀگ ٚ ثبثە )چەق ٚ پٕتىی ٔبٚەڕاستی ڕٚٚظاٚەوبْ ٌە ٔێٛاْ 

ٌۆ(یەیە، وە ٌە ٔبٚۀعی )ە(، ٘ەٌٚێرە، ڕەِزەوەضی ئەٚ ڕٛڕ گٛگ
 .ظەستەٚاژەوە ٘ەڵىەتٛٚە

 ونیشانی بەشەكان:دوو: نا

( ٤٧)سُ(، ثەسەر ٠٣ xسُ ٢٠)(الپەڕەی وتێجەوە، ٢٥٢)   
ٚ ٔیٛێىە، ٘ەضە  ٚٔیطبْ ظاثەضىراٚ، ثەش ٘ەیە ٘ەر الپەڕۀب



190 

 

( ٌەٚ ٔبٚٚٔیطبٔبٔە  ٠٤)ٚا ثە ٘ەڕەِەوی   ( الپەڕەیە.٠٤)پتر ٌە 
  مەرگا/ تەقەی )ەیٕەٚە: ظۀٛٚسّەٚە، تب ٚرظتر ضییبْ ثى

 
ر با بە ڕی

بە پی 

، ڕسی   ماچ ەیخۆیسی ر
مام ستی    لەناو شسیوەییل/  / پیر

 
  / زیل، كلییل ژی

 
ەگردای

 / تەیراوە، دەرگای شار 
ی

/ تفەنیك  
 
 بای  ناو خەوی

 دارتێلەوە/ باوەیسی
 
هاوارێ لە فنجای

/ چەك چەك، كچێك لە مارگرێت جاش، كۆبەندی دەمانچە/ بەرە، بەرەی جاشان

 دەچوو(. 
ثیرەٚەری(، ٌە )ایبٚئەگەر ٌەسەر ثەرگی وتێجەوە ٔۀٛٚسراثٛ  

ئەٚە  ثطٛێٕیٕەٚە، پتر زەیّٕبْ ثۆ ٚٔیطبٔبٔە،پێڕستعا، ئەٚ ٔب
ری ضیعریبْ ٚٔیطبٔەوبْ ٔەن سیجەظەچێ، وۆِەڵەضێعرێه ثٓ. ٔب

ژٔێ ٌە ٔبٚ )ٚٔیطبٔی ضیعریٓ: ٌێرە ثەسەرەٚەیە، ثەڵىٛ ٔب
 ژٔێه ٌە خەستەی)ضەورظأێ(، ٌە الی لٛثبظی خەٌیزاظەش 

ثبراْ(. ٘ەِٛٚ ٔبٚٔیطبٔەوبْ: وٛرتجڕْ، ڕەٚأٓ، تێر ڕەٚأجێژْ، 
 ِٙەڵگرْ، وٍیً، لٛفڵ یبْ وٍیً ٚ لٛفڵٓ.پەیب

( ثۆ ٠)ٔٛٚسەر ثۆ ظٚٚ ِەثەست ئەٚأی لۆزتۆتەٚە:    
( ٢)چڕورظٔەٚەی پبژێىی ثیرەٚەرییەوەی ٌە ثەضێىعا، 

ەِیطە ظەستگرتٕی ضٛێٕەر، ثۆ سەر تبتی ٔٛێژورظٔی، ثەٚەی ٘
 یڵی ٌیی ظٚٚروەٚێتەٚە.٘ەئەٚ ٚاثەستەی ضۆی ثىبت ٚ ٔ

ەیە ثە یەن ثێٓ، ٘ەِٛٚ ثیرەٚەرییەوبٔی ٌە یبظاضت ظا، ٘   
ّٔبیص ظەوب، ٘ەضە ثەسەر چۀع ثۀع ٚ پبژ ٚ تەٚەرەظا 

 ٚٔیطبْ.ضطیٕی ٔبظاثەضیعەوب، چ ثە ژِبرە ثێ چ ثە ثە

 كڕۆكی بیرەوەرییەكە:

ی ثبضٛٚری ٠٩٩٠تۆِبرەگەی ڕٚٚظاٚەوبٔی ڕاپەڕیٕی سبڵی    
ضبیەتسبڵێىەٚە وە ٌە وٛرظستبٔە تب وۆچرەٚە ِەزٔەوە، ٌەزاری 

ٔبٚزۀگبٔەٚە ثەڕێعەوەٚێ ٚ تب وەروٛٚن ٔبٚەستێ. ضٛێٕەر 
سەرپطىە، ثبثەتەوە ظەضبتە تبی تەرازٚٚی وبَ ڕضتەی ئەظەثی. 
سۀگەر زراری، ظەڵێ:"ظەچیتە چٛارچێٛەی ثیرەٚەرییەوبٔی 

ی یظەورێ ثە ثیرەٚەریی ِێژٚٚیی، ثە ثیرەٚەر (٠٤)خۀگەٚە."
استییەوبْ ثعرێتە لەڵەَ، ٌێ ٌە ظیعی ئەظەثی، ثە یبظاضتی ڕ



191 

 

ضٛظ یبظاضتەئەظەثی، یبْ یبظاضتەئەظەثی )ەٚە، زاراٚەی عثۀ
 ضٛظی( پڕ ثەپێستییەتی.

ٌێرە، پرسیبرێه یبضەِبْ ظەگرێ: ثۆچی ٔٛٚسەری ئەَ    
 ثیرەٚەری(؟)ثیرەٚەرییە، ٌەسەر ثەرگی وتێجەوەی ظۀٛٚسێ 

ضٛێٕەر، ٘ەر ئبستێىی ئەٚ ثیرەٚەرییە ثۆ ضٛێٕەر ٔٛٚسراٚە،   
٘ەثێ، ڕەضٕەگرە، ڕەضٕەگریص ضبٚەْ ثۆچْٛٚ ٚ ٔرضبٔعْ ٚ 

ەضٕەوبر ٌە ٘ەِٛٚ ڕوّی ضۆیەتی، ِەرج ٔییە ٔٛٚسەر ٚ زٛ
ٚ ٘بٚڕاثٓ. ڕەضٕە ئێّڕۆ زأستێىی ئەظەثی  پٕتەوبٔب یەوجگرٔەٚە

ٕەر ٘ەیە، ٌە ٘ێٚ ئبڵۆزە، ٚەن چۆْ ٌە ٔٛٚسیٓ ظا زۆر ثبیەضعار
 رەٚەر،ەْ٘ ٘ەیە. ڕەضٕەوبری ثەتٛأب ٚ ثٕب٘ێڕەضٕەوبریطعا ظا

ٔعەوبٔی ثەر٘ەِی ِەزەوی وەضفىرظٔی الیۀە فڕە ڕ٘ەثەرظی 
 ئەظەثییە.

ئەَ ثیرەٚەرییە، وە ظەچێتە فۆڕِی ضٛظ یبظاضتەئەظەثیی، پتر    
 ثەالی ضٛظ یبظاضتەڕۆِبْ ظاظەوەٚێ، چۆْ؟

ثەظیمەت، وە ثەچبٚی وڕیبری ئەظەة،  ٚ ضٛێٕعری ٚرظ    
( ضەسڵەت ٚ ِژاظەوبٔی ڕۆِبٔی ٦)وتێجەوە ٘ەڵعەسۀگێٕی، ٘ەر 

 تێعا ظەثیٕێتەٚە:

ەرەوبٔی وۆِەڵگبی ژِبرەیەوی زۆر ٌە وبرەوت وبراوتەر:( ٠
رالی ثە ٘ەِٛٚ تٛێژ ٚ چیٓ ٚ پێىٙبتەوبٔیەٚە، ێٚاری ٚ عەوٛرظ

طىیبْ ززٚٚری گەرِیبْ ٘ەیە، ثە گٛێرەی پێٛیست تی
 ضراٚەتەسەر.

ٚ  ٕعە ٚرظ٘ێ٘ەٚایی ژیٕگەی ثبثەتەوبْ  وەش ٚ ظاڕضتٓ:( ٢
یبِگر ظەتٛأێ ثە ئبسبٔی ٌەگەڵ ٚەستبیبٔە ضراٚٔەتە ڕٚٚ، پە

ظٚاتر )ڕەٚٚی ڕٚٚظاٚەوبْ پێٙەڵگرێ ٚ ثە ژیٕگەوەی ئبضٕبثێ. ێڕ
 ٌە ثبثەتی زِبٔی وتێجەوە ئەِە ثبضتر ضٛرظظەوەیٕەٚە(.

ەوی ڕاپەڕیٕەٚە، ظەیبْ ٚرظەگرێچٕی گرێچٕی سەر گرێچٓ:( ٣
 ظیىەی ٌەضۆ ئبآلٔعٚٚە.
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ٕعە سیطٕبضبٔە، وتێجەوەیبْ ٘ێظژەوبْ  ثەریەوىەٚتٓ:( ٤
پڕورظۆتەٚە، ثەظەگّەْ ِژاظێىی یەن خەِسەری ظەظۆزیتەٚە، 

 تۀبٔەت، پبڵەٚأەش، ثۆتە تۆپەڵە ظژیەوێه.

ضێٛازی ثبثەتەوە ظەچێتە ضبٔەی  ورظٔەٚەی گرێیەوبْ:( ٥
رۆِبٔی( ٚاآل ـ ثۆیە ٔٛٚسەر ٌە وتێجی ظیىەظا، ظرێژە )ی یئەظەث

 ثەٚ وتێجە ظەظا.

 چیڕۆن ( ٌە لبٚغەی چٛار A)ەی ٔزیه ٔیٛ ڕ( الپە٢٥٢) لەثبرە:( ٦
 ی ظرێژ ظەرظەچێ ٚ ظەگبتە سٕٛٚری ڕۆِبْ.چیڕۆن ٚ 

 

 لە ناوزەنگانەوە لۆ بابە گوڕ گوڕ(: )مژادە جیاوازەكانی 

 ڕۆمانەكە:یەك: زمانی خود یاداشتە  

( Alan Moore  ٩١٣١ - ئبالْ ِٛٚر)ٔٛٚسەری ئیٕگٍیزی    
ثٍیّەتبٔە ثبیەضی زِبْ ظۀرضێٕێ وە ظەڵێ:" زِبْ یەوەَ 
ثەرظی ثٕبغەیە. ٘ەرگیز زِبْ ٌە ظەرەٚەی خیٙبٔی ثەئبگبیی 
گەش ٚٔطّٛٔب ٔبوبت. وە زِبٔت ٔەثٛٚ، فبَ ٚ ئبگبیطت ٔبثێ." 

ٌە ٔبٚزۀگەٚە ٌۆ ثبثە گٛڕ گٛڕ(، ظەوەیتە وبْ ٚ )وە وتێجی  (٠٥)
سەرچبٚەی ٌێىۆڵێٕەٚەی زِبٕٔبسی ٘بٚچەرش ٚ وێطەوبٔی ٔێٛاْ                 

ضیعەوەیتەٚە،  (Linguistic Consciousness) زِبْ ٚ ثیرورظٔەٚە()
ظەگەیتە ئەٚ ئبوبِە وە ٔٛٚسەری وتێجەوە، ثەظەر ٌەٚ زِبٔی 

ٍىەچی ثٛٚە، لەڵەِێىی ئبسبییە، ٚەن گٛزارضت ـ ٚەن پبثۀع ٚ ِ
٘ەزارْ ٘ەزار لەڵەِە ئبسبیەوۀی ظیىەی زِبْ آلڵ. ئەٚەی 
ٔٛٚسەر ظەیگێڕێتەٚە، ٘ەزارأی ظیىەش ضبیەتسبڵی ثْٛٚ، ٌێ 
ئەٚاْ ٌە ئبست زِبٔی گٛزارضتیی ئەٚ، ثێزِبٔٓ. ٌێطبٚێه ٌە 
فەر٘ۀگی ئبِبروراٚی ثێسٕٛٚر، ثە لٛآلیی ِێژٚٚێىی ظٚٚر ٚ 

یی خۆگرافیبیەوی ثەرفراٚأی سٕٛٚر ضىێٓ، پێٛیستی ثە پبٔتب
زِبٔی گٛزارضتی وەریُ وبوەیە ٌێرە، وە ٌەَ سەرەلەڵەِبٔە 

 ِبوەوبٔی  چڕظەورێٕەٚە:
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o ٔڕەسەْ ٚ فەر٘ۀگیی ڕیطەظاری  ٚ پبراٚ ٚ ڕەٚاْ ێىیزِب
 ضەست ٚضۆڵ.

o ڕستە، ثە لبٌجی پەیبِی  ٌە لبٌجعأی ٚضە ٚ ظەستەٚاژە ٚ
ەن، یٔی ٘ەر ٚضە٘ێٕبٚچٛارچیٛەظا، ثەٚاتبیەیی، ظەرپٛضت 

ٕعە ٚەستبیبٔە ٚضە ٘ێ  ظارٚضبٔی ظیٛارێىی ڕستەی ثەظٚاظاظێ،
 ٌە خێی ضۆی خێگیروراٚە.

o  وٛرتجڕیی ٚ عەِجبز ٚ غبرغبرێٕێ، ثەسەر ٚضەظا ثەِەثەستی
پەیبَ(، ظەستڕاستبٔە )وٛرتىرظٔەٚەی ڕیگەی گەیطتٓ ثە 

 ٔیطبٔەی ضۆیبْ پێىبٚە.
o رظْ، ثە پێىٙبتەوبٔی ٚضە، ٌە زەڕف ٚ ظۀگ ٚ تْٛٚ ٚ گەِەو

ڕۀگ ٚ ظۀگعأەٚەیبْ، ِۆری ضەضسیی ٔٛٚسەریبْ پێٛەیە، 
وە السبییىرظٔەٚەی ئەٚ ِۆرە، تەوٕەٌۆژیبیی زِبٕٔبسیی ٚ 

 زِبٔزأیی پێطىەتٛٚی گەرەوە.
o ەوەیە. ٚا پێعەچی، ٔٛٚسەر، زِبٔی ضیعریی، زِبٔی وۆی وتێج

تە ثەر الفبٚی ئەٚ زِبٔەٚە، ضۆی ٛٚەتٚیٍىەظار، وەچٚەوٛ 
پێٕبگیرێتەٚە، خەڵەٚی ئیراظە، ٌە ظەستی ئەٚظا ٔەِبٚە. 

 الفبٚی زِبٔی ضیعریی ٘ەِٛٚ ضتێىی ِبضتۆتەٚە.
o  ٔیطبٔی وتێجەوە، ثەتەٚاٚی ٌۆ( یەوەی ٔبٚ)ٚەستبیبٔە

ٚ تٛٔێىی ٔبٚازە ٚ غەریجیی خٛأی ثە  ڕۀگڕێژوراٚە
 ە ضٛٚرظتر ظەوەیٕەٚە.(ظٚاتر ئەَ ضبڵ)گٛزارضتەوە ظاٚە.

o  زِبٔی ٘ەزار ئبٚاز، ٌە سەرزاری وەسەوبْ ٚ ظۀگی
ثٛٚٔەٚەرەوبْ ٚ سرٚٚضت ٚ ثێگیبٔەوبْ ظەثیسترێ. گٛێچىەی 

ئەَ ضبڵەش ظٚاتر )ظەٚێ ئبٚازی زِبٔەوبْ ٌێىدبوبتەٚە.
 ٚٚٔترە ظەوەیٕەٚە(.ڕ
o  پطتڕاستىرظٔەٚەی، ئبِبژەوبٔی سەرەٚە، ثەَ چٛار  ّٔٛٚٔەی

 ّبٔەظار ظەوەیٓ:ضٛارەٚە، ِت
تبیجەت ثە ڕەٚأی ٚ ڕێزِبْ ٚ ڕەٚأجێژی ٚ  ّٔٛٚٔەی یەوەَ:

 ظەلە( ٚەرظەگریٓ:)( ٠٤)وٛرتجرێ ٚ پەیبِپێىبْ، ئەَ 
o چووەدەو ێپ ەیتانەیق وەئ یپز ۆ تەب بوو،ەن ەندەه رگەم و من وانێن ،ڕێ رە"س 

 ٠٠ي.  ی تفەنگەكەم پێخاوێندەكردەوە."ەلوول ناو ەك
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o  كەیس قەندیلدیتە دەیانناسنەوە.""بەدەنگ نا، بەالم ،  
 
 ٠٩ي.  بە تەی

o ". ...٢٤ي.  ئەدی كیمیا.....، برژانگیان بە ئاسمانەوە گرێدابوو 
o ".٢٣ي.  "ئاویش تایم ئازادی دەدا 
o ٢٧ي.  و مستێكیدی ناگرێ، ئەها، لەسەری دەڕژێ." "شارۆچكە مشتە 
o ".٣٣ي.  "ئاسمان دەریای بەسەردا ڕژاندین 
o بیر و پەشێوی شیعر،"شاری شێخەشەیل خۆپێ 

  شاندان، ڕەمزی ئاآل و خالیق 

،  شاری بابم،  ؟"  كەیی    ٦٧ي.  ڕادەی 
o ".٧٠ي.  "بای  تیلمە خەوێكیش چاوم گەرم نەكردووە 
o ".٣٩ي.  "باران خۆیسی كرد، پێناچ  خۆیسی بكاتەوە 
o ".ر چەوی درشتە لە قەالبەی دەڕژێتە جادە

 ٩٩ي.  " گولـلە، دەڵی 
 ظەستیی زِبٔی ضیعریی:ثباڵّٔٛٚٔەی ظٚٚەَ: 

o  .ە تخووی  ئێوەیە، هاتنەخوارێ مەرگە ر
م "هاییدار بن، ئی 

 
بۆ گەیشتنە شار،  بەڵ

 ٦٦ي.  پێشمەرگە چ بایك بە مەرگە!"
o  ئەگەر ،  لێی  

ە، لەو ڕێوبانە، فڕكان فڕكانە، هەر شی   بۆی  حكومەی  ر
، لی   

"چاودەی 

ێ و بارنەكرێ، چارەنوویس شكان و سووتانە."  ٢٧ي.  هەڵنەگیر
o شتا كوڕای  سەر كەل شیی  تینووی گڕی، لە زەدەپەڕ نەگرتووە، كوڕای  لە  "هێ

، لە كەلەوە شۆڕدەبینەوە  كەیل كای  دومەآلن و یس  كانیانەوە هاتوو، وا هاتیر 
، تەڕ و سەرمابردە ڕ بابەگوڕگو بەرەو شۆراو، بەرەو گورگە چاڵ، هاتیر   وین بهاتیر 

كەی نەورۆزت بە گەردنەوە كەین، و هاتیر  خۆ بدەینە بەر گڕت، هاتیر  خەناو 
  قەآلت و منار هاتم لە ناوزە

 بەفرەوە بە ڕی 
ی

ە نەورۆز نیك ر
ەوە بۆ گڕ هاتم، هاتیر  لی 

 ٠٨٦ي.  بكەین."
o ".ئەو نەورۆزە جەژنانە ناكەم ، ی، ئەسیر ی    ٠٨٦ي.  "شاری ئەسیر
o  شۆڕیسی بەر بە ، ! باوەڕناكەم شۆڕش بەرێ ی   ە شۆڕشە، چ شۆڕیسی  ر

"ئی 
وەرە، بە چاوی من چاودێ، چ ڕەشبەڵەكێكە جادە، ڕەشبەڵەیك چیاكەوتنم، تۆ 

ۆگەوە، پیاو بە خاكەناس و بە  ڕابوون و سەرهەڵدان، ژن بە كلكە دوودە و تیر

 ٨٧ي.  بەرچیغەوە، منداڵ بە دارالستیق و كوچكە بەردەوە."

 ّٔٛٚٔەی سێیەَ: زِبٔی ٘ەزار ئبٚاز:

o ییثیر ٚ ظەثێتەٚە ٔزیه ٘ەیجەسٛڵتبْ ٌە ٔٛٚسەر ەو 
 ٌە سێٛە ضبڵە ِەلبِەوبٔی سەظای ٚ ظۀگ ظەوبت، وۆیە

سەزەر(ێ ).  ظۀبسرێتەٚە ئبضىرا ثە ٔٛٚسیٕەوەیعا
، بە نێوان كۆرسەت و : تێٙەڵعەوبٚ ظەڵێ "دەمەو عەرسە، لە ئایل گەرمێی  

ی  ە، هێنا هەیبەسوڵتاندا هەورێیك تیر تیر ، چەند تیر ، بە زمای  ڕێژنە دەگەمێی 
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ر عەبای ژنای

 ناو قەیسەریە، گرتیە بەری ئاسپێشادەڵی 
 
، ئەوتا بە سەر می  

 
ای

". 
 
 ٣٢ي.  ئاقاری بەری ڕی  خدرانا نەرم نەرم دەخوی

o  ٚ وە ظەگبتە ثٕبری سەفیٕی، زِبٔی زەیرأی  لەراج
، تیچاوێكم لە :ظەضتی ٘ەٌٚێرێ، ظەستی ٌێعەسێٕێ ظۀٛٚسێ "هاتیر 

 هەتاوە، تابلۆیەكە چ    چ    سێبەرە، چ    چ   ەفینە، سەفیر  لە بن پەلە هەوران س
م بە دەسی  من نا، 

 
 و وەسختیر  بەڵ

 
  من نەخشاوە، چەندی بە جوای

 
بە دڵ

 سەفیی  تابلۆدا دەڕوانم، هەستدەكەم ترس پی  دەڕەوێتەوە، وا دیارە سەفیر  

، تف لە ئاسی   دەكەم."  ی  
 ٥٨ي.  ناسەكە لە خۆڕا نەیفەرمووە: پشتم سەفیر 

o ٔی سەرضۆضیه ٚەسفی ٌە ثبضی گڵىۀعی، ٔٛٚسەر ثە زِب
ضۆی ظەوب، ِەگەر ٘ەر ضەیبَ ٚ ئەثٛٚ ٔەٚاس ڕازی ئەٚ زِبٔە 

:" ئێستا خۆم پاشای گڵكەندیم، نە ثزأٓ، ئەٚ ثەظەَ ضەیبڵەٚە ظەڵێ

شەقاوە دەترسم، نە لە جاش و ئەمن، بەڕكێكم شووشە و بەڕكیك  لە
بە دزییەوە فڕێ لە شووشە و  ، دوو یس  پیاڵە گوڵەبەڕۆژە،...... 

گۆلیم  گوڵەبەڕۆژە بكرۆژە، تفەنگم خستە بن چۆكم و بە قەدی 
درەختا هەڵگەڕام، لەسەر لقێكەوە هەڵدەفڕیمە سەر لقێكیدی، لە 
ناو پەلكان لە چاوی دنیا بزر بووم، لەگەڵ باڵداران باڵم لێكداو فڕیم، 
باخەوانەكە نەبا، لە ئاسمان دەمامەوە و نەدەبوومەوە خەڵیك 

 ٢٢٧ي.  زەوی."

 ٌۆ( یەوەی ٘ەٌٚێریبْ:)ی چٛارەَ: ّٔٛٚٔە

ئەگەر ظٚێٕی زار ٚ ثٕزارەوبْ، ٘ۆز ٚ ضێڵ ٚ تیرەی یەن   
زِبٔیبْ، پەرتەٚازە ٚ غەٚارە ظەورظ، ئەٚا ئیّـرۆ ٘ەِبْ زار ٚ 
ثٕزار، فەر٘ۀگ ٚ گۀدیٕەی زِبٔەٚأی ئەٚ ٔەتەٚەیە 
ظەٚڵەِۀع ظەوەْ ٚ پەیٛۀعییەوبٔیبْ ثزِبرڕێژ ظەوەْ ٚ تٛٔعتر 

ٚ  ٔی زار٘ێٕبوەٚەیبْ ظەثەستٕەٚە. ٚەستبیی ٌە ثەوبر ثەیە
ثجٕزار، ٔەیٕییەوی ٘ەیە، ئەٚەیص ئەٚەیە، ئەٚ زارە یبْ ثٕزارە 
ِبٔبیەوی ٔبڕْٚٚ ٚ ئبڵۆزی ٘ەیە، ٌێ ڕستەی ظرٚست ٚ تۆوّە، 
ِبٔبیەوەی ئبضىرا ظەوبت، ئەگەر یەوەَ خبریص ثێ ضٛێٕەر، 

 ٚ ثٕزارە ثجیٕێ. ئەٚ زار

ٌە  ٘ێٕعێٌێرە، ظەثێ ٘ەڵٛەستەیەن ثىەیٓ، ِبٚەیەوی وەِە    
 ٚ ثٕزاری ٔبٚچەیی ٔٛٚسەراْ ضٛٚیبْ ظاٚەتە ٔٛٚسیٓ ثە زار
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ضۆیبْ، ئەِە ورظەیەوی وٛضٕعیە. ظٚٚاْ پێىەٚە ظەوٛژێ: ٌە 
الیەن ٔٛٚسەروە، ثەٚە ضۆی ظەوٛژێ، وە سٕٛٚر ٚ فەزای 

ۆی ضٛێٕعٔەٚەی ثبثەتەوە ٌە زۆٔی ثچٛٚوی ٔبٚچەوەی ض
ظەرٔبچێ. ٌە الیەوی ظیىە پەیبِگر ثە ثبثەتێىەٚە سەرلبڵ 

ٔی زِبٔەٚأی زۆر وەِی تێعا٘ەیە ٚ ٘ێٕبظەوبت، وە ئەسڵەْ ظا
ٚ ثٕزاریص ِەزرِٚٚی  ٌە ضٛێٕعٔەٚەی ثەر٘ەِی غەیرە زار
ٚ ثٕزارە، السبییىرظٔەٚەی  ظەوب. ثبضتریٓ ِبِەڵەورظْ ٌەگەڵ زار

ۆوبڵیەوەی پبراستٛٚەٚ وەریُ وبوەیە، وە ٘ەَ وەسێتی ٚضە ٌ
ٚەن ظیبرییەن پێطىێطّبٔی ظەوب، ٘ەَ وەٌێٕێىی ٔٛٚسیٕەوەی 
ضۆی پێ پڕورظۆتەٚە، وە ڕۀگە  ظۆزیٕەٚەی ٘بٚتبی ئەٚ زار ٚ 

 ثٕزارە، ثۆ ئەٚ خێگەیە، ئەستەَ ثێ.

ئەِەی ضٛارەٚە، ِطتێىە ٌە ضەرِبٔی زاری وەریُ وبوە ٌەَ   
 ْ ظەظەیٓ:وتێجەظا، ٘ەرثۆ ڕۀگ ٚ رٚٚیبْ ٔیطبٔتب

  و ئەو  )
زرم و هۆڕی تۆپان دێ، چتۆ زرم و هۆڕێ! / ئاقاری دوی   و جوالی 

  ناویان مابوو/ لە گژە بحیلێی   / چاودە / الكەی 
گوندانەمان بڕی، كە لە ژیاندا تەی 

  لێوەدێ / پیاوێ نزانم نەدیتە، نەبۆی دەچێتە سەر و خۆی دین  
كردووە / چاودەی 

/ هەڵتك هەڵتك تۆ بەرێ خۆ دێ / سەردەیم بەرییە/ كول  / ئەوجا / بەرزەفت نای  
  
/ هۆپێكم لە / مو كەسەر/ بەرێ خۆ دەی  اخرا/ سۆرایەتییان تێدا دەگەڕا/  ناقرەنچ  

/ حەزمچووە جگەرە  / دەستاو...تاد.(خۆم زای 

ٚ ثٕزار، ضبرەزایی ٚ  ظەٚڵەِۀعورظٔی ثەر٘ەِەوبْ ثە زار   
ِە ظەوبتە وبراِەیی ٚرظی گەرەوە. زۆر خبر ٔٛٚسەر ئە

ٚەسیٍەیەن ثۆ ضۆ خیبورظٔەٚە، ئەِەش ٌە ئەظەثی خیٙبٔیعا 
وریستۆفەر ِٛٚر( ظەڵێ:" )ثبٚە، ئەٚەتب ٔٛٚسەر ئەِەریىی 

ٔٛٚسەر گەٚرەوبٔی ٘ەٚڵیبٔعاٚە ثە زارەوبٔیبْ خیبٚازی ضۆیبْ 
. ٌە (Salinger) ەٚە ثگرە تب(Dickens) ٔیطبٔعەْ، تۆ ٚەرە ٌە

(Kerouac)(٠٦) ٘بٚچەرش." ەٚەش تب ٔٛٚسەرأی 

 جیهبوبیىیی واقیعی وىوسەر:

ی ثیرەٚەری، ثەثێ ٌەثەرچبٚگرتٕی فۆرِی ئەٚ یڕەضٕەوبر  
 ثیرەٚەرییە، یەوەِیٓ ٚ ثبیەضتریٓ ضبڵ ثە ظٚایعا ظەگەڕێ،
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ڕاسـتگۆییە. ئەِەش ٔەن ٘ەر ٌەثەر ئەٚەی ٔٛٚسەری  
ثیرەٚەرییەوە، ظەیەٚێ ضٛێٕەرأی ٘ەڵعەضەڵەتێٕی ٚ 

رٕٚٚٔبسیی ثەٌىٛ ٌەثەر ئەٚەی، ثەگٛێرەی ظەثگەٚخێٕێ، 
ٕعە ٚیژظأی ئەٚ ٘ێوبْ، ٕی ٚ ڕاستییەٙێ٘بٚچەرش، ضبرظٔەٚەی ٔ

ٔٛٚسەرە ئبزارظەظەْ، تب ئەٚ ڕاظەیەی سەرٌەثەری 
ەٚ ثیرەٚەرییەوەی ظەثێتە خێگەی گِٛبْ، چٛٔىە ئەٚۀعەی ئ

ٕعە ضەَ ٌە ٘ێیٕییەوبٔە ٙضەریىی ظاپۆضیٓ ٚ ضبرظٔەٚەی ٔ
( ئەِە ٚای ٌە ٚتبرثێژی ٠٧)ٕییەوبْ ٔبضٛات. ثٛٚٔی ٔەی

 Charles ٠٨٩٢ – ٠٨٣٢ٚخییٓچبرٌس سپی)ئیٕگٍیزی ٔبسراٚ 
Spurgeon ) ،ظەوبت وە ثڵێ:"ثەظەگّەْ یبظاضتٕٛٚسێه ٘ەیە

ٚ سٛٚر٘ەڵٕەگەڕێ ٌە  ثیرەٚەرییەوبٔی ضۆی ثطٛێٕێتەٚە
ضەرِبْ، چْٛ ٘ەرضۆی ظەزأێ وبر ٚ فێٍعبتەوبٔی چۆْ 

ٔبثێ ئەٚەش فەراِۆضىەیٓ وە ثیرەٚەریی،  (٠٨)."پیٕەٚپەرۆورظٚە.
ظیٛێىی ِێژٚٚە، وەٚاتە ڕاستگۆیی ٔٛٚسەرەوەی ٌە پێص 

 ٘ەِٛٚضتێىە.

ظا،  ظرۆ ٚ ٌەَ وتێجە خیٙبٔجیٕیی ٚالیعی وەریُ وبوە ــٌە    
ریٓ ٚ یٕییەوبْ ٚ ترس ٌە ظەرثٙضبرظٔەٚەی ڕاستیی ٚ ٔ

یچ ئبسەٚارێىیبْ ٔییە. ظٌێٕبَ ٘ثەالظاڕێجرظٔی ضٛێٕەرأی، 
ٔبڕاستگۆیی( ٘ەثٛٚایب، ئەظیجی ٔبسراٚ زەویُ )زەڕڕەیەن 
( ٔەیعۀٛٚسی:" وەَ ثیرەٚەریی ٢٤٠٨ـ  ٠٩٤٩)وبوەٚیس 

ضەثبتگێڕأی وٛرظَ ضٛێٕعۆتەٚە ٌە ڕستە ٚ ٘ەٚڵیبْ ثە گِٛبْ 
ٔەثُ ٚ ثبٚەڕی تەٚاٚ ثە ٘ەٚڵەوبٔیبْ ثىەَ. ثۆ ظۆزیٕەٚەی 

وتێجی سیبسەتىبراْ، ظەثێ ٔێٛاْ ظێرەوبْ  ڕاستی تٛێی ٘ۀعێ
ڕستەٚ ٘ەٚڵێىُ ٌە وتێجەوەی وەریُ وبوەظا  ثەاڵَثطٛێٕیٕەٚە. 

ٔەظی خێی گِٛبْ ثێ. چۀع ٌە ٘ەستەٚە ٔزیىە ئەَ ٔٛٚسیٕە. 
 (٠٩)" ڕاستگۆیی چ ٔعّەتێىە ضٛا ثە وتێت ٚ ضٛێٕەری ظاٚە

 سێ: مەودای ببراسبیكۆلۆژیبیی وىوسەر:

ڕەضٕەوبری چبٚتیژ ٚ ثیرڕۆضٓ، ٌە ضیىرظٔەٚەی ٚەن چۆْ   
 ٔی ظەلی ضیعرظا، خگە ٌە ٘ەڵٛەضبٔعٔەٚەی ڕٚٚە٘ێٕبظا
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ظیبرەوبٔی، پەي ثۆ وەضفىرظٔی ئەٚ ِۆتیڤ ٚ فبوتەرأەش 
سبٔعٔی یەوەَ ٚضەێ ئەٚ ظەثبت، وە ثٛٚٔەتە چەضّبضەی ظاگیر

ِبْ ضێٛە، ٌە ٘ەڵسۀگبٔعٔی ثەر٘ەِی ثیرەٚەریص، ثە٘ەظەلە، 
٘ەٚڵجعرێ پەرظە ٌەسەر ئەٚ ٔەیٕییبٔە الثجرظێت، وە ثە ظەثێ 

ْ(ی ثیرەٚەرییەوەظا ٘ێٕبظا)ضێٛەیەن ٌە ضێٛەوبْ، ڕۆٌیبْ ٌە 
٘ەیە. وەٚاتە ضۆڕثٛٚٔەٚە ثۆ خیٙبٔی ٔبٚەٚەی ٔٛٚسەر، ثە 
یبرِەتیی زأستەوبٔی ٚەن ظەرٕٚٚٔبسی ٚ پبراسبیىۆٌۆژی ٚ 

 ەٚە.سۆسیۆٌۆژی، زۆر گٛضەێ تبریىّبْ ثۆ ڕۆضۀعەوۀ

ئیّرۆ، پبراسبیىۆٌۆژی، رٚٚثەرێىی ثەرفراٚأی ٌە ثبزٔەی 
ظەرٕٚٚٔبسیعا ظاگیرورظٚەٚ پێٕبسەوەی تبظێ فڕە چەِه ٚ ڕەگەز 
ٚ ڕ٘ەۀع ظەثێ. ثۆیە خبرێ ثە "ئەلڵی ئەلڵ" ٔبٚظەثرێت ٚ خبرێ 
ثە ثیرضٛێٕعەٚی ضتە ضبراٚەوبْ ٚ پێطجیٕیٕەوراٚەوبْ ٚ 

ە سەرەوییەوەی ئەٚ زأستە ظٚٚرثیٕییەوبْ ظۀبسرێت. چٛار پبی
 ثریتییە ٌە: 

 .(Telepathy) ەثیرضٛێٕعٔەٚ(  ٠

 .(Precognition) پێطجیٕیی ( ٢ 

 .(Clairvoyancy) ظٚٚرثیٕیی(  ٣

 ( ٢٤). (Psychokinesis) ٘ێزی خٌٛٚەپێىرظٔی ثەثی ظەست ٌێعاْ( ٤

ٌە ٔبٚەزۀگەٚە ٌۆ )وە ثەٚٚرظی ٌە ڕٚٚظاٚٚ ثەسەر٘بتەوبٔی     
( ٥٤٤)ثبثە گٛڕ گٛڕ( ظەوٛڵێتەٚە ـ وە ژِبرەیبْ ٌەسەرٚٚی 

ضبراٚەی  ثە٘رەیەکیڕٚٚظاٚ ٚ ثەسەر٘بتە،  ظرن ثە 
ٔٛٚسەرەوەی ظەوەی ــ وە ٌە ظیعی ِٕعا، ظەچێتە ضبٔەی 
پبراسبیىۆٌۆژییەٚە، ٘ەر چٛار ِژاظەوەی سەرەٚە، خگە ٌە ِژاظی 

 بْ ٘ەیە.(، ٌە وەسێتی ئەٚ ثٛٚٔی٤)ژِبرە 

 ثەڵگەوبْ چێٓ؟

( سبڵ ٌە ڕاپەرێٕە ِەزٔەوەی ٢٧)ڕاستە وتێجەوە ظٚای    
ٕعٔەٚەی ێٚر چبپىراٚە، ٚاتب ثۆی ٘ەیە  ضٛوٛرظستبٔی ثبضٛ



199 

 

ی سبتەٚەضتی ٘وە ثۆ ڕٚٚظاٚەوبْ، تبزە ثٓ ٔەن ٔٛٚسەرە
 ( ٘ۆ:٣)ئەِە ثە ظٚٚر ظەزأُ ٌەثەر  ثەاڵَڕاپەڕیٕەوە. 

ٔٛٚسەر، ٚەن پتر ٌە خێیەن ئبِبژەی پێىرظٚٚە،  ٘ەِیطە     
ظەفتەرۆوەیەوی ٌۀێٛ وۆڵەپطتەوەیعا، ٘ەثٛٚە زٚٚ زٚٚ 
سەرلەڵەِی ثیرەٚەرییەوبٔی تێعا تۆِبرورظٚٚە. ئەستەِە 

ضتەوبْ )ٚ پڕ ظیمەتە  سبڵ، ثەٚ ضێٛە ٚٚرظ (٢٧)ثتٛأرێت ظٚای 
 ئەِەش ثەڵگەیە وە ضبڵێیە ٌە ثبثەتی، ثێٕەٚە یبظ(

٘ەڵجەستراٚ(. ٔبثێ ئەٚ ڕاستگۆییەیی ٔٛٚسەریطّبْ ٌەثیرچی، )
 ٚەن زەویُ وبوەٚیس ٚاژٚٚی ٌەسەر ورظٚٚە.

ٚا ٘ەر ٚەن ّٔٛٚٔە، چۀع ثڕگەیەن ٘ەڵعەثژێرَ، وە ثە ئبضىرا 
 ثۆٔجەراِەی پبراسبیىۆٌۆژییبْ ٌێعێ.

O مە  گوێ " تا زووە بڕۆن كۆیە و دووكان و ئەو جێگایانە ئازادكەن، دەنا ئەو سەدا

".  ٠٨ي.  رەشە بە پێخواسی  بە كێوەڕەشمان دێچ  

O ".٢٢ي.  "بە پێخوایس هەڵگەڕان بە كێوەڕەش 

O  مانگەشەو سەر لە ئێوارە دیارە، منداڵیش نەژی لە گوویڕا دیارە، ەی من بە"

ر ئەو شارە، لێتان دیارە."
 ٢٦ي.  فسی 

O  ر مەبەسی  ئازادی )" باشە بۆ بە
! خۆ منیش دیارە(ی گرتووە؟ تۆ بڵی  ی  

ر  ڤەرە تا هەڵدەگرێ ی   سەروبەرە، هەستدەكەم ئەو دە
ێیك ترسناك ی   ناو لە هی 

اوەیە لە ناوزەنگەوە تا )جوولەیە، دواتر بە ەیزی  . دەگوت تیر پاتار( ناوی ڕۆی 
م بابەگوڕگوڕی گرتەوە، 

 
من بە خۆم دەڵێم. نا. ئازادی لە دەستپێكا ڕەنگە هەر  بەڵ

، سەرەدەری   ٢٦ي.  لێدەرناكەم."بەو شێوەیە ی  

O  ،كردین 
 
م "شكان و سووتان و تاآلن و بڕۆ و فڕكانفڕكان، دڵگرای

 
ساردی  بەڵ

 ٢٩ي.  نەكردینەوە، باشە ڕژیم گوڕێن ئیوهایە؟"

O  "  ر
ێ، ، ی گەورەی پاتاری، ......... هی  ئەگەر بەشار وەرەی   و پێشی پێنەگیر

".  ٨٤ي.  تەبارەی ژیان گوڵەگەنمێیك بە پێوە پێوەنامیی 

O   ،م "شەو باش دیار نیە
 
ە." بەڵ  ٠٩٥ي.  واتێبگەم ەیزی پاتار لە هەمووان پی 
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O  ئەو دوو چەكدارە وا بۆ من دێن دڵنیام لەو هۆزە ترسناكەوە هاتوون، من"

، خزمێكم لە حوكمەت لەگەڵ ه دوژمنایەتیم بێجگە یچ كەس نیە، هەی   نەی  

 ٢٢٣ي.  ."دەكەنەوەكەتنێیك كردووە، ئەوەتا تۆڵەكەی لە من 

O  ٧)" بەغدامان گرت. بەغدا ــ دوای"!  ( دێڕ نوورساوە  ــ  بەغدا، وادەگاتە كەركویك 
 ٢٢٧ي. 

O ". ، هەموو دەچ    ٢٣٤ي.  "كەركووك بچ  

O ".
 

، بۆ كوردی جێناەیڵ  ٠٨٨ي.  "عارەی  دنیای لەسەردانای  

O   ڕوو لە كوێ دەكات و یك ، ر بارگەی تێكی  
 داڵدەدی دەدات!""ئەدی ئەگەر هەولی 

 ٣٥٣ل. 

O  بەرە درۆی كرد، بە ترومبێیل دزراو هەآلت و بەجێیهیشت. وا دیارە شار بریاری"

 ٢٤٩ي.  خۆی دا: كۆچ، كۆڕە."

 چوار: جیهانی خەون و خەیاڵ:

ٌە ٔێٛاْ خیٙبٔی ضەْٚ ٚ خیٙبٔی ضەیبي پەرظەیەن، تۀىتر    
ٕعە ٘ێ. ئەٚ خٛٚتە ظەستەضٛضىە، تەیّبْ تەٛٚەثبڵی ِێص، ث ٌە

ثە گەرَ ٚگٛڕی ٌە وبیەوبٔی ئەظەثعا ززٚٚریبْ ٘ەیە، وە 
ئەستەِە ڕەضٕەوبرٚ ٌێىۆڵێەر ثتٛأٓ فەراِۆضیبْ ثىەْ. ئەَ 
ظٚٚأەش، ــ تب ڕاظەیەن ــ ٚایبٔىرظٚٚە، ثۀعە ٌەَ ٌێىۆڵێٕەٚەظا، 

 ضٛظ یبظاضتەڕۆِبْ( ثىبتە ثەر ئەَ ثیرەٚەرییە. )ثەرگی 

گەر ضٛظی ژیبْ ضەٚٔێه ثێ، ئەٚا ثێطِٛبر، ضەٚٔی ظیىە ئە  
ٌۀێٛ ئەٚ ضەٚٔە ِەزٔەظا ضۆیبْ زەضبر ظاٚە، تب ئەٚ ڕاظەییەی 
وە خبر ٘ەیە ِرۆڤەوبْ ٔبتٛأٓ، خیبٚازی ٌە ٔێٛاْ ضەٚٔە 

 (٢٠).ضەٚٔەوبْ( ثىەْ)زەلیمییەوبْ ٚ ضەٚٔە 

ڕۆضٕفىریی ٚ ثەئبگبیی ٔٛٚسەر ٌە فەر٘ۀگی ِەعریفیعا،    
ی وەٌتٛٚری ٔەیبٔتٛأیٛە، ثجٕە  تەضتەسڕی، سڕیٕەٚەی ئبسەٚار

یٕی ئەٚظا. ئەٚ، ڕاضىبٚأە ظظاْ ثەٚەظا ٘وٛرظەٚاری ٌە زەْ ٚ ز
ظێٕی وە ضەْٚ، ٌە چۀعاْ لٛٔبغی تەِۀیعا، ٚاثەستەی 

( خۆرە ضەْٚ ڕۀگبٔەٚەی ٣)٘ۀگبٚەوبٔی ئەٚ ثْٛٚ. ئەِەش ٌە 
 تۆضیبْ ٘ەیە:
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ٔٛٚسەر، ضەٚٔەوبٔی سەر زاری ضەٚٔەوبٔی زەلیمی  
وبراوتەرەوبٔی ظیىە،  ٚە  سێجەری وۆی ئەٚ ضەٚٔبٔەی ثەسەر 

 الپەڕەوبٔی وتێجەوەظا ٘بتٛٚچۆیبٔە.

( ٌە ضەٚەوبٔی ٌە ظٚٚ ٢)ٔٛٚسەر ثە ضەتی لەڵەِێىی تۆش،   
ثۆٔەی خیبٚازظا ظەگێڕێتەٚە. ٚا پێعەچێ ٘ەَ ترسی ٘ەثێ ثێٕە 

ظی. ڕاڕایی ٚ ظڵەڕاۆوێیەوی ظێ ٚ ٘ەَ ثە پەرۆضێطە زٚٚ ثێٕە 
پڕ ٔیگەرأی ژیٕگەی ضەٚوبٔی ظاپۆضیٛە ٚ ٘ەستعەورێت وە 

 ٔٛٚسەر ثبٚەڕی ثە ضەٚٔە.

 ضەٚٔی یەوەَ ٌە الپەڕەوبٔی پێطەٚەی   
"لەباوەیسی خەونێیك خۆشەو بەربوومەوە سەر دۆشەیك :ثیرەٚەرییەوەیە

مەوە،  ڕ ر
، بە دەم نان خواردنەوە، خەونەكە بۆ خۆم دەگی  نیشای  خۆمم ئاگای 

منەچیتەوە، جارێ لە خەونەكە گەڕێ. لە بن هەیبەسوڵتان  دەدایەوە، بۆوەی لەبیر

مەوە." ڕ ر
 ٢٣ي.           بۆتان دەگی 

ناچێتەوە، ئەوەتا: بابم لەسەر ئەو گردە، ضەٚٔی ظٚٚەَ :"خەون هەیە هەرگیر  بیر

دەركەوت، وا لەسەر دووگردە، لە بەستەكە بە سەر بەرد بازدەدا، بازمدا، گەشی  
  لە سەرە، ساقۆ درێژەكەی پێشای  

ر باڕێزەی شاخانە، جەمەدانیەیك نوی 
ڕدێی  دەڵی 

 دایەوە، میل ڕاستكردەوە. چەی  نەدایەوە، می  دی، سآلوی 
لەبەرتە، سآلوی ڕاسی 

ی كردەو .... كوڕم، تۆ ماوی؟" ر 
  نەدایەو و دەستەكای  لە سەر چۆیك هەڵفرت و ئامی 

 .٣٥ي. 

ٚڵەِۀع ورظٔی ثیرەٚەرییەوە ثە وەرەستەی ٔٛێ ثەظەر ٌە ظە    
ثۆ ڕەضٕەوبر ثبیەضی ئەٚ ضەٚٔبٔە ٌە چۆٔیەتی  ضەْٚ(ە.)وە 

 تەٚزیفرورظٔیبْ ظایە، ٌێرە، ئەَ ٚەستبوبرییبٔە ظەثیٕرێٓ:

o ضٛێٕەر ئەٚوی ٌە ضەٚٔبٔە ئەٚ ِبسی لٛالثەی ٚەن ەرٔٛٚس 
 ثگبتە زٚٚ ثێ ٘ەڵپەی ٚ ثىەٚێت ثەظٚای تب گیرظەوبت

 .ئبوبِەوەی
o  ٚ ِەٚظای ٔێٛاْ ٘ەڵتۆلیٕی ضۀەوبْ ٚ ورأەٚەی وۆظ

بْ ثۆ یبْ ٌە وبت ٚ ضٛێٕی ٘ەستیبر ٔەضطەڕەِزەوبٔی
وێطراٚە. ٌەٚ خێگەیە ظەیبٔىبیەٚە وە ٘ەر ظەثێ ٌەٚێ 

 ثىرێٕەٚە.



202 

 

o ی وٛرظەٚاریی، ثب ییبیطتىرظٔی ثیرەٚەرییەوە ثە فۀتبزئبرا
ثە  ثباڵٌە ضێٛەی ضەٚٔیص ثێ، خۆری ٌە ڕٚضسبری ئەظەثی 

 ظاڕضتٕەوە ظەثەضطێ.
o  ٘بتٕە ظی ضەٚٔەوبْ، لبِتێه پرسیبر ٌە ظیعی ضەثبتگێڕێىی

ٚ ٔە  چەپی گیڤبرەڕێجبز لٛٚت ظەوبتەٚە، وە ٔە ٔٛٚسەر
 ضٛێٕەری، ٚەآلِیبْ پێٕبظرێتەٚە.

وۆظی ضەٚٔەوبٔی ظەوبتەٚە، ( الپەڕە، ٔٛٚسەر ٩٤)ظٚای ٔزیىەی   
ئەِەش پطٛٚظرێژییەوی ثە تٛأبی ظەٚێ ٚ ثەثێ تەوٕیىىبری 

" دیمەوە بابیم ناو خەونەكەی ڕانیەو و زیندە :ئەظەثی ٘بسبْ ٔییە

 ٠٠٦ي.  خەونەكەی سەر پردی بەستۆرە و خەونەكای  ساآلی  چیام دیتەوە... ."

٘بٚڕێیەوبٔیطی ٔٛٚسەر ٘ەِبْ تەوٕیىی ٌە گێڕأەٚەی ضەٚٔی   
 ":ثەرخەستە ورظٚٚە

 
نەیدیتەوە، خەونەكەی وەراستگەڕا و لە خۆڕا دڵ

ی  ر 
یواندبوو، ئای، شۆڕش، مەرگ تەنها یەك شەو داوكەتبا، دەگەیشتیتەوە ئامی  نەیی 

 و بابە ... ."
 

 ٤٤ي.  ماڵ

ثۆ خۆری سێیەِی ضەٚٔەوبٔیص، ثەظرێژای ڕٚٚظاٚٚ    
"سآلو ئەو كێوەی من :ظیبر ثٛٚثەسەر٘بتەوبْ، ئەٚاْ سیجەریبْ ٘ەر 

لەسەری قەندیلەوە. لە دوای ئەنفالەوە خەونم بەو دیوی تۆوە، دیوی شار و 
". "   ٠٥ي.  " لە خونیش نەمدەوێرا لەو دەربەندە بدەم." ٠٤ي.  ئاواییەوە دەبیی 

، ڕەنگە توویسی دڵەڕاویك  ببیت و تریس دەركەوتی     خەونێیك ناخۆش دەبیی 
كای 

."بەآلی ناوخەونەكە "خوداوەندی خەون لەو خەونەم  ٣٦ي.  ت لە دڵ بنیشی 

 ٠٦ي.  مەكە."

ە، ٌە ظێری سێیەِی ثۆ ضەیبڵیص، ثیرەٚەرییەوە ضەیبڵپۆض    
 دەپێچنەوە..."...) ظەستپێىی

 
تب سێیەِٓ ظێری  ،٥ي.  جغارەی ڕەبەی

ان.":پێص وۆتبیی ڕ ر
، كەس وێنەی نەگرت و بە كەس ناەیتە ڤەگی   " .... هەآلتی  

ٚەن ٌۀبٚ ظارستبٔێ پیبسەثىەیت، ٌێ ٘ەِٛٚ گەآلوبٔی ، ٢٥٢ي. 
ئەوەی لەو كوێستان و شاخە گەردن بەرزانە بژی، ":ضەیبڵ ثێ. خٛأیبْ گٛتٛە

  هەربەردەكەوێ."
 
 (٢٢) بەشێیك خەیاڵ
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 پێنج: گەنجینەی فەرهەنگی:

، هەر "       ی 
، هەر ڕۆژەی شی   وەدەست بێنە، تا حیكمەتت پی   ی  

ڕۆژەی تا زانیاریت پی 

ئەٚ ٘ەِٛٚ سەرچبٚی ٌە سەر پەڕەوبٔی ئەٚ  (٢٣)."شی   داتەكێنە
وتێجە لەآلچٓ، ئبِبروراْٚ، ضبڵێىی ظیىەیە، خیبٚازیی ئەٚ 
ثیرەٚەرییە تۆضتر ظەوبتەٚە ٚ ئەٚ ڕاستییە پطتڕاست ظەوبتەٚە، 
وە ٔٛٚسەر گۀدیٕەیەوی گرأجە٘بی ٌە ئەظەة ٚ فۆٌىٍۆر ٚ 

گی ضۆیعا ٌە زەیٓ ٚ سیٕ ی گطتییئەظەثی ِیٍٍی ٚ زأیبر
 ضەرِبٔی وۆی سبڵەوبٔی تەِۀی ثێ. ێ٘ەڵگرتٛٚە، وە ٚا پێعەچ

زیفىرظٔی ئەٚ زأیبرییە فڕە ڕۀگبٔە، ٌەٚ ضبآلٔەظا ٚەگرٔگیی ت
 ضەست ظەوەیٕەٚە.

o یڕێ ثۆضۆیبْ خۆگەڵەوبْ ٚ سێآلٚ ظەثبرێ، ثبراْ وە ۆْچ 
ٚەوٛ  وتێجەش، ئەَ زأیبرییەوۀی ظەڕۆْ، ظەوۀەٚەٚ ضۆیبْ

ٚ ٌە  ێی ضۆیبْ ثۀبٚ ڕٚٚظاٚەوبٔعا ظەوۀەٚەڕئەٚ سێآلٚأە 
ثە  پەستبْ گەڵیبْ ظەڕۆْ، ٚاتب ثە زۆری زۆرە ٍِێ ٚ 

 ەوبْ.ڕٔەضزێٕراٚٔەتە ٔێٛ ظێ
o  ئەٚ خیگە ٚ زەِەْ ٚ ثٛٔٛثەراِەی ڕٚٚظاٚەوبٔە، ئەٚ سەرچبٚە

ٚتەٚە ٚ ئەٚیص ٚەستبیبٔە ٘ێٕبیبٔەی ٚەثیر ٔٛٚسەر یزأیبر
 ڕضتٕەٚەیبٔعا ورظٚٚە.ایی ٌە ظٛٔەرِ٘بِەڵەی 

o  یەن ٚضە یبْ یەن سەرەلەڵەَ، وە ئبِبژە ثێ ثۆ
سەرچبٚە(یەن، ئەٚا چۀعاْ پەڕی ٔۀٛٚسراٚی ثەظٚا ظاظێ، )

وەَ ٌە ە  زۆر٘ٛٔەروە ٔٛٚسەرەوەی، ضٛێٕەرە. ئەَ 
ٔٛٚسەراْ، ظروی پێعەوەْ ٚ ٌێیعەزأٓ. ٚاتب ضٛێٕەر ضۆی ثجێ 

 ظاٚەوبْ.ثە ٔٛٚسەری تەٚاٚوەری ڕٚٚ

سەرچبٚأە(، )تەوٕیىی ٔٛٚسەر ٌە ضێٛازی سٛٚظ ٚەرگرتٓ ٌەٚ 
 زۆرْ، ٚەن:

o ئبِبژە ورظْ ثە ٔبٚی ئەظیت، ٔٛٚسەر، ضبعیر، ضەثبتگێر: ٚەن 

، پەشێو، عەبدولخالق، جا" دڵدار، عەزیز مەحەمەد،  ڕەف ید، و یق سابیر
ی، لۆركا، مامە ڕیشە، گیڤارا،...   "ئەسیر
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o گوڵە  " ٚ ثەر٘ەَ: ٚەن ٘بِبژەورظْ ثۀبٚی وتێت  ، ناڵەی جودای 

 پساوەی 
 
ەكان كوژانەوە، كۆآلن بە كۆآلن، یادەوەرییەكەی دڵدار، خەوی ر

ستی 
اد لە كۆمەڵگەی كوردەواری،... "  قەندیل، ئادەمیر 

o ر  ئبِبژەورظْ  ثە ٔبٚٚٔیطبْ، ٚەن
" ئەی ڕەقیب، وا هاتن پێشمەرگی 

 تا
 

زەیە، بژی پێشمەرگە، سەدەی مە، پێشمەرگەین بە هەڵمەتن، ئەو ڕۆژەی ساڵ
، ئەو جارەیبێمەوە، گەلە گەلە، هەڕنە پێش،... "  

 
 بیستەمە، هەی كوردستای

o كەوێ، ئەو پەرچەم و ئبِبژەی ڕاستەٚضۆ، ٚەن 
" بە شێخەكەی كای 

، كورتە   
، ئەمان كوری   ئەگریجە هەموو دوژمی  دیی  

 
 كوردم لە باڵ

 
، منداڵ

،... " پاشكژۆی زیال بۆ پێشمەرگایەی  لە دایك  دەی  
o :٦٢ي.  " ئەو بستێوكەی ناویانا سنوور." ئبِبژەی ٔبڕاستەٚضۆ  "

،  بیر
 ٦٨...." شێخەشەیل خۆپێشاندان، ڕەمزی  ئاآل، خالق 

یە ٕیىەوەی ٔٛٚسەر، ظەثیٕیٓ، ٌە ڕأثۆ پتر ڕٚٚٔىرظٔەٚەی تەو   
پێطّەرگەیٓ ثە )سٛڵتبْ ظڵعار( ظیٕێ ٚ ٌە سەری ٘ەیجە)ٚی ٔب

ەٚە ٚ ٌە ثٕبری وۆیەش، ٔٛٚسیٕەوەی ثە ئبٚازی ت٘ەڵّەتیٓ( ظەڵێ
" ساڵ لە دوادوای  ڕەشەمەیە، دنیا :ِەلبِی سێٛە تیىەڵ ظەوبت ٚ ظەڵێ

م دەمەوە بەهارە، 
 
هەیبەسوڵتای  بەآل، ئەوشۆ لە ئێمەی ماڵوێرای   و  بەڵ

، بایەیك دێ، پێدەچ   لە قەندیل نا، لە  ، بۆیەوە بەفرانبار و ڕێبەندای   
سەرگەردای 

ی ... ."سیی    ٤٤ي.  اوە هەڵیكردی  

 شەش: ڕەخنەو ڕێنمایی و پێ لە هەلەنان:

ٔٛٚسەری الٚ ثەضتیبر زەِەسٛٚر ظەڵێ:" ٌە ڕێی گێڕأەٚەٚە،    
ئێّە ظەتٛأیٓ ژیبٔی ئەٚأی تر ٚ ژیبٔە ظٚٚر ٚ وۆٔیٕەوبْ ثژیٓ، 

ی یثەِەیص خۆرێىی تر ٌە ثیرەٚەری ئەزِْٛٚ ظەوەیٓ: ثیرەٚەر
وۆیی. ثیرەٚەری وۆیی، ثیرەٚەری ئەٚأی تر ٚ ظەستەخەِعی یبْ 

ضۆیطّبٔە، ثەضێىی زۆر ٌەَ ثیرەٚەرییە ڕەگٛڕیطەی ٌە ثۆٔە ٚ 
ر ٚ ٔەریت ٚ ئبییٓ یبظ ٚ ِێژٚٚظایە، چەضٕی وەٌتٛٚر ٚ وەٌەپٛٚ

؛ چروەیەن ەِی چروەیەوی خبظٚٚی ٚ ٔەگیراٚە٘ٚثیرەٚەری ثەر
ەِیطە ٘ۀبٚ ٚ زەیٕی ئێّەظا ثۆ ٘وە تٛأبی ِبٔەٚەی ٌە 

وەٚاتە وبْ ٚ سەرچبٚەیەوی ثبضی ( ٢٤) ظەستەثەر ظەوبت."
ِێژٚٚ، ثیرەٚەرییە، ٌێرەظا، ڕاستگۆیی ٔٛٚسەر گەٌەن 

 ثبیەضعارە، ٘ەر وبتێ ئەٚ ثٛٚە خێگەی ِتّبٔە، ئەٚا ظەتٛأیٓ:

 . ٚەرگریٓ ڕٚٚظاٚەوبْ ِێژٚٚیی سەرچبٚەی ەنٚ( ٠)
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٘ەڵەوبّٔبْ ظرضتتر ثجیٓ ٚ ٘ەٚڵعەیٓ ظٚٚثبرە ٔەثٕەٚە.  ( ٢)
( ٚێژظأّبْ ئبزاظ ثىەیٓ، ثە پێی ٌە ٘ەڵۀبٔی ضۆِبْ ٚ ٣)

 پێّبْ عەیت ٚ ضٛرەٚیی ٔەثێ ثبسیبْ ثىەیٓ.

ٔبثێ ئەٚەرش فەراِص ثىەیٓ، ٌەَ ثیرەٚەرییبٔە وۆی    
وبراوتەروبْ زِبٔی ضبیەتسبڵٓ ٚ ئەٚأیص ئبگبظاریی 

ە پێی ئبستی ثەضعارثْٛٚ ٚ ئەزِْٛٚ ٚ ٓ ثٔڕٚٚظاٚەوب
 ڕۆضٕجیریبْ.

o  ،ْڕەضٕەٚ ٚ گٍەیی ٚ گبزۀعەٚ پۀدەضستٕە سەر ٘ەڵەوب
 چۀع ضێٛەیەوی ٌەَ ثیرەٚەریەظا ٚەرگرتٛٚە:

o :ثێزاریی ٌە ضەڕ ٚ ژیبٔی سەضت ٚ ظەرظەسەری 
 
" ڕوو لە دۆڵ

ر 
: بمێی   بە خی  ، گوی  ، ڕوو لەبەری مامەندە و قەندییل   

 
، لە جایم ناوزەنگ و زەڵ

  ٨ي.  فڕۆكەش نامەوێ بتانبینمەوە."
o ئێمە هەر لە  ":ڕەضٕە ٌە یەوٕەگرتٓ ٚ ثبڵ ثبڵێٓ ٚ ئێّەٚە ئێٛە

  
ناوزەنگەوە، دەستەیەیك سەربەخۆین، ئێوە بە ڕی  خۆتان و . ئێمە بەڕی 

 ٣٧ي.  خۆمان."
o  ٚ ڕەضٕە ٌە ثێسٛرِەتیىرظْ ثە پرٔسپیٍەوبٔی ضەثبت

ەی ئاودەسی  :"ڕاپەریٓ ر
دەست لە سۆبەی ناو پۆل و گلۆی  دارتەل و شی 

 سەرجۆگەی چڵكاوی ناپارێزم." 
 

" تێناگەم ئەو خەڵكە  ٢٩ي. مزگەفی   و قەپاغ

ەن، مرۆ یان كلۆ، هەرچیا ر   ٢٩ي.  ن دێتەپێش دەیماشنەوە."لەكام تیر
ی "هی 

 ّٔٛٚٔەوبْ زۆرْ(.) ٠٤٣ي.  پاتاری گەیشت، سەربازگە باردەكەن."
o  ت بەناو بكرێ، حەفتەیەك " ٌە ثەرەی وٛرظستبٔی:ڕەضٕە بەرەیەكیی 

؟" ٧٧٧ل. " نەژی!  ئەو جاشە " ٠٣٠ي.  " وا بڕوا داخوا چ دەقەویم 

ي.  تەورەسە، ئێستا خۆی لە پەنای بەرپرسێیك گەمبۆری بەرە ناوە، ئەی هاوار."
٠٦٥ " 

o یبٔیێەضٕە ٌە ززة ٚ ٘بٚڕڕ:" 
ی

 لەسەر پەتك و سنیك
 

وا چاكە لە ماڵ

ەم  ر
بەسە،....،ئەو شەوە هاتە  هێنا خۆم داكەوم و چیدی بە چ الدا نەچم،  تا ئی 

" ئەوەی من لەو چەند ڕۆژە  ٠٥٣ي.  سەرم چیدی بە الی بارەگاشدا نەچم."

دیم، بەس بوو بۆئەوەی تف لە چەك  بكەم و خۆم بدەمە پەنای   و لە چاو 

."" ٠٧٩ي.  بزربم."
ی

: گوو بە خۆی و تفەنیك  
 

بت دیت، پێیبڵ ي.  ئەگەر حیر 
٠٣٦ 
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o :ْبەخوا لە گەڵ ڕادیۆ بەینم نیە.  ڕەضٕە ٌە ِیعیبٚ ثبٔەگەٚازوبرا "

ي.  "هاشوەوویسی ڕادیۆی سەرێ" ٠٦٢ي.  چونكە زۆر درۆم لێیان دیتووم."
  و كۆآلنیش هەآلتینان بە خەیاڵدا نایە، ڕادیۆی سەرێش هەر  ٢٢٥

 
" ماڵ

 ٢٣٤ي.  مەپرسە."
o خەڵكینە،  بەرە  :ڕەضٕە ٌە ظز ٚ ضبئییٓ ٚ سەرورظەی ضۆپەرست "

 كرد.... " ٦٠٢ل.  دزە، چەتەیە.... ."
 

 بەرە، بە" ٠٤٩ي.  " بەرە ناپایك لەگەڵ

" بە خۆیان ناوێرن، ئێمە  ٢٤٩ي.  ترومبێیل دزراو هەآلت و بەجێیەیشت... ."

ن." ر
كوردی هەر ەیندە شكا، لە " پێشمەرگە و چەكداری پاری     ٢٤٠ي.  دەنی 

".  ٢٤٣ي.  دەشت و شار خۆ ناگرێ، یەكی   تا بن چیا ڕاناوەسی  
o :جارێكیدی  ڕەضٕە ٌە ضٛظ ، "ئەگەر بە قەد مریشیك  مێشكم لە سەر ی  

 ٠٣٨ي.  ناچمە گۆترەكاری شەڕەوە."
 

 حەوت: دەنگی مێژوو لە كتێبەكەدا:

 James خێّس ئبرتەر ثبڵعیٓ)ڕۆِبٕٔٛٚس ٚ ضبعیری ئەِەریىی    
Arthur Baldwin ٚٚظەڵێ: "ئەٚ ضەڵىە ثە سەر تەپىەی ِێژ )

 چىبِیبْ٘یوەٚاتە  (٢٥)."ظاوەٚتْٛٚ ٚ ِێژٚٚ ثەسەر تەپىەی ٚاْ
وەریُ وبوە(ی )ثەثێ ئەٚیتر ثٛٚٔی ٔییە، ٌە ضٛێٕعٔەٚەی 

ظاوەٚتٛٚ ثەسەر ثەضێه ٌەٚ ِێژٚٚە، ظەگەیتە ئەٚ ئبوبِە وە 
ٚیستٛٚیەتی ِێژٚٚ ثگۆڕێ، ثەڵىٛ ئەٚ ٔە زەزیىرظٚٚە ٚ ٔە 

٘ەِٛٚ ڕۀدەوەی ٘ەٚڵێىە ثۆ گۆڕیٕی ئبیٕعە، ثە 
 ثەسەرورظٔەٚەی ڕاثرظٚٚ.

ضٛێٕعٔەٚەی ِێژٚٚ ٌە ظٚتٛێی  ئەَ وتێجەظا، ِەزبڵە ثەثێ   
گرێعأی ِێژٚٚ ٚ خٛگرافیب ثەیەوەٚە. وبتێه سٕٛٚری خٛگرافیبی 

ی ِێژٚٚیبْ ەوبٔڕعأەٚەی پەثیرەٚەرییەوبّٔبْ ظیبری ورظ، ٘ەڵ
رەظا، ٘ەِٛٚ ئەٚ خێگە ٘بسبٔتر ظەثێ. ِەثەست ٌە خٛگرافیب، ٌێ

ٚثبٔبٔە ظەگرێتەٚە وە ٔٛٚسەر ئبِبژەی ثۆورظْٚٚ،  ێٚ ضٛێٓ ٚ ڕ
ی ثەرفراٚاْ  ظٚٔیب()فٕدبٔی ظارتەي(ێىەٚە تب )خب ئەگەر ٌە 

ٚ ضٛێٓ  ( خێگە٩٠٤)ەظا پتر ٌە یئەژِبروەیٓ، ئەٚا ٌەَ ثیرەٚەری
( وبراوتەریص ثەسەر پبٔتبی ٣٣٠)ٚە ٚ پتر ٌە ئبِبژەیبْ پێىرا
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ئەٚ خٛگرافیەظا ثآلٚثٛٚٔەتەٚە ــ ِەرج ٔییە ٘ەِٛٚ وبرەوتەراْ 
ژِبرەوبْ ثە ظٚٚثبرە ورظٔەٚەی )ٔبٚی ضۆیبْ( ٔبٚیبْ ٘بتجێ ـ)ثە 

 ضٛێٓ ٚ ٔبٚەوبْ ئەژِبروراْٚ(.

ی ئبظار  ٣( ڕۆژی ٔٛٚسەرە، ٌە ٢٧)گٛتّبْ ئەِە ثیرەٚەریی    
ی ضبوەٌێٛ( ـ ثەثێ ٠٠/ ٠٤ضەٚی)ئبظار  ٣٠ڕەضەِێ( تب  ٠٣)

ئبِبژەورظْ ثە سبڵ ـ. ٌە ظٚای ڕاپەڕێٕەٚە، چۀعاْ ثیرەٚەری 
چبپىراْٚ وە ڕۆژەوبٔیبْ ٘ەر ٌە ظەٚری ِبٔگێه یبْ ٚەرزێه 

ٚ  ٚ پێطّەرگە ثٓ، زۆرثەضیبْ ثیرەٚەریی زێٕعأیظە
وٛرتە  ضبیەتسبڵەوبٔٓ. ٌە ئەظەثی خیٙبٔیطعا ّٔٛٚٔەی ئەَ

 ثیرەٚەرییبٔە زۆرْ.

ی ٠٩٩٠( ڕۆژی ِبٔگی ئبظاری سبڵی٢٧)ٌە ضٛێٕعٔەٚەی ِێژٚٚی   
ٌە ٔبٚزۀگەٚە ٌۆ ثبثە گٛڕ گٛڕ(، لٛآلیی )وٛرظستبٔی ثبضٛٚر، ٌە 

ٚ پبٔتبیی ِێژٚٚ، یەودبر ثەرفراٚاْ ٚ وراٚەیە، ئەِەش 
ٌەسبیەیی ٚەستبیی ٔٛٚسەروە، ٌە ئبِبژەورظٔیعا ثە ٔبٚی 

 یبْ وەسەوبْ. چٛٔىە ٘ەر ضٛێٓ ٚ وەسێه، ثۆضۆیبْضٛێٕەوبْ، 
( ٠٧٥٤)ِێژٚٚیەوٓ. ظٚٚرتریٓ ِێژٚٚی ئبِبژە پێىراٚ ثۆ ٔزیىەی 

سبڵ پێص زاییٓ ظەگەڕێتەٚە، ئەٚ سەرظەِەی ثبثیٍییەوبْ 
یبْ ورظثٛٚە ضٛظاٚۀعی خٛأی ٚ ئەضك ٚ  عەضتبر()ضٛظاٚۀعی 

پیبٚأی ٔبٚ ئەضىەفت( ظەست پێعەوبت )ئەڤیٓ. ظٚاتریص ِێژٚٚی 
؟( ظٚای زاییٓ ظەگەڕێتەٚە. ٤٠٢ــ  ٣٤٤)وە ئەٚیص ثۆ 

٘ۀٛوە( ٌێّبْ )ڕٚٚظاٚەوبْ، ظٚای ئەٚ ظٚٚ سەرەتبیە، ثەرەٚە 
ٔزیه ظەثٕەٚە، وە ــ ٌە ظیعی ِٕعا ــ ٌەسبیەیی وبرەوتەرەوبٔی 

 ِێژٚٚی ئبیٕعەش( ظەپەڕٔەٚە.)ثۆ 

 ثەرچبْٚ: ( ضبڵێ٤)ثبیەضی ئەَ ِێژٚٚە 

o  َتۆِبرورظٔی زەلیمەتی ڕٚٚظاٚەوبْ. ظەیبْ ّٔٛٚٔەی ٌە
یش ئازاد نەبوو، بەفری ڕی  خۆرە ثبسىراٚە ڕ ر

، تا هەولی  ماننەچ   :" بیر

 ٠٠٩ي.  هاتنەوەی سەرای  گەورەی بەرە، نەتوایەوە."
o  ٚ تۆِبرورظٔی ِێژٚٚی ضەثبتی ظەیبْ ٌە ئبزیطٛاز

 تێىۆضەراْ.
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o رەسبت.ثەئەرضیفىرظٔی سەظاْ ڕٚٚظاٚ وب 
o  ِٚٛورظٔەٚەی ظەیبْ پۀدەرە ثۆ ئەظة ٚ ٔٛٚسەراْ، ثە ٘ە

، ڕۆِبْ، ضیعر، پەضطبْ،  ضبٔۆگەری ڕضتەوبٔیبٔەٚە، چیڕۆن،
ٕٚٚٔبسی، ، ضێٛەوبری، ِۆسیمب، ظەر٘ٛٔەرسیٕەِب، 

، ِێژٚٚ، وەٌەپٛر، ضٛێٕەٚاری، وۆِەڵٕبسی، ئەترۆپۆٌۆژی
 تبظ. ثیرەٚەری ...

 ڕەوگە تێكەڵەكبن:

تەٚەرەظا، زۆر ثە چڕٚپڕی، چۀع سەرەلەڵەِێه ٌەَ    
ٚ خٛاْ ثٓ، ثۆ  ظۀٛٚسّەٚە، ڕۀگ ثێ ظەرٚازەی گەٚرە

 تٛێژیٕەٚە لەڵەِىبری پتر، ٌۀبٚئبضٕی ئەَ وتێجەظا:

 ٘ۀگبٚ ثە ٘ۀگبٚ، زِبٔە  :وەٌەپٛر ٚ وەٌتٛٚر ٚ ۆٌىٍۆرف
پبراٚ ٚ ڕْٚٚ ٚ ضیرییٕەوەی ٔٛٚسەر، وبراِبٔە ئبٚێتەوراٚە، 
ثە ظەیبْ ٚ ثە سەتبْ، ثبثەتی فۆٌىٍۆر ٚ وەٌتٛٚر ٚ وەٌەپٛر، 

ٚ ئیعیۆَ ٚ لسەی ٔەستەق ٚ ضیعری ِیٍٍی.  ثە ضێٛەی پۀع
تەٚە، ٛٚەبْ گرتیثٛارەوبٔی ژیبْ ٚ ژیٕگەی وٛرظەرٚاری زۆرثەی
ێطت ٚ گەِە ٚٔبِٚبڵ ٚ وەضٕبسی ٚ چئبش ٚ  ٚ گرٛثەکٌە خٍ

 ئەوە بخۆ، ئەوەش، سوار مایتەوە، لۆ خۆت،." ظاة ٚ ٔەریت... تبظ

 یبری ڕیسبٔی ٚ ظاِە(.) ٠٥٢ي.  ئەوەش ئاغا!"
  ْورظٔەٚەی ظەفتەری ضیعبراتی ڕۆژأی ڕاپەریٓ ٚ ضۆپێطبٔعا

 ظاجەتێٌەَ و ، ثە ِەثەستی ٔٛٚسیٕەٚەیبْ:ٚ وەژاٚەوبْ
چۀع ئبِبژەیەن ٘ەیە، ظەورێ پتر ثە ظٚاظاچْٛٚ ثۆ ئەَ 

ە ثىرێ ٚ ٌێىۆٌێٕەٚەی ئەظەثی ٌەسەر ثىرێ. ٔخۆرە ضیعراتب
؟ هەڵەبجەمان لەبیر ناچ   حسەدام  "ٚەن  ر  بۆ كوێ دەچ  

. ٠٨٠ي.  "وسی 
ر  گەوادە،  بیگرەو بە جادەی دادە"ح"سەدام 

كەركوك  "  ٠٣٢ي.  وسی 

ر دەرچ  
ر  بژی "  ٠٣٢ بێگانە." كەركویك كوردانە، با لی 

ی پێشمەرگە، سەدام هی 

 (٢٦)"  ٨٧ لەسەرەمەرگە."
  ٚوەسێتی ٔٛٚسەرٚ ٔۆستبٌیژیب: وتێجەوە ثە ثڕضتە ثۆ ئە

وەریُ )ییٌێىۆٌەرأەی گەرەویبٔە ظەرثبرەی ژیبْ ٚ وەسێت
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ی، وبوە( ثٕٛٚسٓ، ٌە زۆر الیۀی ٚەن، ظەرٕٚٚٔبس
" وای  ئبیعیۆٌۆژی... تبظ.زری، ٘پبراسبیىۆٌۆژی، ٔۆستبٌیژیب ٚ 

لێهات، بە دیتیی  پلكە سوڵتانەی داییك حەیدەر كەریم و محەمەد كەریم نانەوای  
دەكەوتەكوڕە گەورەی گریانم دەهات،  وە كە بە دەردی هەموو ئەو هاوڕێیانەم بیر

  گەڕانەوەیانن،......، 
 
پەیدەور چوون و ئێستا دایكیان، كەسوكاریان، لە چاوەڕی

 جەرگسووتاو و كۆستكەوتوو ببینم."ڕاستیت دەوێ 
 
 ٠٧٠ي.  حەزناكەم چ ژی

  وۆِیعیب ٌە تراژیعیبظا: وەس ثە زبڵی ئەٚ ظایىە ٔەثێ، وە
ی ٌە ژێرچەلۆی ظوتۆرثێ، ظوتۆریص ثەثەرچبٚیەٚە، وٛڕەوە

ٕەی ێضۆیەٚە، گۆرأی ثڵێ. ئەِە ظەلی ٚعی ٌەثەرە ٘ێعی ٘ێ
ژیبٔە. چٛٔىە ئەٚ پێطّەرگبٔەش ثە ظرێژایی ڕۆژگبریبْ، ٘ەر 
ٌە زێمەتی ٚ ظەرظەسەری ٚ ٔە٘بِەتی ظاثْٛٚ، زۆر ئبسبیی 

ی ڕێژٔەی گٌٛـٍە ظۆضىە  ثب()ثٛٚە ٌە الیبٔی، ئەٚ وبتەی ثە 
ثەر ظەثٕەٚە سەرزەٚی، ثیعۀە لبلبی پێىەیٓ ٚ گبڵتەورظْ. 

ٕی ئەظیعاسیبْ وْٛ یبْ وە گٌٛـٍە خەِەظأی ٚ ضەرٚاڵ ٚ ث
ظەوب، ئەٚاْ ٔٛوتە ثگێڕٔەٚە. خب چٛٔىی ئەَ ثیرەٚەرییە، ٌە 
ڕۆژگبرێىی سەضت ٚ تەِِٛژاٚی ٚ ٔبخٛر ثٛٚە،  ئبسبییە وە ٌە 

تراژیعیەوبٔعا، وۆِیعی ثجیٕی ٚ ٌە الی وبراوتەرەوبْ  ٔێٛ گرتە
ٚەیە ضتێىی ئبسبیی ثێ. ئەَ ظیبرظەش، پێٛیستی ثە ٌێىۆٌیٕە

ظەرٕٚٚٔبسی ٚ سۆسیۆٌۆژی. ِطتە  ڕأیٌە الیەْ پسپۆ
ڕ  :ّٔٛٚٔەیەن ر

، هی  ە، دەنا لەو دونیایە كەس " ئەو پیاوە ئەگەر شێت نەی  

؟!" ئیرسائیل دەسی  لەگەڵ ئاسمان هەیە و لە كەش " ٢٥ي.  هەیە بە تۆ بچ  

 ". ر ڕادیۆ بەم.""  ٣٣ي. و هەوا سەرەچیغ ناچ  
هۆدایە. "  ٣٣ي.  لە فسی 

؟ ئێمە  ر
. عارەبەكیشمان دەگەڵە. دایك ئەوە چ دەڵی  هەموومان كورد نیر 

 خۆی دا. ئۆجا، خۆ من لەگەڵ عارەی  پێشمەرگەم 
ی

مستەیك توندی لە سینیك

ییك لێدا، لە ئاو پەڕیەوە و لە ئاسۆس، "  ٧٣ي.  نییە." ڕ عارەی  هاوڕێ شیر

 ٢٩ي.  دەنگیدایەوە."
 ئەِە ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی  :جەکٕیکی ظاڕضحٕی ثیرەٚەرییەکە 

ڕٚٚٔی، خگە ٌەٚ ضبآلٔەی ٘ەڵعەگرێ. ٘ەر ثۆ ثەرچبٚ سەرثەضۆ
ثیرەٚەرییەوە ظٚٚ ضەسڵەتی  پێطتر ئبِبژەِبْ پێعاٚە. 

( ثیرەٚەرییەوە ثبزٔەیەوی ظاضراٚە، ٠)ىەضی تێعایە: ظی
 یٔبٚزۀگ(ە ٚ وۆتب ٚضە)ثڕٚأە یەوەَ ٚضەێ ظەستپێىی 



210 

 

ٔبٚزۀگ(ە. سێیەِیٓ ٚضەێ ظێری ظەستپێىی )وتێجەوەش ٘ەر 
 :" ڕانیە ئازادە"،ڕەضەِێ( یە . پەیبِی یەوەَ الپەرە ئەٚەیە )

ضبر( )ٚأە ثڕشار لە ئێمە نایە."  " پەیبٔی وۆتب الپەرش ئەِەیە 
( ثیرەٚەرییەوە، ٢)سەرەتب ٚ وۆتب(. )ثۆتە وۆٌىەی ٘بٚثەضی 

( ڕۆژی وۆچ ٚ ٧)ڕۆِبٔێىی ٚاآلیە، ثە ظرێژەظأی تەٚاٚورظٔی 
 ظا.سەری ٔٛٚوۆڕەٚ ٌە وتێجیىی ظیىە

 قىرش:  كتێبێكی هبسبن و

ٌە ٔبٚزۀگەٚە ٌۆ ثبثە گٛڕ )ئەِەش خیبٚازییەوی ظیىەی    
گٛڕ(ە، وە ٘بٚضێٛەی ظەگّۀە. ثۆ ضٛێٕەرێه، چبٚتیژ ثێ ٌە 
ظٚٚرڕا ضبضەوبْ ٚ وەسەوبْ ثٕبسێتەٚە ٚ گٛێ سٛٚن ثێ ٌە 

ٚضبٌیع  تۆفیك  تبیەر ظێڕەوبٔعا، ئبٚازی عەٌی ِەرظاْ ٚ سێٛە ٚ
ێ ثٕبسێتەٚە ٚ ثە ثۆٔی ضۆڵ ٚ ثێستبْ ٚ ی پضٛأپەرٚەرٚ  ظٌێر

ڕێگب ٚ ثبْ، ٔبٚچەوبٔی ثەثیر ثێتەٚە ٚ ظۆستی ِەسعٛظ ِسەِەظ 
یع ٚ ئەسیری ٚ پەضێٛ ٚ ڕەفیك سبثیر ٚ وەریُ ٘خب ٚ ظڵعار ٚ

ثىەْ( ٚ زەِبٚۀع سبز)وبوە ثێ ٚ ئبضٕب ثێ ثە سرٚٚظی 
ەوە ثە زِبٔێىی یٕعا ِبثێ،  ثیرەٚەریی٘ڕاپەڕیٕی ٌە ز ئەزِٛٚٔی

ٚ ثە زەزّەت  ڕەٚاْ ٚ سٛٚن ٚ ضیریٓ ٚ ضۆش ئبٚاز ظاڕضتراٚە
سبتّەی تێعا ظەوەی ٚ ظێرەوبْ ثەرۆوت ثەرظٔبظەْ، تب تەٚاٚیبْ 

 ٔەوەی. ڕۀگ ثێ ثە ضٛێٕعٔەٚەیىیص، تیٕٛٚیەتیت ٔەضىێ.

ٌێ ـ ٌە ظیعی ِٕعا ـ ثۆ ٔەٚەی ظٚای ڕاپەڕیٓ ٚ ثۆ ئەٚ    
ِێژٚٚ ٚ خٛگرافیبی وٛرظستبْ ٚ  ضٛێٕەرأەی ئبضٕب ٔیٓ ثە

گۀدیٕەیەوی ظەٚڵەِۀعیبْ ٌە ئەظەة ٚ فۆٌىٍۆر ٚ وەٌتٛٚری 
ٚ ئبستی زِبٔەٚأیبْ وڵۆي ٚ ٘ەژارە، ئەَ  ٔەتەٚایەتیعا ٔییە

ثیرەٚەرییە ٔەن لٛرس ٚ زەزّەت، ثەڵىٛ ٔبضۆش ٚ ئبٌۆزیطە. 
ی ثەسەریعا ظەسەاڵتظەزأیٓ، ٘ەر ضتێه ضٛێٕەی تێی ٔەگبت ٚ 

ٌە ڕٚٚی ظەرٕٚٚٔبسییەٚە، ظەثێتە ثبثەتێىی ، ئەٚا ٔەضىی
 .ٔبضۆش ٚ ئبڵۆز، تەٚاٚورظٔی زەزّەت ٚ گرأە
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 بۆ چبپی دووەم:

( وتێجی چبپىراٚ، ئەزِٛٚٔێىی وەڵەچٕی ٠٣)ئەگەرچی    
وەریُ )ٚ ثەضێر ٚ ثێری، ٌە ٘زر ٚ ٘ۆش ٚ ظیعی  ظەٚڵەِۀع

ظەستٕٛٚسی وبوە( ئبِبر ورظٚٚە، ٌێ چٛٔىە ثەر٘ەِەوبْ، 
ِرۆڤٓ، ِەزبڵە وەَ تب زۆر، ظرز ٚ وەٌێٕی تێٕەوەٚێ. ئەٚەضّبْ 
 ٌە ثیر ٔەچێ، ٘ەر ضٛێٕەرێه، ڕەضٕەوبرێىی سەرثەضۆیەٚە ٌە

ی یٚ ئەَ وتێجەش، ثیرەٚەر ێظیعی ضۆیەٚە، ثبثەتەوبْ ظۀرضێٕ
وەریُ وبوە( ٔییە، ثەڵىٛ ثەضێىە ٌە ِێژٚٚ، چبٚەوبٔی ئەٚ )

 ِەوەضی تۆِبریىرظْٚٚ. ٚ ضب ٚێٕەوبٔی چروبٔعٚٚە

چبٚ ظٚٚەَ، ثبضترە ئەَ ضبآلٔە ٌەثەر ٌە ظیعی ِٕعا ــ ثۆ چبپی
 ثگیرێٓ:

o ٚڵەوەی(، ٚەن سپبرظْ ٚ سب) ژِبرەی ٚ ظاثٕعرێت چبپطبٔە یٔب
ی وتێجطبٔە گطتییەوبٔعا تۆِبروراٚە، یٛەثەرایەتێٌە ثەڕ

ٔیطبْ ثعرێت. ئەِە یبسبییە ٚ ثبضیطە ثۆ پبراستٕی چۀع 
 ٌەٚ وتێجە، ثۆ وبتی پێٛیست.ظأەیەن 

o ٚٔبٚی ثە ٘ەر ثیرەٚەرییەوە سەرەوییەوبٔی وەسە یٔب 
وەسی( ی ڕٚٚت ئبِبژەیبْ پێىراٚە ٚ زەزّەتە ضٛێٕەر )

٘بٚڕێیبٔی ڕێ )ثیبٕٔبسێتەٚە. ٚەن ٚەفب ٚ لەظرزأییەویص ثۆ 
ترە، ئەٚ وەسبٔی لبرەِبٔی ثیرەٚەرییەوە(، پەسٕع)ضەثبت( ٚ 

رەت ٚ ٌەلەثێه، ثٕبسێریٓ، تب ٘ٛوەسبٔە ثە ٔبزٔبٚێه، ض
ٚ ٌە ئبیٕعەظا، ٔەٚەوبٔیبْ  ئەٚأیص ثچٕە ٔبٚ ِێژٚٚەوە

ضبٔبزیبْ پێٛە ثىەْ ٚ ٔەعٍەتیص ثۆ ضبئیٓ ٚ ضۆفرۆضبْ 
 ثٕێرْ.

o  ّٔبیطىرظٔی ٔەضطەێەوی ٚرظ، زۆر ئبسبٔىبری، ثۆ ضٛێٕەرە
ٔەضبرەزایەوبْ ظەوبت ٚ ظەستیبْ ظەگرێ. ٌەسەرٔەضطەوە 

ٔبٚزۀگ، ڕأیە، )ڕێڕەٚەی گەضتەگبْ ٔیطبْ ثعرێٓ، ٚەن 
زبخیبٚە، چٛارلٛڕٔە، ٘ەیجەسٛڵتبْ، ضەلآلٚە، وۆڕێ، پیرِبَ، 
، ٘ەٌٚێر، پرظێ، سٛڵتبْ عەٚآل، زێی ثبظیٕبْ،  وروٛن

 ِەضطٛفە، وەسٕەزاْ(.
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o تبیجەتەوبْ:  ِەرج ٔییە ضٛێٕەر  پەرٚاێز ثۆ ثبثەتە ضبراٚە ٚ
ثە ٘ەِٛٚ ثەر٘ەِەوبٔی ٔٛٚسەر ئبضٕبثێ، خب پێٛیستە 

ٚ ٔبظیبرە. ـ ثۆ ِٓ ئبسبْ  ڵێڵپەرٚاێز ثۆ ٘ەر ضتێ ثىبت وە 
ضەڵىی ٔبٚ لەفەز( )ٚ   ی پێرس( چییەچیڕۆن  )ثٛٚــ  ثزأُ ٔە

، وێدەچ   هێنا " ئاسمان هەرێیك  ظۀگب( ظۀگێ وێٓ، ٌەثە سێ )وێٓ ٚ 

یس بدەریای   بارای   ر
، بە دەردی جاری گورینمان نەبات، پی   زربوون دەڵێم." پێوە ی  

ایەوە" . ٣٦ي.  ڕ ر
یان دەگی  "  ٠٦٤ي. ." خەلیك ناو قەفەزی شكاو ئازایەی  یەكی 

 ٠٢ي.  ڕانیە بە یس  دەنگا گازمان دەكات."
o اچٛٚٔەٚە عخٛاْ ٚ پٛضتە، ٌێ پێٛیستی ثە پێ ٕٛٚسێىیێڕ

پێٛە  )( ڕێٕٛٚس ٔٛٚسراٚە. ٢)ثبثە  گٛڕ گٛڕ( ثە )٘ەیە، 
ٔبثێ سەری ِریطىێه ٘ەڵىۀُ ــ )ە. ی( یەن ٚضە٨٤ٔبِیٕی ي. 

 ( ٘ەڵەی چبپە.٨٧پەرچیغەٚە ي. )سەری چۆٌەوەیەن(،  
o  ،سەرچیغیطی  ثەاڵَضبڵجۀعی وتێجەوە زأستییبٔەیە ٚ ڕێىە

( ٔٛلتە ظاثٕعرێ؟ ئەگەر ٢)ستە ڕە. ثۆ ٌە وۆتبیی تێعای
( ٔٛلتە ٦)( ٔٛلتەثێ. یبْ ثۆ ٣)تبوۆتبیی(یە ظەثێ )ِەثەست 

ضبڵ( ٌە )(؟ ژِبرەی ٔٛلتە ٢٤٤ي. )ٌە وۆتبیی ڕستە 
( فبریزە ظاثٕعرێ ٢)ضبڵجۀعیعا ٚاتبی ضۆی ٘ەیە. ٌێرەش 

ر  و تۆپ ساردمان ناكاتەوە." : خٛأترە
ـ ٚەن  ٠٢ي. " لە ڕۆیشتی   گەرمی 

  ٔٛٚسەر ٌە ظٚٚ )ٚ( ٚ )ی(یص ڕەزیٍی کرظٚٚە.ّٔٛٚٔە. 

 سەرچبوەكبن:

ا٢ .یم حەسەن، پەیوەندی بە تەلەفۆنه( د. مەولوود ئییی                                                                   
2)https://www.brainyquote.com/quotes/jim_mattis_788516?src=t_biogr

aph  

  ٠١١٣ل. ، بۆرینە هەنبانە، هەژإر ( ٢

 4)https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/autobiography 

 5)Oxford University Press. ISBN 978-0-19-953354-1. 

 .سەرچاوی پێشوو (٥

 .پێشووسەرچاوی  (٦

 8)John A. Garraty، The Nature of Biography, Vintage Books,، New York, 
1964, P. 31  
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9)https://archive.islamonline.net/?p=8931  

، نامە (٠١  .ڕێبوإر حەمە تۆفیق، سلێمانی

٢٢ ، ر
 ٦، ل. ٣١٢٩( لە ناوزنگانەوە لۆ بابەگوڕ گوڕ، کەریم کاکە، چاپخانەی ؟، هەولی 

 12)John A. Garraty،The Nature of Biography، Vintage Books، New York، 
1964، P. 121  

 لە دەنی کوردیدإ ، یادإشتەڕۆمان(یان)زإرإوەی جار وە، بۆ یەکەمڵیوڕۆ و د. هاوژین سزیل شە*فا
ئاگردإنێک بە )دإهێنا. بەدإڕشتنەوەی ژیاننامەی فاروق عەیل مەولود لە ڕۆمانێکدإ بە ناوی 

 .١١٠٧نیشتامان( قەد 

13)https://plus.google.com/109776095265726466541/posts/XNxrDuQsA
ms  

14)http://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/1602201
9      

15)https://www.imdb.com/name/nm0600872 (٥١)  

16)https://www.goodreads.com/quotes/tag/dialect   

17)https://www.goodreads.com/book/show/38098873-creating-scientists  

18)https://www.spurgeon.org/resource-library/blog-entries/who-is-
charles-haddon-spurgeon/ 

19)http://kakaways.blogspot.com/2016/04/blog-post.htm  

 ١٠، ص. ٠٨٨٥،  ٨د.(، سلسلة إلعلوم إلبارإبسيكولوجية،  ج )روجية شكيب إلخوري (١١

21)Robert A. Johnson, Inner Work Using Dreams and Imaginations for 

Personal GrowthHarper & Row Publisher, New York, 1989, P 52. 

 .سەرچاوی پێشوو (١١ 

(٣٢ Lao Tzu, by Thomas H. Miles, About the Way of Nature and its power,   

USA, 1992, p. 77 

ەوەری (١٣   DidiMn.com  بێر

25)https://www.biography.com/people/james-baldwin-9196635 

 لۆ بابە گوڕ گوڕ(.  ەلە ناوزەنگەو )كتێتی   الپەڕەکانی  ل.( گەڕإونەوەیە بۆ)هەموو  *

وکرإوەتەوە. 
ی
 *بابەتەکە لە دوو ژمارەی گۆڤاری ڕإمان بڵ

 

   

 

http://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/16022019
http://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/16022019
https://www.goodreads.com/quotes/tag/dialect)
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 (٦)بابٔتی 

 ٍٔزاری ٍاٍساُ(ی ّـٔوزاد ڕەفعـٔت)تٔىیطـَٔماّی 

 

ە،  ٔەٚزاظ ڕەفعەت()ِەزاری ِبِزاْ( ظەلێىی ضـبعیری ٔبسـراٚ )
ەتەٚە. زەز ظەوەَ، ثاڵٚوراٚی گۆڤبری ڕاِبْ ظا  (٢٠٨)ٌە  ژِبرە 

ٚ ظەیطٛێّٕەٚە، ظٚٚثبرە ِٓ  ٌەَ ظەلەظا ظەیجیُٕ ئەٚ ثە٘بیبٔەی 
. ّٔبیطیبْ ثىەِەٚەسـەرۀٛٚوی ضبِەوەَ، ثۆ ئێٛەی  ثە زِٚٚی

ظٚٚ خەِسەر ظەثەستّەٚە، یەوێىیبْ، ڕایەڵەی ثبثەتەوەضـُ ثە 
وە  ضٛظی ضـیعر  ەتەٚەثێ الیۀییە، ٌە ڕٚأگەی ئەٚ زەلیم

چەضّبضە ٚ ثڵێسـە ٚ ئبگر ٚ ظۀگعأەٚەی  ضـیىرظٔەٚە ٚ 
پەڕەورظٔەوەیە، ٔەن ضـبعیر، ئەٚی تریطـیبْ، ڕێجبزە وۆٔە ـــ 

وە ثۀعە  تٛٔە ٌە ٘ەڵسـۀگبٔعٔی ضـیعرظاـ ٔٛێیەوەی ئەفآل
ەسـت ٚ ٍِىەچیەتی ـ  وە ظەڵێ:" وبری ڕەضٕە ٚ ڕەضٕىبری  پەیٛ

ْ، ظەزأٓ، ظۆزیٕەٚە ٚ  چێژٔبس()خب ئەٚأەی ، ِەسـەٌەی چێژە"
ظاڕضـتٕەٚە ٚ سـپیىرظٔەٚە ٚ ظەِەزەرظورظٔەٚەی ِەععۀی 

 .وبرێىی چۀعە لٛرس ٚ ٚ فرەالیەْ ٚ ظرێژضبیۀە، چێژ()

ظەڵێی ئەَ ٚتەیەی  ٘ەر ( Aberjhani ٠٩٥٧ -)یضـبعیری ئەِەریى  
ٌە :" ی ئەَ ظەلەی  ٔەٚزاظ ڕەفعەت  گٛتٛەثباڵثۆ ثەژْ ٚ

ڕۆژگبرێىعا وە ٌە ثیر ٚ ٘ەستی تبن ٚ ٔەتەٚەظا، ثە 
ضٛێٓ ثە ضٛێٓ ٚ وٛضتٓ ٘ەڕەِەوییەوی ڕۆتیٕی، ئبڵۆگٛڕورظٔی 

سـیّبی ظرەٚضبٚەی ڕاسـتگۆیی، ثە ظرٚضـُ،   تەٛٚەثە وٛضتٓ ث
ڕێىطراٚە سـیبسـییەوبٔی ژێر  پەیبِی ڕۆزییبٔەٚە، ٌە الیەْ

سـێجەری ئبییٕەظا، ظاظەڕٚٚضێٕعرێت، ٚ ظڵە ڕۀدبٚ ٚ  ضـىبٚەوبْ 
  ظٚٚر ٌە ٘ەِٛٚ سـۆز ٚ ضۆضـەیستییەن، چۆڕاٚەی، ٌە تبریىیعا

ژاْ ٚ ئبزاریبْ ٌەثەر ظەڕٚات، ئب ٌەَ ڕۆژگبرەظا،  وە ٔٛٚزە ٚ 
٘ۀبسـەی ضـبعیرێىی ٔبٚازە، وبرێىی ئەظەثیی ثەرچبٚ ٚ 

پێطىەش ثە ظٔیب ظەوبت، زەلٛأییە ئەَ وبرە  ٚڕەچبٚٔەورا
وبتێ   (٠) ڕٚٚی ٌێ ٚەرثگێڕظرێت ٚ  ثێ ثبیەضبٔە ٚەالٚە ثٕرێت."

ٔەٚزاظ ڕەفعەت ٌە گٛضـەیەوی ئەَ ظٔیب فراٚأەظا، ٘ەڵعەوٛڕِێ 
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ی ثە ٚ چبٚێىی ٌە ئبسّبٔی پڕ ئەستێرە ظەثڕێ ٚ چبٚەوەی تر
رظەوبت، ٌە وٛرظستبٔەوەی ، وٛێٔبضی تبریىستبٔی سەر زەٚیعا

ئەٚە خگە ٌە  (ظا،٢٤٠٥)یبْ ٌە خیٙبٔەوەی ، ضۆی ثێت
وەڵەوەچٕی سەری ثڕاٚ ٚ ٌێٛی  ٌە تێٕبْ ضٕىبٚ ٚ ٘ۀگبٚی 

ری ٚ زٚڵّی ثێسەرٚضٛێٕی ئبٚارەیی ٚ  ظیىتبتۆریەتی ٔبظاپەرٚە
ىرظٔی ِرۆڤبیەتی ٚ ڕسـٛاورظٔی ثۀبٚ ضٛظایی ٚ پێطیٍ

ر ٘ب پیرۆزەوبٔی ژیبْ، ضـتێىی تضۆضـەٚیستی ٚ سـٛوىرظٔی ثە
پەرسـت، ٌە ظڵڕا عۆست ٚ  خٛاْ ٔبثیٕێت. ئەٚ ٚەن ڕۆزێىی ِرۆڤ

زەز ظەوبت، ئەَ ظٔیب ٚێرأەیە ٚ ئەٚ ظڵە سـەٌىەثزۆتبٔە، ٌە 
ٔٛێ ظاڕێژێتەٚە ٚ ڕۀگە خٛأەوبْ ٚ ظۀگە ضۆضـەوبْ ٚ  پەیبِە 
 ِەزٔەوبٔی خبری خبرأیبْ  پێ ثجەضطـێتەٚە ٚ  ِبچ ثێٕەٚە

ضٛا( ٌە )ثبٚەش ٌە ئبِێزأعا گەرَ ثجٕەٚە ٚ سـەر ٌێٛاْ  ٚ
تەپٛتۆزی زٚڵّی ظەستىرظەوبٔی پبن پبن ثىبتەٚە. خب ئەٚەی 
ئەٚ ثۆ ئەَ ضـۆڕضـە فریبظڕەسـە ئبِبظە ٚ تەیبری ورظٚٚە ٘ەر 

ڕۆزە ظەَ ثە پطىـۆیەوە ٚ خەسـتە ٔەروژٔەوەیەتی(، ئەٚأیطی )
ثە ضبن ٚ ضۆڵ ٚ ٔبٚی  تەظٚٚە( ٚضـەییعا، ور٠٥٥)ٌە لەسـیعەێىی 

 . (ِەزاری ِبِزاْ)ٌێ ٔبٚە: 

 ( Nassim Nicholas Taleb  ٩١٤١ -)ضـبعیری ئەِەریىی ــ ٌٛثٕبٔی   
ثۆ ڕەضٕەگراْ ظۀٛٚسێ:" ئەگەر ظەتبٔەٚێت ڕٚٚی لەسـیعەێه 

، (٣)."ظاڕٚٚضێٕٓ ٚ زاِعاری ثىەْ،  ثڕۆْ ڕاڤە ٚ تەفسـیری ثىەْ
ٚاٚی ٌٛێىعأەٚەی ضیعر، ڕێجبزێىی سئەِە خگە ٌەٚەی وە ڕاڤە ٚ 

٘ێٕعێه ڕەضٕگری سـەظەی ڕاثرظٚٚ ثٛٚ ٚ ثۆ ڕەضٕەی  ثەسەرچٛٚی
ٌە  سـەرظەِی پۆسـت ِٛظێرْ ضتێىی تبزەی پێ ٔییە!  ثۆیە

 ی ئەَ لەسیعەیەظا، ظەسـتەٚاژە ِبٔبظارەوەییضـیتەڵىبر
ظە٘ێٕیٕەٚە ثەرچبٚی  (J. Patrick Lewis) ضـبعیری ئەِەریىی

ٚا  (٣)."ظەڵێت:" لەسـیعە تۆپەڵە ئبگرێىە ثەسـتٛٚیەتیضۆِبْ وە 
ئێّەش ٘ێٛاش ٘ێٛاش ئەَ تۆپەڵە ئبگرە ظەتٛێٕیٕەٚە ٚ 

 .ظەیىەیٕەٚە ثە ئبٚە سبزگبرەوەی وبٔی ٚ وبرێزاْ
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 :یەكەم: وبوویشـبوی قەسـیذەكە

ضـبعیرأی ٔٛێطٛاز ٚ ٘بٚچەرش، ٔبٚٔیطـبٔیبْ ٌە ِطـتە    
٘ەڵطـێالٚتەٚە ٚ  ، سـەرٚثەرزەرفێىی الڵەپەتەی ثێ 

ثەر٘ەِێىی ئەظەثیی ٔبزظاریبْ ٌێ ظاڕضـتۆتەٚە ٚ ٔبٚیبْ ٌێ 
ٔبٚٔیطـبٔی ثە٘رەظارأە(. ئێسـتب، ٔبٚٔیطـبْ ٘ەَ لٛفڵ ٚ )ٔبٚە 

٘ەَ وٍیٍی لەسـیعەیە. چۆْ؟  لٛفڵی لەسیعەیە، ٌەٚ ڕٚأگەیەٚە 
وە ظەثێتە ئەظرەسی سەر سٕعٚٚلێىی پڕاٚپڕ ٌە زەرفی سەرِۆر، 
ثیر ٚ ٘ۆضـت ڕاظەوێطێت ثۆ ورظٔەٚەی ئەٚ ٔٙێٕییبٔەی وە ٌەَ 

وە تب ئێستب تۆ ٔەتطٛێٕعۆتەٚە، وتِٛت ٚەن ، سٕعٚٚلەظا ٘ەیە
ڕۆثۆتی ثبتّبْ( ٚ )ئەٚ ظیبرییەیە، وە ٌەسەری ٔٛٚسراٚە  

ِٕعاڵێه، وە سەظاْ پرسیبر ٌە ِێطه ٚ  ثۆظەیىەیتە ظیبریی 
یە ظەثێ چی ثێت ٚ زۆر زەیٕیعا ظەتەلێتەٚە،  وە ئبضۆ ئەَ یبری

پەٌەیەتی  ٌە ٘ەڵپبچیٕی سەری پبوەتی ظیبرییەوە. وٍیٍیطـە، 
چٛٔىە ظەستت ظەگرێ ثۆ ورظٔەٚەی زۆر ڕاز ٚ تەٌیسُ ٚ سیسر ٚ 
ئەفسبٔەی لەسیعەوە. ٌە ضیعری ٘بٚچەرضی وٛرظیعا، ئیّڕۆ، 
لەسیعەی ئەٚتۆ ظەضٛێٕیتەٚە، وە ئەگەر ٔبٚٔیطـبٔەوەی ٌێ 

ضبعیر ٘ێٕعە ِی ثێ ٔٛٚوی ٌێ ظێت، ثمرتێٕی، ٚەن لەڵە
تە تٛضّێىی سەرەویی ثٛٔیبتی ظەلەوە، ٚەٚٚەستبیبٔە، ئەٚی ورظ

٘ەست ظەوەی ِیىبٔۆی لەسیعەیەوە ، وە ثە ثێ ثٛٚٔی ئەٚ
ضـبعێرێىی ٚەن  یەوی گرٔگی ٔٛلسـبٔە! ثۆیە گەٚرەپبرچە

ٌە ظا٘ێٕبٔی ، (٠٩٩٩ـــ  ٠٩٢٦عەثعٌٚٛە٘بة ئەٌجەیبتی )
ــ خبر ثٛٚە ثە زەفتە ٚ ثە ِبٔگ، ظەلە تبزە  ٔبٚٔیطبٔی ظەلعا

 ٌەظایه ثٛٚەوەی، ٌە چبٚەڕٚأی ٔبٚٔیطبٔێىی ضـیبٚظا، ٌە ٔبٚ
ضێروۆ ثێىەس(، ٌە )ظەثیٕیٓ (٤)ــ. خبٔتبوەی ضەٚأعٚٚە

یطبْ چۀع چبٚپێىەٚتٕێىیعا، ئبِبژە ثۆ ئەٚە ظەوبت،  وە ٔبٚٔ
ڕایگرتَٛٚ ، زۆرخبر ٔبٚٔیطبٔی ظەلێه": سەرٔح ڕاظەوێطە ٚ ظەڵێ

ٌە ٔٛٚسیٕی لەسیعەوە، ٘ەرچۀعە ئەِە زبڵەتێىی ئیجعاعی 
                                                                      (٥)".ٔییە
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 :سێ خۆر پێٛۀعیی ٌە ٔێٛاْ ٔبٚٔیطبْ ٚ ظەلی لەسـیعەظا ٘ەیە

 ئەِەیبْ ٚاثەستەی خٛأىبریی  :سیٕەِبیی ەیٛۀعیپ
ڕٚضسبری ٔبٚٔیطبٔەوەیە، وە ڕۆضٕیریی ئیستێتیىبیی 

ٕبٔە سەر وچۆڵەیەوی ٔبسه ٚ ٔبزظار ٚەن تبخ گەرەوە، وتِٛت
 .ٌە ٔێٛاْ ژِبرەیەوی زۆرظا

 :ٌێىجەستٕەٚەی  ئەِەیبْ ضیىرظٔەٚە پەیٛۀعیی ثٛٔیبتگەری ٚ
ٚضەسبزی(ظا، ظاڕضتٓ ٚ ٚاتب ٚ ظۀگسبزی ٚ )زِبٔەٚأی ٌە 

 .ظەگرێتەٚە

ئەَ ظٚٚ پەیٛۀعییە، ٚەن ظٚٚ وۆڵەوەی لبیّی ٔبٚٔیطبْ       
 .ٚاْ: ئەستٛٔگی  خٛأىبری ٚ ئەظەثیٓ

 پەیٛۀعییەوەی ظٚٚ ظەر٘بٚیطتەی :وبرظأەٚەیی ەیٛۀعییپ 
ٚاتب وبرظأەٚە ثە ثێ ثٛٚٔی ئەَ ظٚٚ ئەستٛٔگە ، سەرەٚەیە
 ضێٛەیە ئەَثەَ  (Mick Jackson ٩١٤٢ -) ئەستەِە
ڕضـتەی ثبثەتی ییەِبْ ثۆ ڕاڤە ظەوبت ٚ ظەڵێت:" پەیٛۀع

ەڵىٛ ئەظەثىبری ٚ ئەظەة زأستی ئەظەثی، ئەظەة ٔییە! ث
٘ەر سەرچبٚەیەوی ئەظەثی، چٛٔىە ٌێىۆڵیٕەٚە ٌە   (٦)ثیٕییە!"

وٕە ٚ پطىٕیٕە ٌە ضـٛێٕەٚاری ئەٚ ئەظەثە ــ ٔبٚٔیطبٔیص 
  (٧).ٚاْ ـ یەوێىە ٌە

ەیە، ڕە٘ۀعی ی ٔبٚٔیطبٔی ئەَ لەسیعیضـیتەڵىبرٌە    
ثٛٔیبتگەری ٚ  ڕە٘ۀعی پەیٛەۀعیی  پەیٛۀعیی سیٕەِبیی

 :یەن ضٛأعا پێطىەش ظەوەیٌٓەسەر

( ٦+  ٦)ِەزاری ِبِزاْ(، ظٚٚ ٚضەی عەرەثی ٚ  وٛرظیٓ، )   
زەرف ٚ ٘ەر ٚضـەیەویص ٌە سـێ ثڕگە پێه ٘بتٛٚە، وە ثە  

ا /  ٣َ /  ٣ )( زەڕف ٔبٚٔیطبٔەوەیبْ ظاڕضتٛٚە: ٧)ثەوبر٘ێٕبٔی 
ی(، ٌە ٔێٛیطیبٔعا ظۀگی وەرش ٚ ٠ٖ  /  ٠ْ /  ٠ر /  ٠ز /  ٢

٘ەِٛٚیبْ  ق /  ش / ذ / ع / ظ / گ / .....( ٔییە ٚ )لٛرسی ٚەن 
ٔەرَ ٚ ٔیبْ ٚ ضۆش ٔەزِیبْ ٘ەیە ٚ خۆرە  ِۆزیىێىی

ِە : ِب / ِەز : )ٛزیىی پەرظەپۆضیبْ تێعایە ٚەن: ٘برِۆٔییەوی ِ
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/ ِەزار: ِزاْ  ِزا /  زار : زاْ / ِەزا :  ِز / زا : زا / ار : اَ : اْ/ 
(.  ٚاتب  ٌە ٔێٛ ظٚٚ  ٚضەوەظا چٛار َ : َ / ا : ا : ا / ز : زَ : 

َ / ز / ا / ر ( ٘بٚثەضە، ئەِەیص ِٛسیمبیەوی ضۆش  )پیتیبْ 
ە ی عەرەثیی ِزار()ٚضەی  ِەزار( ٌە)سبز ظەوەْ.  ٚضەی 

زار(  )ِەزار( ظەضٛێٕعرێتەٚە ٚ چبٚگەوەی )ٚەرگیراٚە، وە  ثە 
ٚەتە ٔێٛ زِبٔی ٌٛە ڕیی وەٌتٛٚری ئیسالِییەٚە پەڕی   (٨)یە،

وە ثەٚ ، ِەزارگە / ِەزارگب(ضی ٌێ ظاتبضـراٚە) وٛرظی ٚ ٚضەی
ضـٛێٕە پیرۆزە ظەگٛترێ وە  گڵىۆی پێغەِجەر ٚ ئەٌٚیب ٚ 

ٌە ، ضەفبعەت سەرظأی ظەورێتپیبٚچبوبٔی  ٌێیە ٚ ثۆ ٔزا ٚ  
ە وە ثەِبٔبی ِەرزەڵ()٘بٚٚاتبوەی ٚضەی ، زِبٔی وٛرظیعا

ٌە پێص ٘بتٕی ئبیٕی ئیسـالِیص    (٩)."گۆڕضبٔەی پیرۆز" ظێ
ئەضىەٚتی )ٔەریتی سەرظأی ضٛێٕە پیرۆزەوبْ ٘ەر ٘ەثٛٚە، 

ِبِی ضـەڤبْ( ٌە الٌص وٛٔتریٓ ِەزارگەیە وە ئێزیعییەوبْ  تب 
ئێستبش ثۆ ظٚعبورظْ ٚ پبڕأەٚە سەرظأی ظەوەْ ٚ پێی ظەڵێیٓ: 

 (٠٤)ئەضـىەٚتی ِرازاْ(.   ٚضەی  "ِبِز: ئبسه / وەژاڵ/ ِبِجز" )
ِز(. )رظییە ٚ ثێچٛەوەضی پێ ظەگٛترێت ٚضەێىی ڕەسـۀی وٛ
ٛرظەٚاریعا، یب ئەٚەتە ثۆ ضبٚەْ گڵىۆیەوە ٔبٚی ِەزارگە ٌە و

ِەزاری ئیّبَ عەٌی، ِەزاری ضێص )ٚەن:  ،ظەگەڕێتەٚە
عەثعٌٚمبظری گەیالٔی، ِەزاری  ثبپیر فەلێ ئەزّەظ(،  یبْ 

: ڵعەگرێت،  وە سـەرظأی ظەوەْ ٚەنٔبزٔبٚی ئەٚ وەسبٔە ٘ە
ِەزاری ٔەضۆضـبْ. ٌێرەظا  ، ِەزاری ژٔبْ، ِەزاری عبضـمبْ

ڕەفعەت، ِەزارێىی ٘ەڵێٕبٚە،  وە ٘بِٛضۆوبرەوبٔی ٔە  ٔەٚزاظ
فۆٌىٍۆر  ِبِزْ(. ِبِز، ٌە وەٌتٛٚر ٚ)ثەڵىٛ ، ضێتٓ ٚ ٔە ٔەضۆش

ٚ ئەظەثی وٛریعا، ِەلبَ ٚ پبیەیەوی زۆر ثەرزی ٘ەیە ٚ خبراْ 
لۆچەوبٔی ٌەسەر ظەرگب ٚ پێستەوەی ٌە ظیٛەضبٔبْ، ثە ظیٛارەٚە 

ێراش ثە وۆ ثەر٘ەِی ٘ەڵعەٚاسـرا. ثە  چبٚضطـبٔعٔێىی ض
تە ٛٚەِبِز( ث)ظەثیٕیٓ ، چبپىراٚەوبٔی ٔەٚزاظ ڕەفعەت

سەرظەفتەری ٘ەِٛٚ ئەٚ گیبٔعار ٚ ثبڵعارأەی وە ئەٚ ٌە 
ظەلەوبٔیعا ٔبٚی ٘ێٕبْٚ، وەٚاتە ٘ەڵجژارظٔەوە ٘ەڕەِەوی ٚ 

 وٛێرأە ٔییە ـــ ظٚاتر ٚرظتر ئەَ ضبڵە ضی ظەوەیٕەٚە ـــ



219 

 

ۀعیی پەیٛۀعی وبرظأەٚەیی، ەر  ڕە٘ئێسـتب، ثب ثبظەیٕەٚە س   
ِەزاری )ی ظٚٚ پەیٛۀعییەوەی سەرەٚەیە. ظەر٘بٚیطتەوە 
یىۀە ِەزاری ضۆیبْ؟   ئەٚ زاْ(  گڵىۆی وێیە ٚ ثۆ ِبِزاْ ظەِبِ

ظٚٚ ضەسـڵەتەی وە ٘ەر گۆڕ ٚ گڵىۆیەن ظەوەْ ثە ِەزار، ظٚٚ 
ڕایەڵەْ: یەن، ظەثێ  گڵىۆیەوە ٘ی وەسێىی ِەلبَ ثەرز ٚ 

ەظار ثێت، ٌە پٍەی پێغەِجەراْ ثێ، ٌە پبوی ٚ پیرۆزی ٚ پبی
ضێرضٛازی ٚ ضۆضەٚیستیی یەزظأیعا. ظٚٚ، ظەثێ ظاگیروەری 
٘ەست ٚ ٘ۆش ٚ ظەرٚٚٔی ثبٚەڕ پێىراٚەوبٔی ثێت،  تب ڕاظەی 
ئیتیمبظ ثْٛٚ ثەٚ ئەَ ضٛێٕەی وە سەرظأی ظەوەْ،  ثەضطٕعەی 

ٔییە. ضێر ٚ ضۆضی ٚ ٌەضسبغی ٚ ٘ێٛرورظٔەٚەی ظەرٚٚ
ثەٚاتبێىی تر، ئەَ ِەزارە، ِەلبِەوەی ٌە ٔێٛ ظٔیبی ضەیبڵی 

یبْ ٘ەیە: ثْٛٚ یبْ وبئیٓ( ٚخٛٚظ)ضبعیر ظایە ٚ ٌەٚێطعا ظٚٚ 
تە پیبٚچبن  یبْ ئەٌٚیب ٚا ضەڵه ٛٚەیەوەِیبْ ضبعیرە، وە ث

ِزْ،  وە سەرظأی ِەزارەوەی ظەوەْ، ئەٚی تریطیبْ ڕەٚە وبرِب
ظیی ِەوۆی پیرۆزی ٘بتٕە)تەٚٚەورظ ئەَ ِەزارەیبْ

فەراِۆش ثىەیٓ وە ضبعیر، ٌەَ  ِرازەوبٔیبْ(. ٔبثێ ئەِە
ڵجژارظٔەظا، خۆرە ضۆپەرستیی ٚ ضۆٚیستی ٚ ٔەرخسییەتێىی ٘ە

ضٛظضەیعایی( یەوی  ٌە ظەرٚٚٔی ضۆیعا ضـبرظۆتەٚە ٚ ڕازی )
اْ وەس سەرظأی ثىبت ٚ وێٍەوەی ٔییە ٌە غەیری وبرِبِز

ثۆ؟  ضـبعیر ٌە وۆی  ثەاڵَبت! ثگرێت ٚ ِبچی ثىاەئبِێزٌ
ٚ خٛأی ٚ ضۆضـەٚیستی تۀیب ٚ تۀیب ٌە چبٚ پبوی ، ثٛٚٔەٚرأعا

ٔەٚەری ترە ظڵ ٚ ثبٚەضی ِبِزاْ ظا ظەثیٕێتەٚە ٚ ٘ەرچی ثٛٚٚ 
، ثێئەِەوی ٚ ثێٛەفبیی ٚضیبٔەتىبرییەٚە ظەیطبتە چبڵی، ٘ەیە

ئەِەیص ئبِبژەێىی ضـبرظراٚەی تێعایە ثۆ زەٚخەیی ئەٚ 
ڵپرٚٚوبٔی ئەٚ ٌە ضبعیرە ثۆ ثبٚەضی وبرِبِزاْ. سٛٚتبْ ٚ ٘ە

ٌە لەسیعەوەظا،  ٚات ٌێعەوبت  لەڵەِی  ظٚٚریی ئەٚاْ، 
 .لەظەرێىی ظڵطىبٚی ضبعیر ثطٛێٕیٕەٚە

ٌە ضٛرظورظٔەٚەوەی تٛضُ ٚ ِبوە سـەرەوییەوبٔی ظەلەوەظا     
تە ٚ ٌە ٚضە ٚ ظەستەٚاژە ٚ ڕسـ)وە پەیٛەسـتە ثە ٔبٚٔیطبْ ـــ  ــ

 :تێعەگەیٓ وە، وۆپٍەظا(
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 (.لٛفڵ ٚ وٍیً)٘ەٚڵی ظاٚە ٔبٚٔیطبٔەوە ثىبتە  ضـبعیر  •

 .یەوەی وٛرظییەوی ڕەٚاْ ٚ تۆوّەیەیثٛٔیبتە زِبٔەٚأ  •

٘بٚسۀگیی ٔێٛاْ تبی ٔبٚٔیطبْ ٚ تبی تێىستی ضیعرەوە   •
ثەرأجەرە ٚ السۀگی ٔبثیٕیت ٌە ٔبٚەرٚن ٚ خٛأىبریعا. 

 .پێٛە ظیبرە وٛرتجڕی ئەظەثیی

ٔبٚٔیطبٔەوە ثۆْ ٚ ثەراِەی ظا٘ێٕەرأەی پێٛەظیبر ٔییە ٌە   •
ٔەزِە ٔبٚٔیطبٔە  تبزەگەرییەٚە، چٛٔىە گٛێّبْ ثەَ ڕٚأگەی

ڕێی )زاظ ڕەفعەت، ثۆ ضۆی، ٔبٚٔیطبٔی ئبضٕبیە، تۀبٔەت ٔەٚ
ی ورظۆتە ٔبٚٔیطبٔی وۆِەڵە ضیعرێىی چبپىراٚی ضۆی،  تبٚسـبْ(
    :ِەزاری ِبِزاْ()ظەچێتەٚە  سەر ڕێی  ت  فۆڕِەوەیوە وتِٛ

ِزاْ = ڕێی ِەزاری ِب)ِبِزاْ = تبٚسبْ(. ) ،ِەزاری = رێی()
ِەزاری  ِبِزاْ( ضیعریترە ٚ زیبتر )تبٚٚسبْ(.  ٘ەرچۀعە 

سێ خۆری ٔبٚٔیطـبٔعا: ضیعری تێعایە. ثٛیە ٌۀێٛاْ ضەیبڵی 
ضیعریی، ٔبٚٔیطبٔی  بٚٔیطـبٔی  ٘ەڕەِەوی، ٔبٚٔیطـبٔیٔ

ظا٘ێٕەرأە. ٔبٚٔیطبٔەوە  ظەچێتە  ضبٔەی ٔبٚٔیطـبٔی  
  .ضیعرییەٚە

ٌە ٔێٛاْ سێگٛضەوەی ضیعر ٚ ٘ٛٔەرظا: گٛضەی ئەظەثی ٚ   •
ٚ گۆضەی ظەرٚٚٔی، ضبعیر پتر ضەریىی  وۆِەاڵیەتیگۆضەی 

٘ەڵعأەٚەی لەتّبغەی ثریٓ ٚ ورظٔەٚەی گرێیەوبٔی 
ظەرٚٚٔیەتی، ئەِەیص ِبٔبی ئەٚە ٔییە گۆضە ئەظەثییەوەی زۆر 

  .ثبیەش پێ ٔەظاثێت ــ ظێیٕەٚە سـەر ئەَ پٕتە ــ

پەیبِی ٔبٚٔیطبٔەوە یەن ڕسـتەیە: "خٛأیی خەستە ٚ ڕۆزی   •
 ."ِبِزە( ـــ  ظڵطىبٚەوبْ)ضۆَ ظەثەضطّە خٛأە ـــ 

 :شـیتەڵكبریی دەقەكە

تبن ظۀگە ، زِبٔی ئبضبٚتٕی، اِب ئبِێزەڕفۆڕِی لەسـیعەوە ظ   
، (Monologue) ظاڕێـژراٚە ٌە فۆڕِی ظایەٌۆگی یەن وەسییەظا ٚ
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ضـەپۆٌی ٘ۆش ٚ الیۀەی ظەرٚٔیی ضـۆڕ ئەِەیص پتر ثەرەٚ  
 :ظەثێتەٚە. یەوەوبٔی ثریتیٓ ٌە

 .ئەوتەر: ضـبعیر /  وچێىی  ئبضێٛێٕعراٚ؟ / ڕەٚە ِبِز

 .ضـٛێٓ : پێگەی ئێسـتبی ضـبعیر

 .وبت:  ٘ەِیطە ئێسـتب

 .ثّىەْ ثە ظارەثزِـبرە: ( (Plotکگرێی ٔبٚەرۆ

ڕاٚەسـتبٚە ٚ ضـبعیر یر ئەَ وچە ئبضێٛێٕعراٚەی  ثەرأجەر ضبع   
ە یبْ ضـٛٔبسی ظیبر ٔییە، ٔبزأیٓ  ئبظەِیی، ظەثبت٘بٔبی ثۆ

؟ تٛأبظارە یبْ وبرتٛٔییە؟  ثٛٚٔی پەریزاظە؟  یبرە یبْ ٘بٚڕێ
وە ضـبعیر یەگدبر ، ظەزأیٓ ثەاڵَ٘ەیە یبْ تبرِبیی ٚ ضەیبڵە؟  

ثبٚەڕی پێیەتی ٚ ضـێتبٔە ضۆی ظەضیً ورظٚٚە. ئەِەیص ٌە 
رظا وبرێىی ڕەٚایە ٚ زۆریص ثبٚە، ٚەن ضـبعیری ظٔیبی ضیع

ظەڵێ:" ضـیعر ثبڵٕعەیە ٚ  (Yevgeny Yevtushenko ٠٩٣٢ -) ڕٚٚسی
ضۆ ظەثێ ضـبعیر ٘ەر ضـتێىی   (٠٠)سـٕٛٚر ٚ تەیّبٔبْ ٔبٔبسێ."

ئبٚا ثىبت، ظۀب چ خیبٚازییەن ظەثێ ٌە ٔێٛاْ ئبضبٚتٕی سەر 
 !تەضتی گبزیٕۆ ٚ ئبضبٚتٕی سەرتەضتی ضـیعر

 (٠٩٥٧ – ٠٨٩٤ Christopher Morley) ، ضـبعیری ئەِەریىی، خٛأی
گٛتٛٚە:" خەسـٛٚریی ضـبعیر ٌەٚەظایە وە ثتٛأێ ظرزێه ٌەٚ 

 ، خب زۆر(٠٢)تەٚە، وە ثەرەٚ خیٙبٔجیٕی ثجبت."ظەرگبیە ثىب
جییٕەوەی ٔەٚزاظ ڕەفعەت ٌەَ ظەلەظا تەِِٛژاٚی سەیرە، خیٙبٔ

٘یچ ظەستێىی  ٌە ئەفرأعٔی ئەَ ٚ ضـێٛێٕعرا ٚ ئبڵٛزە ٚ ضۆیطی 
ٔییە،  خیٙبٔەوەی ئەَ ظەلە تب ثڵێیت ثە  ظاخیٙبٔە ظژٚارە

ڕۀگی فرە تۆش ٚ پڕ وبڵی ٌە ثەرچبٚأّبٔعا ظەثریسىێتەٚە. ٌە چ 
  ڕاظیبرە؟

ٕیٓ ثەٚی وە  ئەَ وچۆڵە ضەٚثی یەن: خیٙبٔی ضەٚثیٕیٓ:
/ پەریزاظە ثێت ٚ ثە ظەستە ِٛتفەروەوبٔی، ٌە ئبظەِییە

خێگەیەوی ظیبرظا،  ثیچێٕێت،  تب ئەٚ ِبِزأە ثیىەْ ثە 
ئەِە ضۆی ٌە ضۆیعا  ِەزارگەی ضۆیبْ وە لۆچەوبٔیبْ ئبڵتٛٚٔٓ.
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تە، ثڕٚأە، ضـبعیر ظەڵێ:" ِەثەسخیٙبٔێىی فرەڕۀگ ٚ فرە
ەیص ِبِزەلۆچ  ئبڵتٛٚٔییەوبْ."،ئەِِبِزە لۆچ ئبڵتٛٚٔەوبْ:ٔەن"

. ظاٚای ئۀدبِعأی ی پێ ظەثەضطێتیٚ خٛأی ٚ پیرۆز ڕٚیمب
وە ضٛظی ضبعیر تێیعا ظەستە ٚەستبٔە ٚ ٘بٔب ، وبرێىیص ظەوبت

؟( ظەثبت. ثۆی ِەیسەر ثىبت! ظەورێ  ِبٔب وچە)ثۆ ئەٚ 
ەَ گرظەظا ٚەرگریٓ وە ثە ِبٔبی چبٔعْ( ٌەسەر ئ) ِەخبزییەوەی

ی ٘ەیە ٌە ئەظەة ٔبضتٕی ضبعیر ظێت(، ِبِزیص ِەظٌٌٛٚی زۆر)
  . ژٔپەیٛەستەخٛأیی  ەٚ ضیعرظا، پتر ث

 بەدەسی  خۆت

 لەسەر گردەكم بچێنە

 تا مامزە قۆچ ئاڵتوونەكان لەدوورڕا

مەوە غاربدەن  بەرەو پیر

 (٠٣) لە چوار الوە زوو پێم بگەن

( ٦)٘ەر ٌە ٘ەِبْ وۆپٍە ضیعرظا، ظٚای   ظٚٚ: خیٙبٔی زەلیمی:
( ٚضـەیە، ضبعیر  ٌە زیٕعە ٢٥)وە ٘ەر ، ثۀعە ضـیعری وٛرت

ضەٚٔەوەیعا، ڕاظەچڵەوێت ٚ ظێتەٚە ٔێٛ خیٙبٔە زەلیمییەوەی 
ضەَ ٚ زەسرەتەوبْ( پەٌىێطی )ضۆی، یبْ ٚا ثبضترە ثڵێیٓ: 

 :ظەوۀەٚە ٔێٛ ئەَ خیٙبٔە

 لە مەیخانەمدا شـێتانە بباَرێی   

 ببارێی   شـەونیم گەریم جودای  

ئەٚ ضـٛێٕەیە وە ِەیٕۆضـبْ ڕٚٚی تێعەوەْ ٚ  ِەیطبٔەی،   
ضبعیر  ثەاڵَضەَ ٚ ژأەوبٔیبْ ثە ِەی ظەگۆڕٔەٚە، ، ٌەٚێعا
/ ثجبرێٕٓ ضەّٚٔی ٔەیگٛتٛە:" ٌە ِەیطبٔەظا ضێتبٔە ٌێرەظا

ِەیطبٔە( )َ( ی ضبٚۀعاریەتی ثە )ىٛ ئەٚ  گەرِی خٛظایی" ثەڵ
 :ٌىبٔعٚە ٚ ظەڵێ :" ٌە ِەیطبٔەِعا" ٚاتب ضبعیر

  .ِبٚەڕتە ٚ ٘ەِیطە ٌە ِەیطبٔبٔعا ٘ەڵىٛثەظِەس  •

ِەیطبٔەی ورظٚٚە ثە ِبڵی ضۆی ٚضبٔبزیطی پێٛەظەوبت ٚ   •
ظەیىبتە تبوە ضٛێٕێه وە ثە ٘ی ضۆی ثزأێت ٚ ضۆضی تێعا 
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ثعۆزێتەٚە. خب ئەگەر تۆ ِیٛأێىی ئبزیزت ثێ، زەز ظەوەی 
ێٓ، ظیبرە ضۆضتریٓ ضٛێٕی ئەٚیص ثیجەیتە ضۆضتریٓ ضٛ

" ِبِزە لۆچ ئبڵتٛٚٔەوبْ یە، ثە ثەڵگەی ئەٚەی وە  ِەیطبٔە()
 .ثۆ ئەٚێ  ثبٔگٙێطت ظەوبت

 (Vanna Bonta ٢٤٠٤ – ٠٩٥٨)وچە ٔٛٚسەری ئەِەریىی  •

ظەرثبرەی سیسرێىی ضیعر ظەڵێ:" ضـیعری ڕاستەلیٕە، ٌە ٔێٛاْ 
ثۀعە تۀیب ثە ظٚٚ ٚضە ٌەَ   (٠٤)ٚضەوبٔیعا، ضۆی ِەآلس ظاٚە."

ثەثێ ، پڕۆفبیٍی ضبعیر، خٛظایی()ِەیطبٔەَ( ٚ ) ):وۆپڵەیەظا
ٚ ظۀٛٚسّەٚە، ٚەن  ئبرایطت ٚ ِیىیبژ، ظەضٛێّٕەٚە

ٛأتریٓ ٚ پیرۆزتریٓ ٚ ِرۆڤێه ثێ ثەضىراٚ ٌە خ)ٚالیعسبڵ:
تەٚاٚوەری( ژیبْ. ضبعیر ٌێرەظا ٘ەَ خەسـٛٚریی )ضۆضتریٓ 

ضۆی ٔیطبْ ظاٚە ٚ ٘ەَ ڕاستگۆیی، ثێ ِٕەتیطە ٌە ٔبزەزأی! 
 .ْٛٚ ئەِە ئبٚێٕەی ژیبٔی ئەٚەچ

 (  ٩١١٢Leonard Chen -)  ضـبعیری وۀەظی سـێ: خیٙبٔی ضـیعری:
ثەَ ضێٛەیە ژیبٔی ئبسـبیی ضـبعیر تێىەڵ ٚ ٚاثەسـتەی ژیبٔی 

ژیبٔە،  ضـیعریی ضبعیر ظەوبت ٚ ظەڵێ:" ضـیعر ئبٚێٕەی ثێگەرظی
 گڕ ٚ ثڵێسـە ٚ پطـىۆ ثێت، ئەٚا ضـیعر خب ئەگەر ژیبٔت تۀعٚٚری

ئەٚأەی ٔزیه ثْٛٚ ٌە   (٠٥)ضۆڵەِێطی ئبگری ئەَ تۀعٚٚرەیە."
ی ضـبعیر، ثە چبٚی ضۆیبْ ظەیبٔجیٕی وە ئەٚ  وۆ ثێىەس(ضـێر)

لەڵەِە ثەرزە،  ٔەیتٛأی ثۆ چروە سبتێىیص ٌە خیٙبٔی 
یبٔە ضیعریعا ظٚٚر ثىەٚێتەٚە ٚ ئەسڵەْ ئەٚ تبَ ٚ چێژی ژ

ٔەٚزاظ ڕەفعەت(یص یەوێىە ٌەٚ  )ئبسبییەوەی  ٔەورظثٛٚە! خب 
ضبعیرە ٘بٚچەرضبٔەی وٛرظ وە لبچێىی ٌە سەظەی ثیستعایە ٚ 

ە ضۆی ( سبڵ٤٣)لبچەوەی تری ٌە سەظەی ثیست ٚ یەن، ئەٚ 
ثۀعە(، ٘یچ  پسبٔەٚە ٚ پچڕاْ ٚ )ڕاظەستی وچی ضیعر ورظٚٚ ٚ

ظٚٚرٚظرێژەی ژیبٔی گڕێعأەٚە ٌە ٚیستگەوبٔی ئەَ ِبٚە 
ضیعریی ئەٚظا ٔبثیٕێ، ثۆیە ظەتٛأُ ثڵێُ ضبعیر ٚەن ظارگٛێزێه 

ٚتبٚە ٚ ِەزبڵە ثتٛأێ ضۆی ٌە ٛڕەگی ٌە ظٚٚ سەظەیەظا ظاو
بضبورظٔی ئەٚ ٌەَ یەوێه ٌەَ سەظأە ظەرثبز ثىبت،  ز
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ورظٔی ئەٚە ٌە ضٛظی ضیعرەوبٔی ضۆیەتی. زەِۀبٔەْ زبضب
ر زۀیٕی ثۆ ضیعری والسیىی وٛرظی ثڕٚأٓ تبزە ثە تبزە، ضبعی

ظەثزٚێ ٚ ظەگەڕێتەٚە ئەٚ سەرظەِە ٘ەرزەوبرییەی ضۆی وە 
 زٛیی ٚ ِەٌٚەٚی ٚ ضێص ڕەزای...ضیعرەوبٔی ٔبٌی ٚ ٚەفبیی ٚ ِە

ثەراِەی ٚ زۆر ثۆْ، ِەزاری ِبِزاْ()تبظ،  ئەزثەر ظەورظ. 
یبڵعا. ێٛە ظیبرە ٌە ٚاتب ٚ ثیرۆوە ٚ ضەضیعری والسیىی وٛرظی پ

:" لە مەیخانەمدا شـێتانە.... / ەگی ئەَ ظەستەٚاژأە لٛٚي ٚ پیرْڕ

وســیا  ڕ  لقوپۆپم/ پەنجە  موناجاتیان ببیرسێتەوە لە چیا / قیر
 
لە ناڵە ناڵ

ی ئەویندارانم من / دەخوازم  بەخەنەكان ..../ بەدەم داد و فیغانەوە/  پیر
 
 
دەوسـیان.../ ئاوێزای  یار /  با وشك و سیس هە ڵبگەڕێم / لە فیر

 
لەگەڵ گیای

ثەڕاستی، ٘ەر ئەٚأەی ٘ەڵگری ِٛعبٔبتی  ."خۆت بمچێنە.. 
ضیعریٓ، ظەزأٓ ژیبْ ٌە ٔێٛاْ ثەرظاضی ظٚٚ ژیبٔعا _ خیٙبٔی 

سفتٛسۆیە،  زەلیمی ٚ خیٙبٔی ضیعریی، چۀعە زەزّەت ٚ ثە
 (Leonard Chen) ی وە ِێطە(ئبگر ٚ ضۆڵە)ئبضر ٌە ٔێٛاْ  ئەٚ 

ثبسی ظەوبت، خگە ٌە لرچەلرچ ٚ ٔێڵە ٔێڵ ٚ ٔبڵە ٔبڵ، ٘یچ 
ضتێىی تر ٚخٛٚظی ٔییە. ثۆیە ظٚٚر ٔییە  وە ٔەٚزاظ ڕەفعەت  ٌە 

 . جێی خیٙبٔە ئبسبییەوەٚە  ئەِەی گٛتٚظیٛ

 (:مەزاری مبمسان )كردوەوەی تەلیسـمی  ئەفسـبوەكبوی 

  ظەڵێت: ثریتی  (Carl Sandburg ٠٩٦٧ – ٠٨٧٦) ئەگەر ضـیعر ٚەن  
ثێت ٌە گەضت ٚ سەفەری ئەٚ  گیبٔعارە ئبٚییبٔە،  وە ٌەسەر 

ئەٚا ظەثێ  (٠٦) زەٚی ظەژیٓ ٚ زەزظەوەْ ثە ئبسّبٔعا ثفڕْ،
ڕەضٕەگرأی ضیعر ئەٚۀعە ثە٘رە ٚ تٛأبٚ ٘ێزیبْ ٘ەثێ وە 

ٚ  ثتٛأٓ ٌە لٛٚآلی زەریبوبٔی ضـیعر ٚ ٌە تۆلەڵەی ئبسّبٔەوبْ
ٌە عبسێی ظارستبْ ٚ خۀگەڵەوبٔی خیٙبٔی ضبعیرظا گەڕاْ ٚ 
سۆراغ ثىەْ. ثۆیە ٘ٛٔەری ڕەضٕەی ضیعری ٘ەر ثەٚە ٔبٚەسـتێ  

 عٔی ٚێٕەی ٘ٛٔەریی خٛاْ ٚظەستی ضـبعیر ٌە ئەفرأثباڵوە  
ظاڕضتٕی  زِبٔەٚأیی تۆوّە ٚ سـبزظأی سیّفۆٔیبی ِٛزیىی پڕ 
خۆش ٚ ضرۆش ظەستٕیطبْ ثىبت، ثەڵىٛ عەِجبزاْ ثۆ ئەٚ ظیٛی 
خیٙبٔە ضـبراٚەوەی ضیعر ظە٘بٚێ، وە سـەرچبٚە ٚ سرٚٚش ٚ 
سرٚضـتی وبٔیبٚ ٚ وبرێزەوبٔی ظەرٚٚٔی ئەِٚبْ ٔیطبْ ظەظات، تب 
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ٚەرگریٓ ٚ ٘ەَ  ضـتێه ٌەٚێڕا ٘ەَ ثبضتر چێژ ٌە لەسیعەوە 
ٌەِەڕ پٍە ٚ ِەلبِی ِەعریفیی ضبعیریص ثزأیٓ.  ئەگەر 

ئەفسبٔە( )ئەٚا ظەثێ ، ضەیبڵ( ثە ثبڵی ثٍجٍی ضـیعر ظاثٕعرێت)
 ثطٛپٙێٕعرێ. ٔە ثباڵثە ضــبپەڕی ئەٚ 

 (James Christensen ٩١٢٠ –)    ، ٘ێٕعە  تەزیفىرظٔی ئەفسبٔەی  ٌە 
ئبضۆ ئەَ پێطىەٚتٕەی ظەڵێ:"ٔێٛ ضــیعرظا پێ گرٔگە وە 

سەرظەَ، ِبٔبی ٌەثبرثرظٔی ئەفسـبٔە ظێریٕەوبّٔبٔە؟ ئەگەر 
ئەٚا ، ئێّە ٌە ڕۆژگبرێىعا ئەفسبٔەوبّٔبْ ٌەثیر ضۆِبْ ثرظەٚە

  (٠٧)".ظەرٚازەیەوی گەٚرەی ضەیبڵ ٌەسـەر ضۆِبْ ظاظەضەیٓ

خب ضـبعیر ئبزاظە ٚ ِەیٍی ضۆیەتی ٌە ٘ەر وْٛ ٚ لٛژثٕێه،   
وەرەسـتە سـەرەوییەوبٔی ضیعر پەیعا ظەوبت، ٌە وەٌتٛٚر ٚ 

ئەظەثی  یٓ ٚ ِێژٚٚ ٚ یٚ ڕِٚبْ ٚ ئەفسبٔە ٚ ئب چیڕۆن فۆٌىٍۆر ٚ 
ِەزاری ِبِزاْ( ).تبظ. ثۀعە ٌە لەسـیعەی ضۆِبڵی ٚ خیٙبٔی ٚ ..

وە تێیبٔعا ، ئەفسبٔەی ظۆزیٛەتەٚە( ٤)ظا، سـبیە ٚ سـیجەری  
ظەضەِە سەر  ٘ەیە گەرظٚٚٔییە ٚ ٘ەضە ضۆِبڵی. ٚا ثڕێه تیطه

تٕی ٚ٘ەر یەوێىیبْ ٚ ٘ەٚڵیص ظەظەَ،  سەروەٚتٓ ٚ سەرٔەوە
تەٚزیفىرظٔیبٔعا ٘ەڵجسۀگێُٕ، ظٚٚ ٌەَ  کبریضبعیر ٌە 

ظٚٚەوەی تریبْ ، ئەفسبٔبٔە ثٛٚٔەتە وۆڵەگەی ظەلەوە
 :وەپرۆوەْ

 :فسبوەی مبمسی ئبڵتىووییەك: ئە

ٌتٛٚر ٚ ئەظەثی ظێریٓ ٚ ٔٛێی خیٙبٔیعا پبیە ٚ ەِبِز ٌە و     
: ٘ەِیطە ٚەن سٛٔجٍی ەیە ِٚەلبِێىی  یەودبر ثەرزی ٘

/ ضۆضەٚیستی ٚ پبوی خٛأی/ ئبضتی/ ئبراِی / ضێر ٚ ضۆضی
ی  (Celtic) ِبِەڵەی ٌە گەڵعا وراٚە، خب تۆ ٚەرە ٌە ئەظەثی وۆٔی

، ئبیرٌۀعاٚە ثیگرە تب ظەگەیتە گرظۆڵىەوبٔی تجت ٚ چیٓٚآلتی  
ٚ زیىبیەت ٚ ئەفسبٔەظا. پێص ٘بتٕی  چیڕۆن ثە تبیجەتی ٌە 

وەعجە(  )ئبیٕی ئیسالِیص لۆچەوبٔی ِبِز ثە ٘ەر چٛار ظیٛاری 
پێستەی ِبِز  ، ٚە ٘ەڵٛاسراثْٛٚ ٚ وبتێىیص لٛرئبْ ٔٛٚسـرایەٚە

ز ــ ثٛٚ ثە وبغەزی، ئێستەیص چٛارەِیٓ ٔٛٚسـطەی لٛرئبٔی پیرۆ
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ٌە ٔزیه ضبری ِەریٛاْ ـ ٌە   وە ٌە سەر پێستەی ِبِزە ــ
ڕۆژ٘ەآلتی وٛرظستبْ ـ پبرێزراٚە. ِبِز ٌە ٘ە ر سێ وتێجە 

یرۆز سەیروراٚە. ضۆضـتبْ ئبسّبٔییەوە ٚەن گیبٔعارێىی پ
چۀعە ثە ئەِەوەٚە ئەَ  وە ضبعیرأی وٛرظیص ضب٘یعْ،

گیبٔعارە ڕۆزسٛٚوەیبْ ٌە ظێڕە ضیعرەوبٔیبٔعا زیٕعٚٚ ڕاگرتٛٚە! 
ِسىی ِبِزیص ٘ێٕعە ثە ٔرضە وە ثە ِسمبڵ ظەفرۆضێت ٚ ٌە 

 .تێىستی  ضیعری وٛرظیطعا ثە زۆر ضێٛە تەٚزیف وراٚە

ی یبْ زێڕیٓ(، ظەگەڕێتەٚە ئبڵتِٛٚٔبِزی )ِێژٚٚی ئەفسبٔەی    
ی چیڕۆن ثۆ سـەرظەِی فیرعەٚٔەوبٔی ِیسری ظێریٓ، وە ٌە 

ِبِزی ئبڵتٛٚٔی( وبرەوتەرێىی سـەرەویی )سـۀعرێال( ظا )
پێٕح سەظە پێص   یص ثۆئبڵتٛٚٔچبالوە. وٛٔتریٓ پەیىەری ِبِزی 

ِبِزی ئبڵتٛٚٔی( ٌە )ثۀبٚثبٔگتریٓ  ثەاڵَیٓ ظەگەڕێتەٚە. یزا
( ٠٨)  (Ramayana) ٘یٕعۆسی ظایە ثۀبٚی ظاسـتبٔی ئەفسبٔەێىی

 تە لبرەِبٔی ظاستـبٔەوە. ٌەٛٚەوە ظۀگی ظاٚەتەٚە ٚ ث
 ٚ سّی ئبژەڵ ظٚای ئەٚەی ظەضرێٕە ئەفسبٔەی سریبٔیطعا لۆچ
 (٠٩). ژێر زەٚی ظەثٓ ثە ئبڵتْٛٚ

ضـبعیرێىی ضٛێٕەرە ٚ ثەئبگبیە، ِبِزی ئبڵتٛٚٔی، ظەلٕٛٚس،   
ثۆ  ثەاڵَثٛٚٔیىی غەریت ٚ ضـبز ٔییە ٌە زەیٓ ٚ ٘ۆضی ئەٚظا، 

ِۆری ضۆی ٌە ئەفسبٔەوە ثعات، ئەٚا  پۀدەئەٚەی  ٚەستبیبٔە 
پێ  ٌە زێڕ گرتٛٚە ٚ ئەَ ئەفسبٔەیەی لۆچەوبٔی ِبِزی

 :ثەضطیٛٚە

 لەسەر گردەكم بچێنە

 نەكان لەدوورڕاتا مامزە قۆچ ئاڵتوو 

مەوە غاربدەن  (٣١) بەرەو پیر

  ثۆ ِبِز ٚ ثۆ ئبڵتْٛٚ؟ ٚەن پێطتر ئبِبژەَ پێ ظا، ِبِز، ثەاڵَ   
ثەر٘ەِی ئەَ ضبعیرەیە ٚ وچەِیری ٘ەِٛٚ گیبٔعارەوبٔی وۆ

ٌەٚأەیە  ٘ەر ، ڕۆزی یەودبر ثە ڕۆزی ئەَ گیبٔعارە ئبضٕبیە ٚ
ٌەثەر ئەٚە ثێ وە ئەٚ گیبٔعارە ٘ەڵگری ئەٚ ضەسڵەتە 
خٛأبٔەیە وە پێطتر ئبِبژەِبْ پێعاْ. ئبڵتٛٚٔیص سێ 
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  . ضۆڕاگر ٚ ٔەگۆڕە، ثۀرش ٚوەِە وبٔزێىی، ضەسـڵەتی تێعایە
ٌەثەر ظآلٔە. ئەٚە خگە  ٌەالی ڕەگەزی ِێیٕە ضۆضەٚیست ٚ

زیبرەتىەرأی سـەر وە ضبعیر ظەیەٚێ ٘بِٛضۆوەر ٚ ، ٌەٚەی
تب ، ِەزارەوەی ئەٚ خیبٚاز ثٓ، تۀبٔەت ٌە گەڵ ِبِزی ئبسبییعا

یٕەوبْ ٌە ظٚٚرڕا ڕە تریسه ٚ ثریسىە ثریسىی لۆچە زێتریسى
ٔەِرییە( وە ِبفێىی ). ِەغزا ضبراٚەوەی ضبعیر ٌێرەظاثٓظیبر

ڕەٚای ضۆیەتی ٚ ئبزاظە ضەٚٔی پێٛە ثجیٕی! ثۆیە ثێ ضەرَ ٚ 
ظە٘ێٕێتە ڕێزی پیغەِجەراْ ٚ ٌەِەیص زیبتر،  ضىۆ ِەلبِی ضۆی

ئەگەر ِەزاری پێغەِجەرەوبْ ئبراِگەی ٘ەِٛٚ وەس ٚ ٘ەِٛٚ 
ب ثۆ ِبِزە ٙٔەٚزاظی پیبٚچبن( تۀ)ئەٚا ِەزارەوەی ، ظڵێه ثێ
زەسرەت(ێىیص ٌە )ٛٚٔەوبٔە.  ظیّۀی ٚ سیّبی خۆرەلۆچ ئبڵت

یٛیستٛٚە ضبعیر ٔە ثەاڵَژێر تۀىە تبرِبیی ٚضەوبٔعا ظەثیٕرێ، 
زۆر زەلی ثىبتەٚە، ئەٚیص ئەٚەیە وە وەثبٚەضی ئەَ وبرِبِزە 
خٛأبٔە ضبظ ٔەثٛٚە! ظۀب ئەٚ ٘ەِٛٚ سٛٚتبْ ٚ ٔبڵە ٚ زەژِەتە 
ٌە پێٕبٚ چی؟! ئەگەر ضبعیر ثەَ ِبِزە لۆچ ئبڵتٛٚٔبٔە ظڵی 
ضىبٚی  ضۆی ضۆضىرظثێ، ظەثێ ثزأێ وە ظڵی زۆرأیطی 

زۆرْ  ٚ ضۆٚیستی ٚ  چٛٔىە ٘بٚتبی ِبِز، ڕۀدبٔعٚٚە
ی ئەٚ ٌێرەظا ـــ ثۆ ضٛێٕەر ــ ضـبراٚە ٔییە!  ئەِە ٚەن یضۆپەرست

 . یەوێه ٌە ئەفسبٔە سەرەوییەوبٔی ئەَ ظەلە ظەثیُٕ

 :دوو: ئەفسبوەی دارەبسمبرە

ئەسـتٛٚر ٌە ٚە( ظارێىی لەظوۆڕێ ـ ضەلآل)ٌە ٔزیه ضبرەظێی   
ثٛٚٔی سەر گبزەرەی پطت ڕاوطبٚە ٚ ضەڵىبْ ثۆزبسـڵ 

ِرازەوبٔیبْ سەرظأی ظەوەْ ٚ ثزِبر ٌە لەظیعا ظەچەلێٕٓ، 
 .ئێستب خەستەی ئەٚ ظارە سەظاْ ِێص ٚ ثزِبری تێڕاچٛٚە

تمبظیبْ ٚایە، وە ئەَ وبرە، ژأەسـەر ٚ زیبرەتىەراْ ئی  
ظیبرە ٔەٚزاظ ڕەفعەتیص ثە   (٢٠)ئێطـە چبرەسەر ظەوبت.ظظأ

ٚ ظٚریص ٔییە ٘ەر ئەَ  ثیٕیٕی ظیّۀی ئەَ ظارە سـەرسبَ ثٛٚە
  .(٢٢).لەسیعەیەٛٚثێتە ٘ەٚێٕی ئیٍٙبِی ئەَ ظارە ث
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ِەڵەی ٌە گەڵ تەٚزیف ورظٔی ئەَ ٘ەرٚە٘ب ٚەن ئەفسبٔە ِب
ظارەثزِبرە( یەظا ورظٚٚە ٚ تۆیص زەلی ضۆتە ثپرسیت : ثە چ )

  زەلێه!؟

ضـبعیر ثە گطتی، ِرۆڤێىی  ثە٘رەِۀعە، ئەٚ ٘ێٕعە ضەیبڵ   
 أبی ئەفرأعٔی ٘ەِٛٚ ضتێىیوە تٛ، وراٚەیەفراٚاْ ٚ زەیٓ 

 :ثە ٚضە، ٌە خیٙبٔی ضیعرظا، ٌێرەضعا ظٚٚ ضبڵ ظە٘ێّٕەٚە ٘ەیە

  ضـبعیر ظەتٛأێ ٘ەِٛٚ ضتێه ثىبتە ضیعر. ضـبعیری ڕیبٌیزِی •

٘یچ ڵێ:"ظە (  Gustave  Flaubert ٠٨٨٦ – ٠٨٢٠)فەرۀسی 
تێعا گەرظیٍەیەوی ئەَ گەرظْٚٚ ٚ ژیبٔە ٔییە، ضیعریەتی 

وراٚ ئبسبییە ظارە زەثەالزێىی ثریٕعاروەٚاتە زۆر   (٢٣)ٔەثێ."
 .ثە ِێص ٚ ثزِبراْ ثجێتە وەرەستەی  ظەلی ضبعیرێه

ە وراٚە، وە ضـبعیر ئەفسبٔەسـبزە: زۆر ٌەِێژە ظرن ثەٚ •
ی ورظٔی ٔبٚی ضۆیبْ یپێٕبٚ ثۀەِرضبعیراْ، زۆر خبر ٌە

ضب٘یعزبڵی  ئەفسبٔەیبْ ٘ۆٔیٛەتەٚە ٚ  ئەظەثی خیٙبٔیص  
یبْ ٘ەِٛٚ خب ، ظەیبْ ّٔٛٚٔەیە  ٌە ئەفسبٔەی ضٌٛمێٕراٚظا

ٚ چۀع ئەوتەرێىی ئەفسبٔەوە ئەَ  ئەفسبٔەوە یبْ لبرەِبْ
:" ٘ٛٔەرِۀعاْ ظەڵێ (Marty Rubin) ثۆیە، سیفەتەیبْ ٚەرگرتٛٚە

ٔەضتێ ٚرظتر ئەَ ضبڵە ثب (٢٤)ضۆیبْ ظەثٕە  ئەفسبٔەی ضۆیبْ."
، ئەفسبٔەیەن ظٚٚ ئەستٛٔعەوی ٘ەیەضٛرظوەیٕەٚە. ٘ەِٛٚ 

یەویبْ  پۀدە ضسـتٕە سەر ثیرۆوەی ظیبرظەیەن یبْ ضتێه، 
خب ثۆ ، یەظٚٚەَ پەیبِی ڕاڤەورظٔی ئەَ ظیبرظە،  یبْ ئەَ ضتە

 ،ثٛغز ٚ لیٕە، ضۆضەٚیستی)٘ەر ِەثەسـتێه ثێ  ٌە 
ِەرگ ٚ ، ثێ ثبٚەڕی ، ضٛاپەرستی ،ئبضتی ٚ ئبراِی، ضـەڕضٛضـۆڕ

 .(..تبظژیبْ ظا .

ٌێرەظا، ظیبرظەوە ٚضىە ظارێىی ٔبٚلەظ ئەسـتٛرە، ثە سەظاْ    
بپبی خەستەی ثزِبر ڕێژوراٚە  ثزِبری فرە  لەثبرە ٚ ضـێٛە، سەرت

 .ۆسەی ثزِبر ڕێژورظٔەوەش ثەرظەٚاِەڕٚ پ
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ٚەن ظەلٕٛٚس ٌە ظەلەوەیعا  ـپەیبِی ڕاڤەورظٔەوەش ـ   
ظٚٚەِی  سەظەی ڕضتٛٚە ــ ثەَ ضێٛەیەیە: ٌە ٔیٛەی ظای

ٌە وۆٔە ضـبری ٘ەٌٚێرێ، ِرۆڤێه ٌە ظایه ظەثێ، وە ، ڕاثرظٚٚظا
ظێ سەر ٚ ڕیطی ثەفر ثگرێ، ٘بٔب ثۆ وچۆڵەیەن ظەثب وەس وەس 
ٔبیٕبسێ، ٌە غەیری ضۆی ثەٚ ٌەٚە  ٚ ظاٚای ٌێ ظەوبت ٌە سەر 

تب ِبِزە لۆچ ، ثزِبرەە گرظێىعا ثیچێٕێت ٚ ثیىبتە ظارەتەپۆڵى
ەٚ ٌە ئ. ثىبت ًثێٕە سەری ٚ ِراظ ٚ ِرازیبْ زبسئبڵتٛٚٔەوبْ 

٘ەر ثزِبرێه وە ظەیچەلێٕٕە خەستەی، چێژ ٚەرظەگرێ، چٛٔىە 
ئەِە تبوە ڕێگەی گەیطتٕی عبضمبٔە ثە ِراظەوبٔیبْ. ئێسـتب 

ظ ڕەفعەتە ٚ ٌەِەش زێتر وچۆڵە ٔەٚزا، ئەَ ظارەثزِبرە
ٛٚوە ٔبسراٚەوە، ضبعیری  ٌە ڕۆزی ضٛێعا چبٔعٚٚە، ثۆیە ٘ۀٔە

 .ٌەثەر چبٚاْ ظیبر ٔییە! ظارەوە ثۆتە ِەزاری ِبِزاْ

ضـبعیر چۆْ ئەَ ثیرۆوەی تەٚزیف ورظٚٚە؟ ئەِە    
. ثۆتە ثێ سێ ٚ ظٚٚئەفسبٔەیەوی ظەستىرظی  وٛرظییە 

ئەستٛٔعەوی سەرەویی ظەلەوە، ثۆ ٔبٚٔیطبٔیص ٘ەڵجژارظەیێىی 
ِبِزاْ(  ِەزاری )خٛأە! ٌەسەرەتبی ئەَ ثبثەتەظا، گٛتّبْ، 

ْ ورظ. چیٕەوبْ اِبی ٌە ضۆگرتٛٚە ٚ ثبسی یەوەوبّٔبڕثٛٔیبتی ظ
، ترۆپه، اِب ثریتییە ٌە سێ پٍە:  سەرەتبڕیبْ لۆٔبغەوبٔی ظ

ەلەضعا ٘ەِبْ سێ پٍە، وراٚە یبْ ظاضراٚ(. ٌەَ ظ)وۆتبیی
 ٛٚٔەتەٚە: ظٚٚثبرە ث

چێٕە( ِێطی سەرەویی ئەَ لەسیعەیە،  وە ّث)سـەرەتب:  ڕستە  •
ٔبٚەڕاستی ثبزٔەوەظا چەلیٛە. ثڕٚأە  ضـەضەِیٓ ڕستە ٌە 

  :ضیعرییە ظەستپیىەوە

 بەدەسی  خۆت

 (٢٥) لەسەر گردەكم بچێنە

ٚەن وەڵەوەچٓ، ٚضە ٚ ظەستەٚاژە ٚ ڕستە ٚ ، خب ٚرظە ٚرظە   
 .ثّچێٕە( تب ظەگبتە ترۆپىی ظەلەوە)ەضبتە سەر ٚضەی وۆپٍە، ظ

 :ظایەترۆپه:  پۆپەی  ظەلەوە ٌەٚە •
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 یەكەو بزماری مرازم یل  بكوتن

 با وشـك و سیس هەڵبگەڕێم

 بزمار بمخوات

 (٢٦) مەرگ ... قل قل گەآلم ببات

اِبٔٛٚس، ئەَ وبرەی ضسـتۆتە ٔبٚەڕاستی ڕضبعیریص ٚەن ظ   
 .ظەلەوە ٚ ثۆتە ظڵ یبْ ضۆر یبْ چەلی ثیرۆوەوە

ثّچێٕە( )( خبراْ ٥)وۆتبیی: ٌە ظٚا ٘ۀبسەیعا، ضبعیر   •
ٕىبٚە... تب ڕاظەێه ظەوبتە ٚ  خبریص ٘ەیە ٌە ئەٚویعا ضظٚٚثبرە 

اِبوە ثە ٔیٛە چڵی ثە خێعە٘ێڵێت، چٛٔىە ثە ڕظٚا پەرظەی ظ
 ڕاستی ٔبزأیٓ وە ئەَ وچە ئەٚ ظەچێٕێ؟. یبضۆ ٌە ظٚا سبتی

رێتەٚە، ثبضتر ٚایە ٚ ضبعیر ٘بٚار ظە وبت ٚ ظۀبپڕۆسەی چبٔعٔع
 :ثبضتر ثبضتر

 دەبمچێنە

 ...بمچێنە ... ب

 لەگیای  خۆتم بچێنە

 (٣٨)!لەجەسـتەی خۆتم بچێنە

 ِۀعأە ِبِەڵەی ٌەگەڵعارثّچێٕە(، چۀع ٘ٛٔە)ڕستەٌێرەظا،    
وراٚە ٚ سەروەٚتٛٚأە ٌە ٘ەر سێ لٛٔبغعا، ڕە٘ۀعی ضۆی 
ظۆزیٛەتەٚە ٚ ِەثەستی پێىبٚە. ٌە ڕٚٚی ڕە٘ۀعی ظەرٚٚٔییەٚە، 

٘بٚارەٚە، ِەراِی ٔبضی ظٚٚثبرە ورظٔەٚەی ٚضە ثە زەسرەت ٚ 
ثّچێٕە( )ڕستەی ڕٚٚ، ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەی  ضبعیر ظەضبتە

 !ظۀگعأەٚەیەوی ظەرٚٚٔیی تێعایە

ئێسـتب، ٘ەر ٌە سـیبلی ئەَ ئەفسبٔەیەظا، ٚا ثبضترە،  ئەَ    
 :ٚرظە ضبآلٔەش ثبس ثىرێت

ظەوبت ٌەسەر تەپۆڵىە گرظێه ثیچێٕٓ. ثەرزی ٚ  ضبعیر ظاٚا
ٌە ضیعرظا سٛٔجٍی، گەضجیٕی ٚ ظٚٚرثیٕی ٚ ثڵٕعی ٚ تۆلەڵە، 
 ثەظیبر وەٚتٕە.

 ".لەسەر گردەكم بچێنە"
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o ئەِەیص ئێطـە، ٚ ژاْ ٚ ئبزار ثە  ظڵ  زۆر زۆر یرضبع 
 ٘ۆوبرەوبْ خب ئەٚە، ظەرٚٚٔیی خیٙبٔی ڕۀگعأەٜ

 :گطـتگیر یبْ ثٓ ضٛٚظی

 بەحەیران بناورێنەوە و

 سـووتوو لەخۆ بتەكێی   

ان ژان بدركێی     سـی 

 (٢٨)موناجاتیان ببیرسێتەوە لە چ  

o ثەسەر ثبڵی ِەرگ، ٌە ٔەترسـبْ ٚ فیعاوبری ڕۆزی 
زەرەری ٔییە،  ضبعیر، ظەزأێ وە ثەاڵَ وێطبٚە، ئەفسبٔەوەظا

 .ی( ثەظٚاٚەیەیٔەِر)چٛٔىە ئەَ ِەرگە 

 لقوپۆپم
 

وسـیا لە ناڵە ناڵ ڕ  قیر

وسـیا لە نركژی  قەد و برینم  (٢٩)قیر

o ثۆٔێىی ِبسۆضی ٌێ ظێ، ِٓ ٚای ظەثیُٕ ٌە ثەر زۆر  ەلەوەظ
یر  ئبڵٛٚظە ئبزاری ٚ ٔبضۆضی ٚ سەرئێطەیی ثەرظەٚاَ، ضبع

 :(، ثۆیە چێژی ٌێ ٚەرظەگرێرئبزا)ئیعِبْ(  ثٛٚە ثە )

 یەكەو بزماری مرازم یل  بكوتن

 با وشـك و سیس هەڵبگەڕێم

 بزمار بمخوات

+++ 

! دەبمە دارەبزماری فریادڕەس  كچ  

 فریادڕەیس ئەو هەڵوەدا و ئەو دەلوانەی

 (٣٤)دەخوازن ئاوێزای  یار

 

 :سێ: ئەفسبوەی مبر و سـێى و ئبدەم و حەوا

سـێٛ( )ِـبر( ٚ یەن خبر ٚضـەی )ٚضـەی ظٚٚ خبر ، ٌەظەلەظا   
ثەوبر٘بتٛٚە ٚ ڕاسـتەٚضۆش ثەستراٚٔەتەٚە ثە سـەرثٛرظەی 
ثە٘ەضت ٚ ظەرورظٔی ئبظەَ ٚ زەٚا ٌەٚێ.  ٌێرەظا ظەثێ 



232 

 

سـێٛ(ە وە ثىەیٓ، چٛٔىە )ِبر( ٚ )ستەیەن ٌەسـەر  ٚضـەی ٘ەڵٛە
ٚضـەیە، پەیبِێىّبْ ظەظاتێ وە  ضـبعیر ثە سـیسری ئەَ ظٚٚ

ظەتٛأێ ثۆ ٘ەِیطە  وە وەی ئەٚ( ٘ێٕعە پیرۆز ٚثە٘ێزەِەزارە)
ِبِزە لۆچ ئبڵتٛٚٔەوبْ ٌە ثە ٘ەضـتعا ٔیطتەخێ ثىبت ٚ 

 :.ثیبٔٙێڵێتەٚە

ەی    ناشـهێڵم ماری ئیر

 سـێوی فریویان دەرخواردبدات

 ناهێڵم نا

 ناهێڵم مار

دەوسیان دەر بكات  (٣٠)لە فیر

ٚضـە( ظا،  ڕەضٕەگری )ثبرەی ٘ێز ٚ سـیسر ٚ وبریگەریی ٌە  
ظەڵێ:" ضـیعر،  زِبٔێىی  (Paul Engle ٠٩٩٠ -٠٩٤٨)ئەِەریىی
ٚزەێىی ثێ سـٕٛٚری ٌە ضۆ گرتٛٚە، خەسـتەوەی    ثەاڵَئبسـبییە، 

 .زِبٔە، ئێسـمبٔەوبْ ثیرۆوەْ،  ضٛێٓ ٚ ظەِبری ٘ەسـت ٚ ٘ۆضـٓ
ئەِبٔەیص ٘ەِٛٚیبْ ثە پێسـتەیەوی ٔەرَ ٚ ٔیبْ ٚ ٔبزظار ٚ 

ئیرەیی( )ٌىبٔعٔی ٔبٚی   (٣٢)ثۆٔطۆش پێچراٚٔەتەٚە وە ٚضـەیە."
ظەستّبْ ظەگرێ ثۆ ضیىرظٔەٚیەوی  ِێژٚٚی ، ِبر()ثە ٚضـەی 

ِبر ٚ سـێٛ(ەوە، ٌە ٘ەر سێ وتێجە )ثبثەتەوە. سـەرثٛرظەی 
 ٌە سـبڵی  (Enuma Elish) ثەاڵَ، ئبسـّبٔییەوبٔعا ثبس وراٚە

( پەرظەی ٌەسـەر ڕازێىی ثبیەضعاری  ضبرستبٔییەتی ٠٩٨٧)
وە ئەٚاْ ، ثبضـٛٚری عیراق ٘ەڵعایەٚەسـۆِەرییەوبٔی 

ِبرپەرسـت ثْٛٚ ٚ ضـٛێٕی پەرستگەوەضی ٔیطبْ ظاٚە ٚ  
ٓ،  ی( سـبڵیص پێص زای٢٤٤٤)ثٛٚە،  (Tiamat) ِبر( ٔبٚی ضٛاٚۀعی)

ضەٌك ٚ ِبر ٚ )گٍگبِێطعا ئبِبژە ثە ئەفسبٔەی  ٌە ظاسـتبٔی
ِبر(،  ٘ەرظٚٚ )ۆٌۆژیب، ثەظرێژایی ِێژٚٚی ِیت   (٣٣).ِرظْ( وراٚە

ثۆیە ڕیزثۀعی  خۆری ، تێٚ پیرۆزی( ظراٚە  ٔەگریسی)سیفەتی 
ِبر( ٔەن )ەٚە، چەِىی  (Diel) ٔبٚەوبٔی ِبر ظٚٚرٚظرێژە. ثەالی

٘ەر ڕەِزی گٛٔبذ ٚ تبٚأەوبٔی وەسەوبٔە، ثەڵىٛ سـەرچبٚەی 
٘ەِٛٚ فیتٕە ٚ ئبضـٛٚة ٚ ضـەڕٚضـۆڕێىی ئەَ ظٔیبیەیە، ئەِەش 
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ظایە ـــ  وە ئەفسبٔەی ضۆی ٘ەیە.  (Midgard) ٌە ئەستۆی ِبری
یٕەوبٔیص ٘ەر ثگەڕێٕەٚە  سـەرٚگێالوی یظٚٚر ٔییە سـەرچبٚە ئب
ٌە ئەفسـبٔەوبٔی ثبثیٍی ٚ سـۆِەری ٚ   (٣٤)ئەَ خۆرە ئەفسبٔبٔە.
ەٌتٛٚری وە ٌە و  (٣٥)٘بتٛٚە، (Lilitu) ئبضـٛریعا ٔبٚی ِبری

ضەٚە، وە ِٕعاڵی تبزە ٌەظایه ثٛٚ ظەڕفێٕێ(. )وراٚەتە  وٛرظیعا
ِبری ضـیٓ ٚ ِبری زەرظ ٚ ِبری ڕەش ٚ )ئەٚا خگە ٌە ئەفسبٔەی  

.تبظ(. ئەٚەی وە پەیٛۀعی ثە ثبثەتەوەی ..خٕدرخٕدرِبری 
ِبر ضەٌك ٔەسـٍێىی ٔۆێی ٌە ، ئێّەٚە ٘ەیە، ئەٚەیە، ضبعیر

سـەرەٚە ثۆ ئەَ ِبری ئیرەیی(، ٌە ظٚٚ )ورظٚە ٚ ٔبٚی ٌێ ٔبٚە 
ضـیعر ئبٚێٕەیە ٚ ئەَ سەرظەِص ، ضبڵە ظەچێٓ: یەویبْ ئەٚەیە

سەرظەِی ئیرەیی ٚ زەسـٛٚظی ٚ چبٌٚێعاْ ٚ چبٚپێ ٘ەڵٕە٘بتٕە 
ئەٚەوەی تریطیبْ، ضبٔبزی ورظٔی ضبعیرە ثەٚ   (٣٦)ثە یەوتری.

ِبِزە لۆچ ئبڵتٛٚٔبٔەی وە ثێ ٘بٚتبْ ٚ زەسـٛٚظاْ ئیرەییبْ پێ 
گرێیەوی ظەرٚٚٔی ثۆ ضـبعیر ، ئیرەیی()یص ٔییە ظەثەْ ــ ظٚٚر

 .ظرٚست ورظثێ ٚ ئێّە پێّبْ ٔەزأی ثێ

ی وٛرظ ٔییە، وٍتٛٚری ئەفسبٔەی ظەلٕٛٚس، یەوەِیٓ ضبعیر   
یبْ ضبعیری ی ٌە ضیعرظا تەٚزیفىرظثێ، ثە ظە ِبر ٚ سـێٛ()

رش، ثە ضـێٛاز ٚ فۆڕِی خیبٚاز ٚ ثۆ والسیه ٚ ٔٛێ ٚ ٘بٚچە
خیبٚاز ئەِەیبْ ورظٚٚە ـ پێٛیست ثە ٘ێٕبٔەٚەی ِەثەستی 

 .ّٔٛٚٔە ٔبوبت
 

  :چـىار: ئەفسـبوەی فیردەوش

ٌەثەر ، ِبر ٚ سـێٛ(ەوەیە، ٌێرەظا)ئەِە، سـێجەری ئەفسبٔەی    
فیرظٚەس( یەن )یٓ. ٚضـەی چۀع ٘ۆیەن، ثە خیب ثبسی ظەوە

 :خبر  ٌەَ ظەلە ظا ثەوبر ٘بتٛٚە

 ناهێڵم نا

 ناهێڵم مار

دەوسیان دەر بكاتلە   (٣٧) فیر
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ٌە تێىستی ئەفسبٔەوبْ ٚ وتێجە ئبیٕییەوبٔعا ثە ٘یچ    
ِبر ٚ سـێٛ ٚ ئبظەَ ٚ زەٚا( )ضـێٛەیەن، سـەرثٛرظەی 

 ثە٘ەضت/)ب ثە ٙتۀثەڵىٛ  ، فیرظەٚس(ەٚە ٔەثەستراٚەتەٚە)ثە
 . خۀەتیص ئبِبژەیە ثۆ سـێجەری ظارضٛرِب ٚ ظٚاتریصخۀەت(

 ز ٚ ثبغ ٚ ثێستبْ ٚ چیّەْ ٚ گٛڵزار.ەثۆتە ڕپەٌی ٘بٚیطتٛٚە ٚ 
ّْجُمَ اْهجٌََّ ) ًْ أٌَحَ َّزَ َِب رَغَداً دَیْ َّكُْوٌَب ێب آدَىُ اْشنُ ٌْ َّاڵ خَْلَرتَب  دەَ َّناُڵ يِ ضِْئخُيَب 

سـەرچبٚەوبٔی ثەگٛێرەی   (٣٨)(بهِيِیًَ ؼضَّجَرَەَ فَخَنٌَُّب يًَِ اهْ ٍِ اهذَُـ
ٚ ِەرتەثە ٚ ظەرەخەی  چۀعە٘ب ِۀزڵٕی ئیسالَ، خۀەت، یئبی

( ثباڵظەٚسی فیر )ٚ ضۆش ٚ خٛاْ ٚ ڕازاٚەوەی ثباڵ٘ەیە، ٘ەرە 
ا شـأهخى اهوَ اهجٌە ذإ :"ش.( ظەفەرِٛٚێت.ظ)یە، ثۆیە پێغەِجەر

:" أُّڵئِمَ ُُىُ ەرِٛٚیضٛای گەٚرش ظەف  (٣٩) فبشـأهٍّ اهفردّس األعوٓ."
ّْسَ ُُْى فِیَِب خَبهِدًَُّ ًَّ ذُ یًَ ێڕذِ اڵّ اموارثوى  ە، ثۆ ضبعیر ثبضـ.  (٤٤)".اْهفِْردَ
  ٘ێٕبٚە؟ثە٘ەضـت( ثەوبر)فیرظەٚس(ی ٌە خیبتی  ٚضەی )ٚضـەی 

ەوبٔی ضۆی ظەوبت. ئبڵتِٛٚٔەظذ ٚ سـتبیطی ِبِزە لۆچ   یەوەَ: 
ضۆ فیرظەٚس ئەٚ ضـٛێٕە ئبسـبییە ٔییە،  وە ثبٚەڕظارأی 
ئبسـبیی ثتٛأٓ ثیگۀێ. ٌە فیمٙی ئیسـالِیعا، سیفەت ٚ 
ضەسـڵەتەوبٔی ئەٚ ئیّبٔعارأەی ظەست ٔیطبْ ورظٚٚە وە 

پبویی ٚ تەلٛا ٚ ْ، ئەٚاْ ٌە ٌٛتىەی ثباڵئەٍ٘ی فیرظەٚسی 
ضۆیبْ   ضٛظایبْ ثۆٚ ڕەزاِۀعیی  یەوتبپەرستییعاْ

ٚٔەوبْ ئەٍ٘ی ِٛسۆگەرورظٚە. وەٚاتە ِبظاَ ِبِزە لۆچ ئبڵت
ی ثبٚەڕظارە یضبٚەْ ٘ەِبْ سیفەت ٚ وەسێیت، فیرظەٚسٓ
 .پبوەوبٔٓ

فیرظەٚس( )ئەفسبٔە(  ئبِبژە ثە )ظٚٚ: ثۀعە ثۆیە ثە  زاراٚەی 
ظەوبت ،چٛٔىە ئەَ فیرظەٚسـە ظەستىرظی ضـبعیرە، ٘ەرچۀعە 

ِیتۆٌۆژۀبسەوبْ، ئەفسبٔە ثە ثبٚوی ئبییٓ ٘ێٕعێه ٌە 
ظەڵێ:" ِەسیسییەت ٘ەر ٘ەِٛٚ،  (C. S. Lewis) ظاظۀێٕٓ ٚ

  (٤٠).ئەفسبٔەیەوی ٚالیعی ثەاڵَئەفسبٔەی ڕٚٚتە، 

ەوبْ، ثە ئبڵتٛٚٔٔەِری( ثە ِبِزە لۆچ )سێ: ثەضطیٕی سـیفەتی 
ضبعیر ٌێرەظا، ضٛێٕەری ئبسـبیی  ثەاڵَِبٔەٚیبْ ٌە ثە٘ەضـتعا. 
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چبٚ ثەسـتە ظەوبت. چۆْ؟  ٌەَ ٔەِریی ٚ ضٍٛٚظە ظا،  ضـبعیر، 
 ضۆیەتی، ٚەن پێطتر ئبِبژەِبْ یبْ ضٍٛٚظی یِەثەستی ٔەِری

. چٛٔىە ی ظارە ثزِبرە  یەوسـبٔە ثە ٔەِریی ضـبعیریعا. ٔەِرپێ
 .ە ٚ ڕۆزی ضبعیرەتثزِبرە خەسـٌێرەظا ضۆظی ظارە

 :تەلیسـمی خۆشـئبوازی دەقـەكە

ئەٚأەی ثە ضـیعرەوبٔی ضـبعیر ئبضـٕبْ، ظرن ثەٚە ظەوەْ وە    
ٔبٚی ئەٚ، ٌە ڕیزثۀعی ٔبٚی ئەٚ ضـبعیرأە ٘بٚچەرضبٔەظایە 

ظەزأٓ ٚ ضـیعری ثێ  ۆسـیمب ثە ثەضـێه ٌە ڕۆزی ظەلەظاِ)وە 
ِۆزیه ثەالی ئەٚأەٚە ضـیعری وبِڵ ٔییە(،  چٛٔىە ٚەن ضبعیری  

ضـبعیر، ٌە ئەزەٌڕا، ظەڵێ:"( W. H. Auden ٩١٧١ – ٩١٢٧) ئیٕگٍیزی
 ظایە ضـێتبٔە ٌە عیطك ٚ ئەٚێٕعاریی، وەسـێىە ٌە گەڵ زِبٔعا

( ٠٥٥)ظۀگ ٚ ِۆسیمبش خەٚ٘ەری زِبٔٓ. ٌەَ لەسیعەیە   (٤٢)"
سـەظای ٚضـەیەوت ظێتە ثەر ٚضـەییەظا، ثە ظەگّەْ  ظۀگ ٚ 

ضـیتەڵىرظٔی ضـبز ثێت یبْ ٔبِۆسـیمی ٚ وڕٚ وەرش ثێت ـ گٛێ ٔە
سبز ٚ ئبٚازی ئەَ لەسیعەیە ثبثەتێىی سـەرۆثەضۆی ظەٚێ ٚ 
ٔبِەٚێ ٌێرەظا چیڕەی ثعەِێ، ثۆیە ثەَ سـەرە لەڵەِبٔە، ٘ەر 

 :ئبِبژەیبْ پێ ظەظەَ،

وێطی ظەلەوە چٛار ثڕگەییە ٚ وۆپٍەوبْ سـەرثەضۆْ ٚ  •
 (.(No Run onlinesثبزظأی ثۆ سـەر وۆپٍەوبٔی ظٚاتر،  تێعا ٔییە

ٌە ، ٚضـەوبْ ئبضێٕراْٚ ثە ئبٚاز ٚ ٌە ضۆضیی ئبٚازەوبٔیبٔعا •
/  ِـبِز / ِـەزار /  سـتراْ )بٔیبٔعا، ٘ەڵجژارظراْٚ: پبڵ ٚاتبو

ضـێتبٔە /  ٘ەڵٛەظا / خٛظایی/  ثّچێٕە / )ثڕگە(،    ٢زەژِەت :  
 (.ثڕگە ٤/ ثتەوێٕٓ / ثعروێٕٓ: ثجبرێٕٓ) ، ثڕگە( ٣: ِٛٔبخبت

ظەستەٚاژەوبْ، ثۆْ ٚ ثەراِەی ئبٚازی فۆٌىٍٛری وٛرظییبْ  •
ثەرە ٚ پیرِەٚە /  ٌە زەژِەتبْ /  ثٕبٚرێٕەٚە/ ٔبڵە )پێٛەیە: 

/ ٔروژٔی لەظ ٚ ثریُٕ / ثەظەَ ڕاز ٚ ٔیبزەٚە / ثەظەَ ظاظ ٚ  ٔبڵی
 .(فیغبٔەٚە /  لً لً گەآلَ......... تبظ
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ترپە ٚ ڕەزَ )وٛپٍەوبْ ٘بٚسـۀگ ٚ ضۆضـئبٚاز ٚ پڕ خٛٚڵەْ ثە  •
  (٤٣) :ٚ ئبٚازەٚە ٚ ٘ێز(

 لە مەیخانەمدا شـێتانە بباڕێی   

 ببارێی   شـەونیم گەریم جودای  

 بەحەیران بناورێنەوە و

 سـووتوو لەخۆ بتەكێی   

ان ژان بدركێی     بە سـی 

+++ 

 با وشـك و سیس هەڵبگەڕێم

 بزمار بمخوات

 قل قل گەآلم ببات مەرگ ... 

 خۆ سـبەی دەگەنە مراد

+++ 

 دەخوازن ئاوێزای  یار

 باڵیان بەسـەردا دەكێشم

 هەناسـەیان هەڵدەكێشم

ەی    ناشـهێڵم ماری ئیر

 سـێوی فریویان دەرخوارددات

 ناهێڵم نا

 ناهێڵم مار

دەوسیان دەربكات  (٤٤)لە فیر

یەوەیەوی تۆوّە  پٍەوبْ: ظەلەوەیەوۆ وۆ ئبٚازثۀعی •
ظاڕێژراٚی یەوپبرچەییە ٚ ٘یچ ظرز ٚ وەٌێٓ ٚ لڵیص ٚ ضىبٔی 

ثۆیە ٚا ضۆضـترە،  ثە یەن ثێٓ  ثطٛێٕعرێتەٚە ٚ ٔۆش ، تێعا ٔییە،
 .ثىرێت
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 :بىویـبوی زمبوی دەقەكە

ضـبعیر ئەٚ سـەرثبزەیە،  وە ٚضـە ٌە لەفەز ٚ زیٕعأی     
 Eli ٠٩٤٨  -) پێٕبسـەی فەر٘ۀگیعا، ئبزاظ ظەوبت،  ئەِە گٛتەی 

Khamarov ،)ی ثٛٔیبتی یٔٛٚسەری ڕٚٚسییە. ٌە ضـیتەڵىبر
زِبٔەٚأیی ئەَ ظەلەیە، ظەگەیٕە ئەٚ ئۀدبِبٔەی وە زۆر ثە 

 :وٛرتی، پٛٚضتەی ظەوەَ

ٔیبتی تێىستەوبٔی ٘ەِبْ ڕێچىەی ثٛثٛٔیبتەوەی  •
ی ضبعیرە، ٌە ظاڕضـتٓ ٚ  ڕێی تبٚٚسبْ()وۆِەڵەضـیعری 

٘ۆٔیٕەٚە ٚ ٘ەڵجژارظْ ٚ ظەرثڕیٕعا. وە تبیجەتّۀیی ضبعیری 
 .پێٛە ظیبرە

الظاْ ٚ ثبزظاْ ٚ تێىطىبٔی تبزەثبٚی زِبٔەٚأی تێعا  •
 ٔبثیٕرێت، ٘ەرچۀعە  ضبعیر ظەستیطی ثۆ ٘ێٕعێ ظەسـتەٚاژەی
ثرظٚٚە وە ٌە فەر٘ۀگی ضیعرەوبٔعا تبزەثبْٚ  ٚەن: 

ثٕبٚرێٕەٚە / ٔروژٔی لەظ ٚ ثریُٕ /  چێژی ٔێرڤبٔب / ئەٚ )
  ... .(.٘ەڵٛەظا ٚ ئەٚ ظەٌٛأەی

زۆری ٘ەٚڵ ظاٚە پبثۀعی ڕێزِبْ ٚ ظەسـتٛری زِبٔی وٛرظی  •
 . ثێت

ضـبعیر ٘ۀبسـە ٚ ثێٕی وٛرت وٛرتی ثە ثۀعی ضـیعرەوبْ  •
ٔەیٙێطتٛٚە ٘ۀبسـەسـٛار ٚ ضٕىٓ ثٓ. ظرێژتریٓ  ثەاڵَ ظاٚە، 
 :( ٚضـەیە وە ظەڵێ٧)ثۀعی 

 با  ـ مامزە ـ  ئاگرییە ـ  سـم و ـ  پەنجە ـ  بە ـ خەنەكان

( خبر ٌە ظەلەوەظا  ظٚٚثبرە ثۆتەٚە وە ٨)چبٔعْ(،   )ٚضــەی  •
/   ـ  خبر ٣ثچێٕە ): بْ وبری ظاضٛازی ٚ پبڕأەٚەْ ٚەنزۆرثەی

ة...(. ٌێرەظا،  / خبر /  ظەثّچێٕە / ثّچێٕە  ٢ثّچێٕیت  ـ  
ٚ  ثزِبرەڵعەظا. ضبعیر ظەیەٚێت ثجێتە ظارە٘ەپرسـیبرێه سەر

 ئێّە ظەزأیٓ،  وە ثەاڵَەوبْ. ثجێتە ِەزاری ِبِزە  لۆچ ئبڵتٛٚٔ
ظارێىی ٚضـه ثٛٚی وٍۆرە. تەِۀی ظارە ثزِبرە زۆرە ٚ پیرە

 ثێ ٚ ئەٚ ثچێٕێت،  ظٚای چۀع ئەگەر ئەٚ وچۆڵە ضبتٛٚزیٕە



238 

 

ظەیەی تر تەِۀی ظەگبتە ظارەثزِبرە؟ ثێگِٛبْ عِٛرێىی ظەٚێ، 
زەق ثەضۆَ  ٔبظەَ،   وە ظەثێ ضبعیر ثڵێ چی ٚ چ ثٕٛٚسـێت، 

ثە ئەروی ، ٌە ظیعی ضۆِەٚە، ٘ەڵسۀگبٔعْ ٚ  ٔرضبٔعْ ثەاڵَ
 .ظەزأُ

 :(ِـەزاری ِبِـزاْ)ضـبثۀعەوبٔی 

 (٩١٣١ – ٩١٩٢ Dylan Thomas )ی ٘ەیە وە زۆر ثە ظڵّە ٚ گٛتەیەو
ٌە خیٙبٔی ضیعرظا، خبر ٘ەیە لەسیعە ٚات ٌێ ظەوبت  ظەڵێ: "

ثگرێت، ڕاچڵەوێیت، ثێعۀگ  ىۀیت،زەرظەضۀەت ثێتێ، پێج
ثیت، ٚات ٌێعەوبت، ٔیٕۆوەوبٔی پۀدەی پێت ٌەثەر چبٚتعا 
ثجریسىێٕەٚە، ٚات ٌێعەوبت وە ئەِە ثىەیت ٚ ئەٚە ٔەوەیت، 

ەسـت ثىەیت تبن ٚ تۀیبیی ٌەَ ظٚٔیبیەظا، یبْ ٘ەِٛٚ ظٚٔیب ٚا٘
ضەَ ٚ ژاْ ، ٌە تۀیطتت ظأیطتٛٚە، یبْ ٚات ٌێعە وبت  ٚاثزأی

ٚ ئبزارەوبٔت تۀیب ٘ی ضۆتٓ، خبریص ٘ەیە ٚا ظەزأی ٘ەِٛٚ 
خب زۆر خبر ٌە ظەلیىیطعا   (٤٥)."ضەڵه ضەِطۆر ٚ ظڵسۆزی تۆْ

ٓ ٚ ِێطـىی ضٛێٕەرظا خێگیر ٌە  زەی، چۀع ثۀع ٚ ظێڕێه ٘ەْ
ظرۀگ ٌەثیر ظەچٕەٚە. ٌە ظەلی  ظەثٓ ٚ زٚٚ ئەزثەرظەورێٓ ٚ

ِەزاری ِبِزاْ(ظا، ئەَ  ٘ێطٛە ٚضـبٔە ٌە گٛێی ِٕعا )
 :زریٕگبٔەٚەٚ ظۀگعأەٚی ضۆیبْ ٘ەثٛٚ

o انە بباڕێی   تێشـ مداەخانەیم ەل 
  (٤٦)ببارێی   شـەونیم گەریم جودای  

ِەیطبٔە( ٚە؟ ئەَ )پەیٛٔعی چییە ثە  ضـەّٚٔی خٛظایی()  
پتر ، ثۀعە خٛأىبرییەوی ٘ٛٔەریی ٚرظی تێعایە. ٚەن ثبٚە

ضەٚاْ   ٔۆضـیٕی ِەی ٚ ثبظە  ٚ وۆڕ ٚ وۆثٛٚٔەٚ، ٌە ِەیطبٔبٔعا،
ظەگیرێ، ظٚای ضـەٚ سـەزەرە ٚ ظٚاتریص گزٔگ چبٚ ٘ەڵعێٕێ، 
 ضـەّٚٔیص ئب ٌەَ وبتەظا ٌە سـەر گەآلی وژ ٚ گیبٚ ظرەضتبْ

ظٚای ئەَ ضـەٚ ثەسەر ثرظٔە،  یبراْ ثە ، پەیعا ظەثێ. خب ٌێرەظا
ظڵۆپە ئەسریٕی سـەر وٛڵّەوبْ   ٌێىعاظەثڕێٓ ٚ خٛظا ظەثٕەٚە. 

 .(ئەِەیص ئبِبژەیەوی ثۆ ژیبٔی ضبعیر تێعایە)
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o تـەكێی   ب ۆخـەسـووتوو لـ 

پڕۆسـەی سـٛٚتبْ ـ ثۆ ٘ەر ِبظظەیەن ـ ٌە زأستی  فیزیه ٚ    
چۀعە٘ب لٛٔبغ ٚ پٍەی سـیستیّبتیىی سرٚضتی ٘ەیە . ، ویّیبظا

ٌە گەرِەی پڕٚسـەی  ثەاڵَثْٛٚ ثە ضۆڵەِیص ظٚا لٛٔبغە، 
ظرٚسـت ظەثێ وە سـٛٚن ٚ ثچٛٚن ٚ ڕەضـە ٚ ، سـٛٚتبٔعا، سـٛٚتٛ

ضـبعیر ٌێرەظا    (٤٧)ثبئبسّبٔعا ظەفڕێ ٚ ظٚاتر ظۀیطـێتەٚە.
وە تێیعا ، ظەیەٚێ ئبِبژە ثەٚ تۀعٚٚری ظۆزەضە ثىبت

. ظاتەوبٔعٔی ٚێٕەیەوی ٘ٛٔەر خٛأە ٚ وٛرتجڕە ظەسـٛٚتێٓ.
سٛٚتٛٚ ِبٔبی پبوجٛٚٔەٚە  ٚ گەضجیٕیص ظەظات، چٛٔىە سٛٚتٛٚ 

ضۆ ئەگەر ثچیٕەٚە سەر ڕەضە ٚ ژیبٔی ڕەضجبٚ ٔیطبْ ظەظات. 
ئەٚا ئەَ ثبڵٕعەیە ٌە ٔێٛ ضۆڵەِێطعا ٌە ، لەلٕەس()ئەفسبٔەی 

 .ظایه ظەثێتەٚە ٚ ٘ەڵعەفڕێ

o بزمار بمخوات 

 مەرگ ... قل قل گەآلم ببات      

ِطه ِٚبر  / ورِت وەٚتێ/ورَ ثتطٛات)ٌە وٛرظەٚاریعا   
ٚوٓ ٚ زیبتر ٌەسـەر زاری ژٔبٔٓ. ٌێرەظا ضـبعیر ٛثتطٛات( ت

ثزِبر ثّطٛات( )زۆر خٛأی ورظٚٚە، ثە ظٚٚ ٚضە  ٚەستبیەیەوی
ی سـەرضبچّبْ، ظێتە ثەر چبٚ، ٘ەر  عیسب()وتِٛىت ٚەن

ثزِبرێه ظەثێتە پطىۆ ئبگرێت ٚ ثەضـێه ٌە خەستەی ئەٚ 
ِبسۆضییەن(  ٌەَ )وە خۆرە ، ظەسٛتێٕێ. پێطتر ئبِبژەَ ثەٚە ظا

ظەلەظا ٘ەست پێعەورێ. ٌە زیٕعأەوبٔی ٚآلتە 
ظیىتبتۆرەوبٔیطعا، ئەَ خۆرە ئەضىۀدەظأە ثبٚە، خب خبر  

ه ته وە ت، ظڵۆپە ئبٚ ثەوبر ظە٘ێٕٓ، ٘ەیە ٌە خیبتی ثزِبرەوە
 .ظەوەٚێتە سەر وبسەی سـەری زیٕعأیىراٚ

o من ندارانمیو ەئ ییر پ 

ئەگەرچی، ٌە ضـیعری والسیىیی وٛرظی ٚ ٌە ضیعری    
والسـیىیی ظەرٚظراٚسـێیەوبّٔبٔعا، ثیرۆوەی ئەَ ثۀعە ٘ەیە، 

تبَ ٚ چێژی ئەِەیبْ خیبٚازە ٚ ئبٚیتەوراٚە ثە وۆی ٚێٕە ، ثەاڵَ
وە ٚ تیطه ظەضبتە سـەر ڕایەڵەوبٔی تر ٚ ظەلە ٘ٛٔەرییەوبٔی
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پیبٚ )پیر( ثە ٚاتبی )ٚضـەی ، پتر ظەچێتە ثەر ظآلْ.  خب ٌێرە ظا
پیر( ٌە )پیرەِێرظ(.  )چبن ٚ ضێص ٚ ِطبیەش( ٘بتٛٚە ٔەن  

ٕی  زەرظەضتی ٚ ئێزیعیطعا، ِەلبِێىی ثەرزی ثبٚەڕظارأە. یئبی
  (٤٨).ص ظێتِەرلەظی پیبٚ چبوبْ(ی، ضێطی تەریمەت)ثە ِبٔبی  

o یگەل 
 
 ەنێبچ تمۆ خ ای

تۀیب ٚەن ظەستەٚاژەیەوی ضـیعری، ظەرثڕیٕێىی ٚرظ ٚ خٛأە،    
ٕیص ٘ەڵعەگرێ، یٌێىعأەٚەی ِیتبفیزیىی ٚ پبراسبیىۆٌۆژی ٚ ئبی

وە ٔبِەٚێ ٌێرەظا لسەی ٌەسەر ثىەَ ٚ ٌە ِەتٕی ظەلەوەظا 
 ٌە گیبٔی ضۆتُ() تەٛٚەٌە گیبٔی ضۆتّعا( ث)ەِٚەٚە. ظٚٚر ثى

 .ٌەثەر ٘بٚسۀگی ضیعریی ثۀعەوەیە

 

 :خـاڵبەنـدی

ضبڵجۀعیی، گۆپبڵی  ظەستی  پیرەِێرظ  ٚ چبٚسبغی وەَ   
ثیٕبیبٔە ٌە پڕۆسـەی ضٛێٕعٔەٚەظا، خبر ٘ەیە فبریزەیەن ِبٔبی 
ڕسـتەوە ظەگۆڕێت. تب ڕاظەیەوی ثبش ضبڵجۀعی ٌە ڕێٕٛٚسی 

ضبعیراْ پەیڕەٚی ضیعری ئەٚرٚپبیی یەن الوراٚەتەٚە ٚ زۆرثەی 
ظەوەْ، یبْ ٔبچبرْ وە پەیڕەٚی ثىەْ، چٛٔىە ظەسـتٛٚری 

 .ٔٛٚسیٕی ئەٚاْ زۆر ثبش ثە ستبٔعار وراٚە

ٌە ٔٛٚسیٕەٚەی ظەلی ضیعرظا، ضبعیرأی ٘بٚچەرضی  وٛرظ  ــ    
ثە ئۀمەست یبْ ثێ ئۀمەست ـــ ظٚٚ ضـێٛاز ضبڵجۀعی 

ٌە ٘ەر ٘ێّب ٚ ثەوبرظە٘ێٕٓ: ٘ێٕعەویبْ ظەلەوبٔیبْ ضبڵییە 
ضبڵجۀعی(، ظەلەوە ـ ٚەن )ٔیطبٔەیەن، وە پێی ثگٛترێت

وەٚێىی ئبزاظ ثەڕەآل ظەوب، ظەثێ ضٛێٕەر ضۆی ثیگرێتەٚە ٚ ٌە 
وەریُ )ِێطىی ضۆیعا ضبڵجۀعی ثۆ ثىبت. ٌە یەن وتێجی ضیعری 

 .! ( ٘بتە ثەرچبٚ )تۀیب یەن ٔیطبٔەی سەرسٛڕِبُٔ ، ظەضتی( ظا

ی ٘ەِٛٚ ڕێٛڕەسّێىی ظأبٔی ضبڵجۀعیٓ ٚ پبثۀع گرٚپی ظٚٚەَ  
 خٛأیص ثەوبری ظە٘ێٕٓ ـــ ٘ەرچۀعە ٘ێٕعێه ٌە ٘ێّبوبْ تب

 ٔەظراٚەتێ، چٛٔىە ٘ەر یبْلی ضۆیبٔە تەٚاٚی زەئێسـتب ث
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ازی ٘ەیە ٌە ٚبٔب ٚ ثەوبر٘ێٕبٔی ضۆی ٘ەیە، خیب٘ێّبیەن ِ
ٌە ( . ضبعیریص ٘ەیە  ----/  ---) ( تەلەڵ٤)( تەلەڵ ٚ ٣)ٔێٛاْ 

 .ڕاستی ئەَ ظٚٚ گرٚٚپەظا وبرظەوبتٔێٛە

ظەلٕٛٚس یەوێه ٌەَ ضبعیرأەیە ٔە زۆر ٚا ثەستەی     
یەودبریص  ظەستی ٌێ ثەرظاٚە. ٌەَ ە ثەضبڵجۀعییە، ٔ

( ٘ێّبی ضبڵجۀعی ثەوبر ٘ێٕبٚە وە ٨)لەسیعەیەظا تۀیب 
ضبڵ(ْ ٚ ئەٚەوەی )(  ٚ ظٚٚیبْ !)پێٕدیبْ ٔیطبٔەی سەرسٛڕِبٔٓ 

ئەستێرەیە. ٔیطبٔەی سـەرسٛڕِبٔەوەضی ثە ظٚٚ ضـێٛە تریص 
 :ثەوبر ٘ێٕبٚە

o ٚظەڵێ وە: ظۀگعاْ ٚ ثبٔگىرظْ ئبِرازی ەن: 

! دەبمە دارەبزماری فریادڕەس  كچ  

o ٚوە  ٔبٚازە، ٚ غەریت یەودبر سـەرسٛڕِبٔێىی ٘ێّبی ەن
 :ظەڵێ

 !!!دەبمچێنە

 لقوپۆپم
 

وسـیا لە ناڵە ناڵ ڕ  قیر

وسـیا لە نركژی  قەد و   (٤٩)برینم قیر

ئەستێرە(ظا، ضـبعیر سەرٔەوەٚتٛٚە، )ٌە ثەوبر٘ێٕبٔی ٘ێّبی    
چٛٔىە ثْٛٚ ٚ ٔەثٛٚٔی ٘یچ ٌە ثٛٔیبت ٚ ِبٔبی ظەلەوە ٔبگۆڕێ، 

،  ثۆ؟ ضۆ ثەاڵَظیبر ٚیستـٛٚیەتی ظەلەوە ثىبت ثە ظٚٚ ثەش، 
 !ظەلەوە یەوەیەوی یەوگرتٛٚی تۆوّە ٚ ڕێىە

ثیرۆوەیەوی ٌە ٚێٕەیەوی  ٚەن ڕەضٕەگر، ظەڵێُ، ئەگەر ضبعیر  
٘ٛٔەری ظاڕضتجێتەٚە، ثبضتر ٔییە ظەستُ ثگرێ تب ثتٛأُ ثە 

ثێ،  ئەٚ ٚێٕەیە  ثجیُٕ؟ ئەگەر ضبڵجۀعییەوە ٘ە، چبٚی ئەٚ
گبت، ثە پێچەٚأەٚە، ٔەثٛٚٔی پەیبِەوەٜ زٚٚتر ٚ ثبضتر ظە

ِٓ ٘ەرگیز ضبڵجۀعی، ڕۀگ ثێ ثجێ ثە ثبعیزی ئەٚەی وە 
خب  ٔەچُ،  وە ضبعیر گەرەویەتی.ە ظاثەالی ئەٚ ثیرۆوەی

ثچێت ٔبثێ ئەٚیبْ ٌە ثیر ثەاڵَضبعیراْ ئبزاظْ، چۆْ ظۀٛٚسٓ، 
وە زِبٔی ضیعریص ڕێزِبْ ٚ ظاة ٚ ظەستٛٚری ضۆی ٘ەیە ٌە 
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ضیعرەوەضی ثۆ ضٛێٕەر ٔٛٚسیٛە ٔەن ثۆ ضۆی، ، ٔٛٚسیٕەٚە ظا
 .ٔەظەورظەٚە ثاڵٚیظۀب ئەگەر ٘ەر ثۆ ضۆی ثٛٚایبیە، ئەٚا 

 :چۀع ٚرظە تێجیٕییەن 

 لەسەر گردەكم بچێنە  •

گرظێىُ( )ظەوُ( ٚضەیەوی ٔبٚچەییە ٚ ٚضەی گر)ٚضەی    
ڕێزِبٔیترە ٚ  پتر ثبٚە. ضبعیریص ئبزاظە وە ثە چ زارێه 

 .ظۀٛٚسێ

 با مامزە ئاگرییە سـم و پەنجە بەخەنەكان  •

زِبٔەٚأی ٚ فەر٘ۀگی ٌە ٔێٛاْ ٌێرەظا ٔب ٘بٚسۀگییەوی    
 عەورێ. ٌە پەیٛۀعیىرظُٔ ثە ضـبعیر،سـُ ٚ پۀدە( ظا ٘ەست پێ)

ئبِبژەیە ثۆ ، سـُثەَ ضێٛەیە ئەِەی  ٌێىعایەٚە: "
 ثەاڵَٔێرەِبِزەوبْ، پۀدەش، ئبِبژەیە ثۆ ِبِزە ِێیەوبْ." 

 !ضبعیر ٘یچ ٘ێّب ٚ ظەٌیٍێىی ٌە ظەلەوەظا ٔیطبْ ٔەظاٚە

 با وشـك و سیس هەڵبگەڕێم  •

پڕۆسەی ٚضه ثٛٚٔی ظرەضت ثەَ ضێٛەیەیە: زەرظثْٛٚ، ژاوبٚ   
ثْٛٚ سیس ثْٛٚ، ظٚایی ٚضه ثْٛٚ. ئەگەر ضبعیر ِەثەستی 
ئەٚەثێ، ثەضێه ٌە خەستەی ٚضه ثٛٚە ٚ ثەضێىی ظیىەی سیس 

ئەگەر ِەثەستی ئەٚەثێ وە ٌە سەرەتبظا  ثەاڵَثٛٚە، ئبسبییە، 
ثب سیس ٚ ٚضـه  )سیس ثٛٚە ٚ ظٚاتر ٚضه ثٛٚە، ئەٚا ظەثێ ثڵێ: 

٘ەڵگەڕاْ( ٌێرەظا زۆر ظرٚست ٔییە،  )...(.  ضبڵێىی تر، ٚضەی 
زەرظ )ظێت ٔەن ظارٚ ظرەضت، ٔگ ثە وبرچٛٔىە پتر ثۆ ڕە

 (.٘ەڵگەراْ، سـٛٚر ٘ەڵگەڕاْ

 مەرگ ... قل قل گەآلم ببات  •

، ظأە ظأە)لً لً( پتر ثۆ ظٔىە تەسجیر ٚ ظأەٚێڵە ثەوبر ظێت، )
 .یەن یەن( ضیبٚترە
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ظٚا ٚتەَ، ظەلەوەی ئەٚە ٘ەڵعەگرێ، ثبظەیٕەٚە سـەر  
٘یٛاظارَ،  ٕی.یتیۆرییەوبٔی ڕەضٕەی ِێژٚٚیی ٚ فەٌسـەفی ٚ ئبی

ُ ظەسەاڵتڕەضٕە ئەظەثی( ثگرَ ٚ ٘ەر ئەٚۀع )تٛأیجیتُ، ڕێز ٌە 
ّعاٚە ثبثەتەوەَ وٛرتجڕ ەسەر ئەَ ظەلەظا ظاضىبٚە  ٚ ٘ەٚڵث

 !ثێت
                                                                  کۆیە   ٣١٢٦ / ٩ / ٢٢

 : ەیەوەعیسـەل یلەظ ص،ەیِەئ

 (زانمەزاری مام)

 بەدەسی  خۆت

 لەسەر گردەكم بچێنە

 تا مامزە قۆچ ئاڵتوونەكان لەدوورڕا

مەوە غاربدەن  بەرەو پیر

 لە چوار الوە زوو پێم بگەن

مدا ر 
 لەحەژمەتان... تاك وجووت لەئامی 

 لە مەیخانەمدا شـێتانە ببارێی   

 ببارێی   شـەونیم گەریم جودای  

 بەحەیران بناورێنەوە و

 سـووتوو لەخۆ بتەكێی   

ان ژان بدركێی     بە سـی 

 موناجاتیان ببیرسێتەوە لە چیا

 !!!دەبمچێنە

 لقوپۆپم
 

وسـیا لە ناڵە ناڵ  قیر

وسـیا لە نركژی  قەد و برینم  قیر

 بەخەنەكانبا مامزە ئاگرییە سـم و پەنجە 

 بەدەم ڕاز و نیازەوە

 بەدەم داد و فیغانەوە

 یەكەو بزماری مرازم یل  بكوتن
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 با وشـك و سیس هەڵبگەڕێم

 بزمار بمخوات

 مەرگ ... قل قل گەآلم ببات

 خۆ سـبەی دەگەنە مراد

ڤانا ر
ی نی  ی ر

 دەگەنە چی 

ی ئەویندارانم من*  پیر

 هەر بمچێنیت پشكۆ دەدەم

 بمچێنیت بۆ ڕەوە دڵدار

 مەزاردەبمە 

! دەبمە دارەبزماری فریادڕەس  كچ  

 فریادڕەیس ئەو هەڵوەدا و ئەو دەلوانەی

 دەخوازن ئاوێزای  یار

 باڵیان بەسـەردا دەكێشم

 هەناسـەیان هەڵدەكێشم

ەی    ناشـهێڵم ماری ئیر

 سـێوی فریویان دەرخوارددات

 ناهێڵم نا

 ناهێڵم مار

دەوسیان دەر بكات  لە فیر

 دەبمچێنە

 ...بمچێنە ... ب

 خۆتم بچێنە
 
 لەگیای

 !لەجەسـتەی خۆتم بچێنە

١٢٢٠/ ٢/ ٦٢   
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 ثملخص البح

يزار اهغزالً( هوضـبعر )ٓ هلظیدە  ذعً خدویل ٌلدی ددا ثٍ اهّركە عتبرذُ  
ّكٓ اهخٓ خشخٌد عوٓ يلّهە ذاهٌلد اه جریؼیف ٌؼٌّزاد رفعح(، يعخيدا عوٓ خّ)

 ػّء عوٓ اهٌلبغاه جاهّرك  ػّق". خشوذًّ " تبً اهٌلد االدتٓ يشئوە ػافال
  ج:اهخبهی

دب غّ رشبهخِب، يّ جّ اهجيبهی جاهوغّی جاهتٌی ديً دیث خدویل عٌّاً اهلظید (١
  .اهتعدی االدتٓ ّ اهجيبهٓ هوعٌّاً

، ثّادد جاح ضخظیذ جيخنبيو جيشردی ثيًّ اهٌط  نّددغخدویل ي (٢
 :نيب یوٓ ثتبهلظید جاح اهظوذدب االتعبد ّ اهعّاهى غيّ

 .ب يً عبهى اهرۆیب اهضعریػعبهى االدالى، يشخٌت •

 .ثاهدیب ثيرآ عبهى اهّاكع، تبعخیبر اهضعر •

 .فیَ جیاهضعر جیعبهى اهضعری، اهخضبتم تیً اهعبهيیً ّ دّر اهخجرت •

 جرْ اهضبعر كظیدخذكد ااهيظدر ّ اهٌشیج، ّ ديً دی ثبيیً اهلظیدغي (٣
 :ّ يٌِبثّرػتبالش

ّ  جیّ اهٌِدّش جییر اهفرعٌّػاالشب نيب ّردح فُٓتٓ ذاهغزال اه ثّرػاش •
 .جیاهشریبٌ

 .فٓ االدة اهضعتٓ اهنردی ذیجاح اهياليخ  اهخراذ اهيشبيیر ثضجر ثّرػاش •

 .جینونبيیص اهشّير جّ اهخفبح ّ آدى ّدّاء ّ عالكخِب تيودي جیاهد ثّرػاش •

 .اهفردّس االعوٓ نيب یخخیوَ اهضبعر ثّرػاش •

ّ خفنینِب عوٓ اشبس اهٌلد  ثهولظید جیاهوغّ جعوٓ اهخرنیتّء غاه ػخشوی (٤
 .اهتٌیّی

 ثهولظید جیاالیلبعبح اهضعراالظّاح ّفًٌّ جيبهیە اهيّشیلٓ ّ (٥

 .جیاتداع جیفٌژاح ياليخ ذشخضِبد تخيشە آتیبخا  (٦

 .ثاهضعری هولظید ػاهخٌلی (٧

 .اخرْ یجادتّ یجهغّ بحؼيالد عتع (٨
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Abstract 

   This paper deals with the critical analysis of the poem (The Deer's 

Tomb) by the Kurdish poet Nawzad Ra'fat. It relies on the practical 

form of critical theory of the taste which is based on the Plato's idea 

about criticism describing criticism as the matter of taste. The paper 

sheds light on the following spots:  

One: Analyzing the title of the poem from the view points of its 

linguistic structure، aesthetic composition and its massage. 

Clarifying the literary and aesthetic dimensions of it. 

Two: Analyzing the content of the text which has a compete 

dramatic unit of a monologue, explaining the aspects of the various 

worlds of  the poem, such as: 

 The World of the dreams which is the extension of the world of 

the poetic vision. 

 The World of Reality as poetry is a mirror of the life. 

 The Poetic World which is the output of the above two worlds 

colored by the poet's experiences. 

 Three: Expanding The content of the poem by focusing on its 

sources and references as the poet has enriched his poem with 

many myths such as:  

 The Myth of the Golden Deer which is dated back to the Pharos, 

Hindus and Assyrian myths. 

 The Myth of the Tree of Nails which has a Kurdish Traditional 

root. 

 The Myth of the Snake، the Apple and Adam & Eve mentioning 

its relation to the Gilgamesh epic. 

 The Myth of The Upper Paradise as it is imagined by the poet.  

Four: Shedding some lights on the linguistic form of the poem and 

decomposing its elements depending on the criticism of 

structuralism    

Five:  Pointing out The poetic musical aesthetical art, meter and 

intonation. 

Six: Focusing on the five verses which are the masterpiece of the 

poem. 

Seven: The punctuation of the poem. 

Eight: Some minor linguistic & literary notes. 



247 

 

 چاوەکاُ:رٔض

 1)http://www.encyclopedia.com/article-1G2-2588100015/aberjhani- 
1957.html                       

 
2)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws
_    rd=ssl#q=nassim+nicholas+taleb  
 
3)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws
_     rd=ssl#q=+patrick+lew is  

، ژمارە ٣ ر
  ١٠١٥ - ١٠١٤( فازیل شەوڕۆ، ناونیشان وەک ناونیشان، ڕۆژنامەی هەولێ 

   ١١٠٤/ ٤/لە  ٣، ٦ل.  ،٣٤٤چاودێر، ژمارە  هەفتەنامەی  (٤

 ( سەرچاوەی پێشوو. ٥

 ( سەرچاوەی پێشوو. ٦

8)http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8
%B1 

٧١٥ف.، ل. ٠٢٨٠هەژإر، هەنبانە بۆرینە، تارإن، رسوش، ( ٨  

 . سەرچاوەی پێشوو (٠١

11)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-

3N7Ab85oDIDA&gws_ rd=ssl#q=yevgeny+yevtushenko 

12)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&-    
               gws_rd=ssl#q=christopher+morley 

  ٣، ل. ١٠٧مارە ژ ، (  مەزإری مامزإن، نەوزإد ڕەفعەت، گۆڤاری ڕإمان٠٢

14)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gw
s_rd=ssl#q=vanna+bonta  

15)https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88
%D9%83%D8B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D

9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&bav=on.2،or.&biw=1280&

bih=675&dpr=1#q=leonard+cohen 
16)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gw

s_rd=ssl#q=carl+sandburg 
17)http://www.lib.utah.edu/collections/utah-artists/UAP-

JamesChristensen.php            

 18)http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=411441                 

https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_%20%20%20%20rd=ssl#q=nassim+nicholas+taleb
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_%20%20%20%20rd=ssl#q=nassim+nicholas+taleb
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_%20%20%20%20%20rd=ssl#q
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_%20%20%20%20%20rd=ssl#q
http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&-
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws_
https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88%D9%83%D8B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&bav=on.2،or.&biw=1280&bih=675&dpr=1#q=leonard+cohen
https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88%D9%83%D8B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&bav=on.2،or.&biw=1280&bih=675&dpr=1#q=leonard+cohen
https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88%D9%83%D8B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&bav=on.2،or.&biw=1280&bih=675&dpr=1#q=leonard+cohen
https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%D9%88%D9%83%D8B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C&bav=on.2،or.&biw=1280&bih=675&dpr=1#q=leonard+cohen
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDIDA&gws
http://www.lib.utah.edu/collections/utah-artists/UAP-JamesChristensen.php
http://www.lib.utah.edu/collections/utah-artists/UAP-JamesChristensen.php
http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=411441
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، و. د. هاوژین سیەتێیک فۆ خوشکە نەسیمۆ، کۆمەڵە حیکا(  ٠٨ .  وە، ڵیلکلۆری رسیانتر
 ،                                                                  ٦٣، ل. ١١٠١ چاپخانەی کەمال، سلێمانی

 .٠٢ژمارە (   سەرچاوەی ١١

21)http://lawan.com/malparipesho-kurdi/modules.php?name  
=News&file=print&sid=1447 

انییە ( * ٣٣ ر
 تە فلیمێیكدارە بزمارەی( كردووە)دەهێنەر: سوهیا سخن پژو، كە  هونەرمەندێیك  ئی 

و هونەرمەندان: ئازاد دڵپاك و دڵسۆز ماوەنر و  دۆكیومێنتكاری كە خۆی دەرهێنەرەکەیەونر 
نەرسین غەفار و شنۆ عەیل و ئەلوەند سەباح  ڕۆڵیان تێدا بینیووە. فۆتۆ و دەنگیش  

 .تیتی نواندنی دڵپاك سەرهەنگ غەریب. وە بە هاوكارنی 

23)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID
A&gws_   rd=ssl#q=gustave+flaubert 

24)http://www.goodreads.com/author/show/1936218.Marty_Rubin 

.٢٤سەرچاوەی (  ٤٢/  ٤١/  ٪٣/  ٣٩/  ٣٨/  ٣٧/  ٣٦      

32)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID 
A&gws_rd=ssl#q=paul+engle 

33)http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5134               
               

34)http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5134               
                   

35)http://www.dotmsr.com/details/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8
% 
B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%
B1 %D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D%A9 

ی و تەالقدان و كێشە (* ٤٧ تێیاندایە  و بگرەوبەردە، كەڕۆژنامەكان پڕن لە باس و خوایس كوشێر
ەییە.   سە رچاوەكەی ئیر

 .٢٤ژمارە  سەرچاوەی (  ٤٨

 .االعراف ةسور ( ٤٩

39)http://islamqa.info/ar/135085                                                   
دەوس لە تەوراتیشدا ٢٢ - ٢١) اآلیة  المومنون، ةسور ( ٥١                     پێكراوە. ئاماژەی  (. / فیر

41)http://pursuingveritas.com/2014/05/07/c-s-lewis-myth-and-fact    
           

42)https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID 
   . A&gws_rd=ssl#q=w.h.auden 

http://lawan.com/malparipesho-
http://www.goodreads.com/author/show/1936218.Marty_Rubin
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5134
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=5134
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%25
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%25
http://islamqa.info/ar/135085
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID%20%20%20%20.A&gws_
https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL3N7Ab85oDID%20%20%20%20.A&gws_
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= چوار زاراوەی زانست* (  ی ر
 . مۆزیكنتر ترپە و ڕەزم و ئاوازەوە و هی 

 .٢٤ژمارە  سەرچاوەی ( ٥٥

45)https://www.google.iq/search?q=%D8%A8%DA%B5%D8%A7%
D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80
%8C%DB%8C+%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
&bav=on.2،or.&biw=1280&bih=675&dpr=1#q=dylan+thomas 

 .٢٤ژمارە  سەرچاوەی ( ٥٧

 ،بۆرینەفەرهەنگ هەنبانە، ز. هەژار سـووتوو = سـووتك/ خۆڵەمێشژ نان و لۆكە و كاغە( ٥٨ 
ەنەوتە ٢٪٪٢ لە شـەڕی كەنداودا ).٥٣٤ل.  ،ف٢٪٢٤رسۆش، ، تهران ، سـووتووی بیر

ی   (.سـووتاوەكانی كوێت،  گەیشتبووە وآلنر چێر

 . ٢٤ژمارە  ( سەرچاوەی ٪٥/  ٥٩
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 (٧)بابٔتی 

 حٔفت تریْگٔ گٔیشتٔ دوبيِ() 

   

خٍجڕۆکە ٚ زەفث جریٕگە ٚ پیرضۀی ٚ سبٚاری ثە پۆٔگبْ ٚ    
ٌە سبیەیی کەٚگیرٚ ، ٔیسکی ثە پەرێٕە ٚ لٛڕاٚ ٚ ظۆیٕە...

ئەسکٛٚی ٔۀە ئبِیٕەَ، ثۆ ِٕی زەفث ٘ەضث سباڵْ چێطث ٚ 
ضٛارظٔێکی ٔەثیسحراٚ ٔەثْٛٚ. ِٕێک، کە ٘ەر ٌە ِٕعاڵییەٚە، 

ظا ثە ئبِیٕەی ثِٛٚە کٛڕی ئەٚ ثێٛەژٔە جۀیبیەی کە ٌەضبر
( ثە یەکدبری ١٨٪0)ػەٚاڵ خەیعی ٔبسراثٛٚ. کە ئەٚ ٌەسبڵی 

ِباڵٚایی ٌێکرظیٓ، ظاضەکەَ ٘ەر خەسحە ثٕیس ٚ 
ڕەلەاڵٔەکەیبْ ٔۀبضث، ثەڵکٛ ٘ەِٛٚ کەٌحٛٚرە خٛأەکەضیبْ 
ٌەگەڵعا ٔبضث. ِیراجی ئەٚ زاجە ِەزْ ٚ ئبزیزە ثۆ ِٓ ٘ەر جبَ 
ٚ ثۆْ ٚ ثەراِەی ئبضی ضۆضیی ظەسحبٚی ئەٚثٛٚ. ثە ضەٚٔی 

ڵ، خبرێکی ظی زەفث ( سب١2)ضەٚأیص ٔەِعەزأی، ظٚای 
جریٕگەَ ٌە کۆیەٚە ثۆ ظێحە ظٚثٍٕی پبیحەضحی کۆِبری 

 ئبیرٌۀعای ضٛارٚٚ.

کە ٌێرە، ٌە ڕێی ِیعیب ٚ جۆڕە کۆِەاڵیەجییەکبٔەٚە،    
گٛێجیسحی چبپکرظٔی کحێجی ٔٛٚسەرێکی لەڵەَ خٛاْ ظەثیٓ، 
کزەی خەرگّبْ ظێ ٚ زەسٛٚظی ثەٚ کەسبٔە ظەثەیٓ، کە 

ڕۆِبٔی ـ )ضٛێٕعەٚە. یەکێک ٔٛٚسی ثٛٚی ظەڵێٓ، کحێجەکەِبْ 
ِبیٕە ضێی سحی ـ ی کەریُ کبکەَ ضٛێٕعەٚە(، ثۆَ ٔٛٚسی 

ضۆزگەَ ثەضۆت!(. ظاضەکەَ، جب ئێسحب کحیجطبٔە ٚ )
جەٚە، ٚٚەسحبٔی ثبضٛٚر، ثیریبْ ٌەٚە ٔەکرظچبپطبٔەکبٔی کٛرظ

کە ثە٘ەر ڕێگەیەک ثێ، ثەر٘ەِەکبٔیبْ ثٕێرٔە ظەرەٚە، ثە 
جبٔی ڕۆژاٚا ٚ ئەِەریکب ٚ ئٛسحٛراٌیب، کە کٛرظی جبیجەجی ثۆ ٚاڵ

 ٚەکٌٛٚێیە. ضۆ ظەکرێ ٌەڕێی پەیٛۀعیکرظْ ثە کۆِپبٔیبیەکی 
(Amazon,eBay) یبْ ثەستٕەٚەی کتێجەکبٔیبْ ثە (ISBN)  ثە

ثکەْ ٚ کڕیبری ثبضیطیبْ ظەثێ، ئبسبٔی ئەٚە ظەسحەثەر
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کڕیٕیبْ چٛٔکە کٛرظأی ڕەٚۀع ٘ەَ کبت ٚ ٘ەَ ثەڕکی کحێت 
 ثبضحرە ٌەچبٚ ئەٚأەی کٛرظسحبْ.

سەرِەظ سەالذ(ی ٘بٚڕێُ، ظەِەٚػەسری )کە ثەڕێز     
( ٌە کۆیەٚە، ٌێی پرسیُ:"زەفث جریٕگە ـ ت 2121/0١/٨)

گەیطحۆجە ظەسحی؟" کە پێّگٛت، "ضۆزگە! ئبضر ِٓ زۆر ظٚٚرَ ٚ 
ثۀبضکٛری ٔبڵێُ پۆسث ٚ پۆسحەضبٔەکبٔی ٘ەرێّیص ٘ێٕعە 

 ٔیٓ..." یەکسەر گٛجی، "٘ەر ئێسحب ثۆت ظۀێرَ!"گٛرج ٚگٛڵ 

پەکەَ ظاگرت، سەرَ ٘ەر ئەٚ ػەسرە، کە کحێجەکەَ ٌە الپحۆ    
چۀع ثێٕێک، ٌە ِبٚەی پۀدب سەػبجێک، ٔبیە سەری ٚثە

 ٘ەِٛٚیُ ضٛێٕعەٚە.

ظٚاییٓ ثەر٘ەِی چبپکراٚی ٔٛٚسەری ٘بٚڕێ  زەفث جریٕگە(،)  
پەڕە ٌە ضۆ ( ال٨2١) ەە ک ڕە٘جەر سەیع ثرایُ()ٚ ٘بٚضبرَ

ٌە سەر  جبراْ ئەِسبڵ چبپکراٚە. چبپطبٔەی ظەگرێ ٚ ٌە
لبِحێک ٌەٚضەظأی ٚراجی کۆیە ـ ٚضە ـ پۀع )ثەرگی ٔٛٚسراٚە؛

ِەسەٌۆکە(. ظەسحپێکی  ـ ظەسحەٚاژە ـ ِەجەڵ ـ خٕێٛ ـ جٛٚک ـ
سەراٚرظ ٚ )( الپەڕەیە ٚ ٌە ژێر ٔبٚٔیطبٔی ٪0)کحێجەکە کە

ٚەک پێطەکی ضۆی ّٔبیطعەکبت ٚ ٘ەَ ٚەک جرٔدبٔعْ(ە، ٘ەَ 
پەیبَ ٚ ِەراِی ٔٛٚسەر ٌە ٔٛٚسیٓ ٚ ئبِبظەکرظٔی ئەٚ کحێجە 
ٚ ظرکبٔعٔی ٘ێٕعێک ِەسەٌەی پەیٛەسث ثە زِبْ ٚ زِبٔەٚأی 

ٚ ئەظیجبٔی  ٚ ِێژٚٚی کٛرظ ٚ لەڵەِی ٔٛضجەیەک ٌە ضبػیر
 زِبٔی کٛرظی ٚ زار ٚ ثٕزار()کٛرظ کە ٘ەِٛٚیبْ ٌە ثبزٔەی 

راٚٔەجەٚە. ثبلی الپەڕە زۆرەکبٔی ظیکە، ِەجٕی کحێجەکەْ، چڕک
 کە ٚەک فەر٘ۀگ ٔٛٚسراٚە.

ٌەگەي ضٛێٕعٔەٚەی کحێجەکە، سەرٔح ٚ جێجیٕییەکبٔی ضۆَ    
جۆِبرظ ظەکرظ. زەز ظەکەَ ثۆ ئێٛەی ضٛێٕەریطی ثیبْ 
ٔٛٚسّەٚە، خب ئەگەر ٔٛٚسەریص ضحێکی ٌە سەرٔدەکبُٔ ثە 

 ضۆضسبڵعەثُ ثەٚ ٘ۀگبٚە. ثبیەش زأی ٚ پەسٕعی کرظ،
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 یٔک: ڕشـتٔی کتێبٔکٔ:

کحێجەکە ظەچێحە ضبٔەی فەر٘ۀگ، ٔٛٚسەریص ٘ەرٚای    
ِێژٚٚی فەر٘ۀگ،  بٔعٚە. ثەاڵَ فەر٘ۀگێگی خیبٚاز.ٔبس

ەسەر ضطحە لٛڕەکبْ ٘ەر ثە ٘ێٕعە کۆٔە، ئێسحب ٔٛٚسیٓ ٌ
سۆِەری ــ )ِبری ثٛٚ، کە یەکەِیٓ فەر٘ۀگی زضەجی ث

فەر٘ۀگی ئیّپراجٛریەجی ئەکەظی( جۆِبرکرا. )ٔبٚیئەکەظی( ثە
خب ظٚای پەرەسۀعٔی ٔٛٚسیٓ ٚ ئبٚێحەثٛٚٔی پەیٛۀعییە فرە 
ڕە٘ۀعەکبٔی ٔێٛاْ ٔەجەٚە ــ زِبْ خیبٚازەکبْ، فەر٘ۀگ پحر 
ثبیەضی پێعرا. ئەٚەی کە ضبڵی سەرٔدە جب ظٚای سەظەی 

ــ کە  (Lexicography) زەڤعەش ٌە ڕۆژاٚا، فەر٘ۀگ ٔٛٚسیٓ
ئیّڕۆ ثۆجە زأسحێکی سەرثەضۆ، کبری جبکە کەسی ثٛٚ، ثەاڵَ 
ظٚاجر ِەڵجۀع ٚ ظەزگب ٚ زأکۆکبٔی جبیجەجّۀع، ئەٚ ئەرکە 

ضطبٔێکی ضێراش ثە لٛرسەیبْ ضسحە ئەسحۆی ضۆیبْ. ثەچبٚ
ٕٛٚسیٕی کٛرظی، ظەثیٕیٓ ٘ەرچی فەر٘ۀگی ِێژٚٚی فەر٘ۀگ

ٛرظی ـ غەیرە کٛرظی کٛرظیی ٘ەیە، خب کٛرظی ــ کٛرظی، یبْ ک
ثێ، ثەر٘ەِی ڕۀح ٚ ضەٚٔطٛٚٔی ضٛظی ٔٛٚسەرەکەیەجی. 

ٔٛٚسبٔەِبْ ٌە  -ڕیزثۀعێکی ثبش، ٔبٚی ئەٚ فەر٘ۀگ
کحێجطبٔەی کٛرظیعا ثە ئەرضیف کراْٚ. ضۆضجەضحبٔە ئیّڕۆ 
ژِبرەیەکی ثەرچبٚ فەر٘ۀگی فرە زِبْ ٚ فرە ڕضحەِبْ ٘ەیە. 

ڕۆی خیٙبٔی ظیگیحەڵ یّثێگِٛبْ ٌەَ سەرظەِە پێطکەٚجٛٚەی ئ
ەَ، ثە سەظاْ خۆرە فەر٘ۀگ سەرظ یٚ جەکٕەٌۆژیب

 ظەسحی ضٛێٕەرأعا ٘ەیە.ٌەثەر

خیبٚازی( ئەٚ فەر٘ۀگەی )پێص ئەٚەی ثێّە سەر ضبڵی     
چۀع زأیبرییەک، ثۆ  ڕە٘جەری سەیع ثرایُ. ظەِەٚێ

فەر٘ۀگ، ژِبرەیەکی زۆری ٚضەی  ضٛێٕەراْ، ثطەِە ڕٚٚ.
زِبٔێک یبْ چۀع زِبٔێک ٌە ضۆظەگرێ. ژِبرەکە پەیٛەسحە ثە 
ثەرگ ٚ لەثبرەی فەر٘ۀگەکە. ئێّڕۆ گەٚرەجریٓ فەر٘ۀگ، 

 ( زِب0٩٩ْ)ی ثە (Entryسەرەٚضە)( ٍِیۆْ ٚ ٔیٛ ٨)کە پحر ٌە 
یە. ثێگِٛبْ ئەِە ٌە  (The LOGOS Dictionary) ٌە ضۆگرجٛٚە،
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بکە کەسێکعا ٔییە، ثەڵکٛ ثەر٘ەِی ظەزگبیەکی جٛأبی ج
ئەٚ ڕاسحییە  گەٚرەیە کە پسپۆڕە ٌە ڕضحەکەظا. ئێّە ظەثێ

ٕٛٚس، ظەثێ ٌە کبرەکەیعا پطث ثە ظەیبْ ثزأیٓ، کە فەر٘ۀگ
ٓ، فەر٘ۀگی یسەرچبٚە ثجەسحێ، چٛٔکە گۀدیٕەی، یبْ ثڵێ

ٛ ِێطکی ِرۆڤەکبْ سٕٛٚرظارە. ِەزبڵە کەسێک ٘ەثێ ٘ەِٛٚ ێٔ
 ٚەکٛٚفەر٘ۀگی ٔەجەٚەکەی ضۆی ثزأێ، ٔٛٚسەرێکی ِەزٔی 

 ٘ەرضەیکسپیر(، ٚضەظأەکەی )ضبٔۆٔٛٚس ٚ ضبػیری ئیٕگٍیز
کەٚاجە، ظەثێ کٛرظ،  ( ٘ەزار ٚضەیەکی جێعایە.١1)ٔزیکەی

ە ٕٛٚسبٔە ثکبت کە ثظەسحطۆضی ٚ ئبفەریٕی ٌەٚ فەر٘ۀگ
 ٚەظەسث ٘ێٕبٚەٚ  ٘ەٚڵ ٚ کۆضطی ضۆیبْ ثەر٘ەِەکبٔیبْ

 کرظٚٚیٓ. یبْپێطکێط

ئەَ پەیبِەَ، چۀع ثبرەیە ٚ ٌە کحێجبٔعا ثۀعَ ٌەسەر     
ٔٛٚسیٛە: ئیّڕۆ، زِبٔی کٛرظی چبٚی ٌە ِەڵجۀع ٚ ظەزگب 
ڕۆضٕجیری ٚ زأکۆکبٔی کٛرظسحبٔە، کە ثە خعظی کبرثکەْ ثۆ 

ثبثەت. ئەٚاْ ئیٕسبیکٍۆپیعا(ی فرە)فەر٘ۀگ( ٚ )ئبِبظەکرظٔی 
ٚ کەسبٔی ئەکبظیّییبْ  ٚ ضٛێٕعکبر ٘ەَ ٌەضکرێک ٔٛٚسەر

٘ەیە ٚ ٘ەَ ثەڕک ٚ گیرفبٔیبْ گەرِحرە. ئەگەر ٘ەر ٌە سێ 
چٛار سبڵەی ئەٚ سێ ظەیەیی ظٚاییعا، کە ثە ظەیبْ زأکۆ ٚ 
ِەڵجۀع ٚ ظەزگبی جبیجەجّۀعِبٔی زِبٔەٚأّبْ ٘ەیە، 

ئیٕسبیکٍۆپیعایەکیبْ ئبِبظە کرظثبیە، ئێسحب فەر٘ۀگێک یبْ 
ضبٚۀی ڕەفحەیەک ٌەٚ ثەر٘ەِبٔە ظەثٛٚیٓ. کٛا 

گیبٚگۆاڵْ،  ۆپیعای جەریرٚجٛاراْ، گیبٔعاراْ،ئیٕسبیکٍ
ٚ  ظاضبْ، ئبٚ ٚ ڕٚٚثبر ضبش ٚ ٚ ظارٚظرەضحبْ، ثەرظ

 ؟.ٔزەکبٔی سەر زەٚی ٚ ژێر زەٚی..گۆِەکبّٔبْ، کب

ّبْ ثۆ ەسێک، فەر٘ۀگێککەٚاجە، ئێسحب کە جبلە ک   
ۀح ٚ ِبٔعٚٚثْٛٚ ٚ ِەضەلەجێکی ڕئبِبظەظەکبت، ظەزأیٓ، چ 

چێطحٛٚە، ثێگِٛبْ ضۆضی ظەزأێ کە ئێسحبش ثەرٔبِەی 
کبرەکەی جەٚاٚ ٔییە، چٛٔکە جٛأبی زاجی کەسێک، ٌەَ ثٛارەظا، 

 سٕٛٚرظارە، خب ئەٚ کەسە چۀعە ثٍیّەت ٚ ثە٘رەِۀعیص ثێ.
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ۆ ٚ ٚ جرٔدبٔعْ(یعا، ڕاسحەٚض سەراٚرظ)ٔٛٚسەر ٌە   
 ثەرچبٚ:ظەضبجە ( زأیبرییّب2ْ)ٔبڕاسحەٚضۆ، 

ٚە، ثیرۆکەی ئەٚ فەر٘ۀگەی ٌە  (٪٨٪0)ئەٚ ٌە سبڵی  (0
ِێطکی ضۆیعا زەضبرظاٚە. ثۆیە کە ٘ەر ٌەٚ سبڵەٚە کە 
ظەکەٚێحە ضبش ٚ ظاضبْ، ٌە پبڵ ئەرکە پێطّەرگبیەجییەکەی، 

ضە ٚ ظەسحەٚاژەیەک ثٛٚە، کە ٘ەِیطە ػەٚظاڵ ٚ سەیبظیی ٚ
ڕۆژێ ٌە ڕۆژاْ( گۆضەیەکی ئەٚ فەر٘ۀگەی پێ پڕکبجەٚە. ِبَ )

. ٘ۀجبٔەثۆریٕە( ٘ەرٚای کرظ)گی ٘ەژاریص ثۆ فەر٘ۀ
٘ەِیطە لەڵەَ ٚ ظەفحەڕۆکەیەکیبْ ٌە ثەڕکی ثٛٚە، ٘ەر 

یەکیبْ ٘بججیحە ثەرگٛێ، زٚٚ ٌە الی ضۆیبْ  سەرەٚضە()کبجێ، 
( 40)زەفث جریٕگە( ثەر٘ەِی )جۆِبریبْ کرظٚٚە. کەٚاجە ئەَ 

سبڵ ڕۀدی ٔٛٚسەرەکەیەجی، کە ظەکبجە ظٚٚ ٌەسەر سێی 
 جەِۀی.

( سبڵ، ظرٚێٕەکرظْ ٚ ضۀٛکەٚکرظٔی زِبٔێک، کبفیی 40) (2
ٔییە ثۆ ٔٛٚسیٕی فەر٘ۀگێک، ثەثێ ثٛٚٔی پبضطبٔێکی 

ٕجیری ٚ ئەظەثی ٚ فکری ثبش ٚ ظەٚڵەِۀع. چٛٔکە کۆی ڕۆض
 ٚضەکبْ ٘ەر ٌەسەر زاری گٛٔعٔطیٓ ٚ ڕەٚۀع ٚ کۆچەرەکبٔعا

ٚ ثۆر ٚ سپی کحێجەکبْ، ٌەثەر  ٔیٓ. چبٚسپیکرظْ ثە پەڕی زەرظ
الٌەی کز ٚ ضەِی پەرٚأە سٛٚجێٕەر ٚ ثەرثەڕۆچکبْ، پێٛیسحە 

ٚضە ظاضۆاز ثۆ ظۆزیٕەٚە ٚ کەضفکرظْ ٚ ضڕکرظٔەٚەی ئەٚ 
ٌەسەرأەی ٔٛٚسەر ػەٚظاڵیبٔە. کەٚاجە ٔٛٚسەر ػەٚخە ثەٚ 
پبضطبٔە ڕۆضٕجیری ٚ ئەظەثی ٚ فکرییەیە، کە ٌە 
٘ەرزەکبرییەٚە، ثۆضۆی ضەِاڵٔعٚٚیەجی، ثەثێ ئەٚەی پێجزأێ 

 کە ٌە ڕۆژایەکعا ثۆ ٔٛٚسیٕی فەر٘ۀگێک، ػەٚخەیبْ ظەثێ.

ْ، ٔبثٓ ثە ئەٚ ظٚٚ ضبڵەی ٌەسەرەٚە ئبِبژەِبْ پیعا (2
ِٛٚژظەثەضطی ظا٘ێٕبٔی فەر٘ۀگێک، ثەثێ جێپەڕأعٔی 
لۆٔبغە لٛرس ٚ ظژٚارەکەی، کە لۆٔبغی سبغکرظٔەٚەی ٚضەکبْ 
ٚ ڕاڤە ٚ ٌێکعأەٚەیبٔە. ئەگەر ٌە ظٚٚ لۆأبغەکەی پێطحرظا، 
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ظا، ثە خەسحە ٚ  ٔٛێ()ٔٛٚسەر، ٌە گەڕأیعا ثەظٚای ٚضەیەکی 
ٌەٚ لۆٔبغەظا ٘ەِیطە  ِێطک ٘یالک ٚ ضەکەت ثٛٚثێ، ئەٚا

خۆرە ٔیگەرأی ٚ ِەرالێکی ظەرٚٚٔی ٘ەیە، کە ڕِی ظەسحی 
چۀعە ٔیطبٔەکەی پێکبٚە ٚ زِبٔزاْ ٚ زِبٕٔبسەکبْ چۆْ 

( ئەظیت 04)ثەر٘ەِەکەی ٘ەڵعەسۀگێٕٓ! ثۆیە ٔٛٚسەر ٔبٚی 
ٚ ٔٛٚسەرٚ ضبػیری جۆِبرکرظٚە کە ٌە ٘ەڵەثڕی ٚ پێعاچٛٚٔەٚە 

سبغکرظٔەٚە ٚ ڕاسحکرظٔەٚەی ِەجٕی ٚ زیبظکرظْ ٚ الثرظْ ٚ 
 فەر٘ۀگەکە ٌەگەڵیعا ِبٔعٚٚثْٛٚ.

ٌەٚەظایە کە  ضبڵە خیبٚازە ثبیەظضبرەکەی، زەفث جریٕگە   
ثٕزاری( ٚراجی کۆیە. ــ ٌە )یجەجە ثە جبڕاظەیەکی ثبش، جب

 ثڕگەکبٔی ظی لسەی ٌەسەر ظەکەیٓ.

 دوو: بٔرگی کتێبٔکٔ:

بٔی کحێجەکە، جیرێکە، زەفث جریٕگە، کە کراٚەجە ٔبٚٔیط   
ٔٛٚسەر ظٚٚ ٔیطبٔەی پێطکبٔعٚٚە: ٌە الیەک، ٚضەیەکی 
ڕەسۀی کەٌحٛٚریی ثٕزاری کۆییبٔی ٚەثیر ضٛێٕەر 
٘ێٕبٚەجەٚە، کە سەرظەِبٔێکی زٚٚ ٔەک ٘ەر ضەڵکەکەی 
جێرظەکرظ، ثەٌکٛ چیژ ٚ جبَ ٚ ثٛٔێکی ضۆضیطی پێ ظەثەضطیٓ. 

( ٨)ە، ٚیسحٛٚیەجی ٌە الیەکی ظیکەش، ٌە پڕاکحیزەکرظٔی ٚضەک
( کەرەسحەکەی ئەٚ چێطحە ٨)ثبثەجە زِبٔەٚأییەکەی، ٚەک 

 .یە، ٌەٚ کحێجەظا کۆکبجەٚە ٚ ثیبٔکبجە یەک ثەر٘ەَیکٛرظەٚار
ٚضەظاْ(، کە ٔٛٚسەراْ ثە پطحجەسحٓ ثە )زاراٚەی     

ضەکرظاْ، ضٛێعاْ، گٛڵعاْ( )زاراٚەسبزیی، ٌە ضێٛەی 
فەر٘ۀگ، لبِٛٚس( )ظایبٔٙێٕبٚە، پڕ ثە پێسحییەجی ثۆ ٘بٚجبی 

لبِحێک )لبِحێک(، ٌە )ٌە زِبٔی کٛرظیعا. خب ٚضەی 
ٌەٚضەظأی ٚارجی کۆیە(، پحر زەیّٕبْ ثۆ ئەٚە ڕاظەکێطی کە 

گٛڵعاْ( چٛٚأعٚٚە، ٚضەکبٔی )ٚضەظاْ(ەکەی ثە )ٔٛٚسەر، 
ْ ٚ لبِحە گٛڵ ٚ لبِحە لەڵەِەگٛڵ جەضجیٙیی لبِحە ڕەیسب
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ضٛێعاْ ٚ )لبِث( ٌەگەڵ )کرظٚٚە. چٛٔکە 
 .ضەکرظاْ(یەکٕبگرێحەٚە

ثبثەجەکە، ٌەسەر ثەرگەکەظا، ثەَ ڕیزثۀعە جۆِبرکراْٚ:  (٨) 
 .ٚضە ـ پۀع ـ ظەسحەٚاژە ـ ِەجەڵ ـ خٕێٛ ـ جٛٚک ـ ِەسەٌۆکە()
ٚضە(، )ظەسحەٚاژە( یەکسەر پەیٛەسحە ثە )چٛٔکە   

ٚضە ـ ظەسحەٚاژە ـ )ثۀعەکە ثەَ ضێٛەیە زأسحیبٔەجرە: ڕیز
پۀع ـ ِەجەڵ ـ خٕێٛ ـ جٛٚک ـ ِەسەٌۆکە(. ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە 

ِبڵی )ِبڵی ظٚٔیب: ظەسحەٚاژەیە(، ثەاڵَ )ِبڵ: ٚضەیە( )ظەڵێیٓ: 
 .ظٚٔیب چڵکی ظەسحە.( پۀعە

 :ضێ: ضـٔروارد و ترّجاّذُ

پێطەکی، ٔٛٚسەر الپەڕەی پٛٚضث ٚ ڕەضث، ٌە ثڕی  (٪0)ثە   
ثە زِبٔێکی ڕەٚاْ ٚ ضیرییٓ، ٘زر ٚ ِێطکی ضٛێٕەر ثۆالی ضۆی 
کەِۀعکێص ظەکبت ٚ گەضحێکی ضۆضی ثۀبٚ ظەلە ضیؼر ٚ 

ثەسەر٘بجەکبٔی ٔێٛا ضبر ٚضبضی. پێعەکبت. ٌەَ  ٚ ڕٚٚظاٚ
 :٘ێٕیحە ظی ( ِەراِەی ٘ەیەجی ظەیب2ْ)ەظا، ئەٚ، ئەٚ یپێطەکی

ەکی جۆکّەی ٔەجەٚە، ثە ( گرٔگیی زِبْ، ٚەک کۆڵەگەی0
چۀعاْ ظەلە ضیؼر ٚ ثۆچٛٚٔی زِبٔزاْ ٚ زِبٕٔبسبْ، پطحڕاسث 
ظەکبجەٚە. ثە ثەڵگە ٚ ّٔٛٚٔە٘ێٕبٔەٚە ظەیسەٌّێٕێ، کە زِبْ، 
ئبِراز ٚ چەک ٚ ٘ێز ٚ ئبِبٔدە ٌە یەک کبجعا. ٘ەر 
ظاڕٚٚضبٔعْ ٚ ٌەکەظارکرظْ ٚ زاِعارکرظٔێکی زِبْ، ثە٘ەِبْ 

ی ٔەجەٚە ظاظەڕٚٚضێٕێث ٚ سەضحیی، خەسحە ٚ ڕۆز
 .ٌەکەظارظەکبت ٚ زاِعاری ظەکبت

ثٕزار( جەرضبٔی کرظٚٚە، )زار( ٚ )ٌەٚ ثڕگبٔەی کە ثۆ  ( 2
سەرکەٚجٛٚأە ڕٚٚٔیکرظٚٚەجەٚە کە، ثبیەضعاْ ثەٚاْ، ٌەژێر 
پەرظەی ٔبٚچەچییەجی ٚ ضێڵ ٚ ئەضیرەجگەری ٚ ضبرچییەجیعا 

ەرظی ثٕبغەی زِبْ ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵعا ٔەکراٚە، ثەڵکٛ ئەٚاْ ث
ٚ ٌە ٘ەِٛٚ فەر٘ۀگێکعا، ڕۀگە خٛأەکبٔی ئبیطەٚفبجّەی 

ٚ زاراٚەکبٔٓ. ئەٚاْ کەرەسحەی ظەٚڵەِۀعکرظٔی زِبٔٓ،  ٚضە
ڕایەڵەی ثەیەک ثەسحٕەٚەی، ٔبٚچە ثە ٔبٚچەٚ ظێ ثە ظێ ٚ 
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ضبر ثەضبری ٘ەر ٚاڵجێکٓ، ئەٚسحٛٚٔگە ضۆڕاگرەکبٔی ڕەضّبڵی 
زار ٚ ثٕزارەکبْ(، ثۆ )ٕێ زِبٔی زیٕعْٚٚ. ئەگەر ظٚێ

ٌێکحرازأعْ ٚ ٘ەڵٛەضبٔعۀەٚەی زِبٔی ٔەجەٚە، ٌەالیەْ 
ٔەیبرأعا، کەڵکیبْ ٌێٛەرگیراثێ، ئەٚا ئیّڕۆ، ٌە چبضی 

ٚٔەجە، ِبیەی ٚ جٛێژیٕەٚەظا، ثٛ گەضەی جەرخەِە ٚ ٌێکۆڵێٕەٚە
ٚ ظەٚڵەِۀعکرظْ ٚضەظأەکبْ ٚ  ٘ەِەڕۀگی ٚاجەکبْ 

ٔٛٚسیٕی خٛاْ(. )پڕکرظٔەٚەی کەٌێٓ ٚ ظرز ٚ لڵێطەکبٔی 
ٔٛٚسەر، ٌێرەظا، ئەٚ ڕٚٚٔکرظٔەٚەی ثە ئەرکی ضۆی زأیٛٚە، 

ی ڕٚٚثەرێکی  ثٕزار()چٛٔکە ٚضەظأەکەی، زۆر جبیجەجّۀعە ثە 
 .خٛگرافی ظیبری کراٚ، کە ٚراجی کۆیەیە

یبٔە، ثە پطحجەسحٓ ثە چۀعاْ ثە ضیحەڵکبرییەکی زأسحی( 2
ث ٚ ظیبرظأەی ظەسحٕیطبْ ّٔٛٚٔە، ٔٛٚسەر، ئەٚ ضبڵ ٚ پٕ

ثٕزاری ٚراجی کۆیە( ٌە ضێٛەکبٔی ظی )کە کرظٚٚە،
زییەکبْ کرظٚٚە ٌە اکبریی ٚرظی ثۆ خیبٚظخیبظەکبجەٚە، ثەراٚر

 ڕٚٚی، فۆٔەجیک، ڕێٕٛٚس، ظاڕضحٓ، ٚاجب، زِبٔەٚأی. ٘ەرچۀعە
ثۆ ٘بسبٔکبری، ضبڵەکبٔی ثەژِبرە ِٓ پێُ ثبضحرثٛٚ، 

 .جۆِبرکرظثبیە

 :چوار: داڕشـتْی ٍٔتْی وشـٔدأّکٔ

ٚەک ٘ەِٛٚ فەر٘ۀگێک، ٔٛٚسەر، ثە ڕێزثۀعی ئەٌفجێی    
کٛرظی، پێحەکبٔی ڕێکطسحٛٚە ٚ ٌە ثۀعی ٘ەر پیحێکیطعا، 

سەرەٚضە(کبٔی، یەک ٌە )ظیسبْ ئەکبظیّیبٔە ثە ڕێزثۀع، 
٘ەرچۀعە سەرچیغیطی جێکەٚجٛٚە. ظٚای یەک جۆِبرکرظٚە ـ 

 :ٌەظیمەجعأی جۆِبرەکبْ ظەثیٕیٓ
o  زاراٚە(کبْ، ثە )ٚضە( ٚ )٘بٚٚاجبٚ ڕاڤە ٚ ٌێکعأەٚەی

زِبٔێکی سبظە ٚ ضۆش، ضبڵی ٌە ڵێڵی ٚ پێچٛپۀبٚ ٔبڕٚٚٔی 
 ب ڕاظەیەکی ثبش پبثۀعی ڕێٕٛٚس ٚئۀدبِعراْٚ. ج

کۆیە(ی ثٕجزاری )ٚضە ٚ زاراٚەکبٔی  .کٛرظیٓ  ڕیزِبٔی
 :خبرێکی ظی ثە ضێٛەزاری ضۆی ٔٛٚسیٛەجەٚە، ٚەک
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 .پینی پیت کرد، ساربی خیت کرد

 (0٨1ي.) سار: ساڵ
o  ،ڕەچەڵەکی ٚضەٚ  ئەٚٔعەی زأیبریی چۀگ کەٚججێ

جەٚە ثۆ سەرچبٚەی کۆٔی، ٚەک ٚٚەزاراٚەکەی گەڕأع
 .ظیبٔی، خٌٛٚەکەی، ئبڤێسحبیی

o  کرظٚٚە کە ٚضەژەی ثەٚ سەرچبٚأە زأسحییبٔە، ئبِب  ٚ
 .ّٔٛٚٔە ٚ ئیمیجبسی ٌێ ٚەرگرجْٛٚ

o  ،ِەجەڵەکبٔی کرظٚٚەجەٚە ٚ ٚەاڵِەکەی ثۆ ٔٛٚسیٛە
 :ّٔٛٚٔە

        . هەنار( کە دەیشکێنی )تاقە سوار، دام لەدیوار، بووە چل و هەزار. 
 (2٪0ي. )

o  ثۆ  کە، زۆرخبر، ّٔٛٚٔەی ثەکبر٘ێٕبٔی سەرەٚضە()ٌەگەڵ
 :٘ێٕبٚەجەٚە،ٚەک

 .خۆرەپۆتە: خۆل و گڵ، خوڵ و پۆتە، تەپۆتۆز، کەرگەوز

 (2١0ي.) .خۆی لە خورەپۆتە وەردایە
o  ئبِبژەی ثە خٕێٛ ٚجٛٚکەکبْ کرظٚٚە، ٚەک: 

 (2١0ي.) (جنێو)خۆرکت ل  کەوی. 
o ضبػیرأەی  ثەر٘ەِەکبٔی ئەٚ ئەظیت ٚ ٔٛٚسەر ٚ

ثٕزاری( )کرظٚٚەجە سەرچبٚە کە کۆیی ڕەسۀٓ یبْ ثە 
ٔٛٚسیٛە ــ ژِبرەکەیبْ زۆرە ثۆیە ئبِبژەیبْ ٚأیبْ 
 .پێٕبظەَ

o   ٌە ٘ەر ضٛێٕی، پێٛیسحی کرظثێ، سەلیٍی ٔەکرظٚٚە ٌە
ٚضە(کە، ئبسبییە ثۆ )ڕاڤەکرظْ ٚ ڕٚٚٔکرظٔەٚەی 

ٌێکعأەٚەی ٚضەیەک الپەڕەیەک یبْ ٔیٛ الپەڕەی ٌەسەر 
ٔٛٚسراثێ. ئەِەش ظەگّۀە ٌە فەر٘ۀگی کٛرظیعا، پحر ٌە 

 (2١ي.) .کارەک، کاڵەک:پیعا پەیڕەٚ ظەکرێ. ٚەکئیٕسبیکۆٌۆ
o کبٔعا، ضٛظی  سەرەٚضە()ڕضحەکە ثەسەر (٨)ظاثەضکرظٔی

کە ظیبری ظەکبت ٔەک ٔٛٚسەر، ٚاجب  سەرەٚضە()
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ڤەکراٚە، ٘ەیە سەرەٚضە( ٘ەیە، ٘ەر ِبٔبکەی ڕا)
ِەسەٌۆکە، ِەجەڵ، خٕێٛ، جٛٚکی ظەسحەٚاژە، پۀع، 

 . ٘ەیە ٘ەژارەٌەگەڵە. ٚضەش، ٘ەیە ظەٚڵەِۀعە ٚ 
 

 تێبیْییٔک:
ثەکبر٘ێٕبٔی ئەَ فەر٘ۀگە ثۆ ئەٚەیە ِبٔبی ٚضەیەک   

ثێرەثب( ِبٔبکەی )ثزأیث، ثۆّٔٛٚٔە ظەجەٚێ ثزأی ٚضەی 
چییە، ثەڕیزثۀعی ئەٌفٛثێی کٛرظی، ظەچیحە الپەرەی ٚضەکە ٚ 
ظەیعۆزیحەٚە، یبْ کەسێک ثۆ ظەٌٚەِۀعکرظٔی فەر٘ۀگی 

 .ظەضٛێٕیحەٚە زِبٔەٚأی ضۆی، کحێجەکە
( ١)ٚضە ٚ ظەسحەٚاژە(، فەر٘ۀگەکە )ثەاڵَ، چٛٔکە ٌە پبڵ   

ثبثەجی ظیکەضی ٌەضۆ گرجٛٚە: پۀع، ِەجەڵ، خٕێٛ، جٛٚک، 
 ِەسەٌۆکە، زۆر زەزّەجە ثۆ جٛێژەرێک یبْ ٌێکۆٌەرێک، کە
ِەثەسحییەجی یەکێک ٌەٚ ثبثەجبٔە ثکبجە کەرەسحەی 

ب ثۆ ٔٛٚسیٕەٚەی جٛێژیٕەٚە ٚ یبْ ٌێکۆڵیٕەٚەی ضۆی، ٚاج
خٕێٛ(ەکبٔی ٚراجی کۆیە، ظەثێ ٘ەر ٘ەِٛٚ فەر٘ۀگەکە )

یە. ثۆیە ئەِە ثۆ ثبثەجەکبٔی ظیکەش ٘ەرٚا ثطٛێٕێحەٚە،
یەکی جبیجەت ثە ضۆی ٘ەثێ، چ  پبضکۆ()ثبضحرە ئەٚ فەر٘ۀگە 

ثەرگێکی سەرثەضٛظا چبپجکرێث ٚ یزافە ثکرێحە سەرەی چ ٌە
ێکەٚە. ٚاجب ٌەٚ  ثۆکس()گەڵ فەر٘ۀگە ظایکەکە ثطرێحە ٌە

، ٘ەر یەکەی ثەخیب ە( ثبثەجەک١)( ثۀع، ١)پبضکۆیەظا، ثە 
کۆظەکرێحەٚە ٚ جۆِبرظەکرێ: پۀع، ِەجەڵ، خٕێٛ، جٛٚک، 
ِەسەٌۆکە. ئەِە ٘بسبٔکبرییەکی ثبضە ثۆ ئەٚ کەسەی ثەظٚای 

 ئەٚ ثبثەجبٔەظا ظەگەڕێ، خب ثۆ ٘ەر ِەراَ ٚ ِەثەسحێک ثێ.
 

 بٔ:پێْج: بایٔخی ئًٔ کتێ

کحێجطبٔەی کٛرظی، ٌەچبٚە ضۆی، ٌە فەر٘ۀگ ٘ەژار ٔییە،    
ضحەیە ئیّڕۆ ٘ێٕعە ٌك ٚ پۆیی ٘ەرچۀعە، زأسحیی ئەَ ڕ

زەفث )جەٚە، کە ثەرظەٚاَ ظا٘ێٕبٔی جێعاظەکرێ. ٌێ، ٛٚەٌێج
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ی یجریٕگە( لبِحێک ثبیەش ٚ گریٕگی ضۆی ٘ەیە، کە خیبٚاز
 زەلی جێعا ثەظی ظەکرێ:

o   زِبٔی کٛرظی ثەسەر چٛار زاری سەرەکییعا ظەزأیٓ، کە
ظاثەش ظەکرێث: زاری کرِبٔدی سەرٚٚ، ٔبٚەڕاسث، ضٛارٚٚ ٚ 

بٔی ٘ەٚراِی یبْ گۆراْ. زاری کرِبٔدی ٔبٚەڕاسث ٌە ثٕزارەک
. پێکعێث. ئەَ کحێجە سۆرأی، سٍێّبٔی، گەرِیبٔی..

جبیجەجّۀعە ثە ثٕزاری ٚراجی کۆیە ٌە سۆرأییەکەظا. ـ 
زأیبریُ ٘ەثێ، یەکەِیٓ ثەر٘ەِیطە ٌەَ  ئەٚۀعەی ِٓ

ەی ٚضەٚ زاراٚەی ٔبٚچەیەکی ثٛارەظا. کەٚاجە کۆکرظٔەٚ
کراٚ ٚ جەرضبٔکرظٔی فەر٘ۀگێک ثۆ ڕاڤە ٚ ٌێکعأەٚەی، ظیبری

بضێٛەرەکبٔی ئەٚ ظەڤەرە خگە ٌە ظەٚڵەِۀعی زِبٔی ئ
ئەٚ کۆِەڵە ٌە ڕٚٚی ات. ثەڵگەضە، کە زیٕعٚٚیی ٔیطبٔعەظ

ٚ ظا٘ێٕبْ ٚ گەضەکرظٔی الیۀە  ضۆٔٛێکرظٔەٚە
سۆسیۆٌۆژییەکبٔی، ثە ٘ەِٛٚ ڕەگەز ٚ جٛضُ ٚ ثٕەِبکبٔییەٚە. 

ٚ  ٚ ئبِێر ثەٚاجبیەکی ظیکە، ٚضە ٌە ئۀدبِی ظا٘ێٕبٔی ئبِراز
ٚ ثیرۆکەی ٔٛێ ٌەظایک ظەثێ، کەٚاجە ئەٚ زٔدیرە  کبر

ٔٛێکبرییە، ثەرظەٚاِی ٘ەثٛٚە ٌەٚ ٔبٚچەیەظا، ظۀب ٚضەی ٔٛێ 
 ٘بجٛٚە یبْ ضٛاسحراٚەجەٚە؟چۆْ ظا

o   ،ئەَ فەر٘ۀگە، گۀدیٕەیەکی پڕ زەضیرەی ثەثەرەکەت
ثەٚ ٚاجبیەی، ظەضبجە سەر گۀدیٕە زِبٔەٚأییەکەی کٛرظی، 

ٕٛٚس ظەثێ ٌە فەر٘ۀگی ٔٛێعا، ئەَ ٌەِڕۆکەٚە، فەر٘ۀگ
 سەرچبٚەیە ثطبجە ثەرظەسحی ضۆی ٚ ضحی ٔٛێی ٌێ ٘ەڵێٕدێ.

o  ( ٨)سەرەٚضە( ـ ثە )( ٘ەزار 02)ەی ٌەَ فەر٘ۀگەظا ٔزیک
ثبثەجەکەیەٚە، کۆکراٚەجەٚە، ِەرج ٔییە، ٘ەر ٘ەِٛٚ 

سەرەٚضەیەک( ٚ ثبثەجەکەی ٘بٚضبٔی، ٘ەر زاظە ٚراجی کۆیە )
ثٓ. جێیبٔعا ٘ەیە، ٌە ٔبٚچەی ظیکەضعا ثەکبرظێٓ، ثەاڵَ خبر 

چەظا، ظٚٚ ِبٔبی خیبٚاز ٌە ٚ٘ەیە یەک ٚضە، ٌە ظٚٚ ٔب
ٌەثەریکەٚە(، ٌە کۆیە ثەٚاجبی ئەٚەظێ )ضۆظەگرێ، ثۆ ّٔٛٚٔە، 

 خٍکەکەت ثپۆضەٚە(. ثەاڵَ ٌە گەرِیبْ، ثەٚاجبی ئەٚەظێ:)
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ئەو ) خٍکەکەت ظاکۀە(. ٔٛسەر ٌە پێطەکییەکەیعا ظۀٛٚسێ:)

 کۆیە دەگرێتەوە بە خۆشنا
ی
 و وشە و واتە و پەند و زاراوانە، زیاتر وراب

ی
وەب

 و ئاکۆبی و لۆری و هەمەوەند و 
ی
واب  

مەنتکایەتەی و ئورمزیاری و جاف و شێ 

 و جولەکە 
ی
 و شیخاب

ی
ب

 
سورج  و مەنگوڕ و بڵباس و بابان و مامەش و مەنیم و پاڵ

ٌەٚێ )(. ظەسحەٚاژەی 0٩ي.) (.و دیان و زەردەشت... لەوێ ژیاون
ەرە. ژیبْٚ(، ئبِبژەیە ثۆ پێکٙبجەی ظأیطحٛٚأی ئەٚ ظەڤ

 ئەِەش فەر٘ۀگەکەی خٛأحر ٚ ظەٚڵەِۀعجر کرظٚٚە.
o  :ظەزأُ زۆری ِبْٚ، )ٔٛٚسەر ثە ضەجێکی جۆش ٔٛٚسیٛٚیەجی

ئەٚۀعە(، ثۆ ضبْ ٚ ثبزٚٚی یەک )٘ەر ئەٚۀعەِبْ پێکرا(. 
زۆرە(. ٔەثێحە گٍەیی، ظەثٛایە ِەڵجۀعێکی )جبکە کەس 

زأکۆی کۆیە، کە کبظیری ثبش ٚ زۆری ٘ەیە،  ٚەکٛٚئەکبظیّی، 
 ، زأکۆێبرە ٘ەڵسبثبْ، ئێسحبش، ٔەچٛٚە ثچزٚٚجر ثەٚک

ئەٚ زۆرەی ِبْٚ(، ٌە ئەسحۆی ضۆی ثگرێ ٚ )ظەجٛأێ 
فەر٘ۀگەکە ظەٚڵەِۀعجر ثکبت. ظەکرێ ثە پێٕح ضەش سبڵ، 

ە ڕێی ضٛێٕعکبرەکبٔی ثەضی ثە کۆکرظٔەٚەی زأیبریی ٌ
گٛٔعٔطیٕەکبْ، ٚضەگەٌێکی زۆر ثەجبیجەجی  کٛرظی،

 ٚەظەسحکەْٚ، کە پێطحر جۆِبر ٔەکراْٚ.
o  ،ْئەَ فەر٘ۀگە. ظەکرێ، ثجێحە ظەسحگر ٚ ڕاثەر، ثۆ ٔٛٚسەرا

یبْ ِەڵجۀع ٚ ظەزگب ئەکبظیّییەکبْ، ثۆ ئبِبظەکرظٔی 
فەر٘ۀگی ٘بٚضێٛە. ظەزأیٓ کە زِبٔی کٛرظی، زۆر زۆری ِبٚە 

ژٔە )کۆثکرێحەٚەٚ جۆِبر ثکرێ. ـ ثۀعە کحێجێکی ٔٛٚسی ثۀبٚی 
ب ٌە چۀع ٔبٚچەی پیطەٚەرەکبٔی کۆیە(، ضۆضجەضحبٔە ئێسح

 چبپکراٚە. ٔٛٚسراٚە ٚ  کٛرظسحبْ، ٘بٚضێٛەی
o  چیرۆکٕٛٚس ٚ ڕۆِبٕٔٛٚس ....، ػەٚخەْ  ئەظیت ٚ ضبػیر ٚ

ثەٚ خۆرە فەر٘ۀگە، ثۆ ظەٚڵەِۀعکرظٔی ثەر٘ەِەکبٔیبْ، 
 ظٚٚر ٔییە، ٚضەیەک ٔٛێ، کەٌێٕێکی گەٚرەیبْ ثۆ پڕثکبجەٚە.
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 بۆ چاپی دووەً:

ضٛظی ٔٛٚسەر گٍەیی ٌە چبپی یەکەِی ثەر٘ەِەکبٔی ضۆی     
٘ەیە، ثۆیە ئەَ ضباڵٔەی ثۆ جۆِبرظەکەَ ــ کە زۆریبْ ضحی 

 ٘ٛٔەریٓ:
 
o   .ضبڵجۀعیی کحێجەکە، پێٛیسحیی ثە پێعاچٛٚٔەٚە ٘ەیە

ظاضی گرأُ، ٌە چبپەِۀی کٛرظیعا، ثە گطحی، ضبڵجۀعی زۆر 
ەسحەیەکی زۆر ضبرەزا زأسحییبٔە پەیڕەٚٔبکرێ. ظەزأُ ظ

پێعاچٛٚٔەٚەیبْ ثۆ کحێجەکە کرظٚٚە، ثەاڵَ ڕۀگە ئەٚاْ پحر 
 ێکراثێ، ٔەک ضبڵجۀعی.ٌظٚای سبغکرظٔەٚە ٘ەڵەثڕییبْ 

o   زۆر زۆر ثەکەِی، ثڕگە یبْ زأیبریی ٘ەیە ٌە چبپکرظٔیعا
 ثەضێکی لرجبٚە یبْ ٌە یبظچٛٚە یبْ ٘ەر ٘یچی ثەراِجەر

ەَ ثڕگەی ضٛارەٚە ٘یچ پەیٛۀعی ثە ٔۀٛٚسراٚە. ثۆ ّٔٛٚٔە ئ
کەی ثبثەجەکەٚە ٔییە، ظیبرە کە ثەضێکی  سەرەٚضە()

 ٌەثیرکراٚە یبْ لرجبٚە:
 جیمس ئەدیسۆن، کۆخ و بتهۆڤن
ووی مرۆڤن ژ  

 .جێگای شانازین، مێ 
 (٪210ِسەِەظ ظاریبس: ٘ۀعێ ٌە ٚجەکبُٔ، )

 ( 22٨ي. ) جاشەکە لە کەرەکە گەورەترە. 
o  ٌە کبجی گۆڕیٕی (Word ثۆ )(PDF ) خبر ٘ەیە پەڵە ٌە چبپعا

، ٪210، 210٩)ثەظیبر ظەکەێ، ٚەک ئەٚأەی الپەڕەکبٔی 
 ،...(. پێٛیسحە ثسڕظرێٕەٚە.2122

o  ٛٚٔەجە یئەٚ ٚضە ٚ ڕسحبٔەی ٌە خێگەی ضۆیبْ پەڕ
، 20٨، 20١ي. )ٔبٚەڕاسحی پەڕەکە، ثبضحر ڕێکجطرێٕەٚە. ثڕٚأە 

.)... 
o   ْئیزافە ثکرێ، کە پێطحر ئبِبژەَ ثکرێ، پبضکۆی ثۀعەکب

 .( ثۀعْ: پۀع، ِەجەڵ، خٕێٛ، جٛٚک، ِەسەکۆٌە١) پێعاٚە.
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 کۆجب لسە:

( ثەر٘ەِەی کە جبکٛ ئێسحب ڕە٘جەر سەیع ثرایُ 0٩)ٌەٚ    
چبپی کرظْٚٚ، ٘ەِٛٚیبُٔ ضٛێٕعۆجەٚە، خگەٌەٚأەی جبیجەجٓ 

زەفث )ڕۆژٔبِە ٚ ڕۆژٔبِەگەرییەٚە( ــ ٌە ظیعی ِٕعا، )ثە 
 جریٕگە(، سەرجۆپی ٘ەِٛٚأە. 

ثۆیە ثە گەرِی ظەسحی ظەکٛضُ ٚ لەرظزأی ضەٚٔطٛٚٔی ٚ   
٘یالکی ئەَٚ. سٛپبسی ثیسٕٛٚریطُ ثۆ ئەٚ ظەسحە ئەظیت ٚ 

ٚ ٘بریکبری ثْٛٚ ٌە ئبِبظەکرظٔی  ٔٛسەرٚ ضبػیرەی کە ٘بٚکبر
 ئەَ ثەر٘ەِەظا.

 یەرڕە٘ج)گەر ظاٚاَ ٌێجکەْ ثە ظێڕێک، پێٕبسەی لەڵەِی  
 ی ثکەَ. ظەڵێُ: سەیع ثرایُ(

ــ ثە ظێڕێک ٔب، ثە یەک جبکە ٚضە: ڕە٘جەر سەیع ثرایُ، 
 یە. زەفث جریٕگە()

ضّبْ ثە ظێڕێک ثۆ پێٕبسە  زەفث جریٕگە()خب گەر ثڵێٓ، ظەی 
 ثکە، ظەڵێُ:

ی ٌەسەر ٔەثێ،  زەفث جریٕگە()ــ کحێجطبٔەیەک، ضٛأەکەی، 
 جبِی ٔەضحێ ثێ ضٛێیە.

 دوبلن ١١١١/  ٦/ ٠٨                                  

 
  حەفت ترینگە، ڕەهبەر سەید برإیم، چاپخانەی )إلپەڕەکان ئاماژەن بۆ کتێتی

 (.١١١١تارإن، 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3353518718207425&set=pcb.3353519391540691&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqB97M2BP10zBjAbyQZM9pMWP0Of_eQlVET05prcC9bpe10utv9jyM78ZCHq5iimjt3sViPFEjrgo6
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 (٨)بابٔتی 

 ،حٔضّٔسادەعٔبذوڵاڵی 

 و شنۆدار بااڵبٔقٔد قّٔذیو،    قٔڵٍٔێل

 چی ىێ فێر بووً؟

 

م 
 
 چ  بكەین لە ناو چاوی ڕەیسی بەعزێ زەكای گەورە بەڵ

  دەم با لەسەر بەردێیك ڕەق  وەكو   تۆوی گ
 

 ئەڕوێنوڵ

 ئەگەر خیلقەت نەسیی  عومری تۆی مەحكویم ئەو دەورە

 نەكردایە، خـوا  عالم، لە كام عەرشت ئەسـوو داوێن

 مەكتەبێكت خوێند، نە ئوستادێ پەیل گری  
 
 نەحەڕق

كرد بە شمشاڵت ر
ف بەرزی  زەكا، ئەم سنعەتەی فی   .صیر

، لە    تـووالی  هـەتا  كوری  هەمـوو وەزنێیك گۆرای 

 .بەسـەر پە نجەی هونـەر كردت، بەدییل كۆششی زاڵت

ٌێتبْ ٔبضبرِەٚە، ٌەٚەتەی ظەست ٚ پۀدەَ ئبضٕبیەتی     
ظەگەڵ لەڵەِعا پەیعا ورظٚٚ، لەظ ٘ێٕعە، ٚەوٛ ئیّڕۆ ٌە ٔٛٚسیٓ 

( ٢٧٠٥ی ثەفرأجبری ٠٤)سبَٚ، چٛٔىە ٌە ظیعی ِٕەٚە ئێّڕۆٔەتر
ەن وۆیە ظەثێتە ِێژٚٚ ٚ ٚەوٛ سەرچبٚەیوٛرظی، ثۆ ضبری 

سەری. ترسەوەضُ ظٚٚ الیۀەیە، ضٛێٕەر ٚ ٔٛٚسەراْ ظەگەڕێٕەٚە
ٌە الیەن، وبرێىُ پێ سپێرظراٚە، وە ثە٘ێچ وڵۆخێه ٌە ضبْ ٚ 
ضەٚوەتی لەڵەِی ِٕعا ٔییە، ڕەضٕە ٚ  ڕەضٕەوبریی تێعا ثىەَ. 

ثۆ تەفسیری تری  ەیەوی تریطەٚە، ظەترسُ وطبٔەٚەَ،ٌە الی
یەیی ثە لەظ لۀعیً ثەرز ثباڵثىرێت، وە ثۆچی ثۆ ئەَ لەڵەِە 

 ( ٌە٢٤٤٨)ٚ ضىۆظارە، ضتێىُ ٔەگٛت؟ ئەٚ ڕۆژەی ٌە سبڵی 
ٍٓ، وٛرظەوبْ ظاٚایبْ ٌێىرظَ وە ٚتبرێه ثٕٛٚسُ ٚ ٌەثەرظەَ ٚثظ
   ٛٚری ثطٛێّٕەٚە، وە ضبتٛٚــوۆِبری ئبیرٌۀعای ثبض ەرۆنـس

(Mary McLeece)    .ثٛٚ، ثبٔگێطتی ورظثٛٚیٓ ثۆ وۆضىەوەی ضۆی
ثە ئبسبیی وبرەوەَ ئۀدبِعا ٚ ٘ەستُ ثە ترس ٚ ظڵەڕاٚوێ  
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 ثەاڵَٔەورظ ئەگەر چی ٚتبرەوەَ، ثە زِبٔی ئیٕگٍیزیص ثٛٚ. 
ئێّڕۆ، ئەٚ زاتەی ثۀعە ثەضعاری ِەراسیّی ڕێزٌێٕبٔیەتی، پبیە 

ظیبرترە،  ٚ ِەلبِەوەی ٌە زۆر ٌەٚ وٛرسی  ٚعەرضبٔە ثڵٕعترە ٚ
ٔبوبت. ٌە ظاٌغە ٚ  ثباڵوە تەِۀیبْ ٌە چۀع سبڵێه زیبتر 

ثیرورظٔەٚەی ئەٚ ظاثَٛٚ، ظەثێ ِٓ ثتٛأُ چ ضتێه ثٕٛٚسُ 
 ظا زەسۀزاظەی عەثعٚڵاڵٌەززٚٚر ِبِۆستب  ضبیستەی ئەٚە ثێ،

ثیطٛێّٕەٚە. ٌۀبوبٚ چرپەیەوی ئەٚ زاتە گەٚرەیە، ٌە گٛێّعا 
ضٛێٕعٔەٚە، )ٌە سیّیٕبری ظٚٚەِّعا، ثە ٔبٚی زریٕگبیەٚە، وە 

وٍیٍی ٘ەزار ٚ یەن ظەرگب(، ٌە ٘ۆڵی سۀتەری گۀدبٔی وۆیە 
پێطىەضُ ورظ، ٌە وبتی چٛٚٔە ظەرەٚە، تٛٔع ظەستی وٛضیُ ٚ 
فەرِٛٚی:" ٌەٚەتەی ئبِبظەی وۆڕ ٚ سیّیٕبراْ ظەثەَ، لەظ 

ەَ سیّیٕبری ٚا ضۆضُ ٔەثیٕیٛٚە، ئبفەریٓ، ثەرظەٚاَ ثە." ئ
ڕستە وٛرتە، تیٓ ٚ ٘ێزێىی ٘ێٕبٚەثەرَ ٚ ئەَ ٔبٚٔیطبٔەَ 

 :٘ەڵجژارظ

 چی لێ فێر بىوم؟، و شكۆدار بباڵقەڵەمێك، بەقەد قەوذیل،  

ژیبٕٔبِەی  ە،( الپەڕەی٧٣٤)ئەزِٛٚٔی ضەثبت( وە )ٌە وتێجی   
یە ٚ وبن ٘ەیبس وبرظۆ  ثە زەسۀزاظەی عەثعٚڵاڵِبِۆستب 

ِبِۆستب ظەفەرِٛٚێ:" ِٓ ضۆَ  ضێٛەی گفتٛگۆ ئۀدبِی ظاٚە،
 ".ٚەوٛ وەسێىی ئبسبیی  ظەثیُٕ ٚ ئەٚە ٔیُ ضتُ ٌێ فێر ثٓ

ثۀعە، ڕاستگۆیبٔە ٔبٚٔیطبٔەوەی ٘ەڵجژارظٚە ٚ ٘ەرچۀعە     
  ثەاڵَثەڕێزتبْ، ٚالیعیی  ضبویی ٚ سبظەیی ضۆتبْ ظۀٛێٕٓ، 

خۀبثتبْ، ٔە ٌە پۆي ظەرستبْ پێگٛتَٛٚ ٚ ٔە ثە ضٌٛٚی تەڕی 
ظار٘ۀبراْ ظاروبریتبْ ورظَٚٚ ٚ زۆر ضتیطتبْ ٌێ فێرثَٛٚ. ثە 
ثێ ئەٚەی تۆ پێجزأی، ِٓ ٌە ژیبٔی ڕۆژأەی ضۆَ ٚ ٌە ٔبٚ 

 :پۆٌەوبٔعا پیبظەَ ورظْٚٚ. ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە

ٕعوبرە ٘ەژار وبریی پەرٚەرظەوبریّعا، ٘ێٕعە گرٔگٝ ثە  ضٛێٌە  
تب ڕاظەیەن ٚ ثێعەرەتبٔەوبْ ظەظەَ، وە ضٛێٕعوبرە ٘ەثٛٚەوبْ ــ 

ی گەٚرەثْٛٚ ٚ ضۆپێگەیبٔعٔی چیڕۆن ٔبِسٛثێٕٓ ــ ٘ەِیطە 
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ِٕعاڵێىی الظێیی، ثێ ثبٚن، ٌە ٔێٛ  )تۆیبْ ثۆ ظەگێڕِەٚە:
تەپٛتۆزی  ضەڕەن ٚ ڕایەڵەی خۆآلیی ٚ ثبڕەثبڕی ثزْ ٚ ِەڕاْ ٚ 

ورظْ، ثە ثێ ئەٚەی تەضتەڕەش  ثیٕیجێ  گەرِیبْ ٚ وٛێستبْ 
یبْ ِبِۆستبیەن ثۆ ظٚٚ ِبٔگ ثێ پسبٔەٚە ظەرسی پێعاثێ. 
ثتٛأێ ثگبتە ثەرزتریٓ ِەلبِی زیزثی ٌە ضەثبتىرظْ ٚ 

تریٓ ِەڵجۀعی ئەوبظیّی وٛرظی ثباڵٔیطتّبٔپەرەٚریعا ٚ ثگبتە 
وە خێگرەٚەی وۆڕی زأیبری وٛرظە.( ظەثێ ثجێتە ٘بٔعەری ئەٚ 

ارترە  ی ئەٚاْ ٌە ضٛیآلٔەی ترسیبْ ٘ەیە وە پێگەی چیٕبیەتِٕعا
پێعاٚەوبْ، تب ثگۀە ضەٚٔە ٌە چبٚ پێگە ثەرزەوەی ضٛا

ِەزٔەوبٔیبْ. ئێٛە ضۆتبْ ظەفەرِْٛٚ:" ئەوەر ِٕیص ٌە گٛٔعی 
لبسٍّٛٚی یبْ ٌە ِبڵەوەی ظ. لبسٍّٛٚی ٌە ظایه ثٛٚثبَ ٚ ٌە 

پبیتەضت ٚ ئیٕدب ٌە ضبرەوەی ٚی ضٛێٕعثبَ ٚ پبضبْ چٛٚثبِە 
ئۆرٚٚپب ظرێژەَ ثە ضٛێٕعْ ظاثبیە، ظەِتٛأی ئەِٕیص ثجّە 

 ".ظوتۆر لبسٍّٛٚیەن

بگرظەوبّٔعا ظەرسێىی ِەزٔتر، وە ٘ەِیطە ٌەثٓ گٛێی ض  
ثْٛٚ ثە ظوتۆر لبسٍّٛٚ ٔە ِەزبڵە، ٔە ظەیڵێّەٚە ئەٚەیە:"

گٛٔبزە، ثەڵىٛ ئەروە ٚ ضتێىی ِِٛىیٕیطە." ٌەَ گٛتبرەی 
ثەڵىٛ ئەروە ٚ ِِٛىیٕیطە( ٘ێٕعە ثە  )اژەی بْ، ظەستەٚخۀبثەت

رێىی خعظیُ ٚەرگرتٛٚە، ٌە ضٛێٕعٔگەی چڕۆ، وچە ضٛێٕعوب
ٙبتٛٚ ٚ زریٕگ ٚ چەٌۀگە، ڕۆژأە ِەسیسییُ ٘ەیە، وە ٘ێٕعە ٌێ

پێی ظەڵێُ :" گەر ٔەثی ثە لبسٍّٛٚ، ضۆضُ ٔبٚێت ٚ ٘ەر ثە 
ٔەت ظایه ٚ سەرۆن ٚەزیرأیص ٌە پۆي ثبٔگی ظەوەَ... تۀب

ەڵێٓ ثبٚویطی ئەِەیبْ ثیستۆتەٚە ٚ ٘ەر وبتێ تٛٚضُ ظێٓ، ظ
ظی." ثێٕێتە تضەٚٔەوە ،وچەوەِبْ سٛٚرە ٌەسەر ئەٚەی

 .!  ئەِٓ، ئەٚ ظەرسە ٌە تۆ فێر ثَٛٚزەسۀزاظەِبِۆستب 

ظەرسێىی ِەزٔتری ظیىە... ظ. عەثعٌٚڕەزّبٔی زبخی ِبرف،   
ٔبسراٚە ٚ ظوتۆرای ٌە وە ِبِۆستبیەوی ثەتٛأب ٚ ضبرەزای 

ەٚی عاچٛٚٔبسیعا ٘ەثٛٚ. ثەر٘ەِەوبٔی ضۆی  ثۆ پجٕزِبٔ
زِبٔەٚأی ٔیطبٔی خۀبثتبْ ظەظا. ِبِۆستب ٘ەژار ِٛوٛریبٔیص 
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وە فەر٘ۀگی ٘ۀجبٔە ثۆریٕەی چبپىرظٚٚە، ظاٚی ٌە تۆ ورظٚٚە 
چبٚی پێعاثططیٕیتەٚە ٚ ظەٚڵەِۀعتری ثىەی. ِٓ ٌەَ وبرأە 

ٚ خێجەخێطیبْ ظەوەَ: یەن: پێٛیستە ئەٚ ظٚٚ ضت فیر ثَٛٚ 
ضتەی وە ِٓ ظەیٕٛٚسُ وەسێىی ٌەِٓ ثە تٛأبتر پێعاچٛٚٔەٚەی 
ثۆ ثىبت، ئەِە ٔەعەیجە ٚ ٔە ضۆ ثەوەَ زأییٕە، ثەڵىٛ 

ە تب وەِتریٓ ٘ەڵەی تێعەوەٚێ. ضزِەتىرظٔێىی تری زِبٔەوەِبٔ
 (.ئەَ ثبثەتەی ظەضٛێٕەِەٚ پێعاچٛٚٔەٚەیبْ ثۆ ورظٚٚە)

ظەرسی ظٚٚەَ، ئەٚەیە وە ٔٛٚسیٕەوبٔی خۀبثتبْ ٔبثێ  
فەراِۆش ثىرێٓ. چٛٔىە ظیبرە ضتی ئەٚتۆیبْ تێعایە، وە 
پێٛیستە ئێّەِبٔبْ سٛٚظی ٌێٛەرگریٓ ئەگیٕب ثۆ ِبَ ٘ەژار ٚ ظ. 

 عەثعٌٚڕەِبٔی زبخی ِبرف تۆ ظەوۀە چبٚ سبغی ضۆیبْ؟

ت( ٔی ضەثبئەزِٛٚ)خۀبثتبْ ٘ەر ٌە وتێجی  ىە...ظەرسێىی  ظی  
ظەِگٛت ضبعیری ثبش ٔیُ، ثب ضبعیری ٌە ضٛێٕێه ظەڵێٓ:" 

ضراپیص ٔەثُ."  ئەٚ ظەرسەی وە ٌەَ گٛتەیە فیر ثَٛٚ، ئەٚەیە 
تب پێُ ثىرێ، ٘ەٚڵی ثبضتر ورظٔی ٔٛٚسیٓ ٚ وبرەوبُٔ ظەظەَ. 

َ ٚ ٘ەِیطە سۆراغ ضٛێّٕەٚە ٚ زۆرتر ضۆَ ٘یالن ظەوەپتر ظە
ثە ثبثەتێه ٔبٚێرَ، ضەرَ ٔبوەَ ظەوەَ، خب ٘ەر وبتێىیص زأیُ 

ضۆَ ظێّٕەٚەٚ ضۆِی ٌێ ٔبظەَ.  ٚ گٛتەوەی ثەڕێزتبْ ٚەثیر
ٌەَ ظٚایە، ظاٚای ظٚٚ چبٚپێىەٚتٕیبْ ٌە گەڵعا ورظَ، ٘یچیبُٔ ))

ضۆیبْ لجٛڵ ٔەورظ، چٛٔىە ڕضتەی ِٓ ٔەثْٛٚ ٚ وەسبٔی پسپۆڕی 
 (.ظەثٛٚایە لسەیبْ ٌەسەر ثىە

، ثۆ ضٛێٕعەٚار ٚ ٔٛٚسەرأی ئەٚ ظەرسەی وە ثە ثۆچٛٚٔی ِٓ  
ٚەرگێڕاْ، ثە ثە سٛٚظە ئەٚەیە وە ظەفەرِٛٚی:" تریص زۆر

تبیجەتی ٚەرگێڕأی ڕۆِبْ ڕێگەیەوی زۆر ثبضە ثۆ پەرەپێعأی 
 ".  زِبٔی وٛرظی

ثَٛٚ وە چٛٔىە ضبرٔطیُٕ ٚ وەِتر ٌێرەظا، ئەِٓ ئەٚە فێر   
ورظٚٚە ٚ تێىەڵی ضەڵىی الظێ ثَٛٚ ٚ ثۆ ڕۆژێىیص ٔە ضٛأىبریُ 

ٔە گبٚأی، ثۆ ظەٚڵەِۀع ورظٔی زِبٔەوەَ، ظەثێ ثەرظەٚاَ ثُ 
ٚەوبْ ٚ ٘ۀعێ ٌەسەر ضٛێٕعٔەٚەی ڕۆِبٔە ثبش ٚ خٛاْ ٔٛٚسرا
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ُ  ٘بٔعەظەَ، ٘ەر ٚاثىەْ. یبْ وە وبتێ ٘بٚلەڵەِەوبٔی ضۆض
ضٛێٕعوبرێه ٌێُ ظەپرسێ: چۆْ زِبٔەوەَ پبراٚ ثىەَ؟  ظەڵێُ 

ەٚە! ٌە الیەوی تر ثبیەش ٚ گرٔگی ثڕۆْ ڕۆِبٔە ثبضەوبْ ثطٛێٕٕ
وبری ٚەرگێڕاْ ٌە زِبٔی وٛریعا، ئەرن ٚ ٚاخیجەوبٔی لٛرسترە، 
٘ەَ پێٛیسیّبْ ثە وتێجی ثبضی ثیبٔییە ٚ وتێجطبٔەی وٛرظی تب 
ئێستب ٘ەژارە، ٘ەَ ٔبسبٔعٔی ئەظەة ٚ زِبٔی وٛرظیص ثە 
غەیرە وٛرظ، وبرێىی پیرۆزترە ٚ ظەوەٚێتە ئەستۆی ِٛتەرخیّە 

ضەوبْ. وە ظەثێ ئبسبٔگبرییبْ ثۆ ثىرێت ٚ پتر پطتیٛأیی ثب
 .ِبظظی ٚ ِەعٕەٚی ثىرێٓ

وە ظەثێ ٘ەڵٛەستەیەوی ٌەسەر ئێستب گەیطتّە ئەٚ ضبڵەی   
ثەڕێزتبْ ظەڵێٓ:" ئەِٓ ئەظیت ٔیُ، ئەظەة ظۆستُ، چٛٔىە  :ثىەَ

ئەظیت ثەٚ وەسە ظەڵێٓ وە ٘ەِٛٚ ِەوتەثە ئەظەثییەوبٔی 
ضٛێٕعثێ یبْ ضٛێٕعثێتەٚە. ئەِٓ ٘یچُ ٔەورظٚٚە." ٌە ضٛێٕێىی 
تریص ظەڵێیت:" ئەِٓ ضتی ٘ێٕعە گەٚرەَ ٔەورظٚٚە ٚەوٛ ضبوبر، 

تی ئەِٓ ثە ٘ێٕعێه ضتی ضۆَ ضۆضسبڵُ". ثەڕاس ثەاڵَ
تەٚازٚعی پبن ٚ پیرۆزیی خۀبثتبْ ٌەَ ظێڕأەظا 
ظەضٛێّٕەٚە.... زۆریص ظڵطۆضُ وە ظەڵێ:" ئەِٓ ضتی ٘ێٕعە 
گەٚرەَ ٔەورظٚٚە ٚەوٛ ضبوبر" ثۆچی؟ چٛٔىە  ئێّەی ضٛێٕەر، 
ئەٚ ضبوبرأەی خۀبثتبْ ظەثیٕیٓ ٚ پێیبْ سەرسبِیٓ ٌە ٘ەِبْ 

ەتٛٚ ئەٚ چۆٌەوەیەت وبتیطیعا، ئەٚە ِبٔبی ئەٚەیە وە ٘ێطتب ئ
ٔەگرتٛٚە وە ِەثەستتە... ئەِەیص ظڵطۆضّبْ ظەوبت ثە 
٘ەٚڵعاْ ٚ وبرورظٔی خۀبثتبْ ثۆ ڕاٚورظٔی ئەٚ چۆٌەوەی 

ڕاٚورظٔی  ٌەسەر چڵەظارەوەی ثەرأجەرتبْ ظەخریٛێٕێ ٚ ثیر ٌە
وچە ٔٛٚسەری ٌٛثٕبٔیص ظەڵێ :"  ،ّبِْظەوەیتەٚە. غبظە سە
 ".ست ظە٘ێٕێٌەوەی ٔبٚ ِظە  چۆ، چۆٌەوەیەوی سەر ظار

ُ ئەظەة ظۆستُ."  ئەٚ گٛتبرەتبْ:" ئەظیت ٔی ثب ثیٕەٚە سەر   
٘ەر  ثەاڵَظەورێ ضۆتبْ ضۆتبْ ٚا ثجیٕٓ،  !ِبِۆستبی گەٚرە

ضتێه وە ئێٛە ظەیٕٛٚسٓ ثۆ ضٛێٕەرە، ئەٚە ضٛێٕەرە وە زٛوّی 
ضۆیبْ ظەظەْ، ٔەوۆ ٔٛٚسەر ثۆضۆی. ئەِە ٌە الیەن، ٌەالیەوی 
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( ِەرتەثەی ِەعریفی ٣)( پٍە ٣)ظیىە ـ ٘ەر ثبثەتێىی ٔٛٚسراٚ، 
  ٘ەیە

یەن: ئەٚ ظەلەی وە ٔٛٚسەر ظەیٕٛٚسێ ثریتییە ٌە وۆِەڵە 
ِەعریفەیەوی یەن ٔٙۆِی یبْ یەن سەرچبٚەیی، ثۆ ّٔٛٚٔە، 

 .وبرەوبٔی عەزیز ٔەسیٓ

ظٚٚ: وبتێ ئەٚ وبرە ٔٛٚسراٚە ڕەضٕەی ٌێعەگیرێت یبْ 
ظەثێتە وبرێىی ظٚٚ ٔٙۆِی یبْ ظٚٚ تەرخەِەظەورێت، 

 سەرچبٚەیی. ئبضر تۆ ٘ەر ثیرۆوەی ڕۆِبٔەوە ثۆِٓ
یتەٚەٜ... تۆ ٔبڕاستەٚضۆیبٔە فێرە وٛرظیطُ ظەوەی، ٌە ڕٔبگێ

ضتٓ ٚ گٛزارەوبٔی  زار  ٚ ٚضە ٚ زاراٚە ٚ ئیعیۆَ ٚ ڕێزِبْ ٚ ظاڕ
 .... تبظثٓ زار

ێٕێتەٚە، سێ: وبتێ ضٛێٕەر یبْ ڕەضٕەگرێىی تر ثبثەتەوە ظەضٛ
ئەٚە ٔٙۆِی سێیەِی یبْ سەرچبٚەی سێیەِی ِەعریفە ظێتە 

 .ئبراٚە... چٛٔىە ٘ەِٛٚ ضٛێٕەرێه ڕەضٕەگرە

خب ٘ەر سێ زبڵەتەوەظا ٚ ٌە ٘ەرسێ سەرچبٚە   
ِەعریفییەوەظا... ظا٘ێٕبْ ٘ەیە. ضۆ ظا٘ێٕبْ ٘ەر پەیٛەست 

(ش زەسۀزاظە عەثعٚڵاڵ)ٔییە ثە عەزیز ٔەسیٓ... ٔب.. ِبِۆستب 
ئەٚە ئیطی پسپۆڕە  ثەاڵَظا٘ێٕبٔی ضۆی ٌە تەرخەِەوەظا ظەوب، 

ضبرەزایەوبٔی ڕضتەوبٔی زِبْ ٚ ئەظەثٓ، وە ظەثێ لسە ٌەسەر 
ئەٚ ثبثەتە تەرخِٛەوراٚأە ثىەْ. وەٚاتە  ثە ٘ەِٛٚ پێٛەرێه 
 تۆ ئەظیجی، ٘ەرٚەن  چۆْ  ٚەٌی ظیٛأە ضبعیرە ٚ  ئەزّەظسبالر

ِستەفب ڕەسٛٚي فۆٌىٍۆرٔبس ٚ ضبٔۆوبرە ٚ ظوتۆر  عیزەظیٓ 
ش زِبٔزأە ٚ ظ. وەِبي غەِجبر ۀٛٚسەرە ٚ عەزیزی ِەالی ڕ

 .تبظ ڕەضٕەگرە...

٘ەر ٌەَ پەراٚێزەظا لسەیەوی تریطُ ٘ەیە: ِبِۆستبیەوی    
زأىۆ، ٌە ضٛێٕعوبرەوبٔی ظەپرسێ: ثۀرضیریٓ پبرچە زەٚی ٌە 

ضبرەوبٔی وٛێیە؟ ٘ەر ضٛێٕعوبرەی ٔبٚی ضٛێٕێه  ٘ەڵعەظات: ٌە 
ئەِەریىبٚە ظەست پێعەوەْ تب ظەگۀە  ضبری غەزە ٚ ٔەخەف ٚ 
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ِەوە ٚ ِەظیٕە...... ِبِۆستبوە، ظەڵێ ٚاثزأُ ٔەتبٔزأی، 
ثۀرضیریٓ ضٛێٕە، ئەٚ گۆڕستبٔەیە وە گۆڕی ئەٚ وەسەی ٌێیە 
وە سیٕگی پڕ ثٛٚە ٌە ثەیت ٚ ثبٌۆری فۆٌىٍۆر ٚ زأیبری ٚ ٚضە ٚ 

ٛٚسراٚ.... ئەٚ زأیبرییبٔە زیٕعە ثەچبڵ زاراٚەی ٔەثیسترا ٚ ٔۀ
 .وراْٚ

ظڵٕیبَ وە خۀبثتبْ، لیّەتی ئەٚ زِبٔزأییە ثە٘ۀع    
٘ەڵعەگرْ ٚ لەظرزاْ ئەْٚ!.. ِبِۆستبی ضۆاٌێطۆش ثٛٚ، وەریُ 
ضبرەزا، ظاٚایی ٌێىرظَ وە تب پێُ ظەورێ چبٚپێىەٚتٓ ٌەگەڵ ئەٚ 

ظە ئەِبٔەت وەسبٔەظا ثىەَ وە ضتیبْ پێیە . ئەٚ  ئەِەی ور
 . ...ٌەسەر ضبٔی ٔەٚی ٔٛێ

ثە ثەیتی( وٛرظی  ـ )ِرۆڤێه، سێ تب چٛار ٘ەزار ضیعری    
ثێت ٚ پتر ٌە پێٕح ٘ەزار ٚتبر ٚ فۆٌىٍٛر ٚ تۆِبروراٚ ـ  ٌەثەر

ظٚٚ زِبٔی زیٕعٚٚی ِەی زیزثی ٔٛٚسی ثێت ٚ ضبرەزایی ثەیبٕٔب
ٌە  ْ ڕەفتەیەوی سۀگیٓ ثێتٚەن فبرسی ٚ عەرەثی ثێت ٚ ضبٚە

جعرێت ٚ ٔٛٚسراٚ، ظەثێ ئەٚپەڕی گرٔگی پێ تەرخِٛەورا ٚ وتێجی
ثە ٘ۀع ٚەرگیرێت ٚ ٘ەرچی ظەیٕٛٚسی ٚ ٘ەرچی ظەیڵێتەٚە 

ثۆ ئەٚەی ضٛأەضٛاستە، ٌە لیسّبْ ٔەچێ... ئبضر   تۆِبر ثىرێت.
ٚ یەن عەزیزی ِەالی  زەسۀزاظەئێّە ٘ەر یەن عەثعٚڵالی 
ظەثێ پتر لەظرزأیبْ  ِبْ ٘ەیە. ڕەش ٚ یەن ٌەتیف ٘ەڵّەت

ضۆ ئەگەر ئەٚاْ ضەڵىی ٚآلتە پێطىەٚتٛٚەوبْ ثٛٚٔبیە،  ثیٓ.
 ئەٚە پەسبپۆرتی خیٙبٔی ثێ ڤیزە ٚ چەوی ثبٔىی وراٚەیبْ ٌە
گیرفبٔعا ظەثٛٚ، تب ثێ ظڵی ضۆیبْ ٔەوەْ ٚ ثە ئبرەزٚٚی ضۆیبْ 

 !ٌەسەر ئەَ گۆی زەِیٕە ثژێٓ

سەرتبْ ٔب٘ێطێُٕ، ئەٚ سێ ظەرسەی ظیىەضتبْ ثۆ ثبسعەوەَ،    
 :زۆر ثە وٛرتی ثەاڵَوە ٌەٚ ِبِۆستبیە ضۆضەٚیستە فێر ثَٛٚ، 

ڕاییە ٌەگەڵ ثٛٚچٛٚٔەوبٔی  ئەٚ، ظەرثبرەی زِبٔی ثۀعە ٘بٚ( ٠
ستبٔعاری وٛرظی. ئەِە ئەروی ڕٚضٕجیرأی وٛرظە وە وبری 

تبوە وەس، یبْ یەن  ٌەسەر ثىەْ ٚ ڕێگری ثىەْ ٌەٚەی وە یەن
وۆِەڵ ٚ زیزة ٚ ڕێىطرا ٚ یبْ سیبسەت تەظەضٌٛی ظەست 
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ٔیطبْ ورظٔی زِبٔی ستبٔعاری وٛرظی ثىبت ٚ فبوتەر ٚ ثٕەِبی 
 .تر ٘ۀە ثۆ لسەورظْ ٌەسەر ئەَ ٘ەڵجژارظەیە

چٛٔىە زِبٔی وٛری ڕەسەْ ٚ ضبٚێٓ، ٚەوٛ ِبِۆستب، ظەڵێ، ٌە ( ٢
زأىۆ ٚ پەیّبٔگبوبْ الظێىبْ ٚ گٛٔعەوبْ ِبْٚ، ٚاخیجە 

ضٛێٕعوبرەوبٔیبْ ٘بْ ثعەْ ثەرٔبِەی وبری سبآلٔەیبْ، پتر ٌە 
 .سەر زِبٔی الظێیەوبٔی ٔبٚچەوبٔی ضۆیبْ ئۀدبَ ثعەْ

ڕاگەیطتُ  زەسۀزاظە٘ەرچۀعە، ظرۀگ ثە ضزِەت ِبِۆستب ( ٣
خگە ٌە وتێجەوبٔی، ٌە ٔزیىەٚە  ثەاڵَٚ ٌە ظەرەٚەی ٚآلت ثَٛٚ، 

ظەرسێىی زۆر زۆر ثبیەضعاری ٌێ فێرثَٛٚ ٚ تب ظەِرَ ٌەثیرَ 
 :ئەٚیص ئەٚەیە، ٔبچێ

وە ضۆی ، ثیٕیٛٚەت ئەٚ پیبٚەَ ثۆ ظٚٚ ظەلیمیەش ٔەلەت لە  
یە زەسۀزاظەٌەثیر ثچێتەٚەٚ ٔەزأێ وە ئەٚە، عەثعٚڵالی 

زۆر  ثگێڕِەٚە. ظەوبت. ثب ئەٚەضتبْ ثۆلسبْ ظەوبت یبْ ڕەفتبر 
زەز ٌە ضٛێٕعٔەٚەی ثیرەٚەری ٚ یبظاضتٕبِەی پیبٚە گەٚرەوبْ 
ظەوەَ... زۆرَ پێ سەیر ثٛٚ وە ٌە چۀع ضٛێٕعا ٌە یبظاضتٕبِەی 

ٌیٕیٓ( ظا، ٔٛٚسرا ثٛٚ.. ئەٚ گٍەییەی وە ٌەٚ زاتە گەٚرەیبْ )
ظەورظ ئەٚەثٛٚ... زۆر خبر ٌیٕیٓ ٌە لسەورظْ ٚ ڕەفتبر ٔٛأعْ 

ٌیٕیٓ(ە ٚ وەسێىی ئبسبیی ٔییە ٚ ٘ەِٛٚ )ٚ وە ئەٚ ٌەثیر ظەچٛ
 .چبٚەوبْ ٌەسەر ئەْٚ

٘یٛاٜ تەِەْ ظرێژٜ ثۆ ِبِۆستبی گەٚرەَ ظەضٛازَ ثەٌەش     
 .سبغٝ ثّێٕێ ثۆ وٛرظ ٚ وٛرظستبْ

ٚە ٘ٛٔەری ٚەرگێڕاْ ٌە ظیعی ِبِۆستبظەرثبرەی ٚەرگێڕاْ ٚ   
وتێت  ٢ضٛێٕعٔەٚەیەن ثۆ )لسە ٔبوەَ چٛٔىە ثە ٚرظی ٌە وتێجی 

ٌە یەن وتێجعا( لسەَ ٌەسەر ورظٚٚە ٚ ٘بٚڕێیبٔیص پێص ِٓ ثە 
  .ٚرظی ئەَ ثبثەتەیبْ تبٚتٛێ ورظ

 کۆیە  ٣١٢٧/  ٢/  ٢                                               
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 (٩)بابٔتی 

 ضـاییٔی ئـٔزٍووّـذاگۆڕیی ىٔ شـێواز

 ە(.وڵیض ِید. ٕاوژ)بٔرٍٕٔٔکاّی 

 

ئەگەر ٔەٚتی چراظأی ٔٛٚسیٓ، ٔبٚەرۆوی ظەق ٚ ڕۆزی ٘زر ٚ   
ظیع ٚ ڕٚئیبیی ٔٛٚسـەر ثێت  ٚ فتیٍەی چراظاْ، ٔٛٚوی  ئەَ 
لەڵەِە ثێت وە ثڵێسەی تێىستەوە ظاظەگیرسێٕێت ٚ پەڕش ٚ 

ضٛٚضەثۀعی پبرێزەری  ظەوبتەٚە، ئەٚا الٌەی چراظأەوە، ثاڵٚی
ئەَ ثڵێسەیە ٚ ٌە ظڵی ئەٚظا خٛأی ڕۆٔبوی ئبگر ٚ ظیّۀی 
ظەٚرٚپطتّبْ ظۀبسیٕٕەٚە ٚ ثە٘بی  ضـتەوبْ ٘ەڵعەسۀگێٕیٓ. 

ثبش ٌە ضٛێٕی  ئەگەر خٛاْ ٚ ضبٚێٓ ڕاگیراثێت ٚ ئەَ الٌەیە،
ٚا تبڕاظەیەن، ٌە پڵتە پڵت ٚ چڕەظٚوەڵ ٚ ضۆی خێگیرثىرێت، ئە

فرِێسه ڕضتٓ ڕزگبرِبْ ظەوبت. ئەَ الٌەیە  ٘ەڵگٛضیٓ ٚچبٚ
ڕاٚی لەڵەِی  ٚ ضـێٛازی ٌە ثبٚەضگرتٛٚی ٔبٚەڕۆن ٚ ضیٍە

تۀبٔەت ٔٛٚسەرە ٘ەرە  جێت،ڕۀگ ٔٛٚسەرەوەیە.
سەرەتبییەوبٔی ضبچی ٔٛٚسیٓ، ثە ظەستطەتە ثزِبری ٚ 

ثە ضێٛەیەن ٌە  ٘یرۆگٍۆفییەوبٔیبْ ٌە سەر ضطتە لٛڕەوبٔیبٔعا،
ضەسڵەت ٚ ثٕەِبی سەرەتبیی ضـێٛازیبْ، ٌە ، ٘ێٕعێ ضێٛەوبْ

وبرٚأی سێ ٘ەزار ٚ پێٕدسەظ سبڵەی ٔٛٚسیٕعا پبراستجێت!  
 ٌێىۆڵیٕەٚەوبْ ظەیسەٌّێٕٓ وە ثە ظرێژایی ِێژٚٚ ٔٛٚسەرە

وبْ ٘ەٚڵیبْ ظاٚە، ٘ەرچی ٘ٛٔەر ٚ خٛأىبری ٚ ٚەستبیی ِەزٔە
یە ٚ ٌێزأی ٘ەیە، ٌە ٔٛٚسیٕەوبٔیبٔعا ثەرخەستەیبْ ثىەْ. ثۆ

، ظەثیٕیٓ ئەٚۀعەی ظەرثبرەی ضـێٛاز ٚ ضـێٛازگەریی ٔٛٚسراٚە
ظەلەوبْ  یە ٌەٚەی  وە ٌەثبرەی ٔبٚەڕۆویی٘یچی وەِتر ٔ

ٚرە ضـێٛازی ظاڕضتٕی لٛرئبٔی گٛتراْٚ! تۀبٔەت ضٛظای گە
تە ِٛعدیزەیەن، وە ثە سبییەی ئەٚەٚە ثبٚەڕٔەظاراْ ٚٚەورظ

ْ ظەوبت! ضٛا ڕاِبٔیبظەثەستێتەٚە ٚ تۆضی زەپەسبْ ٚ تێ
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ئِىِ  قُل":ظەفەرِٛٚێت ََل  اْمقُْرآىِ  ذَایَْأتُوابِِوْثلِ هَ  أَى عَنَی وَاْمجِىُّ  اْلِْيسُ  اْجتَوََعتِ  مَّ
 (٠)".بَْعضُهُْه مِبَْعضٍ ظَهِیرًا لَبىَ  یَْأتُوىَ بِوِْثنِهِ وَمَوْ 

سـەظەی )ٚەن ضٛێٕەرێه، ضیبٚە، ئەگەر ئەَ سەظەیە ثە   
ثىەَ، ٔەن ٘ەر ٌەثەر ئەٚەی وە ثبثەتی ضـێٛاز، ضـێٛاز( ٔبٚزۀع 

ٌە ئەظەة ٚ ٘ٛٔەر ٚ فىرظا ڕٚٚثەرێىی فراٚأی ئەلڵی ئێّەی 
ئیّڕۆ ظێتە  ظٚە، ثەڵىٛ ٌەثەر ئەٚەی ٘ەرچی وەظاگیرور

ثەرچبٚت، ٌە لۆچپەی وراسەوەت ٚ ئەٌمەی پۀدە ٚ چەضّبضی 
بٔە ٔێٛ ظەستت ثگرە تب ظەگبتە ٔەضطە ٚ ظیّۀی ضـەلبَ ٚ ثبڵەض

ضـتی ەکەر ٚ ٚ ضـبر ٚ فڕۆوەضبٔە ٚ پبپۆڕ ٚ ٘ەٚارگە ٚ ثۀع
تبظ. ٌە ثبزٔەی ضـێٛازظا ظەسـۆڕیٕەٚە ٚ ٌە  .ئبسـّبٔی..

یە ثەر٘ەِی تبزەتر ٚ یىبریی ثەرظەٚاِیص ظاْ.  ڕۆژ ٔٔگۆڕا
ە ٔتیۆری ٚ چەِىی تبزەثبٚتر ٌە ِەڕ ئەَ ڕضـتەیە ٔەوەٚ

ضزِەتگٛزارییەوبْ. ثبزاڕەوبٔی ئەظەة ٚ ثبزرگبٔی ٚ ڕێىالَ ٚ 
ٌێرەظا، ٘ەر ٔٛٚسـەرێه، ئۀعازیبرێىە ٘ەِیطە ٌە ضەِی 
ثەر٘ەِی تبزەتر ٚ ظیزایٕی تبزەتر ٚ فۆڕِی تبزەترە ٌە 
ٔٛٚسیٕەوبٔیعا. خب ئەَ ضـێٛاز ٚ سـتبیٍەی ٔٛٚسـیٓ ٘ێٕعە 

ی ئەٚەی ٘ەیە لەڵەِێىی ٘بوەزایی ظەسەاڵتثبیەضعارە وە 
چەٚأەٚەش، تەٚێڵی زۆر ثگەێٕێتە ٌٛتىەی ٔبٚظاری ٚ ثە پێ

ی ٌە یضبٔٛٚسەر ثە عبرظی ظاثعات،  گەر ٔەیتٛأی گۆڕأىبر
 .ڕەٚتی ضـێٛازەوەیعا ثىبت

چۀعیٓ پێٕبسـەی ٘ەِە ضـێٛاز(، ثبزٔەێىی وراٚەیە، )چەِىی    
ظەگرێ ٚ زۆر وەَ ظٚٚ وەس ٌەسـەر یەن پێٕبسـەیعا  چەضٓ ٌە ضۆ

ثۀعە پێٕبسـەوەی  ثەاڵَوۆوٓ ٚ ٘ی ٔٛێتریص ثەڕێٛەیە، 
پەسـٕعە وە ظەڵێت:" ضـێٛاز ی ٌە ثبرەی ضـێٛازەٚە پێ ثیرخیرٚ()

ثریتییە ٌە  چەضٕە خیبوبرییەن ٌە ڕێگەی ئەظەثعا، ئەٚ 
ەر ٘بتٛٚ  ورظاری وبریگەریەش  ٔبٔبسـرێت ٚ ظیبری ٔبورێت ئەگ

٘ەر ثۆیە ئەِڕۆ :" ضـێٛاز   (٢)."چْٛٚ، ٔەپبرێزێتظا٘ێٕبْ، ٌەثبر
تە، سـەرچبٚەی تەلبٔعٔەٚەی ٘ەِٛٚ ٌێىۆڵیٕەٚەوبٔی ٔٛێ ٚ ٛٚەث
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ضـٛێٕەٚاری ٚ ڕەِزٔبسـی، وە ٌەگەڵ ڕەضٕەی ئەظەثیعا ظەچٕە 
  (٣)".پبڵ یەوتری ٚ ظرێژە ثە ثەرٔبِەوەیبْ ظەظەْ

ئێستب ٌە ظەرٚازەی ئەَ وٛرتە پێطـەوییە، ظەچیٕە ٔێٛ      
ٌە ٔێٛاْ  ثبثەتەوە وە پێٛۀعە ثە ٔەضطەیەوی ثەراٚرظوبریی 

 :ٛە، وە ئەِبٔەْێٍس٘ـبٚژیٓ  ی ٔٛٚسـیٕی ظٚٚ وتێجی ظ.ضـێٛاز

ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس ظا(، ) •
 .چبپىراٚە٢٤٤٩ِبسـتەرٔبِە، ٌە سبڵی 

ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی ٌە ضـیعرەوبٔی ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا(، ) •
 .چبپىراٚە ٢٤٠٣تێزی ظوتۆرا، ٌە سبڵی 

 :ظەوەِـەٚەٌێىۆڵیٕەٚەوەَ ٌە ضـبآلٔەظا چڕی ِەغزا 

o ٚوتێجەوبْ ِەتٕی ەڕۆویٔب. 
o ی وتێجەوبْ ٌە پۆٌیٕىرظٔعاەی ثەش ٚ تەٚەری٘بٚسـۀگ. 
o  ٚٚثەراٚرظوبریی ٌە ضـێٛازی ثەوبر٘بتٛٚ  ٌە ٔٛٚسـیٕی ظ

 .وتێجەوەظا
o  ثبزظاْ ٚ لبچ ضٍیسىبْ ٚ وەٚتٓ  ٌە ٔێٛاْ ثەرظەثبزی

  .وتێجەوەظاپەڕیٕەٚە  ٌە ضـێٛازەوبٔی ظٚٚ 

تیطىێه ظەضەیٕە سەر ٘ەر ئێستیص زۆر ثە ضێرایی گٛژِە    
  :یەن ٌەٚ ضبآلٔەی سـەرەٚە

 :ّاوەڕۆمی ٍٔتْی متێبٔماُ •
ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس )وتێجی    

( ِبٔگ ضٛێٕعٔەٚە ٚ ضەٚٔطٛٚٔی ٔٛٚسـەرە، ٠٠)ظا(، ثەر٘ەِی 
( ظا ضرایە ثەر ظەسـتی ٢٤٤٨ـ  ٨ـ  ٢٨ )وە ٚەن ِبسـتەرٔبِە ٌە 

(  ٢٢ثە  ٠٥ )( الپەڕەی لەثبرە ٣٨٤)ٌێژٔەی گفتٛگۆ. وتێجەوە 
( سەرچبٚەی وٛرظی ٚ عەرەثی ٚ ٧٧٨)ٚ ثەر٘ەِی  ترەسۀتیّە

فبرسی ٚ ئیٕگٍیزییە. ضیعرەوبٔی ضێروۆ ثێىەس وراٚٔەتە 
ەوی تە ڕایەڵەیی سـەرٛٚەٚێٕەی ٘ٛٔەری( ٌەٚأعا ث )وەرەستە ٚ 

عاٚە ئەوبظیّییبٔە ضەسڵەت ٚ ڵیٕەٚەوە. ٔٛٚسـەر ٘ەٚڵیٌێىۆ
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ڕەگەز ٚ ثٕەِب ٚ خۆر ٚ ٚەزیفە ٚ ضـێٛازی ٘ەر یەن ٌە 
ە ثىبت ٚ ثٛێرأە ضیتەڵىبری تەٚەرەوبٔی ثبثەتەوەی ثەرخەست

 .ثىبتتێعا

ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی ٌە ضـیعرەوبٔی )٘ەرچی وتێجی ظٚٚەِە:  
سبڵ سەعیىرظْ  ٚ  ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا(، ثەرچٕی پتر ٌە یەن

گەڕاْ ٚ چبٚپێىەٚتٕی ٔٛٚسـەرە ثۆ تێزی ظوتۆرایەوەی. ئەِیص 
تە وەرەستەی ٚٚەٚ ضیعری ضبعیرێىی تری ورظ ەیە( الپەڕ٣٤٤)

، ئەٚیص ٌەتیف ٘ەڵّەتە. ئەسـتٛٔگی ثە٘ێزی ثبثەتەوەی
ڕە٘ۀعی )ی زأستیی ٚ ئەظەثی ٌێىۆڵیٕەٚەوەش، ضیىرظٔەٚەیەو

( ٠٣٢)ی وبرەوەی پطتی ثە یرظەرٚٚٔییە(، وە ثۆ ئبسبٔىب
،  ثیرۆوە ٚ ەسەرچبٚەی فرە چەضٓ  ثەستٛٚە تب ئەوبظیّییبٔ

 .ڕْٚٚٚ ٚ ٘ەڵسۀگبٔعٔەوبٔی ضۆی ثطبتۀبٚەڕۆن ٚ ثۆچٛ

 :ی متێبٔماُ ىٔ پۆىیْنردّذەو تٔوەرٕاوضـّٔگی بٔظ  •
ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس )وتێجی    

ئۀدبَ ٚ سـەرچبەٚەوبْ، ظاثەضـىراٚە  خگە ٌە پێطەوی ٚ ظا(،
 :ثەسـەر سێ ثەش

ٚێٕـەی ٘ٛٔەریـە( ٚ )ثەضـی یـەوـەَ، ظەرثبرەی زاراٚە ٚ چەِىی 
( ٔبٚٔیطبٔی سـێجەری ٘ەیە وە ٚەن ظەرٚازەیەن ظاظۀعرێت ٦)

ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبٔی ظەلەوبْ(، )ثۆ چٛٚٔە ٔبٚ وۆضه ٚ سەرای 
ڕ وراٚەتەٚە ثەثێ ( الپەڕەظا پٛضتە ٚ چڕٚپ٥٤)ئەِەیص ٌە 

 .ئەٚەی  ضٛێٕەر ثێزاری ثىبت

( الپەڕەی ٠٠٦)ثەضـی ظٚٚەَ، وە ٔبٚەڕۆوی ِەتٕی وتێجەوەیە ٚ 
خۆرەوبٔی ٚێٕەی ٘ٛٔەری ٌە ضـیعری )ظاگیرورظٚە ٔبٚٔیطبٔی 

( ٔبٚٔیطبٔی سـێجەری ٘ەیە. ٌەَ ٣٧)ضـێروۆ ثێىەس ظا( پێعراٚە ٚ 
وە یەوە ثەضـەظا، وە وۆڵەوەی وتێجەوەیە، ٔٛٚسـەر یە

خۆرەوبٔی ٚێٕەی ٘ٛٔەری پێٕبسـە ظەوبت ٚ ثە ٘ێٕبٔەٚەی 
ّٔٛٚٔەی تێىستی ضیعری گٛٔدبٚ ثەرخەسـتەی ثیرۆوەوبٔی 
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ضیعر ثە ( ظەلە٥)ی ضٛاسـتٓ(،  ٛازێض)ٌە ظەوبت. ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە،
 .ضیتەڵىبرییەوی ٚرظ پێطىەش ثە ضٛێٕەر ظەوبت

ثەضـی سـێیەَ، وە تەٚاٚوەری ثەضی ظٚٚەِە، ثە ثەرظی 
( الپەڕەیە ثە ٔبٚی ٠٣٣)٘بٚسۀگی وتێجەوە ظاظۀعرێت، 

وە ، سـەرچبٚەی ٚێٕـە ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس ظا():
ٔبڕاستەضۆ، ئبست ٚ ئبراسـتەی ِەعریفی ٚ ڕۆضٕجیری ٚ 

 .ٕێتێی ضـبعیر ظۀرضی٘ۆضـیبر

عی  ٚ ثەضـەوبْ ٚ ڕیزثۀٌە ٘ەڵسۀگبٔعٔی پۆٌیٕىرظٔی    
، وە ٔٛٚسـەر عأیبْ، تێعەگەیٓلەثبرەی ٚ ظەسـتپێه ٚ لٛفڵ

وی ئەوبظیّییبٔەی سەروەٚتٛٚ ثٛٚە. یەپبثۀعی ٌێىۆڵیٕەٚە
ن ثمرتێٕیٓ یبْ ثسڕیٕەٚە. ەیۀبورێ ٘یچ ثڕگەیەن یبْ تەٚەر

یە. گەٚرەیی لەثبرەی وتێجەوە ثباڵوٛرظ گٛتۀی: وبآل ثە لەظ 
ظەستی ثباڵرٔگی ثبثەتەوەیە ٚ ٘ەَ ئبِبژەیە ثۆ ٘ەَ ٔیطـبٔەی گ

ثێ ەوبٔعا ثۀٛٚسـەر ٌە گەِەورظٔیعا ٌە گەڵ تێىسـت ٚ پێٕبسـ
 .ثىبتئەٚەی پطـٛٚی سـٛارثێت یبْ ضٕە

ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی ٌە ضـیعرەوبٔی )ضۆ وتێجی ظٚٚەِیص:   
 :ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا(، ٘ەر ثەسـەر سێ ثەضعا، وۆِەڵىراٚە

( ٠٧)، ؟()یەیوە ٘یچ ٔبٚٔیطـبٔێىی سـەرەوی ٔ ثەضـی یـەوـەَ،
( ٠)تەٚە، وە ٘ەڵگری سـێ پەیبِٓ: ٛٚەچڵە ٔبٚٔیطـبٔی ٌێج

( ضتێه ٢)ی ٌەثبرەی ڕە٘ۀعی ظەرٚٚٔی.  ی٘ێٕعێه زأیبر
( ٔبسـبٔعٔی چۀع ٣). ظەرثبرەی فرۆیع ٚ ضیتەڵىبرییەوەی

 .ظیبر ٚ ثەرچبٚ ظیکەیظەرٕٚٚٔبسـێىی 

ی ٘ەیە: یەوەِیبْ ەالپەڕەیە ظٚٚ تەٚەر( ٠٠٧)ثەضـی ظٚٚەَ، وە 
پبڵٕەرە ظەرٚٚٔییەوبْ  ٌە )( ٔبٚٔیطبٔی ٘ەیە ثبسی ٠٠)وە 

( ٠٢)ضـیعری ٌەتیـف ٘ەڵّـەت ظا( ظەوبت. ظٚٚەِیطیبْ وە 
ضەسـڵەتە ظەرٚٚٔییەوبْ ٚ )تیـطه ظەضبتە سـەر  ثڕگەیە،

تێیبٔعا ، ڕۀگعأەٚەیبْ ٌە ضیعرەوبٔی ٌەتیف ٘ەڵّـەت ظا(
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: تیۆری ٚ پراوتیه، ٘بٚسـۀگبٔە ِبِەڵەیبْ رە٘ەرظٚٚ ثە
 .ٌەگەڵعا وراٚە

( ثەچىە ٔبٚٔیطـبٔی ٧)٘ەرچی ثەضـی سـێیەِی ئەَ وتێجەیە،   
( ٢( ظا٘ێٕبْ الی ٌەتیـف ٘ەڵّـەت. ٠: یە٘ەیە ٚ سـێ تەٚەرە

. ظیبرە ( سـبیىۆڵۆژیەتی سرٚضت٣سـبیىۆٌۆژیەتی ثٕیبتی ضیعر. 
وەپرۆوەی ضۆی ٘ەیە. ٔٛٚسـەر ٘ەر یەن ٌەِبٔەش ٘ەٚار ٚ 

٘ەٚڵی ظاٚە ئەَ تەٚەرأە ثىبتە ٌِٛىی سـەرفی ضۆی ٚ ِـۆری 
وەَ، ٌە ئەظەثی وٛرظی ە ٔێٛچەٚأیبْ ثعات وە پێطتر زۆرضۆی ٌ

 .٘بٚچەرضعا،  سەری ئەَ ثبثەتبٔە چبوىراٚۀەتەٚە

خەسڵەتە بىەڕەتییەكبوی وىوسـەر لە هەریەك لەم دوو كتێبەدا، یبن 

 :ی لە شـێىازی بەكبرهبتىو  لە وىوسیىیبوذایربەراوەردكب

یىەیٕە وەرەسـتەی ئەَ تـەٚەرە، وبوڵی ثبثەتەوەِبٔە وە  ظە  
ضٛێٕـعٔەٚە، ٚەن چبالوییەوی  ٘زری ٚ   ٔە.ضبٚی  وبرەوەِب

ڕۆضـٕجیری ٚ ِەعریفی، چۀع ضـىڵ ٚ ضـێٛەیەوی ٘ەیە، ٚەن 
ۆوەظا، بٚ زأیبریعا، گەڕاْ ثە ظٚای ثیرضٛێٕـعٔەٚە ٌە پێٕ

ضٛێٕـعٔەٚە ثە ِەثەستی  ضۆظەرثـبزورظْ ٚە ضٛێٕـعٔەٚە ثۆ 
ەیبْ ثەَ وە ئەِ، (٤) (Reading for Engagement) ئبٚێتـە ثْٛٚ

ِەزبڵە ٌە ژأرێىی ئەظەثی ثگەیٓ، ضـێٛەیە ٚەسـف ظەورێت:"
ئەگەر ئبٚێتە ثٛٚٔێىی  ئەزِٛٚٔعاری زیٕعٚٚ، ٌە ٔێٛاْ ضٛێٕـەر ٚ 

ـە، ثەڵىٛ زۆرأجبزییە ٌە یضٛێٕـعٔەٚە ٔیظەلعا ٔەثێت، ئەِە 
ظەڵێت:" ٌەگەڵ ئەَ  (Donald Hall) ٔێٛاْ پەیبِگر ٚ ظەق ظا." ثۆیە

ضٛێٕعٔەٚە ظا، چبٚەوبّٔبْ سەِب ظەوەْ، ٌێٛەوبّٔبْ ثزە 
ظەیبٔگرێت، ظەِبرەوبٔی ئەٚوّبْ ظەوەٚٔە وبر ٚ ظڵّبْ ترپەی 

خب   (٥) ێت."ٌێٛە ظێ ٚ ثیرِبْ ٌە ظلٕی لۆڕٚ ٌیتەی ظەلعا ظەچەل
ثىەیٕە ظەسـتپەٌیىی ظەثێ ئێّەش ئەَ خۆرە ضٛێٕـعٔەٚە 

عەثعٌّٚەتەٌیت عەثعٚڵال( ٘ەر ٌەَ ثبرەیەٚە  )وبرەوەِبْ. 
ثەرظەٚاَ وبرورظْ ثٛٚە ٌە سـٕٛٚرەوبٔی ظەلعا،  ،ظەڵێت:" ڕەضـٕە

 ثەاڵَ یبْ ثە ِبٔبیەوی ظیىە ٍِىەچی ظەق ٚ ٔٛٚسـەر ثٛٚە، 
ٔی ضٛێٕەرە  ىرظضٛێٕـعٔەٚە گفتٛگۆورظٔە ٌەگەڵ ظەق ٚ ثەضـعاری
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ی ظەسەاڵت. ضٛێٕـعٔەٚە ٔٛێٕەرایەتی ٌە پڕۆسـەی ئیجعاععا
ضٛێٕەری  ٘ۆضیبر ٚ ضیىبرئبِێز ٚ چێژضٛازی ٌە ضۆگرتٛٚە، ٌە 
٘ەِبْ وبتعا ثە گطتی ٘ەٚڵ ظەظا وە ٌە چٛٚٔە ٔێٛ چەوی 

ەی،  ظٚٚر ثىەٚێتەٚە. ضٛێٕـەر، گطتگیر  ثە ِبٔب ِیتۆظگەرییەو
٘ە ر ٚەوٛ چۆْ وبر ٌە ٘ەڵٛەضـبٔعٔەٚەی ٘ەِٛٚ ئەٚ چەِه ٚ  

ی ظەسەاڵتظەسـتەٚاژأە ظەوبت وە ظەوەٚٔە ظٚٚتٛێی 
ظاِەزرێٕەرأەی ظەق. ٌە الیەوی ظیىە ڕەضٕـە خۆرێه ٌە ئەرزش 

ئێستب، تۆیص زەلتە   (٦).".ٚ پٍە ثۆ ٔٛٚسەری ظەق ظاظۀێت
 "ثپرسیت:" ئەظی ٔٛٚسـیٓ چۀع ضـێٛاز ٘ەیە؟

تٛێژەراْ، سـێ خۆر ضێٛازیبْ ٌێىعی خٛظا ورظۆتەٚە ٚ ثە ٘ەر  
یەوێىیبْ پێٛەری تبیجەتییبْ ثۆ  ِەثەسـیت ٚ فۆڕَ ٚ زِبٔەٚأی 

 :ظأبٚە. ئەِەیص پٛضتەی ضـێٛازەوبٔی ٔٛٚسـییٕە

  :(Expository Style) ضـێٛازی ڕاڤـەوـبر (٠)

 :ظێتەوبروە ثۆ ئەَ ِەثەسـتبٔە ث

 .ڕاڤەورظٔی ثبثەتێىی ِطتِٛڕ ٌەسـەر •

 .ظەرضستٕی الیۀە ضـبراٚەوبٔی ظۆزی ثبثەتێه •

 .تۆِبرورظٔی گفتٛگۆی ٘بٚسـۀگی ثیرٚثۆچٛٚٔە خیبٚازەوبْ •

 .ڕا ظەرثڕیٓ ٌەِەر ثبثەتێه ٚ ٘ەڵسـۀگبٔعٔی •

تەِۀێه ثگٛٔدێٕێت،  ٔٛٚسـەر ظەتٛأی ئەَ ضـێٛازە ثۆ ٘ەِٛٚ 
ِٕعاڵ ٚ ِێرِٕعاڵ ٚ  ثە٘رە ٚ ثٍیّەتی ضۆی، ٚاتب ثۆثە گٛێرەی 

 .٘ەرزەوبر ٚ ڕٚضـٕجیر ٚ ٔٛضجە ٚ ثٍیّەتەوبْ

 :فۆڕِەوەضی ٌەَ ظارضتـٕٕبٔەظا ضۆی ظۀٛێٕێت

o ٌٛێىۆڵیٕـەٚە ٚ ێژیٕـەٚت. 
o ٔـبِـە. 
o ی ڕۆژٔبِـەٚأییضـیتەڵىبر. 
o ڕاپۆرتـە ٘ـەٚاڵ. 
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o ی وەسـبٔی ترییبظەٚەری ضۆظ ٚ ییبظەٚەر. 
o ٕخەِبٚەری یگٛتبر ٚ ئبضـبٚت. 
o ڕاظیۆی ٔٛٚسیٕی فٍیّٕبِە ٚ ضـبٔۆٔبِە ٚ گٛتبر. 

 :ظەورێت ثٕیبتی زِبٔەٚأی ئەَ خۆرە ضـێٛازە ٚا چـڕثىەیٕەٚە

ٔٛٚسـەر پەیڕەٚی زِبٔێه ظەوبت وە ٌە ئبست ٚ ئبراسـتەظا،    
ئەٚاْ پٍە ٚ ِەلبِی ضٛێٕەر ٌەثەرچبٚ ظەگرێت ٚ ثە زِبٔی 

لسەظەوبت، خیبٚازی تەِەْ ٚ لۆٔبغ ٚ ڕٚضـٕجیریی ئەٚاْ ڕەچبٚ 
 .ظەوبت

 :(Persuasive Style) ضـێٛازی لـبیٍـىەر (٢)

 :ئەِەیص ثۆ ئەَ ِەثەسـتبٔەظا پەیڕەٚ ظەورێت

ئیمٕبعىرظٔی ضٛێٕـەر ثە ضٛرظورظٔەٚەی  ثڕگەیی ثبثەتی  •
 .وێطـە ٌەسـەر

 .پەیبِگرپطتڕاسـتىرظٔەٚەی ثۆچٛٚٔەوبٔی  •

ثۆچٛٚٔی ضٛێٕەر ثەِەثەسـتی وبرورظٔە سـەر ثیرٚ •
 .فەزاییەی ضۆی ثبٚەڕی پێیەتی پەٌىێطىرظٔی ثۆ ئەٚ 

ٚەوٛ ضـێٛازی ڕاڤەوبر، ئەَ ضـێٛازەش ثۆ ٘ەِٛٚ تٛێژ ٚ چیٓ ٚ   
ٔٛٚسـەری ٌە ظاڕضتٕەوبٔعا ٌێزأی  ثەاڵَتەِۀێه ظەستعەظات، 

فۆڕِی ضـێٛازەوە ظایە،   . ٌێرەظا  گۆڕأىبرییەوبْ پتر ٌەگەرەوە
 :وە ئەَ ثٛارأە ظەگرێتـەٚە

o ڕۆژٔبِەٚأی ەرٚتبریسـ. 
o ضتـٓڕگٛتبر ٚ ظا. 
o  ظەوەٚێتظا ثەرچبٚچیڕۆن گێڕأـەٚە، ٚەن ٌە وٛرتە. 
o ٛٔ ،ٔی تبن ئەوتەریأعِٚۆٔـۆٌۆژ. 

ثٛٔیبتی زِبٔی ضـێٛازەوەش، ٘ەِیطە ٘بٚسـۀگ ٚ ٘بٚتب    
ظەثێت ٌەگەڵ، ِەتٕی ثبثەتەوە، وەٚاتە ئەِە ٘ەٚاڵەوەیە یبْ 

ەوەیە وە ظەستی ٔٛٚسـەر ظەگرێت ثۆ چیڕۆوڕاپۆڕت ٚ وٛرتە 
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گٛٔدبٚ. ئەَ ضـێٛازە پتر ڕٚٚی  ثژارەوەظٔی ضـێٛازی ضـیبٚ ٚ
ە ِەثەستی ظەِی ٌە چیٓ ٚ تٛێژێىی تبیجەتّۀع ظەوبت، ث

ىرظٔی ثە ٚەی ثۆچٛٚٔەوبٔی ثەراِجەر ٚ ڕازیثەرپەرچعأە
 .ثۆچـٛٚٔی ٔٛٚسـەرەوە

 :(Imaginative Style) ضـێٛازی ضەیبآلٚی (٣)

٘ەروبتی ٔٛٚسـەر پەي ثۆ یەوێه ٌەَ ثٛارأە ثجبت، ئەٚا ظەثێ 
 :ضۆی ظەضیٍی ضـێٛازی ضەیبآلٚی ثىبت

 .وەیف ٚ سەفب ٚ ڕاثٛارظْ •

 .پبِگرسەرسبِىرظٔی  •

 .٘بٔـعاْ ٚ ٚرە ثـەرزورظٔەٚە •

 .ضرۆضـبٔعٔی ٘ەسـت ٚ ٔەسـت ٚ سـۆزی ضٛێٕـەر •

 .ٚژأعٔی ٘ۆش ٚ ٘زری پەیبِگرٚٚر •

ورظٔەٚەی ظەرٚازەوبْ ثۆ ثبثەتە ٘ەِە ڕۀگەوبٔی ٚەن   •
 .خیٙبٔی ِٕعاڵ ٚ زیىبیەتطٛاْ ٚ ئەظیت  ٚ ٘ٛٔەرِۀعاْ

ضیبٚە ٚ وبریگەری  خب ئەِەیص ثە فۆڕِی ظیبری وراٚی  ضۆی زۆر
 :ثۆ ئەَ ثبثەتبٔە

o چـیرۆن ەوٛرتـ. 
o ژێرٔٛٚسـی فٍیُ ٚ ضـبٔۆگەری. 
o گفتـٛگۆ ٚ ظایـەٌۆگ. 
o گۆڕیٕـەٚۀـبِـە. 
o ضـیعر. 
o  ٚ (٧).ی ضەیبآلٚیچیڕۆن ئەفسـبٔە 

پٕتی ظرەٚضـبٚەی ثٕیبتی زِبٔەٚأی ئەَ ضـێٛازە، ضەیبڵە.     
ی ثٕبٚی تٛأبئەٚ ٔٛٚسـەرەی ٌە تۀىە ضەیبڵعا ِەٌەظەوبت ٚ 

، ٚاثبضترە، لەرەی ضۆی ٌەَ ٘ۀبسە ظرێژی ٔییەثێٕی ٚي ٚ ٛل
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ظەست ثێ، ثباڵخۆرە ضـێٛازە ٔەظات، چٛٔىە وە ٔەیتٛأی تێیعا 
 (٨) .ئەزِٛٚٔێىی فەریه ٚ ٔەزۆن ظێٕێتـە ثەر٘ەَ

، ئێستب، ظٚای ئبضـٕبورظٔی ضٛێٕـەر ثە خۆرەوبٔی ضـێٛاز    
ضـێٛازی ٔٛٚسـیٕی ٘ەرظٚٚ ضـیتەڵىبرییەوی ثێالیۀبٔە ثۆ 

ظەوەیٓ، ٔبثێ ئەٚەش فەراِۆش سڵیٛە  ٘ـبٚژیٓ وتێجەوەی ظ.
ی ضـیىرظٔەٚەیە ٔەن یثىرێت وە " گەٚ٘ەری ڕەضٕەی ثٛٔیبتگەر

٘ەڵسـۀگبٔعْ. ثبضی ٚ ضراپی ثەر٘ەَ ئبِبٔدی ئەَ ِیتۆظە 
ی ظەرضستٕی یبْ چۆٔیەتیٔییە، ثەڵىٛ ئبِبٔدی سـەرەوی

ٌە ڕٚأـگەی  پێىەٚە گرێعأی  ٚ ٚاتبیە، ئەٚیصپێىٙبتە
 :ثە ضٛێٕـعٔەٚەی ئەَ ثـٛارأـە  (٩)تٛضّەوبٔەٚە ظەثێت." 

o فۆڕِی ٔٛٚسـەر. 
o ٔگی ٔٛٚسـەرفەر٘ە. 
o ظەسـت ٚ لەڵەَ ٚ ظاڕضـتٕی ٔٛٚسـەر. 
o ڕێـٕٛٚس ٚ ضبڵجـۀعی. 
o ْپەیـبَ ٚ ِەغزا گەیبٔـع. 
o ٔعٌٚۀعی ٔٛٚسـیٕەوبْوۆسـپ ٚ وە. 

ٔیگبروێطی ٘زر ٚ ٘ەسـت ٚ ضەیبڵی وە لەڵەَ  ظەثێتە   
ظەثێ ثپرسـیٓ وە سـەرچبٚەی فىری ٚ ئەظەثی ٚ  ٔٛٚسـەر،

خۆگەڵەیبْ   ِەعریفی ئەَ ٔٛٚسـەرە وبِبٔەْ ٚ ٌە وٛێٛە
ـٛە، ثەظەر ٌەٚەی وە ٘ەڵگری سٍێظ.٘ـبٚژیٓ  ٘ەڵجەستٛٚە؟ 

ثڕٚأبِەی ثەوەٌۆریۆسـە ٌە ئەظەة ٚ زِبٔی وٛرظی، ضٛێٕەرێىی 
ٔٛٚسیٓ( فرۆضـتٛٚە، )رسٕیص ثٛٚە ٚ ضەڕیطی ثە ثە سەٌیمە ٚ پ

( ظا، تٛأی ظۀگی ضۆی ثگەێٕێتـە ثەر گٛێی ٢٤٤٤)تب ٌە سبڵی 
وٛرظستبْ( ـ )ثیسەر ثە ثآلٚورظٔەٚەی ثبثەتێه ٌە ڕۆژٔبِەی 

ٌێىۆڵیٕەٚەیەن ٌە )یزی ظیّٛورات، ئێراْ ـ ثە ٔبٚی چبپی ز
ڕەضٕەگر ، ثۆ ِەِبٔبٔی ستـپێىەعرێىی گۆراْ ظا(. ئەَ ظەضی

،  ثە ٚاتبیەوی تر، ئەٚ، ٚەن ٘ێٕعێ ضەڵه ثبیەضی ضۆی ٘ەیە،
٘ەر ٔٛٚسـەری ئبسبیی  ِبسـتەرٔبِەیىی ٘بوەزایی ٔەثٛٚە. 
ضەٚٔی ئەٚ ٘ەر ئەٚە ثٛٚثێت ثڕٚأبِەیەن ثطبتە تۀىەی 
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ڕەضٕەگر ٚ تٛێژەر ٚ ضبعیر  ٚەن ەرگیرفبٔییەٚە. وبتێ ٔٛٚس
تر ثباڵسۀگتر ٚ ظەرظەچێ، لٛرسبیی ثە٘بی ٔٛٚسـیٕەوەی 

 .ظەضەِڵێٕعرێت

روۆ ثێىەس ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێ)ٌە وتێجی     
ضیٛازی  ڕاڤەوەر ٚ ضـێٛازی ضەیبآلٚی( )یڕەٚی ەظا(، ٔٛٚسـەر پ

ثێ  ٌەَ ورظٚٚە، ثێگِٛبْ ضـێٛازی ڕاڤەوەر، ضٛرتییە ٚ ظە
ضـێٛازی ضەیبآلٚی،  چۆْ؟  ثەاڵَثێت، چەضٕە ٌێىۆڵیٕەٚە  ثەوبر

 ضٛێٕەرْ ظەثیٕی وە ظ. ٌە سەرٔح ظاْ ٌە ضـێٛازی ٔٛٚسیٕەوە،
ـٛە، زۆر پبثۀعی ظاڕضـتٕی پەضطبٔی ئەظەة ئبِێزە، سٍێ٘ـبٚژیٓ 

زە ظەرثڕیٕەظایە، ژێر وبریگەری سـیّبوبٔی ئەَ تەرٚ ٌە
  :یص، ثەالی ِٕەٚە ٌە ثەر ظٚٚ ٘ۆئەِە

سـتە ٚ ضبٚەْ سـۆز ٚ ضەیبڵی یەن: ضٛظی ٔٛٚسـەر لەڵەَ ثە ظە
ضبعیرأەیە  ٚ ٔەیتٛأیٛٚە ٌە ظەرەٚەی ئەَ لبٚغەظا ظەرثڕیٓ 
ثىبتە ٚەسـیٍەی گەیبٔعٔی پەیبِەوەی ثە ڕٚضسـبر ٚ ئبٚازێىی 

 .تر

ۆ روێر ٌە ظەریبچەی فراٚأی ضـیعری ضظٚٚ: ٔمَٛٚ ثٛٚٔی ٔٛٚسـە
( ِبٔگ، ئەٚی ضستۆتە ژێر ٠٠)ثێ پسبٔەٚە پتر ٌە ، ثێىەس

ٌە گەرِەی ، زۆر خبر ٔٛٚسـەر ڕویفی ضۆی ٚ ظەستی ٌێسـۀعٚٚە.
ٔٛٚسـیٕیعا، ظەرٚیص ئبسب، ظەگبتە زبڵەتی ثێئبگبیی ٚ  خەڵەٚی 
ئیراظەی لەڵەَ خٛالٔعْ ٌە ظەستت ظەظات ٚ ضـبعیرأە 
ثبثەتەوبْ ظاظەڕێژێت. وتێجەوە ظەیبْ ّٔٛٚٔەی ئبٚای تێعایە 

 :( ظا ظۀٛٚسی٩٤ )ٚەن ٌە الپەڕە 

ڕ لێ "
 تەنگ مرۆڤێیك پیر و كەنفتە و هەناسەی بۆ نادرێت و سـییەك ،فەی رسی

 
ای

. لە وێنەیەیك تردا دۆشەگ مرۆڤێیك برسـییە و هەناوی بە بوونەتەوە و دەكۆكێت.. 

لەالوە سـەبەتەی نان كە بە تاڵ بووە  خەو دەیباتەوە و خەو دەبینێت... .  تاڵە و شـەو 
   (٠٤) تەوە و سـەیری دەكات ... ."كزبووە  ێك چاوەكای  لە ئاسی  ئارد دا وەك مرۆڤ

( الپەڕە ثە زأیبرییەوبٔی ٣٨٤)ٔٛٚسـەر ثەَ ٔەفەسە 
 .ڕەضـعەوبتەٚە
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ێت ٚ ثۆ فەر٘ۀگی ٔٛٚسـەر، ظەڵێُ: چٛٔىێ ئەٚ تبزە ظێ پێ ثگر  
ثٕەڕەتی( ظایە، ظەثیٕیٓ وە )ئەزِٛٚٔی ٔٛٚسیٕی ٌە لۆٔبغی

فەر٘ۀگی زِبٔەٚأی ئەٚ، زۆر سـبظە ٚ سـبوبر ٚ گطتگیر ٚ 
ڕٚٚٔە. ڵێڵی ٚ تەِِٛٚژی چڕ، ثەظی ٔبورێت. ضٛێٕىبرێىی لۆٔبغی 

ی ثەسەر ظەستەٚاژە ٚ ڕسـتەوبٔعا ظەسەاڵتزەٚتی ثٕەڕەتی 
، ثبش ٚاتب()ٚضە( ٚ )ی ٔێٛاْ یبٚسـۀگ٘ ظەضىێ ٚ تێیبْ ظەگبت.

ٚ ٌۀگی ٚ ضٛارٚضێچ ٚ ثێسەرٚثەری پێٛە ٔبثیٕرێت. ثۆ  ڕاگیراٚە
( چٛار پێٕح ٦٨)( ٚضـەی الپەڕە ٢٩٤)ّٔٛٚٔە، ٌە ضٛێٕعٔەٚەی 

ٚضـەت ٔبوەٚتە ثەرچبٚ وە ظٚوەآلٚی ٚ ڵێڵ ٚٔبِۆ ثٓ. ثە وٛرتی 
 :ِەتٕی وتێجەوە پبوە ٌە

 .ثێسەرٚثەرٚ ڕسـتەی  ظەسـتەٚاژە •

 .ظەرثڕیٕی تەِِٛژاٚی •

ٚاتب خٛیٕەٚە ٚ  ظٚٚ  )ظاڕضـتٕی ظژٚار ٚ ظژثەیەن ٚ وبٚێژاٚی.  •
 .(پبتىرظٔەٚە

ثە گطتی، ڕستەوبْ، ، ٌە ثبرەی ڕسـتە ٚ پەرەگرافەٚە   
زۆرثەیبْ ٌە ظرێژی ٚ ٘ۀبسەظا، ِبَ ٔبٚۀعیٓ، ٌە لبٌجی 
پەرەگرافەوبٔیطعا، ٘ەر سێ لەثبرە ظەثیٕیٓ، ثە گٛێرەی 

ژ. ئەٚەی وە زۆر ظرێژ ٘بتە ، ظرێعپێٛیست: وٛرت، ِبَ ٔبٚۀ
 .( ظێڕ  ث٤٢ٚٛ)( ثٛٚ وە ٦٥ـ  ٦٤ )ثەرچبٚ، پەرەگرافێىی الپەڕە 

تێعەگەیٓ وە زۆر ٘ەٚڵی ، ٌە  ڕێٕٛٚسـەوەی لەڵەِی ٔٛٚسـەر     
ظاٚە ثە رێىتریٓ ٚ پٛضتەتریٓ  ڕێٕٛٚس ثبثەتەوبٔی تۆِبر ثىبت، 
ثەرچبٚوەٚتٕی ٘ێٕعێ ٘ەڵەش ٘ەر ثۆ ئەٚە ظەگەڕێتەٚە وە 
ضٛظی ڕێٕٛٚسی وٛرظی تب ئێستب وێطەظارە ٚ ثە سـتبٔعەر 

ٛ پێىە ٚ ەِبْ ضێٛەش ضبڵجۀعی وتێجەوە ڕێىٔەوراٚە. ثە ٘
ئەگەر ثڕێه ٔبخٛریص ٘ەثێت ئەٚا ظەورێت ٌە چبپی ظٚٚەِیعا 
پبوٕٛٚس ثىرێت. ڕیزثۀعی ٚ پۆٌیٓ سـبزیی سەرچبٚە ٚ 
 پەراٚیزەوبْ، ئەوبظیّییبٔە ئبِبظەورایٓ ٚ ٘یچ وەَ ٚ

 .وٛڕییەویبْ تێعا ٔبثیُٕ
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ثٛٔیبتی ٚێٕـەی )ثەظەر ٌە لسەورظْ ٌەِەر زِبٔەٚأی وتێجی  
٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس ظا(، ثۀعە ئەَ سەرٔح ٚ 

 :تێجیٕییبٔەی ٘ەیە

o ٚثە  ئەِەیص ظیبرە، پێٛە ظرێژظاظڕی ثبثەت ٘ێٕعێه ەرۆویٔب 
 ٚاتبی ثە ثەڵىٛ ٔب، ضۆضۆارظٔەٚە ٚ گیرضٛارظْ ٚ فبٔتبزی ٚاتب

 ظەورا پێٛیست، ٌە زیبظ ثڕگەوبْ ڕایەڵەی ظرێژورظٔەٚەی
 .ظاثڕێژترێت ثڕگە ٘ێٕعێ ثیرۆوەی پٛٚضتەتر

o  ژِبرەی ّٔٛٚٔە تێىستە ضیعرییەوبْ، ثۆ ٘ەر ثبثەتێه پتر ٌە
پێٛیست گرٔگی پێعراٚە. ضۆ ظیبرە ضـێروۆ ثێىەس ضبٚەْ 

ەری گۀدیٕەێىی زۆر ظەٚڵەِۀعە ثۆ ٘ەر خۆرە ٚێٕەیەوی ٘ٛٔ
، ظەرثبرەی ثۀیبتی ثۆ ّٔٛٚٔە (٠٠) ثێ سـٕٛٚر ّٔٛٚٔەی ٘ەیە .

( ظەق وراٚەتە ّٔٛٚٔە، ٠٨)گۆڕستبٔی چراوبْ( )ڕۆِبْ ٌە 
لرتبٔعٔی چۀع  ثەاڵَ، ڕاسـتە ڕۆِبٔە ضیعرەوە ظرێژە

 .ّٔٛٚٔەیەن ٘یچ ٌە ثبیەضی وتێجەوە وەَ ٔبوبتەەٚە
o پٛضتەی وتیجەوە ثە زِبٔی ئیٕگٍیزی  (Abstract) ، ظەثٛایە ٌە

 .ثە گٛێرەی ٔٛٚسیٕی ئەٚ زِبٔە، ظەست پێجىبت، الی چەپەٚە
o تر ثۆ ٘ەِٛٚ ٔبٚٔیطبٔەوبْ ٘بٚتبیەوبٔیطسیبْ ثە  ٚا ثبش

 .ئیٕگٍیزی ٘ەثٛٚایە. ژِبرەیەوی وەَ ثۆی ظأعراٚە
o  پٛضتەوەی ثە زِبٔی سریبٔی ٔٛٚسراٚە ٌە ثەر ٚرظی فۆٔتەوە

 .ٔبضٛێٕعرێتەٚە

ظەلە ضـیعرەوبٔی ٘ەڵجژارظەٚە ثە ٔٛٚسـەر سـەروەٚتٛأە   
لی ۆریُ ٌە ٔێٛاْ ثیرۆوەی ثڕگە ٚ ظە٘یچ ٔبتەثبی ٚ ٔبخ، خۆرێه

ّٔٛٚٔەی ظەست ٔیطبٔىراٚ ٔەظی، ئەِەش ثەڵگەیە وە ئەٚ ضىڵ 
ثە ئەِبٔەتەٚە پەیبِەوەی  ٔٛٚس ثبثەتەوبٔی تۆِبر ٔەورظٚٚە ٚ

 .تە ضٛێٕەرأیٚٚەگەیبٔع

ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی )ظٚٚەَ:، ئێستب، ثب ثبظەیٕەٚە سـەر وتێجی   
ٌە ضـیعرەوبٔی ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا(، ثزأیٓ ٔٛٚسـەر ظٚای چٛار 
سبڵ ٚ چٛار ِبٔگ ٌە چبپىرظٔی وتێجی یەوەَ، چی چبٔعٚە ٚ چی 

   .ەتەٚەٚچٕیٛ



285 

 

ثەزٛوّی گۆڕأىبرییە ثەرچبٚەوبٔی وبرٚأی ئەظەة ٚ   
لۆٔبغی ئەزِٛٚٔی گەیطتۆتە سڵیٛە  ِەعریفە ٚ فیىر، ظ. ٘ـبٚژیٓ

تر ٚ لٛرستر ٚ ئبڵۆزتر، چٛٔىە وبٔی ٚ وبٔیبٚ ٚ ثباڵپٍە ٚ پبیەوی 
، ثە خۆرێه ٌە خۆرەوبْ، وبرێزەوبٔی ِەعریفی ٚ ئەظەثی ئەٚ

تەلیٕیٛەیبْ ثە ضۆیبٔەٚە ثیٕیٛە، ئەِەیص ٌە ڕۆضـٕبیی ئەَ 
 :ضبآلٔەٚە

ٚای یـەن: ئەروی ِبِۆسـتبیی ٌە زأىۆ ظەضٛازێت زۆرتر ثەظ
 .ٚ ثطىٕیٓ ثىبت سـەرچبٚەی ئەظەثی ٚ ِەعریفیعا وٕە

ثەژظارثٛٚٔی ڕۆژأەی ٌە وۆڕ ٚ ظیعار ٚ سـیّیٕبرە ئەظەثی ظٚٚ: 
فىری ٚ ڕۆضٕجیرییەوبٔعا، ظەستگر ٚ ٘بٔعەرْ ثۆ ٘ۀگبٚٔبٔی 

 .ظۆزیٕـەٚەظاگەٚرەتر ٌە ِەیعأی ٔٛٚسـیٓ ٚ ضۆ

ییەوبْ ظەظا، پتر سـێ: ٘ەتب ئەٚ پتر ظیمـەت ٌە سـەرچبٚە زأیبر 
تێـعەگب وە ڕێگـبی وبرٚأی ظٚٚر ٚ ظرێژە ٚ پڕە ٌە ٘ەٚراز ٚ ٔطێٛ 

 .ٚ سـەعیىرظٔی زۆرتری گەرەوە

ٌە ٘ەڵـسۀگبٔعٔی ئەَ وتێجەظا ظەثیٕیٓ وە ٘ەڵجژارظٔی    
سڵیٛە  ٘ـبٚژیٓ ٚرەیە ٌە تێڕاِبٔی ظ.ٔبٚٔیطـبٔەوە، ثبزظأێىی گە

ەة ٚ ژیـبْ ٚ ژیٕگەی ثۆ تٛضُ ٚ پێىٙبتە ٚ ڕەگەزەوبٔی ئەظ
یەوەِعا،  ٌە وتێجی، ظەٚرٚپطـتی. ئەٚ ٘ەِٛٚ سـۀگ ٚ لٛرسـبیی

ٚروراٚەی ئەظەة( ٌەٚیطعا، ئبسٕی سٛ)ضستجٛٚە سـەر  ڕضتەی 
ٚێٕـەی ٘ٛٔـەر ضـیعرەوبٔی ضێـروۆ ثێىەس( )سەر ظەزگبیەوەی 

یەن ٘ەَ ضـیعرەوە ٚ ٘ەَ ٚێٕـە ٘ٛٔەریەوە سـەر ثە ب،ٚات ثٛٚ.
ی ثْٛٚ، ٘ەرچۀعە ٌێرە ٚ ٌەٚێ پەي ٘بٚیطـتٕی ضێزأی ئەظەث
 ثەاڵَ.  ری ٚ ڕەٚأجـێژی ئەفسـبٔە ٚ ...ٔیبی خٛأـىبٚتێعا ثٛٚ ثۆ ظ

، ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی ٌە ضـیعرەوبٔی ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا()وتێجی 
یەن وراْٚ ٚ وراٚٔەتە یەن ظٚٚ سـەرچبٚەی خیـبٚازە، تێىەڵ

سـٛرازییەٚە: خیٙبٔی ئەظەة ٚە خیٙبٔی ظەرٕٚٚٔبسـی. وەٚاتە 
ٔٛٚسـەر وبری ٌەسەر ظٚٚ زأستی سـەرثەضۆ ورظٚٚە: زأستی 
ئەظەة ٚ زأستی ظەرٕٚٚٔبسـی. ئەٚەی وە ثبری ٔٛٚسـەریطی 
لٛرستر ورظٚٚە  زأسـتە ظەرٕٚٚٔبسـییەوەیە. ثۆ؟ چٛٔىە ئەَ 
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ـەرظەِی ئێستب ظا، ٘ێٕعە چڵ ٚ ٌك ٚ پۆی ٌێجۆتەٚە زأسـتە ٌە س
ٚ ٘ێٕعە پەٌی ثۆ ثٛارە  فرە ڕۀگ ٚ ڕە٘ۀعەوبٔی ژیبْ 

وە سەر ثە ٘ەر ٘ەیٛأێىیبْ ظاظەگری. ظە  ظەرگبی ، ٘بٚیطتٛٚە
ترت ثەرٚٚظا ظەورێتەٚە، ِەگەر ٘ەر زأسـتی وۆِپیٛتـەر ٚ 

ەگەر ٌە وتێجی ٌەَ ضـبڵەظا، ٚەن ئەٚ ثٓ. ئ، زأسـتی زاِبٔـەٚأی
تبوە  ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس ظا(،)

گرفتی ٔٛٚسـەر ـ ثە لسەی ضۆی ـ چٛٔیەتی وۆٔترۆڵ ورظٔی 
ئەٚا ٌە وتێجی   (٠٢)سٕٛٚرە فراٚأەوەی ٌێىۆڵیٕەٚەوەی ثٛٚثێت. 

ظٚٚەَ ظا" وەِی سـەرچبٚەیە ثە زِبٔی وٛرظییە" تۀبٔەت 
یەتی تٛێژەر ٔبضـىێٕٓ، چْٛٚ ٚتیٕٛ سەرچبٚە عەرەثییەوبٔیص

 ی تبزەی ثەسـەریئەَ  زأسـتە زۆر ثە ضێرایی گۆڕأىبر
 .، تب ڕاظەیەن ٌەٚاْ ٘ەژارە٘بتٛٚە ٚ وتێجطبٔەی عەرەثیصظاظ

ڕە٘ۀـعی ظەرٚٚٔی ٌە ضـیعرەوبٔی )ٌە ضـیتەڵىبری وتێجی   
ٌـەتیـف ٘ـەڵّەت ظا(، ظەثیٕیٓ ٔٛٚسـەر پبثۀعی پەیرەٚورظٔی 

ٚەن فۆڕَ ٘ەَ  ثەاڵَِیتۆظی ٚەسـفی ظەرٚٚٔىبری ٚ ضـیىبرییە، 
ضـێٛازی ڕاڤـەوبری ٚ ٘ەَ ضـێٛازی لبیٍىـبری ثەوبر٘ێٕبٚە، ئەٚەی 

ٔە ضۆی ٌە ثەزەلی ٌێـرەظا ظیبرە، ئەٚەیە وە ٔٛٚسـەر  ثە ئبگبیب
 ضـێٛازی ضەیبآلٚی ظٚٚرە پەرێز گرتٛٚە. ثۆ؟

ئەٚ ٘ۆضـیبریی ئەٚەی ٘ەیە وە ظەرٚٚٔبسـی زأـستە ٚ  ضەیبڵ  •
ثە زەزّەت تێیعا خێگبی ظەثێتـەٚە، ِەگەر ٌە ثبس ٚ ضٛاسـی 

 .ٔبٚی ثێتضـەْٚ ٚ فالضـجبگ ٚ فبٔتـبزیبظا ِەسـەٌەیەوی ٚەن 

ۀعەی ئەٚ سـەرلبڵی ٌە ضـٛرظورظٔەٚەی ضـیعرەوبٔعا، ئەٚ •
سـیّب ٚ ثٕەِب ٚ ڕەگەز ٚ فەٌسـەفەی  ظەرٚٚٔبسـییە ٌە 

رظْ ثە خیٙبٔی ىـە ثۆ ضۆ ضەریىیٔی یظەلەوبٔعا، ٘ێٕعە پەرۆض
٘ٛٔەرییەوبٔی تێىسـتەوبْ. ٘ەر ثۆیە ضـەیبڵ ٚ خـٛأىبری ٚ ٚێٕـە

وە ٚەن ڕەضٕـەگر، سـەرٔح ٌە فەر٘ۀگی زِبٔەٚأی ئەَ وتێجە 
خیـبٚازییەوبْ، ثە ثـەراٚرظ ٌەگەڵ وتێجی  ظەظەیٓ ظەثیٕیٓ

یـەوەِعا،  ئبسـّبْ ٚ ڕێسّبٔە. ئەِەیص ٌە سـۆٔگەی ئەَ 
 :ڕاستییبٔەظا
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یـەن: پبثۀع ثٛٚٔی ٔٛٚسـەر ثەٚ زاراٚە ٚ چەِـه ٚ  ٚاتبیبٔەی 
سـٕٛٚرەوەیبْ ظیبرە ٚ ثـٛاری یبرییەورظٔی ضـەیبآلٚیبْ تێعا 

ۆی فۆڕِی زأسـتیی ە. ٔٛٚسـەر ٔبتٛأێ ثە ئبرەزٚٚی ضیٔی
 !ظاڕضـتٕٕەوە ٘ەڵٛەضـێٕێتەٚە ضـبعیرأە زەیرأی تێعا ثچڕێت

ظٚٚ: گۀدیٕەی فەر٘ۀگ ٚ زِبٔەٚأی ٔٛٚسـەر ٌەَ چٛار سـبڵ ٚ 
زاراٚە ٚ تیۆر ٚ  ظەٚڵەِۀعتر ثٛٚە ٚ ضبرەزاتر ثە چٛار ِبٔگەظا

ِیتۆظی تبزەثبٚەوبْ ئبضٕب ثٛٚە. " زِـبْ ٌەٚە زیبترە وە ٘ەر 
ر ثەسەگٛزارضـت ٚ ٔٛٚسـیٓ ٚ ثآلٚورظٔەٚە ثێت.  زِبْ  تۀیب

ـىراٚە وە ئەروی وۆِەڵێه ئبِبژە ٚ ٘ێّب ٚ ظاٌی ڕێىطراٚ ظاثەض
ٚ ضبٚەْ ِبٔبی تبیجەتی ٚ ظیبریىراْٚ  ثە پێی تبیجەتیبْ ٘ەیە 

ظەچێـت، ثۆیە ئەٚە زِبٔی وراٚ ثەڕێٛە ٔەسـەلێىی ظیبری
ب ٚ ِۆروی ِرۆڤـبٔە ئەظەثییـە وە ٌە ِیـبٔەی ٔٛٚسـیٕەٚە ِبٔ

 (٠٣)ظەثەضطـێتە ظەلـەوبْ." 

ٔی تەیّبٔی سـێ: وبرورظٔی ثە ئۀمەسـتی ٔٛٚسـەر ثۆ تێىطـىبٔع
گرتٓ ٌە السـبیی ورظٔەٚە ٚ ثەظٚٚر ضــێٛازی وۆْ ٚ ضۆ

چەلجەسـتٓ ٚ تەراتێٓ ورظْ ٌە یەن چٛارگۆضـەظا. ئەٚ ظەزأی 
 .وە  ٔٛێطـٛازی سـیّبی ٔٛٚسیٕی سـەرظەِە

ظەثیٕیٓ ثٕیبتی زِبٔـەٚأی ئەَ وتێجە، ٌە ظاڕضـتٕی ثۆیە   
ڕسـتە ٚ ثڕگـە ٚ پەرەگرافعا، چـڕتر ٚ ِەزىـەِتر ٚ تۆوـّەترْ، ثە 

ەر ثە لەظ ثەڕەوەی ٔٛٚسـ  ثەراٚەرظ ٌە گەڵ وتێجی یەوەِعا.
ڕاوێطبٚە ٚ زأیٛیەتی ٌێرەظا ظرێژظاظڕی ٚ زۆر ضۆی پێی ٌێ

، ٚەن ە ٘ەر ڕسـتەیەنڕێی ظاظەثەْ، ثۆی ضٛٚرظورظٔەٚە، ثە ال
وراٚە ٚ ثە ٚەستبیی، ٌە ضٛێٕی ضۆی خێگیر چ،ەیـٛاری گثەرظی ظ

ی ٔٛٚسـەر پتر ٌە یظأعراٚە. ٚەن گٛتّبْ، ٌێرەظا ٚەستبوبر
ڕە٘ۀعە  ظەرٕٚٚٔبسـییەوە ظایە ٚ ثە ٘ەِبْ زەِبسـەتی وتێجی 

(، ٌە ثٛٔیبتی ٚێٕـەی ٘ٛٔـەری ٌە ضـیعری ضـێروۆ ثێىەس ظا)
ٕەورظٚٚ ـ  ئەِە ئەٚە ٔبگەێٕێ وە ظەلەوبٔعا وبریئەظەثیبتی  

ٚەن پێٛیسـت ثبیەضی پێٕەظاْٚ.  ـ ثەثێ ِەظذ ٚ سـتبیص،  ٌە 
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ثبزٔەی    ثەاڵَْ، ٚظیعی ِٕەٚە ـ ئەوبظیّییبٔە وبری ٌەسـەر ورظٚ
 .سـٕٛٚری  ظیبریىراٚەی وبرەوەی ضۆی زأیٛە ٚ ٔەی ثەزأعٚٚە

ا ئەَ وتێجە وەٚتە ثـبزاڕ، ( ظ٢٤٠٣)پەیبِی ٔٛٚسـەر: ٌە سـبڵی    
ٔٛٚسـەر ثبش ظەزأێت وە ثەر٘ـەِەوەی ظەثێتـە سـەرچبٚە ثۆ 
ضٛێٕعوبر ٚ ِبِۆسـتب ٚ ڕۆضـٕجیراْ، ثۆیە ٘ەرچی ٌە تٛأبیعا 

ەیەوی زأسـتییبٔە ٛێٛٚە ثۆ گەیبٔعٔی پەیبِەوەی ثە ض٘ەثـ
 :ئەِـەیص ثـە ضستٛٚتە گەڕ.

 .ظٚٚر وەٚتٕەٚە ٌە ڵێڵی ٚ تەِِٛژی  •

 .ثْٛٚ ثە زاراٚە زأسـتیی ٚ ئەظەثییەوبْپبثۀع  •

ضۆظەرثبز ورظْ ٌە سـٛٚڕأەٚە ٌە ظەٚری تبوە ثیرۆوەیه، یبْ   •
سـەرچبٚەیەن، ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە فرۆیعە ٚ ثبزی ظاٚە ثۆ گٛسـتبْ 

 .تبظ .( ..٠٩٣٧ـ  ٠٨٧٤ )(، ئەظٌـەر ٠٩٦٠ـ  ٠٨٧٥ )یۆٔگ 

( ی ئەَ ٦٠)الپەڕەٜئەِەیص ّٔٛٚٔەی پەرەگرافێىە ٌە   •
وتێجەظا ٔٛٚسـراٚە ٚ ضٛێٕەر ظەتٛأی ضـێٛاز ٚ زِبٔی ٔٛٚسـەر 

 می  ) ٘ەڵسـۀگێٕێ :"
 
( باڵوێز و نوێنەری بەها و دابونەریت و ئاكاری  باڵ

یەتی
 
 )یە لە ناو خودی  مرۆڤدا، كۆمەڵ

 
ە، ڕووی ( وەك دراوێك دوو ڕووی هەیمی  باڵ

(  )یەكەیم  ناو دەبرێت بە    نموونەی 
ر  كە بریتییە لە السـایكردنەوەمی 

ی دەمەالسـكی 

كای  دایك و باوك و مامۆستا و كەسە گرنگ و  گشت بەها و ڕەوشـت و ئاكـارە جوانە

خۆشەویسـتەكای  ناو كۆمەڵ كە منـداڵ بە نموونە و گـەورەی خۆی دادەنێت، ڕووی 

 می   )دووەیم 
 
 (٠٤) ". ..ویـژدان(.  )( ناو دەبردرێت بە باڵ

ثە ٔٛٚسـەر ، ٌە ثەضەـی سـێیەِی وتێجەوەظا، ظٚٚ ئبفەریٓ  •
 :ظەثەضطـُ

ثە تیطه ضسـتٕە سەر ڕۆڵی ڕە٘ۀعی ظەرٚٚٔی ٌە ظا٘ێٕبٔی  ( ٠
 .ضـیعریی ٌە الی ٌەتـیف ٘ەڵـّەت ظا

سـبیىۆٌۆژیەتی ثٕیبتی ضـیعر ٚ گبوبٔی رورظٔەٚەی ظە (٢
ٚ ٚەرزی پبییز. ثب( )یىۆٌۆژیەتی ِۆسیمبی ضیعر ٚ ڕۀگەوبْ ٚ سب

ظەرٚازەی تبزەتر ثە  ـتی تٛێژەراْ ظەگرێت ٚ زۆرئەِەیص  ظەس
ْ ٚەن  طتر زۆروەَ  ئبرایطتىراٚوە پێ، ڕٚٚیبٔعا ظەوبتەٚە



289 

 

ئبیٕـعە، ، ظاپەرسـتیضٛ سـبیىۆٌۆژیەتی ظایه، ِٕـعاڵ،
 .تبظ .ِرۆڤعۆسـتی، ثْٛٚ ٚ ِەرگ ..

 :ظا ثیٕرێتئەٚەی وە ٌەَ وتێجە 

o ی ٚەن عەرەثی ٚ زِـبٔەوبٔ ثە وتێجـەوەیە ەیپٛضتـ
  یە.ئیٕگٍیزی ....  ٔی

o  ٘بٚٚاتبی زاراٚە ٚ ٔبٚٔیـطبٔەوبْ ثە زِبٔی ئیٕگٍیزی ٌە
 .پبڵ وٛرظییەوەی تۆِبرٔەوراْٚ

o چۀع ٘ەڵەێىی ڕیٕٛٚسی ٚ چـبپ ٘ەیە. 
o ثۆ  ی وەِە یبْ ٔییەىبرٚێٕـە ٚ ٔەضطـە ٚ ٘ێٍـ

 .تەٚەرەکبٔی
o خٛاْ  ئەوبظیّییبٔە ٚ پەراٚێزەوبْ ٚ سـەرچبٚە

 .تۆِـبروراْٚ
o ىرظٔەوەی ئێسه سٛٚن ٚ  ظیزایٕی  ٚ خۆری وبغەز ٚ چبپ

 .پێىەٛىێثبش ٚ ڕ

 :ئـبكـبم

 ِـەوبٔی ٔٛٚسیٕی وتێجەوبْ ثۆ ٔٛٚسـەر ضـیبٚ ٚ ٌەثبر زەِب ٚ ْ
ٚ گٛٔدبٚ ثٛٚە. ِەثەسـتّبْ ٌە زەِـبْ، فـەزا ئبزاظییەوەی 

تە ئبراٚە  ٚ ٛٚەوٛرظسبٔعا ٘بتە ظٚای ڕاپەڕیٓ ٌە ظەرثڕیٕە و
ثۆ ِەوبٔیص، ٘ەَ زأـىۆ ٚ ٘ەَ خیٙبٔی ظەرٚثەری ٔٛٚسـەر ٌە 
ثٛاری  وۆِپیٛتەر ٚ ئیٕتەرٔێت ٚ تەوٕەٌۆژیبی سـەرظەَ 

 .ئبسبٔىبری ثۆ ورظٚٚیٓ
  ٘ەر ٌەسـەرەتبٚە، ٔٛٚسـەر ثۆ پٍە ٚ پبیەی ٚەزیفی ضۆی

ِبْ ٚ ن عبضـمێىی ئەظەة ٚ زسـەرگەرظاْ ٔەورظٚٚە. ئەٚ ٚە
تە ئبِرازی ظەرثڕیٕی  زأستت ٚ ٚٚە٘ٛٔەر، ٔٛٚسـیٕی ورظ

 .ِەعریفە ٚ سـۆز ٚ ضۆضەٚیستی ضۆی
  ٌٚٚە ٔێـٛاْ چٛار سـبڵ ٚ چٛار ِبٔگی  ٌە ظایه ثٛٚٔی ئەَ ظ

وتێجە ظا، ثە ئبضـىرا ظٚٚ خۆر ضـێٛازی ٔٛٚسیٓ ضٛی ظۀٛێٕێ ٚ  
 ،خیـبٚازەضـێٛازی ثٕیبتی وتێجی ظٚٚەَ تێپەڕأعٔی ورظٚە ٚ 
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ىطبٔعایە ٔەن چەلجەسـتٓ ڵە ٘ەوێرڤی ئەزِٚٛٚٔی ٔٛٚسـەر ٌ
 .ٓٚ ظاثەزی

 خۆرە زِبْ ٌە ظاڕضـتٓ ٚ ضـێٛازی ئەَ ظٚٚ وتێجە ثەوبر  ێس
٘بتٛٚە: زِبٔی زیٕعٚٚ، " وە ئەٚ زِبٔـەیە ٌە ژیبٔی ڕۆژأەظا 
ثەوبرظە٘ێٕرێت، خب زِـبٔێه تب ثە زیٕـعٚٚی ثّێٕێتەٚە، ثەس 

ٔعا ثەوبرثٙێٕرێت، ثۆٔە ئبییٕی ٚ زأسـتییەوبیب ٌە یە تۀیٔ
ٚە زِبٔی  (٠٥)ثەڵىٛ پێٛسـتە ٌە ژیبٔە ڕۆژٔەظا ثەوبر ثێت." 

تبیجـەت، " ئەٚ زِبٔەیە ثۆ ثٛارێىی زأسـتی تبیجەت ثە 
 (٠٦)وبرظە٘ێٕرێت، ثۆ ّٔٛٚٔە زاراٚەوبٔی زِبٔەٚەأی." 

ٌە  یڕیی وە" پەیٛەسـتە ثە ثەوبر٘ێٕبٔ٘ەرەٚ٘ب زِبٔی پسپـۆ
 تبیجەتعا ٚەن  پیطـەیی یبْ زأسـت یبْ فیزیب... کبیەیی

 (٠٧)تبظ."
 ظەٚڵەِـۀع ٚ ثە ثڕضـت ٚ ٔبٚەرۆوی ٘ەر یـەن ٌەَ ظٚٚ وتێجە ،

سـەرِبیەیە، ٌە فەر٘ۀگ ٚ زأسـتعا. وتێجطبٔەی وٛرظی 
 .عەٚخـە ثەَ چەضٕە ثەر٘ەِـەیە

  .ْٚ٘ەڵجژارظٔی ثبثـەت ٚ ٔبٚٔیطـبٔەوبْ زیرەوبٔە ئۀدبِعرا
ی ثبضی ثەسەر الیۀە زأستی ٚ ظەسەاڵتٔٛٚسـەر 

  ِەعریفییەوبٔی ثژارەوبٔی ٘ەثٛٚە
    ئەٚە ثێت وە" ثە٘ـب ٚ گرٔگی ٘ەر  تەرازِٚٚبْثەرظ ٚ ئەگەر

ثەٚ  وەوەی، تب ڕاظەیـەوی زۆر ثۀعە وتێجێه ٚێرای ٔبٚەرۆ
ـتٕەی وە تێیعا پەیڕەٚ وراٚە ٚ ئەٚ سـەرچبٚە ٚ ڕێجبز ٚ ڕێىطس

ْ ٌە ڕٚٚی ژێعەرأەی وە ضبٚۀەوەی زأیـبری ٌێ ٚەرگرتٛٚ
ٓ وە ئەٚا ثە ثێ ڕاڕایی ظەڵێی  (٠٨)چۀعیەتی ٚ چەضـٕەٚە."

سـەروەٚتٛٚ ٚ  تێجەوئەَ ظٚٚ وتێجـە ظەچٕە ڕێزی 
 .وبٔی چبپطبٔەی وٛرظیسٛٚظثەضطە

 ٚٚگەر ثٍٛێت، ظٚای پبوٕٛٚسـىرظْ ، ی ٘ەر ظٚٚ وتێتِەچبپی ظ
ٚ زیبظورظٔی ئەٚ ضبآلٔەی  ئبِبژەِبْ پێـعاْٚ، وبرێىی  ثبش ٚ 

 .ثە وەٌىە
  ٌە سـەر ثەرگی ٘ەر یەن ٌە وتێجەوبْ ثە ضـێٛەیەن ٔبٚی

ٔٛٚسـەر تۆِبر وراٚە. ظەثێ ٔٛٚسـەر یەن فۆڕِی ٔبٚی ضۆی  
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ظٚٚ(  وەسـی )ٔەوۆ ضٛێٕەری ٔەضـبرەزا ٚا ثزأێت ، ٘ەثێت
عیسب .  سڵیٛە یبٚازْ: ثەرگی وتێجی یەوەَ:  ٘ـبٚژیٓ  خ

 .یـٛەڵ. ٘ـبٚژیٓ غـثەرگی وتێجی ظٚٚەَ:  ظ
  ژیبٕٔبِەی( ٔٛٚسـەر. )٘ەرظٚٚ وتێت ضبڵیٓ ٌە پڕۆفـبیٍی

 .ثٛٚٔیبْ ثبضـترە ثۆ ضٛێٕەر

وە  ظڵٕیبَظەوەَ، سڵیٛە  ی ٌە ظ. ٘بٚژیٓیظەستطۆض    
ضەٚۀەوبٔی زۆرْ ٚ ٌە ئبیٕعە سٕٛٚری ئەَ ضـێٛازأەش 

ىێطّبْ تر ٚ پیرۆزتر پەٌثباڵی خٛأتر ٚ ظەثەزێٕێ ٚ ثۆ خیٙبٔێى
چٛٔىە ٘ەرچی ٌە ظەٚرٚپطتـی ئێّەظا ثٛٚٔی ٘ەیە ٌە ، ظەوبت

 !ی ثەرظەٚاَ ظایە. سەروەٚتٛٚ ثٓیگۆڕأىبر
 كـۆیـە   ٣١٢٦/  ٪/ ٢٨

 :پەراوێسەكبنو سـەرچبوە 

ۆز، سور  (٠)  پێر
 .٧٧ ةآی .إءإإلرس  ةقۆرئانی

، ، چ. دووەم ،چەرچی كوریدإ د. ئازإد ئەحمەد مەحموود. بونیانی زمان لە شیعری هاو  (٣) ر
هەولێ 

وكرإو   ،١١٠١
ی
 ٠١٥ل.  ەی ئەكادیمیای كوردی،بڵ

 ٠١٦س. پ. ل.  (٤)

 چاپخانەی حاچی هاشم،  ،(كتێب لە یەك كتێبدإ  ١ )نەوەیەك لەخوێند فازیل شـەوڕۆ.  (٥)
 ، ر
 ٠٦ -٠٥ل.    ،١١٠٤هەولێ 

 ٠٨س. پ. ل.  (٦) 

 (6)  http://www.dengekan.info/dengekan/liteature/21886.html                 

             

(7)  http://classroom.synonym.com/write-book-analysis-paper-4574.html 

ەدإ بە درێژی ٧)  ر
( جگە لەم ش  جۆرە شـێوإزە، چەندین جۆری تریش هەیە، كە نامانەوێ لێ 

 ف.  ش.          باسیان بكەین. 

. ڕەخنەی بونیات٨)    ی ەكردن، ( د. عەیل تاهێر حەسیر ی دەزگای چاپ و  گەری لە تیۆرەوە بۆ پرإكتێر
 .٠١٤ل. ، ١١١٧، پەخشژ سەردەم، سلێمانی 

كۆ بێكەس دإ، دەزگای  وەڵیس د. هاوژین  (٠١)  ر
  عیسا،  بونیانی وێنەی هونەری لە شیعری شێ 

، ، چاپ و پەخشژ سەردەم  ٧١، ل. ١١١٨سلێمانی

ر ( دیوإنە شیعری ش٢٥)لە كانی نووسیتی ئەم كتێبە،  ، وەسڵید. هاوژین   (٠٠) 
  كۆ بێكەش ێ 

 .لەبەر دەست بوو

 . ٠١ژمارە سەرچاوەی   (٠١) 

http://www.dengekan.info/dengekan/liteature/21886.html
http://www.dengekan.info/dengekan/liteature/21886.html
http://classroom.synonym.com/write-book-analysis-paper-4574.html
http://classroom.synonym.com/write-book-analysis-paper-4574.html
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وكرإو گۆڤاری ئەكادییم،  (02) 
ی
، ژمارە بڵ ر

          ، ١١٠٠، ٠٧ەكانی ئەكادیمیای كوردی هەولێ 

 .٠٢٠ل. 

دەروونی لە شیعرەكانی لەتیف هەڵمەت دإ، چاپخانەی ڕەهەندی ، وەڵی( د . هاوژین  س٠٣) 
، ر
 .٥٠،  ل. ١١٠٢  ڕۆژهەآلت، هەولێ 

 د.  نەریمان  (٠٤) 
ی
،١خۆشناو. زإر و وزمان، چ  عەبدوڵڵ ر

، هەولێ      ،١١٠٣   ، چاپخانەی هێقی
 .١٥ل. 

 .٣١س. پ. ل.  (٠٥) 

 .٣١( س. پ. ل. ٠٦) 

وكرإو گۆڤاری ئەكادییم،  (٠٧) 
ی
، ژمارە ەكانی بڵ ر

 .٤٧ل.  ،١١٠١ ،٠٣ئەكادیمیای كوردی هەولێ 
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 (٩بابٔتی )

 ئٔزٍووّی کٔضی ىٔ پڕۆضٔی دإێْاّی شیعریذا

 (قوبـادی جٔىیـسادە)دەقٔشـیعرێنی 

 بَّٔووّـٔ

 

 ".پێش بوونی ئەزموون، هیچ پێناسـەیەك بۆ شـیعر بوونی نییە "

  (ئەحمەدی  مەإل)                                       

 بٔشـی یٔمًٔ

 :پێْاضـٔ و چٍٔنی ئٔزٍووُ( ١

ثۆ وٛرجىرظٔەٚەی ڕێگبی سەضحی پڕ ٘ەٚراز ٚ ٔطێٛی     
 Henry٘یٕری ثێرگسەْ)پێٕبسەی "ئەزِْٛٚ"، ڕسحەیەوی سبظەی 

Bergson ) َوە ئەٚیص ٌە  ،ظەوەِە وٍیٍی ظەرٚازەی ثبثەجەوە
ٔبِەیەوی فەیٍەسۆفێىی فەرۀسبییەٚە ثە ثەرچبٚی وەٚجٛٚە، 
ظەڵێ: "ثبی ٘ێٕعە ئبزار ٚ ظەرظەسەریُ ثەظەسث ئەٚ 
٘بٚڕێیەِەٚە ظیٛە، وە ثحٛأُ ثبش ثیٕبسُ." ٌێرەظا ظٚٚ ٚاجب: 

ثیٕبسُ(،  ظەورێ ثە ظٚٚ وۆڵەوەی )ئبزار ٚ ظەرظەسەری( ٚە )
ئەِەش ٌەسۆٔگەی ئەٚ  ،ظاثٕعرێٓئەزِْٛٚ( )زێڕیٕی پیٕبسەی 

زەلیمەجەٚە وە ٘یچ ئەزِٛٚٔێه ٔییە ضبڵی ثێث ٌە ژاْ ٚ ئبزار 
ٚەن ثڵێ ئەزِْٛٚ وچی ڕٚٚسٛٚری  ،ٚ ِٛػبٔبت ٚ سەرئێطە

ی ئەٚ ئبزارأەش،  ٔبسیٕەٚە()ئبزارەوبٔی ِرۆڤــ ثێ، خب ثەثێ 
زٚٚ یبْ ظرۀگ، ئەزِْٛٚ ِۆِێىی ثێ فحیٍە ٚ چرایەوی ثێ 

 ،ىە ضبضەسڵەجی ئەزِْٛٚ ٌە ظٚٚپبت ثٛٚٔەٚی ظایۀەٚجە، چٛٔ
 .ثب ٌە ڕۆژگبر ٚ ِەوبٔێىی خیبٚازیص ظاثێث

ثەثێ ٚەسحبْ ٚ ثەثێ  ،ی ضەٚ ٚ ڕۆژڕئێّەی ِرۆڤــ، ٚەن سٛٚ   
 ،٘ەِیطە ٌە پراگحیزەورظٔی ئەزِٛٚٔەوبّٔبْ ظایٓ ،پسبٔەٚە

ئێسحب وە جۆی ضٛێٕەر ئەَ ظێڕأە ظەضٛێٕیحەٚە، ثەثێ ئبگبیی 
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ظارا ظٚٚ ظاری ظی( یەی ظەوەی وە )پراوحیزەی ئەٚ  ضۆت،
سەرظەِبٔێه ئبزار ٚ ضەٚٔطٛٔیث ثۆ چێطث جب فێری ثٛٚیث ٚ 

رە( ئێسحب ٌە ٘زر ٚ ِێطىی جۆظا ظٚٚ ظا)ضۆضجەضحبٔەش ئەٚ 
جە چۀعیٓ ظارسحبْ ٚ خۀگەڵ. خب ِٓ ظەثێ ثبثەجەوەَ ٌەٚ ٛٚەث

ٚە ظارسحبْ ٚ خۀگە٢ٔەی ٔێٛ ِێطىی جۆ ٚ ثەرچبٚی جۆ
ە. ثۆ ثەرچبٚڕٚٚٔی جۆ،  ضـیؼر( )ظەسحپێجىەَ، چٛٔىە ثبثەجەوّبْ

ثب ٔەضحێه ٚرظجر ٘ۀگبٚەوبُٔ ٘ەڵێُٕ، جب ئەٌمەی پێٛۀعی 
٘زری جۆ( ظەسحٕیطبْ ثىەَ ٚ   ضیؼر +)جۆ( ٚە   +ضبػیر )ٔێٛاْ 

 !یە ٚ چۆٔەیثزأیٓ چ

ٚ لەججڕ،  ێئەزّەظ ِەال(، یەوڕ)وٛرظ  ٔٛٚسەر ٚ ڕەضٕەگری   
ٌەثبرەی ئەزِٛٚٔی ضیؼریعا ظەڵێ: " پێص ثٛٚٔی ئەزِْٛٚ، ٘یچ 
پێٕبسـەیەن ثۆ ضـیؼر ثٛٚٔی ٔییە، ثەڵىٛ پێٕبسەورظٔی ضـیؼر، 

ضۆی  یثەر٘ەِی ئەزِٛٚٔەوبٔی ضبػیرە، پێٕبسەیەن ثە ئبسبٔ
ٔبظات ثە ظەسحەٚە، ٚەوٛ خیٛەیە، ضىڵ ٚ ضێٛەوبٔی ٌە ظەلێىەٚە 

. ضـیؼر ٚەوٛ ظٚٚ ٘ۀگبٚی ِرۆڤە: ثۆ ظەلێىی ظیىە ظەگۆڕێٓ
یەوێىیبْ ٘ێطحب ٌە ڕاثرظٚٚە، ئەٚەی ظیىەی فڕێ ظەظرێحە ٔێٛ 

ت خەِسەرە: ٚئەزِْٛٚ( خٛ)ٌێرەظا زاراٚەی  (0)فەزای ٔۀبسراٚ." 
ــ (.  ئەزِٛٚٔی پەیبِگر ـ وە جۆی ضٛێٕەرە ئەزِٛٚٔی ضبػیر + )

٘ەر  ظٚاجر ظرضحر لسە ٌە ئەزِٛٚٔی ضبػیر ظەوەیٓ، خبرێ ثب
 ثۆچی؟ جۆی پەیبِگر، ثعٚێیٓ. ڵٌەگە

چٛٔىە ئەزِٛٚٔی ضبػیر ثەثێ ثٛٚٔی ئەزِٛٚٔی پەیبِگر، ٚەن    
ئەٚە ٚایە ثبسی ڕٚٚثبر ٚ ضبش ٚ ظاضەوبٔی ئەسحێرەی ِەریص 
ثىەیٓ، وە ٔەِبٔعیْٛٚ. ئەٚوبجەی وە  ضبػیر ظٚا ٔٛلحە ٌە 

ئەٚە ِبٔبی ئەٚەیە، ئەٚ  ،ظاظۀێ وۆجبیی ظەلەضیؼرێىی
خب  پەیبِگر( ظەوبت،)ئەِبٔەجەوەی ضۆی ڕاظەسحی جۆی 

ثێئەزِٛٚٔیی ٚ وەِئەزِٛٚٔیی ٚ وبڵئەزِٛٚٔیی پەیبِگر، 
ٌە ظەلەوەظا( زیٕعە ثەچبڵ ظەوبت. ظەثێ )ئەزِٛٚٔی ضبػیر 

 پەیبِگر، ڕەضٕگرێىی ئەزِٕٛٚٔبس ٚ ظیبرظۀبسیی  ـ
(Phenomenologist) ٚ ثْٛٚ ثێث ژیبْ ٚ ٘ەسبرە.  
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ظأێ، ئێسحب جۆ ٌە ثبغێىی پڕ ٌە سەظاْ ثٕدە گٛڵ ٚ گٛڵزار ٚا    
ٚ ٔەِبَ ٚ ظارٚظرەضحی، ٌەگەڵ ثبغەٚۀەوەظا، ثەیەوەٚە ٌەَ 
ثبغە ضۆش ٚ خٛأەظا پیبسەیەن ظەوەْ، ٔبٚە ٔبٚە ثبغەٚأەوە 
ثە سەر گٛٔدەگٛڵێىعا ظەچەِێحەٚە ٚ ظەسث ٌە گە٢ ٚ 

ئەِە گٛڵە ٔبزٔبزە ! لەظەرێىی  غٛٔچەوبٔی ظەظات ٚ ظەڵێ "
ظیىە غٛٔچەوبٔی ظەوبجەٚە" . خب ئەگەر جۆ ٘یچ ئەزِٛٚٔێىث 
ٌەگەڵ ثبؽ ٚ ثبغەٚأی ٚ گٛڵە ٔبزٔبز ٔەثێ، ِەزبڵە ثحٛأی چێژ 

ٌەَ گەضحە ٚەرثگریث. ئبضر جۆ ٔبزأی لٛٔبغەوبٔی ضیٓ ثْٛٚ ٚ  
. ٚ پطىٛٚجٓ ٚ ضیٍە ثەضطیٓ ٚ ثۆْ ٚ ڕۀگپژێٕی ئەَ گٛڵە چۆٔە

٘ەر ئەٚە ظەثیٕی وە ئێسحب ثبغەٚأەوەی ٔیطبٔحی ظەظات، 
جەٚە ٚٚەئەٚیص گٛڵەوبٔی ٘ەر غٛٔچەْ ٚ ٘ێطحب چبٚأیبْ ٔەورظ

ثبزٔەی ئەزِٛٚٔث جب چبٚثبزیث ٌەگەڵعا ثىەْ. ثڕٚأە چیٛەی 
ٚثەرجۀگە، ڕێگرە ٌە ثەضطیٕی ئەٚ خٛأییەی وە  چۀع جەسه

ەرظٚوحبْ ٌە یەن ثبغەٚأەوە ٘ەسحی پێعەوب، ٌە وبجێىعا ٘
ضٛێٓ ٚ ٌەیەن وبجعا جەِبضبی ٘ەِبْ ثٕدە ٔبزٔبز ظەوەْ. 
ٌێرەظا: ثبغەٚأەوە ضبػیرە ٚ جۆی ــ ضٛێٕەری ظەلە ضیؼرەوەش 

 .ــ پەیبِگر

چەِىی ئەزِْٛٚ، ئەٚ ثبثەجەیە وە ٘ەِیطە فەیٍەسٛفەوبْ     
ضەڕەچەلەی ٌەسەر ظەوەْ ٚ ثەزەزّەجیص سبزاْ ٌە ٔێٛأیبٔعا، 

َ چەِىە، ِەیسەر ظەثێث، چٛٔىە پێیبْ ٚایە ئەزِْٛٚ ٌەسەر ئە
ٚاجب ئەزِْٛٚ   (،Reasoningثەئەلڵىرظٔەٚە)ٔبچێحە ضبٔەی 

ثەر٘ەِی ئەلڵی ورظاریی ٔییە، ثەڵىٛ ئەٚە ئەلڵە ٌە 
ظەثێث. ثۆیە ئێّەش، پەیبِگر ٌِٛزەَ ٔبوەیٓ  یئەزِٛٚٔەوبْ فێر

ە ثەٚەی وە ظەثێ  ئەٚ، پەڕپەڕ فەٌسەفە ٚ جیۆری ٚ چەِى
ثۆ  ثەاڵَِەػریفییەوبٔی ئەزِْٛٚ ثزأێث ٚ ئەزثەریبْ ثىبت، 

ئەزّەظ ِەال( ئبِبژەی پێعا، )  جێگەیطحٓ ٌەٚ ئەزِٛٚٔەی وە
ظەثێ جۆی ضٛێٕەری ضۆت ظەضیٍی یەوێه ٌەَ ظٚٚ ڕاثەرە 

ی سەظەی ثیسث یضبرسحبٔیەج)ثىەیث: یبْ ظەثێ ضۆت ٌەگەڵ 
ٔەضٛێٕعەٚاریی )ٚیەن( ثگٛٔدێٕیث ٚ لبٚغی لۆزاغەی

ڕٚٚٔبن ٚ گەش ٚ )حۀێٛ ظٚٔیبی یّەػریفی( ثطىێٕیث ٚ ثێثێ
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خٛأی ِەػریفەوبْ(، یبْ ظەثێ ٘ەِیطە ٚێڵ ٚ سەرگەرظاْ ثیث 
ثەظٚای ڕەضٕەگرێىی ضبرەزا، جب ثە ئەزِٛٚٔی ضبػیر، ئبضٕبت 

وە ئەِەیص  ٔبورێ ٚ ثۆ وەس ِەیسەر ٔبثێ. ٌێرەظا  ،ثىبت
 . ڕەسەْ(ە)لسەِبْ ٌەسەر ضیؼری 

ضیؼر(، پێٕبسەی ئەزِٛٚٔیص، خیٛە ضێٛازە.  )ٚەن پێٕبسەی    
ثۆیە ئەٚەی وە ِٓ ثەالِەٚە گرٔگە، ثۆ جێگەیطحٓ ٌە ئەزِٛٚٔی 

ثە ضێٛەیەن ٌە  (،Connaturity٘بٚسرٚضحیی)ضیؼری، ظەثی
ضێٛەوبْ،  ٌە ٔێٛاْ ضبػیر ٚ پەیبِگر ٌە ڕێی ظەلی ضیؼرەٚە 

ورظەی )ظرٚسحجىرێث یبْ ثٙێٕرێحە ئبراٚە، ئەگیٕب ئەزِىرظٔی 
ئەزِٛٚٔی ضبػیر( ٌە ٘زری پەیبِگرظا لٛرسحر ظەثێ ٌەٚەٜ وە 

٘بٚسرۆضحیی(، ٚەن زاراٚەیەوی )ضۆی جێیگەیطحٛٚە. ِەثەسث ٌە 
یە ثە ٘ەر ٚەسیٍە ٚ ئبِرازێه ثێ، ظەثێ ئەظەثی ٌێرەظ ــ ئەٚە

وەش ٚ ٘ەٚایەوی ٘ێٕعە ٔزیه ٌە خیٙبٔجیٕیی ئەزِٛٚٔی ضبػیر  
ثطٌٛمێٕیٓ، ضیبٚ ٚ گٛٔدبٚ ٌٚەثبر ثێث ثۆ ثبضحر جێگەیطحٕی 
پەیبِگر، ٌە ئەزِٛٚٔی ٘ەڵچٕراٚی ٔێٛ ظەلە ضیؼرەوە ـــ 
جۀبٔەت ئەَ ثبثەجەی وە ئێسحب، جۆ ظەیطٛێٕێحەٚە، ظەچێحە 

ظەلی ڕەسەْ ٘ەِیطە  چٛٔىە ،یەٚە ٘بٚسرٚضحیی()ٔەی ئەَ ضب
ػەٚخە ثە ڕەضٕەی ڕەسۀە، پێچەٚأەوەضی ظرٚسحە، وە 
ڕەضٕەی ڕەسەْ ػەٚخە ثە ظەلی ڕەسۀە. زەلی ضۆجە ثپرسی: 

پەیبِگر( چۆْ ظەگبجە  )خب ئەِە وبرێىی ِەزبڵە، ئەزِٛٚٔی ِٕی 
ٚضە ٚ پبیە ٚ ِەلبِی ئەزِٛٚٔی ضبػیر، جب خٛأحر ثۀبضی 

 ثیرٚوە ٚ ٔبٚئبضٕی ظەلەضیؼرییەوبٔیعا ضۆڕثجّەٚە؟

ئەِە ظەٚەسحێحە سەر ئبسحی ضبوبریی ئەٚ ظەلەضیؼرە ٚ     
ظەٚڵەِۀعیی ئەزِٛٚٔبیەجی ضبػیر ٚ جێڕاِبْ ٚ سەرٔدگرجٕی 
پەیبِگر ٌەٚ ظەلەضیؼرەی ئەٚ ضبػیرە ئەزِٛٚٔعارە. ثۀعە ثە 

، ٚەن ٔبٚی سبظە ئەزِْٛٚ()ٚاجبسبزیی( ٌە ٚضەی )پطجەسحٓ ثە 
ٚەن ٔبٚێىی ئەثسحراوحیىی ، ئەزِٛٚٔبیەجی( َ)زاراٚەی 

گطحییگیر ظاجبضیٛٚە، ثە پێٛەری  ثٛٔیبجی ڕیزِبٔی وٛرظی، ٌە 
ظٚژِٓ = ظەژِٕبیەجی / وٛێطب = وٛێطبیەجی /   )ٚضەسبزیعا، ٚەن 



297 

 

وٛرظ = وٛرظایەجی( . پێٕبسەی ئەزِٛٚٔبیەجی، ٌە ظیعی ِٕەٚە، 
وۆی  ٘ەِٛٚ ئەٚ ئەزِٛٚٔبٔەیە، وە  وەسێىە جۆلەڵە ٚ پۆپەی 

ٚەن وۆثەر٘ەِی جێڕاِبْ ٚ جێگەیطحٓ ٚ ٘یەڵطێالْ ٚ 
ظیمەجگرجٕی ٚرظی ٌە ظیبرظە ٚ ئبوبَ ٚ ڕٚٚظاٚە زەلیمی ٚ ٔب 
زەلیمییەوبٔی ئەَ ثْٛٚ ٚ ژیبٔە ٘ەڵىڕأعْٚٚ، ثە ضەْٚ ٚ 

  .ضەیبڵەوبٔیطەٚە

بػیر ٚ پەیبِگر یەوەی ٔێٛاْ ض ٘بٚسرٚضحیی( )ثب ٔەضحێ ٚرظجر  
 :یە، ڕٚٔحرثىەیٕەٚە ئەزِٛٔبیەجی( )ثە جیطىطسحٕە سەر ئەٚ 

 :ضبػیر ظەڵێ

اقیان كزەم لە جەرگەوە دێ  ئەگەر منم لە فێ 

  ئەوا ســووتا ئەگەر دڵــە وەكوو جەرگم 
 (2) دەڵن 

جێگەیطحٕی ضٛێٕەرێىی پیبظە، ثۆ ئەَ ظێڕەضیؼرە، ٘ەر ٘ێٕعە    
٘ەڵعەگرێ، وە ثڵێ " ضبػیر ٌە ثەر ژأی فیراق، وزەی ٌە 
خەرگەٚە ظێ ٚظڵیطی ٚەوٛ خەرگی ظەسٛجێ ٚ ٘ەڵعەلرچێ." 

( ٌە ضبوبرە ٨٪0٩؟ ــ 0٩0١زبخی لبظری وۆیی )وە ظەڵێٓ،  ثەاڵَ
 :ثە٘بریەوەی( ظا ظەڵێ)

اقی  ان كزەم لە جەرگەوە دێئەگەر منم لە فێ 

  ئەوا ســووتا ئەگەر دڵــە وەكوو جەرگم 
 دەڵن 

( ٚضەیە، ئەزِٛٚٔبیەجی ضبػیری ٘ێٕعە 0١)جێعەگەیٓ وە ئەَ     
( چروەی ضٛێٕعٔەٚەی ثەیحە ١)خٛاْ ّٔبیطىرظٚٚە، ٌە ِبٚەی 

ضیؼرەوەظا، فٍیّێىی ظٚٚر ٚ ظرێژ، ثەثەر چبِٚبٔعا، ظیّەْ ٌە 
ٌەظٚای گرجە، جیعەپەڕێ ٚ ٌە زۆرثەی ظٚای ظیّەْ، گرجە 

چروەسبجەوبٔیطیعا ضۆِبْ ٌەثیر ظەوەیٓ ٚ ئەسڵەْ ٔەظەزأیٓ 
  !ٌە وٛێٓ ٚ ٔەظەزأیٓ ٌە چ زەِۀێه ظایٓ

ئبِرازی ٌێىعەری ) ٌە ٘ەرظٚٚ ئبِبژەی ثەیحەوەظا، ، ٌێرە،(ئەگەر) 
ئەگەر چٛٚیث ثۆ ثبزاڕ، ِٕیص ٌەگەڵحب ظێُ.( )ِەرج( ٔییە، ٚەن: 

 .( ظەظات. ...ئەٚا ٘ەر ُِٕ وە)ئەگەر(  ٚاجبی ) ٌێرەظا
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، ڕٚضسبری  وٛڕیژگەیەوی گۆڕلەرەخی سٛضحبضبٔەوبٔی (منم)
 ثەثێ ظایه ٚ ثبٚن ضۆی پێعەگەێٕی وۆیەِبْ ظێٕیحە ثەرچبٚ، وە

ْ ٚ ِبڵ ٚ ِٕعاڵ ٚ، ثۆضبجری ئبیٕعەیەوی گەضحری وٛرظاْ، ثێ ژ
 .ظۀێحەٚەٌە غەریجیعا سەر

٘ب٢ٚی ٔۆسحۆٌۆژیی ٚ ظەرظەظٚٚری ، (كزەم لە جەرگەوە دێ)
ڕاسحەلیٕەی خەرگی ضبػیری ٌێ ٘ەڵعەسحێ، ظەثی چۀع خبر 
زبخی ثەپطحی ظەسحە چٛرچەوبٔی ئەسریٕی چبٚەوبٔی ضۆی، ٌە 

 ؟!وبجی ٔٛٚسیٕی ئەَ ضبوبرەظا، سڕیجێحەٚە

اقیان)  ( ٚێٕە ٪2)، ئبِبژەیە ثۆ ٘ەِٛٚ وٛرظسحبْ ٚ ئەٚ (لە فێ 
( ئبِبژەی ثۆ  سرٚضث ٚ ضبش ٚ 02١)٘ٛٔەرییەی ٔێٛ ظەلەوە، وە 

ظاش ٚ ئبٚ ٚ ڕٚٚثبر ٚ  ئبسّبْ ٚ ئەسحێرە ٚ  گیبٔعار ٚ ثبڵٕعەوبْ 
جێعایە. ضبػیر ٌە وٛٔدی ژٚٚرێىی ثێ چرای گەڕەوێىی ضبری 

 .ئەسحەِجۆڵ ئەِەی ظاڕضحٛٚە

ڕاز ٚ  ،   ظڵ سۀحەری ثْٛٚ ٚ لبسەی(ئەگەر دڵە وەكو جەرگم)
ضۆضەٚیسحییە، پڕیطىی ئبگریٕی ئەٚ سٛٚجٛٚە ٌە خەرگەٚە 
گەیطحۆجە ئەٚێ، ثڕٚأە ئەضىۀدەوبْ، چۆْ ظەِبر ظەِبر 

 .عەوطێٓیئۀعاِەوبٔی خەسحە ٚ ڕۆزی ئبزارظەظەْ ٚ ٘ەڵ

  ئەوا سووتا)
، ئەٚأەی سٛٚجبٔیبْ ٔەظیٛٚە، ٌە ژأی سٛٚجبْ (دەڵن 

ێٕەرێه، ظەڵێی: ئە٘ب ٔبگەْ، ثڕٚأە جۀبٔەت جۆیص، ٚەوٛ ضٛ
سەیروەْ، چٍۆْ ظڵی ئەٚ پیبٚە ظەسٛٚجێ. ٌە وبجێىعا جۆ ٘ەر 

 .ثیٕەری، ٔەن ئبزارچێژ

زبخی لبظری وۆیی( ٌەَ جبوە ثەیحەظا، وبفییە، )ئەزِٛٚٔبیەجی   
( ٚضە سبظەیەی ئەَ 0١)ثۆ سەڵّبٔعٔی ضبػیریەجی ئەٚ، ئەَ 

زٚضبٚی ظێرەضیؼرە، وۆژاْ ٚ وۆثەر٘ەِی ضٛێٓ ٚ فرِێسىی پڕ 
ٚ  ۀیی فەر٘ۀگی()چبٚەوبٔی ضبػیرْ،  یەن جبوە ٚضە ٌێرەظا 

ٌە ضیؼرییەت ٚ  وەجٛاریەجێه وە ئبٚێٕەی  ەٛوراٌٚێٛأٍێ
ثێگەرظی ئەزِٛٚٔی ضیؼریە. ئەٚ ٌەزەجەی پیرەِێرظێىی وٛرظی 

ع، ٌە ضٛێٕعٔەٚەی ئەَ ثەیحە ێپۀب٘ۀعە ٌە٢ٚجێىی ٚەوٛ  ســٛ
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چۀعثبر زیبجر ٚ ضۆضحر ثێ ٌەٚ ضیؼرە ٚەرظەگرێ، ڕۀگ ثێ 
ٌەزەجەی وە ضٛێٕعوبرێىی زأىۆ ٌە ٘ۆڵی ضٛێٕعٔعا ٌێی 

 .ٚەرظەگرێ، ئەگەر ئەزِٛٚٔی ئبٚارەیی ٚ پۀب٘ۀعەیی ٔەثێ

ضبػیر، ِرۆڤە ٚ ِرۆڤیص ٔییە، ثٛٚٔەٚەرە ٚ ثٛٔەٚەریص ٔییە،    
ٌە ٘ەِٛٚ زبڵەجەوبٔعا، ظا٘ێٕەرە، خب ثب ئەَ ظا٘ێٕبٔە  ثەاڵَ

ڕٚٚوەش ٚ سبظە، ظەلەضیؼرێىی ئبسبیی ثێ، ثەٚ ٚاجبییەی ضبڵی 
ثێ ٌە ضەسڵەجەوبٔی  ضبوبرەظەق. ظا٘ێٕەرە، چٛٔىە ئەَ ظەلە 
یبْ ئەَ لەسیعەیەی ظا٘ێٕبٚە، وە پێص ٔۀٛٚسیٕی ئەٚ ثٛٚٔی 

٘یٕبٔەوە چۀعە ٚ ٔەثٛٚە. ئەٚخب پٍە ٚ ئبسث ٚ ئبراسحەی ظا
چۆٔە،  ئەٚە ڕەضٕگر ٚ پەیبِگر ظٚاجر ّٔرەی ثۆ ظاظۀێٓ. ثبضە ثب 
ثپرسیٓ: ئەٚ ظەلە ظا٘ێٕراٚەی ضبػیر، چییە ٚ ٌە چیعایە؟ 
ٚە٢ِەوەی یەن  ڕسحەیە: ٌە پراوحیزەورظٔی وەجٛاریەجیی  

 .ئەزِٛٚٔی ضبػیر ظایە

  :جـۆرەماّی ئٔزٍووُ   (٢

زۆرە، چٛٔىە ثْٛٚ ٚ ژیبْ، ٌە  ئەزِْٛٚ()پەٌٛپۆی ظرەضحی   
ثەرظەٚاِی ضۆیبٔعا  ٔەٚەسحبْٚ،  ٘ەِیطەش چڵی ٔٛێی جریطی 
ٌێعەثێحەٚە ٚ ٌە گەضەورظٔێىی ثەرظەٚاَ ظایە، ظەورێ ثۆ 
ثەرچبٚ ڕٚٚٔی، پێٕبسەی لبِحێه ٌەٚ ئەزِٛٚٔبٔەجبْ ثۆ ثىەیٓ، 
وە ڕۀگ ثێ، ثێئبگبیبٔە، یبْ ثە ئبگبیی، ضبػیر سٛٚظیبْ 

 (2)ەلە ضیؼرەوبٔیعا جەٚزیفیبْ ثىبت:ٌە ظ ٌێٛەرثگرێ ٚ

 :(Affectionate Experiences) ئەزِٛٚٔی ٔبسىە ٘ەسحەوبْ یەک؛

ضۆڕسىبٔە ٚ وحٛپڕ ٌە ٘زری ئەٚ وەسبٔە ظرٚسحعەثێ وە   
پەرچەورظاریبْ ٘ەِیطە ٌەسەر پێیە ٚثچٛٚوحریٓ خٌٛٚەی 

ٚجی ئەَ ئەزِٛٚٔە ئبگرظەظات. ئەِە ٚ٘ەسحپێىراٚ، ثبر
ڕٚٚثەرێىی فراٚأی پەیٛۀعییە ٘ەِەخۆرەوبٔی ِرۆڤــ 
ظەگرێحەٚە. ئەزِٛٚٔی ٚرٚٚژأعٔی ضبٔەِێرٌٚٚەیەن، ثە 
چیٍىەظارێه ٌە سەرظەِی ِٕعاڵی یبْ  گەزی ِێرٌٚٚەیەن، 
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وبفییە ثۆ ثەضطیٕی خٛأحریٓ ئەزِْٛٚ ٌە ظەلەضیؼرێىی 
 .ضبػیرظا

  (Emotional Experiences):  ســٛزظاریئەزِٛٚٔی  ظٚٚ؛

٘ەرضحێه، ضبٔە ٘ەسحیبرەوبٔی سۆز ٚ ضۆضەٚیسحی ٚ ٘ەسحە    
پیرۆزەوبٔی ِێطه ثەضەثەر ثێٕی، ظەچێحە ژێر چەجری ئەَ 

ثڵێی گەٚرە ٚ ئەزِٛٚٔەٚە، ثۆیە ڕٚٚثەرە خٛگرافیبیەوەی جب 
یەوەَ ثبرأی ٚەرز پبییز، ئبسبییە  فراٚأە، ثۆٔی ضۆڵی

 .ثە ضبػیر ثجەضطێ، ئەزِٛٚٔی جبِی یەوەَ ِبچ

 :(Sensational Experiences) ئەزِٛٚٔی ٘ەسحیبری سێ؛

زۆر ئۆڕگبْ ٚ ئۀعاِی خەسحە ٚ ضحەوبٔی گەرظْٚٚ،    
ٚەن ظڵ ٚ  ،ضٛظاورظأە، خٌٛٚە ٚ وبرەوبٔی ضۆیبْ ثەڕێٛەظەثەْ

جبظ.  ٚ ضەِبڵ ٘ەڵىرظْ ...سییەوبْ ٚ ثبرأجبریٓ ٚ ضۆر٘ە٢جٓ 
ی ئەٚ یی ضۆی ٌەگەڵ ٘ەسحیبریئبسبییە ظا٘ێٕەر ٘ەسحیبر

خٛٚالٔە ئبٚێحە ثىبت ٚ ئەزِْٛٚ ظاثٙێٕێ. ٚەن ئەزِٛٚٔێه ٌە 
 .عاضەٚثیٕیٕێىی وبجی ضەٚجٕعا یبْ زیٕعەضەٚٔ

 :(Experience of transformation) ئەزِٛٚٔی گۆڕأىبری چٛار؛

جێىٛپێىعأی ٘ەِٛٚ ضحەوبْ، ثە ئۀمەسث یبْ ثێئۀمەسث، ثە   
ِەثەسحی ٌە لبٌجعأەٚەیبْ، ثە گٛێرەی ئەٚ ٔەضطەیەی ِێطه 
ثۆ خێجەخێىبرەوەی ئبِبظەورظٚٚ، ِەرج ٔییە ئەزِٛٚٔەوبْ ثۆ 
ڕێىطسحٕەٚە ٚ ئبرایطحىرظْ ٚ خٛأىبری ثٓ. ثەر٘ەِەوبٔی 

ۀعە ســٛریبٌییسحەوبْ، ڕۀگعأەٚەی زۆرثەی ضبػیر ٚ ٘ٛٔەرِ
 .ئەزِٛٚٔی گۆڕأىبرییە

 ::Experience of Creation) ئەزِٛٚٔی ظا٘ێٕبْ پێٕح؛

ئەِە ٌٛجىە ئەزِٛٚٔەوبٔە، ثۆیە ظەورێ ٔبٚی ثٕێیٓ    
ثە گەٚرەی ٘ەِٛٚ جەِەْ  ،ئەزِٛٚٔی جەِەْ ــ ئەزِٛٚٔی ثْٛٚ()

ٚ ثٛٚٔەوبْ. ٘ەڵطێالٔەٚە ٚ ٌۀٛێ ظاڕضحٕەٚە، ضەسڵەجی 
ی  گۆڕسحبٔی چراوبْ()ثٕەڕەجی ئەَ ئەزِٛٚٔەیە. لەسیعەی 
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(، ظەورێ ٚەن ّٔٛٚٔەی ئەَ 2102ــ  41٪0ضێروۆ ثێىەس )
 .ئەزِٛٚٔە ئبِبژەی پێجعرێ

 :(Experience of Rebirth) ئەزِٛٚٔی ٌەظایىجٛٚٔەٚە  ضەش؛

گەرظٚٚٔێه وە پێطحر ئەفرأعٔی ژیبْ ٚ ثْٛٚ ٚ٘ەسبرە ٚ   
ٚەن ٌەظایه ثٛٚٔی ِٕعاڵێه وە پێطحر  ،ێثثٛٚٔی ٔەثٛٚٔ

ثٛٚٔیی( ٚەن ئەٚ، ٚخٛظی ٔەثٛٚە، ظەچێحە ٘ەٚاری ئەَ )
ئەزِٛٚٔە. ٘ەِیطە ئەَ ئەزِٛٚٔبٔە ٚەن ضبوبر سەیر ظەورێٓ. 

ــ 1١٪0سۆِٛێً ثێىث )( وە ٌە چبٚەڕٚأی گۆظۆظا)ضبٔۆٔبِەی 
 .ٔٛٚسیٛیەجی، ّٔٛٚٔەیەوی خٛأی ئەَ ئەزِٛٚٔەیە (4)(0٪٩١

 :(Experience of Perfection) ئەزِٛٚٔی وەِبي زەٚت؛ 

ٌحٛٚرەوبْ، ظەگٛجرێث وەِبي جۀیب ثۆ ضٛظایە. ەٌە زۆرثەی و   
ٌێ، ٘ەرچی جۆ ٌەَ گەرظٚٚٔە ثێسٕٛٚرە ثە پێٕح 

 ،ضۆی ظایەی ضۆی ٌە ٌسحەٚەرەوبٔث ٘ەسحی پێعەوەی، وەِب٘ە
ٚەرە سەیری ظۀگە گۀّێه یبْ گە٢ی ظارێه، یبْ ثبڵی 

جبظ. ٘ەر٘ەِٛٚیبْ ضبٚەْ ئۀعازە  پەپٌٛٚەیەن ثىە...
ی جبیجەت ثەضۆیبٔٓ. خب وبجێه ضبػیر یبْ  ٘ۀعەسە()

ی  ئۀعازە ــ ٘ۀعەسە()٘ٛٔەرِۀع ٘ەسث ظەوبت وە 
ٚ  وەِبي)ئەٚ، خیبٚاجرە یبْ ٚرظجر ثڵێٓ  ِێطىیٔەضطێٕراٚی ٔێٛ

حرە( ٌە ئۀعازە سرٚضحییەوبْ، ئەٚا ئەزِٛٚٔی وەِبي کبِیٍ
ٌەظایه ظەثێ. زۆر ثیرٚوەی فەٌسەفی ٚ سۆفیگەریی ٚ ال٘ۆجی 

 .سٛٚظیبْ ٌەَ ئەزِٛٚٔە ٚەرگرجٛٚە

 :Desired  Experiences) )ئەزِٛٚٔی ئبرەزِٚٚۀعأە ٘ەضث؛ 

ئەِەیبْ جبیجەجە ثە سرٚضث ٚ ئەظوبری ِرۆڤەوبْ ٚ    
 خیٙبٔی ٔەسث()یٙبٔی ثێئبگبیی ظا ظەٚرٚثەریبْ ٌە ثبزٔەی خ

ظا. زۆرخبر ضبٚەْ ئەزِْٛٚ، ظەسحەٚەسحبْ ٌە ڕاڤەورظْ ٚ 
جێگەیطحٕی ئەَ ظیبرظەیە ظەٚەسحێ. چٛٔىە پٍە ٚ پبیەوبٔی 

ی ثەئبگبیی ئەٚ. ٘ەِیطە ٘ێز ٚ یثەرزجر ٚ ثڵٕعجرە ٌە خیٙبٔجیٕ
ئیراظەی ثێئبگبی زاڵە ثەسەر ٘ێز ٚ ئیراظەی ثەئبگبیی. ٘ەر 
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ثۆیە وەسبٔێه ٘ەْ ضۆیبْ ظەضیٍی ِەی ٚ ثبظە ٚ 
ِبظظە٘ۆضجەرەوبْ ظەوەْ، جب ثەَ ِەلبِە ثگەْ. ّٔٛٚٔەی 
ئەزِٛٚٔێىی ئبرەزِٚٚۀعأەی سبظە، ئەٚەیە: وەسێىث ضۆضعەٚێ 

 !ٔبزأی ثۆوٛڕێه/ وچێه(، ٚەٌێ،  )

ڕیزثۀعی خۆرەوبٔی ئەزِْٛٚ، ثە گٛێرەی زۆری ڕضحە ٚ ِژار     
ٚ ثبثەجەوبْ، زۆر ٚ پەرش ٚ ث٣ْٚ، ٔبِبٔەٚێ، سٕٛٚری 
ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبْ پحر ٌمی ٌێجێحەٚە، ثۆیە ٌێرەظا، ٔٛلحەیه 

 .ظاظۀێُ

 

 

 بٔشی دووەً

 قوبادی جٔىیسادە( دا )بٔرەو ئٔزٍووّایٔتی ىٔ  شیعرەماّی 

( ظەثێژێث: "ئەٚەی 02٨2ــ   021٨خەالٌەظیٕی  ڕۆِی )  
ظەججیٕی، چبٚە. جىبیە ثّبٔجەضطٓ، چبٚ ٘ەر ڕٚضسبر ظەثیٕێ، 

٘ەر ڕٚضسبر ٚ سیّب ٚ ضىڵ ٚ  ِٓ وەٚاجە  (١)ٔەن زەلیمەت." 
ضێٛەی جۆ ظەثیُٕ، ٘ەرگیز ٌە جٛأبی چبٚظأییە، ثحٛأێ ٔبضث 

ٚلٛژثٕی ِێطىث ثپطىٕێحەٚە.  ثجیٕێ، ثحٛأێ ضبٔە ضبٔە وْٛ
چبٚ ٔبٚ ظڵ ٔبثیٕێ، ٘ەرٚەن ٔبٚ زەریبش ٔبثیٕێ، وەٚاجە جٛیص ــ 
پەیبِگر، ٘ەر ضىڵ ٚ ضێٛەی ظەلەضیؼرەوبٔی ضبػیر، ثە 
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ظەزأُ ئێسحب ٘ەیە ظەڵێ، زأیبرییەوبٔث )، ظەثیٕی، چبٚەوبٔث
زۆر سبٚیٍىەْ(. ئەٚەی ورظەی ئەزِٛٚٔبیەجی  ظەجٛأی ئۀدبِی 

ظا ٔییە. ئەِەش وٍیٍی  چبٚ()ەٚ ورظەیەیە وە ٌە جٛأبی ثعات، ئ
ظەرگب لٛفڵعراٚەوبٔی ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیە. گەیطحٓ ثە پٍەی 
جێگەیطحٓ ٌە ئەزِٛٚٔبیەجی ٘ەر ضبػیرێه پێٛیسحی ثە 

چبٚێىە( ٔەن ثۆ جەِبضبورظْ، ثەٌىٛ ثۆ ضٛێٕعٔەٚەی ٔبش، )
چبٚی ثەصیر(. ٚەن چبٚە وٛێرەوبٔی ئەٚ )ئەِەیص پێعەگٛجرێث 

ٔبضیبْ( )ٔبثیٕبیبٔەی وە ٘ێز ٚ جٛأب ٚ سیسری ضٛێٕعٔەٚەی 
٘ەیە، جۀبٔەت ضٛظای ِیٙرەثبٔیص ٌە وحێجە پیرٚزەوبٔی ظا 

چبٚی ثەصیر(ەٚە )ِەظذ ٚ سحبیطی ئەٚ وەسبٔەی ورظٚە وە ثە 
ٚەن  )ئبیەجەوبٔی ئەٚ ظەضٛێٕٕەٚە، یبْ جەِبضبظەوەْ 

جبظ(.  ظٔی ئبیەجەوبٔی ِبٔگ ٚ ئەسحێرە ٚ ظڵۆپەئبٚ...جەِبضبور
 (.چبٚی ئەزِٛٚٔەوبْ)چبٚی ثەصیر( یەوسبٔە ثە )وەٚاجە 

سێ ظەلی ضیؼری سێ ضبػیرجبْ ظەضەِە ثەرظەسث، ثۆ    
ضٛێٕعٔەٚەیبْ، ڕۀگ ثێ ٘ەر سێ ظەلەوە ثبی ٘ێٕعە چیژ ٚ 
ضۆضی ٚ ٔەضئەیبْ جێعاثێ، ظٚٚخبر ٚ سێ خبر ثیبٔطٛێٕیحەٚە، 

ٔبجٛأی ثگەیحە ٌٛجىەی ٘ەرثەرزی ئەزِٛٚٔبیەجی ٘ەر  ثەاڵَ
ب جۀیب ٌەگەڵ یەن ٌەٚ ضبػیرأە. ثۆ؟ چٛٔىە  جۆ ئێسح

ئەزِٛٚٔەوبٔی ئەٚ ضبػیرەظا ظەژیث. ٌەپطث ژِبرەیەوی وەَ ٌە 
ێىی ظیىە ٘ەیە، ٌە پطث ٘ەر چیڕۆوێه چیڕۆو٘ەر 

ئەزِٛٚٔێىیص ئەزِٛٚٔێىی ظیىە ٘ەیە. خیٙبٔی ئەزِٛٚٔەوبْ، 
ڕاسحەٚضۆ پەیٛەسحە ثە ئبسّبٔەٚە. جب جۆ ثەرزجر ٚ ثڵٕعجر 
٘ەڵجىطێث ثەرەٚ ئبسّبْ، ثبزٔەی ثیٕیث فراٚأحر ظەثێ ٚ 
ڕٚٚثەرێىی زۆر گەٚرەجرت ظێحە ثەرچبٚ، ٘ەر ثۆیە ڕۆوێحە 

ــ، ثۆ جۆلەڵەی ئبسّبْ ٘ەڵعەظەْ، جب ظەسحىرظەوبٔی ِرۆڤـ
پەضطی ظۀگ ٚ ڕۀگ ثەسەر فراٚٔحریٓ زۆٔی سەر زەٚیعا 
ثٛەضێٕٓ. وەجەِبضبی ئەزِٛٚٔبیەجی ضبػیرێىی ٚەوٛ 

ظەوەیٓ   (١)( 0٩٩٩ــ  0٩2٩ئەِیٕبغبی زبخی ثەوراغب ــ ئەضحەر  )
ظەثیٕیٓ، ٚەن ضٛظأبسێىی ثە٘رەِۀع ٚ ٘ٛٔەرِۀعی ضبٚەْ 

ییٓ ٚ ئەظەة ٚ ٘ٛٔەر، زۆٔەوەی ثەلەظ ثەرزایی ظیٛەضبٔی ئب
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ٌٛجىەی ئەزِٛٚٔبیەجیطی ٌە   ثەاڵَ  ثبٚاخی(یە،)ٌٛجىەی چیبیی 
 ثەاڵَضیؼرظا، ٌەسبیەی ظا٘ێٕبٔەوبٔیعا، ثۆضۆی ِسۆگەر ورظٚٚە. 

وە ظەثیٕیٓ ، (٨)(١١٪0ــ  ٩٪0٩لبٔغ  )ثۆ ضبػیرێىی ٚەوٛ 
ضەثبجگێری ضبٚەْ ٌحٛٚرٔبسی وٛرظپەرٚەری ەئبضەٚأێىی و

ِێژٚٚی ئبرەلە ٚ ثۀعیطبٔە ٚ ثرسییەجییە، زۆٔی 
ئەزِٛٚٔبیەجیەوەی، چٛٔىە ثە ثەرزایی ٌٛجىەی ضبضەوبٔی 
وٛرظسحبٔە، زۆر فراٚأحرە ٚ ظەٚڵەِۀعجریطە ثە ئەزِْٛٚ. ضۆ 

پەضێٛ( زۆر خیبٚازجرە،  ڵاڵػەثعٚ)ەراٚرظورظٔی ئەزِٛٚٔبیەجی ث
ئەگەر ژِبرەی ٘ۀگبٚ  ٚ ژِبرەی ضبر ٚ ظێ ٚ ژِبرەی ٢ٚت ٚ 
وەسەوبٔی وە ئەٚە پێیبْ ئبضٕب ثٛٚە، جۆِبر ثىەیٓ، ظەثیٕیٓ 

ئەِیٕبغبی ئەضحەر )چۀعیٓ سەظاْ خبر زۆرجرْ ٌە ئەٚأەی وە 
ئەزِٛٚٔبیەجیطی خیبٚاز  خب ئەگەر ،ٚ لبٔغ( پێیبْ ئبضٕب ثْٛٚ

٘ی ئەٚ ظٚٚ زاجب، زۆر ئبسبییە، وە جۆ جٛأیث ٘ێٕعە   ڵثێ ٌەگە
ثەرز ثفریث، ٌٛجىەی ٘ەر سێىیبْ ثجیٕی، ئەٚا سێ ٘ەرەِی 

٘ەریەوەی ٌە زەِبْ ٚ  ثەاڵَوٛرظی( گەٚرەت ظێٕە ثەرچبٚ، )
ِەوبٔێىی خیبٚازظا. ثەظاضەٚە،  جێٕەگەیطحٓ ٚ ٔەگەیطحٕی 

ۆرخبر پەیبِگر  ٌە زبڵەجی ئەزِٛٚٔبیەجی ضبػیری ڕەسەْ، ز
ٚەن )ظەوبجەٚە،  ثەڵىٛ وەسێحییەوەضی ضبػیرەوە ٔەن ثچٛٚن 

 .ضبػیر( زاِعار ظەوبت

ظٚای ئەَ ثەروٛڵە، ثب ثیٕە سەر سفرە ٚ ضٛأی ِەثەسث، وە   
یە،  لٛثبظی خەٌیزاظە()ضبػیر  ظەسٕیطبٔعورظٔی ئەزِٛٚٔبیەجی

ب یەن ظەلەضیؼری ئەٚ، ظەوەیٕە وەرەسحەی ضبٚی ٙجۀ
ٔبورێ ٌێرەظا، سەرٌەثەری ضیؼرەوبٔی ٌە ثێژیٕگ ٌێىۆڵیٕەٚەوە، 

ٚ سەرظەی ڕەضٕە ثعەیٓ، ٌێ، وٛرظ گٛجۀی: ِطحێه ّٔٛٚٔەی 
 ".ضەرٚارێىە

ثۆ ٔبٚئبضٕی ثبثەجەوەَ، یەن جبوە ٚضەَ ٌە ظەلە ضیؼرێىی    
ِەِىێىی ) ثەاڵَِەِه(ە، )ئەٚظا، ظەسحٕیطبْ ورظٚٚە، ئەٚیص 

وەضفىرظٔی. ئەزِٛٚٔبیەجی  ، ٔەضۆضىەٚجٛٚ(. ــ ٌێرەظا ٘ەٚڵعەظەَ



305 

 

ئەٚ ٌەَ ظەلە ضیؼرەظا، ئبِراز ٚ ِەثەسحُ ثێ ٚ ئبوبِەوەضی ثۆ 
 .ئێٛەی پەیبِگر ظەضەِەڕٚٚ

ژٔێه ٌە "ضەسحەضبٔەی )ٚٔیطبٔی ظەلە ضیؼرەوە، ئەِەیە: ٔب   
ضۆیعا  ٌە ی  ((facebookٌە ٚاڵیلٛثبظی خەٌیزاظە ٘یٛا"( وە 

 .جەٚەٚٚەورظ ثاڵٚی( 2/01/210١)

( 021)( ٚضەیە، وە جێچٛٚەوەی  ٘ەر 2٨)ئەَ ظەلە ضیؼرە،   
ثڕگەی ضیؼریعا ظۀگعەظۀەٚە.  (١٨)زەڕفە ٌە وۆئبٚازی 

ٚٔیطبٔی ظەلەضیؼرەوە ٘ەر ظٚثبرەورظٔەٚی ظٚایٓ ظێڕی ٔب
 ضۆیەجی.

گێڕأەٚەی ( The Theme of the Poem) سەرثبسی ظەلەوە 
"سەرثٛرظەی ژٔێىە وە ثەظەسث ضێرپۀدە ظەجٍێحەٚە.". ظەلەوە 

وٛرجىراٚەیەن ٌە  ٔۆڤٍێحی خٛٚت خەِسەر ٚا٢ی )ٌەسەر ثٕەِبی 
ضیؼری ئبزاظی ٘بٚچەرضی وٛرظی ثٛٔیبجٕراٚە.(. 

، ئبِبژەیە ثۆ ئەٚ چیڕۆوەی وە پحر (Noveletteٔۆڤٍیث)زاراٚەی
ٚیژظأیعا ظەوبت ٚ ظاری ٚ گٛزارضث ٌە ثبثەجی ڕۆِبٔحیىی ٚ سٛز

ظەلەضیؼرەوە  (٩)( ٚضەیە.0٨111ثۆ  ٨١11) ٔێٛاٌْە لەثبرەوەضی
ێىی ظرێژجرە ٌەٚەی وە ظێحەثەرچبٚ ــ ظٚاجر چیڕۆووٛرجىراٚەی 

ثۆجبٔی ظەگێڕِەٚە ــ. ِەثەسث ٌە ثٛٔیبجی  خٛٚت خەِسەری ٚا٢ 
ەوە( ثەضێٛەی ئۀعازەیی چیڕۆو)چییە؟ ئەگەر ئەَ ظەلەضیؼرە 

ڕاسحە ٘ێڵێه(. ٘ێڵ ظٚٚ خەِسەری )٘ێڵىبری ثىەیٓ، ظەثێحە
( 4)٘ەیە: سەرەجبٚ وۆجبیی.  ڕاسحە٘ێڵی ئەَ ظەلە ضیؼرە 

خەِسەری ٘ەیە. ظەورێ سەرەجبیەوەی ثىەیٕە وۆجبیی، ٚە 
ظەورێ وۆجبییەوەضی ثىەیٕە سەرەجب. چۆْ؟  ژٔێىی 
ضێرپۀدەظار ٌە ضەسحەضبٔە وەٚجٛٚە. سەڕەجبی ٘ێڵەوەیە، 

ٕەوەی ثە ضەسحەضبٔەوە، ظەورێ ثىرێحە وۆجبیی، ثە گەیطح
وۆجبیی ٘ێٕبْ ثە ثٕجڕورظٔی ضێرپۀدەوەی ٌەٚێعا. ثە٘ەِبْ 

، بیی، وە ظەرچٛٚٔە ٌە ضەسحەضبٔەوەضێٛە، خەِسەری وۆج
ظەورێ ثىەیٕە سەرەجب، ثٕجڕورظٔی ٔەضۆضییەوە، ظەثێحە  
ظەسحپێىی ژیبْ ٚ ٘یٛاێىی جبزە ٌەظایه ثٛٚی ئەٚ ژٔە 
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ٚت ٛوە ئەٚیص خ، (Open ended ٚا٢)ە. زاراٚەی  ضەسحەی
سەرجبی )خەِسەرە، ئەٚ ٚاجبیە ظەثەضطێ، وە پێص سەرەجبی 

ەوە(، سەرەجبیەوی جر ٘ەیە ٌێرە ثبس ٔەوراٚە. ظیسبْ ٌە چیڕۆو
وۆجبیی ظەلەوە( وۆجبییەوی ظیىە ٘ەیە وە )ظٚای وۆجبیی 

 :٘ێڵىبرییەەوەیە. ثڕٚأە ئەَ چیڕۆوظرێژەپێعەری ڕٚٚظاٚەوبٔی 

 
ظەلەوە ٌەسەر ثٕەِبی ضیؼری ئبزاظی ٘بٚچەرضی وٛرظی    

ظاڕضحراٚە، وە وەرەسحە ٚ ضێٛاز ٚ ثٛٔیبجی ٌە ٚضە ٚ ئبٚاز ٚ 
 .وێص ٚ سحراوحٛرظا، ثۆٔٛثەراِەی ظەلٕٛٚسیبْ پێٛەظیبرە

 :"خوێْذّٔوەیٔك بۆ  دەقی " ژّێل ىٔ خٔضتٔخأّی ٕیوا

چەوٛضىبریّبْ ٌە ظەلەوەظا، وە ئێسحب، پێص چەگٛش ٚ     
ظەیىەَ ثە ظٚٚ جەٚەرە: یەن: جەٚەرەی ظەلەوە ٚەن یەوەیەوی 
سەرثەضۆ، ظٚٚ: جەٚەرەی وۆپٍەوبٔی ظەلەوە، ٚای ثەثبش 

 :ەٚەٕظەزأُ، سەرەجب ظەلەوە ثطٛێٕ

 "(ژنێك لە "خەستەخانەی هیوا)

٢ 

ە لەبری بوتڵە خوێن،  
 لێ 

،  مەمكەكابی بەخشژ

 .ژنێك

١ 

 ...پرچە قەترانییەكەی وەریتاڵ تاڵ 

،  لەداجی كۆچكردبی

 .مەمكەكابی 
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٣ 

 
 

 ...سینگ لەمەمك خاڵ

 چاو تژی لەهیوا

 .ژنێك لە خەستەخانەی هیوا

 :تٔوەرەی یٔمًٔ: دەقٔمٔ وەك یٔمٔیٔمی ضٔربٔخۆ

ی ژٔێىی چیڕۆن ضبػیر ثبثەجێه ثۆ پەیبِگر ظەگێڕێحەٚە، وە     
ضبری سٍێّبٔی، ژٔەی ضێرپۀدەظارە، ٌە ضەسحبضبٔەی ٘یٛا ٌە 

ەجە ِٚەِه ثڕاٚی  لژ ٚپرچ ٘ەڵٛەریٛ، ٌەٚێ چبٚی ثڕیٛ
ضەسحەضبٔەی ٘یٛا( ثزەیەن ثێٕێحەٚە سەر ٌێٛەوبٔی. وبجێه )

ژْ( ظەثیٕێث ٚ ثەضێٛەیەن )پیبٚ(، ضەِەوبٔی )چبٚی 
ثەرخەسحەیبْ ظەوبت، وە سەرٔدی  وۆی ِرۆڤبیەجییبْ ثۆ 

ظەثێ وۆ٘ەسحی ڕاثىێطێ، زۆٔی ثبثەجەوە، ٘ێٕعە فراٚاْ 
ِرۆڤبیەجی، ثە ژْ ٚ پیبٚەٚە( ظاگیرظەوبت، ثەٚ٘یٛایەی وە )
ئەٚأەی جٛأبی ثٛٔیبجٕبٔی ضەسحەضبٔەوبٔی ٘یٛایبْ( ٘ەیە، )

ِێرضبسبٔە ٚ خٛاِێرأە ڕاپەڕْ ٚ ٘یٛا ٚ زەرظەضۀەوبْ ثە ٌێٛی 
ی خیٙبْ ثجەضطٕەٚە. سەظ زەیف ٚ  ضێرپۀدەظارەوبْ()

ٛٚأی ئەَ ٔەضۆضییە ٌە خیٙبٔعا ِەضبثٓ، ئێّڕۆ ڕێژەی جٛٚضج
%(، ٚاجب ٌەٚ  ضەش ٍِیبر ٚ ٔیٛەی زەضیّەجی ٩)گەیطحۆجە 

( ٍِیۆْ ضێرپۀدەظار ٘ەیە.  زِبْ ٚ ١21)(، ٔزیىەی210١)سبڵی 
ظەلی )ثٛٔیبت ٚ ٔبٚئبضٕی ئەَ ظەلە زۆر ثە ئبسبیی، پٍەی 

، ((Contemporary Cosmopolis Poem ضیؼری گەرظٚٚٔی ٘بٚچەرش

 گەرظٚٚٔی)ثە ثەرۆوییەٚە ظەوبت، ٌەٚ ڕٚأگەیەٚە وە  زاراٚەی 
 (Cosmopolite  ثەٚ وەسە یبْ  ثەٚ ضحە ظەگٛجرێث وە سیفەجی

ٔبٚچەگەریی ضۆِبڵی ٌەثەر ضۆی ظاظەِبڵی ٚ ڕۀگ ٚ ثۆٔێىی 
  (٪).خیٙبٔی  ٚا ٚەرظەگرێث، وە ٘ەروەس ثە٘ی ضۆی ظەزأێ

خبْ )ثڕٚأە چۆٔە ئەَ ظەلە ضیؼرەی ضبػیری ٔەرٚێژی    
وە ثۆ ئەٚأەی ٔٛٚسیٛە وە  ((Jan Oskar Hansen ئۆسىبر ٘ۀسێٓ

 ثەَ ٔەضۆضییەٚە گرفحبرْ، ثۆجە ضیؼرێىی گەرظٚٚٔی
(Cosmopolis Poem)   پر لەرظزأییەٚەِٚرۆڤبیەجی ثەچبٚی 
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ٚضٛێ سەیری ظەوبت، ٔەن ٘ەر ضێرپۀدەظارەوبْ، ثەڵىٛ  ضزَ 
ٌەَ  یطیبْ، ژاْ ٚ ئبزار ٚ ئِٛێعەوبْ،ٚ ظۆسث ٚ ٘بٚڕییەوبٔ

 :ظەلەظا  ظەضٛێٕەٚە. ئەٚ ظەڵێ

(  
 

: بەڵ  
 

 (بە ژیان بڵ

  
 

  بە ژیان : بەڵ
 

 !بڵ

ی و   لوولە تیووبەكان( دابوو،)لەخەستەخانەدا، ئەوپیاوە  لەباوەیسژ ماسیك ئۆكسجي 

  لە لێدان وەستا 
 

 ،دڵ

، ئەم نەخۆشخانە خانومانە،   .زیندووی كردەوەل 

 دڵوپەباران، خۆی بە شووشەی پەنجەرەكەدا شۆڕكردەوە

( دەخوێندەوە)لە دیوەوە،  پلەی پێوەری   .گومابی

: چەندە؟  پیاوە، چاوی داخست و هێمنانە گوبی

  چاوەكابی كردەوە، بینی 
 كابی

ی   
 خۆر لەسەر ڕوبی پەنجەرەكەدا دەڕەقسي 

 .وا تاڵە تیشكەكابی

 پریس: دەكرێ بچمەوە ماڵ؟

  و
 ژنێك زەردەخەنەی هابی

 دكتۆرەكان گەشانەوە و

 هەموو نەخۆشەكان لەخۆشیاندا

 (01) پشكۆ ئاسا گەش بوونەوە! 

٘ەِٛٚ وۆٌىە٘بٚثەضەوبٔی، ٔیٛاْ ئەٚ ظٚٚ ظەلە    
لٛثبظی خەٌیزاظە ٚ خبْ ئۆسىبر ٘بٔسێٓ( وە ضەسڵەجی )ضیؼرەی

گەرظٚٚٔی( ثەَ جرزە ضیؼرە ظەظەْ ثە ڕٚٚٔی ظیبرْ: ٌە )
سەرثبسی ٔبٚەرٚن ٚ ٘ەڵجژارظە ڕضحەی ثبثەت ٚ پەیبِی 
ِرۆڤبیەجی ٚ ئبضبٚجٕی وەسبٔەی ِٛزحبج ثە ئِٛێع، ئەٚە خگە 
ٌە جەوٕیىی ظاڕضحٕی جێىسحەوە ٚ ضۆضزِبٔی ٚضە ٚ ئبٚازەوبْ ٚ 

جبظ. گەرظٚٚٔیەت ٌە  ...چەرضییەجی ٘ٛٔەرە جەٚزیفىراٚەوبْ٘بٚ
ٌە پەیبِی ضیؼرظا ظەثێ، ٘ەَ ٘ەڵگری ضٌّٛٚەیەت ثێ 

ٚ ٘ەَ  ظاگیروەری ٘ەِٛٚ سەػبجەوبٔی زەِەْ ثێ،  ِرۆڤعۆسحیعا
ثۆیە ظەثیٕیٓ ٌەَ ظٚٚ ظەلەظا، جب یەن  جبوە ٔەضۆش ٌەسەر ئەَ 
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زەِیٕە ِبثێ، وبریىگەری ضیؼریەجی ئەٚاْ وٛژأەٚەیبْ ثۆ 
 !ٔییە

لٛثبظی خەٌیزاظە( ٌەَ ظەلەضیؼرەیعا ظٚٚ پەیبَ ثە یەن جیر )   
ثە ٘ەٚاظار ٚ ٔب ــ )ٚ ژْ ظەوبت: ثە ئێّە ی  ئێّە ڕسحەئب

٘ەٚاظارأی( ظەڵێ: سەیروەْ چۆْ لبٌجی والسیىیی جێڕٚأیٕی 
پیبَٚ گۆڕیٛە ٌە ِەِه گرجٓ ٚ ِەِه ِژیٓ ٚ ِەِه ِبچ ورظْ، ثۆ 

جێه وە ضٛظاٚۀع ثۆ ٘ەِٛٚأی پیرۆزورظٔی ِەِه ٚەن ضە٢
ی یژٔبیەججە ظیبری. ثە ژٔیص ظەڵێ: ٚەن چۆْ پبرێزەری ٚٚەورظ

ئێٛە ثَٛٚ ٌە ثەرثەرەوبٔی پیبٚسبالریعا، ئەٚا ٘بٚضەَ ٚ 
٘بٚظەرظی ِەِىە ٔەضۆضەوبٔی ئێٛەضُ.  ضبػیر ٌێرەظا زۆر 
ڕاسحگۆیە، چٛٔىە ئەٚ ضۆی ِبراْ گبزی  ضێرپۀدە ثٛٚە ٚ 
ضراپیص پێٛەیعاٚە! ڕۀگ ثێ ئەٚ ئەزِٛٚٔبیەجییەی ٌەَ ظەلەظا 

ظەجٛأُ ثڵێُ ، ە( ثىەٚێضێرپۀد)ثەظیعەورێ،  پطىێىی ثەثەر 
ٔەضحۆوەن ضبػیر لەرزاری ئەٚ ضێرپۀدەیە ٌە 

، ِٓثەئەزِٛٚٔىرظٔی چۀعیٓ ظەلەضیؼری ئەٚظا. ثەِەزۀعەی 
ی،  وە زِبٔسبڵی ضەِە زەلیمییەوبْ ثێ، ەئەٚ ضبػیرە وٛرظ

لٛثبظی خەٌیزاظە ( ثعا،   )وەسێه ثێ ٌەَ ِژارەظا  ضبٔی ٌەضبٔی 
فەر٘ۀگی ضەَ(ە )وە ٌە ٘ەِٛٚ  یە، زەسیت لەرەظاغی()ٔەِر 

گیبْ ٔبظۆزیحەٚە، ن جبوە ٚضەٜ فەر٘ۀگیی ِرظٚٚی ثێوبٔیعا، یە
زەسیت لەرەظاغی( )ئەٚأەی ئبضٕبْ ثە ضیؼر ٚ ثە  ڕۆزی 

ضەَ( ثٛٚ. ٌێرەظا جبی )ضبیەجی ظەظەْ وە ئەٚ، ضبػیری 
جەرازٚەوە ثەالی چییەجیعا ظەضىێحەٚە ٔەن چۀعایەجی ــ زەیف 

ضٕەی وٛرظی، ئەَ خۆرە ەظەسحٛپێ سپیی ڕ ٘ەژاریی  ٚ 
 ! ضبػیرەی ٌەثیر ورظٚٚە

 :تٔوەرەی دووەً:  شیتٔڵناریی ٕاوچٔرخأّی مۆپئماّی دەقٔشیعرەمٔ

 ٌێرەظا، ٌە ِیبٔەی ضیحەڵىبرییەوەَ، ٔبڕاسحەٚضۆیبٔە      
ەجبْ ثۆ ثەیبْ ظەوەَ وە پێطحر ثەڵێُٕ  ٔۆڤٍێث()سەرثٛرظەی ئەٚ 

 ی ڕەضٕەگرأە ثۆ ٘ەر سێ وۆپٍەیضیحەڵىبرپێعاثْٛٚ. ظٚای 
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ئەزِٛٚٔبیەجی ٌە ئەزِٛٚٔی )ظەگەڕێّەٚە سەر  ظەلەضیؼرەوە،
 .ضیؼری لٛثبظی خەٌیزاظە( ظا ــ وە وڕۆوی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبٔە

 :وۆپٍەی یەوەَ: ضبػیر ظەڵێ

ە لەبری بوتڵە خوێن،  
 لێ 

،  بەخشژ
ی
 مەمكەكاب

 .ژنێك

جە ظەسحپێىی ضیؼرەوەی، ٚٚە٘ەرچۀعە ظەلٕٛٚسی ئەِەی ورظ   
ٌێ ئەِە چۀعیٓ ثۀعی ظیىەی ٌەپێطە، وە زٚٚ ضٛێٕەری 
ثەسەٌیمە ٘ەسحیبْ پێعەوبت ٚ ثۀعەوبْ ظێٕێحەٚە ثەرچبٚی 
ضۆی. ئبضر ضۆ ئەٚ  ژٔە زەرظەٚاڵە پێٛەیٕەظاٚە، جب یەوسەر 

یبْ چۀع سبڵ( ثێ، )ڕاثىبجە ضەسحەضبٔە. ظەثێ چۀع ِبٔگ 
بیە وەٌجەوبٔی ضۆی ٌەَ سیٕگە ئەٚ ضێرپۀدەیە گٛرگ ئبس

ٔەرَ ٚ خٛأەی ئەٚ گیرورظثێ؟ ظەثێ چۀع ئبزاریی ڕۆزىێطبٔی  
ضۆی ثیٕیجێ؟ ظەثێ ثە چ  ڕٚضسبر ٚ  ٘ەیئەجێه ٚ ڕۀگ ٚ ڕٚٚ ٚ 

یەوەٚە  ئەَ ژٔە گەیطحجێحە ثەر ظەرگبی ئەَ ثباڵثەژْ ٚ 
ضۆی لٛثبظی خەٌیزاظە ضەسحەضبٔەیە؟ زۆر پرسیبری ظیىەش؟ 
ی ظیىە چیڕۆوە  چیڕۆثبش ئەِبٔە ظەزأێ. وەٚاجە پێص ئەَ 

ضیؼرەوبٔی  ػیففەت پبثحی( ظۀٛٚسی:")٘ەیە. ئەٚە ٔییە 
لٛثبظی ضبػیر، ٌەسەرەجب ٚ ٔبٚەڕاسث ٚ وۆجبییەوەی ظا ْٚ 
ثٛٚٔێىی ٘ەیە، ٌە٘ەر ضیؼرێىی ظا ژٔێه ٌە ظایه ظەثێ، ٔەن 

 ێه ٌە ژْ...٘ێٕعێه خبر جۀیب ثەضژٔێىی جەٚاٚیص ثەڵىٛٚ 
 (00)ثۆئەٚەی پێٕبسە ٚ ٔبٚێه ٚەرگرێ." 

( ٚضەیەظا، ظەلٕٛٚس جیطىی ٨)ضٛێٕەری ئبزیز، ٌەَ وۆپٍە     
ضسحۆجە سەر ظٚٚ ٚضە، وە ظٚٚ  ئەسحٛٔعەوی ضیؼرەوەْ: ٚضەی 

 (.ژْ)ِەِه ( ٚ ٚضەی )

  :یەن: ِەِىی ژْ

ی ِرۆڤبیەجیعا، زۆر ٌحٛٚرەوِەِه( ٌە ثْٛٚ ٚ )فەزا ٚ لەثبرەی    
ٌەٚە ِەزٔحر ٚ پیرۆزجرە وە ٘ەر ٚەن وبٔگبی ضیر ثۆ وۆرپەڵەی 
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سبٚا سەیر ثىرێ. ِەِه ثۆ ِرۆڤــ، سەرچبٚەی ثْٛٚ ٚ ئەٌمەی 
٘ەر ٌە ٔێٛاْ پۆ٢یٕی ثەسحٕەٚەی ڕۆزەوبٔە ثەیەوحری، ٔەن  

ثەڵىٛ ٌە ٔێٛاْ ٘ەِِٛٚبٔعا. ئەٚ ڕۆژەی ظایه ٚ ِٕعاڵەوەی، 
ْٚ ٚ ژیبْ ظەٚەسحێ ٚ ظەگەڕێیٕەٚە سەرظەِی ِەِه ٔبِیٕێ، ثٛ

ػەظەَ. ئەٚ ِبچەی وە پیبٚێىی پۀدب سبڵەیی ٌە سەر جەٚێٍی 
ظایىە ٔەضۆضەوەی ظا ئۀدبِی ظەظا، ئەٚا گٛاسحٕەٚەی پەیبِی 
ئەٚ ٌێٛأەیە ٌەسەر ِەِىەٚە ثۆ  ثۆ سەر جەٚیڵ، جۀیب 

 .گۆڕأىبرییەوە ٌە زەِەْ ٚ ِەوبٔی ِبچەوە ظایە

ەِه پێٕبسەی ثْٛٚ ٚ خٛأی ٚ ضۆضەٚیسحی ٚ ثۆ ژْ، ِ 
ژٔبیەجییە، وە زەلیەجی ضبٔبزیبْ پێٛە ثىبت. ٌەثەرچبٚٔەِبٔی 
ِەِه، ٌە ظەرٚٚٔەٚە، ژْ ٘ەسحعەوبت: ثٛٚٔی ٔٛلسحبٔە، 
خٛأییەوەی ضێٛێٕعراٚە، ضۆضەٚیسحییەوەی ڕۆذ پڕ ٔبوبجەٚە ٚ 

 .ٌە ضیرظاْ ظەوەٚێ

جەستەت دەخوێنمەوە و )( ٌە لەسیعەی ٩٪٪0ــ  22٪0ٔزار لەثبٔی  )   

ێٛاْ ( ظا،  زۆر خٛاْ ثە٘ب ٚ سۀگی پەیٛۀعیی ٔڕۆشنفكر دەبم
 :ظەڵێ ،ِەِه ٚ ِرۆڤی  ڕٚٚٔىرظۆجەٚە

 ئەو ڕۆژەی گفتوگۆی نێوان مەمكە بە ئاو شووراوەكانت و

 ئەو خێآلنەی كە  لەسەر ئاو  شەڕیانبوو،

 ... گەیشتە بنبەست

 :چاخەكابی  پوكانەوە دەسنی پێكرد

 هەورەكان

 ( ساڵ٠٢٢)بۆ ماوەی 

 مانیان لەبارانبارین  گرت و

 چۆلەكەكان مانیان گرت لە فڕین و

 گوڵەگەنمان نەیانهێشت ئیدی

 كوڕیان ببێت و

 (02) .شێوەی مانگ وەك شێوەی شووشەی نەوبی لێهات
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٘ەزارە٘ب ئەرێ! ئێٛە لەت ٌەضۆجبْ پرسیٛە، ثۆ ٌۀێٛ ئەٚ   
ثٛٚٔەٚەرأە، جۀیب ژٔە، وە ٘ەِیطە ِەِىەوبٔی پڕٚ ٚلیث 
ٚثەرچبْٚ ٌەسەر سیٕگ، ٚەن لە٢ ڕاٚەسحبْٚ؟ ثۆ ِەِىی ژْ، 

ٔێٛ گەڵعا ٔییە؟   ِبٔگب ٚ ثەراز ٚ٘ەسپ ٌە ثٓ سه ٚ ٚەن گٛأی
ضۆ ئەٚ گیبٔعارأە ٘ەر ٌەوبجی زاْ ٚ جرەویٕعا، ِەِىەوبٔیبْ 

ٔیٓ ٘ەِیطە پڕ ٚ ضڕ ثٓ؟  ئەظی ثەظیبر ظەوەْٚ، ٚەن ٘ی ژْ 
ب ٌە ِەِىی ژٔعا ٙب ٚ جۀٙٛظاورظە چییە وە جۀئەٚ خٛأییە ض

 ظەثیٕرێ؟  ظیمەجحبْ ٌەِەِىی ضەِطەِەوٛێرە ٚ گٛێعرێژ ٚ
 !سّۆرە ٚ ثزْ ظاٚە؟ وەی ئەٚ خٛأییەی ِەِىی ژٔیبْ ٘ەیە

ِەِه: ِێژٚٚی )، ٌە وحێجی (Florence Williams) فٍۆرێٕس ٚیٍیُ)   
سرٚضحی ٚ ٔبسرٚضحی( ظا، ٚە٢ِی چۀع پرسیبرێّىبْ ظەظاجەٚە ٚ 
ضبڵی ثە٘بظاریص ظەٚرٚٚژێٕێ ٚ ظۀٛٚسی:" ِەِه ٘ەر ثۆ 
وٛرپەڵە ظرٚسث ٔەوراٚە، ئەٚ ثۆ ضٛظی ژْ ٚٔێریٕەوبٔیص 
ثبیەضی ٘ەیە، سۀگی ئەَ  ظٚٚ جۆپەڵە گۆضحە وە، ثە ڕێژەیی،  

زۆر ٌە لٛرسبیی  ،گراَ( زیبجرە 4١١ )٘ەر ٔەضحێه ٌە پبٚٔێه 
ضۆی گرأحرە، ظەورێ ثڵێیٓ ئەٚە ئەٚ سۀگەیە وە پبرسۀگی 

ی ( Clellan Fordوٍیٍەْ فۆرظ)جەرازٚٚی ثْٛٚ ٚ ژیبٔی ڕاگرجٛٚە. 
 ٕبسئیحٕیفرأه ثیح(ی )ٚ  (Anthropologist) ِرۆڤٕبس

(Ethnologist)،  ٌٛحٛٚری خیبٚاز ە( و0٪0)ٌە جٛێژیٕەٚەیەن ٌە ٔێ
ظا، ثۆیبْ ثەظیبر وەٚت وە  ٌە الی زۆرثەیبْ ِەِه ظیبرییەوی 

ٌحٛٚرأە ظا، ِەِىی ە( ٌەٚ و02)ٌە ٔیٛ ، زٌێگیراٚە(ێپیرۆز ٚ ڕ)
ٚەن ئۆرگبٔی سێىسی جەِبضب ظەورێ. وۆرپەڵە ِەِىی ظەٚێ ثۆ 
ضیرەوەی، ٘ەرزەوبر ٚ ٔێریٕەوبْ ٘ەر ٘ەِٛٚیبْ، ثە ثیٕیٕی 

ڕژێٕێىی جبیجەت ٌە ِێطىعا، ظەٚرٚٚژێٓ. ڕۀگ ِەِه، ثە٘ۆی  
ثێ ثبٚن ٌە ضۆضەٚیسحیی وٛرپەڵەوەیەٚە، ِەِىی زیبجر ضۆش 
ثٛٚێ. ثۆ ژٔیص، ٘ەَ سەرچبٚەی خٛأییە ٚ ٘ەَ ضحٛٚوەی 
ضۆضیطی ٌێٛەرظەگرێ. چبٚجێجڕیٕی ٔێریٕە، ثە ثەرظەٚاِی، 

ژْ پحر ِەِىەوبٔی ضۆی ضۆش ٚایىرظٚە،  ،ٌەسەر ِەِه
 (02)ثٛێث."
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ژٔەوبْ ثۆضۆیبْ ظاْ ثەٚظا ظێٕٓ، وە خٛأییەوەیبْ ثەضێىە    
 (،  Jennifer Crusieخێٕیفر وریٛٚزی)ٌە خٛأی ِەِىەوبٔیبْ، ثۆیە 

ئبضر ئەٚاْ  ؟ظەثێژێث: "ظەزأٓ، ِەِه ثۆ ژْ چۀع ثبیەضعارە
 (04)ثەثێ ِەِىی خٛاْ،  ٘یچ پۆضبوێىیبْ ٌێ ٔبێث." 

ٌحٛٚرەوبٔی ەزۆرثەی و  ٘ەر ئەَ خٛأییەیە وە ٚای ورظٚٚە  
ئیرْ )ظٔیبظا، ڕێگرثٓ ٌە ڕٚٚجىرظٔەٚ ٚ ثەظیبرضسحٕی ِەِه. 

ظەڵێ:" ضۆروُ ٌێىەٚێ! ٘ێٕعە ِەِىەوبٔی  (Erin Bowman ثبِٚەْ
ضۆَ ضبرظەٚە، جب ٚاَ ٌێٙبت، ٔەِعەزأی وە ِٕیص خٛٚجە 

 (0١)خٛأُ ٘ەیە. پڕ ٚ  ِەِىێىی ضڕ ٚ

ٌحٛٚرظا، ەٌە چۀعیٓ و ٘ەر ٌە ڕێی ضیری ئەٚ ِەِىەٚەیە، وە   
ٌحٛری ئبییٕی ئیسالَ، پێٛۀعییەوبٔی ٔێٛاْ ژْ ٚ ەثۆ ّٔٛٚٔە و

ەی وە وچ ٚپیبٚ سٕٛرظار ٚ ظیبری وراْٚ، ٚەن ئەٚ وٛر 
ضیرەضۆرەی یەن ِەِه ثٛٚثٓ، ٌە ٘بٚسەرگیرظا، ثەیەن ٔەضێٓ 

 .ٚ ظەثٕە ضٛضه ٚثرای  ضیری. وە ئەِەیص ثەظەر ٔییە ٌە ٘ۆوبر

ە لەبری )  
 (بوتڵە خوێن / مەمكەكابی بەخشژ / ژنێكلێ 

ثە گطحی، ثەضطیٕی ئبرەزِٚٚۀعأەی ضۆێٓ، ثۆ ظٚٚ ضحە:    
ضۆثەلٛرثبٔی ورظ ٌە پێٕبٚ ضبن ٚ ضەڕەف ٚ ثیرٚثبٚەری پیرۆز، 
یب ثەضطیٕی ٌە پیٕبٚ ڕزگبرورظٔی گیبٔی وەسێه. ڕٚٚی 

ىەوبٔی ئەٚ پێىچٛٚٔی ثەضطیٕی ثۆجڵە ضۆیٓ ٚ ثەضطیٕی ِەِ
 :یەکعەگرٔەٚەژٔە، ٌەَ ضب٢ٔەظا 

 .٘ەرظٚٚویبْ ٚاثەسحەی خەسحە ٚ ڕۆزی ِرۆڤٓ  •

 . ٘ەرظٚٚویبْ ضٛاورظْ  •

٘ەرظٚٚویبْ ٌە ظیعی وەسی ثەضطەرەٚە، ضۆضەٚیسث ٚ   •
 .گرأجە٘بْ

٘ەرظٚٚویبْ ثۆ ڕزگبرورظٔی گیبٔی وەسێىٓ: ضٛێٕەوە ثۆ ئەٚ   •
ۆ ثەضطیٕەٚەی ژیبٔە ثە وەسەی وە  وەِطٛێٕە. ِەِىەوەش ث

 .ٔەضۆضەوە ٚ پبوىرظٔەٚەی  خەسحەی ئەٚە ٌە ٔەضۆضی
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 !؟ثەاڵَ

ی ظەلٕٛٚس  ٌێرەظا، ظەسحٕیطبْ ظەورێ. یپٍەی ئەزِٛٚٔبیەج   
جٛٚضی ئەٚ لٛثبظی خەٌیزاظە ی ٘بٚسەری  ٔبزظار()ثەظاضەٚ 

ٔەضۆضییە ٔەفرەجیە ثٛٚ، ثبخە گەٚرەوەضی،  ثەضطیٕی یەوێه 
ٔبزظار( ثۆ پەیبِگر ٔبٚێىی ٌێىعراٚی )ٌە ِەِىەوبٔی ثٛٚ. ئەگەر 

وٛرظی ضۆضئبٚاز ثێ ٚ ٌە سەر ٔبسٕبِەی ژٔە وٛرظێه ٔٛٚسراثێ، 
ژیبْ ٚ ضیؼر ٚ )لٛثبظی خەٌیزاظە(ی ٘ەسث ٔبسه  )ئەٚا ثۆ 

ٔبزظار( ڕژاٚٔەجە، )ٚ ئبزارەوبٔی ِەِىی ثٛٚٔە(، ظڵٕیبثە زۆر زٚ
ٔێٛ سیٕىی ئەٚ. ئەٚ سبجە ٚەضحەی ثەیەوەٚ ثْٛٚ، وە ظوحۆرەوە 

ٔبزظار ضێرپۀدەی ِەِىی ٘ەیە(،  ثٛٚ )ٌە ضەسحەضبٔە پیگٛجٓ: 
ٔبزظار( ثە ٘ەرظٚٚ چەپۆوەوبٔی )ثە ڕۆژە ڕەضی لیبِەت، 

( ی لٛثبظی خەٌیزاظە )ٌەسەری ضۆیعەظا ٚ پرچی ضۆی ظەڕٔیەٚە، 
ضێث ٚ ضەیعاش، ٘ەر ئەٚۀعی پێعەورا چۆڕ چۆڕ فرِیسىەوبٔی 
ثڕژێٕێحە سەر وٛڵّی ٔبزظار ٚ  خۆگەڵەی چٛارچبٚاْ ثجٕە ظٚٚ 

ٔبٌی ضبػیر( ٚ ٘ێٛاش ٘ێٛاش ثەسەر وٛڵّە )ڕٚٚثبرەوەی چبٚی 
 (0١)٘ەڵمرچبٚەوبٔی ئەٚ ژٔە ثێٕە ضٛارێ. 

لٛٔبغە وە ( 4)زأسحییبٔە، لٛٔبغەوبٔی گەضەورظٔی ضێرپۀدە، 
 :پێیبْ ظەگٛجرێ

            ( لۆٔبغی ظٚٚ،2)( لۆٔبغی یەن،  2)لٛٔبغی سفر،   (0)
 .(وە ظەوبجە لۆٔبغی چٛارەَ)لۆٔبغی سێ  (4)

خب ٘ەریەن ٌەَ لۆٔبغبٔە ثە گٛێرەی خۆری ٔەضۆضییەوە ٚ     
 جٌك ٚ پۆی ظیىەی ٌێعەثێحەٚە. ِەر پٍە ٚ سەضحیی، چۀعیٓ

ٔییە گرێ ضیرپۀدەی ِەِه ٌە لۆٔبغی سفر یبْ یەوەِعا 
ثبزٔەی ِەِىە ٔەضۆضەوە،  جب لەثبرەی ثەاڵَیبر ثىەٚێ، ظثە

( سبٔحیّەجر، ثریبری ثڕیٕەٚەی ٔبظرێ. ثۀعە ٪)ٔەگبجە ٔزیىەی 
ظەزأُ  ثەاڵَ، ٛۀبزظار( یبْ ثڕی)ٔبزأێ ٌەوبَ لٛٔبغعا  ِەِىی 

سەضث ٚ ٔبضۆش ٚ  وە پڕۆسەی چبرەسەرورظٔەوەی یەودبر
لٛثبظی جٛالٔی ٚ ڕٚضێٕەرە. وەٚاجە، وەَ ضبػیر ٘ەیە ٚەن 

ثە ِٛػبٔبجی ژٔی ضیرپۀدەظار ئبضٕب ثێث ٚ خەٌیزاظە 
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٘بٚظەرظی ثێ. ثۆیە، ٌێرەظا،  ئەٚپەڕی  ڕاسحگۆیی ٌە 
ی ئەٚظا ظەضٛێٕعرێحەٚە. ضبػیر جێرٚأیٕێىی یوەجٛاریەج

٘ەر ٘ەِٛٚ ِەِه( ٘ەیە ٚ سڕیٕەٚەی ِەِه، )ِرۆڤعۆسحبٔەی ثۆ 
 :ئەٚجب ضبػیر ظەڵێ ،ضۆیعا ظەسڕێحەٚە ڵلٛٔبغەوبٔی ثْٛٚ ٌەگە

 مەمك،

 و
 

 كابی منداڵ

 ســێوی هەرزەبی و

ییە  پێ 
 (0٨) .گۆچابی

 :ظٚٚ: ژْ

( ژٔی ١)، ثۀعە، ظالٛثبظی خەٌیزاظە ٌەوۆ ثەر٘ەِی ضیؼرەوبٔی 
 :ظێحە ثەرچبٚ

وە ٌە ظیعی ضبػیرظا، پٍە ،  جری ِرۆڤــژْ ٚەن ڕەگەزەوەی   (0)
 :ٚ ثۀرضی ٘ەیە: ئەٚ ظەڵێ ثباڵٚ ِەلبَ ٚ پێگەیەوی  زۆر 

 كۆتر،

 ...هیچ  لەدەست نەهات

 هەر درێژەی هەیە شـەڕ

 وەرە تۆ فریادڕەسـمان بە

 (0٩) ئەی ژن. 

ە ٚ ڕٚٚوەضبٔە  ٔبزظار()ژْ ٚەن ٘بٚسەر: وە ِۆظیٍەوەی   (2)
ضۆضەٚیسحییەوەی ئبضىرا ظەوبت.  ٔبٚی ظێٕێ ٚ زۆر ٌە ڕاز ٚ

 :ظەڵێ

 :بەمانگم گوت

 تكایە

 !مەمكەكابی ژنەكەم بۆ بدۆزەرەوە

"qubad"(0٪) 

ژْ ٚەن ٘بٚرێ ٚ ثراظەر، وە پبویی ٌە پبویزەیی  (2)
 :پەیٛۀعییەوبٔیبٔعا ظەثیٕرێث.  ئەٚ ظەڵێ
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 ئەی یار،

 دەبا لەو لوتكە شـاخەدا

 لەناو لەب  خودادا،

ی ماڵێك لە عیشق   هەڵێني 

 لەگوڵ،
ی
 دیوارەكاب

 دەرگاكابی لە میهر و

ە  
 (21). پەنجەرەكابی لە ئەسـتێ 

ژْ ٚەن ظایه ٚ ٔۀه، جێىەڵىرظْ ٚ ئبٚیحەورظٔی  (4)
 :ئەزِٛٚٔەوبٔی ظٚٚ یبْ سێ ٔەٚە ٌە ضیؼرەوبٔیعا، ئەٚ ظەڵێ

 دایكم بە دەم تەسبیحاتەوە،

 لەسەر بەرماڵە خوریەكەی،

 خەوێ ل  دەكەوێ،

 پێغەمبەریدایكم 

 لە هەموو كوڕەكابی خۆی

 (20) خۆشـێی دەوێ. 

ژْ ٚەن ضۆڕضگێر ٚ گۆڕأطٛاز ٚ ٘ێز، ٌە چۀعیٓ لەسیعەظا   (١)
 :ضەسڵەجە ثەرزەوبٔی ژٔی وٛرظی ثەئەرضیڤىرظٚٚە. ظەڵێ

 ژنە ئەڤیندارەكابی قەندیل،

 تیشك لە ئاسـۆ دەڕننەوە،

 بن بەفر چەك دەكەن،
ی
 گوڵەسورەكاب

 بەیانییەك،هاكا، گەردی 

 بە سەبەتەی گوڵ و ڕووناكییەوە

 ڕژانە سـەر

 (22) ئامەد(. )شـەقامە خەمگینەكابی 

ژْ ٚەن  ظۆسث ٚ ضۆسەٚیسث ٚ ظڵعار، ٌێرەظا، سیجەرێىی   (١)
ەٚە ظیبرە، وە ضبٔبزی ثەٚەظەوبت،  ضبػیر()خۆْ ظۆٔی( ثەسەر )

 :ِەػطٛٚلەوبٔی زۆرْ ٚ ٘ەِیطە ثەظەٚریعا ظەسۆڕێٕەٚە. ظەڵێ



317 

 

 ژنێك،

 پرچە سپییەكەیم خۆشدەوێ

 خۆی دەئاڵێنێت و
ی
 تاڵ تاَڵ لە پەنجە لووسەكاب

 (22) .ماج  دەكات

ژٔێه( )ژْ(ەی وە ٌەَ ظەلەضیؼرەظا ثە )ٓ، ئەٚ ێیظەورێ ثڵ  
ثە ئبضىرا  ثەاڵَ( خۆرەوە ظەگرێحەٚە، ١)ئبِبژەی پێعراٚە، ٘ەر 

ٚٚٔیەجی ٌە ظەٚریعا ظژٔە( ضەرِبٔەی گەر)ظیبرە وە ئەَ 
( ٍِیۆْ ژٔی ٚەن ئەٚ، ئێسحب 2١1)وۆوراٚەجەٚە، چٛٔىە ڕۀگ ثی 

ضەسحەضبٔەی ٘یٛا(یەوبٔی )ِەِىەوبٔیبْ ثەضطی ثێ ٚ ٌە 
خیٙبْ ثٓ یبْ ثە خۆرە ضێرپٛٔدەیەوی ظیىە ثحٍێٕەٚە. ثڕٚأٓ 

ژٔێه( ظرێژظەوبت، ٌە وبجێىعا، ثەلەظ ئەٚاْ، )ضبػیر پۀدە ثۆ 
٘یٛا( وەٚجْٛٚ ٚ ثە ژاْ ٚ )ضبٔەوبٔی ٚەن پیبٚیص ٌە ضەسحە

 پیحەر وریس)ئبزارەوبٔی ضێرپۀدە ظەجٍێٕەٚە ٚ ظۀٛزێٕەٚە. 
Peter Criss )  ":وە پیبٚێىی جٛٚضجٛٚ ثە ضێرپۀدەیە، ظەڵێ

ْ، چبرەسەر ب ئێٛەی ژٙبٔبٔیص جٛضی ظەثیٓ، ئەٚ وبت، جۀئێّەِ
فۆرِەٌەوەی  لٛثبظی خەٌیزاظە وەٚاجە  ،(24)ٚ فریبظڕەسی ئێّەْ"

ئبٚەژٚٚ ورظۆجەٚە ٚ ظەڵێ:" وە ئێٛەی ژْ جٛٚضی ظەثٓ، جۀیب ِٓ 
 ".ِٕی پیبٚ(  ئێٛەَ ٌەثیرە)ظەثّە چبرەسەر ٚ فریبظڕەسحبْ، 

( ِەِه ٔیطبٔی 2)ٌەَ وۆپٍە ضیؼرەظا، ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوە،      
پڕەوەی ظەسحجبزی ٌەگەڵ  ٚ ظەلٕٛٚس ظەظات: ِەِىە ٔەرَ ٚضڕ

ضبضبوی ضەسحەضبٔەوە  یسەرثراٚەوەی ٔبٚ سحڵظەورظ / ِەِىە 
جە ڕیزە جەلەڵێه ٌەسەر ٛٚەِەِىەوەی وە ئێسحب، ضٛێٕەوەی ث / 

ژٔەوە( وە ضەٚأە ثەظیبریبٔەٚەیە. ٌە )ٔبزظار( یبْ )سیٕگی 
ٔەِبْ ٚ )ئیجٓ سیریٓ( ثەَ ضێٛەیە جەفسیری )ضەٕٚٔبِە ظا، 

ضەٚظا، ٌۀبٚچٛٚٔی ِەِىی( ورظٚٚە:"  ٔەِبٔی ِەِه، ٌە 
وۆچىرظٔی وچێىە، یبْ ظٚٚر وەٚجٕەٚە ٚ ظاثڕأە ٌە ضزَ 

لٛثبظی خەٌیزاظە( چ ٔبٚێىی ٌەٚ وچە )، ظەثێ (2١) ٚضٛێص."
 وۆچىرظٚەی ضۆی ٔبثێث؟

 :وۆپٍەی ظٚٚەَ: ضبػیر ظەڵێ
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 ...تاڵ تاڵ پرچە قەترانییەكەی وەری

،
ی
 لەداجی كۆچكردب

 
ی
 .مەمكەكاب

پەضێٛ( یەوێىە ٌەٚ ضبػیرأەی وە زۆر ٌە ژێر  ػەثعٚڵاڵ)   
لژ ٚ پرچ ٚ وەزی( ژْ ظایە، ظڵٕیبْ وە ئەٚ )وبریگەری 

وبرگەرییە، ٌە ٘ەٚاٚە ٔە٘بجٛٚ ٚ ثۆ پڕورظٔەٚی ثۆضبیی ثەوبری  
 :ٔە٘ێٕبْٚ، ئەٚ ظەڵێ

 كەزیت چەپكە ئاگرێكە

 (2١) هەموو ڕۆژێ دەڕژێتە ناو ژووری دڵم. 

ٚ گرٔگی ٚ خٛأی پرچ، ٘ەر ٌەالی ژْ خێگەی لەظرزأی     
، ٌە ثەرەثەیبٔی ِێژٚٚەٚە، ٌە ثبیەضپێعاْ ٔییە،  جبڵّٛٚەوبٔی

ٚە ٚ ظەسث ٚپۀدەی ضبػیر ٚ ٘ٛٔەرِۀع ٚ خٛإٔبسەوبٔعا ئب٢
ٌحٛٚری ٘یچ ٔەجەٚەیەن ٔییە، ٌە وۆی ەزۆری ٌەسەر ٔٛٚسراٚە. و

پرچ( جەرضبْ )ثۆ ڕضحە خیبٚەزەوبٔیعا، فەر٘ۀىگێىی ضۆی 
پحر ٌە خٛأی چبٚ ٚ ، ٔەورظثێ. ٌە ٔێٛ وٛرظەٚاریعا، خٛأی پرچ

ثرۆ ٚ ٌێٛ ٚ وٛڵّە ثبیەضی پێعراٚە، ٘ەِٛٚ ظاٚ ٚ ظەرِبٔە 
سرٚٚضیحییەوبٔی وٛرظسحبٔیبْ، ثۆ خٛأحر ورظْ ٚ ئبرایطحىرظٔی 

ا ئبِبژەی پێىراٚە ٚ ی ٌەَ وۆپڵەظ لەجراْ()ئەٚ ، ثەوبر٘ێٕبٚە
لەجرأیی( ٌە و٢ٛٔعٔی ظاری سٕەثەر )جە ٛٚەپرچەوەی پێج

ثەر٘ەِعە٘ێٕرێث. خبراْ ئەگەر ظڵعارێه ظەسحگیرأەوەی یبْ 
ضۆضەٚیسحەوەی خٛأەِەرگ ثٛایب، ئەٚ وەزییەوبٔی ضۆی ظەثڕی 
ٚ ٌە گۆڕظا ٌەگەڵ ضۆضەٚیسحەوەی ظۀێژرا. ٌە ضێٕگێرأعا، پرچ 

خٛأی ٌە لٛڕ ظەگیرێ، ٚەن ئبِبژەیەن ثۆ ظەسث ٘ەڵگرجٓ ٌە 
ػبضٛر ظا، ظٚٔیب ٚ ژیبْ ٌەضۆ زەراِىرظْ. ٌە ظەیەِیٓ ڕۆژی 

سٕە( لژ ٚ )اٚی ی ڕۆژ ثیدبر()گەٚرە ٚ گچىەی وٛرظأی ضبری 
ئیّبِی )پرچیبْ  ضۆیبْ ٌە لٛڕظەگرْ ٌە ضەِی ضە٘یعورظی 

زٛسێٓ(. وە پەٌىەزێریٕە ثەظیبرظەوەٚێ وچبْ ثەرأجەری ظٚػب 
پرچ ثڕیٓ ٚ لٛٚجىرظْ، ٚەن ٚ ٔیزا ظەضٛێٕٓ، پرچیبْ ظرێژوبت. 

ٚەن ، ئەجىىرظْ ٚ سٛٚوبیەجی پێىرظْ ثە ژْ ٚ پیبٚ، ثێ خیبٚازی
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ٔەریحێىی لێزەٚەْ پەیڕەٚوراٚە، ئەِەش پیرٚزیی پرچ 
ورظٔی ٔیطبٔعەظات، وە ٔەِبْ ٚ ٘ەڵپبچیٕی، ڕٚٚضبٔعْ ٚ زاِعار

ٌحٛٚری ڕِٚبٔییە وۆٕٔەوبٔعا، پرچی ەضىۆی ئەٚ پیرۆزییەیە. ٌە و
ثٛٚ، ثۆیە ٔەظەثٛایب  ظەسەاڵتٌٛی سەرِبیە ٚ ظرێژ سِٛج

زۆیۆس ٚ ئەپۆٌۆ ٚ )وٛیٍەوبْ پرچ ثەرظۀەٚە، ضٛظاٚۀعەوبٔی 
پۆسیعۆْ ــ ضٛظاٚۀعی ظەریب ( ٘ەِٛٚی پرچیبْ ظرێژثٛٚە. ٌە الی 

ٌە  (2٨)خٌٛٚەوەوبْ، وەزی ٘ٛٔیٕەٚە ٚ ظرێژورظٔی سٛٚٔەجە. 
پرچی ثحبضی ٚ وبجی زەخىرظْ ٌە الی ِٛسڵّبٔەوبْ، ظەثێ پیبٚ 
ثێ ئبیەجی ثۆ ٔبثێ ژٔی ثبٚەڕظاری ِٛسڵّبٔیص سەرلۆت 

وَْمیَْضرِْبىَ بِخُوُرِهِّىَ عَنَی  ظەفەرِٛٚێ: " ضٛا ٘بجۆجەضٛارەٚە،
 (2٩)"جُیُوبِهِىّ 

ٌەظیعی خٛإٔبسبٔعا، پرچ ضبٚەْ زِبٔی ضۆیەجی ٚ ٌە    
فەر٘ۀگی زِبٔی خەسحەضعا، ثۀعێىی ثۆ جەرضبٔىراٚە، ئەٚجب 

ظەڵێ: " ئەٚ ژٔە، خٛأحریٓ ِەضٍٛلی  (، Gabriel Baگەثریب ثب)
یب پرچ ظٔیبیە،  ِٓ ٔب، زِبٔی پرچی ٚاظەڵێ، زِبٔێه  وە جۀ

 (٪2)."ظەزأێ ثیجێژێث

ی فێرورظٚٚە،  وە لٛثبظی خەٌیزاظە ژیبْ ٌەگەڵ ضێرپۀدەظا،    
ظەرِبْ ٚ )ٌە  لٛٔبغی ٚەرگرجٕی چبرەسەرە ظرێژضبیۀەوبْ ثە 

جبظ.(.  چۀع ثە  ویّیبگەری ٚ جیطه ٚ ٌێزەر ٚفیزیۆجەرەپی...
ئبزار ٚ ٔبسٛٚرە، ئەٚضەٚأەی، ثەیبٔییەوەی، وە ژْ  ٌەضەٚ 
٘ەڵعەسحێ ٚ ٌەسەر سەریٕەوەی ضٛیعا  جۆپەڵە پرچی 
٘ەڵٛەریٛٚ ضۆی ظەثیٕێ. ضەِێىی ِبت، ظڵی ٘ەر ٘ەِٛٚ ئەٚأە 

 .ظاظەگرێ وە ٌەٚ ِبڵەظا ظەژیٓ

ی  خٛأی ثبیس ــ زسٓ اٌحؼٍیً()ٕٛٚس ٘ٛٔەری ٌێرەظا، ظەل   
زۆر ظا٘ێٕەرأەی ثەوبر٘ێٕبٚە، وە ٘ٛوبری ٘ەڵٛەریٕی پرچی 
ژٔەوەی، ثە ٌەضەِی وۆچىرظٔی ِەِىەوبٔیی، ڕاڤەورظٚٚ. خب 
ڕۀگی لەجرأی ڕەضیطی ثە پرچەوە ثەضطیٛە وە ٘ەَ ڕەِزە ثۆ 
ظڵحۀگی ٚ ضەَ، ٘ەَ ڕۀگێىی زۆر خٛأە ثۆ پرچی ژْ ٚ 

 .أییەوەی چۀع لبت گەضبٚەجر ٚ خٛأحر ظەوبتخٛ
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ضٛێٕەری ئبزیز، ثۀعە ٌە ٔێٛ فەزای ئیسبی ئەَ   
وۆپٍەضیؼرەظا،  ثێئبگبیبٔە، ٚیٕەیەوی جرَ، ثە زٛوّی چۀع 
ٚضە ٚ ظۀگێه، ظێحە ثەرچبٚ ـــ چبٚی ثەصیر ـــ، وە ٌۀبٚ 

/ جبڵ جبڵ / ٚەری )ٛپٍەظا ٚضەوبٔی ظەلەوەظا ثٛٚٔی ٔییە. ٌەَ و
وۆچىرظٚٚ( زٕ٘ی ِٓ ثۆ ئەٚ پۆٌە ِەالٔەی ئبسّبْ ڕاظەوێطٓ، وە 

ٚەریٓ( )ٌەجۀیطث یەوحری ثەڕیز ظەفڕْ ٚ وۆچ ظەوەْ. ٚضەی 
وٛچىرظٚٚ( وۆچی ثە وۆِەڵی )َ پێعەظا، ٚضەی  فڕیٓ()ئیسبی 

یص، ئبِبژەیە، ثۆ جەیرەوبْ  جبڵ جبڵ()ِەٌەوبُٔ ظێٕێحە ثەرچبٚ، 
لٛثبظی خەٌیزاظە(ش )ثڕٚأٓ وە یەن یەن ثەزەٚاٚە ظەفڕْ.  

ثۆضۆی، ئەَ وۆچىرظٔەی ٘ەر ثە وۆچی ٚەرزییبٔەی ِەٌەوبْ 
ِەِىە )چٛٚأعٚە، ئەٚ ٘ەِیطە چبٚی ٌەظەرگبیە، وە ڕۆژێه،  

وۆچىرظٚٚەوەی ٔبزظاری( ثۆ  ثێحەٚەژٚٚر. ئەٚ ٌە لەسیعەی 
ضێرپۀدەی ئێٛارەیەن( ظا، ئەٚ ئێٛارەیەی چبٚی ثڕیٛەجە )

جەیرە ئەثبثیٍەوبْ ظەوبت، ِەِىەوەضی ئبسّبْ ٚ جەِبضبی 
 :ظەڵێ ،ٌە ٔیٛاْ ضۆی ٚ ٘بٚسەرەوەیعا( ٘بٚثەش)ورظٚجە 

 من و نازداری ژنم

 لەنێو جۆلالنەیەیك  ئاوریشمیندا

، ی  خۆ ڕادەژەني 

 ئەوە خودایە، بەڵكو لەم ئێوارە غەمگینەدا

 مەمكە كۆچكردووەكەكەمان

 سەردانێكمان بكاتەوە،

 هیندی وكولیچەیەیك پڕ گوێزی 

دا بخواتەوە،
ً
 چایەیك مەحموودمان لەگەڵ

 ئەوە خوایە،

 (21).  بەڵكو...... 

ئەٚەی وە ظەثێ، ٚەثیر ثٙێٕرێحەٚە، ئەٚەیە، ئب ٌەَ چروە    
سبجەظا، وە ژٔە لژی ٘ەڵعەٚەری ٌە ژێر وبریگەری ظەرِبٔەوبٔعا، 
سەضحریٓ لٛٔبغی ٔەضۆضییەوەیە، چٛٔىە ٌە  پۆپەی 
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ە ظایە ٚ  ٔەضۆضەوەش ثە سێ ِٛػبٔبت پەرەسۀعٔی  ئەٚ ظەرظ
( ضەِی 2ٚ چبرەسەرەوەی،  ( ئبزاری ٔەضۆضییەوە0ظۀبڵێٕێ: 

( ضەِی ئبیٕعەی 2،٘ەڵٛەریٕی خٛأییەوەی وە پرچەوەیەجی
 .جبرێه، وە ٘ەِیطە ثە جبرِبی ِەرگ ضۆی ٔیطبْ ظەظا

ضبػیر ٌە چۀعیٓ ظەلە ضیؼرظا  ِەِەوە ثڕاٚەوبٔی ژٔی ثە   
ٚجٛاری وۆچىرظٚٚ چٛٚأعٚە ــ ٌەَ ٌێىۆٌێٕەٚەیەظا ِەي ٚ جەیر 

 .زۆرثەیبْ ظەضٛێٕیحەٚە ــ

 :وۆپٍەی ســێیەَ: ضبػیر ظەڵێ

 
 

 ...سـینگ لەمەمك خاڵ

 چـاو تژی لەهیـوا

 .ژنێك لە خەسـتەخانەی هیـوا

( ٌەٚسبجە ٚەضحەی وە ٌەجبٚ سۆزی ڕازی 14٪0ــ  0٩22ِەزٛێ ) 
ظەرٚٚٔی، گٛڵ ئبگری جێجەرظەثێ ٚ ثٌٛجٛي ٌەظەٚریعا ٚەن 

ثبؽ(  ٔبثێث ٚ ٔبئِٛێعی )پەرٚأە ظەسٛٚجێ، ئەٚ ظەسحجەرظاری  
 :ٔیطبْ ٔبظا، چٛٔىە ثبوی ثەسٛٚجبْ ٔییە، ثۆیە ظەڵێ

، پ  ــیـــئاتەش وڵ ـــآل، گـــب ــــــولبــێ بـــــــــەروانە بـــتێبەر ب    ولــ

 (20) دەب   هەر بچمە باغ و ڕازی دڵ شەممێیك بەر با دەم

ظا، وە لٛثبظی خەٌیزاظە زەلحریٓ ٚضە ٌە وۆپڵە ضیؼرەوەی   
یە، وە ٌێرەظا یەوسبٔە  ٘یٛا()ثەئۀمەسث ظٚٚثبرە وراٚەجەٚە، 

ئەزِٛٚٔی ِەزٛی(. ظیسبْ ئەِەش ڕۀگعأەٚەی )ەوەی  ثـبؽ()ثە 
ی  ٘یٛا()ضبػیرِبْ ٔیطبٔعەظا وە ٌەَ لٛٔبغەظا، ثٛٚٔی

ِٛجٛرثەوراٚ ثە ثبٚەڕ ٚ ئیراظەی ثە٘ێز، چۀعە گبریگەری 
ئەِەیص ٌە ڕٚأەگەی ظٚٚ   ،ئەریٕی ٚ ثبضی ٌێعەوەٚێحەٚە

 :ٌێىعأەٚە ثۆ ٚضەوە

  :یەن: جەفسیری زأسحی

وە  (،Charles Richardخبرڵس ڕپدبرظ)ظەرٕٚٚٔبسی گەضجیٕی   
٘یٛا(، )٘یٛا ٚ ٌێطۆضجْٛٚ(، ثبیەضی گرٔگیی )پسپۆڕە ٌە ثٛاری  
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ٌە ٚەظەسث ٘ێٕبٔی سەروەٚجٓ ٌە ژیبٔعا، ٌە ثٛاری جۀعرٚٚسحی 
ٚ ضٛێٕعْ ٚ ثٛٔیبجی وەسێحی ظەسحٕیطبْ ظەوبت. ئەِەیص 

ڕێگە چبرە( ٚ )ئبِبٔدەوبْ( ٚ )ثیرورظٔەٚە ٌە  ٌەسەر ثٕەِبی
ٌە ثٛاری جۀعرٚٚسحیعا، ثٛٚٔی ی ئەٚ وەسە.  ثبٚەڕثەضۆثْٛٚ()

، ٌە (Endorphins and Enkephalins) ٘یٛا ٚا ظەوبت، ظٚٚ ڕژێٕی
ە ئبزارەوبٔی ٔەضۆش  خەسحەظا، ثە ضێٛەیەن وبرثىەْ، و

 (22)وەِجىۀەٚە.

 :ظٚٚ: جەفسیری ڕۆزی

ئِٛێع ٚ ثێ ٘یٛا، ٘ەِیطە زٚٚ جێىعەضىێث ٚ وەسی ٔب  
ظاظەڕٚٚضێث، ٘یٛا، چرا ٚ ٘ێزی ٚزەثەضطیٕە ثۆ ثەرزورظٔەٚەی 

، (Emily Dickinson ئیّیٍی ظیىٕسەْ)ٚرە ٚ ئیراظەی ِرۆڤــــ، ثۆیە 
ظەڵێ:" ٘یٛا ضحێىی پەرەِٛٚچعارە، ٌە ڕۆزعا ٘ێالٔە چێعەوبت ٚ 
ثێ ٚضە ٚ ٚاجب، ٘ەِیطە ئبٚازێه ظەچڕێ، وە ٘ەرگیز ٚەسحبٔی 

ظەورێ ئەَ ٘یٛایە ٌە الی ٘ێٕعێه ٔەضۆش ٌەَ  (22)ثۆ ٔییە". 
هُ َل یَْیأَسُ وِْى رَوْ  "ئبیەجە ثطٛێٕعرێحەٚە حِ امّنَهِ وََل  تَْیأَسُوا وِْى رَْوحِ امّنَهِ إِّيَ

 (24)".  إَِل اْمقَْوهُ اْملَبفِرُوىَ 

ٔبزظار(، ثۆ یەن چروەسبت )لٛثبظی خەٌیزاظە( ٚ ٔە )ٔە   
٘یٛایەوەی ئەٚاْ ٌە ٔێٛ  ئِٛێعیبْ ٔیطبْ ٔەظاٚە، ٘ەرچۀعۀب

٘ەِیطە  ثەاڵَثبزٔەی ٌێىعأەٚەیەوی  ِیحبفیزیىی ڕۆزی ظایە، 
ضبػیر ٌە  ٚسىە چرایەن ِبٚە وە ظڵیبٔی پێطۆش ثىەْ.ٚجر

 :ِەِىێىی وۆچ ورظٚٚ( ظا ظەڵێ )لەسیعەی

 هاوسەرەكەم، پەنجەرە داناخات

 هەربەتەمای گەڕانەوەی

 .مەمكە كۆچ كردوەكەیەبی 

*** 

  
 

 :باخ دەڵ

 من دیومە

 لەناو نوێنی مێخەكێدا
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 .پاڵ كەوتووە

*** 

  
 

 :دەریا دەڵ

 من ئەو مەمكەم

 بەسەر پشنی شەپۆڵێیك

 .هار و هاجەوە بینیوە

*** 

  
 

 :مانگیش دەڵ

 من لەناو جەرگەی ئاسماندا

 لەناو پۆل  كۆتری

 سن  

 سن  

 .چاوم بە چاوی كەوتووە

*** 

 هەم و شەوێ من و نازداری هاوسەرم

 لەسۆراخ مەمكە تۆراوەكەماندا

 سەر لە باخچەكان دەدەین

 دەچینە قەراغ دەریاكان

 (2١).لەبەر مانگ دە پارێینەوە

 ٔبزظاری ٘بٚسەرَ ...(؟ضەٚێ ِٓ ٚ ٘ەِٛٚ )ثۆ ضبػیر ظەڵێ:  
چٛٔىە ضبػیر ٌە ضەٚظا ظەسث ٌە سیٕگی ضۆضەٚیسحەوەیعا 

یص پحر ٘ەسث ثە ئبزاری ظەرٚٚٔی ظەوبت، وە  ٔبزظار()ظەگێڕێ ٚ
ئەٚەی ٘بٚسەرەوەی گەرەوییەجی  ئەٚ ثۆی پەیعأبورێ وە 

ِبٔگ ٘ەڵعێ(. )خٛٚجە ِەِىێىە(. ئەٚا خگە ٌەٚی وە ٌەضەٚظا)
ثە ، ٘ەسث ظەوبت، وە ئەَ ظٚٚأە، مەٌێرە، ضٛێٕەری ثە سەٌی

ٔیگەراْ ظەثٓ، ئبضر ئەٚ ثبش ٚ ظەریب ٚ ِبٔگ( چۀع )ثیٕجٕی: 
ٔبزظار( ٌەوٛێیەٚە ثۆضیبْ )ظەزأٓ ئەٚ ِەِىە ثڕاٚەی ســێیە، 

 !ٔب٘ێٕەٚە
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حیٕە  ظیبریىرظٔی ئێسحب، ظٚای ئەَ گەضحە، گەیط   
 :ٌە ئەزِٛٚٔی ضیؼریعا لٛثبظی خەٌیزاظە ئەزِٛٚٔبیەجی 

ئەزّەظی  ِەال(، ِەرخێىی ثٕەڕەجی ثۆ پێٕبسەی )وبجێه    
ضیؼر ظەسحٕیطبْ ظەوبت ٚ پێعاگریص ظەوبت وە ثەثێ ئەٚ 

ڕیٕی ِەرخە، ضیؼر ٔبچێحە ٘یچ ضبٔەیەوی ڕەسۀبیەجی ٌە ظەرث
ٚ پبویی ٚ پیرۆزیی ِرۆڤبیەجیعا، ئەروی  یٔبضی ڕاسحگۆی

ا ٌە یرەظڕەضٕەگرە، وە چییەجی ئەٚ ِەرخە ٌە ضیؼری ئەٚ ضبػ
ڕە٘ۀعە ثە٘ێز ٚ الٚازەوبٔی ٌە  سەرەظٚثێژیٕگی ڕەضٕە ثعات ٚ

 .ظەلەضیؼرەوبٔیعا، ثێالیۀبٔە، ضیجىبجەٚە

ٚ ٌە سەرەجبی زەفحبیەوبٔی سەظەی ڕاثرظٚٚ، ٚەوٛ ٘ەِٛ    
لٛثبظی خەٌیزاظە(، ٌە )ضیؼرەوبٔی  ضبػیرێىی جبزە چبٚپطىٛجٛٚ،

ە، ظەوەٚجٕە ڕۆژٔبِە ٚ گۆڤبرە وٛرظییەوبٔی ئەٚ سەرظەِ
ثەرچبٚ. ٚەن الٚێىی ٘ەسث ٔبسه، ٌەٚ چٛار سبڵی ضٛێٕعٔیعا ٌە 

ٌحٛٚری ئەَ ەزأىۆی ثەغعا، زۆر ٌە ڕۆضٕجیری ٚ ضبرسحبٔیەت ٚ و
ەچەلەی ڕە، ٌەگەرِەی ضەضبرە ظێریٕە فیر ثٛٚ، ضۆضجەضحبٔ

ٚەوٛ ، ڕٚأگە(، ئەٚ ٌەٚ ِەڵجۀع ٚ ٔبٚۀعأەی)ثزٚٚجٕەٚی 
ٌە ثەغعاٚ ثەضی وٛرظی ٌە وۆٌێژی  ی ٔٛٚسەرأی وٛرظییەوێح

وەَ جب زۆر، ڕۆڵیبْ ٌە ، ٚ ظیعارەوبٔیبْ ئبظاة، ٔزیه ثٛٚ،  وۆڕ
چبٚورأەٚەی فیىری ٚ ئەظەثی ئەٚ ظا ٘ەثٛٚە. ئەٚخب ضبش ٚ 
ضۆڕش ٚ ِٛػبٔبجی جبن ٚ وۆی ٔەجەٚی وٛرظ، ڕاسحەٚضۆ 

ی ئەٚ ٘ەثٛٚە، وە ٌە یگبریگەرییبْ ٌەسەر  ٔطّٛٔبورظٔی وەسێح
ٚ چٛٚە ڕێزی ضۆڕش ٌە  ی چٛارەِیعا، زأىۆی خێٙێطثلۆٔبغ

ظا.  (٨4٪0)ضٛێٕە ئبزاظوراٚەوبٔی وٛرظسحبٔی ثبضٛٚر ٌە سبڵی 
پحر ٌە ضبػیرێىی لٛثبظی خەٌیزاظە ٘ەرچۀع جب ئەٚ وبجە 

ضەرِٓ ظەچٛٚ، ثەثەراٚظورٔی خّٛخۆڵ ٚ چبالوییەوبٔی ٌەگەڵ 
ەرَ ٚ ئەَ ض ثەاڵَ٘بٚضبػیرەوبٔی ضۆیعا ٌەٚ سەرظەِەظا، 

ثێعۀگیەش، خۆرە ئەزِٛٚٔێىی ضبراٚەی ٌە سیٕگی ضۆیعا 
ئبِبرورظثٛٚە، خٛأحریٓ ّٔٛٚٔەش، ٌە جەلیٕەٚەی گڕوبٔی 

ە ظا ثەظی ظەورێث، وە  ضێرزاظ زەسەْ()لەڵەِەوەی ڕۆِبٕٔٛٚس
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لٛثبظی )ئەٚیص ٌەَ لۆٔبغەظا ٘ەَ ضەرِٓ ثٛٚ ٘ەَ وەِٕٛٚس. 
 .ٚەن ئەٚ ش خەٌیزاظە(

َ ٌێرەظا،  لٛثبظی خەٌیزاظە()ظەلە ضیؼریثۀعە ظٚاییٓ    
٘ەڵجژارظ، ٚەن ّٔٛٚٔەی وۆئەزِٛٚٔی ئەَ لەڵەِە ٌە جەِۀی 
ٔٛٚسیٕیعا. ظٚٚ جەِەْ ٌە ٔٛٚسیٕعا، خبرٚثبر، ئبِبژەیبْ 

جەِۀی ئەزِٛٚٔی )جەِۀی ٔٛٚسیٕی ضبػیر( ٚ )پێعەورێ: 
( سبڵ ٔٛٚسیٕی ضبػیرێه ضبڵی ثێ 21)ضبػیر(، ئبسبییە جەِۀی 

ەِۀی ئەزِٛٚٔی ضیؼری. یبْ چۀع سبڵێه، وبفی ثێ ثۆ ٌە ج
ثەضطیٕی خٛأحریٓ جەِۀی ئەزِْٛٚ ٌە ژیبٔی ضبػیرێىعا. 
ئەِە ظیبرظەیەوی سرٚضحیی ثْٛٚ ٚ ژیبٔە، ڕە٘ۀعە 
ثبیەضعارەوەی، ٌە ڕۀگعأەٚە ٚ ئبٚێحەورظٔی ئەٚ ئەزِٛٚٔبٔە 

 لٛثبظیظایە ٌە ٚاجبی گٛزارضحٍێىراٚی ضبػیر. ِەزبڵ ثٛٚ 
ثحٛأێ ئەَ ظەلەضیؼرە ٌە سبڵەوبٔی زەفحبوبٔعا خەٌیزاظە 

ظاڕێژێث، ٔەن ٌەثەر ٘ەژاریی ٘ٛٔەریی ضیؼری ئەٚ، ثەڵىٛ 
ٌەثەر ٘ەژاریی ئەزِٛٚٔی ضیؼری ئەٚ، ئبضر ٌەٚوبجەظا، ٘ێطحب 

ٔبزظار( ی ٘بٚسەری ِەِىەوەی ضۆی ٌە ثڕی ثۆجڵەضۆێٓ ثە )
اضی ٌە ظ٘یٛا( ٔەثەضطی ثٛٚ  ٚ پرچەوەضی )ضەسحەضبٔەی 

  ٛٚ.ِەِىی وۆچىرظٚٚ ٘ەڵٕەٚەری ث

فٕدبٔە )ای ئەزِٛٚٔی ضبػیر، ٘ەر ظەٚری ثڕٚأە فەز 
چبیطیرێه( ظاگیرظەوبت، وە ٌەگەڵ ٘بٚڕێ وچە سپیی پێسحێىی 
زأىۆیی، پێىەٚە فٕدبٔە چبیی ضیرێه ٌە وبفحریبیەوی ثەغعا 
ظەضۆٔەٚە. چٛٔىە جٛأبی ثیٕیٕی چبٚی ئەزِٛٚٔی ضبػیر 

 :.  ئەٚ ظەڵێر ئەٚ ِەٚظایەی ثڕورظٚٚەٚوبجە ٘ەئە

 (چایشێ  )

ە، لەیسژ سپیت  جۆگەی شێ 

 لەیسژ ڕەشم،  جۆگەی چایە

ی ئاوێتە بن  با لێگەرێي 

 (2١) خوڕەی ئەو هەردوو جۆگەیە
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ژٔێه ٌە )فەزا فراٚأە گەرظٚٚٔیەوەی ظەلەضیؼری     
ــ ئەزِٛٚٔبیەجی ضبػیر  ثباڵ"ضەسحەضبٔەی ٘یٛا"(، ضەسڵەجی  

 :ثەزەلی ٔیطبٔعەظا

ثەوەِحریٓ ٚضە، ضبػیر ٔیطبٔەی ضۆی ثەخٛأی ظەپێىێث،   •
( زەرفی، 021 )( ٚضەی 2٨)جۆِبرورظٔی ٔۆڤٍێحێىی وٛرجىراٚە ثە 

ضبػیر ٔیطبٔعەظات، ٌەٚەسحبیەجی ٌە  ِبڵعارییئەٚپەڕی 
 .پیطەسبزیی ظاڕضحٕی ضیؼریعا

 ی ظۀگ ٚ ئبٚازی ضۆش ٚثە ٘ٛٔەر ی ظەلەوە،یخٛأىبر •
ٚ ثٛٔیبجی پحەٚ ٚضەی ٘ەڵجژارظراٚی  یی ثەظەیمەتڕەٚأجێژ

 .گٛٔدبٚ ٚ ظاثەضىرظٔی ثیرۆوەوبْ، وبراِەیی ضبػیر ظەسەٌّێٕٓ

ڕاسحگۆیی ٌە ئەزِٛٚٔعا، ٚەن وەسێىی ئەزِٛٚٔعار، ٌە  •
ضٛێٕعٔە ٚ ٔٛٚسیٕەٚەی ٔبٚەرۆوی ظەلەوەظا، ٚای ورظٚٚە، ڕٚٚی 
ئبٚێٕەی ٔبضی ضۆی ٔیطبْ ثعات، ثەثێ ئەٚەی ثە زەڕفێه 

 .ضۆی( ثىبت)ئبِبژە ثە 

ژٔێه(، ضەسڵەجی گەرظٚٚٔی، ٌە جەن )ٚضەی یبْ زاراٚەی  •
ثەَ لەسیعەیە ثەضطیٛٚە. وە  ثٕەِب سەرەوییەوبٔی ظیىەظا،

گەرظٚٚٔییە( ٌە )ئێّڕۆ، ئەظەثی وٛرظی زۆر ػەٚخە ثە ثبثەجی 
ضیؼر( سەرجۆپیبٔە،  چٛٔىە )٘ەِٛٚ ڕضحەوبٔعا. ٌێرە 

 .عاضیراجرە ٌە گەیبٔعٔی پەیبِەوبٔ  ضۆضەٚیسححرە ٚ وٛججڕجرە ٚ

زۆر پبثۀعی ٚجەیەوی  ٔبڕاسحەٚضۆیبٔە، ضبػیر، ٌێرەظا،    
 خوداناس، سەرگەردانەكەی یە وە ظەڵێ: ڕۆِی(خەالٌەظیٓ )

ی
"ئەی مرۆق

دونیا، ئەم سەرگەردانییەت لەچیدایە، بە دوای تاكە مەعشۆقێكدا! ئەوەی تۆ 

ظەثێ بەدوایدا وێڵێت، وا لە ناجی خۆت دایە، ئاخر ئێوە خۆتان ئەو مەعشوقەن." 
ٌەگەڕأیعا ثە ظٚای ئەٚ ِەػطٛلە، خگە ٌە لٛثبظی خەٌیزاظە 

ی سحی ثەوێ ڕاثگبت، وە ئەٚ ٘ەِٛٚ ئەزِٛٚٔە ضبراٚەضۆی( ظە)
وێطب ثێث. ٌێرەظا، ئبزاریطی پێٛەٌە سیٕەی ضٛظیعا گٍعاثێحەٚە ٚ 

ٔبزظار( ٔییە )ٚەن ٌەسەرەجبیعا ئبِبژەِبْ پێعا، ئەٚ  ٘ەر ِەِىی
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لٛثبظ( )وە ثڕاٚەجەٚە، ظوحۆرەوبْ، پبرچەیەویطیبْ ٌەخەرگی
  ئەٚ ثەرْ جەٚە، ثەثێ ئەٚ ظەسث ثۆ خەسحەیٚٚەورظ

 :وەضتاماریی ىٔ تٔمْینی بوّیاتی دەقٔشیعرەمٔدا

زەِە سەػیع زەسەْ( )٘بٚڕاَ ٌەگەڵ  ڕەضٕەگر ٚ ٔٛٚسەر     
وە ظەڵێ:" زِبٔی لٛثبظی خەٌیزاظە ئۆرگیٕبڵێىە، ٌەسەرٚٚی 
ئەٚەٚەیە، وەسبٔی ظیىە ثحٛأٓ السبیی ثىۀەٚە، ئبضر ٚەن 
ڕٚٚثبرەوەی ٘ێراوٍیحۆس ٘ەِیطە ضۆڕەی ظێث ٚ ٌە گۆڕاْ ٚ 
ٔٛێجٛٚٔەٚەظایە. گۆڕأىبری ٚ ٔٛێىرظٔەٚە ٌە ضیؼرظا، جۀیب ٌە 

ثە زِبْ ظەسث پێعەوبت، زِبٔێىی  ثەاڵَ زِبٔعا چڕ ٔبثێحەٚە،
ثە زِبْ ظەسحپێعەوبت: ثڕٚأە   (2٨)یبضی ٌە زِبٔی ثبٚ... ."  

( ٚضەی وٛرظی ڕەسەْ ورظٚٚە، 2٨ )ضبػیر چ ٚەسحبوبرییەوی ثە
٘ەر ٘ەِٛٚیبٔی ٌە زاجی فەر٘ۀگی ضٛیبٔعا ظاِبڵیٛە ٚ 
خٛأحریٓ پۆضبوی ضیؼر ثە ثەرظاورظْٚٚ.  ظاڕضحٓ ٚ ثٛٔیبجێىی 
جۆوّەظاری ظەسحٛری ڕێزِبٔی وٛرظی پەیڕەٚ ورظٚٚە. ضبڵییە ٌە  
ٚضەٚ ظەسحەٚاژەی ٔەگٛٔدبٚ ٚ ظاجبضراٚ ٚظرٚسحىراٚ. پەرظەوبٔی 

ۆگەریی ثیرۆوەی سەرثبسی ضیؼرەوە ٌەظٚای یەن ظێٓ ٚ ضبٔ
خٛاْ ڕێىطراْٚ، جب ڕاظەیەن یەوسبٔٓ ٌە ظرێژیعا. سۀحەری  
ِەوبٔی  ثیرۆوەوە، ٌە ضەسحەضبٔەی ٘یٛایە ٌە سٍێّبٔییە، 

ٚەن ضۆر وراٚەجە چەلێىی گەرظٚٚٔی، زەِۀەوەضی  ثەاڵَ
  .وراٚەیە

ضۆضئبٚاز ٚ ٌە ڕٚٚی ٘ٛٔەریی چٕیٕەٚە، ظەلەوە، زۆر    
٘بڕِٛٔیعارە، ئەِەیص ثە گەِەورظٔێىی ضبراٚەی ظۀگەوبٔی 

ظا.  ز ٚ ٘ێز ٚ ئبٚەزە ٚ رجُ ٚ ...ضیؼریی، ٌە فۆٔیُ ٚ ثڕگە ٚ ئبٚا
 2ژْ( )خبر ٚ  ٚضەی  ١ٌە( )( ٚضەی ظەلەوەظا، ٚضەی 2٨)ٌەَ

جبڵ( )خبر ٚ ٚضەی  2٘یٛا( )خبر ٚ ٚضەی  2ِەِه( )خبر ٚ ٚضەی 
خبر ــ ثۀبٚ ٚٔیطبٔەٚە ــ ظٚثبرە  2ضەسحەضبٔە( )خبر  ٚضەی   2

ثٛٚیٕەٚە. ئەَ ئبٚازأەی ٌە ثڕگەوبٔعا ظێٕە ثەرگٛێ، وە 
 :ِۆسیمبی ٔبٚەٚەی ظەلەوە سبزظەوەْ، ثەَ خۆرەْ

  ل  : لە : ڵە
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  ێر : یر : پر : تر

  بو : خو

   بە : خە : نە : چە : مە :  مە : مە  : كە : كە : كە

 : یسژ 
ی
 ب

  اكە : كا : ك

  را : خا : وا : دا  : دا : كا : كا

  تژی : لەیه

  یس : ست

  خە : خە  : خا : خا

  وا : وە

  مك :  مك : مك

وێطی ظەلەضیؼرە، ئەگەر ثە ثبزظاْ ٌەسەر ظێڕەوبْ    
زۆر پڕ ئبٚاز ڕێىە، ئەَ ٔەزِی  (run on lines)  ثطٛێٕعرێحەٚە

 :ثڕگەوبٔیەجی ثە ٔبٚٚٔیطبٔەٚە

٪ /(١+  ١ / )(00 +00 / )(٩+  ٩  / )٪  

ظ /  ق  /  ع(.  )بڵییە ٌە ظۀگە وەرضەوبٔی ٚەن  ظەلەوە ض   
سەرەجب ٚ ثٕەجبی ظەلەوەش ٘ٛٔەرِۀعأە، ثە یەن ظەسحەٚاژە 

ژٔێه ٌە"ضەسحەضبٔەی ٘یٛا"(، ئەَ گەڕأعٔەٚە )ظیبریىراٚە: 
ثٛٔیبت ٚ ئبٚازی ظەلەوەظا ٘ەیە. ڕٚأجێژییە وبریگەری ٌە 

ٔەضۆضطبٔە( ثۆ )ضەسحەضبٔە( ٌە خیبجی )٘ەڵجژارظٔی ٚضەی 
ٔەضۆش( )ضەسحە( ٌە )ئەٚە ظەگەڕێّٕەٚە وە وبریگەری ٚضەی 

ٚەن ثڵێ الیۀە ظەرٚٚٔەیەوەش ظەضبجە ، ثە٘ێزجر ٚ لٛرسحرە
ڕٚٚ، ئەِە خگە ٌە ٔیطبٔعأی زۀیٕێه ثۆ ضیؼری والسیىی 

ەی وٛرظی، وە ئبضٕبیە ثەَ ٚضەیە، ثڕٚأە ظۀگعأەٚ
ضەسحەضبٔە ٚ ضەسحە ( ٌەَ ظێڕە ضیؼرەی ِەزٛی چۀع ضۆش )

 :ظێٕەثەر گٛێ

 ئەوی سەوزەی كەوا شینە، لەسەیری خەستەخانەی عیشق

ــوێنــا خــــەســتە دێ یــەر خــەر هــــەســـــل ــینە، یا شــــاســـــی یـــدنــ  (2٩) ــینەــــ
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 :ئــامــاً

ٚ ڕاظە ٚ  ئەزِٛٚٔی ضبػیرەئەزِٛٚٔبیەجی پۆپەی گەضبٚەی    
ٚ ٘ٛٔەریی ضبػیر ظەسحبٔیطبْ  ی ضیؼرییظەسەاڵجڕێژەی 

ظەوبت. ٘ەِیطە ضیؼرە ئەزِٛٚٔبٚییەوبْ، وە ثەر٘ەِی ٘زری ٚ 
ضەیبڵی ضبػیرە ئەزِٛٚٔعارەوبٔٓ، جۆوّەجر ٚ ثە٘ێزجر ٚ 
ڕاسگۆیبٔەجرْ ٌەٚ ضیؼرأەی ٌە ثیبیبٔی وبوی ثەوبوی ظٚٚر ٌە 

سۀگی ٔٛٚسراْٚ.  ئەزِٛٚٔبیەجی   ئەزِْٛٚ ٚ وەجٛاریەت
ظەلی ظاجبضراٚی لڵپ  ِەزەوە وە ضبوبری ڕەسەْ ٌە

  ثۆیە ٘ەِیطە ضبوبرەوبْ ٔەِرٚٚ ٚ ثڵٕع ظیبرْ ،خیبظەوبجەٚە
(Sublime poems)   کٛرجەثٕەٌەچبٚ  ضیؼرە سبٚێٍىەوبْ  وە  ٚ

 . ػِٛروٛرجٓ

 کۆتان                                                                    

 :ضــٔرچاوەماُ پٔراوێس و

   ١١٠٥/.٢/٠١،  لە  ٤١١( هەفتەنامەی ڕەخنەی چاودێر، ژمارە ٠ 

إن و كەریم مستەفا شارەزإ، چاپكرإوەكانی  (١  ،  سەردإر حەمید مێر دیوإنی حاچی قادری كۆن 
ن  و إلوإنی ناوچەی كوردستانئەمیندإریەتتر     ٢١، ل. ٠٨٧٥ ،گشتتر ڕۆشنبێر

   http://www.thepoeticexperience.com3)  

  4)http://www.biography.com/people/samuel-beckett-9204239      
5)http://www.sufism.ir/books/download/arabic/molavi-ar/fihe -ma-fih-

ar.pdf 
، ئازإد عەبدوإوإحید، ئەختەر  (٥ ر
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 (١١)بابٔتی 

 ڕەخْٔضـازی ىٔ بٔراوردکاریی شـیعردا ـ  

 چّٔذ تێکطتٔ شـیعرێکی  ڕێباز ٍٔحَوود بٔ َّوؤّ

 

  )Comparative ئەگەرچی ِێژٚٚی ئەظەثی ثەراٚرظکبری    
 )Literature  ئەظەة ٘ێطحب ظٚٚ سەظەی جەٚاٚٔەکرظٚە، ظەثیٕیٓ ٌە

ٚ  ٚ ِەلبِێکی ثباڵی ثۆضۆی زآِ کرظٚە ٚ ٘ٛٔەری خیٙبٔیعا پێگە
ظۀگعأەٚەکبٔی ٌە ثٛارە ٚ  ڕۆژ ظٚای ڕۆژیص ڕۀگعأەٚە

 خیبکبٔی ئەظەة ٚ ٘ٛٔەرظا جۆضحر ٚ زۆاڵڵحر ظەثی ٚ ثە زاراٚەخیب
ٚ چەِک ٚ جیۆر ٚ رێجبزی ٔٛێحر ظەٚڵەِۀعجر ظەکرێث. ثەظاضەٚە 

رضعا، ئەَ ڕضحە ئەظەثییە ثباڵیە، ٌە ئەظەثی کٛرظی ٘بٚچە
کەِحر خێ پۀدەی ظیبرە ٚ کبرظأەٚەکبٔی ٌە ظا٘ێٕبْ ٚ 

کبڵ ٚ الٚەکییە.  گەضەپێعأی ئەظەثەکەِبٔعا ئەفرأعْ ٚ
ظەثێ  ظأّبْ ثەٚ ئەظەثە زۆرْ، ٌەٚأە:ثبیەضٕە ٔییەکب٘ۆ

ٌە  بْٚ ٔٛٚسەری ئەٚ ڕضحەیە ضبرەزایەکی ثبضی ڕەضٕەکبر
چ جیۆری )ئەظەة ٚ ِێژٚٚی ئەظەة ٚ گۆڕأکبرییە ئەظەثییەکبْ 

ٌە زِبْ ٚ فەر٘ۀگی  بْثێ ٚ چ پراکحیکی( ٘ەثێ، ظەثێ ضبرەزایی
 ظەثێ ٌە ٘ۆٔەرٚ، ئەٚ ثەر٘ەِبٔە ٘ەثێ کە پێیبْ ٔٛٚسراٚەجەٚە

ٌە  بْٚ  جٛأبی ظا٘یٕبٔی ٓزأسحی ڕەضٕە ٚ ڕەضٕەکبری ثزأ
 بریعا ٘ەثێ.ڕەضٕەسبزیی ئەظەثی ثەراٚرظک

ظەکرێ ثبیەش ٚ ثە٘بی ئەظەثی ثەراٚرظکبری ٌەَ چۀع سەرە   
 لەڵەِەظا چڕکەیٕەٚە:

   ٚ ٌٚێکۆڵیٕەٚە ٌە ِێژٚٚی ئەظەثی ٔەجەٚەیەکی ظیبریکرا
کبرجێکرظْ ٌۀێٛاْ  بٔعأی ئەٚ ٘ۆکبرأەی کبریگەری ٚٔیط

 ئەظەثی ئەٚ ٔەجەٚەیە ٚ ٔەجەٚەکبٔی ظیکەظا ٘ەیە.

  ٚ ٘ەڵسۀگبٔعٔی ضبػیر یبْ ٔٛٚسەرێک، کە ٌێکعأەٚە
  ٌەسەرە. کبریگەر ٚ کبرٌێکرظٔی ئەظەثی ثێگبٔەی
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  جێگەیطحٕێکی ڕْٚٚ ٌە ئبڵٛگۆڕی ٘ٛٔەرێکی گرٔگی ٚەک
 (0)ڕەضٕەی ئەظەثی.

  ثژارظەی ئەٚ ظەلبٔە ظەکبت کە ضۆِبڵی ٚ ٌۆکبڵیٓ ٚ ظەلە
 گەرظٚٚٔییەکبْ ثە خیٙبْ ظۀبسێٕی.

  پرظێکیطە ثۆ ٌێکٕزیک کرظٔەٚەی ٔەجەٚەکبْ ٚ پبچێکە ثۆ
ضۆڤێٕیسحی ٚ  ٚڕٚضبٔعٔی ثەرثەسحی ڕەگەزپەرسحی 

 ٔەجەٚەپەرسحی  ٌە ٔێٛاْ کۆِەاڵٔی ضەڵکی ئەَ خیٙبٔەظا.

ظەثێ ئەٚەش ثۆ ضٛێٕەر ڕٚٚٔجکەیٕەٚە کە ئەظەثی    
ثەراٚرظکبریی ٘بٚچەرش زۆر گۆڕأکبری ثەسەرظا٘بجٛٚە ٚ 

بثطبٔەی ئەظەثی ثەراٚرکبریی فەرۀسی ٚ ٌەلبٚغی لٛج
ئەِەریکی ٚ رٚسی ظەرچٛٚە ٚ ضێٛاز ٚ رێجبزێکی سەرظەِییبٔەی 

بٔەی فەرۀسی ٘ەٚڵعەظات ثەضۆیەٚە ثیٕیٛە. ٌە کبجێکعا لٛجبثط
ٛەی ٌێکعأەٚەی ئەظەثی ثەراٚرظکبریی ثەر٘ەِێکی ێٌە چٛارچ

 ئەظەثی ثەزِبٔێکی ظیبری کراٚ ٌەگەڵ ثەر٘ەِێکی ٘بٚضێٛەی
ظیبریکراٚ ٌە زِبٔێکی جرظا ئۀدبَ ثعات، ئەٚا لٛجبثطبٔەی 

ٚ  ئەِەریکی ٘ەِٛٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ثەراٚرظکبرییەکبٔی ٔێٛاْ ٘ٛٔەر
الیۀەکبٔی ظیکەی ِەػریفی ِرۆییە، ٘ەرٚە٘ب ٌە ئەظەة ٚ 

٘ەرچی  (2)ظەرٕٚٚٔبسی یبْ ٌە ئەظەة ٚ ئەضاللیص ظەکۆڵێحەٚە.
یۀە ئبیعٚۆٌۆژییەکبْ لٛجبثطبٔەی ڕٚٚسییە پحر ثبیەش ثە ال

ٚ  ەڵگبٚ کۆِ ظەظات، پطث ثە جیۆرییەکبٔی ضٌّٛٚی ٘ەسبرە
ی ی. ثەاڵَ ئەظەثی ثەراٚرظکبرئەظەة ٚ ڕۆضٕجیریی ظەثەسحێ

 ٘بٚچەرش پبٔحبی خٛگرافیبیی ٚ کەٌحٛٚری ٚ ِێژٚٚی زۆر فراٚأحر
ٚ ثەرثاڵٚجر ثٛٚە. ثۆ ّٔٛٚٔە ئیّڕۆ ئەظەثی ثەراٚرظکبری پەي ثۆ 

ثبت ٌە کبجێکعا یبریکراٚی ئەِەریکی ٚ ثەریحبٔی ظەثەر٘ەِێکی ظ
زِبٔی ئیٕگٍیزی(، یبْ )زِبْ ٔٛٚسراْٚ  ٘ەرظٚٚکیبْ ثەیەک

ثەرٚارکبری ٌە ٔێٛاْ ظەلێکی فۆٌکٍۆری ٚ ظەلێکی ڕۆِبٔسی 
یە ئەگەر ظەلە ضیؼرێک یسەظەی ٘ەژظەَ ظەکبت، زۆر ئبسب

ٌەگەي جبثٍۆیەکی ضێٛەکبری ثەراٚرظ ثکبت ثەٚ پێیەی کە 
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ٚ  گٛجرێ " ضیؼر جبثٍۆیەکەی خٛأە ثە ٚضە ٔەضطێٕراٚەظە
 جبثٍۆی ٘ٛٔەرێص ضیؼرێکی  ٔبسکە ثە ڕۀگ ظاڕضحراٚە."

ێک ٌە ڕێجبزثۀعەش ٚەک ڕەضٕەکبرێک،  ٌێرەظا،    
ثەراٚرظکبرییەکبٔعا ظەگرِەثەر، کە ٘ەَ ڕۀگعأەٚەی ڕەضٕەی 

ثێ. ٚرظکبری پێٛەظیبر ئەظەثی ٚ ٘ەَ ڕۀگعأەٚەی ئەظەثی ثەرا
ی ٘ەرظٚٚ ظیٛەکەی یڕٚٚٔکەیٕەٚە، کە ثەراٚرظکبر ظەثێ ئەٚەش

ٚێکچٛٚٔەکبْ ٚ سیّب )ظەلە ئەظەثییەکە ظەگرێحەٚە، 
ٚ گۆضەیەکی ئەٚ ظەلبٔە  ظژثەیەکەکبْ(، خب ٌە ٘ەر ڕە٘ۀع

ظەلئبٚێزاْ( ثۆ لسەکرظْ ٌە ظٚٚ ظەلی )ظاثٓ. ٘ەرچۀعە زاراٚەی 
ی یئەظەثی ثەراٚرظکبرظێ، ثەاڵَ ٌە ٔٛٚسراٚ ثە یەک زِبْ ثەکبر

ٚ ظەکرێ  ثەر٘ەِەکبْ زاظەی  ٘بٚچەرضعا، ئەٚ کۆجە ضکێٕراٚە
ٚ یەک فەر٘ۀگ ٚ یەک ژیٕگەش ثٓ.  یەک زِبْ ٚ یەک کەٌحٛٚر

ثۆیە ٌێرەظا سٕٛٚرەکبْ ظیبری ٔەکراْٚ ٚ ٌە ٔێٛا ثبزٔەی ئەظەثی 
 کٛرظی ٚ ئەظەثی ٔەجەٚەی ظیکەضعا ٌێکۆڵیٕەٚەکە ئۀدبِعراٚە.

حپێکیص، پێّبْ ثبضە پٛٚضحەیەک ٌەسەر ضبػیر پێص ظەس   
ڕێجبز ِەزّٛٚظ( ـ کە جێکسحەضیؼرەکبٔی ثۀّٛٚٔە ٚەرظەگریٓ ـ  )

ٚ ٘ەر  جۆِبرکەیٓ. ئەٚ ضبػیرە الٚە، ٌە سٍێّبٔی ٌە ظایک ثٛٚە
ٌەٚێص  لٛٔبغەکبٔی ضٛێٕعْ ٚ ئبضٕبثٛٚٔی ثەئەظەة ٚ سەرجبیی 

ٚۀعی کٛرظی، ٔٛٚسیٕی ظەسحپێکرظٚٚە ٚ ظٚاجر ٚەک زۆر ٌە ڕە
جبکٛ ئێسحبش ٌەٚێ ظەژی. ٌە  ٚ ٘ۆٌۀعا( ثٛٚە)پەرجەٚازەی ٚاڵجی 

ثب، یبری ثە ثیرەٚەرییەکبٔی )( ظا کۆِەڵەضیؼری 211٩)سبڵی
حب پحر ٌە ِبڵپەرە ثبضچە ظەکبت( ٌە سٍێّبٔی ثاڵٚکرظۆجەٚە، ئێس

ظەکبجەٚە، ثەجبیجەجی ِبڵپەڕی ثەر٘ەِەکبٔی ثاڵٚ ئەظەثییەکبٔعا
ئەِڕۆ(. ثە ضیحڵەکبری چۀع ثەر٘ەِێکی  )ظۀگەکبْ( ٚ ِبٌپەڕی )

ئەٚ ٌێرەظا، ٘ەٚڵعەظەیٓ ثە زِبْ ٚ فەر٘ۀگ ٚ ئەزِْٛٚ ٚ 
 جٛأسحی ئەظەثی ئەٚ الٚە ئبضٕبجبْ ثکەیٓ.
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 یٔک: تٔوەرەی ضٔدەٍی ٍْذاڵێ:

 ِەزّٛٚظ ظەڵێ: ڕێجبز

 
  ئەوەی ماندووی کردووم

 نە قوڕی خەسنی غەیم سەفەریبوونمە
  
 کە هیچ پەیکەرێکم لن 

 کرێ...  ب   دروست نا
 

ەوەریمە  قوریس بێ 
 

وشیتاڵ  نە شژ
 کە شانومىل غەریبییم

ێ   …ب   داناپۆشژ
 

 بەڵکو منداڵییەکەمە،
  گەورە ب   و

ی ناتوابی  هەرگێ 
 بەردەوام لە نیوەی ڕێگادا

 (٢)ج   دەهێڵدرێ! 

                 تۆَ ترۆپبرظ)ضبٔۆٔٛٚسی ئیٕگٍیزی ثەڕەچەڵەک خیکی     
- ٩١١٧Tom Stoppard) ، سەرظەِی ِٕعاڵیت تٛأیت ظەڵێ:"ئەگەر تۆ

 (٤)ثەضبٔی ضۆت ظاظەیت ٚ ٘ەِیطە ٘ەڵیگری، ٘ەرگیز پیرٔبثی."
چٛٔکە ٚەک ظەرٕٚٚٔبس ٚ کۆِەڵٕبسبٔیص تٛێژیٕەٚەیبْ 

ٚي ٚ پەرش ٌٛەسەرکرظٚٚە، ئەٚ سەرظەِە ڕەگ ٚ ڕیطەی ٘ێٕعە ل
پتر سبڵەکبْ ثەسەر یەکتریعا لەاڵچٓ ظەثٓ، ٚ ضۆڕاگرە تب  ٚثاڵٚ

ٚ ضۆضەٚیستریص ظەثٓ،  بٔە ضەستر ظەثٕەٚەیئەٚ ثیرەٚەری
ی ضۆضی ٌەٚ بی٘ەرچۀعە ِٕعااڵٔی کٛرظ ثەظەگّەْ ترٚسک

ٔی پر ئیص ٚ کبرٚکبسجی ەسەرظەِەظا ظەثیٓ ٚ زٚٚ ڕۆژەکبٔی تەِ
ٚ کٛێرەٚەری، ثەرائەتی ئەٚ سەرظەِەیبْ ٌێزەفتعەکب، ثەاڵَ ثۆ 
ضبعیر ٚ ئەظیت، ثبی ئەٚۀعەی ٚەگیرظەکەٚێ کە گۆِبٚی 

 ضەیبڵی پێ ثطڵەلێٕٓ.

رێجبز ِەزّٛٚظ، ٚەک زۆرثەی ضبعیراْ، ٌە چۀعاْ    
ٚ  ظەلەضیعری ٔبسکعا، ظەکەٚێتە ژێر ڕٔۆی ئەٚ سەرظەِە

٘ەٚڵعەظات، ثە زِبْ ٚ ٘ٛٔەری ضیعری ڕۆزی ٚەثەرثێٕیتەٚە، تب 
ی پرۆپٛٚچی ژیبْ ە٘ەرٔەثێ ثۆ چۀع سبتێ ٌە ژاٚەژاٚ
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ٚ ظیسبْ ِٕعاڵجێتەٚە. ٌەَ ظەلەی سەرەٚەظا،  ظٚٚرکەٚێتەٚە
ئەٚەیە: کە ئەٚ سەرظەِە ٚەک ِٕعاڵێکە   (The Theme)ثیرۆکەکە 

لەت گەٚرۀبثێ ٚ پێٕبگرێ تب ڕێگبی کبرٚأی ژیبٔی ٌەگەڵعا 
سەفەرەکە( ٚ ٔە ٌە )تەٚاٚکبت. ضبعیر ٔە گٍەیی ٌە 

ظڵی ئەٚ ثۆتە ثەرظ، ٌەسەرئەٚەی  غەریجییەکەیە(،)
کە ٚەک ئەٚ  ٔەگەڕأەٚەی سەرظەِی ِٕعاڵیتی ـ ٔە سەرظەِە

گەٚرە ظەثێ ٚ ٔە ضۆێ ٚەک سەرظەِەکە ثچٛٚک ظەثێتەٚە ٚ 
 ظەچێتەٚە سەرظەِی خبری خبراْ.

( کۆپٍەکە ظا، ظٚٚ کۆپٍەی ڕۀگڕێژکرظٚە ثە ٣)ٌە ظەلەضیعرە    
ثێٙٛظ ٚ ڕەزاگرأە، غەرەیجی(، سەفەرێک کە ٘ێٕعە )سەفەر( ٚ )

ٔٛٚسبٚە، ثۆ ٘یچ  ەلٛڕی  ئەٚ سەفەرەی کە ثە پێاڵٚەکبٔیەٚ
ٚ  غەریجی(یەش ٘ێٕعە پەڕپٛٚت ٚ پەرتەٚازە)ظەستٕبظات ٚ ئەٚ 

 ثێٕەٚایە، ضرٚضیتبڵێک ٔییە کەِێک گەرِی ثکبتەٚە.

 ئەٚ ٘بٚکێطەی کە ٌە زەیٕی ضبعیرکێطراٚە ئەٚەیە:

 
ئەٚ لٛڕە ٚ لٛرسیی ئەٚ  ٚاتب ئەٚ سەرظِە ظەتٛأێ ضەستیی  

ثیرەٚەرییە ٌە یبظ ثەرێتەٚە. ئبٚازی ظەلەکە زریٕگبٔەٚەی 
لٛڕ ٚ غەَ ٚ )ە ثە ضۆضی تێعایە ٘ەرچۀعە تەٚاٚ لٛرسجٛٚ

سەرٚاکبٔی  ەِٕعاڵیی(، کێطەکەی کراٚەیەٚ یسەفەر ٚ غەریج
ٚ  سەفەر)ضرێ / ظرێ(. ثەئبسّبٔی  کرێ /)٘بڕِۆٔیئبِێزْ 

٘ەٚری ضەیبڵیىی ضەست ظەثیٕرێ کە  غەریجی ٚ ِٕعاڵییەکەٚە(
سەفەر( ٚ )ثەرچبٚی ظەلٕٛٚسی گرتٛٚە. ظەثێ خیبٚازیی ٔێٛاْ 

سەفەریجْٛٚ( )سەفەریجْٛٚ(ٔیص ٌەثەرچبٚ ثگیرێت ثەٚەی )
ظەالٌەتی ثێ ئۆلرەیی ٚٔبسکٛٔبیی ٚ لەٌۀعەری ظەٚررٔیی تێعا 

 ثەظی ظەکرێ.

                  ٚیرظزسّێتٚڵیەَ )ثبٚکی ضیعری ڕۆِبٔسی ئیٕگٍیزیی     
٩١٣٢ – ٩٧٧٢ Wordsworth Williamٌە ظەلەەضیعرێکی ضبکبرظا )  

 ظەڵێ: ِٕعاڵ ثبٚکی پیبٚە(،)ثۀبٚٔیطبٔی 
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                                                                                           دڵم خورپەدەکات، 
  پەلکەزێڕینە 

ی
بەئاسمانەوە دەبیم                                                                   کاب

                                                                    لەسەرەتابی بوونمەوە هەر وابووم
ئێستاش وا بووم بە پیاو و هەروام                                                                                              

یش دەبم هەر وادەبم                                                                              کە پێ 
                                                                                     توخوا لێمگەڕێن با بۆخۆم بمرم! 

             منداڵ باویك پیاوە و                                                                                                          
  تەمەنم                                                                                                                     ڕۆژابی   ئارەزوومە خواناسن  شوشتنی 

 (٤)! یەک یەک، بەیەکەوە گرێدەن

( ظێرەضیؼری کٛرت، ضبػیر، چەپکێک ثیرۆکەی خٛاْ ٪)ثە    
ٔێٛاْ  ییخٛاْ ظەضبجە ِسث پەیبِگر: خٛأی سرٚضث، پەیٛۀع

خیٙبٔی سرٚضحی ٚ خیٙبٔی جبک، ثبیەضی سەرظەِی ِٕعاڵیی ٚ 
 ثیرەٚەرییەکبٔی.

ٛاز ٚ ئبِرازی ثەسحٕەٚەی ێ٘ٛٔەری ضیؼری ظەلەکە ض   
ڕۆژەکبٔی جەِۀە، ئبِرازی ثەسحٕەٚەکە ٌەسەرظەِی ِٕعاڵی 

پەٌکەزێرێٕە(یەٚ ٌەسەرظەِی ثبڵغجْٛٚ ٚ گەرٚثٛٚٔیطعا )
ٔێٛاْ ئەٚ ظٚأەضعا زەسرەجێکی ضٛظأبسیی سرٚضححی(یە.  ٌە )

خەرگجڕ، جب ڕەظەی جەِۀٕبکرظٔی ِرظْ ـ  ظێحەثەرگٛێ! ٌەظەلەظا 
ئبِبژەیەک ثۆ ئەٚ ِیحۆٌۆژیبیە کراٚەکە ظەڵێ؛ ڕۆزی ِٕعاڵەکبْ 
ظەچێٕەٚە ئبسّبْ ٚ خبرێکی ظیکە ظێٕەٚەثەر ئەٚ ِٕعااڵٔەی 
جبزە ٌەظایک ظەثٕەٚە. ئەٚ ئبِبژەیە ثۆ چۀع سەظەیەک ٌە 

 ٚ زۆری ٌەسەر گٛجراٚە. ەثی ئیٕگٍیزی ظۀگعأەٚەی ٘ەثٛٚەئەظ

 ڕێجبزظەکرێ کۆٌکەی ٘بٚثەش ٌە ٔێٛاْ ظەلەضیؼرەکەی   
ٛەیە ێٚڵیەَ ٚیرظزسّێت، ثەَ ضِەزّٛٚظ ٚ ظەلەضیؼرەکەی 

ضتیەڵکبری ثۆ ثکرێ؛ ٘ەرظٚٚکیبْ زۀیٓ ٚ غٛرثەتریبْ ثۆ 
ئبگری ئەٚ ( بٔیٛەی ڕیگ)ظەِی ِٕعاڵی ٘ەستبٚە، یەکەِیبْ سەر

ٚ ظٚٚەِیبْ ثیٕیٕی  سەرظەِەی ٌە سیٕەظا ضۆضکرظٚە
پەٌکەزێرێٕە(کە. ضێٛازی  کبرظأەٚەی زەسرتەکەی ڕێجبز )

کە ِبٔعٚٚی کرظظٚە( ٌێ ئەٚەی ضبعیری )ِەزّٛٚظ  ئەٚەیە 
ظەکب. رێجبز ثە ظٚٚ یزی ئەٚەیە کە تەِۀٕبی ِرظٔی ثۆئیٕگٍ
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ەستی لەظەر پرسیبری ثێ ٚەاڵَ ٘ۀبسەی ٌەثەرظەثرێ ٚ ڕاظ
پرسیبری یەکەَ: ثۆ ِٕعاڵیی گەٚرە ٔبثیێ؟ پرسیبری )ظەثێ 

ظٚٚەَ: ثۆ ظەثێ ِٕعاڵیی ثەخێجٙێٍعرێ؟(، ٘ەرچی ٚڵیەَ 
تی(ظا رۆژەکبٔی ضٛظأبسیی سرٚض)ٚیرظزسّێت ظەیەٚی ٌەڕی 

ئەستٛٚٔعۀگ  (٣)ٌەسەر ڕێجبز ظەلەضیعرەکەی پێکەٚە کۆکبتەٚە.
سەفەریجْٛٚ / غەریٕی / ِٕعاڵیی( ثەاڵَ ئەٚەی ظیکە )ڕاٚەستبٚە

پەٌکەزێڕیٕە / ضٛظأبسیی )( ئەستٛٚٔعۀگ ڕاٚەستبٚە ٢)ٌەسەر 
( ظێڕی ٌە ٢)سرٚضتیی(. ئەگەرچی ظەلەکەی ٚڵیەَ ٚیرظزسّێت، 

٘ێ ڕێجبز کەِترە. ٌێ پتر سیطٕبضە ثە فەٌسەفەکبٔی سەرظەِی 
ٚ  ٚ ثێسٕٛٚرضبعیر. ٌە ٘ەرظٚٚ ظەلەکبٔیطعا ضەیبڵ، لٛٚي 

٘ەٚای  ٚ ضبعیرأەیە. ئەٚە خیبٚازییەی کە زۆر زەلە، کەش
، ظەرثەظەری ٚ کٛرظستبٔییە، ٌە ضەَ)ز ِەزّٛٚٚظ جبێظەلەکەی ڕ
ە ثە ظیّۀی ڕۆِبٔسی ٚ ڕٌێ ئەٚکەی ظیکە چ ،غەریجیعا(

 سرٚضتی خٛاْ ٚ ظڵگیر!

( ٌە ٢٤٤٨ـ   ٠٩٤٠ِەزّٛٚظ ظەرٚێص  )ضبعیری فەڵەستیٕی    
ٟ اِٟ(، ثە ظۀگ ٚ ٔەغّەیەکی ظیکە اٌ)ثەضێکی لەسیعەی 

زەسرەت ثۆ سەرظەِی ِٕعاڵی ضۆی ٘ەڵعەکێطێ ٚ ثە 
 ٘ۀیسکەٚە ظەڵێ:

 بۆ دایکم()

                                                                                                   ی دایكم و كه زرۆی نانه تامه
                                                                                                                ی دایكم و كه قاوە

                                                                                                     رداهێنای  دایكمم سه ست به دە
                                                                                                            یم منداڵیم ردە وا  سه

                                                                                          ی   و ەد ورە دوای  ڕۆژ  گه ڕۆژ له
                                                                                                                    بم عاشق  عومری خۆم دە

                                                                                                            ر مردم         چۆنیك گه
وی فرمێسكه  له

 
 (٥) .كەم رم دە كای   دایكم شه رمه گه سێڵ

ِەزّٛٚظٚ  ڕێجبزضبڵی ٘بٚثەش ٌە ٔێٛاْ جێکسحە ضیؼرەکەی    
سەرظەِی ِٕعاڵی(یە، ثەاڵَ ٌە )ئەَ ظەلەی ِەزّٛٚظ ظرەٚێص 
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ظەگرْ. ٌە الی گبی خیبٚازەٚە، کە یەک ٚاجب ٌەضۆظٚٚ گۆضۀێ
ٚە، گەٚرۀبثێ، ِٛەزّٛٚظ، ئەٚ سەرظەِە چەلی ڕێجبز

گەضۀبکبت، ثەسەرٔبچی ٚ لۆٔبغەکەی ضۆی جێٕبپەڕێٕی، 
ٛٚظ ّچۀعە٘ب سبڵە ٘ەر ٚەک ضۆیەجی. ٘ەرچی ٚێٕبکەی ِەز

ظەظا، ئەٚ سەرظەِە ڕۆژ ثە ڕۆژ  ظەرٚێطە، پێچەٚأەکەی ٔیطبْ
گەٚرەظەثێ ٚ ٌەگەڵ جەِۀی ضبػیرظا ٘ەڵعەکطێ، ثەاڵَ ٌە 

ثیرۆکەکبْ( ٌە یەک ضبڵعا پێکعەگەْ. )کۆجبییعا ٘ەرظٚٚ ٚێٕە 
ظا، ئەٚ سەرظەِە ٚ ٘ۆضی ڕێجبز ِەزّٛٚظ چۆْ؟ ٌە زەیٓ ٚ ثیر

ظٚێٕکۀە، ٘یچ  یٚ ڕۆژگبرەکبٔی ٘ەر ظەڵێ لەظ ٔبسڕێحەٚە
کیبْ ثەسەرظا ٔە٘بجٛٚە. ٌە ظیعی ِەزّٛٚظ گۆڕأکبرییە

ظەرٚێطیطعا ثە ٘بِبْ ضێٛە، ئەٚ ڕۆژگبرەی سەرظەِی ِٕعاڵێ 
چرکە ثەچرکە ٌە گەڵیەجی ٚ ثۆ جبٚێک ئەٚ ثەخێ ٔب٘ێڵٓ، ٘ەر 
ظەڵێی ظٚٚأەی ظاکێکٓ. ثە کٛرظی ٚ کرِبٔدی ٌە الی ٘ەرظٚٚ 

بپبی ٚ سەرج یٕعەبسەرظەِی ِٕعاڵی ظرێژثۆجەٚە  ثۆ ئضبػیرەکە، 
ژیبٔی ئەٚأی ظاپۆضیٛە. ئەگەر ِٕعاڵیی ِەزّٛٚظ ظەرٚێص ٌە 

ٚری فەٌەسحیٕی ٚ جبِی لبٚەی ػەرەثی ثێ، ٚثۆٔی  ٔبٔی جۀع
سەرظەِی ِٕعاڵیی( )ئەٚا کبجێک ڕێجبز ِەزّٛٚظ زاراٚەی 

ثەکبرظە٘ێٕێ، ئبِبژەیە ثۆ ضحە ضبراٚەکبٔی ئەٚ سەرظەِە، کە 
 ّجەجرضی سٍێّبٔییە.ٚ جبِی ضێٍ ثۆ ئەٚ ثۆٔی ٔبٔی کٛرظییە

ٌەجیف ٘ەڵّەت(یص ٌە ظەلێکعا ٘ەِبْ ثیرۆکەی سەرظەِی )   
 ٚ ظەڵێ: ِٕعاڵی ضۆی ظاڕضحۆجەٚە

                                                                                                                   ب   ...  برسیم دە  زۆرجار كه
ە   ز له حه  

                                     م                                                                كه رم دە رم گه یك گه یه كۆلێ 
ە  
 كۆلێ 

ی
                                                                                            ...؟ ند خۆشه رم چه ى گه ئاى بۆب

 مناڵیم بێ  دە
ی
                                                                                                               وە ...  خاته رۆژاب

                                                                                                    و كرد دایكم نابی دە  ى كه و رۆژانه ئه
                                                                                               كونچ  و   به  پكه و په  و مارمارۆكه حنه
                                                                                                          ردم ... ك ى بۆ دروست دە النه كه

...؟                                                                                                                            ئاى دایكم كوابی 
                                                                                              و سنی ئه ى نابی دە ندە وە یچ نانێك ئهه

                                                                                                                                    و    خۆش نیه
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  ناكا ... 
                                                                                                             هیچ نانێك برسێتیم تێ 

 دە
ی
 (٦) ب    ...!  سنی دایكم نه ناب

ەِە ٌە ٔبضی ٔزار لەثبٔی(یص ثە زِبٔێکی ظیکە ئەٚ سەرظ)    
 ضّس رسبئً اٌٟ اِٟ( ظا ظەڵێ:)ضٛێعا ظەثیٕێ ٚ ٌە 

 هــۆ دایە گیان... 

 من ئەو کوڕەم کە شەپۆڵەکان تاودەدەم و

 تاکو ئێستاش

 تایمئ شەکرۆکەکانم لە زاری دایە

 دایە گیان، چۆن

 دایە گیان، ئاخر چۆن

 وا بووم بە باوک و

 هەر گەورە نەبووـ ووم؟
 (٧) 

سەرظەِی ِٕعاڵی( ثە ثەڵگە )ٌەَ جەٚەرظا، گەرظٚٚٔییەجی      
 ڕێجبزسەٌّێٕراٚ ظٚٚ ضبڵی جێعا ڕاڤەکرا، سەرظەِی ِٕعاڵی 

ژاْ ٚ چەٚسبٔەٚەی   ٚ ِەزّٛٚظ، پحر ثۆٔجەراِەی ئبزار
ٌێرە( )ٔەجەٚەیی کٛرظی ٌێعێ، ٌێ ٌەالی ضبػیرەکبٔی ظیکەظا 

ٚەَ ٘ەر سەرظەِەکە ٚەک ضۆی ّٔبیطکراٚەجەٚە. ضبڵی ظٚ
ئەٚەیە ٌە ئەلڵی ثێئبگبیعا، ثۆ ٘ەِیطە سەرظەِی ِٕعاڵی 

ٚ سبڵ ثە سبڵ ٌەگەي جەِۀعا ظەڕٚات ٚ  ظەِیٕێحەٚە
ٌەثیرٔبچێحەٚە، ِەگەر کەسەکە ضەڵفبٚ ثێث یبْ جٛٚضێ 

 ٔەضۆضییەکبٔی ٌەثیرچٛٚٔەٚە ثێ.

 پووختەی تەوەرەکە: 

( ضبػیرەکە، ٘ێطحب گەٚرە ٔەثْٛٚ ٚ ٘ەرِٕعاڵٓ، ١)٘ەر    
سەرظەِی ِٕعاڵی خٛأحریٓ ٚ ثەسۆجریٓ ثیرەٚەری ٌە ظەرْٚٚ ٚ 
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٘زریبٔعا خێٙێطحٛٚە، ٘ەِٛٚیبْ لەرزاری ئەٚ ثیرۆکە 
٘ٛٔەرییبٔەْ کە ٌە کبٔی ٚ سەرەچبٚەی ئەٚ سەظرەِەظا 

 ٘یٕدبٚە. ئەزِٛٚٔەکبْ خیبٚازْ، زِبٔەکبْ ٌە زۆر ڕٚٚە ٘ەڵێبْ 
ٚ ٘بٚظۀگٓ، پحر ٘ەٚڵعەظەْ، ثە زِبٔی ِٕعاڵ ثٕٛٚسٓ ٚ ٌە ٔێٛ 

 ثێطکە ٔەیۀە ظەرەٚە.

 دوو: تٔوەرەی ضـتٍٔی ڕۆژگار:

سیبسەجّەظاری  ( Pearl Strachan Hurdپیڕي سحراکبْ ٘یٛرظ )  
ئیٕگٍیز ظەڵێ:"ثە ٚضیبرییەٚە  ِبِەڵە ٌەگەڵ ٚضەظا ثکەْ،  

  (٨) چٛٔکە ئەٚاْ ٘ێزێکیبْ جێعایە کبریگەرجرە ٌە ثۆِجی ئەجۆَ."
رۀگ ثێ ضبػیر ِبٔعٚٚجریٓ گەریعە ثێ  کە ٘ەِیطە ٚێڵە 
ثەظٚای گٛٔدبٚجریٓ  ٚ پەسٕعجریٓ ٚ ڕەسۀحریٓ ٚضەی ِەثەسث. 

ٚضەیەی ضٛارەٚە، ڕێجبز ِەزّٛٚظ ثە یەک  (4١)ٌەَ ظەلە ضیؼرە 
ثێڕەزّی( یە، ِێژٚٚی سەرظەِێکی )( زەرفی،  کە ٨)جبکە ٚضەی 

ٚ ی ظەرٚٚٔی ضۆی ەجبڵی ٔەجەٚەکەی جۆِبرظەکبت ٚ ظیٛی ٔبٚەٚ
عەکبجەٚە. ئەٚ ثە ٘ۀبسەیەکی ظەرٚٚثەرەکەی سبیکۆٌۆژیبٔە ضی

 پڕ زەسرەجەٚە ظەڵێ:

 ورە گه  وبی  رگای مزگه ردە ی به و ڕۆژە ئه
ی  یك ب   به جێگایه  خشیم بۆ سابوون فرۆشيی

  ستێک به ئاشکرا خۆی درێژ کرد و ڕۆژە بوو که دە ئه
بی ڕۆحم

 
 بۆ قوڵ

: خۆشحاڵم به ناسینت ڕێباز  گوبی
 نابت؟ گوتم: ناوی جه

  ناسێت م بازاڕی دنیایه من نه یه له س هه م که گوبی : که

ە ڕ  
 !حمییه من ناوم: بێ 

ٔیٛ سەظەی ظا٘بجٛٚ ٚ ظاٚاجریص، ٌە  ثۆ ئەٚەی ضٛێٕەرأی  
 ِەغزای لٌٛٚی ظەلەضیؼرەکە جێ ثگەْ ظۀٛٚسُ: 

( سبڵ ٌە ضٛێٕبٚیحریٓ ضەڕی ظٚای خۀگی ظٚٚەِی ٩)ظٚای    
ضەڕی کۀعاٚی یەکەَ، یبْ ضەڕی ػیراق ـ )خیٙبٔی، کە ثە 

 ( ٔبسراٚە ٚ ثە ٘ەزاراْ ػەرەة ٚ فبرس ٩٩ٚ٪0ـ  ٩1٪0ئێراْ 
ی جێعا ثٛٚٔە لٛرثبٔی ٚ ظٚای کیّیبثبراْ ٔەجەٚەی ظیکە ٚ  کٛرظ
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کرظٔی کٛرظسحبْ ٚ ئۀفبٌکرظٔی  ٘ەزاراْ ژْ ٚ ِٕعاڵ ٚ 
( کٛرظسحبٔی ثبضٛٚری ظەرگبی 0٪٪0)پیرەِێرظی کٛرظ، ڕاپەڕیٕی 

ِێژٚٚی سەرظەِێکی ٔٛێی ثەسەرِبٔعا کرظەٚە، ضەٚٔەکبٔی ڕەش 
ثێسٕٛٚر ثْٛٚ ٚ ٚڕٚٚت ٚ چەٚسبٚە ٚ سحەِعیعەکبٔی ئەَ ٚاڵجە 

ثەکۆڵی ضۆیبْ ظاظاثٛٚ، ئەفسٛٚس! ٘یٛا ٚ ِرازێکی زۆریبْ 
کبرەسبجەکبْ ٔەک ٘ەر ضەٚٔەکبٔی ئەٚأی  ٚ ٚٚظاٚڕ

ثەڵکٛ چۀعاْ ژاْ ٚ ضەِی جبزەضی ثۆ ظا٘ێٕبْ.  ،ثەجبڵکرظەٚە
( سبڵ ٌە ئبزاظی 2١)( ٚضەی ظەلەضیؼرەکەظا، ظٚای 4١)ٌەَ 

ک ٘ەڵگری ثڕٚأبِە، جەٚاٚ ئەٚەی ثۆ ِێژٚٚ جۆِبرکرظٚٚە: گۀدێ
ظڵطۆضە، کە ٌەثەرظەرگبی ِزگەٚجی گەٚرە، ضٛێٕی ڕیزکرظٔی 

ٔعی خەرگەی ەجٛٚە، ضٛێٕکە ٌۀبٚٚچۀع کبرجۆٔێکی ٚەظسحکە
ضبرە، زۆر خبر ئەٚ چۀع گەز زەٚییەی ثەرظەرگبی ئەَ ضٛێٕە 
پیرۆزە، ظەکڕێ ٚ ظەفرۆضحرێحەٚە، خبرثٛٚە ظەسحگێڕ ٚ فرۆضیبری 

ەر کٛژراٚە! ٘ەِٛٚ سەرٚەت ٚ سبِبٔی ئەٚ گەریعەضی ٌەس
گۀدە چۀع لبٌجە سبثٛٚٔێکە، ضەڵک ٘ەر ثەٚە ڕاظەگب ٔبْ ٚ 
ضحە زۆر پێٛیسحییەکبْ ثکڕْ.  ئەٚ جیرە ژە٘راٚییەی ضبػیری 
زاِعارکرظٚٚە، ٘ەسحە پبک ٚ ٔبسک ِٚرۆڤعۆسحییەکەیەجی، 
کبجێک ظەثیٕێ ثێئبثڕٚٚجریٓ ٚ ثێ ٚیژظأحریٓ ٚ ثێ ِرٚەجریٓ 

بِەڵە ٌەٚ ثبزاڕەظا ظەکرێ، کە لەڵەَ ضەرِەزارە ٌە ِ
جۆِبرکرظٔیبْ! ئب ٌەٚ ثبزاڕەظا ٚ ٌەٚ ڕۆژەظا، ٘ەِٛٚ ثە٘ب ٚ ئبییٓ 

ظیٕبر(. )ٚ ضبرسحبٔیەجی ٚ ِرۆڤبیەجی یەکسبٔە ثە ِطحێ 
پێعەچی ضبػیر زۆر ِبٔعٚٚ ثجێ ثۆ ظۆزیٕەٚەی ٚضەیەک، کۆ ئەٚ 

ثێ )ە، ظەسحەٚاژەی کبت ٚ ثە٘رەٚەرأِێژٚٚە ٌە ضۆیعا جۆِبر 
 ڕەزّی( جەٚزیفکرظٚٚە.

ڕەزُ( کە ثەڕەچەڵەک عەرەثییە، ٌە کەٌتٛٚری کٛرظیعا )ٚضەی   
 ٌە چۀع ڕە٘ۀعێکەٚە، ضٛێٕعٔەٚەی ثۆ ظەکرێ:

 زأستی ضٛظأبسیعا   ڕە٘ۀعی ئبییٕی: ٌە(Theology)  ،
ِەلبَ ٚ  ،ڕەزُ( ٌە ٘ەِٛٚ ئبییٓ ٚ ئبییٕزاکبٔی کٛرظەستبْ)

 ٚ ڕیزی ٌێگیراٚە. ثباڵی پێعراٚە ٚ پبیەیەکی ثەرز
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  :ڕەزُ( ئەٚ ڕایەڵەیە کە ٘ەِٛٚ )ڕە٘ۀعی کۆِەاڵیەتی
ٚ ضبر ثەیەکەٚە  ئۀعاِبٔی ضێزاْ ٚ ثٕەِبڵ ٚ گٛٔع

ظەثەستێتەٚە، کٛرظ ڕیزی ٌەٚ پەیٛۀعییە کۆِەاڵیەتییە 
 گرتٛٚە.

  ڕە٘ۀعی گەرظٚٚٔی: ثەٚەی ٘ەرچی ثٛٚٔەٚەرە، ثە ضێٛەیەک
رەزُ(ی ٘ەیە، ٘ەَ ٌەگەڵ )ٌە ضێٛەکبْ ٔەستی ثێئبگبیی 

یەکتریعا ٚ ٘ەَ ثۆ ظەرٚٚثەر. ٚەک سەگ ٚ ٚضتر ثۆ 
 (٨)ضبٚۀەکەیبْ

ظ. ش.(، ئبِبژە ثە ثبیەضی )ٌە زەظیسێکی پێغەِجەریص      
ثەسەر ِرۆڤەکبٔعا ڕەزُ( ظەکبت ٚ ثبریٕی ڕەزّی یەزظأی )

ثۀعە ثەٚ ڕەزُ ٚ ضۆضەٚیسحییەی ئەٚاْ ٌەگەڵ یەکحریعا 
" اْرحَوُوا وَْى فِي اْلَْرضِ یَْرحَْولُْه وَْى فِي :ظەیٕٛێٕٓ. ئەٚ ظەفەرِٛٚێ

 (٠١) ". امّسَوَبءِ

جە کٍیٍی ٚٚەِەزّٛٚظ یەک جبکە ٚضەی کرظ ڕێجبز   
ظەر٘بٚیطحەی ِە ئە ظەلەضیؼرەکە، ٌێ ئێّە ظەزأیٓ کە

ٚ ئبکبِەکبٔیطی  ثبرٚظۆضی خۀگ ٚ ٘ەژاریی ٚ ٔبظاظپەرٚەرییە
ِٛٚ ثەر٘ەِە گۀعەڵی ٚ جبٚاْ ٚ ظاضکبٔعٔی ثە٘بی ٘ە

ٛأعٔی ژیٕگەی ژیبٔە. ظەلٕٛٚس فەزای ێئەلڵییەکبٔی ِرۆڤ ٚض
 جەٚە.ٛٚەاٚەکەی ثۆ ضٛێٕەر ثە ٚااڵیی ٘ێطحظەالٌەجطٛازی زار

ضبٔۆگەرییەکی یەک پەرظەیعا ظاڕێژراٚە، ظەلەکە ٌە لبٌجی   
کبرەکحەر ٚ یەکەکبٔی ضٛێٓ ٚ کبت ٚ گرێچٕی ٚ زِبٔی 

 ٚ ٌەثەرچبْٚ. ظایەکۆگەکەی ظیبر

ٌێرەظا، ثۆ ضیحەڵکبریی ظەرٚٚٔی ظەلٕٛٚس ٚ کۆِەڵگبکەی،    
 ئبِبژە ثە ظٚٚ ضبڵ ظەکەیٓ:

بی ڕۆحم ستێک به ئاشکرا خۆی درێژ کرد دە)  یەک:
 
(، ٌە خیٙبٔی بۆ قوڵ

ثێئبگبیعا، ئبسەٚاری ئەَ ظەسحە کە چۀعاْ ڕاڤە ٘ەڵعەگرێ، 
گبریگەر ٚ ظرێژضبیۀە، ثەجبیجەجی کە ٌە ڕۆزعا، زاِەکە 
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ی ٔبئِٛێعی گەٚرەی ٘ەرظٚٚکیبٔە ظەچێٕی. ئەِەیص ٔیطبٔە
 ثێڕەزّییە( ظرێژەظەکێطێ.)ظەلٕٛٚس ٚ کۆِەڵگب( کە ئەَ )

ظٔیب(، ٌێرەظا )زاراٚەی  ،(ناسێت ی دنیایه من نهم بازاڕ  یه له س هه م که که )ظٚٚ: 
ضەسڵەجی گەرظٚٚٔی ثە ئبفبجە کٛضٕعەکەی ڕۆذ، کە ثێڕەزّییە، 

 ظەثەضطێ.

ضبػیر ئەٚۀعی ِەرالی گەیبٔعٔی پەیبِەکەی ثٛٚە، ئەٚۀعە    
ظەرٚەسحی ٘ٛٔەری ضیؼریی ظەلەکە ٔەثَٛٚ ثۆیە زِبٔەکەی 
سبظەیە، ٚضەکبٔی پەضطبٔیٓ، ژیٕگەکەضی ضبِۆش ٚ ضٕکبٚە. 
پەیبِگر ضەفەت ثۆ ٘ەِٛٚیبْ ظەضٛات ٚ ڕلیطی ٌە 

 سەثەثکبرأی ظەثێحەٚە... . 

لٛسحۀحیٓ پیحەر )چەڵەک، ضبػیری گریکی ـ ِیسری ثە ڕە  
ِۆِەکبْ( ظا، ڕێجبز )( ٌە ظەلەضیؼری 22٪0ـ  0٩2١کەڤبفی 

ظەِێٕیث ِەزّٛٚظ ئبسب، ظۆش ثەرأجەر ڕۆژگبری چەجْٛٚ ڕا
جە ِۆَ، سەریسٛڕِبٚە چۆْ ئەٚ ٚٚەٚجێعەفکرێ، ڕۆژەکبٔی کرظ

٘ەِٛٚ ِۆِبٔەی ڕۆژأی ڕاثرظٚٚی کٛژأەٚەٚ ڕیزثۀعییەکەیبْ ٚا 
ّۀەکبٔی ڕۆژگبری ڕاثرظٚٚی ٘ێٕعە جرسٕبکٓ، ظرێژثۆجەٚە، ظی

ٔبٚێری ئبٚڕیطیبْ ٌێجعاجەٚە. ضبڵی ٘بٚثەضی ئەَ ظەلە ٌەگەڵ 
جێکسحەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ، ڕۆژە جبریک ٚ ٔبضۆش ٚ ظژٚارەکبٔی 
ڕاثرظْٚٚ، کە ٌە ظیعی ٘ەرظٚٚکیبٔەٚە، ٘ەرچۀعە ڕاثرظْٚٚ ٌە 

ۆضحٕەکەی ئەلڵی ثیئبگبیعا ٘ەر زیٕعْٚٚ. ظەکرێ سبثْٛٚ  فر
کەڤبفی( کە )ڕێجبز ِەزّٛٚظ، ثکەیٕە ِۆِە ظاگیرسبٚەکبٔی 

ئِٛێعێک ثە ثەرظەرٚاِی ژیبْ ظەثەضطێ. ٘ەرظەثێ ٚاش ثێ، 
ٚ ٔٙێٕییەک ٌە پطث فرۆضحٕی ئەٚ چۀع سەٌکە  ظۀب چ ڕاز

 سبثٛٚٔەظایە ثۆ گۀدێکی کٛرظ!

 کەڤبفی( ظەڵێ:)

 زێرین و گەرم و  ئایندە، وەک ریزە مۆیم ڕۆژابی 

.   ە ژیانلێوان لێو ل ی  لەبەردەماندا ڕادەوەسيی
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 ڕابردوو، ڕیزێک
ی
 ڕۆژاب

 لە مۆیم خامۆش و کوژاوەن،

ینیان هێشتا باریکە دوکەڵێیك ل  هەڵدەیس    نزیکێی

 سارد و تواوە، سەری بۆ زەوی الرکردۆتەوە. 

 نامەوێ سەیریان کەم، سیمایان خەمبارم دەکەن و

ی بڵێسەیان، گڕ لە ناخم بەر   دەدەنیادی یەکەمي 

ساوەکەی پێشدەیم خۆم.   بۆیە، دەڕوانمە مۆمە داگێ 

 ئەز نامەوێ ئاوەڕبدەمەوە، دەترسم

 ئاخر چۆن ئەو ڕیزە تاریکییە وا درێژبۆوە

 (٠٠)چۆن؟ چۆن ئەو مۆمە خامۆشانە  ژمارەیان وا  زۆر بوو؟

 

ٚ پڕ ِۆزێک ٚ  کەڤبفی( جب ثڵێ ٔبسک ٚ ظڵگیر)جێکسحەکەی    
ٚ ضەیباڵٚی، ضەٚق  ٚ  ضیؼری ٚرظ سیطٕبضە ثە ٚێٕەی ٘ٛٔەری

ظٚکەڵ ٚ ضبِۆضی ٚ جبریکی  خیٙبٔی ِۆِەکبْ، پحر ژیٕگەی 
ظەلەکەیبْ ثە ضیؼریی کرظٚٚە. ضیٛازی ظاڕضحٕەکەضی زۆر 

 جۆکّە ٚ سفث ٚ ڕێکە.

ی ِۆِبٔە( جب زەٚ)ثێرەزّییە( ٚ ئەٚ )٘ەسث ظەکەیث کە ئەٚ   
ْ پەیٛەسحٓ ٌەسٛٚڕأەٚەظا ثێ ٘ەر ظرێژەیبْ ظەثێ، چٛٔکە ئەٚا

ثە ضەسڵەجە ئەثەظییەکبٔی ِرۆڤ. ظەکرێ ثەَ ٘بٚکێطەیە 
 پبرسۀگ ثکرێٓ:

 

( ە، ٌە 211١ـ  42٪0ِسّع اٌّبغٛط )٘ەرچی ضبػیری سٛری،     
ظا، ثە  سٛٚرە گٛڵەگۀّە رەلٙەاڵجٛٚەکبْ()ثەضێک ٌە لەسیعەی 
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ثێڕەزّیی( یەیی ڕێجبز )زِبْ ٚ ضێٛازێکی ظیکە گٛزارضث ٌەٚ 
 کبت.ِەزّٛٚظ ظە

ٌەیەکەَ ڕۆژی چٛٚٔە لٛجبثطبٔەیەٚە، ٔە ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٚ ٔە   
ظە٘بت، کە ڕۆژێ ظێ ثە٘بی ٔەِبِۆسحبکبٔی، ئەٚایبْ ثەضەیبڵعا 

ثڕٚأبِەکەی ـ ڕۀدی جبفی الٚیی، ٌە خٛٚجە کەاڵضێکی 
سبثٛٚٔفرۆضێکی ثەرظەرگبی ِزگەٚت ثێ لیّەجحر ظەثێ. ٌە 
ظەلەضیؼرەکەظا، ٘ەر یەک سبثٛٚٔفرۆش ظەثیٕرێ، ٌێ ٌە 

ِسّع اٌّبغٛط( ڕیزثۀعێکی ظرێژ ٌە ٔبٚی )ظەلەضیؼرەکەی 
ٛێٕیٕەٚە. ٘ەرظەڵێ ئەٚ ٘بٚەڵەکبٔی ئەٚ سبثٛٚٔفرۆضە ظەض

ٌەثەر ، ضبػیرە ٌە کٛٔێکەٚە ڕێجبز ِەزّٛٚظٚ ٘بٚپیطەکبٔی
ظەرگبی ِزگەی گەٚرەی سٍێّبٔی ئەٚأی  ثیٕیٛە ٚ ثە پەرۆضەٚە 

 ئەٚەی ثۆ گٛجْٛ:
 

 گەر گوڵ
ن،

 
 دەزابی دوای قرتاندبی  لەسەرچڵ

 چیبەسەردێ! 
 کارەکەریش،

 
 هەنیك

! دوای داخورابی باڵەکابی و کزبووبی چاوەک  ابی
  پێشبینن  وهەسنی بۆنکردبی 

 سەگیش دەوای لەدەستدابی
 سەبازیش کە دەستەکابی دەکەونە لەرزین و

 دۆست ودۆژمن لێک جیاناکاتەوە،
سۆزانیش کە جوابی و مەعشووقەکابی لەدەستدەدا!                                                                  

 اوابی دەمینێتەوە! مێگەلەمەریش کە ب  شوان و پ
                                 گەر هەمووان بزانن،                                                                                                      

                                                           چ چارەنووسێک                                                                         
                        لەوبەرەی کەناری دەریاچەیە چاوەڕوانیانە!                                                               

                                   ماسیگرقاج  نەدەنایە ناوە بەلەم و                                                                        
                             قوتاب  سەری بە مەکتەب دانەدەگرت                                                                               

                 نە جوتیار دەچووە گێڵگەو                                                                                                      
ی کارگەی دەگرتەبەرو                                                      

                                                   نە کرێکار ڕب 
 نە سەرباز ڕایدەکر بۆ شەڕگە! 

ا کە بۆمان بڕاوەتەوە  گەورترین شی
ەوەرییمانە  بێ 

                       خۆگەر ئاسنگەرەکەی درواسێمان بزانیبوویا                                                                          
 چەند دەقیقەیەیك دیکە چارەنوویس چییە
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 ئەو هەموو سەعاتە خەرییك
 بەستنی ئەو بەلوعە

 یان کردنەوەی ئەو ئاوەڕۆییە نەدەبوو
، ئاسنگەر دەب   نانبخوات و منداڵەکانیشژ نانیان دەوێ

 
 بەڵ

 سەرباز و
 بەرگدروو و
 بۆیاغچ  و
و  موسافێ 
  و

 شۆفێ 
ژ و  

 گۆرانیبێ 
 گوێگر و

 دەرگەوابی هوتێل و
 خاوەن هوتێل و
 میوابی هوتێل

 هەموویان نانیان دەوێت
 هەورەکان هەربچووک دەبنەوەو

 بەراوەکان دەبنە دێمەکار. 
 ژمارەی ددانەکان
 زۆر بوون زۆر

 لەچاو گوڵەگەنمەکان! 

ٚەسفی  ِسّع اٌّبغٛط(  کە ضێٛازی)ٌە جێکسحەضیؼرەکەی    
ەثیٓ ثەظٚای لٛرثبٔییەکبٔی ڕٚ ثە زە ثۆجە لبٌجی ظەلەکە

ڕۆژگبری سحەِکبری ڕۆژ٘ەاڵجی ٔبٚۀع( ظەگەڕێ، )
ەگەڵ ثەراٚرظکبرییەکی خٛأی جێعا ظەضٛێٕعرێحەٚە ٌ

ظا.  ظەکرێ ٌەَ ٘بٚکێطبٔە ظەلەضیؼرەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ
 ثەراٚرظەکبْ ثجیٕیٓ:

ڕیزثۀعی ٔبٚی ڕێجبزەکبْ / سبثٛٚٔفرۆضەکبْ /  ثێرەزّیی /    
 ثەرظەرگبی ِزگەٚجەکبْ:
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ڕێجبزەکبٔی( ٌەثەر ظەرگبی ئەٚ )ضیرکۆ ثێکەس، کە ڕۆژأە     
ِیٕبتۆرێکی )ئەٚ ظیّۀە  ِزگەٚجەی سٍێّبٔی ظەثیٕی، ظەیزأی 

، ٘ێٕعە چر ٚ ٚرظ ٚئبزارثەضطە، Art  (Minotaur  ٘ٛٔەرییە
چۀعاْ ضبکبری غەِگیٓ غەِگیٓ ضۆیبْ ٌۀبٚ تەٌەسّە 

ئێستب کچی )ضبراٚەکبٔیعا زەضبرظاٚە. ثۆیە کە لەسیعەی 
ی کرظە ظیبری سەرەِەرگ، ثە ئەٚکی پڕ ٌە ِەراق ٚ  ٔیطتّبّٔە(

ثێڕەزّیی(یەی )ثە چبٚی پڕ ٌە ئبٚ، گرێ گرێی زەڕفەکبٔی ئەٚ 
ڕێجبز ِەزّٛٚظی ثۆ ضیتەڵکرظیٓ ٚ ٌە چبٔعاْ ٚێٕەی ضیعری پڕ 

، ِبٔفێستی عاٌەٚەستبکبریی ٘ٛٔەری ٚ زِبٔەٚأی ٚ ڕەٚأجێژی
یەکی ثۆ ظاڕضتیٓ ٚ ٌە ثەضێکی  ثێڕەزّیی سەظەی ثیست ٚ
 لەسیعەکەظا ئەٚەی ٔٛٚسی:

 و فلووت و ئه
 ی نجانه گه   و نۆته  مانچه که

نه  که
 
ە  ساڵ  

 مرن تان" ئه رە "سه  به  لێ 
ی  که  !م ني 

 نینی ڕووبار و و پێکه ئه
 زە و شه ئه

 
 و  نه خه ردە ماڵ
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 ی مانه ڵه رچۆب  قه و سه ئه

نه  که
 
ە ساڵ  

 ستان و خۆیسژ دڵ وە نه  ، به ، لێ 
 سییه هه

ی
 مرن ئه  دە کان وگه وکردب

ی  که  !م ني 
 و وز و سوورانه موو هیوا سه و هه ئه

 و موو دارسێوی ژنه و هه ئه
 ی موو دار مازووی پیاوە و هه ئه
نه  که

 
ە  ساڵ  

 سابی هاتووچۆ کارە به  لێ 
ی  مرن که ئه  !م ني 
ە  
 ند و ماوە عومری زە  لێ 
 ..ن کورتن. کا بی خۆشییه مه ته

م ئه به
 
ە  ی که وانه ڵ  

  لێ 
په  نه  

 بن و ئه  نجه توویسژ شێ 
ی ئه دڵیان هه  نه  سنی  و وە رگێ 
 و  وە ژێر هیچه  بن به ئه  نه
 د عومری قه  نیشیان به مه ته

  نوح درێژە
 مرن ر نه هه  که   یشه وانه له

 :شێکن پێنج شه
 ژاری و بێکاری وگرابی و هه

 و ژنکوژی و س ندە گه
 

 !انسۆرنڵ
                                                                                                               +++                            

بی منیشدا بیانه  ی له وانه ئه
 
 وێ وڵ

 له  به  وانه ئه
ی

 :دایک بن  ساغ
 .یانکوژن ن و ئه که الڵیان ئه

 .یانکوژن ن و ئه که ئهڕیان  که
 .یانکوژن ن و ئه که کوێریان ئه
 مندا  له

ی
ب

 
 !وڵ

ی ٘بٚچەرضی ثەراٚرظیکبریعا ـ کە ٘ەیە ٌێرە یٌە ڕەضٕەسبز    
ظەلئبٚێزأی ثۆ ثەکبرظە٘ێٕێ ـ ظەکرێ ٔبٚئبضٕی ظەلەکەی ڕێجبز 
ِەزّٛٚظ ٚ ضێرکۆ ٔێکەس ٌەَ ٘ێّبیبٔەی ضٛارەٚە، 

 ضٛێٕعٔەٚەیبْ ثۆ ثکرێ:
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 تەی تەوەرەکە: پووخ

ٚ ظەٚاڵجعارییبٔەی  ضەسڵەجە ظیبرەکبٔی، ئەٚ ڕژێُ ٚ ظەسحٛٚر  
ڕۆژ٘ەاڵجی ٔبٚۀع، کە ثٛٚٔەجە ٘ۆکبری لٛرسکرظٔی ثبری ژیبْ، 
ثە سحەَ ٚ ٔبظاظپەرٚەری ٚ گۀعەڵی، ٌە ٘ەِٛٚ 

ەکبْ ٌە ظیع ٚ یبػیرضیؼریەکبٔی ئەٚ جەٚەرە ظەثیٕرێٓ. ظەلەض
ضەڵکی یەک ضبرْ  یٌێکٕزیکٓ ٘ەر ظەڵێعا ٘ێٕعە ٔرٚئیبی ٘زریب

بْ ضیٕعەکبجەٚە. ٚ لەِچی ظەسحی یەک خەالظ پطحی
ٛاز ٚ ٘ٛٔەری ظاڕضحٕی ێب ٌە زِبْ ٚ ضٙەکبْ جۀیخیبٚازی

ٚ ئەزِْٛٚ  ٚازی ژیٕگەظەلەکبٔە، کە ٘ەر ظەثێ ٚاثێ ٌەثەر خیب
 ٚ ئبسحەکبْ.

 ضێ: تٔوەرەی جّٔگ:

سبظەی سەرزِبْ ٚ چ خۀگ(، چ ٚەک ٚضەیەکی فەر٘ۀگیی )    
ٚ ِێژٚٚ ٚ کۆِەڵٕبسیی  ٚەک چەِکێکی  ڕە٘ۀعئبڵۆزیی فەٌسەفە

ٚ ئەظیجبٔی  ٚ ٘زری ٔٛٚسەر ٚ ظەرٕٚٚٔبسی... ٌە زاکیرە
٘بٚچەرضی کٛرظا، ڕەگٛڕیطەیەکی ٘ێٕعە لٛٚي ٚ فرە ٚرظەڕیطەی 

بگبیی ئەٚأی ٘ەیە کە جەٚاٚی پبٔحبیی ئەلٍێ ثەئبگبٚ ثێئ
ژکراْٚ ثە ٕیٓ ثەر٘ەِەکبٔیبْ ڕۀگڕیظەثیظاگیرکرظٚٚە، ثۆیە 

ِێژٚٚ ٚخیٙبٔی خۀگ(، ثەزەزّەت )خۀگ( ٚ زاراٚەکبٔی )
ظەجٛأٓ ٌە پۆپەی ڕۆِبٔسییەت ٚ غەزەڵطٛأی ٚ ثە٘ەضحی 
ئەڤیٕیطیبٔعا ضۆیبٔی ٌێعەرثبزثکەْ، ٘ۆکبرەکەضی ئەٚەیە کە 
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ٚ ئەظیجبٔە ٘ەَ ضۆیبْ  پحر ٌە ٔیٛ سەظەییە، ئەٚ ٔٛٚسەر
خۀگبٚەری  ظەسث ثەچەکجْٛٚ ٚ ڕۆژی ٌە ڕۆژاْ ٌە ضەڕگەکبٔعا 
لبرەِبٔی ثْٛٚ یبْ، ثە ضێٛەیەک ٌە ضێٛەکبْ،  ضۆیبْ لٛرثبٔی 
ئەٚ خۀگبٔە ثْٛٚ کە ٚەزطییبٔە پیسحریٓ چەکی کٛضٕعەیبْ 
جێعا ثەکبر٘بجٛٚە. ثەضحیبر ػەٌی ظەڵێ:"ِٓ ضەڵکی ٔبٚچەیەکُ 

سبجەکبْ ثْٛٚ ثە جبٔٛپۆی. ٘ەرگیز ٔەِٛیسحٛٚە کە ضەڕ ٚ کبرە
ڕٚضسبری ٘یچ ضحێک خٛاْ ٚ پبک ظەرثطەَ،  ٘ەر ثۆیە 
ثەر٘ەِەکبُٔ ٔیطبٔەکبٔی  ڕق ٚ زەثرٚزۀگیبْ پێٛە ظیبرە، یبْ 
جۀیب ضحێک ثطەِە سەر سیّب ٔبسک ٚ ٔیبٔەکبٔی ژیبْ ٚ ثە 

ڕٚا جۀیب ئەٚاْ ثەسەر ثکەِەٚە، ثەاڵَ ِٓ ٘ەِیطە ثەرگریُ ٌە ث
کەٚاجە ٌە ٘ەر ٚضٛێٕێک ضبػیر یبْ  (٠١)ڕاسحییەکبْ کرظٚٚە." 

فەر٘ۀگە ٔبضیریٕەکەی( خۀگی )ٔٛٚسەرێکی کٛرظی ٌێجێ، ئەٚا 
ٌێیە.  زۆر ٌە  ضبکبرە ئەظەثییەکبٔی ضبػیرأی ٚەک ضێرکۆ 
ثێکەس ٚ ػەثعٚڵاڵ پەضێٛ ٚ ڕەفیك سبثیر ٚ ئۀٛەر ضبکەڵی ٚ 

خۀگٓ(، ٌە جبراٚگەظا )أەٚی ثەضحیبر ػەٌی ... جبظ، کە ظۀگع
ِەزّٛٚظیص، ٚەک ٘بٚەڵەکبٔی، ٘ەرچۀع ٌە  ڕێجبزٔٛٚسراْٚ. 

زێعە پڕ خۀگەکەی ضۆی ظٚٚرکەٚێحەٚە، چرکەسبجێک ٔبجٛأی 
ضۆی فریٛثعات ٚ ٌە جبرِبیی ٚ ضێٛ ٚ چۀگە ضٛێٕیبٚەکبٔی ئەٚێ 

 ضۆی ظەرثبز ثکبت.

ظێڕەضیؼرە ٚ ( 0211)لەرەخحریٓ( کە ٔزیکەی )لەسیعەی     
ظرێژجریٓ ظەلە ضیؼری ڕێجبز ِەزّٛٚظە، جەٚاٚ ثە ڕۀگی ژیٕگە 
ٚ ظۀگی خیٙبٔی خۀگ، ئبرایطحکراٚە، ٌە سێجەری ئبضحی ٚ 
ئبسبیطەکبٔیعا، جبرِبی خۀگ ظیبرە، ٌە سبییەی کەپری ئەڤیٓ ٚ 
ضۆضەٚیسحییەکبٔیعا، جەِحِٛبٔی ڕۆژأی خۀگ  ظەثیٕرێث، ٌە 

بِێزی پڕسۆزی یبرظا،  سبرظیی ئبٚارەی ثبٚەضی گەرِی ظایک ٚ ئ
ٚ ظەرثەظەری ٘ەسث پێعەکرێ.  ضٛێٕەری ثە سەٌیمە ظەجٛأی 

ێٛاْ سۀگەر ٚ ئەضکەت ٚ ضٛێٓ پێی ضبػیر ٌەٚە ظەلەظا ٌە ٔ
گۆڕسحبْ ٚ کەِپی ئبٚارەیی ٚ کۆضحی ظٚٚرەظەسث ٚ  ثیبثبْ ٚ

 ظٚٔیب ثعۆزێحەٚە. کۆاڵٔەکبٔی سڵیّبٔی ٚ



352 

 

رأەی کە ٌە ژێر ٔبٚٔیطبٔی چۀع ٌەَ چۀع کۆپٍە ضیؼ   
خۀگ( ٌە  خیٙبٔجیٕیی )ظەلێکعا کۆِبْ کرظٔەٚە، ظەجٛأیٓ 

 ضبػیرظا ضیحەي ثکەیٓ ٚ ئەَ سەرەلەڵەِبٔە جۆِبرکەیٓ:

  خۀگ( ٌە زەیٕی ئەَ ضبػیرەظا. )چۀعە فەر٘ۀگی
ظەر٘بٚیطحەی ثیرەٚەرییە جبڵەکبٔییەجی، ئەٚۀعەش پبٔحبی 

جۆِبرکرظٚٚە، ٚەک ٔبضێریٕحریٓ ِرۆیی ٌە ِێژٚٚی خۀگعا 
 ظا٘ێٕبٔی ِرۆڤ.

  ،ضبػیر ژیبْ ثە کٛرجە سەفەرێکی ٘ێٕعە ػِٛرکٛرت ظەزأێ
جبیی پێٙێٕبٔی ئەسجبثی خۀگ ٚ کە ئەٚە ٔب٘ێٕێ ِرۆڤ ثۆ کۆ

 ی ثۆ ثەکبرثێٕی.ڕضە

 ٔبزەلی ٚ  ٔگٓ ٌە ئەسحەَ ٚ٘ەِٛٚ خۀگەکبْ یەک ڕە
ضاللعا ثێئەضاللییعا، ٌە ژێر ظٚضّی ظاظ ٚ زەق ٚ ئە

 ثەرپبظەکرێٓ.

 .ٓیەکەَ ظۆڕاٚی خۀگ ضۆِبٔی 

خب چٛٔکە خۀگ، ظیبرظەیەکی ئەثەظیی ڕەفحبرەی ِرۆڤە،     
ظەکرێ زۆرثەی ظەلەضیؼرەکبٔی ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٌەَ کبیەظا، ثە 

 ٔبٚزۀع ثکەیٓ.  )Poems Cosmopolitan (ظەلەضیؼری گەرظٚٚٔی

(، ظەرثبرەی ثەر٘ەِی ػەثعٌّٚٛجەڵیت ػەثعٚڵاڵ)ڕەضٕەکبر     
ئەظەثٝ جبراٚگە ظٚٚ ثبسی "ِەزّٛٚظ ظەڵێ: ڕێجبزضبػیرأی ٚەک 

ثەرخەسحەکرظٔٝ  ؛گرٔگٝ ٌەضۆظا ٘ەڵگرجٛٚە، یەکەِیبْ
ٚەک ظۆز( ٌە رێگبٜ ئەٚ ثەرخەسحەکرظٔەش سۆزٜ )ٔەجەٚەیە 

گەڕأەٚە ثۆ ٔیطحّبْ یەکێکە ٌە ثٕەڕەجە سەرەکییەکبٔٝ ئەٚ 
٘ەسحکرظْ ثە ٔبِۆثْٛٚ، ئەٚ ٘ەسحەش ثە ِبٔب  ؛ئەظەثە. ظٚٚەَ

ٚخٛظییەکەٜ جٛأبٜ ٌەظەسحعأٝ ثەرخەسحەکرظٔٝ ضٛظ 
ظەگەیۀێث! ظەضێ ئەٚ ٘ەسحە ٌە کەسٝ جبراٚگۀطیٕعا کبجٝ 

 (٠٢) ثێث."

https://hellopoetry.com/poem/54/cosmopolitan-greetings/
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ِەزّٛٚظیص ظەگرێحەٚە، کە ثۆ کحِٛث ئەَ گٛجەیە ظەرثبز    
سبجێک ٔەیحٛأیەٚە ٌە ظۆزە ٔەجەٚەیەکەظا غبفڵ ثێث ٚ ٔبِۆیطی 
جەٚاٚ ڕۀگ ٚ رٚضسبری ظاپۆضیەٚە، ٔبزأی کبِیبْ کبِیبٔٓ، ثە 
زەزّەجیص ظەجٛأی ثزأی ٌە کبجی ظاڕضحٕی ظەلەضیؼرەکەظا، 

خیٙبٔە ثٛٚە، ڕۀگ ثێ ظێڕی یەکەِی  َضبػیر ٌە کبَ کٛٔدی ئە
سٍێّبٔی ثێ ٚ ٘ی سێیەِی ٌە ضبرثبژێر ٚ ٘ی پێٕدەِی ٌە ٌە 

 ئبسّبْ ٚ ٘ی زەٚجەِی ٌە جبراٚگەیەکی ظٚٚر ظٚٚر.

 ( کۆپٍە ضیؼرە ئەٚ ثعەْ:١)رٔدێک ٌەَ ەفەرِْٛٚ، س
 

؟  جەنگ، تۆ بۆ ئەزیەت دەکێشژ
  خۆ کات خۆی

  بە دەشڕێژی فەرامۆشن  
 کوشتنمانە! 

 
 هەر سەرقاڵ

 
 پەلەی چیتە جەنگ؟

 بێهوودەبی هەر ڕاماندەماڵێت خۆ الفاوی

 کوا شوێنێک
 دەست بدات بۆ پێداگربی تاهەتا مانەوە؟

 
  ئەها، جەنگ: تۆ سەیرکە

 ئەم ماڵە
 خۆی لە زەمان شاردۆتەوە 

ەوەربی شار هەبوو   لە بێ 
 گومابی

 حیکایەتێیك خنجیالنەی الدێیە 
 خەیاڵێیك قوڕینەیە،

مەی کات دەیتلیسێنێتەوە  ی  
 هەرچەند لێ 

م لەن
 
  او سەری مندا،بەڵ

 منداڵییەک سەرلەنوێ، دەینەخشێنێتەوە! 
 

 عەیب ناکەی ... جەنگ،
ت 

 
  لە پیشاندابی عەزەڵ

  بە هاروهاج  منداڵییەک
 کە حەز دەکات کەمێک زیاتر بمێنێتەوە!؟
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 گریمان ئێوارەیەک،
 کینە بڕسنی ل  دەبڕێ و

 جەنگ لە کەل شەیتانیمان ئاوا دەبێت ! 
م بۆ سبەی

 
 بەڵ
  ڕوویەکەوەبە چ 

 مردن لە لێوی ژیان بسڕینەوە و
 

 خۆڵ
  بەدەم پێکەنینەوە

 بچینە پێشوازی هەڵهاتنی خۆر؟

 

( ظێڕەضیؼرەظا، چۆْ ڕۀگی خۀگ ٚ ٘بٚارٚ ٪2)ثڕٚأٓ ٌەَ   
ٚ ژیٕگەی ظەلەکە  لیژەی خۀگ ٌە ِێطکّبٔعا ظەزرێٕگێٕەٚە

پێنج جار / بە   ،جەنگ )ژێٕگەی خۀگ ٚ ضەڕگەی کٛضحکّبٔە : 

 کوشتنمانە / الفاوی بێهوودەبی   دەشڕێژی فەرامۆشن  
 

/  شوێنێک/کوا/ سەرقاڵ

ەوەربی / شاردۆتەوە /   مەی کات /  گومان لە بێ  ی  
  خەیاڵێیك قوڕینە / لێ 

ت 
 
هاج / کینە / کەل شەیتانیمان / بە هارو   / دەیتلیسێنێتەوە / عەیب / عەزەڵ

 مردن(. 
 

 خۆڵ
خٛأحریحٓ ٚێٕەی ٘ٛٔەری ظەلەکە ئەٚ ضەیبڵە لٛڕیٕەیە، کە     

٘ەرچۀعە زەِەْ ظەیحٍیسێّیحەٚە، ئبکبر ٚ ئبسەٚاری ٌە زەیٕی 
ظەیٕەضطێٕێحەٚە(، ظەکرێ )ضبػیرظا ٘ەر ظەِیٕێحەٚە. ٚضەی 

ٌە لٛڕە ٚ ثۆ لٛڕ(  )ی فەٌسەفی ٚ ئبییٕیی ٌە ثبزٔەییضێحەڵکبر
ثّێٕێ سٛٚڕأەٚی ئەٚ ثۆ ثکرێ،  کە جب یەک جبکە ثٛٚٔەٚەر 

ثبزٔەیە ٘ەر ثەرظەٚاَ ظەثێ. ٌە ٘ەِبْ کبجیطعا الٚازی 
ِرۆڤەکبْ، ٌە ِٕعاڵ ٚ ٘ەسث ٔبسکەکبْ ٚ ٚیژظأعارەکبْ، 
ٌەثەرأجەر خۀگعا ظیبرە. ظیمەجعۀە ئەٚ ئبِبژأە ثۆ ضٛێٓ 

ئێستا /  )(، کبجەکبٔیص؛ ماڵ / شار / الدێ /  خەیاڵ / سەری من )کراْٚ: 

ەوەری / زەمان /   (،  کە ظەڵێ:منداڵن   بێ 

  ئەها، جەنگ: تۆ سەیرکە
 ئەم ماڵە

 خۆی لە زەمان شاردۆتەوە 
ەوەربی شار هەبوو   لە بێ 

 گومابی
 حیکایەتێیك خنجیالنەی الدێیە 

 خەیاڵێیك قوڕینەیە،
مەی کات دەیتلیسێنێتەوە  ی  

 هەرچەند لێ 
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م لەناو سەری مندا،
 
  بەڵ

 !ەوەمنداڵییەک سەرلەنوێ، دەینەخشێنێت

ِەزّٛٚظ ثطٛیٕە سەر ظەزگبی  ڕێجبزثب ئێسحب ئەٚ ظەلەضیؼرەی   
ڕەضٕەکبریی ثە ثەراٚرظکرظٔی ثە سێ ظەلە ضیؼری ضبػیری 

( ٚ ػبِر اٌعیک)ضبػیری ػەرثی ، سبرا جیزاظێیً() ئەِەریکی 
 :ظەلەضیؼرێکی ٔەزۀع ثەگیطبٔی

ثە٘بر )ٌە لەسیعەی  ( ٩١22Sara Teasdaleـ  ٩٧٧١اظێیً  زسبرا جی )
 ٌە کبجی خۀگعا( ظا ظەڵێ:

 هەست دەکەم، دوورە زۆر دوورە بەهار
 بۆنە خۆشەکەی چیمەن و گولزار
  
  و بێتە جیهابی

 چۆن ب   لە دڵ بی
 خامۆش بە خەم و گریان و هاوار؟

 

                          خۆر بەرەو باکوور، ڕۆژ نابرێتەوە                                                                               
  دەدرەوشێتەوە                                                                                          

                      ئێوارە ستێ 
 خۆر سەر لەخم نەگرێ                                                                               

 
             چۆن پڕشەنیك

 جەنگ سەری پیاوان دەدوروێتەوە؟

ی                                                                                                            تازە گیاوگۆڵ دێ سەریان دەربێيی
ی                                                                                                            ل  بە بای شەماڵ خۆ دەخنکێيی
                 دڵ بە بەرنادا، بە الرو لەنجە                                                                                         

ی   
 لەسەر گوڕێ نوێ خۆ بلەنگي 

 یار بوون                                                 
 
                                                 بن ئەو دارانە چ   ژووای

                هێشووە گڵوکەی سێو و هەنار بوون                                                                                 
                                                    ئێستا یارانمان لە باوەش مەرگن                                                   

 (٠٣) باوەش ی   یارو یار ی   هەوار بوون

(، ئەگەرچی پتر ٌە اظێیًزجی)ئەَ ضبکبرە پر ٘ٛٔەرکبرییەی     
سەظەیەکە ٔٛٚسراٚە، ٌێ چٛٔکە خۀگ تەٌەسّێکی ڕەضی 
غەریزەی ِرۆڤە، ٘ەرظەڵێ ئێستب ِەرەکەثەکەی ٚضک ٔەثۆتەٚە، 
٘ەِٛٚ ئەٚأەی ٌەَ ڕۆژگبرەظا ثە ئبگری خۀگ ظەسٛٚتێٓ، 
ضۆیبْ ٌە ٔێٛ ظەلەکەظا ظەثیٕەٚە. ضبڵی ثبیەضعار، ٌەَ 
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ٔی ٚ ضۆضی سرٚٚضت ٚ لەسیعەیە ئەەیەکە ضبعیر ٘ەِٛٚ خٛا
ژیبْ ثەٚ چرکەسبتبٔەٚەٚ گرێعەظا کە ِرۆڤەکبْ ظەستیبْ ٌە 
ظا٘ێٕبٔیعا ٘ەیە.  ئەٚ خۀگّبْ ٚا ٌەثەرچبٚ ڕەش ظەکب کە 

جکەیٓ، چٛٔکە ثێزەٚە ٔبٚی ثجەیٓ ٚ ٔەفرەتی ٌێ٘ەِیطە ثە 
 ەکرظٔی ئبزیزأە، ثڕٚأە چۀع ثە پەرۆضەٚظاثڕاْ ٚ ٌێکثبعیسی 

 ظەڵێ:

                       انمـان لە بــاوەش مــەرگن                                                                               ئێســتا یار 
 باوەش ی   یارو یار ی   هەوار بوون

ٌەیەک ثە٘برظا ظٚٚ ٚێٕەی ظژثەیەک ّٔبیطکراٚە، ثە٘بری     
پێص خۀگ ٚ ثە٘بری ظٚای خۀگ، ڕێجبز ِەزّٛٚظیص ٘ەِبْ 
ثۆچٛٚٔی ٘ەیە ٌە گێڕأەٚەی ثیرەٚەرییەکبٔیعا، ثەاڵَ ثە زِبْ ٚ 

 گۆراْ( گٛتٛیەتی:)ضێٛازێکی ظیکە. ظەِێکە 

او هەرگیر                           م تەبیعەت هەرگیر 
 
                                                                                   بەڵ

 ی   ڕۆنـاکییــە بــێ بـزەی ئازیـز

                    ی   ئاوازەیــــە دەنگە نــــەرمەکەی                                                                                           
ر نەڵێـم ئۆخەی

 (٠٤)با نەیدا لە گوێـم تی 

 زبخی لبظری کۆیطی ظەڵێ:

: هەتاکوو خەزان وبەهار و زستانە                                                                                                 گوی 
 مەداری عەیشی مەوالیدی عالەیم غەبرا

دێتەوە ئەمما                                                                                                     بەهاری وا هەموو ساڵێیك 
 (٠٥) ئـەوای  دەچنە دیــاری مەمالییك عــوقبا

ـ ( ٘ێٕعە ثە  ٠٩٦٦عبِر اٌعیک )ضبعیر ٚ ڕۆِبٕٔٛٚسی سٛریی    
ٚرظی ضیتەڵکبریی ظەر٘بٚیطتەکبٔی خۀگّبْ ثۆ ظەکبت، ثە 
چبٚی ضۆت چۆڕاٚەی ضٛێٕەکبْ ظەثیٕی ٚ لیژەی لٛرثبٔییەکبٔی 

ب ظەٚڵەِۀعەکبْ ثە ثراٚەی خۀگ ظەزأێ. ٙتۀظەثیستی، ئەٚ 
خۀگ(، الیۀە ظەرٚٚٔی ٚ )ٌە لەسیعەیەکی ظرێژیعا ثە ٔبٚی 
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ی ٚ کەٌتٛٚرییەکبٔی  کۆِەڵکب ٌە سەرظەِی خۀگعا کۆِەاڵیەت
ڕاڤەظاکبت ٚ ٘ەِٛٚاْ ثێطەتب  ٚ ظۆڕاٚ ظەزأێ خگە ٌە 
ضەرپەرستبْ. ٌە ظەلەکەظا ٘یچ ترٚسکبیەک ٔبثیٕی کە ئۆِێع 
ثەضص ثێ رۆژێ ٌە ڕۆژاْ ِرۆڤەکبْ ظەستجەرظاری خۀگ ثٓ. 
رێجبز ِەزّٛٚظ ٚێٕبی یەک ثە یەکی ژْ ٚ ِٕعاڵ ٚ پیر ٚ 

گبٚەرەکبٔی کێطبٚە، ٌێ زۆرثەیبْ ٌە ٔێٛ ظێڕەکبٔی خۀ
عبِر اٌعیک( تبراکبٔی )ظەلەکبٔیعا سەرظەرظێٕٓ. لەسیعەکەی 

ٚ ٘ۆکبرٚ  تە ثەرچبٚٛٚەٚ ٔٙێٕییەکبٔی ضست فڕێ ظاٚە
ئبکبِەکبٔی خۀگیطی  ضبعیرأە ثەرخەستەکرظٚٚە. ٚەک ڕێجبز 

ٕتر ِەزّٛٚظ، ظەیەٚێ ٘ەِٛٚ ڕٚٚە ٔبضیرییەکبٔی خۀگ ٔبضیری
ژیٕگە ٚ ثکبت. ظیبرە کە ٘ەرظٚٚ ضبعیر زاظە ٚ ٔەٚەی 

ٚ ثە لیژە ٔٛٚسراٚەتەٚە. ٌێرەظا  راٚۀبٚچەیەکٓ ثە ضٛێٓ سٛٚرک
گەرظٚٚٔی ٘ەستە پبکەکبٔی ِرۆڤەکبْ ثەظیبر ظەکەْٚ، گرٔگ 
ٔییە ثە چ زِبٔێک ظۀٛٚسٓ ٚ ٌە کبْ کٛٔدی ئەَ خیٙبٔەظا 

 ظەژیٓ.

عبِر )ی ضبعیر  ۀگ(خ)ئەِەیص ثەضێکە ٌە لەسیعەی     
 اٌعیک(:

                                                                                                                :                       مناڵەکە گوی 
                      لە  کای  جەنگدا                                                                                                              

                      کە مناڵەکان لەخەو هەڵدەسی                                                                                   
                  باوکیان جارێیك دی نابیننەوە                                                                                         

                                دایکیان  بە فرمێسک و ماتومەلوولیەوە                                                                 
                 بەرەو مەکتەب                                                                                                             

                                                  بەڕێیان دەکەن                                                                         
              ئەوانیش  دەستە بەتاڵە ی   نانەکانیان بۆ بەرزدەکەنەوە و                                                       

 سەرڕێگا دەخۆن                                                                  
 

                                          خۆڵ
                        لەناکاویشدا، مووشەکەمان                                                                                             

                                                             کە لە پێناو ئەواندا داهاوێژرێن،                                            
                        منداڵەکان دەخۆن،                                                                                                             

                                                                                               تا بەرلە مردنیان باش باش                      
وو تێبگەن!  ی ر

 لە دەریس می 
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*** 

                                                                                                                :
 
                                  پیاوەکە گوی

 جەنگدا                                                                                                               
 
                                       لە کای

                                                                                             کە باوکەکان دەگەڕێنەوە                                              
                        منداڵەکانیان نابیننەوە                                                                                                       

                نادۆزنەوە                                                                                                                    هاوژینەکانیان 
                    پێش ئەوەی  قافڵەی دایکەکان                                                                                         

             لە گوڕستانان بێنەوە!                                                                                                         
                                          ئەوان بەکەسەرەوە                                                                                  

 بەرەو شەڕگەکان دەگەڕێنەوە

*** 

                                                                                                                :                                                             دایکەکە گوی 
                                                                                  لە کای  جەنگدا                                                         

                               دایکەکان چاوەڕوای                                                                                                            
                                                   یانن                                                                                                                         منداڵە وهاوسەرەکان

                                                              دەفتەرو کتێبەکان دێننەوە و                                                      
                          منداڵەکان هەر نایەنەوە                                                                                                       

                                                                                                 هاوسەرەکانیشیان                            
                                      هەر ئەو ناوانەیان بۆ هەڵگرتوون                                                                                               
کە جەنگ لە ناو تۆزوخۆڵدا                                                                                              

 بەجێیهێشتوون! 

*** 

                              هەموویان گوتیان:                                                                                                     
                          لە جەنگدا                                                                                                                    

                                                        کەس بۆ کەس ناالوێتەوە                                                       
                       چوون خوێن فرمێسیك سەرکوڵمان                                                                      

 دەشواتەوە! 

*** 

                                                                     لە جەنگدا                                                        
             ڕوخسارەکان  زەردباو و خەماوین                                                                                                

                                                                                               زەردەخەنەیەک بەهەڵکەوتیش نابیی                    
              باغچەکان دەرگاکانیان کڵۆم دەدەن                                                                                 



359 

 

                                                                                                        باڵندەکان هێالنەیان جێدەهێلن و     
 کۆچ دەکەن! 

*** 

                    لە جەنگدا                                                                                                                    
                                        ئاسمان ئاور دەبارێی   و                                                                                         

                                 ماڵەکان گڕ دەگرن                                                                                                             
                                                                                                           لە جەنگدا                                                 

                               جیاوازێیەک نییە                                                                                                              
                                  لە نێوان ئەوەی  بێدەنگە و ئەوەی هەڵەوەڕە،                                                                                    

                                               ئەوەی  دەزریکێی   و ئەوەی گۆڕای  دەچڕێ،                                                    
                           لە نێوان ژن و پیاو                                                                                                           

                                                                                        لە نێوان پیر و منداڵ                                     
                           لە جەنگدا                                                                                                      

                                                                                                             یەکسانن هەموو                 
                 هەمووی یەکسانن                                                                                                              

                             گدا                                                                                                                          لە جەن
                                                                       نییە شتێک بە ناوی بۆمی  زیرەک                                                                         

               ئەوەی کە هەیە، برا                                                                                                           
                                                                                                                هەر دەوڵەمەندی زیرەکە      

 (٠٦) !کە هەمووان بۆمباران دەکا

ا، کە ئەٚیص ٌە لەسیعەیەکی ظرێژظ ٔەزۀع ثەگیطبٔی   
پیبسەیەک ٌەگەڵ )کۆِەڵە ضیعری خۀگ(ەٚ ٌە)ٔبٚٔیطبٔەکەی 

ثە زِبٔێکی ٔەرَ ٚ ٔبسکی ژٔێکی ظا ثاڵٚکراٚەتەٚە،   خۆْ ظۆْ(
رە ِێژٚٚیەکەی خۀگ ثە ئەرضیڤ ظەکبت ظتٛڕە ٚ ٘ەڵچٛٚ، غە

ٚ تەٚاٚ ضپرزەیبْ  ( لٛٔبغەٚە ٘ێڕضیبْ ثۆ ٘ێٕبٚە٣)کە ٌە 
پێطجیٕی  کرظٚٚە، لٛرثبٔییەکبٔی زۆرْ ٚ ثریٕعارەکبٔی زۆرتر ٚ

ضباڵٚی ضٛێٕبیتریص ظەکبت. ئەٚ لٛرثبٔییە، ٚەک ٘ەِٛٚ 
ەِبْ ئیسسبس ٚ ژأی ٘ەیە کە ِٕعاڵێکی سۆِبڵی ِرۆڤەکبْ، ٘

ری ٌە کبتی ٚیبْ پیرێژٔێکی ئەفغبٔی یبْ  ضۆڕەژٔێکی سٛ
ٚ ژأی عەعەر ٚ  خۀگعا ٘ەیەتی. ٚەک کٛرظ، زاِی ٘ەڵەثدە

اِبْ ٚ ئبضی ثبثەگٛڕگٛڕ ٘ۀبسەی ظارگٛێزە سٛٚتبٚەکبٔی ٘ەٚڕ
عا  گڵپەیبْ ظێ، ٚەک ژٔیص، ضۆی ثەٚ زعییفە ٌە سیٕەی
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ی بڕیار ) ثەرچبٚ کە چۀعاْ ٘ەزار سبڵەظێتە
 
ۆز و قەڵ سەکۆی پیر

ثەسەریبٔعا سەپبٔعٚٚە، سێکٛچکەی ئبییٓ ٚ ( وئەگۆرای فیکر
تە ثبثەتی ٚٚەٚسبالری ٘ەَ ئەٚیبْ، ٚەک ژْ، کرظسیبسەت ٚ پیب

 ٚ ٚ کۆیٍە تە ٔێچرٚٚەضۆیبْ ٚ ٘ەَ ئەٚأیبْ کرظ فەٌسەفەی
 ) یەضسیری ضۆیبْ تب ثیبٔکۀە

 
ووای ی ر

ە و حەزە جی  ی ر
هەموو هەوەس و چی 

 (. پیسەکای  خۆیان

 ثەگیطبٔی ٌە لەسیعەی خۀگعا ظەڵێ:

                                                                                                                  ...........                 

               جەنگێک لە ئارادایە هاوڕێیانم                                                                                        
  نییە                                                                                                  

ی
      چەشی  هیچ جەنیك

          یشتیمانێک وەک ئاژەڵێیك بریندار نەڕە یل  دەدا                                                                  ن
                       میللەتێک وەک بەرخێیك سەربڕاو گێنگڵ دەدا                                                              

                     ەر دەکەین و                                                                                    وەک مێگەل گوز 
  
                                                                                                            فوارەی غەریزە شارەکانمان دەتەی 

                             یاوەکان خیانەتیمان یل  دەکەن                                                                                                  پ
                                                                                                                     بزماری ئایەت

تەوری سیاسەت لە سەرمان دەکوتن                                                                                              
                              ئێمەش کوشمان پڕ درکە                                                                                      

              سەر دادەنەوێنیر  و                                                                                                            
                                                   دەبینە هاوخەبات                                                                        

           هاوخەبای  برا دۆڕاوەکان                                                                                                  
                                                             هاوخەبای  مایەپووچ                                                       

ناچێتەوە جەنگاوەرەکان                                                                                                        ئێمەیان بیر
                    

 
ی و چەق  چیر

 
 گوتار و چەق

 
                                                                               ئێمە دەبینە چەق

                 گوناهەکان                                                                                                                    
ۆز و                                                                                                                                   لەسەر سەکۆی پیر

ی بڕیار                                                                                                                  
 
                        قەڵ

                 لە ئەگۆرای فیکر                                                                                                              
                                         وەدەر دەنرێیر                                                                                                

               وەک ئەتۆمێیك تەنیا                                                                                                           
                                                           لەناو گەردوونێیك بەتاڵ پێچ دەدەین                                          

ی خوداکان دەکەوین                                                                                                                  بەر تیر
ی برا جەنگاوەرەکان دەکرەوین                         ر

                                                                        بەر شمشی 
ی هەموو  ی  نوویك تیر

ووای  ی ر
                                                                                                                                                                                           (٢٩) .تیغەکانجەستمەمان دەبێتە جی 

. .................... 
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ئەٚەی ظۀگی ٔەزۀع ثەگیطبٔی، ٌەَ لەسیعەیەظا ٌە ئەٚأی   
 (  تەکٕیکە:٢)ظیکە خیب ظەکبتەٚە 

یەک: ئەٚ ثە زِبٔێک ظۀٛٚسی زِبٔی ژأی ژٔە، ثە ٘ٛٔەرێک 
ٚ  ظەڕازێٕێتەٚە، ٔەلص ٚ خێپۀدەی ژٔی پێٛەظیبرەئبزارەکبْ 

خۀگبٚەرەکبْ( ظەکبت، )ثە خەسبرەت ٚ ثٛێرییەک ڕٚٚ ٌە 
ِەِبٔبْ ٌەضۆِبٔی ڕأبثیٕیٓ ٚثە ضٛێٕعٔەٚەضیبْ ٚەک، پیبٚ 

تەکٕیکی ـ )کرێ ئەٚ ٘ٛٔەرە ٔبٚثٕێٓ تەریك ظەثیٕەٚە. ظە
 ئبٚێتەکرظٔی ژأەکبٔی ژْ(.ثەگیطبٔی ـ 

ظٚٚ: ٌە ظەلەضیعرەکبٔی ظیکە، کە ٌێرە ئبِبژەیبْ پێکراٚە، یەک 
زەِۀی خۀگ. کە ثە ڕۆژ ٚ ِبٔگ ٚ سبڵ ، زەِەْ( ثٛٚٔی ٘ەیە)

ظیبری ظەکرێ، ثۆ ّٔٛٚٔە خۀگی یەکەَ ٚ ظٚٚەِی خیٙبٔی. 
٘ەرچی ظەلەضیعرەکبٔی ٔەزۀعە، ثێدگە ٌەٚ زەِۀە زەِۀێکی 

زەِۀی ژأی ٚااڵی ) ظیکەش ثٛٚٔی ٘ەیە، ظەکرێ ٔبٚی ٌێٕێٓ
ژٔی ڕۆژ٘ەاڵتی( کە ٔەسەرەتبی ٘ەیە ٚ ٌە ئێستبضبظا ٘یچ 
کٛتبییەکی ظیبر ٔییە. تۀیب ژْ ثْٛٚ، کبفییە ثۆ ئیعالٔکرظٔی 
خۀگێکی ٔەثڕاٚە ٌە ظژی ئەٚظا. ٘ەِِٛٚبْ خۀگبٚەری ظەست 
ثەچەکی ئەٚ خۀگەیٓ ٚ سێرەی ٘ەِٛٚ تفۀگەکبٔیطّبْ، 

ظی ئەٚثٛٚٔەٚەرەیە. ئەَ زەِۀە سیٕەی پبک ٚ سبف ٚ ثێگەر
ثەئبضکرا ٌە ٔێٛ ٚضەٚ سێجەری ٚضەکبٔعا ظەضٛێٕعرێٕەٚە، ثۆیە 
ظەثێ ئەَ خۆرە ظەلە ضٛێجعٔەٚەی ئبسۆیی ٚ ضبلٛٚڵی ثۆ ثکرێ ٚ 

 ٚضەکبْ ٚ ئیعیِٛەکبْ ٌە لەفەزی فەر٘ۀگعا ظەرثبز ثکەیٓ.

  پووختەی تەوەرەکە:

خیبٚازەٚە ڕسٛا ( ضبعیرەکە، خۀگ، ٌە گۆضۀیگبی ٤)٘ەر   
ظەکەْ ٚ٘بٚثەضٓ ٌە پەرۆضی ٚ پرسەظاریی ٌەگەڵ لٛرثبٔییەکبْ 
ثێ گٛٔبزەکبٔی ئەٚ ظا٘ێٕبٔە لێزەٚۀەی ِرۆڤ. ئەزِٛٚٔی ٘ەر 

( ضبعیر زاظەی ژیٕگەی ضۆخێیٓ ٌێ ضەسڵەتەکبٔی  ژأی ٤)
 گەرظٚٚٔیبْ تێعایە. 
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 چىار: تەوەرەی سىوتبن لە پێىبو دایکذا:

ئەظەثی ٚ ٘ٛٔەرییەکبٔعا، ئەظیت یبْ  ٌە زۆرثەی ثەر٘ەِە   
٘ٛٔەرِۀع ئەٚ کۆالرەیە کە کەاڵفەی گٛضەکەی ثەظەستی 
ظایکەٚەیە ٚ ئەٚ ظاٚەی ڕایەڵەی ٔێٛاْ ٘ەرظٚٚکیبٔە، سۆز ٚ 
ٚەفبٚ ئەِکعاریی ظایکە. ٘ەرچۀعە ئەٚ ظایکە زەزظەکبت 
کۆالرەکەی ثگبتە تۆلەڵەی ئبسّبْ ٚ ئبزاظأە ثسٛڕێتەٚە، ٌێ 

 ی ٘ەرظٚٚکیبْ ضۆزگەیبٔە کەاڵفەظاٚە  زٚٚتر٘ەِیطە ظڵ
٘ەڵکرێتەٚە ثەیەکعی ضبظ ثجٕەٚە. خب ئەٚ کۆالرە ٌە ٘ەر 
تەثەلەیەکی ئەٚ ئبسّبٔە ثێ ئەٚە ظەست ٚ پۀدەی ظایکە 
ٌۀدەی پێعەکب ٚ ظاٚی ٌەظٚظەظا ٚ ظەستی ثۆ ضڵعەکب تب تەلڵە 

 ٚ ٔە ٘ێڵێ ثبیە تیژڕەٚٚەکبْ ثبڵەکبٔی تێکجطکێٕٓ. ٌێٕەظا

٘ەرچۀعە کەاڵفەی گٛٚضی کۆالرەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ زۆر    
ەٚە تب ئبسّبٔی ٘ۆڵۀعا، ٌێ چبٚی یظرێژە، ٌە سٍێّبٔی

ضۆضەٚیستی ٚ سۆزی گەرِیی ظایکبیەتی، ٘ێٕعەی ٌێکٕزیک 
کرظٚٚٔەٚە ٘ەر ظەڵێی ٌە ژێر ظار٘ۀدیرێکی زەٚضەیەکی 

 ظارەسٛٚتبٚەکە(ی سٍێّبٔی  ثەیەکەٚە ظأیطتْٛٚ.)

  Bussy  ٠٦٩٦ - ٠٦٢٦  ثٛٚسی ڕاثٛتیٓ)ٕٛٚسی فەرۀسی تضیبظا   

Rabutinٚەک  ،اْ ٚ ظٚٚرکەٚتٕەٚە ٌە ضۆضەٚیست:" ظاثڕ (، ظەڵێ
ٚ ئبگرێ گەٚەرش  ثب ٚ ئبگرا ٚایە؛ ئبگری گچگۆکە ظەکٛژێٕێتەٚە

( تێڕٚأیٓ ٚ ٣)( ظەلەضیعر ٘ەڵجژارظەظا، ٣)ٌە  (٪٢) ضۆضتر ظەکب."
ظەلٕٛٚس ٌە خیٙبٔجیٕی ئەٚظا ثۆ ضەْٚ ٚ ضەیبڵی ضبعیرأەی 

ظایک ڕاڤەظەکەیٓ.  ٘ەستعەکەیٓ کە ظاثڕاْ ٚ ظٚٚرکەتٕەٚەی 
 ضبعیر ٌە ظایکی:

  ِەرالێکی ضٕکێٕەری ٌەالی ئەٚ ظرٚسحکرظٚٚە، کە
ٚ فڕێٓ ٚ ئبسّبٔەکبٔی( ثکبجە لٛرثبٔی  ٌە  ئبیٕعە)ئبِبظەیە 

ە پێٕبٚ ثیٕیٕەٚەی ظایکی.  ٌۆژیکبٔە ٘بٚکێطەکە ٚا ظەکەٚێحەٚ
کە ضەْٚ ٚ ئبیٕعەی ضبػیر یەکسبٔە ثەٚ چرکەسبجبٔەی کە 
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ی ڕێسبٔە ڵٛڕ(. ضبػیر چک  ظایک +)ثەیەکەٚە ظاظۀیطٓ 
ەٌحٛٚری کٛرظەٚاریعا جە ئبِرازی ِرازەکەی. ٌە کٚٚەڕەضەی کرظ

ڕەِزە ثۆ ثۆٔی ضۆضەٚیسث ٚ گەضبٔەٚەی  ،ڕەیسبٔەڕەضە
ثەر ظەضسحەسبٔەیبْ ەێبیی ئبزیزاْ. خبراْ ژٔەکبْ چڵە ڕثیٕ

ٌە سٛضّەکبٔیطیبْ ظەثەسث. ٌە زۆرثەی ِباڵٔعا  بْ ٚئەگریدەی
ٌە ٔبٚ  ئەگەر ثبغچۆکۆڵەیبْ ٔەثٛٚایب، چۀع ثٕدە ڕەیسبٔێک

سبْ ٌەثبزاریص ظەفرۆضرا. ەێ. ظەسکەڕبٔعکٛٔح ٚ ظەفرأعا ظەچ
ڕۀگی پەٌکە ڕەیسبْ ٚ کٍی ڕەضی چبٚاْ جەٚاٚکەری ئبرایطحی 

ْٚ، ثۆیە ضبػیر ٘ٛٔەرِۀعأە چڵی سبظەی کٛرظەٚاری خبراْ ثٛ
 ڕەیسبٔەکە ظەگٛێزێحەٚە ثۆ ٔبٚ ڕەضێٕەی چبٚی ظایکی.

 ٔعەٚە ضٛظە، ٌەٚ ثبٚەڕظایە کە ظاثڕأەکە ضبػیری جێکطکب
ب ِیٙرەثبٔی ظایک ظەجٛأێ ئەٚ پبرچە ضکبٚأە خبرێکی ٔٙجە

پطکۆ ) ظیکە پێکەٚەثٕێحەٚە. ٌە کۆپڵەکەظا ثۆٔی پەیڤێکی 
 ظیحە ثەر ٌٛٚت کە ظەڵێ: ٔەخّەظیٓ(

 ەرگەردان،ــلەنێو تەنیاین  خۆمدا، س
 .وەک غەریبێیك پــەڕیوەی شــاران

 لەدوی خۆم وێڵم، یاخود عیشقی تۆ؟
   (٣١)  !خودا، چ سەختە ونبوون و وەیالن

 یک ثە ثٛٔەٚەرێکێ ٔەِر پێٕبسەظەکبت، چْٛٚ اظ ،ضبػیر
٘ەِیطە ئەٚ ِیٙرەثبٔی جەٌەسّێکی ئەثەظیی ڕۆزی ظایکە، 

 ڕۆزە ثە زیٕعٚٚی ظەِیٕێحەٚە.

 (  ظەلەضیؼرەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ:2)فەرِْٛٚ ٌەگەڵ 
 

(٢) 

  هەموو سبەینی  و
 گشت فڕین و

 ئاسمانەکانم دەفرۆشم
  تەنیا بۆ کڕینەوەی فرسەتێک

  ڕەشەڕێحانەی دێراوێیك هاویندا
 

  لەگەڵ چڵ
 لە چاوەکابی دایکمدا بڕوێم! 
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(١) 
 
ی
  فەنابووب

 خۆمم ب   نادۆزرێتەوەشوێنپن 
اقا لێم ون بوو  ئەوەی لە ڕێگای فێ 

 خۆم بوو، خۆم

  ئێستا هەر لەتێکم لە شوێنێکدایە

  تازە ناتوانم شکانەکانم کۆکەمەوە و
  بە نیازی کردنەوەم بە منداڵەکەی جاران

 فریا بکەوم و
  !بگەمەوە بەردەیم میهرەبانیت، دایە

(٣                                  )                                                                                                                  
 من دیسان الی دایکمم

  ساڵ کەمێکە
ی درەختەکان

 
 بۆ وەراندبی گەڵ

 گەیشتووە  
ی    دەی ئاخر پایێ 

 نەک هەر دەست ناکاتەوە لە ڕەزی میهرەبانن  
  بەڵکو تەنانەت
 نایەت

 
 دڵ

 !  ناو کراسەکەی دایکیشم هەڵوەرێنی 
 

وگوڵ
 
 گەڵ

 

ظەلٕٛٚس ٌە ٚظیٛی ٘ٛٔەرکبرییەکی ِیحبفیزیکبٔە، ضەرزی     
ئبکبِی فیرالەکەی ظەکبت، فیرالێک ٌە ظٚٚرکەجٕەٚەی خەسحە 
ظەگۆڕی ثۆ ڕۆذ ٌێکحرازاْ، ئبکبِەکەضی ٚٔکرظٔی ضٛظە، کە 

کۆِەٌٕبسیعا، ثەٚەی ِەجرسیعارجریٓ ثزثٛٚٔە ٌە ظەرٕٚٚٔبسی ٚ 
کە ظەیگەێٕێحە ٌٛٚجکەی ٔبِۆیی ثێٙٛظەیی، کە ظٚٚر ٔییە ثەرەٚ 
ضۆکٛضحیٕیص پەٌکێطی ثکبت. جبکە جرٚسکبیی ڕێگرثێ ٌە 
ئۀدبِعأی ئەَ کبرە، زیٕعٚٚیی ظایکە. ثڕٚأە ضیحەڵکبریی 

 کۆپٍەی ظٚٚەَ:

 
ٌە کۆپٍەی سێیەِیطعا، ظەلٕٛٚس ٚێٕە ضیؼریەکی خٛأی    

کێطبٚە، ثەسبییەی ئەٚ گٛڵە ٚرظأەی سەر کراسەکەی ظایکی، 
ٔەِریی ثەظایک ظەثەضطێ، ثەٚەی کە پبییزیص ٌە ظەسەاڵت ٚ 
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لٛظرەجی ظأییە ئەٚ گٛاڵٔە ٘ەڵٛەرێٕێ، ٚێٕەکە ئبٚڕظأەٚەیەکی 
ظ ٘ەِیطە رۆزی ثۆ کەٌحٛٚری کٛرظەٚاریص جێعایە، کە ژٔی کٛر

ٚاثەسحەی سرٚضحە خٛأەکەی کٛرظسحبٔە، ضۆ ٌەثە٘برأعا ئەٚ 
کچۆڵەکبٔی پۆضبکی کٛرظیبْ پۆضیٛە ٌەگەڵ  ڕۀگی گٛڵ 
ٚگٛڵزاری سرٚضحەکە ٌێک خیبٔبکرێٕەٚە، ثۆیە ظایکەکبْ، ئەگەر 
ئەگرخەضیبْ ثەفر ثگرێ ٘ەر زەز ٌە کرسی گٛڵگٛڵی ظەکەْ، 

 ی ڕۀگ ِبت.ثەاڵَ گٛڵی ٔبسک ٚ سبظەی ثچٛٚک

ی    دەی ئاخر پایێ 
 نەک هەر دەست ناکاتەوە لە ڕەزی میهرەبانن  

  بەڵکو تەنانەت
 نایەت

 
 دڵ

 ناو کراسەکەی دایکیشم هەڵوەرێنی  
 

وگوڵ
 
 گەڵ

خیٙبٔجیٕی ڕێجبز ِەزّٛٚظەٚە  ئێسحب، ٌە ظەرٚازەی ظایک،     
سەرێک ظاظەگریٓ ثەچۀع ّٔٛٚٔەیەک ٌە ضیؼری کڕٚاجی ٚ 

 ٚ ثەراٚارکبرێکیبْ ٌە ٔێٛأعا ظەکەیٓ. ػەرەثی ٚ کٛرظی

( ٌە   Vinko Kalinic ٨4٪0 -ۆ کبٌیٕیککڤیٕ )ضبػیری کرٚاجی     
ظایک پێی ظەگٛجُ(، ٌە فەزای ثەرفراٚەأی ضەیبڵعا، )لەسیعەی 

جەکٕیکێک ظەظۆزێحەٚە ثۆ ٚاثەسحەکرظٔی ڕۆزی ضۆی ثە ٘ی 
ثٛٚٔێک ظایکیەٚە، ٌە جەکٕیکەکەیعا، گەرچی سەظای خۆرە یبضی 

ظەثیسحیٓ، ثەاڵَ زٚٚ جێعەگەیٓ کە ئەٚەی ظەیجیسحیٓ 
ظۀگعأەٚەی ٘بٚاری ڕۆزە. ظەلەکە ٘ەڵگری ضەسڵەجی 
ضبکبرێکی گەرظٚٚٔییە ٚ یەکیحی ثبثەت ٌە ٔێٛاْ کۆپٍەکبٔعا 
ٚەسحبیبٔە ثەرخەسحەکراٚە. ضۆر ٌە ئبسّبْ ظاظەگیرێحە ضٛارەٚە 

ئبٚاثٛٚٔی ٔییە، ٚ ثە ضۆرێکی ظیکە ظەگۆڕظرێحەٚە کە ضەٚ ڕۆژ 
ئەٚیص ضۆری چبٚی ظایکە. ظەلەکە کە ٌە ئیٕگٍیزییەٚە کراٚەجە 
کٛرظی زۆر ضۆضئبٚاز ٚ پڕ ٘برِۆٔی ٚ ضێٛاز جۆکّەیە. کبٌیٕک 

 ظەڵێ:
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  دەگوتم(  )
 دایکم پن 

                                                                                                                                                       
  دەگوتم:                                                                                        

                           دایکم پن 
            بەرخەکەم، نەکەی بەدوای خۆر بکەوی                                                                        

        نمبیستووە  لەو ئاسمانەوە  تا ئێستا                                                                                           
 وی کەوتن  

             .                                                                                         کەیس  دەسنی بە دەسنی

                   ل  من باوڕەم بەم پەیڤە نەبوو                                                                                         
                                 ئاخر دەمبنینی                                                                                              

                 هەموو سبەینان                                                                                                               
 خۆر ڕۆشنابی دەبەخشێتەوەو                                                     

 
                                                 گزنیك

                  تا زەردەپەڕ هەر روونایك لێدەبارێ                                                                                    
                                                                دواتر دونیا تاریک دادێ،                                                  

               کەج  خۆرەکەی من هەر پڕشەنگدارو گەشە                                                                         
  دنیا یەکپارچە ڕەژووی ڕەشە. 

 کابی

  دەگوتم
                                                                                                                                  دایکم پن 

                                 ڕۆڵەکەم خۆت وێڵ و سەرگەردان مەکە                                                              
                                                                                                                             خۆر نابینایە کوێر !   

            ل  من گوێم لەم پەیڤە نەگرت:                                                                                                
            جا خۆرنەب   ژیان چۆن دەچێتەسەر؟                                                                                     
             دەی! بۆ من چ خۆرێک دەب   بە خور؟                                                                                   

         جگە لەو چاوانەی دونیای بۆ ڕووناک کردومەتەوە و                                                                 
 ڕۆج بە تۆقەڵەی ئاسمان گەیاندووم. 

                           دایکم هیچ  دی نەدەگوت:                                                                               
                     کوڕەکەم غارمەدە،                                                                                                          

 نە دەیگوت، خۆر کوێر و بڵندە. 

                                                                                          تەنیا  جاروبار                                            
ۆزەوە،  ئەو چاوانەی                                                                                                 بە سۆزێیك پێ 

 دایکایەتیان تێدا دەبریسکایەوە:                                                                      
ی
                   میهرباب

                                                                                                                 
ی
                              دەیانزاب

             کە شەو دەبێتە میوان و هەتاو دەڕواتەوە                                                                                 
 ئەو کوڕە سەرسەختەیدا                                                              

 
              کام خۆر لە دڵ

  دەدرەوشێتەوە. 
(٣٢) 
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ی ٚ یظەلەضیؼرەکبٔی ڕێجبز ِەزّٛٚظ پحر ثە ڕۀگی ٔبِۆ  
ٔبڵەٚە ئبرایطحکراْٚ، ئبٚێٕەکەی ڕۆزی ضەٚلی  غٛرثەت ٚ

ظیّۀە کبرەسبججبرەکبٔی ٔیطحّبٔەکەیەجی، ٌە لەسیعەکەی 
ۆ کبٌیٕیک( ڕۀگی ضۆر ٚ ٘ەجبٚ ٚ ضەٚ ٚ ڕۆژجبثٍۆکەی کڤیٕ)

ئەِەیص ٘ەر جیطکعأەٚەی سرٚضحی ژیبٔی ڕازأعۆجەٚە، 
ٔزیکی ثیرۆکەی ئەٚ  ٔبٚچەیەکە ٌە ئەٚرٚپب. ضبڵی ثەرچبٚی ٌێک

ظٚٚ ضبػیرە ٌە ثەرخەسحەکرظٔی ِیٙرەثبٔی ئەزەٌی ظایک ظایە، 
ئەگەر گٛڵەکبٔی کراسەکەی ظایک، ٌە الی ڕێجبز ِەزّٛٚظ، 
ڕەِزی ظەالٌەت ٘ەڵگری ئەٚ ِیٙرەثبٔییە ثێ، ئەٚە ٌە الی 

ۆ کبٌیٕیک(، ضۆرەکەی ٔبٚ چبٚی ظایک، کڤیٕ)ػیری کرٚاجی ضب
سەرچبٚەی ئەٚ ِیٙرەثبٔییەیە. ٔبثێ ئەٚەش فەراِۆش ثکەیٓ، 
کە ڕێجبز ِەزّٛٚظ ظڵی ظایکی ٔیگەرأکرظٚە، ثە فیراق ٚ 

ێ ظایکی ضۆی ظڵۆ کبٌیٕیک( کڤیٕ)ظٚٚرکەجٕەٚەی، ٘ەرٚەک 
ەرظٚٚ ضکبٔعٚە ثە گٛێٕەگرجٓ ٌە ئبِۆژگبرییەکبٔی، ٌێ ٌە٘

گرضۆضکەری ئەٚ سۆزەْ کە زبڵەجەکەظا، ئەٚ کرظأە ئب
 ظا٘ێٕبٚە. ەضیؼرەکبٔیبْظەل

گٛڵی )، ٌە لەسیعەی (4٩٪0لبسُ زعاظ )ضبػیری ثەزرێٕی    
ٚ  ضەَ( ثە زِبْ ٚ زۀیٓ ٚ سۆزێکی یەکدبر پڕ پەرۆضی ٚ جبسە

ػەزاثەٚە، یبظی ِیٙرەثبٔی ظایکی ظەکبجەٚە. پەیبِگر زۆر ظڵی 
ٚ ٔە  ظەسٛٚجێ کە ظەثیٕی ئەٚ ٔە ٚەک ڕێجبز ِەزّٛٚظثۆ ئەٚ 
(، ٔبجٛأێ ٘بٚار ٚ لیژەی ضیؼرەکبٔی ۆ کبٌیٕیککڤیٕ)ٚەک 

ثگەێٕێحە ظایکی ٚ سێجٛرییەکەی ثعاجێ کە کٛڕەکەی 
رٔۆش ظەثب. ظیٛارە ی ِیرەثبٔی ئەٚظا کیظەسحەٚٔەزەر ٌە لەظرزأ

ئبسٕیٕەکبْ ظەرگب ضیطە ئەسحٛرە ثێ پۀدەرەکبٔی زیٕعاْ ٚ 
گرْ ٌەٚەی جبرِبی ئەٚ ثٛٔەٚەرە ضۆضەٚیسحە ثەثەر چبٚی ێڕ

 گٛزەرثکبت.

گٛڵی ضەَ( ضبکبرێکی ئەظەثی ػەرەثییە، ئبٚێٕەیەکی ثێ )    
غەضی ڕەٚضی سیبسی ٚ ڕۆضٕجیری ٚکەٌحٛری ڕۆژ٘ەاڵجی ٔبٚٔعە 
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ظەلەکە، پێّبْ ٌەَ چەرضەظا. ظەرٚٚٔطیکبریی پەیڤ ٚ ٔبٚئبضٕی 
( ٌە ثبرێکی ٔبئبراِی ظەرٚٚٔی زۆر ظزعالبسُ )ظەڵی کە 

ثزرە ٌە ٔێٛاْ خیٙبٔی ئبلڵی ٚ  سەضحعایە، ِرۆڤێکی ثریٕعاری
ا. ٘ەرظٚٚ خیٙبٔەکەضی ثەسەرظا فەرزکراٚە، جۀیبییعا

ظیٛارەکبٔی ثۀعیطبٔە ضیؼری ٘زری ئەْٚ ٚ ظەرگب لٛفڵعارەکبٔی 
ەکبٔی ثبٚەضی ظایکی ضۆراکی ڕۆزی یزاری ئەْٚ ٚ ثیرەٚەری

ظۀگی( ظایکی  )ئەْٚ. خبرێک فەراِۆضی ضۆی ثە ظۀگعأەٚەی 
ەی ٌێ سبزظەکبت، ٌٚزەٚٚ ضّطبي ٚ ظ ٚ ئبٚازی گیحبر ظەظاجەٚە

خبرێکی ظیکە ضۆی ظەکبجە کێطکەیەکی ثبڵ سٛٚجبٚ ضۆی 
ظەپەسحێحە ٔبٚ ٘ێالٔەی سیٕەی ئەٚ. ضبػیر ثە چبٚی پڕ 

 ێحەٚە ظەڵێ:ئەسریٕەٚە ظۀٛٚز

 (  گو
 

مەخ ڵ ) 

 ه ەدوو چاو  و ەئ
 
                                                                               ننەکەدێپ ەیزام و ەئ و ەتوانەڵ

                                                                                                                                 کمنیدا
                                            ەو ەتەماو ەچ رمانەس ەول تەش ەح ەمن و ل  یمەخ ەل ەیر ەمەک  و ەئ

                                                                                                                 کمنیدا یه
                                                                                                                 نتیفر ەب ەیجیگر ەئ

                                                                              نڕ چەد ابی ۆڕ چراوگن گ ودا ەش کستابی یتار  ەل
ژ چ ەل ەتژ  ووم،یخشەب ب    کتێنگە!  دانیگ  یەدا یئا  

ئاواز                                             نانیۆ مل یێ 
  ەد

 
                                                                    کا ەدیچ دا ێت ەیو الن ڕیفەدەڵه ۆڕ خ و ەر ەب نیك

بووم                                                                                                     کەیەکەلۆ چ تا ەنیس ەل
  ۆ ب سکەک  یكێستەد و ەو ەر ەد یەداڕێیئاگر ف

ی
                                                        داەڵیه ئاسماب

 .نی  ێکیجر ەد ندانا یز  ەل تەکەنیئاگر  ەکەلۆ چ ستا ێوا ئ

 ه یدوو چاو  ەیئ ،ۆ ت
 
 ەکەدێپ ەیزام و ەئ ەیئ و ەتوو ەڵ

ی
                                               ب

 ۆ گ
ی
  ب راب

 
                                                                                                      ڵ

                                                      داەردانەرگەس یەو ەو ز  شکیت و ەمن و ئ وانێنەل
                                                                   کمدا یئال  و کات و دا ڵئا یكۆیەئاس یر ەیغەل

                          .                                                                                                ییەن بووبی  ەکید یكێشت
                                          میورو دو ەد ۆ ب شاکتۆ برژانگان پ ەب ەیکیدا و ەئ ەیئا، ئ
و                                                 نەڕ ناپێت کانەندانیز  یالەب کانتەستچنەد ستا ێئ ۆ ب

                                                                  تینادروو  ۆ ب مانەکید یكێشاکۆ پ ەستەدبۆ 
  نان ۆ ب مانڵسماەد ۆ 

                                                        ەو ەنیبسڕ  ب    کابی ەمەخ یێ 
                                                       کانەندانیز  یوار ید ر ەس یعر یش ەکرد  منی  ەیترس و ەئ ۆ ب
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 ەکڕ د
ی
                                                                       ەماندووم  ناکات یو ێڵناو پ کاب

  ۆ گ  کەیەکەلۆ چ
ی
 (١١)! ڕێبچ راب

سۆیە،  ظڵی گەٌە پڕ سفحٛثەڕاسحی ظۀگعأەٚەی ئەَ ٚضە   
توانە / )ثەرظیص ظەخٌٛٚێٕی 

 
  ئەو دوو چاوە هەڵ

ی
/  لە خەیم  من   ئەو زامەی پێدەب

  / ئەگریجەی بەفرینت / لە سەرمان /  لە حەشەت
ی
 شەودا /  چراوگن گۆڕاب

ی
لە تاریکستاب

ی ملیۆنان ئاواز /   / دەچڕن ژ  
  بەرەو خۆڕ  دەنگێکت ب   بەخشیوو /  تژە لە چێ 

 
دەنیك

ئاگر فڕێیدایە دەرەوەو /  / هەڵدەفڕی و النەی تێدا چیدەکا / لە سینەتا چۆلەکەیەک بووم

تۆ/  ئەی ئەو زامەی  زیندانا دەجریکێنی  / چۆلەکە ئاگرینەکەت / لە  هاڵیدایە ئاسمان / 

 / 
ی
ئاسۆیەیك ئاڵ ئال  /  کات /  لەنێوان من و ئەو تیشک و زەویە سەرگەردانەدا  /  پێدەکەب

بۆ بەالی زیندانەکان تێناپەڕن /  گان پۆشاکت بۆ دەدوورویم / دەستچنەکانت / بە برژان

ی   
ینەوە دەسماڵمان بۆ نانێ   ب   بسڕ

ی
 سەی / دیواری زیندانەکان / ئەو تر  / بۆ خەمەکاب

  بچڕێ(.  / ماندووم پێڵوی /دڕکەکان
ی
                                                                                     چۆلەکەیەک گۆراب

، ثە ٚضەگەڵێک ِەزّٛٚظیص، کە ٌە ظەرەٚی زیٕعأعایە ڕێجبز  
ٔیطحیّبٔێکعا ظەژی ، ٚەک ثڵێی ٌە ێئبضەکبٔی ٘ەڵعەڕێژ
یٕە. ئەٚیص زاری پڕە ٌە یٚ ظەرگبی ئبسٕ زیٕعأێکی ثێ ظیٛار

   // تەنیا بۆ کڕینەوەی فرسەتێک فڕین وئاسمانەکانم دەفرۆشم سبەینی  و)
 

چڵ

 دایکم / ڕەشەڕێحانەی دێراوێیك هاوین
ی
 خۆمم ب   نادۆزرێتەوە  / چاوەکاب

ی
  فەنابووب

شوێنپن 
اقا لێم ون / ناتوانم  هەر لەتێکم لە شوێنێکدایە /  بووخۆم بوو /  ئەوەی لە ڕێگای فێ 

/ بگەمەوە بەردەیم میهرەبانیت، فریا بکەوم   / منداڵەکەی جاران /  شکانەکانم کۆکەمەوە 

ی /  دایە ی درەختەکان  پایێ 
 
 گەڵ

ی
 ناو کراسەکەی  وەراندب

 
وگوڵ

 
/ ڕەزی میهرەبانن  / گەڵ

 (.دایکم

ظەثیحە ڕایەڵەی  کراس( )ٌە ٔێٛاْ ئەٚ ظٚٚ ظەلەظا    
زی ظایک. ۆثٓ ٔە٘بجٛٚ ٚ ِیٙرەثبٔییەکی پیر یەکی ٌەیضۆضەٚیسح

ٚ  ٚ گیب ەٚ٘ەرچی ڕێجبز ِەزّٛٚظە ڕٚٚثەرٚٚی ظایکی ظأیطحٛ
ٌێ  گٛڵی کراسەکەی ظەسحی ظەگرێ ثۆ خیٙبٔی ضەیباڵٚی ضیؼر.

لبسُ زعاظ ڕاظەچٍەکێٕێ ٚ   ظەسحەچٕەکبْ ٚ پۆضبکەکەی ثەری،
ظ، یبظێک ظەسحی ٔبگبجە ئەٚ ظەسّبڵە ظایکی ظە٘ێٕێحەٚە یب

ظیبرییەکبٔی ظایکی جب ئەسریٕی زەسرەجی ٔێٛ زیٕعأی پێ 
( خٛأییەکەی گٛڵ گٛڵی ضەَ)ٔبٚٔیطبٔی لەسیعەکە:   حەٚە.ێثسڕ

کی ژە٘راٚی ضەجبی ضبػیر ٔییە، کە ظەسحێش ظەضێٛێٕێ، ئەِە
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جە گۆضەیەکی ٘ێٕعە جبریک ٚ ٚٚەئەٚ ڕۆزەی ئەٚی ضزأع
ضەَ(  گٌٛێ)ٛڵەکبْ ضەِبٚیی ٚ غەِگیٓ ظەثیٕٓ. جرسٕبک کە گ

ظیٛاری  ی ضبػیرە، لەسیعە زەزیٕەکبٔی سەر ظایکی ضەِجبر()
 زیٕعأە کە پڕْ ٌە جرس.

بٚثەش ٌە ٔێٛاْ ئەٚ ظٚٚ ضبػیرە ٔبثێ زبڵەجێکی ظەرٚٚٔی ٘  
ٌە ظەلەکبٔی ئێرەیبٔعا( فەراِۆش ثکەیٓ: ڕێجبز ِەزّٛٚظ )

ٚێڵ ٚ ْٚ ثٛٚە، ضۆی  ٚ پەضۆکبٚکەسێکی ئبسبیی ٔییە، ظەرْٚٚ 
 ثە ضکبٚ جێکطکبٚ ظەثیٕی:

 خۆمم ب   نادۆزرێتەوە
  فەنابووبی

 شوێنپن 
اقا لێم ون بوو  ئەوەی لە ڕێگای فێ 

 خۆم بوو، خۆم
  ئێستا هەر لەتێکم لە شوێنێکدایە
 تازە ناتوانم شکانەکانم کۆکەمەوە

لبسُ زەظاظیص، پحر ٌە ضیحێکی ثۀعیطبٔە ظەچی ٚ جەٚاٚ   
ثڕٚأٓ خبرێ پێعەکۀێ ٚ خبرێ  ، ٚ ضەپرزەیە ظەرٚٚٔی جێکچٛٚە

 ظەگرێی، ئەِەش خبر ٘ەیە ٌە ضێحعا ظەثیٕرێ:

          ئٔو دوو چاوە ٕٔاڵتوأّو ئٔو زأٍی پێذەکِّٔ
                                              ............................................................                                 

                                                    ْێیکێوا ئێطتا چۆىٔکٔ ئاگریْٔکٔت ىٔ زیْذاّا دەجر

                                                                 ...........................................................                                

                                                              دەضَاڵَاُ بۆ ّاّێری خٍٔٔکاّی پێ بطڕیْٔوەبۆ 

............................................................                                                                          

بۆ ئٔو ترضٔی ٍْی کردە شیعری ضٔر دیواری 

                                                                                                زیْذأّکاُ

             دڕکٔکاّی ّاو پێڵوی ٍاّذووً    

 ّاکاتٔ چۆىٔکٔیٔک گۆراّێ بچڕێ؟                                   

ئەٚ چۆٌەکەیەی )ظ ئبِبژە ثۆ ظەسحێک ظەکبت کە  لبسُ زعا   
ٔێٛ سیٕەی ثۆ ئبسّبْ ٘ەڵعاٚە( کە ئبِبژەیە ثۆ ئەٚ ڕژێّەی 
ئەٚی زیٕعأی کرظٚە ٌێ ڕۆزی ثەرزە فر ضەلەی ثبڵی ظێ ٌە 

فیرالەکە( ظەکبجە ٘ۆکبری ئەٚ )ئبسّبٔعا. ٌێ ڕێجبز ِەزّٛٚظ پحر 
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ضعا، ظٚٚ ضبػیرەکە ەکەْٛٚ ٚ جێکطکبٔە، ٌە ٘ەرظٚٚ زبڵەجفۀبث
 ثٛٚٔەجە لٛرثبٔی.

ٔعە ەٌەجیف ٘ەڵّەت( ظەٚڵەِۀحریٓ ضبػیری ڕۆژ٘ەاڵجی ٔبٚ)  
ظایک( ٌە ظەلەضیؼرەکبٔعا، جب )ٌە ئبِبژەکرظْ ٚ جەرٚزیفکرظٔی 

ظایک، ظایە، ظاک( ی )( خبر ٚضەی ١٩1)(،  پحر ٌە 210٩)ئێسحب ،
  (22)ٌە کۆثەر٘ەِەکبٔیعا ثەکبر٘ێٕبٚە.

 ٌەَ لەسیعەیەی ضٛارەٚە، ظرک ثەٚەظەکەیٓ کە ٌەجیف  
ٚ پەیٛەسحی ِیٙرەثبٔی ظایکیەجی،  ٘ەڵّەت، چۀعە پبثۀع
ئبسبٔی ئەٚ، ثە ٚ ِبٔگەکەی ٚ ضۆر ضەیبڵە ٚااڵیە پڕ سحێرە

کۆچی ئەٚ پەریزاظەیە ِٛثبرەکەی ٌەثیرثرظۆجەٚە، خبرأی 
سەػعیە( ظایکی ئەٚ ثٛٚثێ ئیسحب ثە ٘ەزاراْ )ئەگەر ٘ەر ضبجٛٚ 

اٚەکەی ڕۆزی ئەٚ ظایک ٌە جەٌەسُ ٚ ٔیگبٚ ئبٚێٕە ٚرظٚضۆضکر
یطٕبضکراٚە ثە ظا٘ێٕبٚە. لەسیعەکە یەکەیەکی ثٛٔیبت لٛٚي ٚ س

ٚضحە ٚبْ سریۀگ، سەرچبٚەی ٘ەِٛٚضڕٚێٕەی ضیؼری ٘ەِە 
، کیبژکەرظسحبٔە. ضبػیر ٚەک ٘ٛٔەرِۀعی ِیضیریٕەکەی کٛر

ٚ ٔیگبی ظایکی کرظٚٚە، پحر ٌە  ٛەی٘ێٕعە خٛاْ ئبریطحی رۆذ ٚ ض
ٓ یی ثێجبکە ٌە ظٚایێبػیر جب ثڵپەری ٚ فریطحە ظەچی، ض

ی ظایکە سٛٚجبٚەکەی، چٛٔکە ٘ەسث ٔبکبت ثۆ یٚاِباڵ
 ٚکبٔعٔێک ئەٚی ٌێ ْٚ ثێ. ٌەجیف ٘ەڵّەت ظەڵێ:ٚچبٚجر

 هە زار دایک( و یە ک داک )

  سە یری هە رگوڵێک دە کە م
ی سیخناخم دە کە ن   دوو چاوی شي 

  له هێشووی سە رنج
 ڕەنگە چاوی دایکم بن

  ورێک دە کە وێتە تۆڕی نیگامەوەهە ر هە 
  بە دوو دەست باوەشم پیادا دە کات

 دە ڵێم دە ستە کابی دایکمن

ەیەک دەخزێتە ئاوێنەی  
  هە ر ئە ستێ 

  نیگامەوە
ی    بە دوو لێو دەمگرێ لەئاورێشیم پێکەني 

 دەڵێم لێوەکابی دایکمن
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  بەالی هەر ڕووبارێکدا تێدەپەڕم
  ماچبارانم دەکات

 بۆن و 
ی
  بەرامەی هەناسەی دایکمیانماچەکاب

  
 

 ل  هەڵدەقوڵ

  بەالی هەر درەختێکدا گوزەر دەکەم
  بانگم دەکات

 دایکم دەج   
 

 لە دەنیك
 

 دەنیك
 

 ڕەنیك

 من یەک دایکم هەبوو
 

  بە منداڵ
  ئێستا هەزاران
  نازانم شە وان

  لە باوەیسژ کامیاندا
 (١٣)    بنووم. 

٘ەڵّەت ٚ جیف ٘بٚثەش ٌە ٔێٛاْ ظەلەضیؼرەکەی ٌەضبڵی     
ئەٚەکبٔی ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٌەٚەظا یەکعەگرٔەٚە کە، ظایک 

ٚ ضەیبڵی ئەٚأعا ٘ەیە، ٔە ِەرگی  ززٚٚری ٘ەِیطەیی ٌە ٘زر
ِەزّٛٚظ  ڕێجبزظایکی ٌەجیف ٘ەڵّەت ٚ ٔە ظاثڕاْ ٚ فیرالی 

 ڕێجبزئیّیدی زەلیمی( ظایکیبْ ٌێ ثطبرٔەٚە. ئەگەر )جٛأیحیبْ 
یز ٔبجٛأی گەاڵٚگٛڵەکبٔی ِەزّٛٚظ ثەٚە ظڵطۆش ثێ کە پبی

کراسی ظایکی ٘ەڵٛەرێٕێ، ئەٚا ٌەجیف ٘ەڵّەت ثەٚە ظڵطۆش کە 
ثۆ یەک جبلە ضەٚیص ٌە ثبٚەضی ظایکی ظأەثڕاٚە، ئێسحب کێطە 
گەٚرەکەی ئەٚ ئەٚەیە ثبٚەضەکبٔی ظایکی ٘ێٕعە زۆرْ کە 

 . کبِیبْ٘ی ٔبزأی ضەٚاْ ضۆی ثطزێٕێحە ٔبٚ 

ٔعازەظا ٘بجٛٚە، کە ظەکرێ گطث ٚەک ٌە زأسحی ٌۆژیک ٚ ئە   
ئۀعاِەکبٔعا( ثجٕیٓ، ثە ٘ٛٔەری )فٛڕِی کبًِ( ٌە پبرچەکبٔعا )

ضیؼریی ٌەجیف ٘ەڵّەت ئبٚێٕەیەکی سبزکرظٚە، کە ڕٚٚثەڕٚٚی 
پبرچەیەکی ظیبرە، ثەاڵَ ٌە ضەیبڵی ٔبٚ ئبٚێٕەکەظا گطحی 

ە ( جبثٍۆ ّٔبیطکراْٚ.  ثڕٚا١ٔ)ٚ  ( ئبٚێٕە١)جبثٍۆکە ظیبرە. ٌێرە 
، چۆْ گٛڵێک ظەثیحە ڕۀگی ضیٓ ٚ ڕۀگە ضیٕەکەش ظەثێحە چبٚ

 چبٚەکەش ظەثێحە چبٚی ظایک:

  سە یری هە رگوڵێک دە کە م
ی سیخناخم دە کە ن   دوو چاوی شي 
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  ووی سە رنجله هێش
 ڕەنگە چاوی دایکم بن

  پووختٔی تٔوەرەکٔ:
ٌەٚ ظەلەضیؼرأەی ٌێرەظا، ّٔبیطکراْٚ، ظەرظەکەٚێ کە      

یە، کە ٘یچ ضحێک ٔییە ثحٛأی یظایک چ  ثٛٚٔەٚەرێکی گەرظٚٚٔ
ٛاز ٚ زِبٔی خیبٚاز ێگرێحەٚە. ضبػیرەکبْ ثە ٘ٛٔەر ٚ ضخێگەی ث

ٚ سۆزی  ٚ زۀیٓ ٚ جبسە ِیٙرەثبٔی ظایکیبْ ثەرخەسحەکرظٚە
ٔیطبٔعاٚە.  ەضۆیبْ ثۆ ثبٚەضی گەرِی ئەٚ ثە پەرۆضەٚ

٘ەِٛٚیبْ کۆکٓ ٌەسەر ئەٚەی کە ئەٚاْ ٌە ٘ەر لٛٔبغێکی 
جەِەْ ٚ ٌە٘ەر ضٛێٕێکی ئەَ ظٔیبیە ثٓ، ػەٚخە ثە ِیٙرەثبٔی 

 ەریبظڕەسی ظڵسۆزی ضۆیبْ ظاظأێٓ.ظایکٓ ٚ ئەٚ ثە ف

 پێْێج: تٔوەرەی تێڕاٍاّی شیعریی: 

ک ٌەٚەجەی ئەٚ ِرۆڤە پێی ٔبٚەجە سەر ئەَ زەِیٕە، ثۆ سبجێ    
ٚ ٚێڵ ثٛٚە ثەظٚای  ٚ ٘ەِیطە گیرۆظە سەری ڕزەت ٔەثٛٚە

ٚەاڵِی  پرسیبرە لٛرسەکبٔی ثْٛٚ ٚ ِەرگ ٚ گەرظْٚٚ ٚ ضٛظا ٚ 
ظٚاڕۆژ ٚ غەیت ٚ جبظ.... ٘ەر ئەٚ پرسیبرۀەش ثْٛٚ ثٛٚٔە ثٕەِب 
ٚ ثٕبغەی ظا٘ێٕبٔی ئەفسبٔە ٚ فەٌسەفە ٚ ظیعە خیبٚازە ٌەثٓ 

ک ئبٚێٕەی ٚالیؼسبڵی یص ٚۀە٘بجٛٚەکبٔی ئەلڵی ِرۆڤ. ئەظەث
جە ضەزٔەیەکی ثە٘بظار ثەٚ ثەر٘ەِبٔەی ٌە ٛٚەظەرٚٚثەر، ث

ِێژٚٚی ئەظەثعا ظەرثبرەی ثبثەجە فەٌسەفی ٚ ٘زری ٚ 
سۆفیگەراییەکبْ جۆِبرکراْٚ. چۀعاْ ئەظیت ٚ ضبػیری ِەزْ 

 ٌەٚ ثٛارأەظا ئەسپی ضۆیبْ جبٚظاٚە.

ثیرکرظٔەٚی   ٚ ٌە ڕێی ڕۆضٕجیریی  ئەظەثی ٚ ضٛێٕعٔەٚە   
لٛٚي، ٘ێٕعێک ٌە ضبػیرەکبٔی سەظرەِیص، کەجٛٚٔەجە ٔبٚ جۆڕی 
ئەٚ خۆرە جێڕاِبْ ٚ ڕاِبٔبٔەی کە ئەٚۀعی پرسیبر ٌەضۆ ظەگرْ 

 ئەٚۀعە ٚەاڵِی یەلیٕیبْ پێٕییە.

 ٠٦٥٤ - ٠٥٩٦تظیکبر)ڕاِبْ(، )ٚەک ظەزأیٓ ثبٚکی فەٌسەفەی   
Descartes بسەٚ خۆرەکبٔی ظا، پێٕ راِبْ()(ە، کە ٌە کحێجێ
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ثە ٚرظی ثبسکرظٚە. ٚەک جێڕاِبْ ٌەٚ  (Meditationes)جێراِبٔی
سرٚضحی ئەلڵی ِرۆڤ ٚ ثٛٚٔی ضحبٔەی خێگەی گِٛبٔٓ ٚ 

 (١٤)ضٛظا.

"ئەفسبٔەی ئەظەة ٌە سەظەی ثیسحەِعا ئەفسبٔەی ظەروەٚجٕی   
ئەِدۆرە ضیؼرأە ثْٛٚ وە ثە ضیؼری جەئەِٛالت ٔبسراٚە، وە 

ضەیبڵ ثە پبٔحبیی ئبزاظثٛٚٔی زِبْ فراٚاْ ٌەٚ ثبزٔەیەظا 
ثۀع ثە وۆٔەوبٔی ضۆی ْ وۆجی جەلٍیع ثْٛٚ ٚ پبەظەثێث، زەِ

اِبڵی، ضەیبڵ چٛٚە ٔێٛ ئبسۆیەوی زێعەفراٚأحر. ڕٌەسەر ضۆی 
ئەِڕۆ ٘یچ پرسیبرێه ٌەثەرظەَ ضیؼری ٔٛێعا ئەسحەَ ٚ سەضث 

وراٚە ٘ێز ٚ ِەزبڵ ٔییە، گرٔگ ئەٚأەْ وە پرسیبریبْ ئبراسحە 
ثعۀە ثەرضۆیبْ چۆْ ثحٛأٓ ٚەاڵَ ثۆ پرسیبرەوبٔی ٔٛێطٛازی 

 (١٥)ثعۆزٔەٚە."

ثەسەر ثەر٘ەِەکبٔی ڕێجبز ضیؼری جێڕاِبْ، جەٚاٚ سێجەری    
ظا کرظٚە، ضەیبڵی لٛٚي ٚ زِبٔی ضیؼریی ٚ ٘ٛٔەری ِەزّٛٚظ

خٛأکبریی فرە الیەْ ٌەَ خۆرە ظەلەضیؼریبٔەی ئەٚ ثەظی 
ظەکرێٓ. ئەگەر ئەِە ٔبٚ ثیٕێٓ ڕضحەیەکەی ضیؼریی، ئەٚا 
پبیبِگر ٌە زۆرثەی جیکسحەکبٔعا، ثەثێ ٌەثەرچبٚگرجٕی فٛڕَ،  

 چۀعاْ جێکسث ٌەٚ  ڕضحەیەظا  سەرٔدی ڕاظەکێطٓ. 

 ( ّٔٛٚٔە ٌە ضیؼرەکبٔی  ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٚەرظەگریٓ:2)ەظا ٌێر

 یەکەَ ّٔٛٚٔە:

جێڕاِبٔی ظەلٕٛٚسە ٌە جٛأسحی ِرۆڤ ثەرأجەر ئەٚ گەرظٚٚٔە   
ٚ ئەٚ ئەزِٛٚٔە لٛرسبٔەی ژیبْ، کە ئبکبِەکەی  زەثەالزە

٘ەِیطە ثێئبکبِییە، ئەٚش ٌەثەر ثچٛٚکی ئەلڵی ئێّە ثەرأجەر 
ِٓ(ی )ٔبظیبرەکبْ.  ٌە ظەلەکەظا گەٚرەیی گەرظْٚٚ ٚ ضحە

ثبڵ ٚ فڕیٓ )لسەکەر، کۆی ِرۆڤ ظەکرێحەٚە ثە ظرێژایی ِێژٚٚ.  
ٚ کەٚجٓ ٚ ژأی کەجٓ(، چٛار ڕایەڵی ثیرۆکەی ظەلەکەیە، کە 

 ضۆضئبٚاز ٚسفحٛسٛڵ ٚ ٔبسکە. ئەٚ ظەڵێ:
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 خۆی نەبینی  
ی
 ئەوەی باڵەکاب

 لە مەترسن  فڕین تێناگا و
ی  هەرگێ 

 هەست بەوە ناکات
، ی  چەند درۆیەیك زلە زەمي 

 چەند خەتەر بە ئاسمانەوەیە 
ی   ِٓ وەکووهەرگێ 

ێ!  ژ  
 بەربوونەوە ناچێ 

ی
 ژاب

(، کە ثە ڕەچەڵەک ٠٩٨٠Munia Khan -ِْٛیٕیب ضب)ضبجٛٚ 
٘یٕعی(یە، ثە زِبٔی ئیٕگٍیزی ضیؼر ظۀٛٚسێ، ٌە کۆپٍە )

 ضیؼرێکیعا ظەڵێ:

                                                                                  باڵەکان دەها جۆرن:                             
                باڵەکابی پەپوولە                                                                                                             

                                                                                                       باڵەکابی هەڵۆ                    
                                             باڵەکابی باز                                                                                                                 
 قازی سن                                                                                                       

                        باڵە کراوەکابی
                                                                   باڵەکابی پووشبەقنەی ئاسوودە                                                               

                       باڵەکابی قەترەس                                                                                                              
ەکەر                    ی  گێ 

                                                                                                                        باڵە جوانەکابی
                         باڵە نەرموو نیانەکابی مێشوولە                                                                                                
                                    یان باڵە نازدارەکابی هەنگ                                                                                                    

                                            ئەوان کە دەفڕن،                                                                  
ی                                                                                  هەموو هونەرەکابی فڕین لە باڵەکانیاندا دەنوێيی

ی                                                                                                                                      چۆن دەب   وابي 
 بەهای بەرزی ئەو باڵە بەهەشتییانە                                                                                             

؟ ی  (١٦) بەکەم بزاني 

فڕێٓ، ثۆ ثبڵ(، ٚەک ئبِرازی )ٌە ٘ەرظٚٚ ظەلەکەی سەرەٚە،   
یبٔی ثەخێٙێطحٕی  ،ٚە. فڕیٓاِەثەسحێکی ظیبریکراٚ جەزیفکر

سەر زەٚی ٚ چْٛٚ ثەرەٚە ئبلبراکبٔی سەرەٚە، ٘ەر یەک ٌە 
ٚ ئەٚ ثٛٚٔەٚەرأە ثە ثبڵی ضۆی ظەیەٚێ ثگبجە  ضٛێٕی  ئێّە

ِەلسەظ. ئەٚەی کە خێگەی سەرٔدە ٘ەرظٚٚ ضبػیرە ٌە ضەِی 
ِەزّٛٚظ ظەڵێ:  ڕێجبز: ٔەزأیٕی ثە٘ب ٚ گرٔگی ئەٚ ثباڵٔەْ

 لە مەترسن  فڕین تێناگا)
ی  خۆی نەبینی  / هەرگێ 

ٔیص (، ِٛیٕیب ضبئەوەی باڵەکابی
ی چ)ظەڵێ:  ی ۆن دەب   وابي  (. ؟/ بەهای بەرزی ئەو باڵە بەهەشتییانە / بەکەم بزاني 

ٔەثیٕیٕی ثبڵەکبْ ٚ ثەکەَ زأیٓ ی ئەٚاْ، کەٚتٕەضٛاەرەٚ 
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 ەٚ(ئەلڵ)ەٚاجە کە ِرۆڤ ضبٚەْ ثبڵێ ک ٍِطکبٔی ٌێعەکەٚێتەٚە.
ئەٚ ثٛٚٔەٚەرأەی ٌێرەظا ئبِبژەیبْ پێکراٚە، ضبٚەْ ثبڵی 

ْ ٌەثەرظەٚاَ سرٚٚضحیٓ، ظەثێ ثزاْ ئەٚ ثباڵٔە چ ثە٘بٚ ڕۆڵێکیب
 ثٛٚٔی ژیبٔعا ٘ەیە.

 ظٚٚەَ ّٔٛٚٔە:

من / )ٔی ظاڕضحٛەٚ ٚ  ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٘بٚکێطەیەکی پڕ ڕاِب  

ٌە فٛڕِێکی ٔەضحێ ئبڵۆز ٚ ڕەضجیٓ ، ی (/ بردنەوە/ ژیانخۆم
ئبرایطث کرظٚٚە. ٌە ٔێٛ ظێرەکبٔعا ئبِبژەی کەرججٛٚٔی ڕۆزی 

ضۆَ( ، ِٓ)جێعایە، ظەرٕٚٚٔبسبٔە، خۀگێکی ٔەثڕاٚەی ٔێٛاْ 
ِٓ ٚ ضۆَ(ەکە )ضێحەڵکبری ثۆکراٚە، کە ٚای کرظٚٚە، ضبٚۀی 

ظۆڕاٚ ثێ، ٌەٚ ِەڕاسۆٔە ثەرظەٚاِەی ژیبْ، کە ٔە سەرەجبی 
٘ەیەٚ ٔە کۆجبیی، جۀبٔەت ِەرگیص ٔبجٛأێ ثەری پێجگرێ، 

 ئەگەر ظٚای ِەرگ ثە ظڕیژەپێعەری ژیبْ ظاثیٕێٓ.

 ظەلٕٛٚس ظەڵێ:
 دوور... ، من لەبردنەوەو خۆمەوە دوورم

  لەکاتێکا،
 ژیان ماراسۆنییك ب   کۆتایە ... ! 

 Jessicaخێسیکب کریسحی)کچە ضبػیری ئەِەریکی ضبجٛٚ   

Kristie َٚرەیەک ٌە ٔێٛاْ ٚجێکسحەی ضٛارەٚە، ضٛ(، ٌە( ٚ )ِٓ
ِٓ( کەسێکی غەریجە ٌەٚظا )ضۆی( ظرٚسث ظەکبٚ پێیٛایە کە )

کەظٚای  ەی پێعەکب، ئەٚ ٌەٚ ثبٚڕەظایەجۆ( ئبِبژ)ثۆیە ثە 
جبکە چبرەی ثەضٛظاچٛٚٔەٚەیەجی  ثبڵىطکبْ ٚ ظارٚضبٔەکەی

ەکەیعا. ئەِەش زۆر ٔزیکە ٌە  ِٓ()ظا ٔەک ٌەکەڵ  ضۆی()ٌەگەڵ 
(، من، لە خۆمەوە دوورم... دوور)ظاثڕأەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ 

ظٚٚرییەش(ظا ئەٚ ظەٚضٛێٕعرێحەٚەکە ڕێجبز ِەزّٛٚظ، ثە )ٌەٚ
 پێچەٚأەی خێسیکب کریسحی،  ٔیبزی ثەضٛظاچٛٚٔەٚەی ٔییە. 

 خێسیکب کریسحی ظەڵێ:

                                                                                  تێکشکاوم!                                   
    چوون، لە هامان ئەو چاوانەدا                                                                                                  
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                                                                                    بەدوای هیوایەکدا دەگەڕێم                     
 کە لەواندا، لەدەستمچووە. 

 

 ئەز دەب   خەیم  لەخۆم بخۆم                                                                                                     
                                                                                                              خۆم(ەکەم،        )لە 

 (١٧) بەب   تۆ. 

 سێیەَ ّٔٛٚٔە:

ظەثعا، ثە پبٔحبیی ِەرگ ٚ ِرظْ ٌە ظاگیکرظٔی ڕٚٚپێی ئە   
ٚٚثەری ئبٚ ٚ ٚضکبٔییەکەی گۆی ڕجبیجەجی ضیؼر، ثە لەظ 

ثە ظەگّەْ ضبػیر ٘ەیە، ٌە چۀعاْ ظەلعا   زەٚییە، ثۆیە
 جێڕاِبٔی ضۆی ٌەٚ ظیبرظە پڕ ٌٛغز ٚ ٔیٙێٕییە گٛزارضث

ظا، ژیبْ لەرزێکە ٌە ِرظّٔبْ ٔەکرظثێ. ٌە ظیعی ڕێجبز ِەزّٛٚظ
ضٛاسحۆجەٚە ظەثێ ٚ ظرۀگ ٚ زٚٚ ئەٚ لەرزەی ثعەیٕەٚە. خب 

 سەرٕٚٔبسبٔە، گٛزارضث ٌە ثەضبػیر ثە زِبٔی خەسحە، ظەٚرٚ
ثرظٔی ڕۆژەکبٔی جەِۀیعا ظەکبت، کبجێک ثەاڵی ئەٚ ِەرگەظا 

(. جبکە ئبِرازی ضۆ تێپەرینی قەرزارێک، بەبەر دوکابی قەسابێک)جێعەپەڕی 
ثە گۆڕأی(. ٌە ٔێٛظ )گێٍکرظْ ٌەٚ سبزێجمەرزە، ضۆظزیٕەٚەیە 

ظێرەکبٔی ظەلەکەظا، جبرِبی ئەٚ پرسیبرە ظیبرە کە ثە ظٚای 
 ثٛٚٔعا ظەگەڕێ(. ظەلٕٛٚس ظەڵێ:زەلیمەجی ثْٛٚ ٚ ٔە )

  زیله بی من ڕە مه نیا ته زابی ته من وامدە
  رزێیك دێرین و کۆبی مردنم الیه ی هاتووم قه ته وە له

 و  که ژیابی خۆمه
 .. م دە یبینم خۆم له گێىل دە موو جارێک که دە هه

 م و خه ر دادە سه
 وە یك ڕژاوە ی گۆرانیه وە خۆم به کۆ کردنه
 م که ریک دە خه

ِسّٛظ ظرٚیص(ە، ٌە )٘ەرچی ضبػیری فەٌەسحیٕی   
ٚ  ظەلەضیؼریکی پرسیبرئبِێزی سیطٕبش ثە جێڕاِبْ، ثە ضێٛە

زەلیمەجە(ظەکبت. ظەیەٚێ ٌە )جەکٕیکێکی ظیکە پرسیبر ٌەٚ 
کەسێک کە ئەزِٛٚٔی ِرظٔی ٘ەیە ٚەاڵِەکە ٚەرگرێحەٚە، 



378 

 

گۆ. ضبڵی ٘بٚثەضی ظڵٕیبیە کە ِرظٚٚ ٔبجٛأی  ثێحە ٘ەرچۀعە
ظەلەضیؼرەکەی ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٌە گەڵ ئەٚەی ِەزّٛٚظ ظەرٚێص 
ئەٚیە کە ٘ەرظٚٚکیبْ جێراِبٔی ضۆیبْ ثۆ ِرظٔێک ٘ەیە کە 
زەلیمەجەٚ زەلیمەجێکی گەٚرەجر ٌەضۆی ظەثبجە ژێرگڵ. ٌێرەضعا 

 ٘بجٓ ٚ چٛٚٔەکەِبْ( ٘ەر ٚەک ٌٛغز ظەِیٕێحەٚە. )

( ئەو کەسە غەریبە ناناسم)سیعەی ٛٚظ ظرٚێص ٌە ثەضێک ٌە لەِەزّ
 ظا ظەڵێ:

بەدوای کەژاوەی جەنازەی غەریبێک کەوتم                                                                       
               غەرێبێک، نە دەیناسم و نە ناوبانگیم بیستووە                                                                                   

ان هەنگاوم هەڵێنا و                                                                                              وەک هەموو 
سەری خۆم لەعاست ڕیزی ئەو هێنایەخوارەوە                                                                             

سم:                                                                                                            نەمدەویست بێ 
ئەرێ! ئەو کێیە مردووە؟ کێندەرییەو                                                                                         

                                                                                                           چۆن چۆبی کۆج  کردووە؟                  
                      دەزانم زۆر جۆرە هۆکاری مردنمان:                                                                                              

      ک ژان و ئازاری ژیابی بێوجان                                                                                                  وە
                                                جا هەر خۆم لەخۆم دەپریس:                                                                                                     

؟                                                                                                ئێستا ئەو مەمانان ببینی 
                           تۆ بڵن 

                                                                                یان ئەوەی دەیبینی  هەر هیچ و عەدەمە؟                     
                        ئەو اللۆ داماوە،                                                                                                             

 چەند ب
 

ەخەمە؟                                                                                                          داخۆ بەم کۆیاییە دڵ
                                      دەمزابی ئەو پیاوە غەریبە،                                                                                                    
 وەنەوشە، هەڵناسێتەوە                                                                                  

 
 پڕ گوڵ

ی
                           لە نێو تابووب

                                             تا ماڵیاوایمان ل  بکاو سوپاسێکمان بکاو                                               
                                                  حەقیقەتەکەمان لەن گوێدا بچرپێنی                                              

! کام حەقیقەت؟()  (١٨)ل 

 پووختٔی تٔوەرەکٔ: 

گەرظٚٚٔیٓ، ظەثیٕیٓ چٛٔکە پرسیبرە فەٌسەفیەکبْ ٘ەِیطە   
کۆٌکەی ٘بٚثەضیبْ ٌە جێراِبٔەکبٔعا ٌە زۆر ٌێک ٔزیکٓ، خب 
گرٔگ ٔییە جێراِبٚ کێیەٚە ضەڵکی کٛێیە. خیبٚازیەکبْ پحر ٌە 

ئەگەر  زی ظارضحٕی پرسیبر ٚ ٚەاڵِەکبٔە.زِبْ ٚ فٛڕَ ٚ ضێٛا
 ٚەالِێک ٘ەثێ.
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 :ئـاکـاً

( ظەلەضیعری ڕێجبز ِەزّٛٚظ ٌە گەڵ ٧)ثە  ثەراٚرظکرظٔی      
ئیٕگٍیزی ٚ ػەرەثی ٚ )( ظەلەضیؼری ظیکە کە ثە زِبٔی 0٩)

ئیٕگٍیزی ٚ ئەِەریکی )کٛڕٚاجی ٚ کٛرظی( گٛجراْٚ ٚضٕبسٕبِەی 
اْ (ٚ ػەرەثی ٚ کڕٚاجی ٚ گریکی ــ ِیسری ٚ ٘یٕعی ٚ کٛرظی

٘ەیە ٚ ظٚای ضیحەڵکبری ٚڕەضٕەکبری ٌە ٔێٛاْ ظەلەضیؼرەکبٔی 
ِەزّٛٚظ ٌە گەڵ ٌەٚ جێکسحبٔە، ئبکبِەکبْ ٌەَ ضباڵٔەظا جبزڕێ

 کٛرت ظەکەیٕەٚە:

o ِەزّٛٚظ ٚەک ضبػیرێکی ٘بٚچەرش، ضبٚەْ ثە٘رە ڕێجبز  ٚ
ٚ ظیع  ئەزِٛٚٔێکی ثەرچبٚە ٚ کبراِبٔە گٛزارضث ٌە ٘زر

ٚجێڕٚأیٕەکبٔی ضۆی ظەکبت، ثە ظاڕضحٕی جێکسحەضیؼرەکبٔی 
 چٛارچێٛەی ڕێزِبٔی کٛرظیعا،ٓ ٌە ثە زِبٔێکی ڕەٚاْ ٚ ضیری

ثە جەٚزیفرظٔی ٘ٛٔەرەکبٔی ضیؼر ٚ ضێٛازەکبٔی ٌە ٔبٚەڕۆک 
ٚ فٛڕَ ٚ سەرچبٚەظا.  ضبرەزایی ئەٚ ٌە ئەظەة ٚ ظەرٕٚٚٔبسی 
ٚ کۆِەڵٕبسی ٚ ِێژٚٚ ٚ کەٌحٛٚر ٚ فەر٘ۀگعا، ثە ٘ەرظٚٚ 

ئبسۆیی ٚ ضبلٌٛییەکبٔیەٚە، ٚەک ٌەثەر٘ەِەکبٔی  ڕسحەئب
 ە، ِبیەی ظەسحطۆضییە. ڕۀگیبْ ظاٚەجەٚ

o  ثەرٚارظکبرییەکبْ، ظەیسەٌّێٕٓ، کە ئبسحی ضیؼری
٘بٚچەرضی کٛرظی ضبْ ٌە ضبٔی ٘بٚضێٛەکبٔی ظەظات، ٘ەر 
ٔەثێ ٌەگەڵ ئەٚ ضٛٔبسە ئەظەثییبٔەی ٌێرەظا ئبِبژەیبْ 

 ثۆکراٚە.
o  پێکچْٛٚ ٚ یەکحرثڕیٓ ٚ کۆٔحراسحەکبْ، ٚەک ٌە

ئەٚەیە، کە ظیعگبی  ثەراٚرظکبرییەکبٔعا ظەثیٕرێٓ، ٔیطبٔەی
ئەظەثی ئەٚ ٔەجەٚأە ٌێک ٔزیکٓ ٚ ٌە ثبثەجە 

 ٚ ڕێکٓ. گەرظٚٚٔییەکبٔعا زۆر ئبضٕبٚ ٚ جەثب
o ئەظیجبٔی  ثچٛٚکە ثۆ ڕەضٕەکبر ٌێکۆڵیٕەٚەکە پۀدەرەیەکی ٚ

ٚ ظەرگبی ٚااڵجر ٚ  ٚ پۀدەرە ظیکە، ثەٚ ٘یٛایەی ظەاللە
ێ ثۆ فراٚأحر ٚ ثبضحری ٌێ ظاثٙێٕٓ ٚ ٘ەٚڵی خعظی ثعر

گٛسحٕەٚەی ڕەضٕەی کٛرظی ٌە لۆٔبضی ٔبٚچەیی ٚ ٌە 
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چٛارچیٛەی سٕٛری خٛگرافیبی ٚ زِبٔەٚأی ٚ فەر٘ۀگی 
ضۆِبٔعا، ثۆ ئەٚظیٛی سٕٛرەکبْ ٚ ٘ەرچٛار ئیمٍیّی خیٙبْ. جب 
ثبضحر ٌە پێگە ٚ ِەلبِی ئەظەثی کٛرظی ثزأیٓ ٚ ٘ەٚڵی پحر 

ٚ سٛٚظ  گەضە پێعاْ ٚ پططسحٕی ثۆ ثعرێث ٌە ڕێی ظا٘ێٕبْ
 ٚەرگرجٓ ٌە گۀدیٕەی ئەظەثی خیٙبٔی.

o  ئەَ خۆرە ٌێکۆڵیٕەٚە ئبسۆی ڕۆضٕجیری ئەٚ ضبػیرە گەضحر
ظەکبجەٚە ثەرچبٚڕٚٚٔی ٌە ثٛرەکبٔی ئەفرأعْ ٚ ظا٘ێٕبٔعا ثۆ 
ضۆضحرظەکبت ٚ خٛأحریص پێگەی ئەظەثی ضۆی ظەزأێ ٚ 
الیۀە ثە٘ێز ٚ الٚەزەکبٔی ضۆی ٌە ٔٛٚسیٕعا ظەسحٕیطبْ 

ٚ ٔٛٚسەراْ  ت. ثێگِٛبْ ٌێکۆڵێٕەٚەکبْ ٚاظەکەْ ضبػیرظەکب
٘ەسث ثٛ ثٛٚٔی ظۀگ ٚ ڕۀگی ئەظەثی ضۆیبْ ثکەْ ٚ 

 ظڵطۆش ظەثٓ.

جێجیٕی: ٔٛٚسەری ئەَ ثبثەجە ٘ەِٛٚ ظەلەضیؼرییەکبٔی ئەَ 
 ٌێکۆڵیٕەٚەی کرظٚٚەجە کٛرظی.

 ضٔرچاوەکاُ:
٠

 
ی
ت، د.(، و. هەژإر ڕەحییم، ئەدەنی )( دمحم عبدإلسالم کفاف

ی
بەرإوردکاری، چاپخانەی ڕۆژهەڵ

 ١٦، ل. ١١٠٠

١١س. پ. ل.  (١   

3)https://www.facebook.com/rebaz.mahmud  

اون(    ڕێباز  هەموو دەقەشیعریەکانی ) ە وەرگیر مەحموود لیر  

4)https://www.brainyquote.com/topics/childhood 

5)https://www.poets.org/poetsorg/poem/my-heart-leaps 

My heart leaps up when I behold 

A rainbow in the sky: 

So was it when my life began; 

So is it now I am a man; 

So be it when I shall grow old, 

Or let me die! 

The Child is father of the Man; 

And I could wish my days to be.  

6)http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=

64767 

https://www.poets.org/poetsorg/poem/my-heart-leaps
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64767
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64767
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 أیم  
ی  ؤیل خێی

 أحنُّ
یم  وقهوة 
ُ
 أ

 .. یم 
ُ
 ولمسة أ

 
 
َّ إلطفولة  

ی
 وتكێی ف

 عیل صدر يوم  
ً
 يوما

  
 عمِري ألنی

 
ق
َ
 وأعش

, 
ُّ
ت  ؤذإ م 

یم  ! 
ُ
 أخجل من دمع أ

وکرإوەی ناوەندی غەزەلنووس،  چانی تارإن، ،(٦ 
ی
-٢١٧، ل ١١٠٤دیوإنی لەتیف هەڵمەت، بڵ

٢١٨ 

8)http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=

16 

 ..أيا أیم  
 إلذي أبحر

 
 أنا إلولد

 وإل زإلت بخاطرە  
 
 
رتعيش  عروسة

ّ
 إلسك
 فكيَف.. فكيَف يا أیم  

 
ً
 أبا

 
 ..غدوت

؟  ولم أكێی

9)https://www.goodreads.com/author/quotes/3398779.Pearl_Strachan_Hur

d 

ێک  لە خەیم  ٢٢ کرد بوو، غەزرنی و هیچی یخاوەنەکەی  کە کوجی دوای ( * لە لیبیا بووم، وشیر
 ف. ش.()نەخواد و نەخوادەوە تا مرداربۆوە. 

10)http://www.a7bash.com/text.php?action=show&id=771 

1)http://www.cavafy.com/ 

 شموع 
 إأليام إآلتية ترتسم أمامنا

 مثلما يرتسم صف متوهج من إلشموع
إقة، إلمضيئة وإلحية ة إلێی  .من إلشموع إلصغێر

 
  إلخلف

  رإحت تبقی فی
 إأليام إلتی

ة مطفأة  من شموع صغێر
ً
 كئيبا

ً
 صفا

 ينبعث إلدخان ما يزإل من أقربــها
 
ً
 .شموع باردة، خامدة ومحنية تماما

 
  
 إل أريد تأملها، منظرها يحزنتی

file:///C:/Users/High%20Tech/Documents/8)http:/www.adab.com/modules.php%3fname=Sh3er&doWhat=shqas&qid=16
file:///C:/Users/High%20Tech/Documents/8)http:/www.adab.com/modules.php%3fname=Sh3er&doWhat=shqas&qid=16
http://www.cavafy.com/
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  بريقها إألول
ی
  أن أفكر ف

 ويشجيتی
ء أمایم    

  تضی
ة إلتی  .فانظر ؤیل إلشموع إلصغێر

 إل أريد أن ألتفت ؤیل إلورإء
 فأكتشف مذعورإ

  ي
 ستطيل بها إلصف إلمعتمإلشعة إلتی

إكم بها إلشموع إلمطفأة   تێی
 إلشعة إلتی

 ١٤١( گۆڤاری ڕإمان. ژمارە  ٠١
ی

 ٠٣٢. ل، ١١٠٧. ساڵ

13)https://www.facebook.com/mutalib.abdulla/posts/1767554749967472 

14)https://www.poetryfoundation.org/poems/57303/spring-in-war-time 

I feel the spring far off, far off, 

The faint, far scent of bud and leaf— 

Oh, how can spring take heart to come 

To a world in grief, 

Deep grief? 

  

The sun turns north, the days grow long, 

Later the evening star grows bright— 

How can the daylight linger on 

For men to fight, 

Still fight? 

  

The grass is waking in the ground, 

Soon it will rise and blow in waves— 

How can it have the heart to sway 

Over the graves, 

New graves? 

  

Under the boughs where lovers walked 

The apple-blooms will shed their breath— 

https://www.poetryfoundation.org/poems/57303/spring-in-war-time
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But what of all the lovers now 

Parted by Death, 

Grey Death? 

 ٥٤، ل. ٢٤٩٦( دیوانی گۆران،  کتێبخانەی میل تاران، ٠٤

وکراوەی  (  ٠٥
ا
ان و کەریم مستەفا شارەزا، بڵ ، سەردار حەمید میر دیوانی حاجی قادری کۆنی

 ٥٦. ل.  ١٪٢٤کوردستان، سنە، 

ون، دمشق،  (٠٦  ٤٤، ص ١١١٣عامر إلدبك، أريد أن أتثاءب، دإر عبد إلمنعم نارسژ

 قال إلطفل
  إلحرب

ی
 ف

 يستيقظ إألطفال
 فال يجدون آباءهم

 يذهبون ؤیل إلمدإرس
 تودعهم أمهاتهم
 بدموع وصمت

 فيلوحون بأكف فارغة
ی   من إلخێی

 يأكلون رمال إلطريق
 فتأكلهم قذإئف أرسلت

 من أجلهم
 ك  يحفظوإ

 دروس إلتاريــــخ جيدإ
 قبل أن يموتوإ

*** 
 قال إلرجل
  إلحرب

ی
 ف

 يعود إآلباء
 فال يجدون أطفالهم
 وإل يجدون زوجاتهم
 يعودون ؤیل إلحرب

تعود إألمهات من إلمقابرقبل أن   
*** 

 قالت إألم
  إلحرب

ی
 ف

 تنتظر إألمهات
 إألوإلد

 وإألزوإج
 تعود إلدفاتر

 وإلكتب
 وإل يعود إألطفال

 ويعود إألزوإج
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 أسماء تركتها إلحرب
 فوق إلرمال

*** 
 قال إلجميع
  إلحرب

ی
 ف

 إل يبیک  أحد عیل أحد
 ألن إلدماء تغسل إلدموع

*** 
  
ی
إلحربف  

 وجوە شاحبة وإجمة
 إل تستقبل أي إبتسامة

 ولو كانت عابرة
  إلحرب

ی
 ف

 تغلق إلحدإئق أبوإبها
 وتخرج إلطيور

 من أوكارها مهاجرة
*** 

  إلحرب
ی
 ف

 سماء تمطر نارإ
 وبيوت
ق  تحێی

  إلحرب
ی
 ف

ی صامت  إل فرق بیر
 ومتكلم

ی من يرصخ  بیر
  
ی من يغتی  و بیر

ی رجل وإمرأة  بیر
ی  طفل وعجوزبیر  

  إلحرب إلكل سوإسية
ی
 ف

  إلحرب
ی
 ف

 إل وجود لقنابل ذكية
 بل ثمة رجال أغبياء
 يقصفون إلجميع

وکرإوەی غەزەلنووس،  چانی تارإن، ٠٧
ی
، پیاسەیەک لەگەڵ جۆن دۆن، بڵ ( نەزەند بەگیخانی

 ٢٥، ل. ١١٠٦

19)Selected Letters, Roger de Rabutin, Comte de Bussy, Penguin Books 

Ltd, London, United Kingdom, 1982   

20)https://www.facebook.com/profile.php?id=100005470936527 

21)https://vinkokalinic.blogspot.ie/2010/03/my-mother-was-telling-

me.html?m=0 

https://www.bookdepository.com/publishers/Penguin-Books-Ltd
https://www.bookdepository.com/publishers/Penguin-Books-Ltd
https://vinkokalinic.blogspot.ie/2010/03/my-mother-was-telling-me.html?m=0
https://vinkokalinic.blogspot.ie/2010/03/my-mother-was-telling-me.html?m=0
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My Mother was telling me 

My son, the Sun is up in heaven, 

Don’t run after it, as nobody’s ever 

Reached it so far                                                                                                                                                                                   

And me, I haven’t believed her 

Because the Sun is something that every morning 

Emerges in the corner of the sky, to light up our day, 

Shines only till the night falls, 

And my Sun shines even when everything else is 

Black like a coal. 

My mother was telling me: 

Don’t get carried away, my son, 

The Sun is blind! 

And I didn’t listen to her. 

- How is to live without the Sun? 

And what else could the Sun be 

But the eyes that lift up 

This world, and my soul 

Right up to heaven. 

My mother is not telling anymore: 

Don’t run, my son, 

Not even, that the Sun is 

Blind and high. 

 Only sometimes compassionatelyا

Her motherly eye sparkles: 

When night replaces the day, 

Mother knows, which Sun 

Her stubborn son 

Has buried, deep 

Into his heart. 

22)https://www.aldiwan.net/poem8901.html 

ی وإلجرح إلذي يضحك  هذە إلهاربة إلعينیر
 أیم  

 هذە إلخارصة إلتعتی من إلحزن وبرد
  
 إلجهة إألخرى ومتی

 ه  أیم  
 هذە إلثلجية إلفودين

  
 يغتی

ً
 من حّول هذإ إلليل قنديال

  آە يا أیم  
ی   له طعم إلماليیر

ً
  صوتا

 لقد أعطيتتی

https://www.aldiwan.net/poem8901.html
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  ؤیل إلشمس وتب
  تمشژ

  إلتی
 تی
 
ً
  صدرك عصفورإ

ی
 كنت ف
 تخرصی ، رمته إلنار 

ً
 سمته يدإ

  
  إلسجن يغتی

ی
 ها عصفورك إلناري ف

ی وإلجرح إلذي يضحك  أنت يا هاربة إلعينیر
  
 غتی

  
  وتحتار وبيتی

  تمشژ
ی إلضوء وإألرض إلتی  ليس بیر

 غێر هذإ إألفق إلمحمر وإلوقت وأیم  
  خاطت یل  إلثوب بعينيها

 آە يا أیم  إلتی
 بالسجنلماذإ إل يمر إلثوب 

ی لنا أثوإبنا إألخرى  لماذإ إل تخيطیر
  
  تمسح حزنی

 تمدين إلمناديل إلتی
 
ً
  شعرإ

 ولم إلرعب إلذي حولتی
  
 عیل جدرإن سجتی

  أحدإقك إلتعتی 
ی
 إل يحيل إلشجر إلشوك  ف

 .  
  عصافێر تغتی

 

وە و فازیل شەوڕۆ، ڵینی لەتیف هەڵمەتدا، د. هاوژین س( دایک لە جیهانبینتر شیعرەکا ١٢
 ٣١٢٨ ڕەشنووس،

24)https://www.facebook.com/profile.php?id=100023684389459&fref=u
fi 

١٤ ، اترن، ،. ڕەووف بێگەرد، دەزگای پەخش و چانی سەدەم، سلیمانی ، ٣١١٢( دیکارت، پۆڵ سیر
 ٤٧ل. 

26)http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=1839&z=11&l=1              
بۆتان جەإلل    

27)https://www.goodreads.com/author/quotes/6552863.Munia_Khan 

Wings are of many kinds 

Butterfly's wings  

Vulture's wings  

wings-Eagle  

Spread wings of white swans  

Dragonfly's serene wings  

Wings of albatross 

Lovely wings of humming birds  

Tiny wings of a fly  

wing-bee-Or a bumble 

And when they fly: 

http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=1839&z=11&l=1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20بۆتان
http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=1839&z=11&l=1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20بۆتان
https://www.goodreads.com/author/quotes/6552863.Munia_Khan
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hey fly their best according to their ability of flying. T 

We should not underestimate the size of those heavenly wings. 

(٠١ http://jessicakristie.com/ 

Broken. 

As I search for hope, 

In the same eyes 

 I lost it. 

need to work on me.I  

The me 

 ithout you.W 

29)http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid

=69473 

     الغريَب و ال مآثَرهُ... أَعرف الشخصَ ال 
 فمشيت 

ً
نازة  ج 

 
خلف إلنعش،رأيت  

. لم
ً
إما  مثل إآلخرين مطأطئ إلرأس إحێی

؟ و إلشخص  إلغريب 
 
 ألسأل: َمْن ه

ً
جد َسَببا

َ
 أ

  وأين عاش, وكيف مات ]فإن أسباب
 من بينها وجع إلحياة[

ٌ
ة  إلوفاة كثێر

م يرى
َ
: هل يرإنا أ  نفش 

 
 سألت

علم أنه
َ
 ويأسف  للنهاية؟ كنت أ

ً
ما
َ
د
َ
 ع

ظَّ ب
َ
غ ْعَش إلم 

َّ
البنفسج ك  لن يفتح إلن  

نا ويشكرنا ويــهمَس بالحقيقة
َ
ع
ِّ
ود  ي 

 ]ما إلحقيقة؟[. 

وکرإوەتەوە.  یەبارإن(، ئەم لێکۆڵینەوە)(ی گۆڤاری ٠١)ارە لەژم
ی
 بڵ

 

 

 

 

 

 

http://jessicakristie.com/
http://jessicakristie.com/
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=69473
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=69473
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 (١١)بابٔتی 

 ّاوّیشـاُ  وەك  ّاوّیشـاُ

 (چـامـٔتێل ىـٔ مۆّـٔ دەمـڕً)

                                                                          

ٔبٚٔیطبٔی ظیٛأە ضیعرێىی ٔٛێی چبوەتێه ٌە وۆٔە ظەوڕَ(، )   
ظەزگبی ڕۆضٕجیریی ەوبٔی  ثاڵٚوراٚیە، وە ٌە لٛثبظی خەٌیزاظە 

ە ٚ ٌە سەر ئەروی ظوتۆر تە٘ب ڕەسٛٚڵ ( ٢٤٠٥) ـخەِبي عیرفبْ  
ە ٚ (سـ٠٤ُ ٢٠X)( الپەڕەی لەثبرە ٤٤٨)چبپىراٚە. ثەر٘ەِەوە 

 .( ظأەیە٠٤٤٤)تیراژەوەضی 

ٔگەی ٔرضبٔعْ ٚ ضرۆڤەورظٔی ضیعری ٘بٚچەرضی ۆٌە سـ   
، ثە ئِٛێعی وٛرظی، ٌەتبی تەرازٚٚی ڕەضٕەی سەرظەِییبٔەظا

"ڕەضٕەی ضیعری وٛرظی" ی ِۀعٚ ِەستٛٚر، ضەلبٔعٔی گۆِبٚی 
بٚٔیطـبْ( ی ئەَ ٔ)٘ەٚڵ ظەظەیٓ گٛژِە تیطىێه ثطەیٕە سەر 

 .لٛثبظی خەٌیزاظە ثەر٘ەِە ٔٛێیەی

٘ەِٛٚ ٌە ظایه ثٛٚٔێه، چ ِرۆڤــــ ثێت ٚ چ وەرەستە ٚ    
ــ  ثەاڵَضتِٛەن، ٌە ظایه ثٛٚٔی ٔبٚێه ثە ظٚای ضۆیعا ظێٕێت. 

ظظەوبْ،  فبٔییٓ ــ ِەرج ٔییە ِەرگی ٘ەرچۀع ثٛٚٔەوبْ، ِب
ظاثێت. ٘ەڵجژارظٔی بٚەْ ٔبٚێه، ِرظٔی ٔبٚەوەی ثەظٚا٘ەِٛٚ ض

ئەَ ٔبٚ ٚ ٔبزٔبٚ ٚ ٔبٚٔیطبٔە، ظەِێىە ٘زر ٚ ٘ۆش ٚ ئۀعیطەی 
ٚای ، ِرۆڤی ثەضۆیەٚە سەرلبڵ ورظٚٚە. تٛێژەرأی ِێژٚٚی زِبْ

ٚ ثٛٚٔەٚەر ٚ ضتەوبٔی  ٔــبٚ(، ــ ٚەن ٔبٚی ِرۆڤـــ)ثۆ ظەچٓ وە 
فەر٘ۀگی زِبٔی  ٔۆثەرەی زِبْ ٚ ثەرظی ثٕبغەی، ظەٚرٚثەر

٘ەر ٔەتەٚەیەن ثٛٚە. تۀبٔەت یەوەِیٓ گٛژِە ئبضبٚتٓ وە ٌە 
ــ ِەِە، ِبِب، ظاظە، ـٔبٚە( )اڵێىی سبٚاظا ظەثیسترێت ،گەرٚٚی ِٕع
 ( ٠). ثەثە، ثبثە

ٚ ثبرگە ٚ ٌەٚەتەی زِبٔی ئەظەثی، ِبڵی ضۆی ورظٚٚە ٚ ثبر  
تەٚە، ٔبٚ ٚ ٔبٚٔیطبٔی ٚٚەیبزی ضۆی ٌە زِبٔی ئبسبیی خیبورظخ
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ثبثەتی ئەظەثیی ــ ثە ٘ەِٛٚ ڕضتەوبٔەٚە ــ ثٛٚٔەتە خێگەی 
تێڕاِبْ ٚ سەرٔح ڕاویطبٔی ضٛێٕەر ٚ تٛێژەر ٚ ڕەضٕەگراْ. ٌە 

ٔبٚێىە ثۆ )ٚا پێٕبسەی ٔبٚٔیطبْ وراٚە:  (Merriam) فەر٘ۀگی
/ ، گۆرأی، فٍُ/ وتێجێىی چبپىراٚەوتێت، ٔبسیٕەٚەی ضتێه ٚەن

یبری  ظ، ٔبٚێه وە  وبر ٚ پیطەی وەسێه، وۆِپبٔیبیەن
( ضبوبرەوەی .ز ؟ پ.٣٤٧؟ ـــ  ٤٢٤ئەفالتْٛ  )وبتێ  (٢)ظەوبت(.

، ظەِێه ثٛٚ ٔبٚٔیطبٔی وتێجی (De Republca   وۆِبر ــ)ضۆی ٔبٚٔب 
ظیٛەضبٔی ئەظەثی ٚ فەٌسەفی ٚ ئبییٕی، ٌە زٛخرە ٚ ِەخٍیس ٚ 

ئەظیت ٚ ثیرِۀع ٚ فەیٍەسٛفەوبٔعا، ثبثەتی ِطتِٛڕ ٚ گفتٛگۆی 
گەرَ ثٛٚ. تۀبٔەت وتێجە پیرۆزە ئبسّبٔییەوبٔیص ٘ەڵگری ٔبٚی 

 .تبیجەت ثە ضۆیبٔٓ

وەٚاتە، ثە وٛرظی ٚ ورِبٔدی،  ٌەٚەتەی ٔٛٚسیٓ ظا٘بتٛٚە، ثە    
ەثی ٚ ِەعریفی ٘ەزاراْ ٔبٚٔیطبٔی وتێت ٚ ثەر٘ەِی ئەظ

ّەت ثەزەز ثەاڵَیەوعا وەڵەوەچٕی ورظٚٚە. ثەسەر
ٔبٚٔیطبْ( )ضىێّٕبْ ظەرثبرەی تٛێژیٕەٚەیەوی زأستیی تیٕٛٚ

، تب ظەگەیٕە سەظەی ٔۆزظەَ ٌە ئەٚرٚپبظا، ثەرچبٚ ظەوەٚێ
ٔبٚٔیطبٔی )ٌە لەرەی ٘ێٕعێ لەڵەَ ظەوەٚٔە ضۆ ٚ لەرەی ضۆیبْ

 :ەرۀسیتب ٘ەرظٚٚ ڕەضٕەگری ف، وتێت( ظەظەْ. ٌەگەڵ ئەٚەضعا

 (François Fourier & Andrei Fontana) ، ( ظا، ٠٩٦٨)ٌە سبڵی
ٔبٚٔیطبٔی وتێت ٌە سەظەی ٘ەژظەِعا( )وتێجێىیبْ ثە ٔبٚ 

ٔبٚٔیطبْ( ٔە٘بتە ڕیزی پێطەٚەی تٛێژیٕەٚە )ثبثەتی ، چبپٕەورظ
زأستیی )ٚ ٌێىۆڵیٕەٚە ئەوبظیّییەوبْ. ٘ێٕعەی پێٕەچٛٚ 

ٌە ظایه ثٛٚ ٚ ٌە ِبٚەیەوی  ( La Titrologiesٔبٚٔیطبْ ــ
پێٛأەییعا ثٛٚ ثە ثبثەتێىی ثبیەضعاری ڕەضٕەگر ٚ تٛێژەرأی 

چەِه ٚ ثەرٔبِەی ٚ  وبْ، ٚەن زأستێىی ضبٚەْ ثٕەِب ٚزأىۆ
بیەی پراویزەورظٔی تبیجەت ثە چۀعیٓ  تۆریی ٘ەِەڕۀگ ٚ و

  (٣)ضۆ.

ثبثەتێىی ٌە ژێر ( Claude Douched)،(ظا٠٩٧٣)وبتێ ٌە سبڵی     
، وچۆڵە ثەخێٙێطتراٚەوە ٚ ظڕٔعە ــ ِرۆڤەوبْ( ورظە)ِبٔطێتی  
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ٔبٚٔیطبٔی ڕۆِبٔەوەی، ئەٚا ثە تەٚاٚی سیّب ٚ ضەسڵەتەوبٔی 
گیراْ.  ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی تێرٚ ٔبٚٔیطبْ( ٌە چٛارچێٛە)

یص زۆر ٔٙێٕیی ٚ ڕازی ٔێٛاْ (Charles Grivela) ،تەسەڵعا
ئبضىراورظ، ثۆیە ٌێىۆڵیٕەٚەوەی، ٌە ِیبٔەی )ٔبٚٔیطبْ ٚ ظەلی( 

٘بٚسۀگیی ٌە ظەلی ئەظەثیعا، ٚەن ثبثەتێىی گطتگیر سەیر 
ظەورێت. ئەٚ ٘ێٕعە ٚەستبیبٔە تبٚتٛێی ثٕەِب ٚ تٛضُ ٚ 
                            ئەروەوبٔی ڕەگەزی ٔبٚٔیطبْ ورظثٛٚ، وە

(- ٠٩٣٤  (Gérard Genette یٓ تٛضُ ٌە ی، ٘بٔعا ثڵێت:" گرٔگتر
پڕۆفیسۆر  (٤)ئەظەثی ٘بٚسۀگییعا یەوسبٔە ثە ٔبٚٔیطبْ."

یەٚە لسەی ضۆی ٘ەیە ٚ ظوتۆر)زا٘یر ٌەتیف وەریُ( یص ٌەِجبرە
ىرظٔی ٔبٚٔیطبْ ٌە ظەلی ٘بٚسۀگییعا، وە ٔبٚٔیطبْ ظەڵێ:" ثبس

 ثەضێىە ٌەَ پڕۆسەیە، ظەرٚازەیەوی ٔٛێی زأستی فۆٔۆٌۆژیبی
(Phonology)   (٥) ئەظەثییە."ظەلی   

ظەچێتە ، ٔبٚٔیطبٔی  ٘ەر وتێجێه وە ظەوەٚێتە ثەر چبٚی تۆ   
 :ژێر چەتری یەوێه ٌەَ سێ ٘ۆثەیە

ئەی ظڵ ثەرظ ثە وٛێت )ٔبٚٔیطبٔی ئەظەثی: ٚەن وتێجی   •
پەضێٛ /   عەثعٚڵاڵگریبٔعَ، ئیسّبعیً ضٛرِبڵی / زِبٔی گڕ ،

 .(ظەریب تۆرا، یەضبر وەِبي

ٔبٚٔیطبٔی ِیتبفیزیىی: وە ظأەرەوەی ٘ەٚڵ ظەظات ثە   •
ضٛٔبس ٚ )ثە٘رەی ضۆی ضٛێٕەر ثێٕێتە ٔێٛ ظەق. ٚەن وتێجی 

ئبڵۆزی، ِەریٛاْ ٚریب لبٔع / غەِی ظایه، ٚ. وبرزاْ ضعر / 
یٛستبیٓ گبرظەر، ٌە ئبٚێٕەیەوعا ٌە ٔٙێٕییەوعا، ٚ. ثە٘رۆز 

 .(زەسەْ

یبظاضتەوبٔی ٔیٍسۆْ )ٔبٚٔیطبٔی ثبزرگبٔی: ٚەن وتێجی   •
/ رۆِیۆ ٚ خٌٛیەت، ٚ. ظ. سەالَ  عەثعٚڵاڵِبٔعیال، ٚ. زەیعەر 

 (.زأستی ثیروبری، زەِیع ِیرضبْ ثبثبْ / 
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ضٛێٕەری ڕۆضٕجیر ٚ ثەسەٌیمە ٚ ڕەضٕەگر، ٌە ٘ەڵسۀگبٔعٔی 
  ٔبٚٔیطبٔی وتێجعا ــ ٘ەر وتێجێه ــ  ئەَ چٛار پرسیبرە

 :ٚرٚٚژێٕێظە

 ٔبٚٔیطبٔەوە خێگەی تێڕاِبٔە؟ ثۆچی؟ئبیب  ( ٠(

ئبیب ٔبٚٔیطبٔەوە ثەضێىی زیٕعٚٚ یبْ ِرظٚٚی وتێجەوەیە؟ (  (
 .ٚاتب ثْٛٚ ٚ ٔە ثٛٚٔی چ ٌە ٔرضی وتێجەوە ظەگۆڕێت

 ٘بٚسۀگی ٔێٛاْ ظەلی ٔبٚٔیطبْ ٚ ِەتٕی وتێجەوە چۆٔە؟ ( ٣(

 (٦)ئبیب ٔبٚٔیطبٔەوە ظا٘ێٕەرأەیە؟  ( ٤(

أیت ٚەآلِێىی پەسٕع ٚ ثەخێ ئەَ تۆ، ئەٚ وبتە ظەتٛ    
پرسیبرأە ــ وە ثە ڕٚاڵەت ٘بسبٔٓ ــ ثعەیتەٚە وە ژێرضبٔی  
زأییبرییەوی ثبضت ٘ەثێ ٌە ٘ەڵسۀگبٔعٔی  سێ خۆر 

 :ی ٔێٛاْ ٔبٚٔیطبْ ٚ وتێتیپێٛۀع

پەیٛۀعی سیٕەِبیی: ئەِەیبْ ٚاثەستەی خٛأىبریی ڕٚضسبری  •
ئیستێتیىبیی گەرەوە، وتِٛت ٔبٚٔیطبٔەوەیە، وە ڕۆضٕیریی 

ٚەن تبج ٔبٔە سەری گچۆڵەیەوی ٔبسه ٚ ٔبزظار ٌە ٔێٛاْ 
 .ژِبرەیەوی زۆرظا

ە ٚ ٌێىجەستٕەٚەی پەیٛۀعی ثٛٔیبتگەریی: ئەِەیبْ ضیىرظٔەٚ  •
ظاڕضتٓ ٚ ٚاتب ٚ ظۀگسبزی ٚ ٚضەسبزی(ظا، )زِبٔەٚأی ٌە 

 .ظەگرێتەٚە

ی ٔبٚٔیطبْ ٚاْ: ئەَ ظٚٚ پەیٛۀعییە، ٚەن ظٚٚ وۆڵەوەی لبیّ
 .ئەستٛٔگی  خٛأىبریی ٚ ئەستٛٔگی ئەظەثی

 پەیٛۀعییەوەی ظٚٚ ظەر٘بٚیطتەی: وبرظأەٚەیی ەیٛۀعیپ 
ٚاتب وبرظأەٚە ثەثێ ثٛٚٔی ئەَ ظٚٚ ئەستٛٔگە ، سەرەٚەیە
 ثەَ ضێٛەیە ئەَ (٩١٤٢Mick Jackson-) .ئەستەِە
ڕضتەی ثبثەتی ییەِبْ ثۆ ڕاڤە ظەوبت ٚ ظەڵێت:"پەیٛۀع

زأستی ئەظەثی، ئەظەة ٔییە! ثەڵىٛ ئەظەثىبریی ٚ ئەظەة 
چٛٔىە ٌێىۆڵیٕەٚە ٌە ٘ەر سەرچبٚەیەوی ئەظەثی  (٧)ثیٕییە!" 
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چٛار( گۆضە ٔیگبٚە )ــ ٔبٚٔیطبٔیص یەوێىە ٌە ٚاْ ــ ظەثی ٌە 
 :ضیتەڵىبری ثۆ ثىرێت

 .گٛضـەی ِێژٚٚی( ٠(

 .وۆِەاڵیەتیگۆضـەی ( ٢(

 .ظەرٚٚٔیگۆضـەی ( ٣(

 (٨)گۆضـەی ئەظەثی. ( ٤(

ٌە ثڕگەوبٔی ترظا ثبظەظەیٕەٚە سەر ئەَ ضبڵە(. ئەٚەضّبْ ٌە  )
وتێت( )ٔبٚٔیطبٔی وتێت(، زاراٚەی )ثیر ٔەچێت وە ظەڵێٓ 

ئبِبژەیە ثۆ ئەٚ ثەر٘ەِە چبپىراٚەی وە ضەسڵەت ٚ پێىٙبتە ٚ 
سیّبی چبپىراٚی سەرظەِییبٔەی  ٚەرگرتٛٚە، ٔەن وتێجی 

 .خەڵەثی

ٔبٚٔیطبْ ثە چۀع ئەٌمەڕێزێه، ثە ِەتٕی وتێت    
 :ثەستراٚەتەٚە، وە ظیبرتریٕیبْ ثریتیٕە ٌە

ثەرگی پێطەٚەی  وتێت  ٌەسەر ڕٚٚی ثباڵ:ٔبٚٔیطبٔی   •
  .ظۀٛٚسرێت

ٔبٚٔیطبٔی وۆپیىراٚ: ٌە یەوەَ پەڕی وتێجەوەظا ظٚٚثبرە   •
 . ظەثێتەٚە ــ خبر ٘ەیە ئبِبژەی پتری تێعایە ـــ

ثۆْ ٚثەراِەی ٔبٚٔیطبٔی  سـێجەر: ٌە ِەتٕی وتێجەوەظایە ٚ   •
 .عێی ٌێثباڵٔبٚٔیطبٔی 

ٔبٚٔیطبٔی سـەرثەضۆ: ٌك ٚ چڵی ٔبٚٔیطبٔەوبٔٓ ٚەن ٌە   •
 .پێڕستعا ّٔبیص ظەورێٓ

تۀیب ٌەٚ وتێجبٔەظا ٘ەیە وە ڕێىالَ ثبزرگبٔی: ی ٔبٚٔیطبٔ  •
 .ثآلٚظەوۀەٚە
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 :وبوویشـبنچبكەتێك لە كۆوە دەكڕم( وەك )

ئێستب، ٘ەڵٛەضبٔعٔەٚە ٚ ضیىرظٔەٚە ٚ ٌێىجەستٕەٚەی    
لٛثبظی خەٌیزاظە(، )تٛضّەوبٔی ٔبٚٔیطبٔی ثەر٘ەِە ٔٛێیەوەی 

ظەست پێعەوەیٓ وە ظەڵێ:"  ((Italo Celiviroثە گٛتەیەوی
چروەسبتی پێص ضٛێٕعٔەٚە ٌە الی ِٓ زۆر گرٔگە، لەستُ ئەٚ 
چروەسبتەیە وە ٔبٚٔیطبٔی وتێجەوە،  زەزَ ئبگر ظەظات ثۆ 

  (٩)ضٛێٕعٔەٚەیەن، وە پێطتر ٔەِجٛٚە!" 

ٔبٚٔیطبْ تۀیب ظەستەٚاژەیەوی ٌە ظیعی ڕەضٕەگرەٚە، "   
زِبٔەٚأی ظاثڕاٚ ٔییە، ثەڵىٛ وٍیٍێىی ڕاڤەوبری ثٕچیٕەییە ثۆ 

ئەِەیص ئەٚ   (٠٤)ورظٔەٚەی الیۀە ظاضراٚەوبٔی ظەق." 
 ظەالٌەتەِبْ ظەضبتە ثەر ظەست وە  ٔبٚٔیطبْ ٘ەَ ڕەگەزێىی

وۆْ ـــ ٔٛێ( ی  )وی یەسەرثەضۆیی ڕەضٕەیە ٚ ٘ەَ زەِیٕە
ی یەروبتێه ثٛٔیبتگ  (٠٠)سەرثەضۆیە ثۆ زِبٕٔبسی ظەلەوبْ. 

ظەلێه( ٌە سەرەظ ٚ ثێژیٕگ )زِبٕٔبس  ٔبٚٔیطبٔی وتێجێه 
ظەظات، ئەٚا گطت وەرەستە ٚ ئبِرازەوبٔی زأستییبٔە 

ٌە فۆٔیّەٚە ثیگرە تب ظۀگ ٚ ثڕگە ٚ ظەستەٚاژە ٚ ، ضیعەوبتەٚە
ٔعییبٔەی وە ثەیەوەٚە ثزِبر ڕێژیبْ تب ظەگبتە ئەٚ پەیٛە، ڕستە

    (٠٢) ظەوبت.

ٌە تٛێژیٕەٚەی ٔبٚٔیطبٔسبزیی ٘ەر ثبثەتێىی ئەظەثیعا،     
سێ( ڕە٘ۀعەظا ئۀدبَ )ی ضۆی ٌەَ یڕەضٕەگر، چەوٛضىبر

 :ظەظات

 .زِبٔەٚأی ٔبٚٔیطـبْ ڕە٘ۀعی ( (1

 .ٔبٚٔیطـبْڕە٘ۀعی ظەلی  ( (2

 .پەیبِی ٔبٚٔیطـبْ ڕە٘ۀعی ( (3

 (:چبكەتێك لە كۆوە دەكڕم )یـەكـەم:  ڕەهەوذی  زمبوەواوی وبوویشـبوی 

چبوەتێه ٌە وۆٔە ظەوڕَ(، ٚەن ٔبٚٔیطبْ،  ڕستەیەوی سبظەی )
( پیت پێىٙبتٛٚە، ٘ەر یەن ٌە ٠٨)( ثڕگەییە، ٌە ٨)( ٚضەیی ٤)
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( خبر ظٚٚثبرە ثٛٚٔەتەٚە.  ظەورێ ٌە ٤)، ە( )ن ( ٚ پیتی  )پیتی 
چبوەتێه )گٛژِە ظۀگ  ٌە گەرٚٚ ظەرچێت:  (٣)ضٛێٕعٔەٚەظا ثە 

ظەوڕَ(. ٌە ڕٚٚی ڕێزِبٔەٚە  ظاڕضتٕێىی ظرٚست  ٚ  /  ٌـە وـۆٔە /
ظەستٛٚری ٘ەیە. ظەورێت ثەَ ضێٛەیە  ضیتەڵىبریی ڕێزِبٔیی ثۆ 

 :ثىەیٓ

 .:  ٔبٚە، تبوە،  گطتییە، ٔۀبسراٚە، ثەروبرەچبوەت

 .: ٔیطبٔەی ٔۀبسیبرییەێه

 .پەیٛۀعییە: ئبِرازی ٌـە

تبوە، گطتییە،  ٔۀبسراٚە، ٚاتبییە، ظاڕژاٚە،  ، : ٔبٚەوـۆٔە
 .تەٚاٚوەری ثەیبریعەظەرییە

َ :  رظٚٚە / وڕ: ڕەگی چبٚگی وڕیٓ/ثظە: ٔیطبٔەی ڕأە)ظەوـڕَ: 
  (٠٣)خێٕبٚی ٌىبٚە ثۆ وەسی یەوەِی تبن وە ثىەرە( 

، (jaquette) چبوێت(، سەرچبٚەوەی زِبٔی فەرۀسییە)ٚضـەی  

ثۆ ، وٛرظیص ٚەن زۆر ٔەتەٚەی تر ئەَ ٔبٚەی ضٛازتۆتەٚە
ٔبسبٔعٔی ئەَ خۆرە پۆضبوە،  وە ٌە ستبیٍعا ثە وەٌتٛٚری 
وٛرظەٚاری ٔبِۆیە. ئەِەیص ٌە فەر٘ۀگسبزیی زِبٔعا، وبرێیىی 

  پێعراٚەێظەستٛٚری ٚ ڕ

 

 :ئیسـتێتیكبی ئـبوازی وبوویشبوەكە 

ەی ضۆِبْ ثۆ ئبٚازی ئەگەر ٚەن ِۆزیىژۀێه، گٛێچى    
چبوەتێه ٌە وۆٔە ظەوڕَ( ڕاثگریٓ، گٛێجیستی )ضٛێٕعٔەٚەی 

٘بٚئبٚازییەوی پڕ ٘بڕِٛٔی ٔەرَ ٚ ٔیبْ ظەثیٓ وە ظەر٘بٚیطتەی 
ئبٚازی ٔبٚەٚەی ِطتێه ظۀگی ثزٚێٓ ٚ ٔەثزٚێٕە. وۆی 

/  ئبٚازی ٘یچ ظۀگێىی وەرش ٚ گڕ خگە ٌە ظۀگی  / ڕ، ظۀگەوبْ
ٌە ٔێٛ وۆی ئبٚازەوبٔعا ضٕىبٚە ٚ ٘یچ  ٔبثیستیٓ، وە ئەٚیص

تبسە ٚ سبتّەِبْ ثۆ ظرٚست ٔبوبت. تێىسّڕاْ ٚ تێىئبآلٔی ئەَ 
ڕەزَ  ٚ ترپە ٚ )، وێطە ضیعرییەوەیعا()ِطتە ئبٚازە، ٌە سبیەی 
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وێطی( )یەوی وٛرظی سبزورظٚٚە. ئەِەیص ضیتەڵىبری  ئبٚازەی(
 (٠٤)(.  ٢+   ٣+    ٣ )ٔبٚٔیطبٔەوەیە: 

( ٌە ضیعری وٛرظیب ثٛٚٔی ٘ەیە ٚ  ٢+   ٣+    ٣ )فۆڕِی وێطی  
ضۆش ٚ ٔەرَ ٚ ٔیبْ ٚ ٔبسه ظێتە ثەرگٛێ.  ئەٚەتب زەزرەتی 

 :( ثەوبر ٘ێٕبٚە ٢+   ٣+   ٣+    ٣ )ٔبٌی( وێطی )

 قەسـەم بە و /  شـەربەتەی /  دیـداری / پـاكت

ـــارە  /  ی   تـــــری مـــەڕابم /  عەیی  ژە  /  هـــشـ  (٠٥) ۆـــ

+   ٣+   ٣ )ِی وێطی ضێروۆ ثێىەس(  فۆڕ)ٌە چۀع تێىستێىعا، 
  (٠٦)٘ێٕبٚە: ی ثەوبر ( ٢

م  •
 
 من  /  نابـم بە /  بەعش بەڵ

 كام بەهار / زۆر شـەنگ و / خۆشـە •

 پەنـام بۆ / خـوای جوای  /  بـرد •

ٌە چۀع تێىستێىعا، ئەَ فۆڕِەی ، ٌەتیف ٘ەڵّەت( یص) 
 (٠٧)ظاڕضتۆتەٚە: 

 / ئاسـمای  / شـكاند •
ی

 بێدەنیك

  دەترسـم / دەترسـم  / شـەوێك •

 با یاری / بە پرچـت / دەكـا •

ۆرم / بـكەی بە / ماچـێك •  تیر

 (٠٨)٘ێٕبٚە: ضۆیطی ئەَ وێطەی ثەوبر، لٛثبظی خەٌیزاظە()

 سـەرم لە / تاشـە بەرد / دەدەم •

 گێڵـگەی / پیـاوێیك / دیـكەیتۆ   •

 ئێسـتا لە / ماڵـەكەی / منـدا •

 كـەچ  كە / دەچـیتە / ناو بـاغ •

 دایـكم بۆ / خەڵوەتـگەی / پیـری •

 ناتـوانم / سـەرپێچ  / بـكەم •
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ٌە ڕٚٚی فەر٘ۀگییەٚە،  ٚضە ٚ ٚاتبوبٔی ٔبٚٔیطبٔەوە، ٘یچ    
تەپ ٚ تۆزێىیبْ ٌەسەر ٔییە ٚ ٌە فەر٘ۀگی  زِبٔی وٛرظیعا 

، ِبٔبی ٔبٚٔیطبٔەوە ژییی ٚ تەِِٛڵێڵثٛٚٔیبْ ٘ەیە. ٌەثبرەی 
سێ(ی )ڕْٚ ٚ ڕەٚاْ ٚ ثێ گرێیە. وە ٌە چۀع لٛتبثییەوی  پۆٌی 

ِبٔبی چییە: چبوەتێه ٌە پرسی: " ئەٚ ڕستەیە ، ثٕەڕەتیّبْ
 .وۆٔە ظەوڕَ؟( ٚەآلِەوبٔیبْ ٔیطبٔەضىێٓ ٚ ئەرێٕی ثْٛٚ

 :(چبكەتێك لە كۆوە دەكڕم)م:  ڕەهەوذی  دەقی  وبوویشـبوی دووە

سێ خۆرە ٔبٚٔیطبْ، ٌە ظا٘ێٕبْ ٚ ظاڕضتٓ ٚ     
 :ثەرخەستەورظٔعا، ٌە ٘زر ٚ ِێطىی ضبعیرظا، ضۆی ظۀٛێٕێت

٘ەر ظٚای تەٚاٚ ثٛٚٔی ظەلە  ٔبٚٔیطـبٔی  ٘ەرەِەوی: (٠
ضیعرییەوە، ضبعیر، ضۆت ٚ ثەضت، ٔبٚٔیطبٔێه ظەوبتە ضٛٔبسی 

لەسیعەوە ٚ ثە ٔێٛچەٚأی ضیعرەوەیەٚە ظۀێت. ثەثێ ئەٚەی  
 .ٌە سەرە ٚ ثێژیٕگی ثعات

ٔبٚٔیطـبٔی  ضیعریی: پێص تِٛبرورظٔی، ضبعیر چۀع  ( ٢(
ظاٌغەێىی ثۆ ٌێعەظات ٚ چۀع لِٛٚە ظٚوەڵێىی خگەرە، لٛٚي 

ثێت. زۆرثەی  ثباڵلٛٚي ٘ەڵعەِژێت ٚ ٘ەٚڵ ظەظات وبآل ثە لەظ 
طبٔی خٛاْ خٛاْ ٌە خبر ضبعیر، ثژارظەی ظەثێت . ٌێرەظا ٔبٚٔی

لیگەی ڕەضٕەگری ِەرج ٔییە ٘ەِٛٚیبْ ٌە تب ثەاڵَظایه ظەثٓ. 
ظەزگبی چٓ! زۆرثەی ضبعیرأی وٛرظ ٌە سەرپسپۆڕ، پۆزەتیڤ ظەر

 .ئەَ خۆرە ٔبٚٔیطبٔە وبرظەوەْ

ٔبٚٔیطبٔی ظا٘ێٕەرأە:  وە ثەر٘ەِٙێٕەری ٔبٚٔیطبٔێىە:  ( ٣(
تٛضّی )ڕێچىەضىێٓ،  تبزەثبٚ، ٘بٚسۀگ، سیطٕبش ثە  

سیٕەِبیی ٚ تٛضّی ثٛٔیبتگەری زِبٔەٚأی ٚ تٛضّی 
 .وبرظأەٚەیی(، ٘ەِیطە ٘ەڵگری ثۆْ ٚ ثەراِەی ضبٚۀەوەیەتی

ىعا،  ٘ەر سێ خۆرە خبر ٘ەیە ٌە وۆ ثەر٘ەِی ضبعیرێ    
ظەست ٚ ثباڵثەرچبٚ، ِەرج ٔییە ٘ەِٛٚ ضبعیرێىی ٔبٚٔیطبْ ظێٕە

ثە٘رەظار، ٌە ٔبٚٔیطبْ ظا٘ێٕبْ ٚ ظاڕضتٕعا ٚەستب ٚ ِەعالْ ثێت 
عیر ثبضّبْ ٘ەیە ٚەٌێ ٌە ضب، ــ ٌە ضیعری ٘بٚچەرضی وٛرظیعا



397 

 

ـــ.  ە! ضۆش ثەضتبٔە ژِبرەوەیبْ وەِۀّرەوەی ٔزِ، ٔبٚٔیطبٔعا
عەثعٌٚٛە٘بة ئەي ـ ثەیبتی )، ٌە ئەظەثی عەرەثی ٘بٚچەرضعا

سەرظەفتەری ضبعیرە عەرەثەوبٔە، ٌە ظا٘ێٕبٔی ، (٠٩٩٩ - ٠٩٢٦
ٔبٚٔیطبٔی لەسیعەظا ــ خبر ثٛٚە ثە زەفتە ٚ ثە ِبٔگ، لەسیعە 

ٌەظایه ثٛٚەوەی، ٌە چبٚەڕٚأی ٔبٚٔیطبٔێىی ضیبٚظا، ٌە تبزە 
ٔبٚ خبٔتبوەی ضەٚأعٚٚە ــ. ٌە ئەظەثی ئیٕگیزیطعا ٘ەر ظٚٚ 

 : ضبعیر

 (٩١٤٣ – ٩١١١ T. S. Eliot )    )ٖٚ (٠٨٥٤ – ٠٧٧٤ Wordsworth ) ثە
ٌە ڕیزثۀعی ٔبٚی ، (٠٩)ضبعیری ٔبٚٔیطبْ ـــ خٛاْ ٔبسراثْٛٚ. 

ضێروۆ ثێىەس ٚ ظڵطبظ  )ضبعیرأی وٛرظی ٘بٚچەرضیص 
عەثعٚڵال ٚ ظالٚەر لەرەظاغی ٚ وەریُ ظەضتی( چێ پۀدەیبْ 

" ضێروۆ ثێىەس زۆر گرٔگی ثە ٔبٚٔیطبْ (٢٤) .ظیبر ٚ ثەرچبٚە
ظەظات، ٌە چبٚپێىەٚتٕێىیعا ظاْ ثەِەظا ظێٕێت ٚ ئبِبژە ثۆ ئەٚە 

سەرٔدی ڕاظەوێطێت ٚ ظەڵێ: زۆرخبر ظەوبت وە ٔبٚٔیطبْ 
ٔبٚٔیطبٔی لەسیعەیەن، ڕایگرتَٛٚ ٌە ٔٛٚسیٕی لەسیعەوە، 

ٌەتیف  (  ٢٠)ٔییە."  ٘ەرچۀعە ئەِە زبڵەتێىی ئیجعاعی
 ٚرٚظرێژ ظەکبت.ٚ٘ەڵّەتیص، خبرٚثبر زەز ٌە ٔبٚٔیطبٔی ظ

                                                                                
 خبر ٘ەیە ضبعیر یەن ٔبٚٔیطبْ ٌە وۆچىی چۀعیٓ لەسیعەظا  

٘ەڵەثدە(وبٔی )ەوبْ ٚ  وۆچ()ظەثەستێت، ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە: 
 .(لٛثبظی خەٌیزاظە )ثەفر(ەوبٔی )ضێروۆ ثێىەس( ٚ )

( ٩)لٛثبظی خەٌیزاظە(، ٌە )ٔبٚٔیطبٔی وۆِەڵە ضیعرەوبٔی  (٨)   
ثەر٘ەِە چبپىراٚەوبٔیعا، ٔبٚٔیطبٔی لەسیعەیەوی ٔێٛ ٘ەِبْ 

ظٚٚثبرە(: )ەوەیە، ٚاتب ٔبٚٔیطبٔێىی ثاڵٚوراٚوِٛەڵە ضیعرە 
خبرێه ثە تەٚێڵی  خبرێه ٌەسەر ثەرگی وتێجەوە ٚ

/ ضە٘یع ثە لەڵەِێىی ڕظێٓ سپی/ تەِتِٛٚبْ)لەسیعەوەٚە: 
رظاغێىی / ضۆر ٌە ٔبٚ پە تۀیب پیبسە ظەوبت / ڤبْ ئیرۆتیه

/ سێعارەوبٔی ثە٘ەضت / ستیبٔی ثەفر پڕە ٌە ڕیطۆڵە / ضىبٚظا
ضە٘یع ثە تۀیب )ثبضچەوبٔی ِەٌەن تبٚس(. خگە ٌە ٔبٚٔیطبٔی 



398 

 

پیبسە ظەوبت  ـ ٚ ـ ستیبٔی ثەفر پڕە ٌە ڕیطۆڵە( وە ظٚٚ ڕستەی 
( ٥)تەِتِٛٚبْ(، وە ٚضەیەوی ٌێىعراٚە، )سبظەْ ٚ  ٔبٚٔیطبٔی 
 ثەاڵَ ٚیبْ ظەستەٚاژەی ڕێزِبٔی ئبسبیٓ.ٔبٚٔیطبٔەوەی تر ٘ەِٛ

لٛثبظی بٚٔیطبٔی ئەَ ثەر٘ەِە ٔٛێیەیعا ٌە ٘ەڵجژارظٔی ٔ
ڕێچىەوەی ضۆی ضىبٔعٚٚە ٚ ٔبٚٔیطبٔی ٘یچ خەٌیزاظە 

، ثۆیە ٌە ٔبٚ ظڵی لەسیعەیەوعا، لەسیعەیەوی ثە ضیبٚ ٔەزأیٛٚە
تە ٚٚە( الپەڕەوەیعا ورظ٤٤٨)( ٚضەیی ٌە وتێجە ٤)ثەیتێىی 

 .(چبوەتێه ٌە وۆٔە ظەوڕَ)ثژارظەی ٔبٚٔیطبٔەوە: 

ی گەیبٔعٔی ِەلسەظ، ظەرثبرەی ظەلی یثۆ ٘بسبٔىبر   
 :ٔبٚٔیطبٔەوە، ئەَ سەرە لەڵەِبٔە ظەضەِە ڕٚٚ

ئەٚ پٕتبٔەی تیطىی ثالخگتۆری چبٚی ضٛێٕەریبْ ظەوەٚێتە   •
 .وۆٔـە(یە)چبوەت( ٚە ٚضەی : )سەر ٚضەی : 

وۆٔـە( ٌە ٘زر ٚ )تریسىە تریسه ٚ ضەٚلعأەٚەی ٚضەی   •
 .ثیٍجیٍەی چبٚی پەیبِگرظا، ٌە ٘ەِٛٚیبْ ثە٘ێز تر ٚ ظیبرترە

ظەوڕَ(، ثرٚسىەی تبسە ٚ )ـــ َ( ی ورظاری )خێٕبٚی ٌىبٚی   •
لـٛثـبظ ٚ  ، ضٛرپەیەن ٌە ظڵی پەیبِگر ظەظات، ٚەن ثڵێت: " خب

 ("ٌۀـگە؟

ٌەسەر ثەرگی ئەَ ثەر٘ەِەظا، ٌە پێگەی ، لٛثبظی خەٌیزاظە( )  
ستی( ٔێٛاْ ظٚٚ ٔبٚەڕا)ظەوەٚێتە ، زەِبْ ٚ ِەوبٔێه ٚەستبٚە

خیٙبٔە ٔیبٔعەرتبڵییەوەی ڕێجٛار )ویطٛەری تەٚاٚ ظژثەیەن: 
ی ڕۆژ٘ەآلتی  ٢٤٠٥خیٙبٔە ڕەضە ظاعطگیرەوەی )( ٚ سیٛەیٍی

 :ٔبٚۀع(. ثب ٔەضتێ ٚرظتر ئەَ ضبڵە ضٛٚرظوەیٕەٚە

ضەورظٔی ئەلٍی ِرۆڤــ ٚ وەڵەوە ثٛٚٔی ظٚای گە  
ئەزِٛٚٔەوبٔی، ئەٚ،  وەٚڵە پێستی ٌە ضۆی ظاِبڵی ٚ ثە 
ظەستەوبٔی ضۆی، ثۆ ظاپۆضیٕی ٌەضی، وبآلیەوی تبزەی 

چبوەتی(  ِرۆڤــ وە ٌە ٌجبظ  )ظرٚستىرظ ٚ چٕی. وۆٔتریٓ پۆضبوی 
( سبڵ ظەگەڕێتەٚە. گەٚرەتریٓ ٥٦٤٤)ظرٚستىراٚە ثۆ ثەر ٌە 

ریی ٌە پۆضبوسبزیعا، ٌە سبیەی ضۆڕضی پێطەسبزیعا، ٌە گۆڕأىب
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ب ثەر ٌە سێ سەت سبڵ ٌەِەٚە ثەر ظەستی پێىرظٚٚ ت، ڕۆژئبٚاظا
ِۆظڵ ٚ فبضٕی( تبزە ٚ تبزەتر )ئەَ سبتەٚععەش ڕأەٚەستبٚە ٚ 

 .ڕۆژأە ّٔبیص ظەورێٓ

خبراْ، خگە ٌە ضبٔەٚاظەوبْ، ژْ ٚ پیبٚ ٚ ِٕعاڵی وٛرظ، ثە    
پیٕە ٚ پەڕۆ تەِۀی پۆضبوەوبٔیبْ ظرێژظەورظەٚە ٚ ٘ی گەٚراْ 
ظیبری ثْٛٚ ثۆ ثچٛٚوەوبْ ٚ ظٚاتریص ظەوراْ ثە ضێرات. 
تۀبٔەت ٌە ضبرەوبٔی وٛرظستبٔعا ضّچی ٚ ڕۀگرێژ ٘ەثْٛٚ ثۆ 

ۀگچٛٚەوبْ! ٌە ظٚای ٌە ضّگرتٕە ٚ ڕۀگڕێژورظٔەٚەی پۆضبوە ڕ
خیٙبٔی ٚ زاڵ ثٛٚٔی ٘ەژاری ٚ ثرسیەتی ٚ ظٚٚەِی ضەری 

ٚ زەٚاڵی ضەڵىی ثێ چبرەی ڕۆژ٘ەآلتی  ثێعەراِەتی ثەسەر زبڵ
 Secondhand)    ٚ پۆضبوی ظەستی ظٚٚ اڵثبزرگبٔی وب، ٔبٚۀع

Cloths ) گەضەی سۀع ٚ ڕێىطراٚە ضێرەِٚۀعەوبٔی ڕۆژئبٚاش
تەلسیریبْ ٔەورظ ٌە وۆِەن ورظٔی ٘ەژارأی خیٙبْ ثە 
ثەضطیٕی پۆضبن ٚ وبآلی وۆوراٚەی ضۆیبْ. ئب ٌەٚ وبتەظا، 

ٌۀگە( ثبٌە گەٚرە )ظأیّبرن(ی ثە ٔبٚی )وۆِپبٔیبیەوی 
گەٚرەوبٔی ضۆی ٌە خً ٚ ثەرگ ٚ پۆضبن ٘ۀبرظەی 

ضٛارٚٚی عیراق ظەورظ، ٌەٚ ڕۆژٚە ئەَ وۆٔە خً ثۀعەرەوبٔی 
ٌۀگە(. ئیّرۆ ٌە زۆرثەی ٚآلتبٔعا، ظٚوبْ ٚ )ٚثەرگبٔە ٔبٚٔراْ 

ثبزاڕی ظەستی ظٚٚ ٘ەیە، ٘ەِٛٚیبْ یەن خۆرە وبآل ظەفرۆضٓ، 
٘ەرچۀعە ٔبٚەوبٔیبْ خیبٚازە: ٌە عیراق ٌۀگە ٚ ٌە ئێراْ 

 .تبظ... (Shoddy) تبٔبوۆڕا ٚ ٌە ئیٕگٍستبْ

ثبزاڕی ٌۀگە ٌە ، ٌە گەرِەی ضەڕەوبٔی وۀعاٚ ظٚاتریص   
( لەیرأی ظارایی ٚ ٢٤٠٥ــ  ٢٤٠٤وٛرظستبٔعا گەرَ ثٛٚ، ئیّڕۆش 

  .ئبثٛٚری ٘ەرێّی وٛرظستبْ، ئب٘ێىی ثەَ ثبزاڕە ثەضطیٛٚەتەٚە

چبوەتێه ٌە وۆٔە ظەوڕَ(، )( ی وتێجی٢٤٧ــ  ٢٤٥ )ە الپەڕە ٌ 
( ظێڕی ٌە ژێر ٢٦)( وۆپٍەیی ٤)لەسیعەیەوی لٛثبظی خەٌیزاظە 

( ٣)تبٔبوۆڕا( تۆِبر ورظٚٚە. ضبعیر ٘ەٚڵی ظاٚە ثە )ٔبٚٔیطبٔی 
ٔبضی ضۆی ظەرثجڕێت. ثۀعە،  (The Theme) ثیرۆوەی، تێىست
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٘ەر ثۆ ضیتەڵىبریی ثیرۆوەوە، ئەَ ظێڕأە ظەضەِە ثەر چبٚی 
 :ضٛێٕەر

 تاناكۆڕا

 یان یه گەنجێیك بریتانییە

 یان الوێیك ئیتایل

 یان یه تۆالزێیك هۆڵەندی

.......... 

*** 

 چاكەتێك لە كۆنە دەكڕم

 بۆی  هەناسـەی تیاترۆیەیك ژاپۆی  یل  بێت

.......... 

*** 

 چاكەتێك لە لەنگە دەكڕم

 سی  

 سی  

 سی  وەك

 مەستەیك. 
 
 (٢٢)پێكێك عەرەق

ەضطرا ثە ضبعیر ٚ (، ضەآلتی ٔۆثً ث٢٤٠٠)وە ٌە سبڵی    
(: ٢٤٠٥Tomas Gosta Tranströmer – ٠٩٣٠)  (عیێسٛ)ظەرٕٚٚٔبسی 

 :ٌە سەر سىریٕی ضبٔۆیەوە، ٔٛٚسرا ثٛٚ

 : ٌەثەر ئەٚەی

 .ثیرۆوەوبٔی ضەست ٚ ضۆڵٓ  •

 .ٚێٕە ٘ٛٔەرییەوبٔی ڕْٚٚ ٚ ڕۆضٕٓ  •

ثۆ چٛٚٔە ٔێٛ زەلیمەتەوبْ، ظەرٚازەی تبزەِبْ ثە ڕٚٚظا  •
 (٢٣)ظەوبتەٚە. 
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ڵعا ظەست پێعەوەَ ٚ ظەستەٚاژەی وەٚاتە ِٓ ٌە ظٚایٓ ضب   
ورظٔەَ ٚ تۆش ظەستی ئەَ ڕاڤەظەرٚازەی تبزە(  ظەوەِە ظار)

خب، ظەرٚازە تبزەوەی لٛثبظی خەٌیزاظە، زەلت ٘ەیە ثپرسی: "
  "ٌەَ ٔبٚٔیطبٔە وبِیبٔە؟

ثەڵێ ! زۆرثەی ٔبٚٔیطبٔی ظیٛأی ضیعری وٛرظی ٘بٚچەرش،    
ظارگٛێزأەی وە ٌك ٚ پۆپەوبٔی ظەچێتە ژێر سێجەری یەوێه ٌەَ 

 :ثریتیٕە ٌەٚ  ٔبٚ ٚ ئبٚەڵٕبٚ ٚ ئبٚەڵىبر ٚ ظەستەٚاژأەی

 .ٚضت ٚ ٘ەسبرە ٚ گەرظْٚٚٚپەیٛەستٓ ثە سر  •

 .(ـــ َ، ضۆَ، ِٓ، ئەز )، پەیٛۀعارْ ثە ضٛظی وەسێتی ضبعیر  •

ضۆت، ، ئەٚاْ، ئەٚ، تۆ، ئێٛە )ٚاثەستەی وەسی ثەرأجەرْ   •
 (ــــ تبْ،   ــــ یبْ، ـــ ت، ضۆیبْ، ضۆتبْ

      .ڕستە ٚ ظەستەٚاژەی  وٛرتی ضیعریی ٚ ئەظەثیی  •

ٌە سەر ضیـعر(  ٚ  ٔبٚی لٛثبظی خەٌیزاظە )ئێستب، ئەگەر ٚضەی   
ثەرگی وتێجەوە ثسڕیٕەٚە ٚ ٌە ضٛٚضەثۀعی وتێجطبٔەیەوعا، 
ٔبٚٔیطبٔەوە ثطٛێٕیٕەٚە، پتر ِەزٔعەی ئەٚە ظەوەیٓ ڕضتەی 

اظ ضێرز)ئەَ وتێجە ثبثەتێىی تر ثێت، ثۆ ّٔٛٚٔە، ڕۆِبٔێىی  
وبوەِەَ ثۆتبٔی( یبْ )ێىی چیڕۆوزەسەْ( یبْ وۆِەڵە 

ئەزّەظ سبالر(. ثۆچی؟ چٛٔىە ِەغزای  )ضبٔۆٔبِەێىی 
ضبٔۆظا ظەضىێتەٚە ٚ  ٚ چیڕۆن ٔبٚٔیطبٔەوە پتر ثەالی ڕۆِبْ ٚ 

ثەراِەی ظیٛأی ضیعری ٌێعێت. تۀبٔەت ٌە  ٔێٛ وەِتر ثۆْ ٚ
(  ثەر٘ەِە ضیعرییەوەی لٛثبظی خەٌیزاظەضعا،  ٔبٚٔیطبٔەوە ٩)

 .تبلبٔە ٚ ٔبٚازەیە

ٔبٚٔیطبٔێىی ٘ەڵجژارظٚٚە وە وەٚاتە ضبعیر ثە ئۀمەست   •
ڕێچىە ضىێٕە، ئەٚ ٚەوٛ وەسێىی ڕۆضٕجیریی ثبضەثەری ثبزاڕی 
ضیعری ٘بٚچەرش ــ ٘ەر ٔەثێ وٛرظی ٚ عەرەثییەوەی ــ ظەزأێت 

ظیعارێىعا ٌە گەڵ ثۀعە گٛتی  ٌە ظیٛەضبٔبْ چ ثبسە ! ئەٚ ٌە
چْٛٚ ظەزأُ ٘ۀە ٚرظ ظەِطٛێٕٕەٚە،  ٘ەر ٚضەێىُ سێ خبر :"

ّٕەٚە.". ٘ەرچۀعە ِەرج ٔییە، ئەٚەی تٛێژەر ٚ ڕەضٕەگر ظەضٛێ



402 

 

ثێت، ئبضر، ئەِە ی ظەوبت، ضٛظی ضبعیر ٌێی ثەئبگبئبضىرا
ەروە پیرۆزەوەی ڕەضٕەیە : خٛأترورظٔی خٛأییەوبْ ٚ ئ

ورظٔی ٔبضیریٕەوبْ، تب چێژی ٘ٛٔەر ٚ ظا٘ێٕبْ  ٚ ٔبضیرٔتر
 ! ٕتر ثىبتئەظەة ٌە ثٓ زِبٔی ضٛێٕەر ٚ پەیبِگر ضۆضتر ٚ ضیری

( ٌە کضیعر ٚ چیرۆ)، ٘ەٚڵی ظاٚە ظٚٚ ڕضتەی ئەظەثی، ضبعیر  •
گِٛبْ، ئەِە سەر سفرەی یەن ڕضتەی ئەظەثیعا وۆثىبتەٚە. ثێ

ٚەٌێ ٔبٚٔیطبٔێىی ، ظەلی ئەظەثی ٔییە ظا٘ێٕبٔێىی تبزەثبٚی
 .تبزەثبٚە

 "چی گەرەوە ٌەَ ٔبٚٔیطبٔە؟لٛثبظی خەٌیزاظە ظەثێ ثپرسیٓ:" 

یەوێىیبْ پەٌگرتٕی ضٛێٕەرە ثۆ ضٛێٕعٔەٚەی ! زۆرضت  
سەر ٚ ضبعیرێىە. ثەر٘ەِەوەی، وە ِبفێىی ڕەٚای ٘ەِٛٚ ٔٛٚ

( ظەڵێت:"ٔبٚٔیطبْ ثریتییە زا٘یر ٌەتیف وەریُ)پڕۆفیسۆر ظوتۆر
ٌە چەلی ظەق. ٌەِەش زیبتر ظەڵێٓ، ٔبٚٔیطبْ پێٛیستییەوی 

 ری وۆورظٔەٚەیگرٔگی ظەلە، ٌێرەظا ٔبٚٔیطبْ پێعۀێتە وب
ىرظٔی ستراتیژییەتی ظەق وە وبریگەرە ِبٔبوبْ یبْ ظیبری

ٌەسەر ڕاوێطبٔی ٚەرگر ثۆ ٔێٛ ظەلەوە، چٛٔىە ئێّە ثە چبوی ٚ 
ڕەٚاْ ٚ ثبضی ٌە ٔبٚٔیطبْ تێٕبگەیٓ تب ظەلەوە ثە ضێٛەیەوی 

 (٢٤)زۆر پڕۆفیطٕبڵی ٔەضٛێٕیٕەٚە." 

( ئبستعا ڕاڤە ٣)ٌێرەظا ظەثی وبری ظەلی ٔبٚٔیطبْ ٌەسەر    
 :ثگەیٓ

 .وبری ٔبٚٔیطبْ ٌە ضٛظی ظەلعا  •

 .وبری ٔبٚٔیطبْ ٌە ظەرەٚەی ظەلعا  •

 (٢٥) وبری ٔبٚٔیطبْ ٌە  ٔبٚە ٚ ظەرەٚەی ظەلعا.   •

وە ، وەٚاتە، ظەثێ، ٌەَ ئیستگەیەظا، ثبظەیٕەٚە سەر ضبڵێه   
( گۆضە ٤)ثێیٕەٚە سەری، ئەٚیص ، پێطتر لەٌّٚبْ پێعاثْٛٚ

 :ە، وە ثریتیٕە ٌە (Mick Jackson) ٔیگبیەوە
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، گٛضـەی ِێژٚٚی:  ضبعیر ٌە چروەسبتێىی تەِۀی  ِێژٚٚظا  (٠)
وٛرظێه ، ( ظا٢٤٠٥)ا( ٌە سبڵی )ظٚٚ  ظیبرظە ثە ئەرضیڤعەوبت: 

وە ٌەسەر ظەریبچەی ٔەٚت ظەژی، ثەظٚای چبوەتێىی ٌۀگەظا 
ة( وٛرظستبٔیەن ٚێڵە ثە ظٚای ئبزاظیعا، ثۆیە )ظەگەرێت. 

ی ڕۆژئبٚاٚە ٘بتجێ،  ئبزاظیستبْ()چبوەتێه ظەوڕێت وە ٌە ٚآلتی 
 .ثەڵىٛ ثە ثۆْ ٚ ثەراِەوەی ضۆ ِەست ثىبت

: ضبعیر ثە ڕەچەڵەن ظەچێتەٚە ثەر وۆِەاڵیەتیگۆضـەی (  ٢(
ضبٔی ی خەٌیزاظە( ٚ ظیٛەعەثعٚڵاڵِەال )ظەرگبی زٛخرەوبٔی 

وە ٘ەِیطە ، ِەالی گەٚرە()ِەالی ظٚأزظە عیٍّی وۆیە 
ظیٛەضبٔەوبٔیبْ ِۆٔدەی ٘بتٛٚە ٌە ضەڵىی ضبر،  ثەثێ خیبٚازی 

لٛثبظی خەٌیزاظە چیٕبیەتی ٚ ئبیعیۆٌۆژیی  ٚ ئبییٕی. ئێستب 
گٛٔعی ئەڵّبٔی ٚ ئۆتۆِجیٍی ثەرز ثەخێ ظە٘ێٍێت ٚ ظەێتەٚە ٔێٛ 

 .چیٕی ٌۀگە  ـــ پۆضەوبْ

ڕێجٛار )ٔبڕاستەٚضٛ، پەیبِێه ثۆ ، ضبعیرگۆضـەی ظەرٚٚٔی: (  ٣(
یەوبْ ظۀێرێ، وە ئەٚ ٘ەِیطە ٘بٚوٛفی چیٕی  سیٛەیٍی(

ٚ ٔبیەٚێت ٌە تۀیطت تبخجەسەر ٚ وٛرسیعار ٚ  ضٛارەٚەیە
ڕێجٛار )ظأیطێت. ئبضر، ئەَ ڕستەیەی  ظیٛەضبٔعارەکبْ

ئەَ )پێطەوی ظیٛأەوەی  ٔٛٚسیٛیەتی سیٛەیٍی( وە ٌە
پێطەوییە، ٚتبرێىی ٔٛٚسەرە وە پێص ئەَ ثەر٘ەِەی لٛثبظی 

وە ، پەیبِێىی تبیجەت ثٛٚ  ثۆ لٛثبظ (،ەتەٚەثاڵٚوراٚخەٌیزاظە 
ۆڕضگێرأەی لٛثبظَ ظەڵێ:" ٘ەر ثۆیەش وبتی ضیعرێىی ض

ێ ٘ەستبٚە،  ٚاِزأیٛٚە  ئەٚ ثۆ ڕازی ورظٔی ٌ لُڕضٛێٕعثێتەٚە، 
 (٢٦)تی." ٚیەٛڕۆژگبر ٚ وەٌتٛٚری ثبٚ، ٔٛسی

  ٠٩٤٨ -گۆضـەی ئەظەثی:  گەٚرە ٔٛٚسەری ئەرژۀتیٕی(  ٤(
(Alberto Manguel    ،ْخٛأی گٛتٛە:" وتێجەوبٔی خبری خبرا

ظەستیبْ ظەگرتیٓ، ثبٔگیبْ ظەورظیٓ، تب ثیبٔطٛێٕیٕەٚە. 
وەْ ثە ٔبٚٔیطبٔە ٔبٚٔیطبٔی وتێجەوبٔی ئیّڕۆش،  ئیغراِبْ ظە

ضبعیر، ٘ەِٛٚ ضبعیرێه،  ِرۆڤێىی ضەٚ  (٢٧)! ". فریٛظەرەوبٔیبْ
ثیٕە، ضەٚٔیص ثەٚەٚە ظەثیٕێ وە ثەر٘ەِەوبٔی عِٛروٛرت 
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ٔەثٓ. خب ضۆ  لٛثبظی خەٌیزاظە ٔە لەآلی ثٛٔیبتٕبٚە ٚ ٔە لەآلی 
ثۆیە ٘ەر ، ظِعِی ئبزاظ ورظٚٚە، ئبضر ئەٚ ٘ەر ٚضە ضه ظەثبت

ٌە پێٕبٚ ٔەِریی ، فەْ ٚ فٕٛٔێه ئەٚ ظەستی پێڕاثگبت
ثەر٘ەِەوبٔی( ٚەگەڕی ظەضبت. ٌێرەضعا ئەٚ ٘ەر ئەٚۀعە )

ەی ثەسەر ئەٚ ٔبٚٔیطبٔەظا ضىبٚە وە ٌەسەر ثەرگی ظەسەاڵت
 !ثۆی تۆِبر ورظْٚٚ، (22) ثە فۆٔتێىی سپی لەثبرە، وتێجەوەیعا

 :(چبكەتێك لە كۆوە دەكڕم )سـێیەم:  ڕەهەوذی  پەیبمی وبوویشـبوی 

ثە پێّبْ ظەڵێ:"( Patti Digh ٠٩٥٨ -)ژٔە ٔٛٚسەری ئەِەیىبیی    
یت، ِەڵێ ــ وە ٔبٔٛٚسیت. وە ظەضٕٛٚس، ـ ٔٛٚسەر ــضۆت ِەڵێ  ـ

ورظاری   (٢٨): ظۀٛٚسُ. ورظار ضەرتە، ٔەن ٔبٚ!" ثڵێ، ٔٛٚسەرَ ــ
ئبضبٚتٕیص، ثە ٘ەر ظٚٚ ضێٛەوەیەٚە: زارەوی ٚ ٔٛٚسراٚ، 
پەیبِە. پەیبِیص ظەثێ ٌە ٔێٛاْ پەیبِٕێر ٚ پەِبِگر ثێت. 
تۀبٔەت وە ٌەگەڵ ضۆتعا لسە ظەوەی، ئەٚە گۆڕیٕەٚەی پەیبِە 

ضـۆت( ظا. پێطتر ئبِبژەِبْ ثە وبری  )تــۆ( ٚ  )ٌە ٔێٛاْ 
ظەرەٚەی ظەق ٚ ٌە ٔبٚە ٚ ٌە ٔێٛ ظەق ٚ ٌە )ٔبٚٔیطبْ ظا: 

ظەرەٚەی ظەلعا(. ئێستبش ثە٘ەِبْ ٔەفەس، پەیبِی ٔبٚٔیطبْ 
٘ەڵعەسۀگێٕیٓ ٚ تیطگ ظەضەیٕە سەر الیۀە ضبراٚەوبٔی ــ 

ر ٚەن ٘ۀە ٔەن ٚەن ئەٚەی ئێّە ظەِبٔەٚێ  ٘ەثێت ــ. پڕۆفیسۆ
زا٘یر ٌەتیف وەریُ( پەرظە ٌەسەر الیۀێىی ضبراٚەی )ظوتۆر 

تەٚە ٚ ظەڵێت:"ئەٚ وبتە ڕاستگۆیی ئەزِٛٚٔی ضیعر ٘ەڵعەظا
ضیعر ثەظەرظەوەٚێت، وە ٚێٕە پۀگطٛارظٚەوبٔی ٌە 

ٚ ظەچٓ ٚ ٌە ٘ەِبٔىبتعا  چروەسبتێىعا ثەرەٚ ورظٔەٚ ٚ تەلیٕەٚە
، ئەٚ، ِٓ، تۆ)وبْ گبریگەری ٌەسەر تبوەوبْ ظرٚستعەوەْ، ڕأبٚە

٘ەِٛٚیبْ یەوعەگرٔەٚە، چٛٔىە گەر وبرەوە  ،ئەٚاْ، ئێّە(
ٔێٕەر( ٚ )ا گەیبٔعْ، ٌە ٔێٛاْ ضٛظی ثىەر پێچەٚأە ثێت ئەٚ
ٌێرەظا ( ٢٩)ٔبظەت." ٚەرگر( ٚ ٔبِە،  ڕٚٚ)ئەٚی ثەراِجەر 

 بْ ٚەستبٚە ٚ زەلەی چبٚأی ظێ ــثەراِجەرِ، ەوۀێٕەر()
 ٚەرگرە(ەوبْ وێٓ؟ ) ثەاڵَ، ی خەٌیزاظەیە ــِەثەستّبْ لٛثبظ
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چبوەتێه ٌە وۆٔە )ثـۀعە، ٌە سێجەری ظەلی ٔبٚٔیطبٔی    
ثیٕبیی ، ( ٚەرگر ثەظیعەوبت ــ ظٚٚر ٔییە ثەڕێزتب٣ْ)ظەوڕَ(، 

 .ثە تیٕتر ثێت ٚ زۆر تریص ثجیٕٓ ـچبٚەوبٔتبْ ٌە ِٕی وۀەفت 

پەیبِگرە ٘بٔعەرەوبْ:  زِبٔی ظەلی ٔبٚٔیطبٔەوە، زِبٔی (  ٠(
تبٔبوۆڕا( )ە ٚ یبضییە! وە تێىستی لەسیعەی وەسێىی تۆڕ
ثبش تێعەگەی وە ضبعیر ڕٚٚی ظەِی ٌەَ ظٚٚ ، ظەضٛێٕیتەٚە

 :تبلّەیە

ر وبْ: وە ٌە ظیعی ضبعیر ظا ٔەن ٘ەثەرپرسـە ٔەفبِە •
سەروەٚتٛٚ ٔەثْٛٚ ٌە ٘ێٕبٔەظێ ضەٚٔی ٌەِێژییٕەی تبوی 

ِەرگەسبت وٛرظی ِەزٌَٛ، ثەڵىٛ ظا٘ێٕەری چۀعیٓ وبرەسبت ٚ 
ثْٛٚ ثۆ ئەٚ تبوە سەرٌێطێٛاٚە ٚ ئەزِٛٚٔێىی تبڵیبْ ثە گەرٚٚی 

 :ٔەٚەوبٔعا ورظ: ضبعیر ٘بٚار ظەوبت

 چاكەتەكانم دەفرۆشـم

 كە سیخناخن لە نیگەرای  

 لە ترس

 .لە تارمای  براكوژی

ٔیگەرأی ٚ ترس ٚ  تبرِبی ثراوٛژی(، وبفییە ثۆ )سێىٛچىەی   
خب ٌە ٘ەر ، ظٔی ٘ەر ِرۆڤێهتۆلبٔعْ ٚ تیرۆرورظْ ٚ ضێتىر

 !گۆضەیەوی ئەَ ظٔیبیە ثێت

ٔەریتىۆٔەپەرسـتەوبْ: ئەٚأەی ثە وۆت ٚ زٔدیری ٔەریتی   •
ظاڕزاٚ ضۆیبْ ٌە لەفەزی وۆٔەپەرستیعا ثۀعورظٚٚە ٚ ئبِبظۀیٓ 

یىە ثەخێجٙێڵٓ ٚ سەرێه ٌە ثبغی ثۆ چروەسبتێ ئەَ زٛخرە تبر
٘ۀبسەیەوی تێعا ٘ەڵّژْ! ( ثعەْ ٚ ٢٤٠٥تبزەگەری خیٙبٔی )

ر چ وبری ثە وۆٔە چبوەتێىە وە "وچێىی پێُ ٔبڵێٓ، ضبعی
ثۆ ، ڕەضی ئۆورأی، ٌەسەر ضبْ ٚ لۆڵیعا، ٔٛستجێت"؟ ئەٚچبٚ

ظەست ثۆ چبوەتێه ظەثبت وە ٌە:" لەراغ ظەریبوبٔعا، پیبسەی 
، ورظثێت ٚ ِەِىی ئەٚ لەیرە ژٔبٔەی ثیٕیجێت، وە ظراٚٔەتە ثەر

غەیری ئەٚ ، چبوەت ٔەِبٚە، تبٚ."؟ چّبەپرضٕگی ضۆرە ٘
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ٌە ژٚأێىی سەرِبٚەزظا، ضبْ ، چبوەتۆوە ٔەثێت وە:"وۆڕێىی لۆز
ئەٚ ، ٚ لۆڵی، ِەیگێڕێىی ٔەرٚیدی پێ ظاپۆضی ثێت"؟. ئەٚا

وبفرٚستبٔبْ( )ٔەریتىۆٔەپەرسـتبٔەْ، ضبعیریبْ ٘ەترەی ٚآلتی 
 !ورظٚٚە

خٛأعا، پڕۆفیسۆر رظٔێىی  پەیبِگرە ٘بٚڕێیەوبْ: ٌە ڕاڤەو(  ٢)
ٌە گەیبٔعٔی پەیبِی لەسیعەی  ، زا٘یر ٌەتیف وەریُ()ظوتۆر

ئیجرا٘یجُ ئەزّەظ(ظا،  ظەڵێت:" )٘ەر وٛرظ ظەثیٓ(ەوەی )
ێیبْ وەر ظەوبت  ٚ پظایەٌۆگێه ٌە گەڵ ظاگیر، ئیجرا٘یُ ئەزّەظ

ٔعە ٚ ظڵڕەق ٚ ثێٛیژظأٓ، گەر ڕظەڵێت: ئێٛەی ظاگیروەرێىی ظ
ثتبٔەٚێت ٌە ٔەضطەی سەر زەٚی ثّبٔسڕٔەٚە، ئەٚا ضەیبڵتبْ 
ضبٚە ٚ ٔبتٛأٓ." ٌە ثەضێىی تری ڕاڤەوەیعا ظەڵێت:" ئەَ 
ٔبٚٔیطبٔە، ئبِبژەیەوی ٔبڕاستەٚضۆیە، ثۆ ئێّەی وٛرظ، وە ٚەن 

 (٣٤(پێٛیست وبرِبْ ٌەسەر ثبٔگەٚازی سەرثەستی ٔەورظٚٚە." 

ٔبڕاستەٚضۆ، ثە لٛثبظی خەٌیزاظە ضێٛە،  ثە٘ەِبْ   
٘بٚڕێیەوبٔی ظەڵێت:  ٌە ضۆتبُٔ ظا ِەثڕێٕٓ، وۆڕگەٌیٕە! وچ 
گەٌیٕە! ٚەن ضبعیرە یبضەسپییەوبْ تەِبضبَ ِەوەْ،  ئەٚە 

 ٛەی وەَ ظەراِەت ٚ گیرفبْ ثەتبڵ،ٔییە ِٕیص ٚەوٛ ئێ
چبوەتێىی ٌۀگەَ ضستۆتە سەر ضبُٔ! وەٚاتە ئەِە پەیبِی 

بضتجٛٚٔەٚی ڕۆزەوبٔە، ٔۆژۀىرظٔەٚەی ضۆضەٚیستییە ئ
ی یضبراٚەوبٔە ٚ ٔٛێىرظٔەٚەی ٚەعع ٚ پەیّبٔی ئەڤیٕعار

 .ڕاستەلیٕەیە ٌە ٔێٛاْ ضیعر ٚ ِرۆڤەوبٔعا

پەیبِگرە ضـبعیرەوە:  ثەَ ٚاتبیەی وە  ضبعیر، ٌە (  ٣(
ژٚٚرێىعا، ثەرأجەر ئبٚێٕەیەوی ِەڕِەڕی ڕاٚەستبٚە ٚ ثە ضۆی 

ٌە وۆتبییعا، لٛثبظ، ثریبرَ ظا،  چبوەتێه ٌە وۆٔە ثىرَ ظەڵێت:" 
تۆیص، ٘بٚسۀگی ثبری سبیىۆٌۆژیی ٚ ، ٚ ٔبٚی ضٛای ٌێ ثێُٕ! خب

ر ڕاگرە، ئەی پیبٚە سیسیۆٌۆژیی ٚ ئەظەثیی ضۆت خٛأت
ڕأەثرظٚٚە ـ وەٚاتە تب ئێستب ، ورظاری : ظەوڕَ )ضبعیرەوە!" 

 .(تۀیب ثریبری ظاٚە، چبوەتەوەی ٔەوڕیٛٚە
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( ٣٩٤)( ٚضەِبْ ٘ەیە ٚەن ٔبٚٔیطبْ،  ثەرأجەر ٤)ئێستب    
الپەڕە ٌە ضیعر. پرسـیبرێىی زۆر  لۆرس ڕێّبْ پێعەگرێت ٚ 

 :ظەڵێت

٘بٚسۀگی( ظەلی )ئبیب لٛثبظی خەٌیزاظەی تٛأیٛیەتی   
   ٔبٚٔیطبٔەوە ٌە گەڵ ِەتٕی وتێجەوە ڕاگرێت؟

پێص ٚەآلَ ظأەٚەَ،  فەرِْٛٚ! وٍیٍێىی ثبیەضعارتبْ ظەضەِە    
ٔبٚ ِستی ثۆ ورظٔەٚەی زۆر ظەرگب، ٌە ظەرگبوبٔی ئەَ  خۆرە 
پرسیبرأە: ئەِیص ئەٚەیە: "ٔٛٚسەر ٚ ڕەضٕەگر، عەثعٌّٚٛتەٌیت 

ظەڵێت: ضیعر ٌە  ضٛظی ضتەوبٔعا وٛرت ٔبورێتەٚە،   عەثعٚڵاڵ
ٚ پرسیبرە ٔٛێیەوبٔەٚە ثەڵىٛ ٌە فەزای پەیٛۀعی ضتەوبْ 

ثەرخەستە ظەثێت، ثەٚ ِبٔبیەش ٘یچ ضتێ  ضیعری ٔییە، ٘یچ 
ییە: ئەٚ فەزاییە  وە ضتێ ضبٚەْ ضیعرییەت ٔییە . ئەٚەی ضیعر

ٔٛٚسیٕی ضیعر ظرٚٚستی ظەوبت، ضیعرییەت ٌە سبتەٚەضتی 
 (٣٠)ئبستە ثەرزەوبٔی  ضٛێٕعٔەٚەٚە ظێتە ثەر٘ەَ." 

سەرەٚ ِٓ زەق ثەضۆَ ظەظەَ ثۆ ٌە ڕٚأگە ئەَ ثۆچٛٚٔەٚەی  
 :ٚەآلِی ئەٚ پرسیبرە ثڵێُ

 .ثـەڵێ •

 .ٔـەضێر •

 (ٔەضێر  + ثـەڵێ )ٔـەڵێ  •

رە ثە ٚضەیەن ٚەآلَ ثعرێتەٚە ــ پرسیبرەوە، زۆر ٌەٚە لٛرست   
چٛٔىە ثەر٘ەِێىی ، ثـەڵێ(). ڕاستی تەٚەرێىی سەر ثەضۆیە ـــثە

ٔەضێر(، )ێُ: ظەثیُٕ. ظەڵظا٘ێٕبٔی ٔٛێی تێعا ، ضیعری ٔٛێ، ٔٛێ
ثۆ ّٔٛٚٔە،  ، ٔۀىُ()ظٚثەی( ٚ )چٛٔىە وە لەسیعەی 

ظەضٛێّٕەٚە، ٘ەست ظەوەَ وە ئەٚ چبوەتە تبزەییە، زۆر لٛرس 
ەوەی ڵ، ئەٚ ٘ەر ِٕعاظیبرە ٌە سەر ضبٔی لٛثبظی خەٌیزاظە

ٔـەڵێ(، )ٔی ضبری وۆێیی خبرأە. ظەضڵێُ :وۆآلٔە تەسىەوب
ئیغعأێىە پڕە ٌە چبوەتی تبزەثبٚی ، چٛٔىە ظیٛأە ضیعرەوە
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خٛاْ خٛاْ ٚ چبوەتی وۆٔە ٚ ِۆٔەی ٌۀگەفرۆضبْ ــ ِەثەستُ 
 .ٌۀگەوەی لٛثبظە ـ

وە ثۆ ئێّەی ٔٛٚسەر زۆر گرٔگە ، پێڕستی ثۆ ٔەوراٚە، وتێجەوە) 
 (.ٚ ٔەثٛٚٔی ِبٔعِٚٚبْ ظەوبت. چبپی ظٚٚەَ، پێڕستی گەرەوە

 

 :سـەرچبوەكبن

1) http://mentalfloss.com/article/48631/6-early-theories-about-origin-

language 

2)http://www.merriam-webster.com/dictionary/title 

3) http://fll.univ- biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue _02-

03/abdelkader%20rehim.pdf 

4) http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Genette 

 .٨، ل. ١١٠٤برإیم ئەحمەد و گوتار، چاپخانەی کارۆ، ، . د. ظاهێر لطيف كريمپ( ٤ 

6) Title Evaluation 

7) https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-

3N7Ab85oDIDA&gws_rd=ssl#q=jackson+writer 

8) v https://www.google.iq/?gfe_rd=cr&ei=Rf3YVO2NL-

3N7Ab85oDIDA&gws_rd=ssl#q=jackson+writer 

9)http://www.goodreads.com/book/show/374233.If_on_a_winter_s_night_

a_traveler 

وکرإوەکانی ئەکادیمیای کوردی،  (٠١
ی
، بڵ          ،١١٠٢فازیل شەوڕۆ، دوو لێکۆڵینەوەی ئەدەنی

  ٠١٨ ل.  .      

 ٠٠٥سەرچاوەی پێشوو، ل.  (٠٠ 

 ٠٠١سەرچاوەی پێشوو، ل.  (٠١ 

  د. دەریا جەمال حەوێزی، فاکلەنی زمان، بەشژ کوردی، زإنکۆی کۆیە.  (*٠٢ 

 ترپە و ئاوإزە: ش  زإرإوەی ئاوإز و موزیک و دەنگن، کە پێناسەی خۆیان هەیە.  (* ڕەزم و ٠٣  
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شیعری  هەرچەندە )٢٧١، ل. ٠٨٦٥زإنیاری کورد، بەغدإ،  ۆڕیکیوإنی نایل، چاپخانەی  د (٠٤

 کالسییک کوردی عرۆزییە، ب
ی
 م دەکرێ بڕگەسازن  تێدإ بکرێت، ف. ش.(ەڵ

  ٠٥)  ، کۆ بێکەس، دیوإن، پڕۆژەی کتێتی دإنسقە، سلێمانی ر
 .١١١١شێ 

 .١١٠٣لەتیف هەڵمەت، شیعری دژە شیعر، چاپخانەی ڕەهەند،  (٠٦

إدە،  (٠٧ ی ، قوبادی جەلێر فان، سلێمانی  .١١٠٤چاکەتێک لە کۆنە دەکڕم، دەزگای جەمال عێر

 . محاضرة.٩١٨2، كليت االداب ـ جامعت بغداد، د. عبدالواحد لولوة (٩١ 

 ئەمە خوێندنەوەی نووسەر، دەکرێ بازنەکە فرإوإنێی بکرێت.  (*١١ 

 .٦، ل. ١١٠٤/ ٤/ ٣، ٣٤٤هەفتەنامەی ڕەخنەی چاودێر، ژمارە  (١٠

 .٠٢( ل. ٠٧)سەرچاوەی ژمارە  (١١

23)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature 

 ٠٢سەرچاوەی پێشوو، ل.  (١٣ 

25http://fll.univ-biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue_02-

03/abdelkader%20rehim.pdf 

 .٠٢( ل. ٠٧)سەرچاوەی ژمارە  (٩٩ 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=838920927) 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=838920928) 

 ٠٥ سەرچاوەی پێشوو، ل.  (١٨ 

. ژمارە  (٢٠  ر
 .١٠/٣/١١٠٤(، ١٠٠٨)ڕۆژنامەی هەولێ 

 :  تێبیتی

وکرإوەتەوە، ژمارەکانی ڕ ئەم بابەتە لە 
ی
ر بڵ

(.١٠١٦، ١٠١٥، ١٠١٤)ۆژنامەی هەولێ   

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Literature
http://www.startimes.com/f.aspx?t=8389209
http://www.startimes.com/f.aspx?t=8389209
http://www.startimes.com/f.aspx?t=8389209
http://www.startimes.com/f.aspx?t=8389209
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 (١٢)بابٔتی 

 ئٔفطـأّ ىٔ دەقی شیعری گٔردووّیذا

 بٔ َّوؤّ ضیسیف(ی فێیی جۆڕج )ضیسیف(ی کٔریٌ دەشـتی و )

 

یەکێک ٌە ضەسڵەتە سیسراٚییەکبٔی ئەفسبٔە، ڕۆچٛٚٔە ثۀبٚ    
( ٣٤٤٤)لٛاڵیی زەِەْ، ٌەٚەتەی ٌە چبضی ثرٚٔزییەٚە، پێص 

سبڵ، ئەَ ڕضتە ئەظەثییە سەری ٘ەڵعاٚە، ثەرظەٚاَ، ٌەگەڵ 
ڕضتە ئەظەثییەکبٔی ظیکەظا ٔەک ٘ەر ٘ۀگبٚی ثۆ پێطەٚە ٔبٚە، 
ثەڵکٛ ثٛٚەتە ڕۆذ ٚ ِەتٕی زۆر ضبکبری ئەظەثی زیٕعٚٚش. ثە 

ثە ئبٚەڕظأەٚەیەک ٌە ئەفسبٔەی گریکی کۆْ، ثە ّٔٛٚٔە، 
ەٚاْ ٚ اٚۀع ٚ پبڵکتێجّبْ ظێتە ثەرظەست کە ضٛظ سەظاْ

ثەر٘ەِە  ثٛٚٔەٚەر ٚ سەرکێطییەکبْ ثٛٚٔەتە کڕۆکی
ئەظەثییەکبْ. چەِکێک ٌە پرسیبری ِٕعااڵٔە، ٌە چٛارچێٛەی 
زیکبیەتی فۆٌکٍۆریعا، تٛأیٛیبٔە ثە خٛأتریٓ ضێٛە، ڕٚٚی 
زەلیمی ژیبْ ٚ ثّٛٚٔبْ ثۆ ثٕەضطێٕٓ. ثەڵگەضّبْ ئەٚەیە کە 

، کەٚ ظەکەیٓڕۆِبٔە کۆٔەکبْ ضۀِٛێژٚٚی زأستەکبٔی گریک ٚ 
ٚ کبٔگبی، ٘ەِٛٚ ڕضتەی ئەظەثی ٚ  ەکە ظەِێکە ثٛٚەتە سەرچبٚ

فەٌسەفیەکبٔی کۆْ ٚ ٔٛێ.  ظەثیٕیٓ ئەٚاْ خگە ٌە ئەفسبٔە، 
٘یچ ضتێکی ظیکەیبْ ثۆ ٔەکرظٚٚیٓ ثە ِیرات. ثبیەضی، ئەفسبٔە 

ٚ ٌەٚەظایە، ثە سبظەتریٓ پرسیبر، پرسیبرە لٛرسەکبٔی  گەرظْٚٚ 
ثْٛٚ ٚ ٔەثْٛٚ ظەٚرٚٚژێٕی ٚ ظەست ثۆ ئەٚ ٔٙێٕییە ئەزەٌییبٔە 
ظەثبت، کە ِرۆڤ ثە ترسەٚە سەریبْ ثەسەرظاظەگرێ.  ڕۆذ کە 
ثۆضۆی  ِب٘ییەتی ثٛٚٔە،  ثەظەر ٌە ٘ێزی ئەفسٛٚٔبٚی ئەفسبٔە، 
ڕۆزێکی ٚضک ٚ ثریٕگە. ئەفسبٔە، زیکبیەتۆکەی ضەیبڵی ٔییە، 

ە ٔٙێٕییەکبٔی ژیبْ،  ثۆ ثەڵکٛ  ڕاستگۆتریٓ گٛزارضتە  ٌ
 ئەٚأەی تێیعەگەْ.

ئەفسبٔۀبسی، ظرۆٚظەڵەسە ٔییە، زأستێکە تێکەڵەیە ٌە    
ِیتبفزیک ٚ ِیتبفۆر ٚ  ضەٚٔی زەلیمی ِرۆڤ. خب چٛٔکە 
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زەلیمەت ثە ٚضە گٛزارضت ٔبکرێ، ٌەثەرئەٚەی ضتگەٌێکە  
ٔبچبر، ٘ٛٔەری  ظیٛی ٚضەکبٔەٚە ضۆی ِەاڵس ظاٚە،ٌەٚ
ثکبت ٚ پێّبْ ثٕبسێٕێ.  ەلیمەتەکبّٔبْ  ثۆ ٚێٕبفەسبٔە، زئە

ٚاتب ئەفسبٔە ئبِرازێکی کبریگەر ثٛٚە ٚ کبریگەرە، ثۆ تێگەیطتٓ 
ٌە زەلیمەت. گٛتراٚە،  ئەفسبٔە،  ِێژٚٚی پیرۆزیی ثٛٚٔی 

أەی ئبضك ٚ :"ئەٚە. ٌە ِێژیطە، ئەرستۆ گٛتٛیەتیِرۆڤ
 ئەٚأەْ، کە ٘ەڵگرەی  ضەسڵەتی سەرگەرِی ئەفسبٔەْ، 

ِەزٔبیەتی ٚ ٔەِریی ئەظەثی زیٕعٚٚ ٚ ئەظەثی  (٠)زەکیّەکبٔٓ.
پۆضٓ ٚ  ضبکبرأعا ظەثیٕرێٓ،  کە ئەفسبٔەگەرظٚٚٔی ٘ەر ٌەٚ 

 ٔغرۆی ٔێٛ خیٙبٔی ئەفسبٔەْ. 

ظەتٛأُ ثڵێُ، تۀٙب ٌە خیٙبٔی ئەفسبٔەظا، )زەِەْ(   
ڕاظەٚەستێ.  ثۆیە ثۆ٘ەِٛٚ سەرظەِێک، ئەفسبٔە، کتێجێکی تبزە 
چبپکراٚە ٚ ٘ی ئەٚەیە ثطٛێٕعرێتەٚە. ِەزبڵە، ِەزٔەکبْ،  
ٔەِرەکبْ، ٌە ضبعیر ٚ ئەظیت ٚ  ٔٛٚسەراْ  ثتٛأٓ  ثگۀە 

ْٚ ٌە خیٙبٔی ِەلبِی  ِەزٔبیەتی ٚ ٔەِریی، ثەثێ ٔغرۆ ثٛ
کٍیٍی ٚاظەکبت ئەفسبٔەٚە.  تٛٚأەٚە ٌە ٔێٛ ئەٚ خیٙبٔەظا،  

 .ظا٘ێٕبٔیبْ  ثەسەرظا ظەثبرێ

٘بسبْ ٔەثٛٚ ضەیکسپیر ٚ ظأتی ٚ پبثٍۆ ٔیڕۆظا ٚ     
عەثعٌٚٛە٘بة ثەیبتی ــ ٚەک ّٔٛٚٔە، ثگۀە ئەٚ ِەلبِە 
گەرظٚٚٔییە ٌە ئەظەثعا، ثەثێ پبڵپطتی ئەفسبٔە. ٔەک ٘ەر 

ٔعە، زۆر ظا٘ێٕبٔی زأستیص، ٌە فڕیٓ ٚ گٛاستٕەٚە ٚ ئەٚە
تەییکرظٔی ظەریب ٚ ظا٘ێٕبٔی ئبِرازە تەکٕەٌۆژیب 
سەظرەِییەکبْ، ثەثێ ضەیبڵی ئەفسبٔەیی، ِرۆڤ ثۆی ٔەظەکرا 

 (٢)ثیبٔکبت ثەٚ ئبِێرأەی کە ئیّڕۆ پێیبْ ئبضٕبیٓ.

(، ثەَ چۀع ڕستەیە پێٕبسەی Britannicaئیٕسبیکٍۆپیعیبیی )   
ئەفسبٔەی کرظٚٚە:" گێڕأەٚەیەکی چەفۀگ ئبِێزی سەرچبٚە 
ٔبظیبرە، ٚەک پبژێک ٌە ڕاثرظٚٚی ظٚٚر ضۆی ظۀٛێٕی کە 
ثەڕٚاڵەت ڕٚٚظاٚی ڕاستەلیٕە ٌەضۆظەگرێ، تەٚاٚ پەیٛەستە ثە 
ثیرٚثبٚەڕی ئبییٕی. گێڕأەٚەیەک ضۆی ثەظٚٚر ظەگرێ ٌە 
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خێگەٚ ڕەفتبری ڕەِز٘ەڵگری ٚەک )ضٛظاپەرستی، ٔەریت( ٚ 
پێگەی ڕەِزئبِێزی ٚەک )پەرستگبٚ، ثت ٚ سۀەَ(. ئەفسبٔە 
سەرثٛرظەی تبیجەتّۀعی ئەٚ ضٛظاٚۀع ٚ سٛپەرِبٔبٔەیە کە 
تۆِبرگەی ڕٚٚظاٚ ٚ ثەسەر٘بتی ڕۆژگبرێکی ظێریٕی ٔبظیبرْ، تژْ 
ٌە ئەزِٛٚٔی ئبسبیی ِرۆڤەکبْ. زاراٚەی ئەفسبٔۀبسیص 

(Mythology٘ەَ سەرلبڵی ٌێکۆٌێٕەٚەی ) ە ٌە ئەفسبٔە ٚ ٘ەَ ٌە
ِەتٕی ئەٚ ثیرٚثۆچٛٚٔە ئەفسبٔەیبٔەی ٌە ئبییٕێکی کۆٔی 

٘ەر ئەَ سەرچبٚەیە ٔٛٚسیٛیەتی:"  (٣)ظیبریکراٚظا ظیٕەثەرچبٚ."
ظاستبْ، چیڕۆکێک یبْ کۆِەڵە چێڕۆکێکی ظێریٕە تبیجەت ثە 

ثە پیبٚأی کەسبْ ٚ خێگەی ظیبر. ثۆضۆی خبراْ تبیجەت ثٛٚ 
ٚکعا زۆر ٌە چیڕۆکی فٛڵکٍۆری ظەچێت: ٌە ٔبٚەڕئبییٕی. 

ثٛٚٔەٚەری ثەظەر ٌە ضەیبڵ ٚ ئەظگبری ئەفسبٔە ٚ ڕاڤەکرظٔی 
ظیبرظە سرٚٚضتییەکبْ ٔبٚئبضٕی ئەٚ چیڕۆکبٔۀە کە ٚەک ِێژٚٚ 

 (٤)ثبس ٌە کەسبٔێک ٚ خێگەی ظیبر ظەکەْ."

عەیبِێکی کۆٔە ئەظیت ٚ ضبعیراْ، ئەفسبٔە ٚ ظاستبٔیبْ    
ٚ ِەتٕی زۆر ٌە ثبثەتە ئەظەثییەکبٔیبْ،  کرظٚٚەتە سەرچبٚە

 The Iliad and)ئەٚەتب ٌە ظاستبٔی ئیٍیبظ ٚ ئۆظیسەی ٘ۆِرۆس ظا 

The Odyssey)   ٘ەضت ٔۆ سەظە پێص زاییٓ، ئەَ ڕاستییەِبْ ثۆ
ظەرظەکەٚێ. خب چٛٔکێ زیٕعٚٚیی ٚە  ضەفەکرظٔی زەِەْ، 

چبش  گەڵژای ِیژٚٚ، ئەٚاْ ضۆیبْ ٌەضەسڵەتی ئەفسبٔەْ، ثەظرێ
ٚ لۆٔبغ ٚ لٛتبثطبٔە ئەظەثییەکبٔعا ٔٛێ کرظٚٚەتەٚە ٚ ٌە 

 ثەر٘ەِی ٔٛێ ٚ تبزەظا ظٚٚثبرە ثەر٘ەِٙێٕراٚٔەتەٚە.

ٌەَ سەرظەِەظا، ئەظیجبٔبٔی ٘زرِۀع ٚ ثٍیّەت ٚ     
ثە٘رەِۀع، کٛٚضتەی ظا٘ێٕبٔی ثەر٘ەِی ٔٛێٓ ٚ ٘ەِیطە فکرٚ 

ٔە٘ێٕراٚەکبْ ضەیبڵیبْ ئەٚەیە چۆْ کٍیٍی ظەرگبی ظا٘ێٕبٔە ظا
ٚەظستجێٕٓ. ئەَ پێطکەٚتٕە ٌەضەیبڵجەظەرەی تەکٕەٌۆژیبی 
سەرظەِیص، تەٚاٚ ڕێطۆضکەرە ٚ یبریعەظەرە ثۆ ظۆزیٕەٚە ٚ 
ظەستٙێٕبٔی ئەٚ کٍیالٔە. خیٙبْ گٛٔعێکی ثچٛٚکە ٚ ِرۆڤەکبْ 

ٚکۆاڵٔٓ، ضتێک ٔەِبٚە ٔٙێٕی ٚ  ٘ەِٛٚی ظرٚاسێی یەک کٛچە
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یّـڕۆ ثەر٘ەِی ئەظەثی پۀٙبْ ثێ ٌە ٔێٛأّبْ. ثۆیە ئ
گەرظٚٚٔی، ٌە ٘ەِٛٚ چەضە ئەظەثییەکبٔعا ــ ثەتبیجەتی ٌە 

 .ێخیٙبٔیی ضیعرظا، خٛاْ ٚ ثەرچبٚ ضۆی ظۀٛێٕ

   (Brennan Timothy ،)ٌە زأکۆی  پڕۆفیسۆری ئەظەثیی ثەراٚرظ
(Minnesota) ثە ٚرظی زاراٚەی ئەظەثی گەرظٚٚٔی ،
(Cosmopolitanism)  پێٕبسەظەکبت ٚ ٌە ئەظەثی خیٙبٔی
(Literature World)  ٚ خیبیی ظەکبتەٚە. ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە

ٚ ڕەضٕەکبرأی کٛرظ، زاراٚەی  تٛێژیٕەٚەکبٔی زۆر ٌە ٔٛٚسەر
ضێٛاٚی پڕاکتیزە ظەکرێ. ٚەک ئبِبژەکرظْ ئەظەثی خیٙبٔی ثە 

ثە ثەر٘ەِی ضبعێرێک ٚ پێٕبسەکرظٔی ٚەک ظەلێکی خیٙبٔی. ٌە 
کبتێکعا ئەظەثی خیٙبٔی "گٛزارضت ٌەٚ ئەظەثە ٌۆکبڵە ضۆخێیە 
ظەکبت، کە ثەثێ ڕەچبٚکرظٔی ثٛٚٔی ثە٘بِەزٔەکبْ  ٚ ئەزِْٛٚ 

ٛٚری ٚ خٛإٔبسی ٚ ِرۆڤعۆستی ٌە ثەر٘ەِێکعا، ثۆ ظەرەٚەی سٕ
خٛگرافیی ضۆی  ٘ۀبرظە ظەکرێت ٚ ثاڵٚظەثێتەٚە. ثە ٚاتبیەکی 
ٚرظتر، ٚەک ِبڕکەیەکی ثبزرگبٔی، ئەٚ ثەر٘ەِە ظەضرێتە 

ئەٚرٚپی  کۆٌۆٔیزِی  کتێجطبٔەکبٔی خیٙبْ، ئەِەیص ٌەگەڵ
سەریٙەڵعا کە ٌە ظەٚری سەظەی زەڤعەِەٚە ئیٕگٍیز ٚ ئیسپبْ ٚ 

ٚ ئەڵّبٔیب، پەٌکێطیبْ  پٛرتگبي ٚ فەرۀسب، ظٚاتریص ئیتبٌیب
کرظە سەر ٚاڵتبٔی ئەِەریکبی التیٓ ٚ ئەفریمیب ٚ ثەضێکی ئبسیب. 
خب کە ئەَ ٚاڵتبٔە زِبٔی ضۆیبْ کرظە زِبٔی فەرِی زۆر ٌە 
کۆٌۆٔێٍەکبٔی ضۆیبْ، ٌە سەظەی ٘ەژظەِعا ظەستیبْ کرظ ثە 
ثاڵٚکرظٔەٚەی ثەر٘ەِی ئەظەثی ضۆیبْ ٚەک ثەر٘ەِێکی 

چی ئەظەثی گەرظٚٚٔییە، گٛزارضت ٌەٚ ئەظەثی خیٙبٔی. ٘ەر
ثەر٘ەِە ئەظەثییە ظەکبت کە ٘ەڵگری لبِتێک ضەسڵەتی 
تبیجەتە، ثە ثێ ئەٚەی ثپرسی ضبٚۀەکەکەی کێیە ٚ سەر ثە چ 
ٔەتەٚەیەکە ٚ ٌە کٛێ ٔٛٚسراٚە. ثەٚاتبیە، ئەظیت ٚ ضبعیر، 

ٔیٓ، ئەٚاْ تۆِبرکەی ژاْ ٚ ضەَ ٚ گەرظٚٚ٘ەڵگری ٔبسٕبِەی 
کۆست  ٚ ثرسییەتی ٚ ضۆضی ٚ خٛأی ٚ  ٔە٘بِەتی ٚ

ضۆضەٚیستیی ٘ەِٛٚ ضەڵکی سەر ئەَ زەِیٕەْ، ثەثێ فەرق ٚ 
خٛظایی ٌە زِبْ ٚ ئبییٓ ٚ ڕەگەز ٚ ڕۀگ ٚ ٔەتەٚە...تبظ.  کە 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Timothy%20Brennan&eventCode=SE-AU
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ظەلە ئەظەثییەکە تەرخەِەیەکی خٛاْ ظەکرێ، ضٛێٕەر، ئەگەر 
ثەڕازیٍی، ژاپۆٔی، فەرۀسی، فبرس، یبْ  لۆلبزی ثێ، ٚا ٘ەست 

 (٤)ظەکبت، ئەٚ ظەلە ڕێک ثۆ ئەٚ ٔٛٚسراٚە." 
تۆِبرگەی  پەضطبْ ٚ ضیعرەکبٔی،  ـ ئیّڕۆ، ئەظەثی کٛرظی    

ثەر٘ەِی ئەظەثی گەرظٚٚٔی تێعایە، ٌێ ٌەثەر ضبٚی ٚ الٚازی ٚ 
ثە٘ۀعٚەرٔەگرتٕی ٚەڕگێرأیبْ ثۆ سەر زِبٔەکبٔی غەیرە، تب 

ٌێکۆڵیٕەٚە  ٚ  ە. ٔەثٛٚٔیڕاظەیەک ٚەالٚە ٔراْٚ ٚ ضبرظراٚٔەتەٚ
 ظا٘ێٕەرأە، ئەکبظیّیبٔەی تۆکّە ٚ ٘بٚچەرش ٚ ڕەضٕەی

کۆسپێکی ظیکەیە ٌەثەرَ ٔبسبٔعْ ٚ سٕٛٚرضکبٔعٔی ئەٚ 
 یبٔە.یە گەرظٚٚٔیثەر٘ەِە کٛرظی

ٌەَ ٌێکۆٌیٕەٚەظا، ثبثەتێکی ئەفسبٔەئبِێز، ٌە ظٚٚ    
ضٕبیی ثبزٔەی ئەظەثی ظەلەضیعری کٛرظی ٚ ئیٕگٍیزیعا، ٌە ڕۆ

ظەکەیٓ. ثبثەتە ئەفسبٔییەکە  ضۀٛکەٚ ٔیعا،گەرظٚٚ
ە ٚ ضبعیرەکبٔیص ئەِبٔەْ:  کەریُ ظەضتی  ( Sisyphus)سیزیف

( کۆِەڵە ضیعری ٢٠ــ  (  کە ٌە ٘ەٌٚێر ٌە ظایک ثٛٚە، ) ٠٩٥٥)
( ثەر٘ەِی ئەظەثی ٌە ڕۆِبْ ٚ ٠٩چبپکرظٚە ٚ خگە ٌە )

   Faye Georgeٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ٚەرگێڕاْ.  ٚە ضبتٛٚ )فێی خۆڕج 

( کۆِەڵە ضیعری چبپ کرظٚٚە. ٨(، کە ئەٚیص )٢٤٢٤ــ  ٠٩٣٣
 Perugiaٚەتەٚە، ٚەک ضەاڵتی )ٛچۀعاْ ضەاڵتی ٔێٛظەٚڵەتی چٕی

Press ( کە ٌە پبریس ثۆ کۆثەر٘ەِی )زاِێک ٌەسەر گەڤر(، ٌە
( پێی ثەضطرا. ئەَ ژٔە ژیٕگەظۆست ٚ ٢٤٤٠سبڵی )

( Weymouth)ە ٌە ضبری  (سرٚٚضتپبرێزە کە ثە ڕەچەڵەک )گرییک

 (٥)عا گەٚرەثٛٚ.طٌەٚێ ٘ەر ٌە ئەِریکب ٌە ظایک ثٛٚ ٚ
ظەلی ٘ەرظٚٚ لەسیعەکەی کەریُ ظەضتی ٚ ضبتٛٚ فێی خۆڕج )   

 (ٌە پبضکۆی ئەَ ٌێکۆڵیٕەٚە ثطٛێٕەٚە.

 ئەفسبوەی )سیسیف( چییە؟ یبم )سیسیف( کێیە؟ 

ثە یەکێک سیزیف )یبْ سیزیفیۆس(، ٌە ِیتیۆٌۆژیبی گریکیعا،    
ٌەِەکرثبزتریٓ ٚ فێٍجبزتریٓ کەسەکبٔی ظاظۀرێت، کە ثە 

ی ضٛظاٚۀعی ِرظْ،  فرتٛفێڵی ضۆی تٛأی ظٚٚخبراْ )تبٔبتۆس(
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ی گەٚرەی  ٘ەڵطەڵەتێٕێ. ئەَ ڕەفتبرأەی ٚایکرظ )زیۆس(
، ثعات ثەسزاظأی یضٛظاٚۀعەکبْ  ٌێی پەست ٚ تٛڕە ثێ ٚ ثریبر

پێعەضتی ظۆڵێکەٚە ثە پبڵعاْ ثەٚەی کە ضڕە ثەرظێکی گەٚرە ٌە 
ثەرزثکبتەٚە ثۆ سەرەٚەی  چیبیەک، خب ٘ەر کبتێک ثەرظەکە 
ظەگەیطتە ٌٛٚتکە، ٌێی غٍۆر ظەثۆٚە ظۆڵەکە ٚ ظەثٛٚیب خبرێکی 
ظیکە سەر ٌۀٛێ ظەست ثکبتەٚە ثە ثەرزکرظٔەٚەی ثەرظەکە ٚ 
ظٚٚثبرەثٛٚٔەٚەی ٘ەِبْ ضبٔۆگەری. ئەِەش ثٛٚە ڕەِزی 

 زاثی ئەثەظی.ئەضکۀدەظاْ ٚ عە
سیزیف کٛڕی ِەٌیک ئەیۆٌۆس ثٛٚ، ظاِەزرێٕەری یەکەِیٓ   

ِەٍِەکەتی ئیفیرا. ئەٚ ثرای سبٌّۆٔیۆس ٚ ثبٚکی گالٚکۆس ثٛٚ. 
پیطەی ئەٚ ثبزرگبٔی ٚ ظەریبٚأی ثٛٚ، ٌێ زۆر چبٚچٕۆک ٚ 
فڵێجبزثٛٚ، ٘ەِیطە یبسبضکێٓ ثٛٚ، ظەستی ٌە کٛضتٕی ِیٛاْ ٚ 

ظا ثە ٘ۆِیرۆس، ٌە ئٍیبظە ٔەظەپبراست. ِٛسبفیرەکبٔی
ضەیتبٔتریٓ کەس پەسٕیکرظٚٚە. ئەٚ کچە ضٛارزای ضۆی 
٘ەڵطەڵەتبٔعٚە ٚ تەضتٛتبراخی ثرای ضۆی ظاگیرکرظٚە ٚ 
ٔٙێٕییەکبٔی زیۆسی ضٛظاٚۀعی ئبضکراکرظٚە، کە گۆیب، اللەی 
الخیٕبی کچی ضٛظاٚۀعی ڕٚٚثبری کرظٚە. خب ٌە تۆڵەی 

س فرِبٔی ثە ٘بظسی ضٛظای ئبضکراکرظٔی ٔٙێٕییەکبٔی، زیۆ
خیٙبٔی ژێرزەٚی ظا کە سیزیف کۆت ٚ زٔدیر ثکبت ٚ فڕێیعاتە 

ظۆزەش. ثەاڵَ سیزیفی زۆرزاْ، ضٛظاٚۀعی تبٔتۆسی ئبگری  ٔێٛ
ڕازیکرظ کە کۆت ٚ زٔدیرەکەی ثکبتەٚە، خب ٘ەرکە ئەٚ 
پیبٚەتییەی ٌەگەڵ کرظ، سیزیف ئەٚەی ٌە خێی ضۆی ظا ثە٘بِبْ 

کرظ. ئەِەش سەرپێچی کرظْ ثٛٚ ٌە ِرظْ، کۆت ٚ زٔدیر ثۀع
ثۆیە  ئبریسی ضٛظاٚۀع، تبٔتٛسی ڕزگبرکرظٚ خبرێکی ظی 
سیزیفی ڕەٚأەی ظۆزەش کرظەٚە. ثەاڵَ ئەِدبرەش ضۆی ٌە 

 ێی کە گۆیب ظەثێ ثچێ ثە ژٔەکەی ثڵظۆزەش ڕزگبرکرظ، ثەٚ فێڵە
لٛرثبٔی سەرِەرگی ثۆ ثکبت، چٛٔکە ئەٚ گِٛبٔی ٘ەثٛٚ کە 

 ٚای ِرظٔیطی ٘یچ ڕیزێکی ٌێ ثگرێ. ژٔەکەی ظ
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 شیتەڵکبریی دوو دەقەشیعرەکە لەڕؤشىبیی ئەفسبوەکە و شیعری گەردووویذا: 

٘ەرظٚٚ ظەلە ضیعرەکە ٔەک ٘ەر سیزیف پۆضٓ، ثەڵکٛ ٌە    
ٔبٚٔیطبْ ٚ سەرەتبٚ ٚ ٔبٚئبضٓ ٚکۆتبیعا ثەضێکٓ ٌە سیزیف، ثە 

رۆثٛٚی خەستە ٚ ثە ڕۆذ: خەستەی ٘یالکی ضپرزە، ڕۆزی ٔغ
( ڕۆذ، ٌە سێ زەِەْ ٚ سێ خێگەی ٣گۆٔبذ ٚ ثەرائەتی. )

خیبٚازظا، ثەرظێک ٘ەڵعەگرْ ٚ ظاظەگرْ، کە سۀگی ٘ەِٛٚ ژیبْ 
ٚ ثْٛٚ ٚ ِەرگی ٌە ٘ۀبٚی ضٛیعا ٘ەڵگرتٛٚە ٚ ثەلەظ کێطی ئەٚ 
چیبیە لٛرس ٚ سۀگیٕە کە  ظەثێ ثکرێتە تبخی سەر سەری 

ٛرظی زِبْ، ثەرظێکی ٌٛتکەکەی. کەریُ ظەضتی، ضبعیرێکی ک
ی ظەکبتە ڕەِزی عەزاثی ِرۆڤبیەتی. فێی خۆرخی، یئەفسبٔە

زِبْ ئیٕگٍیزی، لەظەری ضۆی ڕاظەستی ثەرظێک ظەکبت ٚەک 
ڕەِزی چبرۀٛٚسی ِرۆڤبیەتی، سیزیفیص، ظەیەٚێ ثە ثەرظێک 
گۆٔبزی ئەزەٌی ٚ ئەثەظی ضۆی ثطٛٚاتەٚە ٚ ثۆ سێیەِیٓ خبر 

ەٚ ظیٛی ٘ەر سێ پبڵەٚأەکە ٚ چبٚی ثە ظۆزەش ٔەکەٚێتەٚە. ٌ
ثەرظەکە، ضٛظایەکیص ٔەضطەکێص ٚ تەراٚزٚٚ ثەظەست، 

 تەِبضبیبْ ظەکبت ٚ چبٚەڕٚأی ئبکبِیبٔە!
 

 وبوویشبوی دەقەکبن:

ٔبٚٔیطبْ، ٌە سۀگ ٚ ثبیەضعا، ئیّڕۆ پێگە ٚ ظەالٌەتی ٘ەِە   
چەضٓ ٌەضۆظەگرێ ٚضبعیرە ثەئبگبکبْ زۆر ثە ٘ەستیبرییەٚە 

ظەکێطٓ. خبر ٘ەیە ثە زەفتە ٚ ثە ِبٔگ، ٌە چبٚەڕٚأی ٚێٕەی 
ٔبٚٔیطبٔێکی ضیبٚ ٚ ظا٘ێٕەرأەظا، ضەٚ سپی ظەکۀەٚە. 

ـ ٚەک پێطتریص ٔبٚٔیطبْ لٛفڵ ٚ کٍیٍی ظەلەضیعری ٘بٚچەرضە:
لٛفڵە، ضٛێٕەراْ ٘بٔعەظا ثەظٚای کٍیً ٚ ٔٙێٕییەکبٔیعا  گٛتّبْ ـ

ەالری سیسراٚی ثگەڕێٓ، کٍیٍیطە، ظەرگبی ژٚٚر ٚ کۆضک ٚ ت
 ٘ٛٔەر ٚ خٛإٔبسی ٚ چیژت ثۆ ظەکبتەٚە.

)سیزیف ثراکەَ سیزیف(. کەریُ ظەضتی، ثە ئۀمەست  ٌە     
کۆی ثەر٘ەِەکبٔیعا ضۆی ٌە ضبڵجۀعیعا الظەظا. ئەِەش ٚەک 
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٘ۆٔەرێک، ثۆ ٚااڵکرظٔی ظەرگبی ثۆچٛٚٔەکبٔی ضٛێٕەر، چٛٔکە 
ەٚ ضٛێٕەر ٘ەر ٘ێّبیەکی ضبڵجۀعی ظەالٌەتی ضۆی ٘ەیە، ئ

سەرپطک ظەکبت، ٌە ٘ەڵجژارظٔی ئەٚ ظەالٌەتبٔە. ظۀب ظەثێ 
ٔبٚٔیطبٔەکە ثەَ ضێٛەیە تۆِبرثکرێ:)سیزیف! ثراکەَ سیزیف!(، 
٘ەر ظەڵێی ظەلٕٛٚس ٌەظیٛ ضیطەی ظەرگبی زیٕعأێک ظأیطتٛٚە 
ٚ سیزیفی ثرای  ثۀعکراٚی ظەظٚێٕێ. یبْ ظەڵێی، ٔغرۆی ثٛٚی 

سێک ظەکبت. ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەی ٔبٚی گۆِێکە ٚ ٘بٚاری فریبظڕە
سیزیف، ٌە گٛێی پەیبِگر زایەڵەیەک ظرٚست ظەکبت، کە ٘ەَ ٚا 
٘ەست ثکبت سیزیف ڕۆزێکی پبک ٚ خٛاْ ٚ پیرۆزە، ٘ەَ 

ثیتەٚە ٚ ٌە ڕتب زٚٚ ثۀبضی ظەلەضیعرەکەظا ضۆ ٘بٔعەرە،
ٔٙێٕیی ئەَ ٘بٚارە تێجگەی. ٚضەی )ثراکەَ(، ئەٚ ئیسبیەِبْ 

بعیر ظەڵێ)سیزیفی ثرای ضڕ ِرۆڤەکبْ(، ئەَ پێعەظات کە ض
)ثرا(یەیی کە ِرۆڤە ٚ پەیبِی ِرۆڤبیەتی پێیە ٚ ڕۆزێک 

 ظەظٚێٕێ. )ظەضـتی ــ ثرا ــ سـیزیف(.
٘ەرچی ضبتٛٚ فێی خۆڕخە، ٘ەر ثە ٔبٚی )سیزیف(ی     

ئەفسبٔە، ظەلەضیعرەکەی ظۀبسێٕێ. ئەَ فۆڕِە کۆٔە، ٔبٚی 
ظەکرێتە ٔبٚٔیطبْ، ٚظارێک، کەسێک، لبرەِبٔێک، ٔب

٘ەِڵێت، زۆرثب، ثریٛتس، ضەیبَ، فەر٘بظ، ئۆفیٍیب، ضبتٛٚ ٚەک:)
ٕبسەیەکی ظەلەکەِبْ ثۆ زیٓ...تبظ(. خب ثۆ ئەٚەی پێطٛەضت  پێ

ظەلٕٛٚس گٛتەیەکی)ئەٌجێرت کبِۆ(ی ٌە   چڕکبتەٚە،
تەٚە کە ٛٚۀٛٚسیٕێکیعا ثە ٔبٚی )ئەفسبٔەی سیزیف(، ضٛاست

 ظەڵێ:
، قەدەری کەسێک لە چوارچێوەی سیمایەک بگریتداهێنان هەر " ."لەوەدەچ    

ئەَ ٚەرگیراٚە، ئیسبیە، کە ظەلٕٛٚس، ضەٚٔی ظا٘ێٕبٔی       
ئەظەثی ٌەٚ ظەلەضیعرەظا ٘ەیە، ظا٘ێٕبٔیص، ٚەک ئەٚ 
ِرٚارییەیە کە  ٔٛلّی ظەریبیە ٚ ِەٌەٚأی ضبرەزای ضۆی ظەٚێ. 

پێیبٔە چبَٚ پێعا ٚاتب ٔبڕاستەٚضۆ، ثە ضٛێٕەر ظەڵێ، تکبیە سەر
ٔگەکبّٔعا ٚ ظە ِەضطێٕە، ٔەضتێ ثە ڕازی ٚضە ٚ ٘ٛٔەر

ثەٚە. ڕۀگ ثێ ٌە ظیعی ظەلٕٛٚسعا، تۀٙب ٔبٚ٘ێٕبٔی ئەٚ  ڕضۆ
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)لبرەِبٔە(، ضۆی ٌە ضۆیعا پەیبِێک ثێ، خب ئەٚأەی تێیعەگەْ، 
ثۆ ٔبٚ ضیعرەکە ظەچٓ ٚ ئەٚأەی تێطیٕبگەْ، ظەثێ ثچٓ 

٘ەڵعۀەٚە. کەٚاتە ٌێرەظا،  پەڕەکبٔی فەر٘ۀگی ئەفسبٔە
 ظەلٕٛٚس، ضٛێٕەر ظەکبتە تٛێژەر.

 (:The Theme of the poems) بیرۆکٔی دەقٔکاُ

کەریُ ظەضتی ثە زِبٔی ضیعر، ٘ەرظٚٚ ٘بٚکێطەی )ثْٛٚ ٚ    
چبرۀٛٚسی ِرۆڤ(، ثە پطتجەستٓ ثە ٌۆژیکی ئەزِْٛٚ ٚ ٘زر، 

ئیراظەی ثەَ ضێٛەیە ٌە چٛارچێٛە ظەگرێ:"ثەظەر ٌە ٚیست ٚ 
ضۆِبْ ظێیٕە سەرسەکۆی ضبٔۆی ژیبْ، پەرظە ظٚای پەرظە، 
٘ەڵعەظەیٕەٚە ٚ ثەظٚای ئبکبِێکیعا ٚێً ظەثیٓ، ٌێ ٘ەر ٘ەِٛٚ 
پەرظەکبْ ثە ژاْ ٚ زەسرەت ٚ ٘یالکی ٚ ِەضەلەتی ٔەثڕاٚە، 
عەزاثّبْ ظەظەْ ٚ ظەِبٔکەْ ثە ئەزِْٛٚ ٚ عیجرەت ثۆ ئەٚأی 

ثٓ. ئێّە ٔە ظەستّبْ ٌە ظیکە، کە ئەٚأیص ٌەِە ثبضتر ٔب
ئەفرأعٔی ئەَ ثٛٚٔە ٘ەیە ٚ ٔە ظەستٕیطبٔکرظٔی چبرۀٛٚس ٌە 
تٛأب ٚ ظەسەاڵتی ئێّە ظایە.  ثە کٛرظی ٚ کرِبٔدی: ثْٛٚ ٚ 

 چبرۀٛٚس، ظٚٚ ضەیبڵی خیٙبٔی سەڕاثی ٘یچٓ!" 
ضبتٛٚ فێی خۆڕج، ٌەٚظیٛی خیٙبٔێکی ِیتبفیزیکییەٚە،   

فەیەکی کالسیک، ظەیەٚێ ضۆی ثەضۆضستٕە ٔێٛ ثبٚەضی فەٌسە
ٌە٘ێز ٚ خەٚر ٚ زٚڵُ ٚ ٔبظاظپەرٚەری ژیبْ ظەرثبز ثکبت ٚ 

ثٕێتەٚە. ثە ئبراِی  تێیعا سەر گۆضەیەک ثۆضۆی ثعۆزێتەٚە،
ئەٚەی ٌە تٛأبی ظا٘ەیە ظەیکبت، ٔبزأێ چۀعە ٌە سەرکەٚتٓ ٚ 
ٌٛٚتکە ٔزیکە، ٌێ ڕازیطە ثەٚەی ئۀدبِی ظاٚە، ثگرە ضبٔبزیطی 

، پڕۆفیسۆر ٌە ڕضتەی فەٌسەفە ٌە (Cody Gilmore)بت. پێ ظەک
زأکۆی کبٌیفۆڕٔیب، ئەٚ فەٌسەفە کالسیکە ٌەٚەظا چڕظەکبتەٚە 
کە:"ژیبْ ثە ِرظٔی ظەٚەستێ ٚ کۆتبیی ظێ، ٌێ ظەکرێ ٌە 

 (٦)ژیبٔیطعا، ثە ثەثێ ٚەستبٔی ژیبْ، ِرۆڤ ثّرێت."
 



419 

 

 وێکچىون(:بىویبت  و هىوەرەکبوی دوو دەقە شیعرەکە )جیبوازی و 

٘ەرظٚٚ ضبعیرەکە، ظەلەکبٔیبْ، ٌە ثبزٔەی ضیعری ئبزاظظا      
ظاڕضتٛە ٚ ٘ەرظٚٚکیطیبْ ضۆیبْ ثەسەرٚاٚە سەرلبڵ ٔەکرظٚٚە، 
ڕتُ ٚ ئبٚاز ٚ ئبٚازە ٚ ٌەرەی ضبراٚەی ٔێٛ پیت ٚ ثڕگەکبْ، 
ِٛزیکی ضیعریی ٌە گٛێی پەیبِگرظا ظەزرێٕگێٕٕەٚە. 

ٚ ضیعرسبزیعا ضبٚەْ  ٘ەرظٚٚکیطیبْ ٌە سٕعەتی ظاڕضتٓ
 ئەزِْٛٚ ٚ پبضطبٔی تۆکّە ٚ ظەٚڵەِۀعْ.

( ظێڕە ضیعرە ٚەک  یەکەیەکی ٥٨)سیزیف ثراکەَ سیزیف(، )     
( ٣ضیعریی یەکگرتٛٚی ثەیەکەٚە گرێعراٚ ظاڕضتراٚە، ٌێ ٌە )

لۆٔبغعا، ثەثێ ئەٚەی ٌێکترازاثٓ، ضٛێٕەری ٘ەست ثە 
ِیٓ ظێڕظا:)سیزیف ( ٠٩پطٛٚظأێکی کٛرتی ضبعیر ظەکبت. ٌە )

( ِیٓ ٤٥ِیٓ ظێڕظا :)سیزیف( ٚە ٌە ) (٣٠ثراکەَ سیزیف(، ٌە )
(. ضبعیر ٌە سیزیف سیزیف ٘بٚڕێی ٘ەِیطەی ثەرظەوەظێڕظا:)

ی ٘ەَ  تەکٕیکێکی ضیعریعا، ٚەستبیبٔە، )سیزیف ثراکەَ سیزیف(
کرظٚٚەتە ٔبٚٔیطبٔی ظەلەکە، ٘ەَ ٚەک یەکەَ ظێڕی ظەلەکە 

ثە سڕیٕەٚەی ٔبٚٔیطبٔەکە، یەکەَ ظێڕی  ظەضٛێٕعرێتەٚە. ٚاتە
 ظەلەکە ٔبلس ظێتە ثەرچبٚ.

ضبعیر، ٌە ِۆٔۆٌۆگۆیەکی ثێ ٚەاڵِعا، ڕاستەٚضۆ سیزیف      
ظەظٚێٕێ ٚ ظەرظە ظڵی ضۆی ثۆظەکبت.   ٘ەرچۀع ضیکبیەتەکبٔی 

یە، ثەاڵَ ظەستەٚەستبٔی ضۆضی ٚەک ِرۆڤ ٔیطبْ  ٌە )ضٛظا(
 ظەظا.

( ظێڕە، ثەسەر ٣٩تٛٚ فێی خۆڕج، کە )ثەاڵَ ظەلەضیعرەکەی ضب   
( ظێڕیعا. ٌە  ٧ثۆ  ٣( کۆپڵەظا ظاثەش ثٛٚە، ٌە ٔێٛاْ )٧)

٘ٛٔەرێکی ضیعریعا، کۆپڵەکبٔی ثە )گیرەی ٘ٛٔەری 
Enjambment)(٧) ،ثە یەکەٚە گڕێعاٚە، ئەَ تەکٕیکە ضیعرییە ،

ظٚایٓ ظێڕی کۆپڵە ثە یەکەَ ظێڕی کۆپڵەی ظٚای ضۆی 
کەٌک ٚەرگرتٓ ٌە ثیرۆکە ٚ ئبٚاز ٚ ظەثەستێتەٚە، ثە  

٘ٛٔەرەکبٔی ظیکەی ضیعریی. ئەَ ضبتٛٚٔەش ٘ۆٔەری ثبزظأی 
 Run on theِۆزیکی، ٌە ظێڕیکەٚە ثۆ ظێڕێکی ظیکە پەیڕەٚ کرظٚە )
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Lines).  ـ ثێگِٛبْ ئەِە پتر ٌە تێکستە ئیٕگٍیزییەکەظا ٘ەستی
 پێعەکرێ.

ەی ٘ەرظٚٚ ضبعیرەکە )ٚەک ضٛظی سیزیف(، ثەرظەک   
ئەفسبٔەکەیبْ، کرظٚٚەتە کەرەستەی سەرەکی ثیرۆکەکەیبْ. 

( خبراْ ٚ )فێی( ٥ٚەک ٌەَ ضطتەی ضٛارەٚە ظەثیٕیٓ، ظەضتی )
( ٠٧ٚ  ٠٦( خبراْ ڕاستەٚضۆ ئبِبژە ثەثەرظەکە ظەکەْ ٚ )٤)

یەک ٌە ظٚای یەک، ئبِبژە ثە ِەتٕی ئەفسبٔەکە  ،خبرأیص
 ظەکەْ.

 
زەسرەتەٚە، سکباڵی ئەٚ ٘ەِٛٚ ظەضتی، ثە ظڵێکی پڕ پطکۆ ٚ    

عەزاثە ظەکبت کە )ضٛظا( ثەسەریعا ثبرأعْٚٚ. فێی خۆڕخیص، 
ئبش ثۆ ئەٚ ٘ەِٛٚ خٛأەی سرٚٚضت ٘ەڵعەکێطی، کە عەزاثی 

 ئەٚ ثەرظە ٌەثەرچبٚی ٔبضیرییٓ کرظْٚٚ.
ظەلەکبْ سیطٕبضٓ، ثەٚ ٚێٕە ٘ٛٔەریبٔەی کزەِبْ ٌە    

 ی ٚ تبریکی ٚ زەثٛٚٔیعا.خەرگەٚە ظێٕٓ ٚ ضەفەکراْٚ ٌە ڕەضجیٕ
 

ظەضحی ِەرالەکبٔی زۆرە ٚ ٚەک ڕۆٔی لرچبٚ جێیبٔعا جٛٚاٚەجەٚە:  
 لێمان ئەبێتەوە  / لە هەموو یارییەكان لێمان   خودا ئێمەی خۆشناوێ)

ی
/ ڕق

تیشكە /  ئەگوازێتەوە  ئاوی دەریامان ب   / ئەدا  ئەباتەوە لە خاج  ئەبەدیمان
 خۆیمان ب   

مان ب    ەوەكۆ ئەكات   ڕژاوەكابی
 
  خۆڵمان ب   / دروست ئەكاو   / قەڵ

ئەنووسێتەوە / گۆڕمان   شیعرەكانمان ڕەشئەكاتەوە /  مەحاڵمان ب   / ئەكێشێتەوە 
    ب   

ی
و ئێمەی تیائەشارێتەوە /  میخكۆب  ئازاری كردووین / دیىل دەسنی   هەڵئەكەب

  تۆب  زەویمان ب   كۆ ئەكاتەوە /     هەرمایس كردووین / ئاردی ناو درك و داڵمان ب   
ۆك ی ئازارمان ب     هەڵئەگرێ / ئاسمانمان ب    ڕ ێتەوە /    ئەشواتەوە / چێ  ڕ  

ئەگێ 
  ئەبڕێ  ئەباتە سەر لوتكە /  ئێمەیش لە دوای تۆ هەمان بەردمان ب     بەردەكەمان ب   

  / بەردەكە، كەی لە لوتكەدا قەرار ئەگری...(
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زە، ٘ەرچی فێی خۆڕخٟ، چٛٔکێ سرٚٚضحعۆسث ٚ ژیٕگەپبرێ
 خٛأییە سیسراٚییەکبٔی ٚأی ٌەثەرچبٚە، ظەڵێ:

 سازگار، بەرد بە  بەرد دەرشێی   / چەشی  هزر، قوول قوولن گۆمەکان / ) 
ی
سۆالق

لەودیوی زەریا گەورەکانەوە  تەختێک لە لیم گەرم / ئەشق  خۆرەتای سوور بووم / 
و/  

 
 سەوزی  پەرش و بڵ

 
گیانداری   ئەشق  تەیم شیی  سەر زەوی بووم / دارستای

ت لە ژێر دەوارەکانیاندا / شێت و شەیدای ڕوونایك و 
 
رسک و ڕەوەک / خێڵ و ئێڵ

 ژین و زەوی بووم...(

ٌە خۀگی ئەثەظیطیعا ٌەگەڵ ئەَ ثەرظە، زۆر ظاش ٌەظاڵٔە    
توو / ظەڵێ:)

 
ڕوخسارێ نغرۆ لە دڵەڕاویك  / ئەویش پێیدام جەستەیەیك ڕەقهەڵ

 خۆم داوەتەبەر / نەفرەتیر خۆم هێمای پیاوێکن هیالک هیالک / 
بەتەنیا شای 

/ وامدەزای  زەمەن یه  دادەتاشم / تا قاڵم بکاتەوە و وابکات لەو مردنەمدا بژیم

دانەدەهات / بەردێک، ئا بەردێک، یل   خۆمە / ئەم ڕۆژەم  هەرگیر  بەخەیاڵیش بەبیر
 من کردمە یه خۆم / مەشەقەتێک، ی   سەرەتاو ی  کۆتا...(

٘ێڵی تەریجعا، ئەٚ ظٚٚ ضبعیرە، ٘ێٕعە ٌێک ٔزیکٓ، ٌە ظٚٚ    
٘ەر ظەڵی یەک زِبْ ٚ ٘زر ٚ رٚئیبیبْ ٌە یەک چەِکی 

 فەٌسەفیعا ٘ەیە:

چەِکی یەکەَ: عەزاة ٚ ِەضەلەت، ثەضێک ٔییٓ ٌە ژیبْ، 
 ثەڵکٛ ضٛظی ژیبٔٓ:

 کەریُ ظەضتی:

 شانمان ئەدەینە بەر هەمان ئەو بەردە

 بە هەمان عەزاب  ئەبەدی

هەمان لوتكەی ئەبەینەوەبەرەو   

 فێی خۆڕج:

 سەر ڕێگا زارت دەگرن،
 

 ڕۆژ دوای ڕۆژ، تۆزوخۆڵ

 تا تق  نێو دەمت لە ئەوکتدا دەبێتە تۆپەڵە قوڕ
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چەِکی ظٚٚەَ: ٌە ژیبٔعا ِرظْ ٘ەیە، ٘ەرٚەک ِرظْ ٌە ژیبٔعا 
 ٘ەیە:

 کەریُ ظەضتی:

  ئەوەی زمانت هەب     تۆیش ب   

  
 گۆرابی مەرگمان بۆ ئەڵن 

  ی كە دەستت هەب   ئەوە  ب   

 وەك ژەهر ئەمانپاج  

 فێیی خۆڕج:

 تا قاڵم بکاتەوە و وابکات لەو مردنەمدا بژیم

 

 هەردوو دەقەشیعرەکە لە لەبەر ڕۆشىبیی ئەدەبی گەردووویذا:

( پێص زاییٕییەٚە، ٌە ٔێٛ ٥٣٤ٌەظەٚرٚثەری سبڵی )    
یف ٌەسەر ڕٚٚی گۆزە ٘ٛٔەرِۀعأی ئەسیٕب، ٔیگبرکێطبٔی سیز

ثٛٚە ٔەریتێکی ثبٚی ٘ٛٔەری گریکی کۆْ. ٌەٚە ظەِەٚە  کٛپەڵەٚ 
تب ئەَ سبتەٚەضتە، ٘ٛٔەرِۀعأی خیٙبْ، ثە ظرێژایی ِێژٚٚ، 
ضەریکی ظٚٚثبرەکرظٔەٚەی ٚێٕە ٚ ٔیگبری لبرەِبٔی ئەَ 

ی خیٙبٔی ٘ەیە، یئەفسبٔەیەْ. ثەظەگّەْ، ِۆزەضبٔەی ٔبٚظار
ئبرایطت ٔەکراثێ. کە ظیٛارەکبٔی ثە تبثٍۆی ئەٚ ئەفسبٔەیە  

٘ەرچی لۆتبثطبٔە ٚ ڕێجبز ٚ تیۆریی ٘ٛٔەری ٘ەیە، ثە ڕۀگ ٚ 
ٚ ظا٘ێٕبٔی خیبٚاز ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ  ستبیً ٚ ِۆظێً ٚ ضێٛاز

ثیرۆکەی ئەفسبٔەکە کرظٚٚە. ٘ەِٛٚیبْ ٘ەر ضەریکی 
ٌەٚ سەظاْ تبثٍۆی گەٚرە  ثەرزکرظٔەٚەی ئەٚ )ثەرظەْ(.

ظەکە  پبڵعەظا،  ثە کۆڵی ٘ٛٔەرِۀعأەظا، ظەثیٓ سیزیف ثەر
ضۆی ظاظەظا، ٌەسەر ضبٔی ڕاستەی ظأبٚە، ٌەسەر ضبٔی چەپەی 
٘ەڵیگرتٛٚە، ٌە سەر ظٚٚ ظەستەکبٔی ڕایگرتٛٚە، ثە گٛریس 
ثەظٚای ضۆیعا ڕایعەکێطێ، تەکبْ تەکبْ ثەرزی ظەکبتەٚە... . 
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ٌەَ ٘ەِٛٚ ٔیگبرأە، ٘ەر ٘ٛٔەرِۀعەی ِەثەست ٚ پەیبَ ٚ 
یە. ئەٚەتب ئێستب سیزیف ٌە ٘ٛٔەری تۀز ٚ گٛزارضتی ضۆی پێ

کبریکبتێر زۆر ثبٚە، ثٛٚەتە  ڕەِزی سەرٔەگرتٓ ٚ ظارٚضبٔی 
 ثەرٔبِەٚە ٔەضطە ٚ کبری سیبسیی سیبسەتّەظاراْ.

 ٘ەر ثۆ ّٔٛٚٔە:

( ضبتٛٚ ِبرییەی ٘ۀگبری،  ضٛضکی ئیّپراتٛری ٠٥٤٨)ٌەسبڵی   
رِۀعی ڕۆِبٔی ِٛلەظەس ـ خبڵسی پێٕدەَ، ظاٚای ٌە ٘ۆٔە

ئیتبڵی )تیزیبٔۆ ڤێسیٍی(، ٔبسراٚە ثە )تیتیبْ(، کرظ، کە تبثٍۆی 
ثٕح(، ضبری ) برەکبٔی یۆٔبٔی ٌە کۆضکەکەیعا ٌەچٛار  ٌە گۆٔب٘ک

ثۆ ثکێطێ، ٘ەر تبثٍۆیەی ظٚٚ ِەتر چٛارگۆضەثٛٚ، خب سیزیف 
یەکێک ٌەٚ چٛار گٛٔب٘جبرأە ثٛٚ ٚ سێ یەکەی ظیکەش ٘ەر 

س، ئیکسیۆْ( ثْٛٚ. ــ  ئەَ چٛارە ٌە یەک ٌە )تیتیۆس، تبٔتبٌۆ
 ئیٍیبظەی ٘ۆِۆرس ٔبٚیبْ ٘بتٛٚە.

ئەٚ ٘ٛٔەرِۀعە ضبرەزاییەکی ثبضی ٌەسەر ئەفسبٔەکبْ      
ظا٘ێٕب ثٛٚ، سیزیفی  ی٘ەثٛٚ، ٌە تبثٍۆکبٔیعا ٘ێٕعێ ٘ٛٔەری ٔٛێ

ضەکەت ٚ  ٘یالک ثبرەکەی ٌەسەر ضبٔی ضۆی ظأبٚە، ٌە خیبتی 
سەرەٚەی ثجبت،  ٌە پطتیڕا، ڕٚٚثەرێکی ئەٚەی پبڵی ثعاٚ ثەرەٚ 

ئبگریٕی پڕ ثڵێسە ٚ ظٚکەڵی خە٘ۀەِی تەٚاٚ ٔبٚچەکەی 
ظاگرتٛٚە، ظٚٚ سەگی ظڕ، کەٌجەکبٔیبْ گڕکرظۆتەٚە، ٌە 
پەالِبرظأٓ، ٌە ٔزیک لبچەکبٔی سیزیفیص، ضیٕە ِبرێکی گەٚرە 

 ظێتە ضٛارێ.

ڕێڕەٚێکی  ظٚٚ ٌەٚ تبثٍۆیبٔەیبْ ٌە ٔێٛاْ ظٚٚ پۀدەری گەٚرەی   
ئەَ کۆضکەظا کێطراثْٛٚ ٚ ثەرأجبریطیبْ  چۀع فەرضێکی 

ٔەضطێٕراٚە ثە ظیّۀی )زەٚت گۆٔب٘ە گەٚرەکە( ڕاضراثْٛٚ.  
٘ەر ِیٛأێک پێی ضستجبیە ئەٚ کۆضکە، ٘ەر ٌەسەرتبٚە، ظیّەْ ٚ 
ٚێٕەی ئەٚ تبثٍۆ ترسٕبکبٔە پێطٛازی ٌێعەکرظْ. ضبتٛٚ ِبریب، ٌەٚ 

ٚ ئەٚ  ٚ، پەیبِێک ثە ٘ەِٛٚ یبٚەرّٔبیطەظا، ِەثەستی ثٛ
کەسبٔەی ٌە ظەٚری ئەْٚ ثعات، کە ٘ەر کەسێ ثیر ٌە ضیبٔەت ٚ 

ئبکبِەکەی ظەثێ. ٘ەِٛٚ پبڵەٚأی  ەفێً ٚ ظەسیسە ثکبتەٚە، ئەٚ
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ئەٚ ئەفسبٔبٔە سەرپێچی فرِبٔی ضٛظاٚۀعیبْ کرظٚە، سزا ٚ 
عەزاثی ئەثەظیبْ ثۆ ثڕاٚەتەٚە، )ِٕیص سیجەری ضٛظاَ ٌەسەر 

 ەٚی، فرِبْ ٚ سزای ِٕیص ٌە ٘ی ئەٚاْ سٛٚکتر ٔبثێ!(ز

 (٨)ثڕٚأە تبثڵۆکەی سیزیف. 

ٚەک چۆْ ٌە ٘ٛٔەرظا، ٌە ظێریٕەٚە، ئەفسبٔەی سیزیف،   
ثەرظەٚاَ ززٚٚری گەرِی ٘ەثٛٚە، ثە٘ەِبْ ضێٛە، ٌە ئەظەثیطعا، 
ثە تبیجەتی ٌە ڕضتەی ضیعرظا، ٌە ٔێٛ ظیٛاْ ٚتۆِبرگەی ئەظیت ٚ 

ثۆ ِەثەستی خیبٚاز خیبٚاز  ثە ضێٛازی ٘ەِە چەضٓ،ضبعیرأعا، 
 ثەرخەستە کراٚە.

کەریُ ظەضتی ٚ فێیی خۆڕج، ثەٚ پەڕی  ضبرەزایی ٚ کبراِەیی،   
ئەزِٛٚٔە گەرظٚٚٔییەظا،  ئەٚأیص  خێ پۀدەی ضۆیبْ، ٌەَ

ثەزیٕعٚٚی ثەخێٙێطتٛٚە. ظەکرێ، ٌەَ سەرە لەڵەِبٔە، 
 ٚە:گەرظٚٚٔیەتی ظٚٚ ظەلە ضیعرە چڕکەیٕە

یەک: ٘ەرظٚٚ ضبعیر پبضطبٔییەکی ثبضیبْ ٌە ِییتۆٌۆژیبظا ٘ەیە. 
کەریُ ظەضتی، یەکێکە ٌەٚ ضبعیرە ٘بٚچەرضبٔەی ڕۆژ٘ەاڵتی 
ٔبٚۀع، کە زۆرتیٓ ئەفسبٔە ٚ ثیرۆکەی ئەفسبٔەیی ٌە 
ظەلەضێعرەکبٔیعا تەٚزیف کرظٚٚە، ٌە زۆرثەی ٔبٚئبضٕەکبٔیطیعا، 

٘ەر ثە گەرظٚٚٔی ٌە  ئەفسبٔە، کە سبِبٔێکی گەرظٚٚٔییە،
ظەلەکبٔێطعا پبراستٛٚٔی. )سیزیف( سێ لەسیعەی خٛأی ثەٚ 
ضبعیرە ثەضطیٛە. ضبتٛٚ فێیی خۆڕخیص، کە ٚاڵتی گریک ٚ یۆٔبْ، 
ثە زێعی ضۆی ظەزأێ، ثەٚ پەڕی ضبٔبزییەٚە، ئەفسبٔەی 
کرظٚٚەتە ظیٛێکی ٔبسٕبِەی ضبعیریەتی ضۆی، تۀبٔەت 

سبیەی )ثەرظێکی زاِعار(  یطی ٘ەر ٌە(پبریس)ضەاڵتەکەی 
 چٕییەٚە.

ظٚٚ: ٌە تەٚاٚی ظەلەکبٔعا، ٘ەرظٚٚ ضبعیر، لبٚغەی ٔەتەٚایەتی  
یبْ ثە ضۆیبْ گەرظٚٚٔیۆیبْ ضکبٔعەٚە، ٔبسٕبِەی ٚ ٌۆکبڵیەتی ض

ظاٚە. ثە یەک تبکە ٚضە ئبِبژە ثە زِبْ ٚ ضبک ٚ ٔەتەٚە ٚ ئبییٓ 
 ٚ ڕۀگ ٚ ڕەگەز ضۆیبْ ٔبکەْ.
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ئەفسبٔەیبْ کرظٚٚەتە کەرەستەی  سێ: ٘ەرظٚٚکیبْ یەک
ظەلەضیعرەکەیبْ، ثۆ یەک ِەثەستی زۆر ظیبریکرای ٘بٚتەریت ٚ 

 گٛٔدبٚ تەٚزیفیبْ کرظٚٚە.

چٛار: تەٚاٚی ظەلەکبْ، ثە پەیبَ ٚ فەٌسەفە ٚ چەِکەٚە، 
ئبراستەی کۆی ِرۆڤبیەتی کراْٚ. ٚاتب ظەلەکبْ ثۆ زەضیّەتە 

 ٔٛٚسراْٚ.زەٚت ٍِیبرٚ ٔیٛەکەی سەر ئەَ زەِیٕە 

پێٕح: کە ضبڵیکی ثبیەضعارە ــ کۆی عەزاة ٚ ئەضکۀدە ٚ خەٚر ٚ 
ٚاری ژیبْ، زۆر ثە ئێص ٚ ئبزار ٚ ٚپەٚەری ٚ سەضتی ٚ ظژظٔبظا

زەسرەتەٚە، ثەرخەستەکراٚە، ٚەک ئەٚەی ثڵێٓ، ثب کەس سکی ثە 
 ضۆی ٔەسٛٚتێ ٚ ضۆی ثە ثەضترەش ٔەزأێ.

ئەثەظییە، ترٚٚسکەی ضەش: ٌەٚظیٛی، ئەٚ ٘ەِٛٚ عەزاثە 
ڕۆٔبکی ٚ ئِٛێع ٚگەضجیٕی ٘ەر ظەثیٕڕێ. ئەٚەتب کەریُ ظەضتی 

س بوونت هەبوو / ئومیدی پاك بوونەوەت هەبووظەڵێ:)
 
فێی (، ئومێدی خەڵ

سا تێگەیشتم  من تا ئەو دیو سنوور، تخوی  خۆم خۆڕخیص ٘بٚارظەکبت:)

 .(.بەزاندووە: ئەمەش بەس بوو

 کۆتب ڕسـتە:

 ەیٛیً ٚ ڕاڤەکبٔی ئەفسبٔەی سیزیف، زۆر ٚ فرتیۆری ٚ تەئ  
ثیرۆکۀە: ٚەک تۆپەڵەی ضۆری ئبگریٓ  سەیرکراٚە کە ڕۆژأە ٌە 
ڕۆژ٘ەاڵتەٚە ٘ەڵعێ ٚ ثە ئبسّبٔعا سەفەر ظەکبت، تب ٌە ڕۆژاٚاظا 
غٍۆرظەثێتەٚە. کراٚەتە ضەپۆڵی ثەرز ٚ ٔزِی تەٚژِٙێٕەری 

تّەظارأەی ظەریبی ثێئبِبٔی غەظار. ڕەِزێکە ثۆ ئەٚ سیبسە
ی ظەسەاڵتٓ ٚ ٘ەِیطە غٍۆر ظەثٕەٚە ٚ ٔبگۀە یئەضمی کٛرس

ئبِبٔح.  ضەثبت ٚ زۆرأجبزی ٚ ثەرۀگبرثٛٚٔەٚەی ژیبٔێکی 
ئەٌجەرت )٘یچە.  ڕەِزی عەزاثی ئەثەظی کەسبٔی گٛٔب٘جبرە.  

ش ٚای ظەثیٕێ کە ئەفسبٔەی سیزیف ثەرخەستەی ٘یچ ٚ (کبِۆ
یبٔێک ضبڵییە ٌە ٘ەِٛٚ پٛٚچی ٚ ثێ ِبٔبیی ژیبْ ظەکبت، ژ

ٌۆژیک ٚ ئەلاڵٔییەتێک، ثەاڵَ ظەثێ ٚێٕبی سیزیف ٘ەر ٚەک 
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ایەک نییە ِرۆڤێکی ثەضتەٚەر ثکێطرێت، ئەٚ ظەڵێ:"  قەت هیچ رس 

، کارێک بکەی  ی  
 (٩).".هیچ بەرهەمێیك یل  نەچنیتەوە ،لەوە پیسی 

 کەریُ ظەضحی ٚای ظەثێٕێ کە ئێسحب ٌەگەڵ ئەٚظا زەٚت ٍِیبر  
سیزیف ٌەسەر ئەَ زەٚیەظا ظەژیٓ. فێی خۆڕخیص، ئەٚ ٚ ٔیٛ 

ثیرۆکەی ٘ەیە، کە چبرۀٛٚسّبْ ٘ەرچییەک ثێ، ٔبثی کۆڵ 
 ثعەیٓ، ئەٚەی ثۆِبْ ثکرێ ظەیکەیٓ.

*** 

 پبشکۆ:

 یەک:

یف() ی یف براكەم سێ  ی سێ   

 کەریم دەشنی 

 

 لێمان ئەبێتەوە  خوا ئێمەی خۆشناوێ
ی
و ڕق  

پێمان ئەكا  ئەوەی ناكرێ  

یارییەكان لێمان ئەباتەوەلە هەموو   

 لە خاج  ئەبەدیمان ئەدا

ئەگوازێتەوە  ئاوی دەریامان ب     

 خۆیمان ب   
كۆ ئەكاتەوە   تیشكە ڕژاوەكابی  

مان ب   
 
دروست ئەكاو  قەڵ  

ئەكێشێتەوە  خۆڵمان ب     

 شیعرەكانمان ڕەشئەكاتەوە و

ئەنووسێتەوە  مەحاڵمان ب     

 ئەوە نییە هەمیشە تۆ

یتەوەبەردەكە بۆ سەرەوە ئەبە  

م هەمیشە بۆ خوارەوەی گلۆر ئەكاتەوە
 
 بەڵ
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 سارد نەبیتەوە، تێ  لە كەمان ترازاوە ناگەڕێتەوە

 ئێمەیش دوای تۆ

 شانمان ئەدەینە بەر هەمان ئەو بەردە

 بە هەمان عەزاب  ئەبەدی

 بەرەو هەمان لوتكەی ئەبەینەوە

م هەمدیس گلۆری بنار ئەبێتەوە
 
 بەڵ

یف ی یف براكەم سێ  ی  سێ 

 لێمان ئەبێتەوە  خۆشناوێخوا ئێمەی 
ی
ڕق  

    گۆڕمان ب   
و ئێمەی تیائەشارێتەوە  هەڵئەكەبی  

 میخكۆب  ئازاری كردووین

 دیىل دەسنی هەرمایس كردووین

كۆ ئەكاتەوە   ئاردی ناو درك و داڵمان ب     

  هەڵئەگرێ  تۆب  زەویمان ب   

ئەشواتەوە  ئاسمانمان ب     

ۆك ی ئازارمان ب    ڕ ێتەوە  چێ  ڕ  
ئەگێ   

ئەباتە سەر لوتكە و  بەردەكەمان ب     

 هەمدیس گلۆر ئەبێتەوە

یف ی  سێ 

 چا نەبوو تۆ مۆنادی خۆت هەبوو بۆنت ئەكرد

 بەو مۆنادە چەند بەختەوەر بوویت

ی ئەبەدیت بوو
 
 هاوڕب

 ئەنیست بوو، جەلیست بوو

 كتێب و قەڵەم و لیست بوو

وەك كۆرپەی خۆت  هەموو ڕۆژێ  

 ئەتخستە سەر شان و ملت

هەڵئەكشایتبەرەو ترۆپك   

س بوونت هەبوو
 
 ئومێدی خەڵ
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 ئومیدی پاك بوونەوەت هەبوو

م بەردەكە السار بوو
 
 بەڵ

ی بە ئازاری باویك نەئەداو رایئەكرئەوە ژێر بنار
 
 گوب

بی بەیەك ئەگەیشتنەوە
 
 لە قووڵ

ی هەمیشەی بەردەكە
 
یف هاوڕب ی یف سێ  ی  سێ 

 واز مەهێنە

 بەردەكە نەرم ب     بەڵكو تۆزێ
 

  شل بێتەوە دڵ

  ئەبڕێ  ئاخر ئێمەیش لە دوای تۆ هەمان بەردمان ب   

  ئەوە قەدەری مرۆڤە تەواو ناب   

 چەند بۆ سەر لوتكەكەی ببەی

 دیسان گلۆر ئەبێتەوە و بۆ بنار ئەگەڕێتەوە

 بەردەكە بەردەكە، كەی لە لوتكەدا قەرار ئەگری

  ئەوەی زمانت هەب     تۆیش ب   

  
 گۆرابی مەرگمان بۆ ئەڵن 

  تت هەب   ئەوەی كە دەس  ب   

 وەك ژەهر ئەمانپاج  

ڕقت لێمان ئەبێتەوە؟  ئەوەی كە دڵت هەب     ب     

ڕی  وەك دەیم تیغ ئەمانێ 

 

 مۆناد : گەوهەری تاقانە * 
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 ظٚٚ:

یف(ـس) یر   

 )فێیر جۆرج(

، قەدەری کەسێک لە چوارچێوەی سیمایەک " داهێنان هەر لەوەدەچ  

یفبگریت.") ت کامو ـ ئەفسانەی سیر  ر
(ئەلبی   

 
ی
،سۆالق سازگار، بەرد بە  بەرد دەرشێی    

 چەشی  هزر، قوول قوولن گۆمەکان،

 لەودیوی زەریا گەورەکانەوە،

 تەختێک لە لیم گەرم... 

 گشت ئەمانە ڕوخساری  دونیایەیك گەشن،

 .  ڕوخسارێ نغرۆ لە دڵەڕاویك 

 

 ئەو کەڤرە ژنەکەمە،

 من، پێیان بەخشی کەمەرێک،
 
 دەستەکای

توو،ئەویش پێیدام جەستەیەیك 
 
ڕەقهەڵ  

،  ئەم قۆچە گەچاویانەی لە ناو لەی  می  

 هێمای پیاوێکن هیالک هیالک. 

 

 بەتەنیا شای  خۆم داوەتە بەر،

 نەفرەتیر خۆم دادەتاشم،
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 توند دەیگرم، دەیکەمە ئامرازی بەرزکردنەوەی گابەردێ،

 تا قاڵم بکاتەوە و وابکات لەو مردنەمدا بژیم،

 زەمەن یه خۆمە،
 
 وامدەزای

دانەدەهات. ئەم  ڕۆژەم  هەرگیر  بەخەیاڵیش بەبیر  

 

 ئەشق  خۆرەتای سوور بووم،  ئەشق  تەیم شیی  سەرزەوی بووم،

و،
 
 سەوزی  پەرش و بڵ

 دارستای 

 گیانداری رسک و ڕەوەک،

ت لە ژێر دەوارەکانیاندا،
 
 خێڵ و ئێڵ

 شێت و شەیدای ڕوونایك و ژین و زەوی بووم،

 ئەم هەست و سۆزە، پێبەخشێم: 

ەک، گابەردێک. دیاریی  

 

 بەردێک، ئا بەردێک، یل  من کردمە یه خۆم،

. دەمهاڕێ، ئەو بەردە،
 
 ئەوان وایان دەزای

 ماوەیەک، وام هەست دەکرد، بەردێکە بە هۆش و جەستە،

 ئاوێتەبوون بۆ غڵۆربوونەوە، بۆ بەرزکردنەوەی ئەو سەنگە تا لووتکە و پۆپە،

 سەر ڕێگا زارت دەگرن
 

،ڕۆژ دوای ڕۆژ، تۆزوخۆڵ  

 تا تق  نێو دەمت لە ئەوکتدا دەبێتە تۆپەڵە قوڕ. 
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 مەشەقەتێک، ی   سەرەتاو ی  کۆتا ــ ئەرکێک، شێتانە. 

 

 لەگەڵ هەر گڵدانەوەیەیك سەختدا، گابەرد گەورەتر بوو. 

، زەبەالحی  دەبوو. 
 
 بە تێشووی حەز و پەشیمای

 لە ئاسمای  ئەو شەوەی، تریفەی تێیدا نغرۆ ببوو

 ساردوسوڕم 
ی

لە نێو دەستەکانمدا گرتبوو، من مانیك  

ــ ر  گرت 
 ویستیر خۆم  هێنادی،  گشت ئەوانەم لە ئامی 

 ویستیر خۆم  هێنادی و گوتم،  ئێستا  خراپی  چیت لەدەست دێ بیکە! 

 

 سا تێگەیشتم  من تا ئەو دیو سنوور، تخوی  خۆم بەزاندووە: 

 ئەمەش بەس بوو

ر رگەو )
ی نگلیئ ەل انی ی  .(ڕۆو ە: ف. شــەو ییەیر  

:ئیٕگٍیزی ثە ٚەک ضۆی  ظەلکە: سێ  

―Sisyphus" by Faye George 

 " To create is likewise to give a shape to one's fate – Albert 
Camus, The Myth of Sisyphus" 

  

Cool freshets spilling from stone to stone, 

Pools deep as thought, 

The immense beyond of ocean, 

A warm couch of sand . . . 

All that the bright world holds, 
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Holds back. 

  

This stone is my wife. 

My hands have given it a waist. 

It has given me this calloused flesh, 

This chalky horn upon my palm, 

Mark of a working man. 

  

I work alone, 

Shaping my curse, 

Honing it: a tool for raising stone. 

Fitting it for what lets me live this death 

With purpose; there was a time 

I would not have thought it could be so. 

  

I loved the red suns, the blue mists of Earth, 

The long green reach of trees, 

Her creatures feral and quick, 

The tribes in their camps. 

I wanted light and life and Earth. 

That passion earned me this, 

This gift, a stone. 

  

A stone, yes, but I have made it mine. 

They thought that it would crush me. 

For a time I thought it had: mind and body 
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Wed to rock, pushing that weight to the summit 

Day after day, eating the dust of the path 

Till the spit of your mouth is clay in your throat. 

And never an end to it - the mindless task. 

  

With every lumbering turn, the stone grew. 

Fed on desire and regret, the stone grew. 

In that night's sky with no light above 

The cold moon of my grasp, 

I set my will, embracing all of this - 

I set my will and said, Now do your worst! 

  

And knew I'd gone beyond myself: 

It was enough.(11) 
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(١بابٔتی )  

( ّگ شٔێپ ی ْذٓیئا ّگ، شٔێپ ی ردٓ روٓ پٔ ) 

 
 ." ف. ش.  یه ردە روە په  و ئایندە  یه ئایندە  ردە روە په"

 

 (The Title of the Study): وٗ ٖٚ ٔبٚٔیطبٔی ٌێىۆڵیٕٗ

ٔبٚٔیطبٔی   تٗ ٔگ" وراٖٚ ی پێطٗ ئبیٕعٖ ٔگ، ی پێطٗ رظٖ رٖٚ پٗ "
ی  سیتٕی وۆی پڕۆسٗ ٌێىجٗ ٚ   ٖٚ ستىرظٔٗ ، ثۆ ضٗ وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ

ت ٚ  وبٔی ظا٘بتٛٚی ضبرستبٔیٗ گۆڕٔىبرییٗٚ   رظٖ رٖٚ پٗ
ثەِەثەستی زإِکرظٔی   وبٔی ئبیٕعٖ ٚ ظا٘ێٕبٔٗ ڵۆژیب وٕٗ تٗ

 .ژیبٔێکی ضۆش ٚ ضکۆظارأە ثۆ ٘ەِٛٚاْ

 :(The Objective of the study)  وٗ ٖٚ غزای ٌێىۆڵیٕٗ ِٗ

o ٗٔیی ٌٗ رظٖ رٖٚ ی پٗ سٗڕۆ( سبڵی پ٠٤٤ی ِێژٚٚی  ) ٖٚ ضیىرظ  
 .وٛرظستبٔعاعیراق ٚ 

o ٗ٘ ٗوبٔی ئێستب ٚ  گۆڕأىبرییٗ  ٌٗ  رظٖ رٖٚ ٔگبٔعٔی ڕۆڵی پٗ ڵس
 .ِبٔعا ئبیٕعٖ

o ٗرێّی  ٘ٗ  ٌٗ  رظٖ رٖٚ وبٔی پٗ ٚ وێطٗ  رٖ گٗ وۆسپ ٚ ت
 .وٛرظستبٔی ثبضٛٚرظا

o ٖرضعا ی ٘بٚچٗ رظٖ رٖٚ وبٔی پٗ وۆاڵٔٗ ٚ  ٔبٚ وٛچٗ رێه ثٗ گٛز. 
o ٔکبرییدبِعأی گۆڕأ ٚ پڕۆژٜ ٚ ظاٚاوبریی ثۆ ئٗ پێطٕیبر  

 .ڕتی خعظی ٚ ثٕٗ

 : (The Method of the Study)  وٗ ٖٚ ڕێجبزی ٌێىۆڵیٕٗ

:)ضٛظی  یٗ ( وٛچى3ٗ)  تٗ َ ثبثٗ ٔگبٔعٔی ئٗ ڵسٗ ٚ ٘ٗ  ٖٚ ٌێىعأٗ
  وبْ( ٌٗ رپرسٗ زگب ثٗ / ِبِۆستب / ظاَ ٚظٖ  رظٖ رٖٚ ی پٗ پڕۆسٗ

  ڕێجبزێىٓ، ثۆیٗٔع  تی چٗ یبرِٗ  ثٗ  ٚخٗ ن ئبْ ٚ سبتعا عٗ یٗ
 :ظا ثجێٕرێٓ تٗ َ ثبثٗ ٌٗ  َ ڕێجبزأٗ ری ئٗ سێجٗ  ئبسبییٗ

o ییڕێجبزی ضیىبریی ضێٛاز (Stylistic  Analysis Method) . 
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o ٖی ِۆظێرْ ضٕٗ ڕێجبزی ڕ (Modern Critical Method) . 
o ٖی ڕۆضٕجیری ضٕٗ ڕێجبزی ڕ (Cultural Criticism Method  . 

 (The Study Obstacles):  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗوۆسپ ٚ گرفتی 

تی  اڵیٗ ٌتٛٚر ٚ ثبری سیبسی ٚ وۆِٗ ٚ وٗ  ی ژیٕگٗ ٖٚ ر ئٗ ثٗ ٌٗ   
وبٔی  ، وۆسپٗ یٗ رێّی وٛرظستبٔی ثبضٛٚر زۆر خیبٚاز ٚ ٔبٚازٖ ٘ٗ
  ڵ ٚاڵتٗ گٗ ن ٌٗ یٗال : ٌٗ ٔٗ رٖ ظٚٚ سٗ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ  ٚ خۆرٖ ئٗ

ش ضٛظی  وی ظیىٗ الیٗ ٔبورێ، ٌٗراٚرظ  وبٔعا ثٗ ٚتٖٛٚ پێطىٗ
کەَ وبری    رضبٔٗ ٚ ٘بٚچٗ  بٔٗیوبٔی ضۆی، زأستی ٔعییٗ تّٗ تبیجٗ

 یدبر وبْ زۆرثٗ . ظاتب ٚ ئبِبر ٚ ئبوبِٗ وراٖٚ ر سٗ خعظیبْ ٌٗ
ستی  ِٗ ثٗ ظەضرێٕەثەرچبٚ،ٚ گِٛبٔبٚی  ِِٛژاٚی تٗ

ٔع. تەِِٛژاٚی  ٔی سٛٚظِٗ س ٚ الیٗ ی وٗ ٖٚ ڕٚٚسپیىرظٔٗ
ێکی گەٚرەیە، ڕێگرە ٌە پسەفەی پەرٚەرظە ٌەٚ ٘ەرێّەظا کۆسفەٌ

 .ثژارظەکبٔی ثەرظەَ ٌێکۆٌەر ٌە ٌێکۆڵیٕەٚەکبٔیعا

 (The Study Structure):  وٗ ٖٚ پڕۆگراِی ٌێىۆڵیٕٗ

ش ٚ ئبوبَ  ( ث٤ٗ)  وی، ٌٗ ٔبسبٔعْ ٚ پێطٗ  ٌٗ  خگٗ  وٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ  
  ظا ئبیتّٗ وٗ وییٗ ێطٗپ  . ٌٗ پێىٙبتٖٛٚ  رچبٖٚ راٚێز ٚ سٗ ٚ پٗ

  .ڕٚٚ تٗ ضراٚٔٗ  ،ٖٚ وبٔی ٔٛٚسیٕی ٌێىۆڵیٕٗ وبظیّییٗ ئٗ

تەرضبْ کراٚە ثۆ  ِیکبٔزِی ظایٕەِۆی پەرٚەرظەٚ  ،َ وٗ ضی یٗ ثٗ
ثبس ٌە پێگەیبٔعٔی ِبِۆستب ظەکبت. ٌە  ،فێرکرظْ.  ثەضی ظٚٚەَ

گرفتی ظژٚاری پڕۆسەی پەرٚەرظە ٌە عیراق  (٣ثەضی سێیەِعا،  )
ٛرظستبٔعا لسەیبْ ٌەسەر کراٚە، ٘ەرچی ثەضی چٛارەِە، ثۆ ٚ ک

ظەستٕیطبٔکرظٔی ئەٚ ٘ۀگبٚأە تەرضبٔکراٚە کە ثەرظی ثٕبغەی 
 .ئبکبَ ضبڵێک ظەکبتە  پەرٚەرظەی پێطۀگٓ. ٌێکۆڵیٕەٚەکە چۀع

 

 :ەرددوو قسە بۆ پەرەوە 

لەڵەِڕەٚیی ٚ ظەٚڵەتعاری یبْ ظەسەاڵت ٚ ڕژێُ، کە   
ثەرپرسیبریەتیی پیرۆز ٚ ِەزٔی ضزِەتکرظٔی کۆِەڵ ظەگرٔە 
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ئەستۆی ضۆیبْ، ئەرکی سەرضبٔیبٔە کە ٘ەِٛٚ ئەٚ ثٛارأەی 
ٚ ثەضتەٚەرأە ژیبْ  ضەڵک ٌە سبیەیبٔعا ظەزەسێٕەٚە

ظەگٛزەرێٕٓ، فەرا٘ەِجکەْ. ثە ٚاتبیەکی ظیکە، ظەسەاڵت ثۆ 
 ٚ پتەٚە ی ضەڵک ظەثێ ثجیتە چەترێکی زۆر گەٚرەیۆضگٛزەرأض

ٚ زریبْ ٚ گەرظاٚ ٚ الفبٚ. خب ٘ەر  ٚ ضۆڕاگر ثەرأجەر ڕەضەثب
سێگۆضەیەکی ئەٚ چەترە ثٛارێک ظەگرێتەٚە، ٚەک ثٛاری  
تۀعرٚستی ٚ  ئبثٛٚری ٚ ظارایی ٚ پالْ ٚ  ئبسبیص ٚ ثبزرگبٔی ٚ 

گی ئەٚ چەترە گەٚرەیەیی ضبرەرٚأی ٚگٛاستٕەٚە ...تبظ. ستٛٚٔ
ٚ  کە ئەٚ ٘ەِٛٚ ثٛارەی ثەسەر سەر ضۆیەٚە ڕاگرتٛٚە

ظەیپبرێزی، پەرظەٚرظەیە. ٘ەر کبتێک ئەٚ ستٛٔگە ضکب یبْ 
چەِبٚە یبْ زەثرێکی ثەرکەٚت ٚضٛارثۆٚە، ئەٚ تێکڕای ٘ەِٛٚ 
ثٛارەکبْ، ٌە خێی ضۆیبْ ظاظەکەْٚ ٚ ظاظەڕِیٓ ٚ ظاظەتەپٓ. 

ٌەٚەظایە کە کۆڵەگەی ٘ەرە سەرەکیی  کەٚاتە ِەزٔیی پەرٚەرظە
 .ظەثەیٓئەٚضبٔٛٚەیە کە ژیبٔی تێعا ثەسەر

ٌێرەظا ثبیەش ٚ ِەزٔیی پەرٚەرظە ثەظیبر ظەکەٚێ ٚ ثە ئبسبٔی    
رظ ٌە ئەَ ڕاستییە ثسەٌّێٕیٓ کە ثەراٚ ظەتٛأیٓ، ثە ثەڵگە

ٔێٛاْ ظٚٚ ٚاڵت ظەکەیٓ، یەکیبْ کە زۆر ثبیەضی ثە پەرٚەرظە 
فٍٕۀع، ٚە ٚاڵتێک کە ثە ٚ ٚٔە ٚاڵتبٔی ٚەک سٛیع ظاٚە، ثۆ ّٔٛ

کۆِبری چبٚی سٛٚکەٚە تەِبضبی پەرٚەرظە ظەکب، ثۆ ّٔٛٚٔە 
 .یراقع

 :واقیعێکی پەروەردەیی وەگۆڕ لە عیراق و کىردستبوذا

یی اٚا٘ەرچۀعە پێص ئەٚەی عیراق ثىەٚێتە ژێر فەرِبٔر   
ضبر ٚ (، عٛسّبٍٔییەوبْ ٌە ٠٩٢٠ئیٕگٍیزەوبْ ٌە سبڵی )

ی ڕٔیزاِی  ضٛێٕعٔیبْ ٌە زٛخرەی ِزگەٚتبْ گٛ عاضبرٚچىەوبٔ
ثۆ لٛتبثطبٔەی سەرظِییبٔە. ثەاڵَ ئیٕگٍیزەوبْ پێطىەٚتٛأەتر ٚ 
سەرظەِیبٔەتر سیستەِەوەیبْ ثەرەٚ پێطەٚ ثرظ. پطىی 

ٚ ِبِۆستبٚ لٛتبثی،  وٛرظستبٔیص ٌە ژِبرەی لٛتبثطبٔەٚە
راپیص ٔەثٛٚ.  وبتێه ثەاڵَ ض ، ٘ەرچۀعە ٚەن پێٛیست ٔەثٛٚ

ۆژگبرظا،  ژِبرەی ِبِۆستبوبٔی وٛرظ ثەرەٚ٘ەڵىطبْ ڕٌەگەڵ 
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ٚ فێرورظٔی وٛرظستبْ  چٛٚ، لٛٔبغیىی ٔٛێ ٌە ِێژٚٚی پەرٚەرظە
ثٓ، ٌەثەر ثیری ظەستی پێىرظ. ثەاڵَ زەیف ٚ ِەضب

ۆزی چەٚسبٔعٔەٚەی ڕەگەزپەرستیی ٚ ڕٔەتەٚەپەرستیی ٚ 
گیروەراْ ٚ  ٔبظاظپەرٚەری ٚ ٔەتەٚە ثچٛٚوەوبْ ٚ ثباڵظەستی ظا

ێّە یەن ٌەظٚا یەوەوبٔی ثەغعاٚ ڕژی ڕأزٚڵُ ٚ ستەِی زىِٛ
ثەرظەٚاَ ثٛٚٔیبْ ٌە پێطێٍىرظٔی ِبفی ٔەتەٚەیی وٛرظ، ثٛٚٔە 

ٚ یەضسیرورظْ ٚ ثەوۆیٍەورظٔی  ٘ۆوبری چەٚسبٔعٔەٚە
 (٢٤٠٨، ٢٦ِبِۆستبی وٛرظ.  ثۆچی ٚە چۆْ؟)ژیبر، ژِبرە 

ٌە لۆٔبغ ٚ ٘ۀگبٚەکبٔی پەرٚەٚرظە  ئەگەر ثەٚرظی سەرٔح  
ثعەیٓ، ظەگەیٕە ئەٚ ڕاستییە کە ٌە سەرظەِی ئیٕگٍیزەکبٔەٚە تب 
ئەَ سبتە ٚەضتە، فەٌسەفەی ظەسەاڵتە خیبٚازەکبْ ٌە 

  :پەرٚەرظەظا ٘ەر ظٚٚ ضت ثٛٚە

ٔعی ئەٚ فەرِبٔجەرأەی کە ثۆ یەک: پێگەیبٔعْ ٚ ظەرچٛٚا
ۆیبْ پێٛیستیبْ پێێ ٛەثرظٔی کبرٚثبری ظەٌٚەتعاریی ضێثەڕ

ثٛٚە.  ئەٚاْ ئەٚۀعەی ٌە ثیر ٚ ضەِی فەرا٘بِکرظٔی کبری 
ضۆیبْ ثْٛٚ، ٔیٛئەٚۀعە ٌە ضەِی ئبیٕعە ٚاڵت ٚ ٚ ژیبٔی 

 .٘بٚٚاڵتیبٔیبْ ٔەثْٛٚ

، تب ئیّڕۆ، (٠٩٥٨)ظٚٚ: ٘ەر ظٚای کٛتبظەیەکەی لبسُ ٌە سبڵی 
ظٔی پەرٚەرظە ثە ٘ەِٛٚ خِٛکەکبٔیەٚە، یەضسیکرا ثۆ ضزِەتکر

ززة ٚ ظەسەٚاڵت ٚ ظۀگ کۆکرظٔەٚەٚ پبراستٓ ٚ ثەرگریکرظٔی 
ئەِەش ثەتەٚاٚی  ٌە کٛرسی ٚ ظەسەاڵت ٚ ٘ێزەکبٔی ضۆیبْ.

ٚ فێرکرظٔی گۆڕی ٚ ئبکبِەکەی، ئەٚ ئبستە  ڕێچکەی پەرٚەرظە
 .ٔزِەیە کە ئێّڕۆ ٌە ٘ەرێُ ٚ عیرالعا ثە چبٚی ضۆِبْ ظەیجیٕیٓ

( ٚەزیری پەٚرظە، ٧٩) ٌەَ سەت سبڵەی ڕاثرظٚٚ، ٔزیکەی  
ثەرپرسیبرییەتی پەرٚەرظە ٚ فێرکرظٔیبْ ٌە عیراق ٚ ٘ەرێّعا 

٘ەیە پتر  ،(٢٤٠٩/ ٨/ ٧گرتۆتە ئەستۆ، )ٚزارح_اٌّعبرف_)اٌعراق 
ٌە خبرێک چٛٚەتەٚە سەر کٛرظسییەکەی، ٌە ٔێٛ ٘ەِٛٚ ئەٚ 
ٚەزیرأە، ٔبٚی یەک تبکە ٚەزیر، ٌە ِێژٚٚی پەرٚەٚرظەی ئەَ 

ِەزٔی ٌە ٚ ەتە ثەرچبٚ کە گۆڕأکبریی ثٕەڕەتی ٚاڵتەظا، ٔبی
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ٚ ثیگٛێزێتەٚە  کۆی پڕۆسەکەظا کرظثێ ٚ تٛأیجیەتی ٌە لۆٔبغێکە
ثۆ لۆٔبغێکی پێطکەٚتٛٚتر ٚ ثەرزتر. ثە پێچەٚأەٚە، ٚەک ِیزی 
ٚضتر، ئەٚەی ٘بتٛٚە،  ظەستکٛرتر ٚ ثێٛەختر ثٛٚە ٌەٚەی پێطە 

سبڵ ثۆ پێططستٓ ٚ  ضۆی، تب ثەٚ رۆژگبرە گەیطتْٛٚ. ظۀب سەت
ٚ ظەٚڵەِۀعی  گەضەکرظٔی پەٚرەرظە، ٌە ٚاڵتێکی سبِبٔعار

 .عیراق، ِێژٚٚێکی کٛرت ٔییە ٚەکٛٚ

 بەشی یەکەم

 :میکبوسمی دایىەمۆی پەروەردەو فێرکردن

یەکەِیٓ پبیسکٍی  (٠٨٠٧)کە ثبرۆْ کبڕڵی ئەڵّبٔی ٌە سبڵی     
ٔعٚٚ ثْٛٚ ظا٘ێٕب، ئەٚ ٘ەر ظەیەٚیست چۀع ٘ۀگبٚێک ثەثێ ِب

ٌەٚ ڕێجکبت ٚ ئبِرازێکی ٔٛێی گٛاستٕەٚە ظاثٙێٕێت، لەت 
ظەیبْ ٚ سەظاْ  ،ٌە ظا٘ێٕبٔەکەی ثبٚەڕەظا ٔەثٛٚ ظاٚی سەت سبڵ

گۆڕأکبریی خەٚ٘ەری ثەسەر ظا٘ێٕبٔەکەی ئەٚ ظاظێت ٚ ظەثیتە 
ئەٚ پبیسکٍەی کە ئێّرۆ ظەیجیٕیٓ ٚ ثە ٚزەی ضۆر ثە ضێراییەکی 
ثبش ٚ ثەٚ پەڕی سەالِەتییەٚە، سٛارەکبٔی ظەگەێٕێتە ضٛێٕی 
ِەثەست ٚ ثٛخەیەکی ثبضیص ثۆ ظەٚڵەت ٚ ٘بٚٚاڵتیبْ 

بٚچەرش  ئێّرۆ ٔرضەکەی ظەستەثەر ظەکبت، پبیسکٍی ٘
ەرظەش ( ٘ەزار ظۆالرە. ظەکرێ کۆی پرۆسەی پەر٧ٌٚەسەرٚٚی )

ت، ٌەٚەی کە ظەیبْ ٚ سەظاْ ێ٘ەر ثەٚ پبیسکٍە ثطٛثٙێٕعر
  ٚ ثەرظەٚاِیص ٌە گۆڕأکبریی ظایە. گۆڕأکبریی ثەسەرظا٘بتٛٚە

ٌە پڕۆسەی پەرٚەرظەظا فێرضٛاز، تبیەی پێطەٚەی پبیسکٍەکەیە، 
ٚ تبیەیی پطتەٚەی،ئبِرازەکبٔی  ش ٚ زٔدیر ٚ گێرپەیعاْ ٚ چەر

فێرکرظٔٓ، ِبِۆستبش، پبیسکٍسٛارەکەیە، کە گەٚرەتریٓ ئەرکی 
ٚ زأیبری ٚ ضبرەزایی ٚ ٚ  ظەکەٚێتە سەرضبْ، ٘ێز ٚ تٛأب

ڕەٚضت خٛأی ٚتێڕٚأیٕی ئەٚ پبیسکٍسٛارە، تب ثڵێی ثبیەضعارە 
ِەثەست، ثە ثۆ گەیبٔعٔی پبیسکٍەکە ثە سەالِەتی ثۆ ضٛێٕی 

 .ثبضتریٓ ٚ خٛأتریٓ ٚ ضۆضتریٓ ڕیگبٚثبْ
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ٚ کبری ئەٚ  ٌێرەظا، ظەثیٕیٓ، ٘ەر گۆڕأکبرییەک ٌە پێکبتە   
پبیسکٍەظا ثکرێ، ظەثێ پبیسکٍسٛارەکە )ِبِۆستب( ضبرەزایی ٚ 

 .ئەزِٛٚٔی پێٛیستی ٘ەثێ ثۆ خٛاْ ثەکبر٘ێٕبٔیبْ

 :ەٚێپرسیبرە ثبیەضعارەکە ٌێرەظا ئەٚەیە، فێرضٛاز چی ظ

ەکبٔی ضٛێٕعٔعا، تسەر ٘ەِٛٚ ئبسٌێکۆڵێٕەٚەکبْ، ٌە
( ظاٚاکبری ٣ب )ٙگەیطتتٛٔەتە ئەٚ ئۀدبِە کە ضٛێٕعکبر  تۀ

 :٘ەیە

   ٚ ِبِۆستب کە ڕەفتبرێک ٚ کرظار ٘ەر ٌە ەرٚەری،ظاظپیەک: 
ی فێرکرظٔی، ثە ٘ەِٛٚ ستبف ٚ ئۀعاِەکبٔیبٔەٚە، ظەزگبکبٔ
 .ظەیٕٛێٕٓ

ی ئەٚ فێرضٛازە یتێٚاتبیەیی کە ضکۆی کەسڕیزگریٓ، ثەٚ ظٚٚ: 
غچەی ثپبرێزرێت ٚ کەڕاِەتی ٚەک ِرۆڤ ثٕرضێٕعریت، ٌە ثب

 .، تب ضٛێٕعکبرأی ثڕٚأبِە ثەرزەکبِْٕعااڵٔەٚە

طکەٚتٛٚ ٚ ێتێرکرظٔی ثە زأست ٚ ِەعریفەی ثەسٛٚظ ٚ پسێ: 
٘بٚچەرش ٚ ٚالیعجیٕبٔە کە ثتٛأێ ثجێتە ثٛٔیبتٕەری ژیبٔێکی 

 ,Farr, Clarissa, 2019).ە ضۆضی ٚ ئبسٛٚظەیی ثۆ ٘ەِٛٚأْٛێی پڕ ٌ

P. 124)) 

ی سبضتِٛبٔێک ثەڕێٛەظەچٓ ٚ ٘ەِٛٚ ئەَ کبرأە ٌە ٔێٛ ظیٛار  
(، ظەِێکە / ضٛێٕعٔگە ظەکرێٓ کە پێیعەڵێٓ )لٛتبثطبٔە ێخێجەخ

گٛتراٚە کە "کەس ٔبتٛأی خیٙبْ ثگۆڕێت، تب لٛتبثطبٔە 
ٚ  ثەسەر ثٛٔیبت ٚ پێکٙبتۀەگۆڕێت"، ئەٚ گۆڕأکبرییبٔەی 

ییەک ثٓ ٚ ثە٘ەر ثٕەِە سەرەکییەکبٔی لٛتبثطبٔە ظاظێٓ، ٘ەرچ
( ضبڵەظا، ٤ٛەێک ثٓ، ظەثێ ٌە چٛارچێٛەی ئەَ )ێض

 :ئۀدبِجعڕیٓ

ظەثێ لٛتبثطبٔە ضٛێٕی ئبسٛٚظەیی فێرضٛازثێ ٚ ٘ەرگیز   (٠
 .ٔەثێتە ِبیەی ترس، ترس ثە٘ەِٛٚ تەرزەکبٔیەٚە
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ضبٔەی گٛێگرتٓ ثی ٌە فێرضٛاز، ٘ەر ظەثێ لٛتبثطبٔە،  (٢
تەِۀێک ثٓ ٚ ٘ەرچییەک ئەٚاْ ثیڵێٓ ثەثێ ئەٚەی ٌەظەِیبْ 

 .ثعرێتەٚە

ظەثێ ئەٚ ِەڵجۀعە کبرگەی گۆڕأکبری ثێ، ئەٚ لٛتبثطبٔەی   (٣
 .الٚ ٘یچی ظیکە ٔییەەثەٚ ظار ٚ تٛأی گۆڕیٕی ٔییە، ٌە ثەرظ

کەرٚێطک ثۆ ظەثێ لٛتبثطبٔە، فێرضٛاز ٔەکبتە ِطک ٚ  (٤
تبلیکرظٔەٚە، ثەڵکٛ ظەثێ ثیکبتە ِبظظەی خەٚ٘ەری 

 .گۆڕأکبرییەکبْ

. (Vaneeta  D’Andrea, David Gosling, 2005, P. 65( 

ٌێرەظا ظەکرێ ثڵێیٓ کە لٛتبثطبٔە ظارستبٔە ٚ پێکٙبتەکبٔی ثەَ  
 :ٛەیەێض

 زأست ... ضبک ٚ ضۆڵ

 ِبِۆستب ... ئبٚ

 ضەْٚ ٚ ٘یٛا ... تیطکی ضۆر

کەٚاتە ئەگەر لٛتبثطبٔەی ِەڵجۀعی گۆڕأکبری ثێ ٚ   
ِبِۆستبش ظایٕەِۆی ئەٚ گۆڕأکبریبٔە ثێ ظەثێ ِبِۆستب ٌەٚ  

 :ی ثبضی ٘ەثێیضبرەزا ،ْظ( ثٕەِبی سەرەکییەی فێرکر٣)

 فێرکرظْ چییە؟

  چییبْ فێرثکەْ؟

 چۆْ فێریبْ ثکەْ؟

ثەَ ضێٛەیە ٚاتبی زاراٚەی  (Merriam-Webster) فەر٘ۀگی
 :رکرظْ( ٌێکعەظاتەٚە)فێ

o ئەٚ کبرە یبْ ئەزِٛٚٔەیە کە یەکێک فێری ظەثێ. 
o  ْزأیبرییەک یبْ ئەزِٛٚٔێک ٌە ڕێی ظەرسپێعاْ یب

 .سەعیکرظْ ٚەظەستعێ
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o گۆڕأکبریکرظْ ٌە ضێٛازی ٘ەڵسٛکەٚتێک ٌەڕیی ئەزِٛٚٔەٚە 
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/learning) 

ـ پرۆفیسۆر ە  ( Susan Ambroseئەِجرۆز ٘ەرچی ضبتٛٚ)سۆزاْ   
، ثەَ (Northeastern) ٌە ڕضتەی پەرٚەرەرظە ٚ ِێژٚٚ ٌە زأکۆی

ٚضبٔە پێٕبسەی )فێرکرظْ( ظەکبت ٚ ظەڵێ:" فێرکرظْ 
کبرٚچبالکییەکە کە ٘ۆکبرە ثۆ گۆڕیٓ، ئەٚیص ظەر٘بٚیطتە 
ئەزِٛٚٔێکە ظەثێتە ٚەسیٍەی زیبظکرظٔی تٛأستی پێطکەٚتٛٚی 

 (Susan_A._Ambrose, 2008) ".اْ ٚ ظا٘بتٛٚی فێرکرظْئۀدبِع

ثەتە، خب ئێّرۆ ٌە کتێجطبٔە ٔبٚظارەکبٔعا، پەیٛەست ثەَ ثب    
ظەستعاْ، ڕۆژیص ٔییە ٌەسەر ئبستی ثە ٘ەزاراْ ٔبٚٔیطبْ ٌەثەر
 ٚ تبیجەتّۀعەکبٔعا، کۆڕ ٚ سیّیٕبرثەرز ٚ ثڵٕعی ِەڵجۀعە 

Workshop)  )ەرضستٕی ئەَ ثبثەتە ٚ کۆثۀع ثۆ پێططستٓ ٚ س
ئۀدبَ ٔەظرێٓ. ئەٚە خگە ٌەٚ ٘ەِٛٚ پڕۆگراَ ٚ کتێت ٚ 

 ٚ پەیّبٔگە ٔبِیٍکبٔەی پطتی ڕەفتەی کتێجطبٔەکبْ ٚ لٛتبثطبٔە
تەٚە. ٘ەر ٘ەِٛٚضیبْ  ٘ەڵگری یەک ٚٚەٚ کٌٛێژەکبٔیبْ کۆَ کرظ

 :ضەْٚ ٚ پەیبِٓ

 چۆْ ئەظای ِبِۆستب ثبضتر ثکەیٓ؟ 

ٚ زأیبری ٚ  ٌەگەڵ ٘ەِٛٚ سەرچبٚەخب ٌەَ ثٛارەظا،     
ئەزِٛٚٔی کەسی  یتیۆرییەکبٔی فێرکرظْ، ٔبثێ ڕۆڵی سەرەکی

 .ِبِۆستب فەراِۆش ثکەیٓ

 بەشی دووەم

 :هەوگبوێک بەرەو مبمۆستبیەتی

ٌەٚەتەی ٔٛٚسیٓ ظا٘ێٕراٚە، ڕێّٕبی ٚ ڕێجبز ٚ ثٕەِبٚ     
ەی ڵٌە گۆڕأکبری ظاْ ٚ ٌەٚ پۀدب سبتیٛرییەکبٔی فێرکرظْ 

ظٚایی ٘ێٕعە کتێت ٚ ٔبِیٍکە ظەرثبرەی فێرکرظْ ٚ لٛتبثی ٚ 
لٛتبثطبٔە چبپکراْٚ کە ڕۀگ ثێ تبی تەرازٚٚەکەی ثەلەظ 
٘ەِٛٚ ثەر٘ەِەکبٔی ِێژٚٚ ثێ. خب پێطکەٚتٓ ٚ ظا٘ێٕبٔە 
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تەکٕەٌۆژیب پێطکەٚتٛٚەکبٔی ئەَ سەرظەِە، ٘ێٕعەی ظی 
 .کرظۆسەی پەرٚەرظە ٚ فێرکرظٔی پەضص ڕی ٚرظی پیزأیبر

کٛرظیص ئبگبظاری ٘ەِٛٚ  یکەٚاتە فەرز ٚ سٛٚٔەتە، کە ئێّە    
ٚ  ئەٚ گۆڕأکبرییبْ ٚ زأیبرییبٔە ثیٓ ٚ ٌە ضزِەت پەرٚەرظە

فێرضٛازەکبٔی ضۆِبٔعا تەٚزیفیبْ ثکەیٓ. ئەِەش ظٚای 
ئبٚێتەکرظٔیبْ ثە کەٌتٛٚر ٚ ِێژٚٚ ٚ ثبری کۆِەاڵیەتی ٚ فکری ٚ 

ە خەضتی ٌەسەر ئەٚ ضبڵە ٘ەِیطڕۆضٕجیری ضۆِبْ. ثۀعە 
تەٚە، کە ئەٚ سیستەِە پەرٚەرظەییەی ظەثێ ئێّە ٚٚەکرظ

پەیڕەٚی ثکەیٓ، سیستّی سٛێعی یبْ فٍٕۀعی یبْ کۆری یبْ 
ٔەک  –ئیٕگٍیزی ...تبظ ٔییە، ثەڵکٛ سیستەِی )کٛرظیبٔەیە( 

 :ی ظەکەِەٚەڕکۆرظأە. کە ٌەَ پێٕبسەیەظا چ

ەیەکە ٌە تیۆری ٚ سیستّی پەرٚەرظەیی کٛرظیبٔە، تێکەڵ"
پراکتیزەکرظٔی زأیبرییەکبٔی پەٚرەرظەیی ٘ەِٛٚ خیٙبْ، 

ٚ ِێژٚٚ ٚ ڕۆضٕجیریی تبیجەت ثە  ئبٚێتەکراٚ ثە کەٌتٛٚر
 ".فێرضٛازی کٛرظ ٚ ژیٕگەکەی

ثٕەِبکبٔی ئەَ سیستّە، زۆرْ، ٘ەرە ثبیەضعارەکبٔیبْ، ٌێرەظا 
 :ضسست ظەکەِەٚە

 :(Knowledge is Power) یەک: ِەعریفە ٘ێزە

ثەظێژایی ِێژٚٚ سەرچبٚەکبٔی ٘ێز فرە کبٔگب ثْٛٚ، ٚەک ٘ێزی  
ٚ ِەلبَ، ئبییٓ ٚ  چەکعاری، ظەسەاڵتی سیبسی، پبرەٚ پٛٚي، پبیە

... تبظ، ثەاڵَ ظٚای چۀعاْ ٌێکۆڵێٕەٚە، ظەرکەٚتٛٚە کە ظاریثبٚەڕ
ثۀرضتریٓ ٚ ثەرظەٚاِتریٓ ٚ کبریگەرتیرْ ٘ێز، ٘ێزی زأست ٚ 
زأیبری ٚ ِەعریفەیە. کەٚاتە ظەثێ ٘ەٚڵی خعظی ثعرێت ثۆ 

کرظٔی ِبِۆستب ثە زأیبری ٚ ِەعریفەی ثەکەٌک ٚ پڕچەک
 .پێٛیست

ٚەرگرتٓ ٚ فێرثٛٚٔی  ضۆ فێر ظەثێت،ِێطکی ِرۆڤ ثەکبٚە    "
ٚ  ِەعریفەی ٔٛێ پێٛیستی ثەکبت ٘ەیە ٚ ئیطی ڕۆژ ٚ زەفتە

ِبٔگ ٔییە... پێٛیستی ثەئبِبٔدی ظیبریکراٚ ٚ ثەظٚاظاچٛٚٔی 
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خعیی ثۆ ٘ۀگبٚی ثەرظەٚاَ ٚ پراکتیزەکرظٔی ٘ۆضیبرأە ٘ەیە. 
ٚ  ٚ یبسبٚڕێسبکبٔی ثەرٔبِە ظەثێ  پبثۀعی  ثۀع

 .(Richard Bandler, 1985, P.33) پرۆگراِەکبٔیطی ثێ

ثەگٛێرەی تٛێژیٕەٚەکبٔی ئەٚ ظٚٚ ٌێکۆٌەر، ِبِۆستبی    
 ( سبڵ ٚأە گٛتٕەٚە٠٤تب  ٨ئەزِٛٚٔعار ٚ کبراِە، پێٛیستی ثە)

ٚ ِبِۆستبی ثٍیّەتیص ظە ٘ەزار سەعبتی گەرەکە تب  –٘ەیە 
 .ثگبتە ئەٚ ِەلبِە ثباڵیە

 :(Lifelong Learner)ظٚٚ: ٘ەِیطە فێرضٛاز

پڕۆگراِەکبٔی ضٛێٕعٔی  ٚ ثەچبٚضطبٔێکی سەرپێی ثە پەیرە    
عیراق ٚ کٛرظستبْ، ثۆت ثەظیبرظەکەٚێ کە ئبِبٔدی سەرەکی ٚ 

ی زۆرثەی لٛتبثطبٔەکبْ تۀٙب ئەٚەثٛٚە، کە فێرضٛاز یثٕەڕت
ٕێٓ ٚ ظەریجچٛێٕٓ، ئەٚخب ث تێفێرثکەْ ٚ ثڕٚأبِەیەکی ٌە ِس

ٕێ ٚ گٛزەرأی ئەٚیص ثتٛأی ثۆضۆی ٚەزیفەیەک ٚەظەست ثێ
ژیبٔی پێجکبت. فەٌسەفەی پەرٚەرظەی ٘بٚچەرش، ٌە ٚاڵتە 
پێطکەتٛٚەکبٔعا، ٌەسەر ثیرۆکەی ئبِبظەکرظٔی فێرضٛازی 
ثەرظەٚاَ ٚ ٘ەِیطەیی ثٛٔیبتٕراٚە، ئەٚاْ ٘ەر ِبِۆستب 

ٚ ثٛارەکبٔی ژیبْ  پێٕبگەیٕٓ، ثەڵکٛ ِبِۆستب ثۆ ٘ەِٛٚ کبیە
ٚ  ظکتۆر ٚ ئۀعازیبر پێعەگەێٕٓ، ثەٚاتبیەکی ظیکە، ئەٚاْ

ظەرِبٔسبز ٚ پەرستیبر ٚ فیتەر ٚ  ضۆفێر ٚ کۀبس ... 
ٚ ئۀعازیبری ِبِۆستب ٚ  ظەرٔبچٛێٕٓ ثەڵکٛ، ظکتۆری ِبِۆستب

ظەرِبٔسبزی ِبِۆستب ٚ فیتەری ِبِۆستب... پێعەگەێیٓ. ٚرظتر 
پەرستیبر ٘ەر ٌە ٔەضۆضطبٔە  ڕۆثڵێٓ، ئەگەر ٌە الی ئێّ
ٚاْ، ٘ێٕعە زأیبری  ەکبٔیا پەرستیبرضزِەتی ٔەضۆش ثکبت، ئەٚ

، ٚەک ِبِۆستب، تب ثتٛأێ ثۆ ضۆی ٌە ەْٚ ظەرس ثە ٔەضۆش ظەظ
ی ضۆی ثێت. یِبڵەٚە ضزِەتی ضۆی ثکبت ٚ ئبگبظاری تۀعرٚست

 .ئەِە ثۆ پیطەکبٔی ظیکەش ٘ەر ٚایە

                   سێ: ِێطکی ِرۆڤ ظٚٚ ٘ۆثەیە: ثبٔک ٚ سکەٌێعەر
  :(Human brain is a Storage and Mintage)   
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ثۆ ئەٚەی لٛتبثییەکی ثە تٛأب ٚ کبراِبٚ ٘ۆضیبر پێجگەێٕیت،     
ظەثێ ِبِۆستبیەکی ثە تٛأب ٚ کبراِە ٚ ٘ۆضیبرت ٘ەثێ، ئەٚ 

ٚ ٘ەر کتێجەکەی پڕۆگراِی پۆي  ِبِۆستبیەی سباڵٔێکە ظەرچٛٚە
ظەضٛێٕێتەٚە، ظەِێکە ٌە ِبِۆستبیەتی چٛٚەتەٚە یبْ ِرظٚٚە. 
ظٚایٓ ٌێکۆڵیٕەٚەکبْ سەٌّبٔعٚیبٔە کە ِێطکی ِرۆڤ، ثە تبڵە، 
گەر ٚەک ظەضیٍە، ڕۆژأە ضتێکی تێٕەکەی ٔبثیتە ضبٚەْ ٘یچ، 
ئەِەش ثەٚە ظەکرێ کە ِبِۆستب ثەرظەٚاَ ثێ ٌە ٚەظەست 
٘ێٕبٔی ٔٛێتریٓ ٚ ٘بٚچەرضتریٓ زأیبریی. ِبِۆستبی ِێطک ثە 

ضتێک ثطبتە ٔێٛ  تبڵ، ٚەک کەسێکی ثبضەڵ ثە تبڵە، ٔبتٛأێ
ڤ ٔبتٛأێ ثبش ثیرثکبتەٚە، ۆظەضیٍەکەی لٛتبثی. خب ِێطکی ِر

گەر ثبش پڕ زأیبریی ٔەکراثێت، ٔەثٛٚٔی یبْ کەِی زأیبری، 
.         بْ ٌە ثیرکرظٔەٚەی ظەضبتیِێطک ضبٚ ظەکبتەٚە 

(Leinhardt, 1987, P.225.) 
 :(Learning is a Chain)چٛار: فێرکرظْ زٔدیرە

کبرکرظٔی ِێطکی ِرۆڤ کتِٛت ٌە کبرکرظٔی ِیّۆری ظەچێت.    
٘ەِیطە زأیبرییەرکبْ ئەٌمە ئەٌمە ٚەک زٔدیر ثەیەکەٚە 
ثەستراٚٔەتەٚە. ٘ەر زأیبرییەک ٚەک ئەٌمەیەکی پسبٚی ثێ 

ٚ ثٕەتب پێطکێص ثکرێ ئەٚا ٔبتٛأی ئبِبٔدی ضۆی  سەرەتب
ٚٚ ٚ ز ثپێکێ، گەر ثچێتە ِێطکیطەٚە ئەٚا تەِەْ کٛرتە

ِبِۆستب ٘ەِٛٚ زأیبرییەکی ٔٛێی  ثبضترە ەظەچیتەٚە، ثۆیٌەثیر
ٚ ٚەستبیبٔە ثەیەکەٚە گرێیبْ  ثە ئەٌمەیەکی پێطتر ثجەستێتەٚە

ٚزەیەکی زۆری پێعەظا ٚ  ٚ  ثعا، ئەِە ِێطک ٘ۆضیبرظەکبتەٚە
ئبِبظەی ظەکبت ثۆ ٚەرگرتٓ ٚ کۆکرظٔەٚەی زأیبریی ٔٛێ. 
پێطکیطکرظٔی زأیبرییەکبٔیص زۆر ضێٛەی ٘ەیە: سیستّی کبری 

 Fast Operating System Short term)ضێراٚ سیستّی کبری ٘ێٛاش

memory / and Slow Operating system(Long term memory (David 

Ausubel,2002, P. 22 )  
 :(The Five Awake Senses) پێٕح: پێٕح ٘ەستەٚەرە ثەضەثەرەکە
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تٛٚەکبٔی فێرکرظْ، کە ٌە ٚاڵتە ٚیەکێک ٌە ڕێگب سەرکە   
ضستٕی ٘ەر پێٕح کەٚتٛٚەکبٔعا پەیڕەٚظەکرێ، ثەگەڕپێط

٘ەسەتەٚەرە ثٕەڕەتییەکبٔی ِرۆڤە: ٘ەستەٚەری ثیستٓ ٚ ثیٕیٓ  
ٚ ٌە  ظەستٍێعاْ، ٌە کبتی گٛتٕەٚەی ٚأەٚ ثۆٔکرظْ ٚ تبِکرظْ ٚ 

ٚ ِەڵجۀعەٚکبٔی فێرکرظٔعا. پسپۆڕأی ثبثەتەکە ئەَ  تبلیگە
فۆرِەٌەیبْ ثۆ ٚأەگٛتٕەٚە، سبزکرظٚە، ثەتبیجەتی ٌە فێرکرظٔی 

)تەِبضبی ثکە ــ ثیڵێرەٚە ــ ظەستی ٌەسەرظأێ ــ ٔعابِز
 ثیٕٛٚسەٚە ــ سەرٔح ثعە ثزأە چیت کرظٚٚە(.

   (Look -  say -  cover -  write -  check) 
(Wendy Berliner & Deborah Eyre, 2018 , P. 76) 

 ضەش: ڕا٘ێٕبْ ٌەسەر ڕێسبکبٔی ِرۆڤ ثْٛٚ

:)Training on Humandeing’s Principles(                                         

                     

ٚ فێرکرظْ، ٌە سیستّی  پەرٚەرظەٌەپبڵ ٘ەِٛٚ چەِکەکبٔی     
پەرٚەرظەی پێطۀگعا، ٘ەر ٌە لۆٔبغە سەرەتبییەکبٔەٚە، ٘ەٚڵی 
خعظی ظەظەرێ کە فێرضٛاز فێرثکرێ ٚ ڕاثٙێٕریت ٌەسەر لبِتێک 

 :ٌە ڕیسب ٚ چەِکی  ثە٘بظاری ٚەک

 .ثێت ِرۆڤعۆست ٚ سۆزظار ەسێکیک •
 .ثەرگەی سەرکێطی ٚ زۆرأجبزی ٚ تەگەرەکبٔی ژیبْ ثگرێ •
 .تٛأی ثۆضۆی کێطەکبٔی ضۆی چبرەسەر ثکبتث •
 .ثتٛأی ثۆضۆی ئەرکەکبٔی خێجەخێ ثکبت •
ضۆش ِەضرەف ثێت ٚ ثتٛأی ٌەگەڵ کەسبٔی ظیکە ضۆژی ثیت  •

 .ٚ کبر ثکبت
 .ڕیزی ضۆی ٚ ٘ەِٛٚ کەسبٔی ظەٚرٚثەری ثگرێ •
 .ثٛێر ٚ چبٚٔەترس ثێ •
 .ثتٛأی چێژ ٌە تەِەْ ٚ ژیبٔی ضۆی ٚەرگرێ •
 .یٓ ٚ ظڵڕْٚٚ ثی٘ەِیطە کراٚەٚ گەضج •
 .ثەرظٚاَ ضەریکی ضۆفێرکرظْ ٚ ضۆ پێگەیبٔعْ ثێ •
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 (Ramsey, Patricia G, 2004, P.54) .کەسێکی ظا٘ێٕەر ثێ •
 

 (Be Model):زەٚت:  ِبِۆستبی لعٚە

فێرضٛاز ٘ەِیطە سەیری ِبِۆستبی ضۆی ظەکبت ٚەک: ڕاثەر،    
، پطتیٛاْ، رظایک،  ظەستگ، پێطۀگ، سەرکرظە، ڕاٚێژکب، ثبٚک

ٚ پبیەظار. پێگەێٕەر. ثۆ  ظیبر، ، ضبرەزا، زأبٚ ظأبزخەرگسۆ
ئەٚەی ِبِۆستب ثجێتە کەسێک ٘ەِٛٚ ئەٚ ضەسڵەتبٔە ٌە ضۆی 
کۆکبتەٚە، ظەثێ ٘ەٚڵی خعظی ثعات ثجێتە ِبِۆستبیەکی لعٚە ٚ 

ٚ ضەٚٔطۆٔی ٚ ضۆضەٚیستی ٚ  ّٔٛٚٔەیی. ئەِەش ئەزِْٛٚ ٚ کبر
ِتّبٔەی ظەٚێ ٚ ثە ٚ ڕ ٚ ئبراَ ٚ ضۆڕاگری ٚ ثبٚە سەثر

ٚ پڕۆگراِی  ضەٚٚڕۆژیک ٔبگبتە ئەٚ ِەلبِە. ٌێ ئەگەر ثەرٔبِە
ٚ خٛأی ثۆ ظاڕیژێ ٚ پیطەکەی ضۆی ضۆش ثٛٚێ ئەٚا  ٚرظ

 .ظەتٛأی ثگبتە ئەٚ ضەٚٔە پیرۆزە

 بەشی سێیەم

 :گرفتە دژوارەکەی پڕۆسەی پەروەردە لە عیراق و کىردستبوذا( ٣)

ٌە ئبکبِی گۆڕأکبرییە سیبسی ٚ ، ظەِێکە عیراق ٚ کٛرظستبْ    
کۆِەاڵیەتی ٚ ئبثٛٚرەییەکبٔی ثەسەریبْ ظا٘بتٛٚە، ثە ظەست 

 :( گرفتی ظرێژضبٔەی کٛضٕعەٚە ظۀبڵێ٣ٕٓ)

 :یەک: گرفتی سیستّی پەرٚەرظە 

ٌەثەر ٔەثٛٚٔی ئبسۆی تێگەیطتٕێکی ڕْٚٚ ٚ فەٌسەفەیەکی   
ە تٛٚەظە ثۆ ضۆی ثرەرش ٚ ثەکەٌەک، پەرٚەپێطکٛتٛٚی ٘بٚچ
زۆری پەرٚەرظە ظا٘بتٛٚە. زۆرثەی ٘ەرە گرفتێک ثە ًِ

فەرِبٔجەرأی ئەَ ظەزگبیە، ٌە ثەرظەست ٚ پبسەٚأەٚە تب 
ٛەثەری گطتی ٚ ٚەزیر، ٚەک فەراِجەرێکی ئبسبیی کبری ێثەڕ

ۆگراَ ٚ ٚ پر ڕۆژأەیبْ ثەڕێٛەظەثەْ، ثەثێ ئەٚە پەیڕە
ّٔٛٚٔە، ْ. خٛأتریٓ کی ظیبریکراٚیبْ ٘ەثێ ٌەسەری ثڕۆجبزێێڕ

ٚ پالٔێک ظاظۀێ، کە ظٚای چٛار  ئەٚەیە ظەثیٕیٓ، ٚەزیر ٔەضطە
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است ٚ چەپ ثەسەر ڕٚەزیرێکی ظیکە ظێتە خێی، ضەتێکی سبڵ 
خب،  ی پێطتر ظاظۀێ ٚ ظەیبٔسرێتەٚە.ٚ پالٔەکە کۆی ٔەضطە

 .ٚ پڕۆگراِەکبٔی ئەٚەیص ٘ەر ئەٚە چبرۀٛٚسی ظەثێ ەڕپەی

ْ ٔەک ٘ەر الٚاز ٚ ثێٙێز ثٛٚە، پەرٚەٚرظە، ٌە عیراق ٚ کٛرظستب  
ێطە کەڵەکەثٛٚەی ثەڵکٛ ٌەسەرە ِەرگیەتی ٌەثەر ئەٚ ٘ەِٛٚ ک

زۆری فێرضٛاز ٚ ئبست ٔزِی زۆرثەی زۆری  سەرٚگٛێالکی، ٌە
ِبِۆستب ٚ ظەستٛپێ سپی زۆرثەی ئەٚأەی ٌەَ ظەزگبیە 
کبرظەکەْ ٚ کەِکٛڕی سبضتِٛبٔی لٛتبثطبٔەکبْ ٚ ثێسەٚثەری 

ەکبْ ٚ زۆری ِەکۆی ثریبرظاْ ٚ فەرِبْ ظەکرظْ ٚ پرۆگراِ پەیڕە
 .... تبظ

ظٚٚ: یەضسیرکرظٔی پەرٚرظە ثە ظەست ظەسەاڵتی زٛکّڕاْ ٚ 
 :ززثە سیبسییە ثباڵظەستەکبْ

ظە ثە ٘ەِٛٚ رٔزیکەی سەت سبڵە ظەزگبکبٔی پەرٚە   
پێکٙبتەکبٔیەٚە، کراٚٔەتە ظەستکەالی ظەسەاڵتی زکِٛڕاْ ٚ 

ثباڵظەستەکبٔی ٚاڵت، ئەٚۀعەی ئەٚاْ ئەٚ ززثە سیبسییە 
ظەزگبیەیبْ ثۆ ضزِەتکرظٔی ظەستە  ٚ تبلُ ٚ ظرٚضُ ٚ 

ٚ ٌە ضەِی ظاثْٛٚ، ٔیٛ ئەٚۀعە  ثیرٚثبٚەڕی ضۆیبْ ثەکبر٘ێٕەٚە
ٌە ضەِی فێرضٛاز ٚ ئبیٕعەی ٚاڵت ظأەثْٛٚ. پەرٚەرظەیبْ 
کرظٚٚەتە ِیٕجەری پڕۆپبگۀعەی ززثیی ضۆیبْ، ثەکبریبْ 

ٛەثرظٔی کبرٚثبری ززثی ێٓ ثۆ ظۀگ ٚەظەستٙێٕبْ ٚ ثەڕظە٘ێٕ
ضۆیبْ... ئەِە ٌە کبری ڕۆژأە ِبِۆستبکبْ ٚ فێرضٛازەکبْ 

کۆٌێژ ٚ  ،ڕۀگیعاٚەتەٚە، تۀبٔەت ٌە ٘ەضتبکبٔی سەظەی ڕاثرظٚٚ
زأکۆی تبیجەت کرأەٚە ثۆ ضزِەتکرظٔی ززة ٚ ئبِبظەکرظٔی 

 ێٕعْ پێطکێطکرظْی ضٛیٚ کٛرس کبظیری ضۆیبْ. ّٔرە ثەضیٕەٚە
ٚ ٘بت ٚ ثبتی تبیجەت ثە ضزِەتکرظٔی  ەسرەفکرظْٚ ِ

ٚ  ئۀعاِبٔی ززثی ضۆیبْ، ثەضیک ثْٛٚ ٌە پرۆگراَ ٚ ثٛخە
ئەرکی پەرٚەرظە. ئەَ ظۆسییەیە ٘ێٕعە پڕ گۀعەڵی ٚ پۆضرەٚاتە 

ە کبریگەری ظرێژ ٘ەڵعەگرێ. ئەٚ ثبرە لٛرسرٚکە ثبسی ظٚٚ
ٚ ئبکبِەکبٔی ٘ەثٛٚە،  پرۆسەی پەرٚەرظە رٔەرێٕی لٛرسی ٌەسە
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ٚەک ظەیجیٕیٓ. ظٚاتریص کەٚتٕە ثبزرگبٔی کرظْ ثە پەرٚەظە ثە 
کرظٔەٚەی ئەٚ ٘ەِٛٚ ِەڵجۀعە ئەٍ٘ییبٔەی فێرکرظْ ٌە 

لٛتبثطبٔە  پطتگٛێطستٕیەٚە تب زأکۆ، ظٚای ِٕعااڵٔثبضچەی 
 .زکِٛییەکبْ

 :ٚضبٚٚڕظا سێ: کۆِەڵی ِتّبٔە

ٚ  یەکەَ ٚ ضبڵی ظٚٚەَ، تێرٚأیٓ ٚ لەظرٌە پبڵ ضبڵی     
لیّەتی پەرٚەرظە ٌە چبٚی تبک ٚ کۆِەاڵٔی ضەڵکی عیراق ٚ 
٘ەرێّی کٛرظستبْ، کبرظأەٚەی زۆر ضراپی ٌە سەر پڕۆسەی 

ێطت. ثبری لٛرسی ژیبْ ٚ سیبسەتی ززثبیەتی ٙپەرٚەرظە ثەخێ
ایەکەکبٔی ئەَ ٚاڵتە ٚایبٔکرظ، ٚە یەک ٌە ظیٚ خۀگە ضٛێٕبٚی

ثە  ،ِۆستب  ٔەک ٘ەر ثجێتە ئۀعاِێکی ٔبچبالکی کۆِەڵ ثەڵکِٛب
یبْ تبزٌێٕەگیراٚ. ِبِۆسێضبٚ ٚ رٚکەسبیەتی ظارٚ ز ٚاالٚکەسێکی 

ٚ فیتەر ٚ ٚەستبٚ ٌەثغچی ٚ پرێّزچی ٚ  کرظە ضۆفێر ٚ کرێکبر
ٌەگەڵ  -ضێڵّفرۆش ٚ ظەستگێر ٚ  تۀەکەچی ٚ کٛرتبٔعرٚٚ 

پیرۆزأە. ٌە کبتێکعا ئیطی ٘ەِٛٚ ڕیزێکُ ثۆ ضبٚەْ ئەٚ پیطە 
ِبِۆستب ٘ەر ِبِۆستبیەتییە ٚ ئەٚ ٘ەر ئەٚ پێطەیەش ظەزأێ ٚ 

ضٛێٕعٚە. ظەسەاڵتەکبْ ثەخعظی کبریبْ کرظ، سەریطکەٚتٓ،  یٌێ
ٌەٚەی کە ِبِۆستب ٌە ِبِۆستبییەتی  ثطەْ ٚ ثچٛێٕەٚە. ثەٚش 
ٚایبْ کرظ کە کۆِەڵی ضەڵکبٔی عیراق ٚ ٘ەرێّی کٛرظستبْ، ئەٚ 

ٚ ٚەک کەسی پێطۀگ ٚ  ٔە  ِبِۆستبەٚلیّەتی خبرْ ٔەظلەظر
ەس سەیریبْ ٔەکەْ. ئەِبٔە ٘ەِٛٚ ٚایبْ کرظ ڕٚ فریبظ اثەرڕ

ضٛظی ِبِۆستب ِتّبٔەی ثە ضۆی ٚ پیطە پیرۆزەکەیەٚە ٔەِیٕێ.  
زۆر ئبکبِی ٔەرێٕی ٌێکەٚتەٚە کە ڕِٚٚبْ ٔییە ٌێرە ثیبٔطەیٕە 

 .ڕٚٚ

 بەشی چىارەم

 :پەوروەردەی داهێىەراوەهەوگبوێ بەرەو 

ئێستب چبرەڕێگب چییە ثۆ ظەرثبزکرظٔی پەرٚەرظە ٌەٚ ظۆضە    
 ضراپ ٚ ثبرکەٚتٛٚە؟ٚ ٔەضیبٚ 
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( سبڵ ِبِۆستبیەتیُ ٣٥ٚەک ِبِۆستبیەکی ضبٚەْ ئەزِٛٚٔی )  
ٚ  ٚ ئەفریمیب ٌە ٘ەر سێ کیطٛەرەٚکەی خیٙبٔی کۆْ )ئبسیب

خعظی ٌەٚ پڕۆسەی  ئەٚرٚپب(، ٔبتٛأریت، گۆڕأکبریی ثٕەڕەتی ٚ
ٚ ظەزگبکبٔی پەرٚەرظە ثکەیٓ، تب ٘ەٚڵی خعظی  پەرٚەرظە

ٔەظریت ثۆ خێجەخیکرظٔی ئەَ ضباڵٔەی ضٛارەٚە. ثەظەر ٌەِبٔە 
ٚ کبت کٛضتٕەٚە پبرەٚپٛٚي  ئەٚەی ظەکرێ پیٕەٚ پەڕۆیە

ثەفیرۆظأەٚە، ضەستکرظٔەٚەی پتری لٛڕەگیراٚەکەی سەرسەری 
 :پەرٚەرظەیە

 :ِبِۆستبثۆ ضکۆی پیرۆز ٚ ِەزٔی  یەک: گەرأعٔەٚەی

ٔبڵێُ ِبِۆستبکبّٔبْ ضکۆیبْ ضکبٚە، ثەاڵَ ظڵٕیبَ کە    
ٚ ضراپیص زاِعار کراٚە. گەڕأەٚەی ضکۆ  ٚ زاِعارکراٚە ظاڕٚضبٚە

ثۆ ِبِۆستب زۆر ئبسبٔە ٚ یەک ٘ۀگبٚە، ئەٚەیص ئەٚەیە 
ِبِۆستبکبْ ثگەڕێٕیٕەٚە لٛتبثطبٔەکبٔیبْ. ضٛێٕی پیطەی 

ٚ  ، ٘ەرگیز ٔێٛ تەکسی ٚ فیتەرضبٔەیەلٛتبثطبٔەِبِۆستب 
ٔبٔەٚاضبٔەٚە ٚ سەر ظٚکبْ ٚ   ٚەستبٚ کرێکبری ِباڵْ ٚ ثبزاڕ 
ٔییە. ِبِۆستب ٔبچبرکراٚە ٘ەٚڵ ثعات ثە ڕێگەیەکی ضەریفبٔە 
ظٚٚ پٛٚي ثۆ ِبڵ ٚ ِٕعاڵی پەیعا ثکبت. ٘ەر کبتی ژیبْ ٚ 

ەیە ٚاز ٌەٚ ئیص گٛزەرأی ِبِۆستب زآِ کرا. ظڵٕیب ثٓ ئەٚ ئبِبظ
ٚ پیطبٔە ثێٕێ. ئەٚەیص زەز ظەکبت پۆضتەٚ پەرظاغ ثێت ٚ 

ستب ٌە ضۆضی ٚ ێ( سبڵ پێص ئ٥٤ِبِۆستبکبٔی ) ٚەکٛٚ
 :ئبسٛٚظەییعا ثژی. ئەِەش  پەیڕەٚکرظٔی ئەَ ضباڵٔە ظێ

یەک: چبککرظٔی گٛزەرأی ِبِۆستب فەرزٚ سٛٚٔەتە . ئەٚەیص  
 :ثە

o ِٔٛٚچەکەی ثە ەٚەچبٚضطب. 
o زإِکرظٔی ثیّەی تۀعرٚستی ثۆ ضۆی ٚ ِبڵ ٚ ِٕعاڵی. 
o  ٚ ئبسبٔکبری ٌە ضبٔٛٚظٚستکرظْ ٚ ئۆتۆِجیً کرێٓ ٚ ِبڵ

 .ضێزاْ پێکەٚەیبْ
o  ئبسبٔکبری ٌە کڕیٕی ضتِٛەک ٚ کباڵی پیٛیستی ژیبٔی

 .ڕۆژأە
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o ئبسبٔکبری ٌە ٘ۆیەکبٔی گٛاستٕەٚە ٚ ظاضکبٔی پٍیتی 
 .ضۆی ٚ ِبي ٚ ِٕعاڵی سەفەری

o ەکگرتٛەکبْ ثۆ ٔی ئەٚ ِبفبٔەی کە ٔەتەٚە یڕەچبٚکرظ
 .( ِبفە٢٢٥. کە پتر ٌە )ِبِۆستبیبْ ظأبٚە

o ەی ٌە سەرثەستکرظٔی ِبِۆستب ٌە کبری ززثیعا، ثەٚ ِەرخ
 .ێظەرەٚەی ِەڵجۀعی ضٛێٕعْ ث

o الیەْ ثۆ پبراستٓ ٚ ێزإِکرظٔی سۀعیکبی سەرثەضۆی ث
 .ظەستگرتٕی ِبِۆستب ٌە کبتی پێٛیستعا

 :ثەرزکرظٔەٚەی ئبستی ِبِۆستبیەتی ِبِۆستبظٚٚ: 

ثەضعاری کرظٔیبْ ٌە ضٌٛٚی فێرکرظْ ٚ ِەضمکرظٔی خعظی ٚ   
ٚ ضبرەزا  ی پسپۆڕأی کبراِەیثەکەٌک ٚ ٘بٚچەرش ثە سەرپەرضت

ضٌٛٚەکبٔی ِەضك ٚڕا٘ێٕبٔی عیراق ٚ ( ٪٩٩)ٚ ثەتٛأب. ٌە
ۆ ستبْ ٔەزۆک ٚ زڕ ٚ ثێکەٌک ٚ ِۀفەعەت ثْٛٚ. ئەٚۀع ثظکٛر

گێکی ثۆ ظەستگرتٕی ێکرظْ ٚ کبت کٛضتٓ ثٛٚە، چبرپبرە پەیعا
ِبِۆستب ٔەثٛٚ. کٛاْ ئەٚ ِبِۆستبیبٔەی ٌەٚ ضٛٚالٔە ثْٛٚ ثە 

 ِبِۆستبی ظا٘ێٕەر؟

 :ٚ پڕۆگراِی سەرظەِییبٔەی ضٛێٕعْ سێ: ثەرٔبِە

٘ەِٛٚ پڕۆگراِەکبٔی ضٛێٕعٔی عیراق ٚ کٛرظستبْ پێٛیستیبْ     
ٚ  ٘ەیە. پیٛیستە سەرظەِییبٔەثە چبٚپێعاضطبٔعٔەٚە 

 .٘بٚچەرضبٔە ثٓ ٚ ئبِبٔدەکبٔی پەرٚەرظەٚ فێرکرظْ ثپێکٓ

ٚ ثە٘ێز ٚ ثەپێز ٚ ثە لیّەت  چٛار: ظأبٔی ٔەضطەٚ پالٔی تۆکّە
. ٌە پبٔزظەِیٓ سبڵعا سبڵ (٠٥) ،( سبڵ٠٤( سبڵ، )٥ثۆ ِبٚەی )

ٚ پالٔە  ظەثێ ٘ەِٛٚ ثۀعٚ ضبڵ ٚ چەِکەکبٔی ئەٚ ٔەضطە
تٛٚ. )ثٛ ٚاثیت ٚ پەرٚەرظە ثچێتە لۆٔبغێکی زۆر پێطکەیکرخخێجە

 (.ّٔٛٚٔە ٚەک ٚاڵتی فٍٕۀعەِبْ ٌێ ثێ

پێٕح:  کۆی ظەزگبکبٔی ِیعیب پطتیٛأی ٔەضطەی تبزەی 
 :پەرٚەرظەثٓ
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ی تێکڕای ظەزگبکبٔی ِیعیب ثۆ ٘ۀگبٚی ی٘بٚکبری ٚ ٘ەِب٘ۀگ 
 خٛاْ ٚ خعظی ظەزگبکبٔی پەرٚەرظە، فەرزٚ سٛٚٔەتە. ِەزبڵە

عا کی ئەرێٕی ئۀدبَ ثعات، ٌە ٚاڵتێیپەرٚەرظە ثتٛأێت گۆڕأکبر
ِیعیب ثەرثەرەکبٔی ثکبت ٚ ظەستی ٔەگرێت ٚ ٔەثیتە پطت ٚ 

 .پۀبی

ضەش: ڕٚضبٔعٔی ظیٛاری ٔێٛاْ لٛتبثطبٔەی زکِٛی ٚ 
 :لٛتبثطبٔەی ئەٍ٘ی

٘ەِیطە ظەٚڵەت ٌە تبکی ٘بٚٚاڵتی ظەٚڵەِۀعترە ٚ    
رە، ٔبکرێ ِەٚظاٚی ٔێٛاْ لٛتبثطبٔەی ظٚٚرثیٕترە ٚ ثە تٛأبت

ت یزکِٛی ٚ لٛتبثطبٔەی ئەٍ٘ی ٘ێٕعە ٌێک ظٚٚر ثٓ ٚەک ثڵێ
لٛتبثطبٔەی ئەٍ٘ی ٌە ٌٛتکە ظاثێت ٚ ئەٚەکەی ظی ٌە ظۆڵ. 
ئەگەر لٛتبثطبٔەی زکِٛی ثباڵتر ٚ پێطۀگتر ٚ ثبضتر ٔەثێ، 
ظەثێ ثەاڵِی کەِی، ٘بٚتەریجی لٛتبثطبٔەی ئەٍ٘ی ثێت. خب 

تی لٛتبثطبٔەکبٔی زکِٛەت ثبش ثٓ،  کێ ڕٚٚ ٌە گەر ئبس
 لٛتبثطبٔەی ئەٍ٘ی ظەکبت؟

 :ەتی ضٛێٕعٔی ثباڵڕزەٚت: ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ٚەزا

کۆی ظەزگبکبٔی پەرٚەرظە،  کبر ظەکەْ ثۆ ئبِبظەکرظٔی     
فێرضٛاز ثۆ زأکۆیەکبْ، ٔەثٛٚٔی ٘ەِب٘ۀگی ٚ ٘بٚکبری ٚ 

ەتی ڕپەرٚەرظەٚ ٚەزاەتی ڕٔەضطەٚپالٔی ٘بٚثەش ٌە ٔیٛاْ ٚەزا
ضٛێٕعٔی ثباڵ، ثە زەرەری سەرٌەثەری پرۆسەی ضٛێٕعْ ٚ 

ەتی ضٛێٕعٔی ثباڵ ڕسبڵە، ٚەزا ْپەرٚەرظە ظەکەٚێتەٚە. چۀعا
ەتی پەرٚەرظە ظەکبت ثەٚەی کە فێرضٛازی ڕسەرکۆٔەی ٚەزا

ەتی پەرٚەرظە ثەٚە ڕئبست ٔزِبْ ثۆ ظۀێرْ. ٌە ثەرأجەرظا، ٚەزا
ظەظاتەٚە کە ِبِۆستب ظەرچٛٚەکبٔی ئەٚاْ ٚەاڵِی ضٛێٕعٔی ثباڵ 

 !ثێ لبثیٍیەت ٚ ثێئەزِْٛٚ ٚکەَ عیٍُ ٚ ِەعریفەتٓ
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 :ئبکبم

ستبْ زۆر ظاٚکەٚتٛٚە. ظئبستی پەرٚەرظە ٌە عیراق ٚ کٛر
ٚ ثۆ ثەرژەٚۀعی  ظەسەاڵتعارْ پەرٚەرظەیبْ پطتگٛێ ضستٛٚە

گۆڕأکبری ٌە سیستُ ٚ ظەزگبی پەرٚەظە  ضۆیبْ ثەکبری ظێٕٓ.
 :یستی ثەپێٛ

 ِٔبِۆستب ٚ فەرِبٔجەرأی  یگٛزەرأی ٚ ثژێٛی ثبری یچبککرا 
 .٘ەیە

  ثەضعاری کرظٔی ِبِۆستبیبْ ٌە ضٌٛٚی خعظی ٚ ٘بٚچەرضی
 .ثە کەٌک

 پڕۆگراِی سەرظەِییبٔەی ضٛێٕعْ ثەرٔبِە ٚ. 
 ٓکۆی ظەزگبکبٔی ِیعیب پطتیٛأی ٔەضطەی ٔٛێ  پەرٚەرظەث. 
  زکِٛی ٚ لٛتبثطبٔەی ڕٚضبٔعٔی ظیٛاری ٔێٛاْ لٛتبثطبٔەی

 .ئەٍ٘ی
 پالْ ٚ  ی ضٛێٕعٔی ثباڵەکبٔەتڕ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ٚەزا ٚ

 .ٔەضطەظاظاْ

 :سەرچبوەکبن

 ( ماڵپەڕ. ٪٣١٢/ ٩/ ٨)وزارة_المعارف_)العراق ( ٢

، ٣٧گۆڤاری ژیار، ژمارە. ( ٣ ر
 .٣١٢٩، هەولی 

3)Clarissa Farr, 2019, Clarissa Farr The Making of Her : Why School 
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 (٢بابٔتی )

 "ئٔزٍووُ" وەك ئٔزٍووُ و وأّ

 

 ٚ )ئەزِْٛٚ ٚ ِرۆڤــ(ظەرثبرەی ەپٛٚضتەیەو ئەَ ثبثەتە،    
ئبسبٔىرظٔی ۆژأە ٚ ثۆ وبری ڕ یە، ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی سەرظەِیبٔە

، ئبڵۆزەوبٔی ٘ێٕعێ ٘ەڵۆیستی ٘بٚثەش ورظٔەٚەی گرێ
 ثْٛٚ.ثە ژیبْ ٚ  تێگەیطتٓ ٚ ئبضٕبثْٛٚ ثەِەثەستی ثبضتر

 ئەزمىون چییە؟ 

یەٚە ٌە ثٓ گٛێّبٔعا ظەضٛێٕٓ وە ژیبْ خگە ٌە یٌە ِٕعاڵ    
پۀع ٚ عیجرەتی  وەڵەوەچٕێه ٌە  ئەزِٛٚٔی ڕۆژأە ٚ

ضتێىی تری  ،ێزی ٘زر ٚ ٘ۆشراٚ ٌە وبرچِبٔبثەضطی ٘ەڵێٕ
 ثەرخەستەوراٚ ٔییە.

٘بٚڕێیەتی ٚ ئبضٕبثٛٚٔی ِرۆڤــ ثە ئەزِٛٚٔەوبْ ثەثێ     
لبڵجٛٚٔەٚە  ٌە وبیەوبٔی وبر ٚ ثە ثێ ئبزارچێطتٓ ٚ ٔسىۆ ثیٕیٓ 

ستی ٚ سەرٔەوەٚتٕعا ٚٚ تێپەڕثْٛٚ ثە تٌٛٚەڕێی سەضتی پڕ ٔطٛ
ىەی وٛرظەٚاری ٚالیعسبڵێىی ِەزبڵە،  چٛٔىە ئەزِْٛٚ ٚەن ِەض

 ثە  ٍِی سێ ثەرخیغی چەسپبٚی لیت ٚ لٕح ضۆڕثۆتەٚە:

o .ئۀدبِعأی وبر 
o .٘ەڵەورْ ٌە وبرظا 
o .)ْتێڕاِبْ ٚ سەرٔح گرتٓ ٌە ٘ەڵە) یبْ ٘ەڵەوب 

زاراٚەی "ئەزِْٛٚ" ٚەن خیٛە ٚایە، ثە گٛێرەی زەِەْ ٚ     
ضی ٛەی ضۆی ظەگۆڕێ،  ثۆیە پێٕبسەِەوبْ ٚ ڕٚٚظاٚ، ضىڵ ٚ ضێ

وەٚأەیەن ٘ەڵعەگرێت. ِرۆڤـ ٔبزأێت ٌە چبٚی وبَ  پتر ٌە
پۀدەرەٚە تێیجڕٚأێت.  پێٕبسەی ئەَ زاراٚەیە ٌەڕضتەی 

ە ٌە گەڵ پێٕبسەوەی ٌە ژأرەوبٔی ئەظەثعا ٚ ٚازفەٌسەفەظا خیب
ٌەٚێطڕا خیبٚازی ٘ەیە ٌە گەڵ پێٕبسەوبٔی ٌە ثٛاری پەرٚەرظە 

 ٚ ِۆڕاڵ ٚ ئبییٓ.
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ستییەوەیەٚە ثچیٕە ٔێٛ  ثبثەتەوەٚە وە ثب ئێّە ٌە ظەرٚازە زأ  
ظەڵێ:" ئەزِْٛٚ ئەٚ ڕێجیٓ ٚ ڕێجەرەیە وە ظەستّبْ ظەگرێ ثۆ 

 (٠)سرٚضت ثەڕێٛەظەثەْ."  کە تێگەیطتٓ ٌەٚ یبسبیبٔەی 
ظیبرظەیەن ظە٘ێٕێتە  ،ظەضگٛترێ وە :" وۆِەڵە پڕۆسە ٚ وبرێىە

ثەِەثەستی ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ٘ەڵىڕأعٔی ِەعریفەی تبزە  ،وبیەٚە
 (٢) ٌەَ ظیبرظەیە."

جێ  وێطبٔی ٔتر تێگەیطتٓ ٌەَ زاراٚەیە، ڕۀگثۆ ئبسب  
( ٚ Experienceی ٌە ٔێٛاْ )ئەزِْٛٚ ی٘ێڵىبرییەوی ثەراٚرظوبر

 ،سٛظێىی ٘ەثێ،  ٘ەرچۀعە ئەٚ ظٚٚ  ٚضە (ظا Theory)تیۆری
ٚ یەوترثڕْ،  ٚەٌێ ٚەن  چەِه ٚ زاراٚە ظژثەیەن 

 پەیٛۀعییەوی ضبراٚەضیبْ ٌە ٔێٛأعا ٘ەیە.  ٘ەرچی )ئەزِْٛٚ(
ە پەیٛەستە ثە ) ٚالیع ٚ پراوتیزەورظْ ٚ ئۀدبِعأی وبر(،  ٌە 

( ثەستراٚەتەٚە ثە )ئەلڵ ٚ ٘زر ٚ تێڕاِبْ(. خب یوبتێىعا )تیۆر
ثۆ تٛیژیٕەٚە  ـوە ظەثیٕیٓ پراوتیزەورظٔی چبالوییەوی زأستی 

پێٛیستی ثە ٘ەِٛٚ ئەٚ تٛضّبٔەی   -ٚضتی ٚظیبرظەیەوی سرٌە 
( یسەرەٚە ٘ەیە، تێعەگەیٓ وە ڕایەڵەی ٔێٛاْ )ئەزِْٛٚ ٚ تیۆر

 ٘ەَ تەٚاٚوەری یەوتری ٚ ٘ەَ ٘بٚثۀعثٛٚٔە ٌە گەڵ یەوتریعا.

 :ثپرسیٓ زەلّبٔە ێرەٌ

o تٛضّەوبٔی ئەزِْٛٚ ٌە ورظەیەوی زأستیعا چیٓ؟ 
o وبِبٔەْ؟ە٘ۀع ٚ لٛٔبغەوبٔی ڕ 
o ئەزِْٛٚ پێٛەری ٘ەیە؟ 
o  )٘یح پەیٛۀعییەن ٌە ٔێٛاْ )ئەزِْٛٚ( ٚ ) ئەلاڵٔییەت

 ثٛٚٔی ٘ەیە؟
o ٘ەستەٚەرەوبٔی ِرۆڤە یبْ  ٚالیعسبڵی ئەلڵ ٘ەر ئبٚێٕەی

 ئەزِٛٚٔعاریطە؟
o ئەظی ضٛظی ئەزِْٛٚ ضۆرسىە یبْ ظەسىەٚتی ِەعریفەیە؟ 

 (٩١٧١ -٩١٩١ Claude Bernard)  ظەڵێ:"ٚەظەستٙێٕبٔی ِەعریفەی
وە چۀع  ـزأستی ثەثێ تێپەڕثْٛٚ ثە ڕێجبزی ئەزِٛٚٔگەرایی  
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وبرێىی ِەزبڵە.  ثٕەِبوبٔیص ٌە ظیعی ـ ثٕەِبیەوی ٘ەیە 
 ئەٚەٚە ئەِبٔەْ:

o ٚالیع ٌە سەرٔدعاْ ظیمەت ەث. 
o .ْپێطجیٕی ورظٔی گریّبٔەوب 
o ٔگٓ ۀگبٔعٔی ِتّبٔەی گریّبٔەوبْ،  وە چۀعە ٘بٚسەڵس٘ە

 ٌەگەڵ ٚالیعەوەظا.
o .( ٣)گەیطتٓ ثەٚ ئۀدبِەی تێڕاِبّٔبْ ثۆ ورظٚٚە 

ۆٔی تۆَ( ئەٚەیە وە ٘یح گریّبٔێىی ڕٌە وبتێىعا  ثۆچٛٚٔی )    
گی ٔەچێتەٚە سەر  ڕثێ ٚ ٚزأستی ٔییە  وە ٌە ضۆیەٚە پەیعاثٛ

ی زۆر وبریگەرە  ڵگریّبٔەوبٔی ضەیبڵ.  ٚاتب تٛضّی ضەیبڵی ئەل
 ئەزِٛٚٔی زأستی.ٌە گەیطتٓ ثە 

خٛأتر ثۆی چٛٚثێ  (   Alexander Query ٠٨٣٦ – ٠٧٧٤)ٔگجێڕە  
وە ظەڵێ:" ئەزِْٛٚ لبِتێ زأیبریی ٚ ضبرەزایی ظەر٘بٚیطتەی 
ژیبٔە وە ئەَ سیّبیبٔەی ٘ەیە: گطتگیریی ٚ سٛٚظثەضطیی ٚ 

ەٚضۆیی. ثەاڵَ ئەزِٛٚٔی زأستی: ظاڕضتٕەٚەی ڕاستضۆضٛظی ٚ 
طبْ وراٚە  ثە وۆِەڵێه یبسب ٚ ڕێسب ثۀعە ظیبرظەیەوی ظەستٕی

 ( ٤)وبری پێعەورێت." ـ ٚەن تبلیگە ـ ثە وبت ٚ ضٛێٕێىی ظیبریىراٚ 

ئیّرۆ، پەیٛۀعارأی ئەَ ِەسەٌەیە،  ثە پێچەٚأەی     
وە ، ز.( وبر ظەوەْ پ. ٣٢٢ – ٣٨٤ -تێرٚأیٕەوەی )ئەرستۆ  

تێجفىرە."  چْٛٚ ظەیگٛت:" یەوەَ خبر سەرٔح ثعە ٚ ظٚٚەَ خبر 
ٌە ٚالیعەوبْ ثتۆژٔەٚە ٚ ٌە ثٕح ٚ  "ۆ ظەڵێٓ: ڕزأستەوبْ ئیّ

ثٕەٚأیبْ تێجگەْ، ٔەن ٘ەر ثەرأجەریبْ چبٚزەلىۀەٚە ٚتێیبْ 
ئێستب ظەثیٕیٓ چۆْ ئەلاڵٔیەتی زأستی خێی ثە  ( ٥). "ثڕٚأٓ

تەفىیری ال٘ٛتی سەظەوبٔی ٔبٚۀع ٌێژورظٚٚە. ئەٚاْ ٌە 
 تعا ثیرۆوەی ضۆیبْ ظاڕضتٛٚە وە ظەڵێٓ:ڕستەیەوی زۆر وٛر

 تب ثە تەٚاٚی ٌێی یەلیٓ ٔەثیٓ."، " ٘یح ضتێه ثە زەق ٔبزأیٓ
(٦)    
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سەظەی  ـ  ٌە وبتێىعا ثە ٚاتبی لٛتبثطبٔەی ئەزِٛٚٔگەرایی    
 John Locke ٩٧٢٢ـ ٩٤١٠)وە ٌە سەر ظەستی    ـ٘ەژظەِی ئەٚرٚپب 

ثٛٔیبتٕرا: "ئەزِٛٚٔەوبْ تبوە ( David Hume ٩٧٧٤ ـ  ٩٧٩٩)ٚ  (
 Immanuel ٩١٢٢ـ  ٩٧٠٧) سەرچبٚەی زەلیمەتەوبٔٓ."  ظٚاتریص

Kant) ( ٩٣١٤ـ  ٩١٣٢٘بت ٚ ضەتێىی ٌە ٔێٛاْ ئەلاڵٔییەتی Rene 

Descarte  ) ئەزِٛٚٔگەرایی(Locke)  ِٚٛوێطب ٚ گٛتی:" ٘ە
ئەٚ ظٚٚ  ( ٧)ِەعریفەیەن ٌە ئەزِٛٚٔەٚە سەرچبٚە ظەگرێ." 

 ژأع:ٚٚپرسیبری ٚر

o ثزأُ؟ چ ەثێظ 
o ظەثێ چۆْ ئەٚ ضتە ثزأُ؟ 

یص ئەٚە ثٛٚ وە:"چەِىە  (I. Kant)پٛٚضتەی ثۆچٛٚٔەوەی     
ەوبْ گٛێزی پٛٚچٓ ٚ یتەلٍیعییەوبْ ثەثێ ظەرثڕیٕە ٘ەستەٚەری

ظەرثڕیٕە ٘ەستەٚەریەوبٔیص ثەثێ چەِىە ئەلڵییەوبْ پطیٍەی 
یطەٚە :  (Albert Einstein ٠٩٥٥ـ  ٨٧٦)ثە الی   (٨)وت ٚ وۆێرْ." 

ی ظا٘ێٕبٔە ئبزاظەوبٔی ئەلڵی ِرۆڤە.  یی زأستیڕایەڵەی تیۆر"
ی زأستییە، ثەِەرخێ ئەزِٛٚٔی یٚاتب ئەلڵ ثٕچیٕەی تیۆر

یەوبْ یەن یٚەظەست ٘بتٛٚ ظەثێ ٌە گەڵ ئۀدبِەوبٔی  تیۆر
 (٩)ثگرٔەٚە. 

 (Gaston Bachelard ٩١٤٠  ـ  ٩١١٢)ثە وٛرظی ٚ ورِبٔدی ٚەن     
ظەڵێت:" ِطتەِٚڕی ظیبٌێىتیىی ٔێٛاْ ئەلڵ ٚ  ئەزِْٛٚ ڕۆڵێىی 

خب  (٠٤)." عاِەزٔی ٘ەیە ٌە ثٛٔیبتٕبٔی ِەعریفەی ِرۆڤەوبٔ
پێٛەری ئەَ ئەزِٛٚٔە ٌەسەر ئەرزی ٚالیععا  تٛأب ٚ لبثیٍیەتی 

 ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەی ئەٚ ئەزِٛٚٔەیە ثە ضێٛەیەوی ئۀدبِعار. 

ئەَ ضەڕەچەلەی پێطەٚە ئەٚەیە وە : ٘یچ تیۆرێىی  پٛٚضتەی    
ع ثٛٚٔی ٔییە ٚ ٘یچ ئەزِٛٚٔێىی زأستیص ڵزأستیی ئەلڵی ضب

ٌە ظەرەٚەی ئەلڵعا ثٛٚٔی ٔییە. چەِىی )ئەزِْٛٚ( ثە گطتی 
 ئبِبژەیە ثۆ:

o چۆْ ثزأیت ەو. 
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o .ظەست ڕۀگیٕیت ٌە وبرێه 
o ٌٔٚٛە ضتێه. تسەرظەرچ 

وەسی ضبٚەْ ئەزِْٛٚ  ٌە وبرێىعا پێیعەگٛترێت )ضبرەزا   
Expert.ٚەن ضبرەزایی ڕاٚچییەن ٌە ڕاٚورظٔی ِبسیعا ) 

 بىەمبكبوی ئەزمىون:

ٚي ڕەگ ظاظەوٛتێ ٚ ٌە ثیر ٛ٘ێٕعێ ئەزِْٛٚ ٘ەیە زۆر ل   
ٔبچێتەٚە، ٘ێٕعێىیطیبْ تەِەْ وٛرت ٚ ٔبتەٚاْٚ، ٌێرەظا ئبِبژە 

ە فبوتەری وبریگەرْ ٌە ظا٘ێٕبٔی ثەٚ ثٕەِبیبٔە ظەوەیٓ و
ئەزِٛٚٔی ثبیەضعار ٚ زیٕعٚٚ. ئەٚأەی ٌە ثٛاری پەرٚەرظە ٚ 

ی وبرظەوەْ زٚر عەٚخە ثە زأیٓ ٚ یڕاثەرایەتی ٚ ثەرێٛەثەر
پراوتیزەورظٔی ئەَ ثٕەِبیبٔەْ تب ثتٛأٓ سەروەٚتٛٚأە  

 ژیٕگەی ٌەثبر ثۆ ٚەظەست ٘ێٕبٔی ئەزِٛٚٔی ثباڵ  ظەستەثەروەْ:

 ەَ:  ٚرژٔعٔی ٘ەستەٚەرەوبْ:یەو

ئەٚ ئەزِٛٚٔەی زۆرتریٓ ٘ەستەٚەر ٌە ثٛٚٔیعا ثەضعار ثٛٚە   
ەرٚٚٔعا ظەِیٕێتەٚە. ٚەن ئەٚا ضۆڕاگرترە ٚ زۆرتر ٌە ِێطه ٚ ظ

ٚٚظاٚێىی ٘بتٛٚچۆ وە ٘ەستەٚەری ثیٕیٓ ٚ ثیستٓ ٚ ڕثیٕیٕی 
ثۆٔىرظْ ٚ ظەستٍێعاْ تێیعا ثەضعار ثٛٚە. ظەورێ ِبِۆستبیەن 

ە یەن ٘ەستەٚەر ثەوبرثٙێٕێت ثۆ گەیبٔعٔی پەیبِێىی پتر ٌ
 ئبِێز:ـ ئەزِْٛٚ 

 ٘ەستەٚەری ثیٕیٓ  +  ٘ەستەٚەری  ثیستٓ

 ٘ەستەٚەری ثیستٓ  +  ٘ەستەٚەری تبِىرظْ

٘ەستەٚەری ثیٕیٓ  +  ٘ەستەٚەری ثیستٓ + ٘ەستەٚەری 
 ظەستٍێعاْ

ِێطىی ِرۆڤــ ٚا ٌێڕا ٘بتٛٚە  زأیبرییەوبْ ثبضتر ٚەرثگرێت  
وبتێ چۀع ٘ەستەٚەرێه ثەیەوەٚە ٌە  ّٔبیطىرظٔی یبْ 

 (٠٠)ثٛٔیبتٕبٔی  ثەضعارثٓ. 
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 ظٚٚەَ: ضۆضیی ٚ پبظاضت:

ضٌٛمبٔعٔی وەش ٚ ٘ەٚای ثبرگەوراٚ ثە وەیف ٚ سەفب ٚ    
ضۆضیی  ٌە ئۀدبِعأی چبالوییەوی ئەزِٛٚٔعار ثەثێ ثٛٚٔی 

ٌە پبڵ پبظاضت پۆزەتیڤبٔە وبرظأەٚەی ٌێٕبوەٚێتەٚە. پبظاضت 
ئەزِٛٚٔەوە   ، ضۆضیی ٚ ئبراِیعا، ئەگەر زەرظەضۀەیەویص ثێت

 (٠٢) ٚٚ.ڕثە تەٚژَ ٚ تیٕێىی ثە٘ێزتر ظەضبتە

 سێیەَ:  ڕاِبْ:

ِێطىی ِرۆڤــ ٘ەِیطە چبٚەڕٚأی وبر ٚ ضتە ٔبٚازە ٚ ٔبرێه ٚ    
ٔبِبلٛٚي ٚ سەرسٛر٘ێٕەرەوبٔە. ٌە ّٔبیطىرظٔی ڕۆڵی ئەزِْٛٚ 

ی وبرەوەت ثىب.  ثب تٛضّی یرت پێطجیٕێّەظە وەسی ثەرأجەڕ
 (٠٣) ِٛفبخەئە ٌە ئبِبظەثبضی ظاثێت.

 چٛارەَ:  ٘ەِب٘ۀگی:

وۆِەاڵیەتییە ٚ زەز ثە تێىەڵی  ثٛٚٔەٚەرێکیسىبٔە ڕِرۆڤــ ضۆ   
ظەوب.  ٘ەِیطە زەز ظەوبت ثزأی وەسبٔی تر چی ظەوەْ ٚ چی 

وە ، تۆڕەکۆِەاڵیەتییەکبٔەظەڵێٓ. خٛأتریٓ ّٔٛٚٔەش ئیّرۆ 
. ثە ەْ٘ەِب٘ۀگی ٌە ئەزِٛٚٔەوبٔعا ظرٚست ثى ٛیبٔەتٛأی

ئەٚا  ، ٚاتبیەوی تر، تب ثبزٔەی ظەٚری ئەزِْٛٚ گەٚرەتر ثێت
 ی ئەزِٛٚٔەوە زإِترە.یئەگەری تەِەْ ظرێژ

 پێٕدەَ:  ثیرٌێىرظٔەٚە: 

بٔی لٛٚي ٚ سٕٛٚرضىێٕی ٌەگەڵعایە، ئەزِٛٚٔی ِەزْ تێراِ     
أێ تٛضّی ثیرورظٔەٚەْ ئبِبٔدعار ٔبتٛثێ ٚەٌێ تێڕاِبْ  ثە

ە ثیرورٔەٚەی ٚرظ ٚ ثە ، ثۆیعِٛری ئەزِٛٚٔەوە ظرێژوبتەٚە
ظەوب ئەٚ لٌٛٚتر ثە ٔبضی گیبٔی ِرۆڤعا ثچێتە سەٌیمە ٚا

 (٠٤) ضٛارەٚە.

 جۆرەكبوی ئەزمىون: 

، ڕۆژأە ِرۆڤــ ەی ئۀدبِعأی وبری ثچٛٚن ٚ ِەزٌْە ِیبٔ   
ثیەٚێت یبْ ٔەیەٚێت ٘ەڵە ظەوبت ٚ زۆر خبریص ئەٚ ٘ەاڵٔە  
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ۀگی ئەزِْٛٚ.  ڕظەثٕە ِبیەی چٕیٕەٚەی چەپىە گٛڵی ڕۀگبٚ 
ئەٚ ئەزِٛٚٔبٔە  ٌە وبت ٚ ضٛێٓ ٚ ظەرفەتی ضۆیعا ئەگەری 
ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەیبْ ٌە ئبراظایە.  ئەزِٕٛٚٔبسەوبْ ثەَ ضێٛەیەی 

 (٠٥) ەزِٛٚٔیبْ پۆٌیٕىرظٚە:ضٛارەٚە خۆرەوبٔی ئ

 (:Mental  Experience)یەوەَ:  ئەزِٛٚٔی ٘زری  

ضەثەر سیّبی ظیبری ب٘زری ئبٚااڵ ٚ ٚرظثیٓ  ٚ ٘ۆضی ثەئبگب ٚ ث  
ىرظْ،  یبظورظٔەٚە،  ئەزِٛٚٔەْ. ثیرێىرظٔەٚە، پێطجیٕیئەَ 

ٙێز  ٚ ضەیبڵی فراٚاْ، وە ٘ەِٛٚیبْ ثی سۆزظاری،  ئیراظەی
ثە ِێطه  ثەستراٚەتەٚە ظایٕەِۆی وبراورظٔی ْ بخەِسەرەوبٔی

ئەَ ئەزِٛٚٔەْ. ئەٚۀعەی ِبتّبتیىزأێه ظۆز ٚ پرسیبرێىی 
ِبتّبتیىی ٌەڕێی ئەزِٛٚٔە وەڵەوەثٛٚەوبٔی ٔێٛ ِێطىیعا 
چبرەظەوب ٘ێٕعە ضۆی ثە  ِبٔعٚٚورظٔی ِێطىەٚە سەرلبڵ ٔبوبت. 

 ئەِە وتِٛت ثۆ فەٌەوٕبسێىیص ٘ەرٚایە.

 (:Experience Emotional)سۆزظاری   ظٚٚەَ:  ئەزِٛٚٔی

ٕەٚەی عبضك ثْٛٚ ٚ ظڵعاری ورظْ یبْ ٌێه ظاثڕاْ ٚ ظٚٚروەٚت   
ٛەی ئەَ ئەزِٛٚٔەیە. ێظٚٚ ضۆضەٚیست ٌە ٔێٛ چٛارچ

سەٌّێٕعراٚە وە ئەٚ وۆِەڵگبیەیی   ئەزِٛٚٔی سۆزظاری تێعا 
وەَ ٚ ورچ ٚوبڵ ٚ سٕٛٚرظارە ٚ ظەرگبوبٔی  ثە رٚٚی 

زۆرتر وێطەی ٘بٚسەرگیری ٚ ضێزأییبْ  ، اْٚضۆضەیستیعا ظاضر
٘ەیە. ئەِە سۆزظاریی وەسەوبْ ثۆ ژیٕگە ٚ ظەٚرٚثەریص 

 ظەگرێتەٚە.

 (:Spiritual (Experienc)سێیەَ:  ئەزِٛٚٔی  رۆزی 

ئەَ ئەزِٛٚٔە ظەر٘بٚیطتەی گٛڕیٕی ثبری ظەرْٚٚ ٚ ٘ۆش ٚ    
ٚ  ظیع ٚ تێڕاِبْ ٚ ٌێىعأەٚەی ِرۆڤەوبٔە  ثۆ ِەسەٌە رۆزی

ورظار ە. ضۆغەیجییەوبْ. سۆفیگەریی ّٔٛٚٔەیەوی ئەَ ئەزِٛٚٔەی
ٚ تمٛٚسەوبٔی  ٚەن ٔٛێژ ٚ ڕۆژٚٚگرتٓ ٚ یۆگب ٚ ضەٚٔی یۆگب ٚ 

ئەِٛالتی رۆزی ثەضێىٓ ەٚ ت (Hypnosis)ضەٚأعٔی ِٛگٕبتیسی 
ظیبرظەی ئەزِٛٚٔی رۆزی. ضٛاپەرستی ٚ ثبٚڕە ئبییٕییەوبٔیص ٌە



463 

 

 & Psychology)ەی ٘ەر ٌێرەظا ظەگیرسێٕەٚە. ڕضت

Neuropsychology)  ٘ەڵٛێستەیبْ ٌەسەر ئەَ خۆرە ئەزِٛٚٔە
 زۆرە.

 (:Social Experience) چٛارەَ:  ئەزِٛٚٔی  پێىەٚە ژیبْ

ِرۆڤــ ٌە ٔێٛ وۆِەڵگەظا ظەژی ٚ ٘ەر وۆِەڵگەیەویص گەٚرە ثێ   
یبْ ثچٛٚن، ضەرِبٔێه ظاة ٚ ٔەریتی تبیجەت ثە ضۆی ٘ەیە. ٌە 

ئەٚ ٘ەِٛٚ یبسب ٚ ڕێسب ٚ وۆت ٚ ثۀعە ِرۆڤەوبْ ٔێٛ تەیّبٔی 
ٔبچبرْ وە ٘ێٕعی ورظە ٚ چبالوی ٚەن ثەضێه ٌە ئەزِٛٚٔی 
ڕۆژأەی ضۆیبْ پەیڕەٚثىەْ. ٘ەضٓ ئەَ ئەزِٛٚٔبٔە ثە ضتێىی 

 پیرۆز ٚ ضىۆظار ظەزأٓ.

 (:Virtual Experience)پێٕدەَ:  ئەزِٛٚٔی  ورظەیی 

ظٔەٚەی ٘ێٕعی وبر ٚ ورظە،  زۆر ظەست تێٛەرظاْ ٚ ظٚٚثبرە ور   
استەٚەضۆیبٔە ٚەن ئەزِْٛٚ ضٛێٓ پێی ضۆیبْ ثەسەر ٘ەڵس ٚ ڕ

ّٔٛٚٔە  ئیّڕۆ ئبِێری ۆ ی ڕۆژأەِبٔعا  ثەخێعێڵٓ . ٘ەر ثوەٚت
ر پەیٛۀعییە ی گەٚرەی ثەسەیوِٛپیٛتەر گٛڕأىبر

ّەِبٔبٔعا   ٘ێٕبٚە،  چبن ٚ ضراپ ێوۆِەاڵیەتییەوبٔی ئ
سەپبٔعٚٚە، ٌە لِٛبرورظْ ٚ  ثەسەرِبٔعائەزِٛٚٔی ضۆی 

ىرظْ ٚ ڕێىالَ ٚ یەوترٔبسیٓ ٚ وڕیٓ ٚ فرۆضتٓ ٚ  گەڕاْ ثە یبری
 ظٚای ٚێٕە ٚ ڤیعیۆ ٚ ... ٘تع.

 (:Experience Subjective)ئەزِٛٚٔی ضٛظضەضەَ:  

٘ەِِٛٚبْ ٌە ٘ێٕعێ ثبرٚظۆضی زۆر تبیجەتّۀعا،  وێطەیەن    
ت ٔبٚازە ٚ یەٚە وە تب ثڵێیبْ لەیرأێه ڕٚٚثەرِٚٚبْ ظەثێت

تۆ ٚا٘ەست ظەوەی تبوە وەسیت   چبٚەڕٚاْ ٔەوراٚ ٚ غەریجە،
ٌەَ وەش ٚ ٘ەٚایەظا خۆرە  ٌەَ ظٔیبیە ئەِەت ثەسەر٘بتٛٚە. 

ئەزِٛٚٔێه ٌە ظڵ ٚ ظەرّٚٚٔبٔعا ثەخێعەِیٕێ وە تبیجەت ثە 
ضٛظی ضۆِبٔە.  ٚەن ٘ەر چۀع ظەلیمەیەن ظٚای وڕیٕی 

ٛٚ وٍیٍەوبٔیت ٌێ ثزرثێت ٚ ٔەضی ئۆتۆِجیٍێىی تبزە ٘ەِ
 ظۆزیتەٚە.
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پٌٛیٕێىی تریص ٘ەیە ثۆ خۆرەوبٔی ئەزِْٛٚ  ٌە سەر ثٕەِبی   
 (٠٦)ڕەسۀبیەتی: 

: ئەٚ ژٔەی ضۆی ژٔی (Experience First)ئەزِٛٚٔی ڕەسەْ   (٠
ثەسەر ٘بتٛٚە ضبٚەْ ئەزِٛٚٔی ڕەسۀی ٘ەٚێجبرییە. ٚەن 

 ّٔٛٚٔە.

ئەٚ ژٔەی  (:Experience Second)ئەزِٛٚٔی ظەستی ظٚٚ  (٢
٘بٚرێیەوەی ژٔی ثەسەر ٘بتٛٚە ٚ ڕۆژأە ٘ەست ثە ِٛعبٔبتی 
ظەستە ضٛضىەوەی ظەوب  ئەٚا ظەثێتە ضبٚۀی  ئەزِٛٚٔی ظەستی 

 ظٚٚ.

وە ثبثەتی  (:Third Experience)ئەزِٛٚٔی ظەستی سێ  (٣
ظیکە ئەزِٛٚٔەوە ٚەن زیىبیەت ٚ چیڕۆن  ٌە زاری ضەڵىی 

ظەثیستیٓ، ئەٚە پێیعەگٛترێت " ئەزِٛٚٔی ظەستی سێ". ٚەن 
ظەڵێٓ : گیبی ثبڕێزە ثۆ چبرەسەری ثەرظی گٛرچیٍە ثبضە!  

 ىالَ ٚ ثبٔگەضەوبْ  ٌەَ خۆرە ئەزِٛٚٔەْ.ڕێ

، ظەیبْ ْخگە ٌەَ ضباڵٔەی ٌە سەرەٚە ئبِبژەِبْ پێعا   
 ْبیی ئێّە یبگٚ ثە ثێ ئب ئەزِْٛٚ ٌە ِێطىّبٔعا ڕەگی ظاوٛتبٚە

ٔەٚیستبٔە  زۆر ثە خٛأی ٚڕێه ٚ پێىی وبرەوبٔی ضۆیبْ ئۀدبَ 
ىرظْ ٚ یص تبضیٓ ٚ ئبرایطتڕظەظەْ، ٚەن  چبٌێٕبٔی ثەیبٔیبْ ٚ 

ىرظْ ٚ تبیپىرظٔی ئەَ ئۆتۆِجً ٌێطٛرێٓ ٚ ثۆٔىرظْ ٚ تبِ
 (٠٧)ثبثەتەی ثەرظەستت...٘تع. 

 چۆن فێرە ئەزمىون دەبیه؟

زۆر خبر ئەَ پرسیبرە ظەورێت ٚ ئەزِٕٛٚٔبسبٔیص ثە     
زەرظەضۀەیەوی ِٕباڵٔەٚە ٚەریعەگرْ ٚ ضبٚەْ پرسیبرەوە ثە 
وەسێىی فەلیرزبڵ ٌە لەڵەَ ظەظەْ، چٛٔىە ئەزِْٛٚ 
فێرٔبورێت. ئەٚاْ ٌە ِیبٔەی ٌێىۆٌیٕەٚەوبٔیبْ ٌە چەِىی 
 ئەزِْٛٚ ٚ ٔٙێٕییەوبٔی گەیطتٛٚٔەتە ئەٚ ئۀدبِە وە ظەوری
ثبس ٌە ئەزِْٛٚ ٚ ثٕەِبٚ ئەٌەِێٕت ٚ تٛضّەوبٔی ثىرێت ثەاڵَ 
٘ەرگیز ٔبورێت ثبسی چۆٔیەتی فێرثٛٚٔی ئەزِْٛٚ ثىرێت. ثــۆ؟  
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چٛٔىە  ئەزِْٛٚ ثەری ظاری ئیطىرظْ ٚ وبرورظٔە  خب تب ثۆ ضۆت 
ٔەثیتە  لبرەِبٔی  چبالوییەوبْ ٚ ٔەوەٚیت ٚ ٘ەڵۀەوەیت 

ری ئەزِْٛٚ چۆٔە ٚ ٔە ثجیتە ٚضسبڕٔبتٛأیت ٔە ثزأی ضىً ٚ 
وت ٚ ِت ٚەوٛ یبری فٛتجۆڵ ٚایە: گەر   (٠٨)ضبٚەْ ئەزِٛٚٔەوە،

تب ِرظْ  ظەست ٌە چۀەگە ثەرأجەر سىریٕی تەٌەڤیزێۆْ  
ظأیطیت، ٔبتٛأیت ثجیت ثە یبریزاْ،  ثەاڵَ گەر ثۆ ضۆت چٛٚیتە 

 ٚرظە ٚرظەورظْ ئەٚا  ە ِەضك ٚ یبرتٔێٛ گۆڕپبٔی یبری ٚ وەٚتی
ێرە ئەزِٛٚٔەوبٔی یبری فٛتجۆڵێٓ  ظەثیت.  خب گەر وەسێىی تر ف

ٚیستی ٘ەِبْ ئەزِٛٚٔی تۆ فێر ثێت ٚ ظٚٚثبرەی ثىبتەٚە ئەٚا 
ی تۆ ثىبتەٚە ٚەٌێ یظەثێ ئەٚیص  ضٛێٓ پێی تۆ ٘ەڵگرێت ٚ السب

 ثە ئەلً ٚ ٘زر ٚ خەستەی ضۆی.

ظەثیٕجٓ ضبڵی ظرەٚضبٚەی ثبثەتەوە ٌێرەظا ) ٘ەڵەورظٔە(.    
ەزِْٛٚ ضتێىە وەس ٔبتٛأێت ثە ێ:" ئڵظە( Oscar Wilde)ٚەن 

ۀدىێطبٔی ڕٚاتب لٛرثبٔیعاْ ٚ  (٠٩)ایی ثە ظەستی ثٙێٕێت." ڕضۆ
سپیٓ ٚ  ظەست ٌە ئەژٔۆْ ٚ  ظەٚێ. ئەٚأەی ظەست ٚ پێ

ٌە وبیەوبٔی وبرٔبوەْ ٘ەِیطە وەَ ئەزِٛٚٔترْ ٌە ٚأەی 
ظەڵێت:"  ثە٘رە  (Patrick Suskind) وبرورظٔعا لبڵجٛٚٔەتەٚە. ثۆیە

ەی وبری خعظییە ٚ ٘ەِٛٚ ثە تۀیب ٘یچە. ئەزِْٛٚ ظەروەٚت
وەٚاتب  ئەزِْٛٚ ثۆ ضۆی )ِبِۆستبیە( ٔەن ثبثەتی  (٢٤)ضتێىە !"

ظەرسی ِبِۆستب.  خٛأتریٓ ٚ سەرسٛر٘ێٕەتریٓ ئەزِٛٚٔیص 
 تب تەضریفی ٔە٘ێٕبٚە ٚ پێی ئبضٕب ٔەثٛٚیٓ.ئەٚەیبٔە وە تب ئێس

ی سێیەِیٓ  وە ئەزِٕٛٚٔبسبْ ٌەَ تەٚەرەظا ٘ەڵٛەستەی ڵضب   
 (Time) ٌەسەر ظەوەْ ئەٚەیە: وە ٔبثێ ئەزِْٛٚ ثە وبت

ثجەسترێتەٚە یبْ زەِەْ یەوسبْ ثىرێت ثە ئەزِْٛٚ. الی ضۆِبْ 
ظەڵێ  ـثۆ ّٔٛٚٔە  ـئەَ ٘ەڵەیە زۆر ظەورێت وبتێ ِبِۆستبیەن 

( سبڵُ ٌە ظەرس ٚتٕەٚەظا ٘ەیە. " وە ٢٥ِٓ ئەزِٛٚٔی )"
( ٢٥راستییەوەی ٚأییە: ئەٚ ٘ەر سێ چٛار ئەزِٛٚٔی ٌەَ )

یەوەِیٓ ظەرس وە چٛٚتە پۆي / ):سبڵەظا پەیعا ورظٚٚە
ظەِەتەلەیەوی چبٚەڕٚاْ ٔەوراٚی ٌە گەڵ ضٛێٕعوبرێىی السبر/ 
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ثی ظاٚە... ( ئەٚا زیزثٛٚٔێه ٌەگەڵ ثەڕێٛەثەرەوەی وە خبرێ غیب
( سبڵە ٘ەر یەن ثبثەتی ٚەوٛ تٛٚتی ٢٥ثەظرێژای ئەَ )

 Lynsay)ظٚٚثبرەورظۆتەٚە ٚ ڕۆڵی ڕیىۆرظەرێىی ئبسبیی ثیٕیٛٚە. 

Sandy )ی ئبزار ظەچێژێ ٚ ظەوەٚێت ٚ ەظەڵێت:" ئەٚ ِٕعاڵ
٘ەڵعەستێتەٚە ئەزِٛٚٔی گەٚرەتر ٚ ِەزٔتری ٘ەیە ٌەٚ  

ژیبْ  ٚ عاٚەسەر ضۆی وڵۆِی ظەرگبی ِبڵەٚەی ٌەپیرەِێرظە
ۆن ڕثۆیە وٛرظیص گٛتٛیەتی:" رێٛیەوی گە (٢٠)ثەسەرٔبوبتەٚە." 

 ە."ِەعالٔترٌە ضێرێىی ٔبٚ ثێطە 

 مرۆڤــــ جەوهەری ئەزمىووە:

    (Jules Verne) :ست ثەر٘ەِی ٘ەڵەوبٔە،  " زأٚای  ثۆ ظەچێت وە
زەلیمەتەوبّٔبْ ئەٚأەی ٚرظ ٚرظ ثەرەٚ ٘ەڵە سٛٚظثەضطەوبْ، 

ٌێرەظا وەسی ٘ەڵەوەر ِرۆڤەوەیە وە ٘ەَ  (٢٢) ظەثەْ."
خەٚ٘ەری ٘ەڵەوەیە ٚ ٘ەَ ٘ەڵىری ٘ەڵەوەیە ثە ضێٛەی 
ئەزِْٛٚ. ٚەن خەٚ٘ەر ئەٚ ٔبتٛأێ ٌە ئبزار ٚ ژأی 

٘ەِبْ تبلیىرظٚەٚظا تێٕەپەڕێت. ٘بٚڕێیەوەی ضۆێ تێجگبت تب ثە
ِب ظەثێ سەرەتب تب ٌە ٔێٛ  ضۆڵەِێطی ضۆی ٘ەڵسێتەٚە، ٘ۆ)

ئەزِٛٚٔێه ظەرس ٚ ٘ەر   (Octavia E. Butler) (٢٣) -(ثسٛٚتێ
ظەگرێت، ٚەٌێ ٘ەِٛٚ ظەرس ٚ عیجرەتێه عیجرەتێه ٌە ضٛ

ۆذ ٚ خەستە وە  سێ تٛضّی ڕ٘ەڵگری ئەزِْٛٚ ٔییە ! ٘زر ٚ 
پێىٙبتەی ِرۆڤٓ، پبرێزەری ئەزِٛٚٔٛوبٔٓ، خب ٘ەر ئەزِٛٚٔە ٚ 

ثۆ وچە تبیپتیستێه  ظەست ٚ ەی تبیجەتی ضٛی ٘ەیە: تڕەف
، ثۆ ئەفسەرێه ٚەوبٔی، ثۆ ضبعیرێه ٘زر ٚ ضەیبڵیٚ چب پۀدە

 ٚ ٔبش! ۆذ ٚ ٘زرڕئەلڵ ٚ خەستە،  ثۆ سۆفییەوی ضەڵٛەتٕطیٕیص 

ی ٔێٛاْ )ئەزِْٛٚ( ٚ )ئێستب یٌە خێی ضۆیەتی ٌێرەظا پەیٛٔع   
The Present)  :َضیجىەیٕەٚە. ئەزِْٛٚ ظٚٚ زەِۀی ٘ەیە: یەوە

ظٚێٕێ ثێت یبْ ٔیٛ سەظە ثەر ٌە ـ سبتەٚەضتی ٌە ظایه ثٛٚٔی 
ئێستب، ظٚٚەَ: سبتەٚەضتی ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەی، وە ئێستبیە. ئێّە 
 ـپێطتر گٛتّبْ ٘ەر ئەزِٛٚٔێه لبثیٍی ظٚٚثبرەثٛٚٔەٚەی ٔەثێت 

یە گٛتراٚە  گەر ظٚێٕێ ئەٚا ٘ێٍىەیەوی پیسە.  ثۆ ـ ٚەن ڕٚٚظاٚ 
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ۆ ڕثٛٚ ثێت، ئەٚا ِبٔبی ٚایب وە ئیٌّە ظیعی تۆظا ِەزٔتریٓ ڕۆژ 
 (٢٤)تۆ ٘یچت ٔەورظٚٚە. ئەِە وڕۆوی فەٌسەفەی ئەزِٛٚٔە! 

 كبمە ئەزمىون مەزن و كبریگەرە؟ 

ثێت وە ِرۆڤــ ظا٘ێٕەری  ڵظەثێ ئەٚ زەلیمەتەِبْ لجٛ    
ئەزِْٛٚ ٔییە. ئەٚە ڕٚٚظاٚ ٚوبرەوبٔی ِرۆڤە وە ئەزِْٛٚ ظێٕێتە 
وبیەٚە  ٚ ٚەن ِیرات ثۆ ئێّەی ثەخێعێٍی. ئەِەش ِبٔبی 
ئەٚەیە وە ٔبثێ ِرۆڤــ ثجێتە وۆیٍەی  لەظەری ئەزِْٛٚ. ثــۆ؟ 
چٛٔىە ظٚٚ خۆرە ئەزِْٛٚ ٘ەیە: ئەزِٛٚٔی ڕەسەْ ٚ ئەزِٛٚٔی 

ۀبسیٕەٚە ٚ وبرورظْ ثە ئەزِٛٚٔی سبضتە ٘ەڵەوبّٔبْ سبضتە. ٔ
وٛضٕعەتر ٚ ئبڵۆزترظەوبت. ٘ەر ئەزِٛٚٔێه ئەَ ضەسڵەتبٔەی 
ضٛارەٚی ٔەثێ ئەٚا ثۆٔی ئەزِٛٚٔی سبضتەی ٌێعێ ٚ ٘ەٚڵجعە ٌە 

 (٢٥)ثیرضۆتی ثەریتەٚە ٚ وبری پێٕەوەی: 

 (:Useful)پەوەَ:  سٛظثەضص ثێت  

 ،ئەزِٛٚٔە ثرظ ٌە وبتی پێٛیستیعا٘ەر ٚەضتێ ٘بٔبت ثٛ ئەٚ     
 ٚ ثەوەٌه ٚ خێگیر ثێت. ثبش ٚ ظەثێ وبرظأەٚەوەی 

 ( :Usable)ظٚٚەَ:  ثەوبر ثێـت 

تىەٚتٛٚ ٌە ٘یچ وەش ٚ ٘ەٚایەن ٌەگەڵ گەر ئەزِٛٚٔی ظەس    
ت ظا ٔەگٛٔچێ ئەٚا  ئەزِٛٚٔی ژیٕگە ٚ ثبری ژیبٔی ڕۆژأە

 سبضتەیە ٚ ٌە الی ضٛتعا ثیسڕٚە.

 (:Desirable)ثێت  پەسٕعسێیەَ : 

ئەزِٛٚٔەوە ٘ەَ سٛٚظثەضطە ٚ ٘ەَ  ثۆ  ثٕێیٓثب ٚا ظا   
ثەوبر٘ێٕبْ ضیبٚە،  ثەاڵَ ٘ەستعەوەی  ٌەگەڵ وەٌتٛٚر ٚ 

وِٛەڵگبی تۆظا ٔبگٛٔدێ وەٚاتە ٘ی ئەٚە ژیٕگە ٚ  ۆضٕجیری ٚ ڕ
 ٔییە ظٚٚثبرە ثەوبرثیٙێٕیتەٚە.

 (:Findable)چٛارەَ: ثەرظەست ثێت 
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ٔتٛأێ ئەزِٛٚٔە وە ٌە ٔێٛ پێتەرازٚٚی ئەزِٛٚٔەوبْ  ٌە وە     
وبتی پێٛیستعا ثعۆزیتەٚە ثە ئبسبٔی  ٚ ثۆضۆت ٘ەڵیجژێرێت،  

پێٛیست ٔبوبت ضۆتی پێٛە ضەرێه  ،ئەٚا ٚەن ثٛٚٔی ٔەثێ ٚایە
 ثىەی.

 (:Creditable)پێٕدەَ: خێگبی ِتّبٔە ثێت 

ەزِٛٚٔی ثە الی زۆرأەٚە ئەِە ثبیەضعارتریٓ ضەسڵەتی ئ    
سەروەٚتٛٚە، چْٛٚ پێص ئێستب تبلیتىرظۆتەٚە ٚ ٘یچ ٔیگەرأی ٚ 

 ٌەپروتیزەورظٔیعا خێگبی ِەترسی ٔییە.   ڕاڕێ

پٛٚضتەی ثبثەتەوەِبْ ئەٚەیە وە ٘ەرگیز ٌە ٘ەڵەورظٔعا    
ێ ثۆ وۆورظٔەٚە ٚ ث ضبْٔەترسێت، ٘ەِیطە وەضىۆڵێىیطت ٌە 

 .سەر٘ەڵعەظەْ ێعاپبراستٕی ئەٚ ئەزِٛٚٔبٔە ٌە ئبْ ٚ سبتی ضۆ

(Nikos Kazant Zakis)  خٛأی گٛتٛٚە:"٘ەِٛٚ وەسێه ٘ەڵەی
 (٢٦)٘ەیە، گەٚرەتریٓ ٘ەڵە ئەٚەیە وە ٘ەڵەت ٔەثێ!" 

 کۆیە     ٣١٢٥/ ٣٥/٥

 سـەرچبوەکبن:

1)  http://aguelmous.over-blog.com/article-46378295.html 
2)   http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-

5177146&search=books 

3) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7

%D9%86%D9%8A%D8%A9   
4) https://openlibrary.org/subjects/person:alexander_query_(1747-

1836 

5) http://www.iep.utm.edu/aristotl/ 

6) http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-

5177146&search=books 

7) http://www.iep.utm.edu/kantmeta/ 

8) http://www.iep.utm.edu/kantmeta/ 

http://aguelmous.over-blog.com/article-46378295.html
http://aguelmous.over-blog.com/article-46378295.html
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-5177146&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-5177146&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-5177146&search=books
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://openlibrary.org/subjects/person:alexander_query_(1747-1836)
https://openlibrary.org/subjects/person:alexander_query_(1747-1836)
http://www.iep.utm.edu/aristotl/
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-5177146&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb165624-5177146&search=books
http://www.iep.utm.edu/kantmeta/
http://www.iep.utm.edu/kantmeta/
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9) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7

%D9%86%D9%8A%D8%A9  
10) https://openlibrary.org/subjects/pgaston_bachelarderson:alexan

der_query_(1747-1836 

11) http://www.goodreads.com/quotes/tag/experience 
 سەرچاوەی پێشوو.  (٠١

 سەرچاوەی پێشوو.  (٠٢

 سەرچاوەی پێشوو.  (٠٣

15) http://en.wikipedia.org/wiki/Experience#Types_of_experience 

16) http://en.wikipedia.org/wiki/Experience 
17) http://en.wikipedia.org/wiki/Experience#Types_of_experience 
18) http://www.goodreads.com/quotes/tag/experience 
19) http://www.biography.com/people/oscar-wilde-9531078 

20) http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_S%C3%BCskind 
21) http://en.wikipedia.org/wiki/Lynsay_Sands 
22) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/626297/Jules-

Verne 
23) http://www.goodreads.com/author/show/29535.Octavia_E_Butl

er 
24) https://www.goodreads.com/quotes/tag/life-experience 
25) http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_evaluation 
26) http://en.wikiquote.org/wiki/Nikos_Kazantzakis 

ە، ئەم بابەتە بە زن*  وکراوەتەوە. لە  جیر
ا
 گۆڤاری )بریار( بڵ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://openlibrary.org/subjects/pgaston_bachelarderson:alexander_query_(1747-1836)
https://openlibrary.org/subjects/pgaston_bachelarderson:alexander_query_(1747-1836)
http://www.goodreads.com/quotes/tag/experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Experience#Types_of_experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Experience#Types_of_experience
http://www.goodreads.com/quotes/tag/experience
http://www.biography.com/people/oscar-wilde-9531078
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_S%C3%BCskind
http://en.wikipedia.org/wiki/Lynsay_Sands
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/626297/Jules-Verne
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/626297/Jules-Verne
http://www.goodreads.com/author/show/29535.Octavia_E_Butler
http://www.goodreads.com/author/show/29535.Octavia_E_Butler
https://www.goodreads.com/quotes/tag/life-experience
http://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_evaluation
http://en.wikiquote.org/wiki/Nikos_Kazantzakis
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 (٣)بابٔتی 

 رضی خطوضی دٓ

 کوردضتاُ  ضازیذا ىٔ زاّطت()ضازی و  ڕۆبۆت()ّێواُ   ىٔ 

 

 :رکـوڵ بـٔ

رسی ضسٛسی  ڵعأی ظٖ ر٘ٗ ر ثڵێُ ِێژٚٚی سٗ ثێ گٗ ٔٗیر پێث سٗ   
 رۆژگبرێکب  ٌٗ ٚ ئٗ. ٔٛٚسیٕٗ  جی(، پێص ظا٘ێٕبٔی ضٛظی جبیجٗی  ٚأٗ)

کبْ،  کیّٗ ٔع ٚ زٗ ضبٔی ثیرِٗ کبْ ٚ ظیٖٛ رسحگٗ ب پٗٙٔ جٗ ٗ ک ڵعا، ٘ٗ ری سٗ
کبٔی پێص  چبضٗ  ی ِرۆڤ ثْٛٚ ٌٗیۆضٕجیرڕی  ٔعی زأسث ٚ ثٕکٗ ڵجٗ ِٗ
رٚ  فێرکٗ ایٚظ ثٗ، یٕییٚ پیبٚأی ئب  گزاظٖ ثٗ ٚ سٛڵحبْ ٚ ِیر یٕعا. یزا

 سحی ثٗ ِٗ ، ثٗکبٔیبْ کٛڕٖ  ػٍیّعأی ڕاْ ثۆ جٗ گٗ ظا ظِٖبِۆسحبٚی ضیبٚ
  ت  ثۆ ظٚارۆژیبْ.  ٌٗ ػریفٗ ێکی پڕ زأسث ٚ ِٗ ٔدیٕٗ کرظٔی گٗزإِ
 – 04١)  ۆِبْڕی  فٗ ٌسٗ ی ٚ فٗ ػریفٗ لٍی ِٗٗ ٔعٔی ػ سٗ  ضٗ ِی گٗ رظٖ سٗ
رسی ضسٛسی  ٛازی ظٖێز.(،  ض پ. ١11-٩11)کبْ  کۆٔٗ  ٚ گریکٗ) ز. پ. 44

 ِیر  کرظْ ٚ ڕا٘ێٕبٔی  کٛڕٖ ظا٘بت. ثۆ ئبِبظٖر سٗ جی ثٖٗ ڕ ی ثٕٗیگۆڕأکبر
جی،   کرظٔی جبخی پبضبیٗسحی زٛکّرأی ٚ زإِ ظٖ ۆ گرجٕٗٚ پبضبکبْ ث

کبر٘ێٕبٔی  ٚ ثٗ ڕ کبٔی ضٗ رٖ ِٛٚ ٘ٛٔٗ ٘ٗ  کٗ -رثبزی  ضمی  سٗ ِٗ  ٌٗ  خگٗ
  ٌٗ  ، ایٗٚثٛ کبٔیبْ ظٖ کٛڕٖ –کرا  ظٖ جێعا پراکحیزٖ ِی رظٖ ک ٚ جفبلی سٗ چٗ
  ٌٗ -٘بظاریبْ  ٚری لٛرس ٚ ثٗ رس ٚ ظٖ رکبٔعا ظٖ سث ٚ ٘ۆٔٗزأ َ رخٗ سٗ

ة ٚ زِبْ ٚ  ظٖ زأی ٚ ئٗ ٚ زیٕعٖ ک ٚ کیّیب ٌٗ فٗ زأسحی ال٘ٛت ٚ
  ثٗٚاڵت   ضبر ٚ ٚاڵت ثٗ  . ضبر ثٗ ضٛێٕعثبیٗیبْ ثــ    ەرٚ ٘ٛٔ  فٗ ٌسٗ فٗ

ٚ  ِزٖ   ڕاْ ٚ ثٗ گٗ ظٖ ٘ەڵکەٚجٛٚظاٚ  ظٚای ِبِۆسحبی کبرزاْ ٚ ٔبٚظار
ٚ  سر لٗ  کرظْ ٚ ٌٗ ٔییبْ ظٖ ضٗ  اڵجی پبضبیبٔٗ سث ٚ ضٗ لعٖ زٗ
جبکۆ ئێّرۆش،   ،  ٚأٗ ریحی ئٗ ٔٗ ٚ ئٗ کرظْ.  ٌێعٖ ْ کبٔیبْ پێطٛازیب الرٖ جٗ
ر ثۆ  ْ. ٘ٗ کٗ ٚی ظٖ یرٖ ٔیب پٗٚکبٔی ظ ٌیک ٚ سٛڵحبْ ِٚیرٖ رۆک ٚ ِٗ سٗ
َ  ی ٌٗ ک ضک ٔبثٗ کێ یبْ پبضبیٗرۆ ٌیکێ  یبْ سٗ ٚ کچی ِٗ کٛڕ ،  ّٚٔٗٛٔ
ٔبٚظارجریٓ    ،  ٌٗٚری ضسٛسی رس ٚ ظٖ ظٖ ، ظا ئێّٗی  اڵجٗ ۆژ٘ٗڕ

  .ظراثێ پێٕٗ ...ْ ٚ پبریس ٚ ڤێٕب ٚ رۆِب ٔعٖ زأکۆکبٔی  ٌٗ
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ڕ  ِٗ  جبیی ٌٗ رٖ سٗٚ  کرظٔی ٔٛٚسیٕی سبظٖ  ضٗ ڵ گٗ گٗ ٌٗ   
کبْ  گزاظٖ ٚ ثٗ پبضب  کٛڕٖ ثۆ  جی ٚا ِبِۆسحبی جبیجٗ ئٗ   ٖٚ کبٔٗٗ یری سِٛٗ

  ْ.  ٌٗ کبٔیبْ ثکٗ ر جبثٍۆ لٛڕٖ ، جب فێری ٔٛٚسیٕی سٗکرا رضبٔعٖ جٗ
،   کراٖٚ.  ضٛالسٗ ِٗ ثٗ  ز.( ئبِبژٖ پ.0٨١1یطعا ثزبِٛرا) کبٔی یبسبیٗ

 ٚ سبِبْ ٚ ت رٖٚ سٗ   ر چبٚیبْ ٌٗ ئبغبکبْ، ٘ٗٚ  ظار ٚ پبرٖ اڵجعار سٗ ظٖ
 یظٚا ثٗ ٌکٛ  ثٗ،  ثٖٛٚ ٔٗ ٖ ٚر گٗ ٚ ثبش اڵی لٗ ٚ سر لٗ ٚ ضکر ٌٗ ٚ ٘ێز

 ثێ ثٗ یص ِٗ ئٗ کبٔیبْ، ٖٚ ٔٗ ثۆ اْڕ گٗظە ریطعا ٘ٛٔٗ ٚ زأسث ثبضحریٓ
ثٛٚ.  ظٖ ا٘ی ٔٗڕزِْٛٚ  ْ ئٗ ٔع ٚ ضبٖٚ ری کبرِٗ ٚ فێرکٗ ِبِۆسحب ثٛٚٔی

، کبجی ضٛیعا  ثبسی ٌٗ جی ػٗ ٚڵٗ کبٔی ظٖ ِیرٖ  ٔعٖ رچٗ ، ٘ٗ ٚٔٗٛثۆ ّٔر  ٘ٗ
  ضبرٖ  ٕیبْ ٌٗیری ٚ ئبی ٔعی زأسحی ٚ ٘ٛٔٗ ڵجٗ زٔحریٓ زأکۆ ٚ ِٗ ِٗ
  جٛأب  ٌٗ ِبِۆسحبی چبک ٚ ثٗ  ِیطٗ اڵَ ٘ٗ کبٔعا ثیٕبکرظ، ثٗ ٚرٖ گٗ

کرظٔی   رظٖ رٖٚ ، ثۆ پٗٚاْ ظاثْٛٚ کبٔی ئٗ ضبٔٗ ٚ ثبڵٗ سر ٘بجٛٚچٛٚی لٗ
 .کبٔیبْ کٛڕٖ

ٔعێکی  ٘ٗ رسی ضسٛسی رٖ رۆژئبٚا،  ظٖ  ٌٗ، ٔعا کبٔی ٔبٖٚ ظٖ سٗ  ٌٗ    
ب فێرثٛٚٔی زأسحی ٙٔ جٗ ثٗر  ٘ٗ، یریبْ کرظ رگرت، کبجێ سٗ جریص ٖٚ

٘ێز ظرٚسث ٔبکبت،   ی  کبِڵ ٚ ثٗێحیس ٚضث کٗ ِۆراڵ ٚ ڕٖ  ٚٚت، ظٚٚر ٌٗڕ
اڵیص ڕٚ ِۆ فحبر ٚت ٚ ڕٖ ٛکٗڵس ٚضث ٚ ٘ٗ ڕٖرسی  ش کرظٔی ظٖٗ پێطک  ثۆیٗ

ت ِبِٛسحبی  ٔبٔٗ .  جٗ ٖٚ کبٔٗ رییٗ زأسث ٚ ٘ٛٔٗ  رسٗ پبڵ ظٖ  ضرأٗ
 ،  ٖٚ ثبٚکییبٔٗ ٚ ظایک چبٚی ر  ثٗ کٛٔی ِبڵی ضۆیبٔعا ثٗ  ٌٗ، ضسٛسی

  یٗ ٖٛێَ ض .  ثٗثٛٚظْ ٚ سزاظأی ضٛێٕعکبرأطی پێعراکر اللٗ ِبفی فٗ
ٚ  ر زأسث ٚ ٘ٛٔٗ یکبٔ ڵ گۆڕأکبریٗ گٗ پێ ٌٗ  ثٗرسی ضسٛسی پێ  ظٖ

َ  اڵَ ئٗ . ثٗ چٖٛٚ  ٖٚ ٚ پێطٗ رٖ ٚ ثٗ  ٔگبٚی ٔبٖٚ ٚجٕعا ٘ٗ سبزی ٚ پێطکٗ پیطٗ
ثۆ   ِیطٗ ٘ٗ،  رسٗ ظٖ  خۆرٖ  َ ، ئٗ یٗ ٖٚ ئٗ  ٖٚ ق ثکرێحٗ ثێ زٖ ظٖ  ی کٗ ضبڵٗ
کی یەْ ِبِۆسحب گّٗ ظٖ ٚ، ثٗ  کبْ ثٖٛٚ ٔع ٚ ضٛاپێعاٖٚ ِٗ ٚڵٗ ظٖ  کٛڕٖ

َ  جب ئٗ  جٗ لیمٗ َ زٗ ئٗ - یٖٛژارێکی پێزأ ٘ٗ  ضسٛسی ِبڵێ کٛڕٖ
  - اسث ٚ ظرٚسحٗڕیص  ۆژگبرٖڕ

کبٔی ثْٛٚ ٚ  گِِٗٛٛٚ خ ی ٘ٗ ر پبڵٗ زأسث سٗ  کٗ ظا، یٗ ظٖ َ سٗ ٌٗ    
  ِیٕٗ َ زٖ ر ئٗ سٗ  ری ٌٗ ٚٚثٗڕجریٓ  ٚرٖ ێرکرظْ ٚ فێرثْٛٚ،  گٗ،  ف ژیبٔٗ

  ضٛێٕعکبرٚ ی ژِبرٖ  ٌٗ رٔدێک سٗ  ر پێی سٗ  ر ثٗ .  جۆ ٘ٗ ظاگیرکرظٖٚٚ
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  زأی کٗ ٚسب ظٖ ئٗ،  ٔیب ثعٖٚری ظ فحٗ ی ضٛێٕعْ ٚ کحێت ٚ ظٖکبٔ ٔعٖ ڵجٗ ِٗ
 ثیریطث  ٌٗ).  یٗ ٘ٗ کی ضکۆێیٗ ٚ یی ٚرٖ گٗ  ٚ فێرکرظْ چ  ظٖ رٖ رٖٚ پٗ
، ضٛێٕعْ ر ثٗ  ثطرێٕٗ سبڵی پێٕح چٛار  ثٗ  ئێّٗ الی  ٌٗ ِٕعاڵ ر گٗ چێ ٔٗ
ک سبڵی  یٗ یبْ ِبٔگی ش ضٗ ْ ِٗ جٗ ِٕعاڵی ٚاڵجبٔعا، ٘ێٕعێ  ٌٗ ٚا ئٗ
 پیص ت،  جبیجٗ  ضٛێٕعٔگٗ  ٚا ظٚٚ سێ خۆرٖ ی ضۆی( . ئٗ ضٛێٕعٔگٗ  چێحٗ ظٖ

خیب ٔبٚی خیب  ثٗ ، ٔع٘ب فێرگٗ ٚسب چٗ ئٗ (Preschool)  یٗ ٘ٗ ة کحٗ ِٗ  چٛٚٔٗ
ک  ٖٚ ثیٕٓ.  رظا ظٖ ة ٚ ٘ٛٔٗ ظٖ ش کرظٔی ػیٍُ ٚ ئٗ پێطکٗ  ۆڵی ضۆیبْ ٌٗڕ

، (Private School) جی ی جبیجٗ ، ضٛێٕعٔگٗ((Public School ی گطحی ضٛێٕعٔگٗ
 Specialist)ٔع جّٗ ی جبیجٗ ضٛێٕعٔگٗ (،Home School)ٚ  ی ِبڵٗ ضٛێٕعٔگٗ

School،) ٗضۆ رثٗ سٗ ی ضٛێٕعٔگIndependent School))، ٗی  ضٛێٕعٔگ
 ( Ideal School)ی  ٚٔٗٛی ّٔ ضٛێٕعٔگٗ ، (Magnet School)ظاراْ ٘رٖ ثٗ

ی ضٛێٕعْ ٚ  یٕٗ ٚ ثٗیٓ  َ سٗ ٌٗ . زأکۆکبْ ٚ کۆٌێژ  یحٗ گٗ ظٖ جب .٘حع..
  .ەٚجٛٚ رکٗ ثٗ ثبضی پطکێکی  رسی ضسٛسی(یص ظٖ)فێرکرظٔعا، 

 ؟  چییٔ تی( ی تایبٔ یاُ وأّ -رضی خطوضی دٓ)  ضت ىٔ بٔ ٍٔ 

 ,Personal Tutoring )  (Private Lesson, Private Tutoring)رسی ضسٛسی  ظٖ
ثٛارێکی   زا ٌٗ سێکی ضبرٖ ِبِۆسحب یبْ کٗ  کٗ ظەگٛجرێ  رسٗ ظٖ ثەٚ 
  ٔع ضٛێٕعکبرێک ٌٗ ضٛێٕعکبرێک یبْ چٗ  کب ثٗ ضی ظٖ پێطکٗ یعاج جبیجٗ

،   ٚاجٗ کٗ .  ( ِبڵٗ ی خبر زۆرثٗ  کٗ(ضٛێٕێک ظا   ٌٗ  ثڕی ٘ێٕعێ پبرٖ
رسی  کبٔیبْ،  یبْ ظٖ رکی ِٕعاڵٗ ئٗ  ٚی ظایک ٚ ثبٚکبْ ثٗ پێعاچٛٚٔٗ

  ێک ٌٗ ٔعٖ ٓ،  یبْ فێرکرظٔی ثٗیالکبْ ثۆ فێرکرظٔی لٛرئبْ ٚ ئبی ِٗ
 . ٖٚ یٗیرسی ضسٛس ی ظٖ ضبٔٗ  ٔبچٕٗ  ٖٚ ێکی جرٖ ٔعٖ ْ ثٗ الیٗ  زیٕعأعا ٌٗ

ٚ ثبس ٚ ضٛاسی  ٚ لسٗ   ٖٚ فێرکرظْ،  ٌێکۆٌیٕٗٚ  ٖ ظر رٖٚ ی پٗ َ پطکٗ ئٗ
  ثٗ  ٖٚ جٗ سحراٖٚ ٚاٚی ثٗ جٗ ٚ ثٗڕئێّ ،  کٗٗ ج ثبثٗ  چٛٔکٗ  ، ر کراٖٚ سٗ ٌٗ

ڵ  ر ئبسحی جبکی کۆِٗ سٗ ب ٌٗٙٔ ک جٗ ٚ ٔٗ  ٚری ٚ ِبڵعاریٗٛٚ ئبث  ثٛخٗ
َ  ئٗر  سٗ  ٖٚ ی ظێٕیٗٚاظ)جیطعا ت ٚ زکِٛٗ ٚڵٗ ئبسحی ظٖر  سٗ  کٛ ٌٗڵ ثٗ

 .(ضبڵٗ
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 :رضی خطوضی دٓ کاّی باشٔ  ووٓڕ

  یٗ َ ضێٖٛ رسی ضسٛسی ثٗ ٔع ضبڵێک سٛٚظ ٚ ضێرٚثێری ظٖ چٗ  پسپۆڕاْ ثٗ
 : ْ کٗ ظٖ  ڕاڤٗ

o ِٗا عکبٔیبٔ رسٗ ظٖ  ی ٌٗ ٚ ضٛێٕعکبرأٗ ثۆ ئٗ  کی ثبضٗ جییٗ یبر
 .یەکی ظیکەر ٘ۆ ر یبْ ٘ٗ فٗ بْ سٗضۆضی ی ر ٔٗ ثٗ  خێّبْٚ ٌٗ ثٗ

o ٌٖۆژی،  ر ٘ێٕعێ ٘ۆی ثبیٗ ثٗ  ٌٗ ٗ ک ،گرێ ظٖ  ٚ ضٛێٕعکبرٖ ئٗسحی  ظ
  ٔبٚ پۆٌعا ٘ۆضی ثعاجٗ  ٔبجٛأێ ٌٗ،  ٖٚ ی ضۆیٗیحێس ، کٗرٚٚٔی ظٖ

 .ڵی ثڕٚا گٗ ٌٗ ێپ  ثٗ ێِبِۆسحب ٚ پ
o ٗ٘ ک ٌٗ یبْ ثۆضبییٗ ٌێٕێک، ثٛٚٔی کٗ  ٔی ضٛێٕعکبر ثٗسحکرظ  

َ ٚ  ٔگبٚی سێیٗ ٘ٗ  ی ٌٗ ٖٚ ئٗر  ثٗ  ک ثڵێی ٌٗ ٖٚـ  جێکعا یطحی ثبثٗ جێگٗ
َ  ضٗ َ ٚ ضٗ ٔگبٚی پێٕدٗ ٔبجٛأێ ٘ٗ  گیطحٖٛٚ ِی ضبڵێک جێٕٗ چٛارٖ

 . ٖٚ پڕکبجٗ  ٌێٕٗ ٚ کٗ ظرزَ  جٛأێ ئٗ رسی ضسٛسی ظٖ ٚا ظٖ ئٗ  ـ  جێجگبت
o ٖثٗ  ٖٚ ظڵی ضٛێٕعکبرێک ثکبجٗ  جٛأێ ضۆی ٌٗ ِبِۆسحبی ضسٛسی ظ ٚ  

ر  ر ٘ٗ ثٗ  ٌٗ ـ  ٚ ضٛێٕعکبرٖ ر ئٗ گٗ ئٗ ، ێٕێ ی جێجگٗ کٗ رسٗ ضۆضی ظٖ
َ  ی ضۆی جۆراثێ، کٗ کٗ جێکی ضٛێٕعٔگٗ ِبِۆسحبی ثبثٗ  ٌٗ ـ ٘ۆێک ثێ

 .جی ثکبت زٗڕٔب  سث ثٗ ٚ ٘ٗ  ٖٚ ٚیجێحٗ بْ ڕٖضٌٛك ثێ ی
o ٗسث ثٗ ٚ زۆرجر ٘ٗ  ِبڵٗ  ٌٗ ضێٛ پٗ ٚ گێر گۆضٗ  رِٓ ٚ ضٛێٕعکبری ض  

ثبضحر   چبٚی ٘بٚپۆي ٚ ٘بٚرێکبٔیبْ،  ثۆیٗ  ظٚٚر ٌٗ، ْ کٗ یی ظٖ ئبسٛٚظٖ
 .ْ گٗ ِبِۆسحبی ضسٛسی جێعٖ  ٌٗ

o ٗظاپێٛیسحٗ ضبٖٚ  ثۆ ضٛێٕعکبرٖ  یٗ سٛٚظی ٘ٗ  رسٗ ظٖ  َ خۆرٖ ئ ْ  
ٚ  ٚت ٛکٗڵس ٚ ٘ٗ  خٌٛٚٗ  ئبزاظْ ٌٗ  ٖٚ ِبڵٗ  ٌٗ  کبْ، چٛٔکٗٗ یجی جبیجٗ

 .گفحٛٚگۆظا
o ٖٚٚاٚ  سث پێٕبکبٚ جٗ ظٖ  کٗٗ رس ظٖ  ٔگی ضٛێٕعٔگٗ زٖ  ، ثٗ یٗ کبت کرا

 خبر ٘ب ٔعٖ چٗ ی ِبِۆسحبکٗ  کرێ ، ظٖ یطحٖٛٚ گٗ ی جێیٕٗ ٚ ضبڵٗ ، ئٗٔبثێ
  ثٗ  ٔعٖ پبثٗ ِبِۆسحب ظا  ضٛێٕعٔگٗ  ٌٗ کبجێکب  ٌٗ.  ٖٚ ثکبجٗ  ظٚٚثبرٖ ثۆی
 .کراٚ ظیبری ی ِبٔگبٔٗ ٚ  فحبٔٗ ٘ٗ  ۆگراِیپڕ ٚ  ضطحٗ ٚ کبت

o ٖثێ ِبِۆسحبی ضسٛسی ٘ٗ ،  ظٖ ئبٚااڵیٗرگبی پرسیبرکرظْ  ظ  ِٚٛ
،  ٖٚ اڵِعاجٗ کبْ ٖٚ خێ ثکبت ٚ پرسٗ خێجٗ  کٗ کبٔی ضٛێٕعکبرٖٗ یظاٚاکبری

 .ی ٔبٚ پۆي ٚأٗ پێچٗ  ثٗ
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o ٗرکبجێ  جٛأی ٘ٗ ثژێری ٚ ظٖ ڵعٖ ٘ٗ  ِبِۆسحبکٗ  کٗ  ضٛێٕعکبرٖ  ٖٚ ئ
 .ٚیسحی ثیگۆڕێ

o ٗخۆرٖ رک ٚ ٚاخیت ٌٗ ٚ ئٗ  خٗ رٖ ٚ ظٖ سزا  ٌٗ  ضٛێٕعکبر ثبری سٛٚک َ  
 .، زۆر ثە ظەگّەْ جبلیکرظٔەٚەی ٘ەیەظا رسٗ ظٖ

o ٖرگ ٚ ضٛارْ ٚ ضٛارظٔٗ ثٗٛپۆضیٕی خٍ  ٌٗ  ضٛێٕعکبر ئبزاظ ٖٚ   ٚ
ڵی یبسب ٚ  کۆِٗ  ٌٗ  ثریحییٗ  کبجێکب ضٛێٕعٔگٗ  ڵسبْ ٚ ظأیطحٕعا. ٌٗ ٘ٗ

 .پبثۀعثْٛٚرێسب ٚ 

  پٕحٗ   اڵَ ثٗ،  َ ضباڵٔٗ ر ئٗ سٗ  یٕٗ ێکی جریص ثطٗ ٔع ثرگٗ جٛأیٓ چٗ ظٖ
 . أەٚەٚٚٔکرڕ  کبْ گرێٕگٗ

 :رضی خطوضی کاّی  دٓ خراپٔ  ووٓڕ

  ٔییٗر ظٖ ِکێک،  ثٗ کٛ چٗ ٖٚ ،  ضطٗ ٚ زأسحجٗ ئبِێز رظٖ رٖٚ پٗ  َ کبرٖ ئٗ   
ر  سٗ َ ٌٗ جیڤ،  ٘ٗ ٔدبِی ٔێگٗ رئٗ ِٛکٛری ٚ ظٖ کٗ  رٚارێک  ٌٗ ضٗ  ٌٗ

 :ر ظٚٚ ِبِۆسحب ر ٘ٗ سٗ َ ٌٗ ر زأسث ٚ ٘ٗ سٗ َ ٌٗ ٘ٗٚ  ضٛێٕعکبر
 .(رسی ضسٛسی ٚ ِبِۆسحبی پۆي ِبِۆسحبی ظٖ)

  ک ٌٗ ر ضٛێٕعکبر، ٖٚ سٗ  رسی ضسٛسی ٌٗ کبٔی ظٖ جیڤٗ ٔێگٗ  رٚضسبرٖ
 : ٌٗ  ثریحیٓ، ْ سث ٔیطبٔکراٖٚ کبٔعا ظٖ ٖٚ ٔدبِی جٛێژیٕٗ رئٗ ظٖ

o ٖت ٚثبثٗ رس ظٖ  زێعٖ سحبٔعٔی پٗ  ثٗ ضٛێٕعکبر  کرظٔی ِێطکی ضپرز ٚ 
ثرظٔی ر سٗ ثٗ  ، ٌٗ جە کٗ ضٗ ٚٚ  ٚٚاٚ ِبٔع جٗ ضٛێٕعکبر ٚە ئٗ.  رک ئٗ

  ..ٚ ِبڵٗ  ٖٚ رێحٗ گٗ کبجێ ظٖ  گٗرسی ضٛێٕعٔ ش ظٖ پێٕح ضٗ
o ٖخێ کرظٔی ئٗ خێجٗ  سث ٌٗ رثٗ ثٗ  ثێحٗ رسی ضسٛسی ظٖ زۆر خبر ظ  ٚ

ثۆ رۆژی ظا٘بجٛٚ   جرظا، کبٔی جٗ ثبثٗ ثۆ ثێ  ظٖ  ی کٗ رک ٚ ٚاخیجٗ ئٗ
ک  یٗ  حر ٌٗزێ  کٗ ر ضٛێٕعکبرٖ گٗ جی ئٗ جبییجٗ ثٗ .ی ثکبت ئبِبظٖ

لٛرثبٔی   کبجٗ ت ظٖ ٚیص ٘ێٕعی ثبثٗٗ ئ ێ.ث ِبِۆسحبی ضسٛسی ٘ٗ
 . کٗ ضسٛسییٗ  رسٗ ظٖ

o ٌٗ ٗت ٚ  ئیسرازٗ  ِێطک ٌٗ ٚ  سحٗ ضکرظٔی خٗ ِی کبت ٚ ثێجٗ ر کٗ ث
 گرێ رظٖ ت ٖٚڕۆثۆ ۆٌیڕ   کٗ ضٛێٕعکبرٖ  رٖ ثٗ  رٖ ثٗ، اثٛارظْڕپطٛظاْ ٚ 

کبت ٚ  رظٖ زثٗ ی ِبِۆسحب ئٗ کٗ رسٗ ، ظٖ ، کٛێرأٗ ٖٚ ثێ ثیرکرظٔٗ ٚ ثٗ
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ۆٌێکی ڕی ِێطک  ٖٚ ٚی جٛضّی ثیرکرظٔٗ ئٗثێ  ڕٚا، ثٗ ری ظٖ سٗ ٌٗ
 .ثێ ٘ٗ

o ٗجٛٚضی ثٛٚ  ٚ کبِڵ ٔٗ  رزٖ ٘ێٕعێ خبر ضٛێٕعکبری ٘ٗ  رسٗ َ ظٖ ئ
ثٛٚٔی   ثٗ  یٗ ی ٘ٗکب پطح سث ظٖ ٘ٗکبت ٚ ٚا ٚری ٚ ثێجبکی ظٖٚغر

 . ِبٔعٚٚ کرظٔی زۆر ٔییٗضۆ  ِبِۆسحبی ضسٛسی ٚ پێٛیسحی ثٗ
o ٗزي زأیٓ ٚ فیزکرظْ   ٚ ضۆ ثٗ  ٖٚ خیبکرظٔٗٚ ضۆجی  گیبٔی چیٕبی

ٔبضی ضٛێٕعکبر   کبٔعا ٌٗ ژارٚ ثێ ِبِۆسحبیٗ ٘ٗ  ر ضٛێٕعکبرٖ سٗ ثٗ
    چبٚێک  ثٗ پۆي کبٔی ضٛێٕعکبرٖ خبریص ٘ێٕعێ  کبت. ظرٚسث ظٖ

 .ثێ ٚاْ ظأٗ ی ئٗٗ یٚپبی پٍٗ  ٌٗ  ک ْ، ٖٚ کٗ یری ظٖ سٗ
o ٗرسٗ ظٖ  َ خۆرٖ ری ضراپی ئٗ کبریکٗێرژ  ٚێحٗ کٗ ی ضێزاْ ظٖ ثٛخ  ،

ٔع  ثێ ٚ چٗ راِبجێکی ثبضی ٔٗ ظٖ  کٗ ر ضێزأٗ گٗ جی ئٗ جبیجٗ ثٗ
 .کبٔی گرججێ ی یبْ ِٕعاڵٗ کٗ ِٕعاڵِٗبِۆسحبێکیطی ثۆ 

 و خوێْذکاراّی پۆه:   ر خوێْذّگٔ ضٔ رضی خطوضی بٔ ری دٓ کاریگٔ

  ٔعٖ رچٗ ْ، ٘ٗ سحی پێجکٗ سحبی ضسٛسی ٘ٗٚ ِبِۆ ی ضٛێٕعکبر ٖٚ ثێ ئٗ ثٗ      
ٚ  اڵَ ثبرێک کێطٗ  ، ثْٗ  ظٖ ٔدبَ ظٖ ئٗ  ٖٚ ِبڵٗ  یبْ ٌٗ کٗ ثٛٚٔٗچبالکیی فێر

 ْ.  کٗ ٔعرٚسث، ثۆ پۆي ٚ ِبِۆسحبی پۆي ظرٚسث ظٖ ضی ٔبجٗ ِٛاری ٚ کٗ ٔب٘ٗ

لً ٚ  کرظٔی ػٗ ضٗ ٚٚی گٗڕ  کبرٚ ِٕعاڵٓ، ٌٗ رزٖ کبْ ٘ٗ رٖی ضٛێٕعکب زۆرثٗ    
 –سێ  ر کٗ ٘ٗ  ی کٗ ٖٚ ای ئٗڕٖ ر سٗ  ٖٚ ئٗ ثْٛٚ ٚ ٚاٚ کبِڵ ٔٗ جٗ  ٖٚ کرظٔٗثیر

ڵێ  ظأیطێث،  کۆِٗ  ێٕعٔگٗی( ضٛ زٍٖٗ ڕ)ر  سٗ  کبجێ ٌٗـ  پیبٚ ثێث یبْ ژْ 
  ٌٗ  ِٗ . ئٗ رغٛة ٔییٗ ٘ێٕعێ خبر ِٗ  کبت کٗ خّٛخۆڵ ظٖٚ  ٚجٛٚ  ٛ کٗڵس ٘ٗ

ٔیطحبیٓ  ر ئٗ گٗ  (. ٚاجٗ زٍٖٗ ڕسرٚضحی )گٛٚجرێ  پێیعٖ  رظٖ رٖٚ زأسحی پٗ
  ٖٚ ِبڵٗ  ٌٗ  کب، کٗ ٚت ظٖ ٛکٌٗس ی ظأیطێٕی، ٘ێٕعێ ٘ٗ زٍٖٗ ڕر  سٗ ثێٕی ٚ ٌٗ

رْ  ٘بٔعٖ  ٖٚ رٖ ی سٗ َ ظٚٚ ضبڵٗ ظا ئٗ ی ضۆی ٔبیکبت. ٌێرٖ کٗ ر کٛرسییٗ سٗ  ٌٗ
ر  ْ ِبِۆسحبی ضسٛسی ٚا ٌێجکبت گیبٔێکی یبضی ٚ جێگعٖ ضٛێٕعکبری ضبٖٚ  کٗ

ر ثۆ  کب ٘ٗ ی ظٖڕپۆٌعا،  پرسیبری ثبزا  ثکبت  ٌٗ عا ظرٚسثٔبضی  ٚ ثێ ثبکی ٌٗ
گریٕگ   ٖٚ الیٗ ضیٛێٕێ،  ثٗ کب. ٘ێّٕی پۆي ظٖث ت خبڵٗ ضٗ  ی ی ِبِۆسحبکٗ ٖٚ ئٗ

رلبچ ٚ  سٗ  ضبجٗ ێ لبچ ظٖث ر ٘یچ ٔٗ گب یبْ ٔب، ٘ٗ جێٕٗ  کٗ رسٗ ظٖ  ٔییٗ
کبٔی  ٖٚ جبلیکرظٔٗ ، ٖٚ رس ٔبٔٛٚسێحٗ ٚ ٔبکبت، ظٖ یرٖ کبٔی پۆي پٗ ێّٕبیٗڕ

کبری السبری ٚ ِبِۆسحب ڕأبگرێ، ٘ێٕعێ خبراْ   . گۆێ ٌٗ ضٗ ثێ ثبیٗ  الٖٚ ثٗ
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یبْ   ٖٚ رٖ ظٖ  ا ثچێحٗظ ٚڵ ظٖ ٘ٗ ٚ   ٚەی پۆيژٚٚر  ٔگ ظێحٗ کب. ظرٖ ظٖ  ِٕٔٗعااڵ
  سبضحٗ کب.  ثٗ جعٖ ی ِۆڵٗاثێ.  زۆر ظاٚ ٔٗ  ئبِبظٖ  کٗ رسٗ ظٖ ر ٌٗ ٘ٗ

ِٛٚ  فحبری ٖ٘ٗ ڕ  ٔعٖ رچٗ ٘ٗ ـ  ِبٔٗٗ . ئ ضٛێٕعٔگٗ  ٖٚ ێحٗ ٔٗ جب  ٖٚ ػٛزظێٕێحٗ
جٛأێ پۆٌێکی سێ  س ظٖ کٗ  ک جبکٗ یٗ  اڵَ چۆٔکٗ ثٗـ   ضٛێٕعکبرێک ٔییٗ

  کٗ یٗ ٚ پۆي ٚ سحبفی ضٛێٕعٔگٗ ثۆ ِبِۆسحب  ڵێ کێطٗ ثعا، کۆِٗ سی جێک کٗ
َ  ی ضٛێٕعٔی ئٗٗ ۆسڕر پ سٗ جیڤی ٌٗ ێکی ٔێگٗ ٖٚ ظأٗکبر  کب.  کٗ یعا ظٖ پٗ
 ثێ.  ظٖ  زگبیٗ ظٖ

 رضی خطوضی:  ر خودی ٍاٍۆضتای دٓ ضٔ ری ىٔ کاریگٔ

چ   رسی ضسٛسی. ثزأیٓ ئٗ . الی ضٛظی ِبِۆسحبی ظٖ ٖٚ یٕیٗ ثب ئێسحب ثبظٖ      
ژیٕگە ٚ ٚ   ِیزاظٖ ئبظٖ  ک ئێّٗ ر ٖٚ ٚیص ٘ٗ . ضۆ ئٗ یٗ ِٛٚػبٔبجێکی ٘ٗ  خۆرٖ

 .  یٗ ٘ٗ  ٖٚ ریٗ سٗ یبْ ضۆیبْ ثٗ ر، کبریگٗ ٚٚرٚثٗ ظٖ

ضٛێٕێکی   ٌٗ)َ  کٗ ِٛٚػبٔبجی ِبِۆسحبی کٛرظسحبْ ظٖ  ثٗ  ظا، ئبِبژٖ ِٓ ٌێرٖ    
  ی کٗ سحٗ لعٖ ٚ زٗ  ٚ ِزٖ ر ئٗ راِجٗ ثٗ  ر ٚاڵجبٔی جریص(. ٌٗ سٗ  ٖٚ جر ظێّٗ

 ظا:  یص ظٖج سبرٖ ڵێک لٛرثبٔی ٚ ضٗ ٚ کۆِٗ ٚی، ئٗ کٗ ٔگی ظٖ چٗ

ٚاَ  رظٖ ٚ ثٗ ێکی زۆر ٖٚ گٛٚجٕٗسر ئبکبِی ظٖ  ، ٌٗ سحٗ ِێطک ٚ خٗثٛٚٔی ِبٔعٚٚ   
پێص   . ٌٗ ٖٚ ٚێحٗ کٗ ی ٌێعٖ سحٗ رٚٚٔی ٚ خٗ ،  ئبزاری ظٖ ٖٚ سبٔٗ ٚ ثێ پطٛٚ ٚزٗ

،   ضۆی جێعا ِبِۆسحبیٗ  ی کٗ ییٗ ٚ ضٛێٕعٔگٗ کبٔی ئٗ ضٛێٕعکبرٖ ِٛٚیبْ، ٘ٗ
ی  ٖٚ رس گٛٚجٕٗ ٔعاْ ظٖ کبجێ ِبِۆسحب ظٚای چٗ  ْ،  چٛٔکٗ رٖٚ  ٔعی گٗ رِٗ رٖ زٖ
ت ٚ  کٗ ضٗ  ٖٚ پۆٌٗ  چێحٗ ظٖٚ،  ۆژ ٚ ضٗڕی  ٖٚ ثێ پسبٔٗ  ک ٚ ثٗ ظاٚ یٗ  ک ٌٗ یٗ

  ِیطٗ . ٘ٗ ٖٚ ثڵێحٗ  کٗ رسٗ ظٖ  ٖٚ جٗ ِبسٗ رَ ٚ گٛڕی ٚ زٗ گٗ  ، ٔبجٛأێ ثٗ ٘یالکٗ
رسی ضسٛسی ٚ  خیبٚازی ٔێٛاْ ِبِۆسحبی ثێ ظٖ  سث ثٗ کبْ ٘ٗ ضٛێٕعکبرٖ

رک  ْ.  ضٛظی ِبِۆسحبی ضسٛسی ظٖ کٗ رسی ضسٛسی ظٖ ِبِۆسحبی ِبٔعٚٚی ظٖ
 ظات.  رٚٚٔی ئبزاری ظٖ ٘ێٕێ،  ظٖ  ر ضۆضی ٔٗ سٗ ثٗ  ٔعٖ رچٗ کبت، ٘ٗ ظٖ  ٖٚ ثٗ

 یج زّٗ زٖ ڕ( ی پ سحٗ ِێطک ٚ خٗ)ی  ٔٗ الیٗ  ِٗ . چبالکێکی ٘ٗ ٖٚ رس گٛٚجٕٗ ظٖ  
  ٖٚ ْ. ئٗ ٔبکٗ  ِٗ ثٗ رک ظٖ  ٖٚ گٛٚجۆجٗ رسیبْ ٔٗ ت ظٖ ی لٗەٚأ .  ئٗ ٚ ژاْ ٚ ثرکٗ

سحبْ کبر  اٖٚڕثی  ِێطک ٚ زٕ٘ی( ثٗ)ی  کٗ رسٗ ظرێژایی ظٖ  ثٗ  کٗ  ەییِبِۆسحبی
ٚی  ثێ ئٗ ٔدبَ ثعا ثٗ ی ضۆی ئٗ کٗ جٛأی کبرٖ رێک ظٖ یحٗکبجێکب ف  کبت ] ٌٗ ظٖ

کبجی جٛٔع کرظٔی ثٛٚرغێکعا، گۆرأی ثڵێث ٚ   جٛأی ٌٗ ، ظٖ ٖٚ ثیری ٌێجکبجٗ
ی ثۆ گۆرأی ڕاگرێ ٚ ضۆض  ثکێطیث ٚ گٛێ ٌٗ  رٖ ثٕێطحیص ثدٛێث ٚخگٗ
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حب ٚی ِبِۆسی چب ێکعا ثیٍجیٍٗ لیمٗ ر ظٖ ٘ٗ  [. ٌٗ . ثدٌٛێٕێ ٚ لسبٔیص ثکبت ٚ...
ێکی  ر رسحٗ ٘ٗ  . ٌٗ ٖٚ ثێحٗ ٚ ثچٛٚک ظٖ  ٚرٖ ظٚ ثیسث چبر گٗ ی سٗ ێژٖڕ  ثٗ

کبٔی  ْ. ژێیٗ کٗ ِبر کبر ظٖ ٚ ظٖ  ت ِبسٌٛٚکٗ سێ سٗ  ئبضبٚجٕی ظا، پحر ٌٗ
رس  ظرێژایی کبجی ظٖ  سبٔی ئبسبیی ِبٔعْٚٚ. ثٗ ش ٘ێٕعی کٗ رٚٚی ضٗ گٗ

ی  خٌٛٗ  ی زِبٔی ٌٗ ٘ی ئبسبیی. خٌٛٚٗ  ٌٗ  ی ظڵی زۆرجرٖ ی جرپٗ ٚی رێژٖ گٛٚجٕٗ
رجبش ٚ  ظ سٗ لٗ . ژأی لبچ ٚ پطحی ثٗ کبٔی جر زێحرٖ رٖ ٖٚ ِٛٚ پیطٗ زِبٔی ٘ٗ

ظ  لٗ  ، ثٗ ٖٚ کبٔییٗ سییٗ  چێحٗ ظٖ  ی رۆژأٗ پ ٚجۆزٖ ٚ جٗ ی ئٗ ێژٖڕ.   کبٔٗ ضۆفێرٖ
 . ... کبٔٗ لبِٗ رێکی ضٗ سکعٖ ٘ی گٗ

ِبِۆسحب   ، کٗ ٌّبٔعٖٚ یبْ سٖٗ ٚ کبْ،  ئٗ کبٔی جبلیگٗ زأسحییٗ  ٖٚ ٌێکۆٌیٕٗ    
ر  سٛٚظ ٚ کبریگٗ رسی پٛٚضث ٚ ثٗ جٛأی سی یبْ چٛار ظٖ ر ظٖ ٘ٗ  ۆژأٗڕ

کبٔی پۆي ٚ  ِٛٚ ظاپێٛیسحییٗ ٘ٗ  کبت ٚ ضٛێٕێکعا، کٗ  ٚیص ٌٗ ، ئٗ ٖٚ ثڵێحٗ
یص الی  ِٗ ئٗ  کٗ ـ یبر کراثٓ  ٚ جٗ  ئبِبظٖٚ ژیٕگە  ٚ ِبِۆسحب  ضٛێٕعکبر

، ضراپی  َ کبرٖ رئبٔدبِی ئٗ ظٖ  ٚاجٗ کٗ،  ـ ثێ  سث ظٖ رظٖ َ ثٗ ِبٔبْ زۆر کٗ ِٗ
یی ثێ یبْ  ٔٛٚکٗ ٘ٗ  َ ضراپییٗ ٚسب ئٗٗ ، ئ ی ِبِۆسحبیٗیٔعرٚسح ٚضی جٖٗ ڕ

ضٛضی  ی ٔٗ ر ضێٖٛ سٗ  . ٌٗ ٖٚ ڵجعاجٗ ری ٌێٙٗ ٔع سبڵێکی جر سٗ ظٚای چٗ
کبْ ٚ یەٚکرظٔی سی ٚژِیطٛێٓ ٚ ٘ٗ ٚ جٗ ٗ گٛرخیٍٚ   کرٖ ٚ ضٗ پطحئێطٗ

 . ئبٚسبٔی لبچ ٚ...

ر  ٚ ٘ٗ ٔگبٔی ضٗ ٚ جب ظرٖ یٗ  رسی زۆریبْ ٘ٗ ی ظٖ ٚ ِبِۆسحبیبٔٗ ئٗ    
  ثٓ. ثێ ئبگب ٌٗ راْ ظٖ ی ضێزأی ٚ ثراظٖیگیر ریکٓ، جۆضی گۆضٗ ضٗ

 ی ٔٗ ظٚٚ الیٗ جیڤی ٚی ٔێگٗ راْ،  کبرظأٗ کبٔیبْ ٚ ژْ ٚ ظۆسث ٚ ثراظٖ ِٕعاڵٗ
 عا. ف رٖ رظٚٚ جٗ ر ٘ٗ سٗ ٌٗ  یٗ ٘ٗ

٘بجٓ ٚ  ٖٚ پیرٖ َ،  ثٗ کٗ ر ظٚٚ سێ رۆژی یٗ ی ِبڵی ضٛێٕعکبرظا، ٘ٗ زۆرثٗ  ٌٗ   
ێژ جر  کبْ ظٚٚرٚظر رسٗ ،  جب ظٖ یٗ ٚریبْ ٘ٗٚزز  ٚ لبٖٚ ضێر٘بجٓ ٚ چبٚ  ثٗ

ِبِۆسحبکبْ ضۆیبْ  ، سبرظجر ظەثٕەٚە،  کٗ رِٛگٛٚڕی پێطٛازییٗ ٚ گٗ ، ئٗ ٖٚ ثٕٗ
 رگرْ.  ضحێکی ئبسبیی ٖٚ  ْ ثٗ ظٖ ٚڵعٖ اڵَ ٘ٗ ْ ثٗ کٗ ظٖ  ِٗ سث ثٗ ٘ٗ

ر   سٗ رِبْ ثٗ ٚ فٗ ِر ،  ئٗ ٖٚ ٔبزٚفیزٖ  کبْ، زۆر ثٗ ضٛێٕعکبرٖ  ٘ێٕعێ ٌٗ   
کبجی   ر ٌٗ ک سؼبت ثٗ یٗ  کٗ  ْ،  زۆر ئبسبییٗ کٗ یبٔعا ظٖ ِبِۆسحبکٗ
خبر زۆر  ثگۆڕێ. ٚاجٗ  کٗ کبت ٚ کبجٗث عی ٔ یٖٛ ، پٗ کٗ رسٗ ژٚٚأی ظٖ
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ٚ زۆر ئبزاظ   یٗ کٗ سحی ضٛێٕعکبرٖ  ر ظٖ ثٗ ٚ ٌٗ ئٗ  کب کٗ سث ظٖ ِبِۆسحب ٘ٗ
 .  یٗ رٚٚٔی ٘ٗ ٚیص ئبزاری ظٖ ٚجی ظا. ئٗ ٛکٗڵس ٘ٗ  ٌٗ  ٔییٗ

چٛٚٔی  رٔٗ کبجی ظٖ  ک، ٌٗ ئیسراخییٗ  خۆرٖ  سحکرظْ ثٗ ٘ٗ   
کب  سث ظٖ ژێٕێ ٚ ٚا ٘ٗ ضٍٗ رٚٚٔی ِبِۆسحب ظٖ ظٖ. ثبری  کٗ ضٛێٕعکبرٖ

،  سبر چٖٛٚ ضٗ  ی ثٗ کٗ ٔدٖٗ ڕ ْ ٚ کٗ ٔطحی ظٖ رزٖ سٗ  کٗ ثبٚأی ضٛێٕعکبرٖ
 .  یص ضحێکی ضۆش ٔییٗ سث کرظٔٗ َ ٘ٗ ئٗ  کٗ

کٛ  کبٔی ٖٚ لٛرسٗ  زأسحییٗ  جٗ ب ثبثٗٙٔ ِبٔبٔعا، جٗ الی ِٗ  ر ٌٗ گٗٗ ئ   
ک،  یی ٖٚ جی ٚێژٖ ٚ ِبجّبجیک ٚ٘ێٕعێ ثبثٗ یزأ ٚکیّیب ٚ زیٕعٖفیزیک 

  ٚا ٌٗ ی ضسٛسی ثۆ ثگیرێ، ئٗکبْ، ِبِۆسحب ة ٚ زِبٔٗ ظٖ رێزِبْ ٚ ئٗ
 ر زأسث ٚ ٘ۆٔٗ  ْ ثٛارێک ٌٗ گّٗ ظٖ کبٔعا، ثٗ ٚجٖٛ پێطکٗ  ٚ ٚاڵجٗ اٚارۆژ

رسی ضسٛسی ضۆی  ، ِبِۆسحبی ظٖ ٖٚ ظۆزیحٗ ظا ظٖ ررزش ٚ ژیٕگٗ ٚ ٖٚ
 ێطثچ  گبجٗ جب ظٖ  ثیگرٖ  ٖٚ کبٔٗ یٗث ظٖ زأسحی ٚ ئٗ  رسٖٗ ظ  ثێ. ٌٗ ٔٗ

جکرظْ  ِکی ظایک ٚ ثبش ضزِٗ ٚ، ضیری ِٗ  ٖٚ کرظٌٔٗێٕبْ ٚ ِٕعاڵ ضبٚیٕ
ٚ   گ ٚ پطیٍٗ کرظٔی سٗ رظٖ رٖٚ ٚ ظیکۆرظی ٔبٚ ِبڵ ٚ ئبرایطث ٚ پٗ

 ٚ رٚ ظیزایٕی پرۆگراَ  جٗ ی کۆِپیٗ ٖٚ ٚ چبککرظٔٗ  پبکڕاگرجیٕی ژیٕگٗ
رسی  ی ثٛٚک ٚ زاٚا ٚ ظٖ رظٖ ٚی پٗ رسی ضٗ یٓ ٚ ظٖرٚٚظ کڵخ

رچی  سپسٛاری ٚ ٘ٗ ٚأی ٚ ئٗ ٌٗ ٔگٛیٓ ِٚٗ رگیری ٚ ِبٔگی ٘ٗ ٘بٚسٗ
  ٚٔٗٛثۆ ّٔ ـ  یٗ ، ِبِۆسحبی ضسٛسی ضۆی ٘ٗ یٗ رزش ٘ٗ ٖٚ  خۆرٖ

ضسٛسی ڕِجبزی،  ِبِۆسحبی ضسٛسی غبرغبرأێ ٚ ِبِۆسحبی
ِبِۆسحبی ضسٛسی ،  یٗ رچی ئبِێری ِۆزیک ٘ٗ ٘ٗـ  . ٌێعاْ ٚ.. لڵٗ جٗ

ر، یبْ خبزٚ ٖ ْ، فٍٛٚجٍێع ک ِبِۆسحبی گیحبرژٖ ٖٚـ   یٗ جی ٘ٗ جبیجٗ
، ِبِۆسحبی ضسٛسی  یٗ ٘ٗ  ٚظٚٔیبیٗ ِبی ئٗ رچی سٗ ، ٘ٗ٘ٛڵ... ٚظٖ فٗ ظٖ

ِبی  کبْ ِبِۆسحبی سٗ ئیٕگٍیزٖ  ت کچٗ ٔبٔٗ جٗ ــ   یٗ ضۆی ٘ٗ
ثی یبْ جٛرکی یبْ فبرسی، یبْ  رٖەِبی ػ سٗک  اڵجیٓ، ٖٚ رۆژ٘ٗ

ِٛٚ  ٘ٗ٘ەیە.  ثۆ  ٔحیٓ رخٗ رازیً ٚ پیرۆ ٚ ئٗ ِبکبٔی ٚالجبٔی ثٗ سٗ
جب   ثیگرٖ  ٖٚ یٗیر جبض یکٗ پٗ  ، ٌٗ یٗ کبْ، ِبِۆسحبی ضسٛسیبْ ٘ٗ پیطٗ

ْ  رسی ضسٛسی ثۆ ضبٖٚ ت ظٖ ٔبٔٗ ری، جٗ ری ٚ فیحٗ ظارجبضی ٚ ئبسٕگٗ
  ْ چۆْ ظٚای ٌٗ کٗ فێریبْ ظٖ  ، کٗ یٗ ٔیص ٘ٗکب ظارٖ ٚ جبزیٗ  پرسٗ

ک  رْ. ٖٚ ر ثٗ سٗ بیی ضۆیبْ ثٗسحعأی ئبزیزێک ثحٛأٓ ژیبٔی ئبس ظٖ
ضسٛسی  یێگبی ِبِۆسحبڕ  ٌٗ ێٚ ثێ جۆ ثحٗ ضحێک ٘ٗ  جٗٗ زّ ٛجُ زٖگ
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ظا  ٚاڵجبٔٗ  چی ٌٗ ٔٗثیر  ضحبْ ٌٗ ٖٚ ثێ. ئٗ ۆسحبی ٔٗفێری ثی ِبِ
.  یٗ ا٘ێٕبیبْ ٘ٗڕضك ٚ  ٚ ِٗ  ٚأبِٗڕیص ثکبٔ لبِٗ ضٗری  سگٍێعٖ گٗ

  ْ ثٗ ٚێ ثیکٗ یبٔٗ ظٖ  ٚ ثطٛێٕٓ کٗ  ٚ ثٛارٖ رس ٌٗ ظٖ  ٔبچبرْ کٗ  ثۆیٗ
 ی ضۆیبْ. پیطٗ

رسی ضسٛسی  َ، ظٖ کٗ جٗ ۆکی ثبثٗڕ ی ٔبٖٚ ٖٚ ر ئٗ ثٗ ٌٗ    
َ  ئٗ ڕ ِٗ ٗ ، ٌ ٖٚ ٚ فێرکرظٔٗ  رظٖ ٖٚر پٗ  ثٗ  سحٗ یٖٛ ٚ پٗ  کبٔٗ ضٛێٕعکبرٖ

 ٚاْ ٚ ی خیبٚازیی ئٗ پٛٚضحٗ  َ، کٗ کٗ ێک ظٖ سحٗ ڵٖٛ ٘ٗ  یٗ ٌٗ سٗ ِٗ
 َ:  کٗ سث ٔیطبْ ظٖ ی جێعا ظٖ ئێّٗ

یزیبظا، ٚ ِبٌ کی ژاپۆْ ٚ کۆریب کبٔی ٖٚ ٖٚٛٚج پێطکٗ اٚا ٚ ٚاڵجٗ رۆژ   ٌٗ 
ٔع ٚ  جّٗ جبیجٗ ٔعێکی ثچٛک ٚ ٖ٘ٗ ڕٔع  چٗ  رسی ضسٛسی ٌٗ ظٖ

ئبِبٔح ٚ   ثٗ  ٖٚ جٗ سحراٖٚ ٚیص ثٗ ، ئٗ یٗ ی ٘ٗڵۆڕا ظ  ظیبریکراٖٚ
ٚاْ  سحی ثێٕٓ. ٚاجب ئٗ ظٖ ثٗ  سحیبٔٗ ثٗ ِٗ  ی کٗ ٚ ضحٗ ئٗ ِەراِی

ژیبٔی   فیؼٍی فێرثٓ ٚ ٌٗ  گرْ جب ضحێک ثٗ رظٖ رسی ضسٛسی ٖٚ ظٖ
ْ  گّٗ ظٖ ْ. ثٗ ی ثکٗ یی ضۆیبٔعا پرکحیزٖ زأسحی یبْ پیطٗ

رسی  جب کۆجبیی سبڵ ظٖ  ٖٚ جبی سبڵٗ رٖ سٗ  ، ٌٗ یٗ ضٛێٕعکبرێک ٘ٗ
ٔع  رگرێ. ظایک ٚ ثبٚکی ضٛێٕعکبر، چٗ جێکعا ٖٚ ثبثٗ  ضسٛسی ٌٗ

جی  ی یبرِٗ ٖٚ ر ثۆ ئٗ کبت، ٘ٗ ر ظٖ ثٗ سحٗ ی ظٖ کٗ رسێک ثۆ ِٕعاڵٗ ظٖ
ا، یبْ عکحێجێک  ٔع ٌٗ ٔعێک یبْ ظٚٚ ثٗ یطحٕی ثٗ جێگٗ  رثگرێ ٌٗ ٖٚ
،  لیسیی چٖٛٚ  ک ٌٗیە٘ۆ ر ثٗ  ی ٌٗ رسبٖٔٗ ٚ ظ ی ئٗ ٖٚ ػٛیز کرظٔٗ جٗ

اڵَ ظاثیٓ کرظٔی  زِْٛٚ. ثٗ ک ئٗ کرظٔی یٗ ب ثۆ ضۆ ئبِبظٖٙٔ یبْ جٗ
ظرێژایی سبڵ، زۆر  کبْ ٚ ثٗ جٗ َ ثبثٗ رخٗ ن ٚ ثۆ سٗ ٔع ِبِۆسحبیٗ چٗ

  ت لٛجبثی، ٌٗ چٛار صٗیی  کی ئبِبظٖیە ضٛێٕعٔگٗ  ٌٗ)،  ٔٗ گّٗ زۆر ظٖ
  ب ظٚأزظٖٙٔ جٗ ٪211سبڵی   ظا ٌٗ ـ  ٔعا  ضحی ئێرٌٗٗ پبیح ـ  ضبری ظثٍٓ

ثٛاری ِبجّبجیک ٚ فیزیک ٚ کیّیب،   ضٛێٕعکبر ِبِۆسحبی ضسٛسیبْ، ٌٗ
ٔدب ضٛێٕعکبر  ت ٚپٗ صٗ ظٚٚ  اڵَ زیحر ٌٗ ێک. ثٗ فحٗ ٔع ٘ٗ گرججٛٚ ثۆ چٗ

کبٔی  ِٗ کبٔی ِۆزیک ٚ گٗ ِبِۆسحبی ضسٛسیبْ ثۆ فیر ثٛٚٔی ئبِێرٖ
.  ..کیطبْ ٚ فۆجۆگرجٓ. ٚ ٚێٕٗ سپسٛاری ِبٚ ثبٌی ٚ ئٗٗ رزش ٚ س ٖٚ

کی  ٚاْ، چبالکییٗ الی ئٗ  رسی ضسٛسی ٌٗ ظٖ ،کٛرجی  . ثٗ گرججٛٚ.(
ٚی ثبش ٚ  ثێ کبرظأٗ ٚ ظٖ  ٔی ئبِبٔح ظیبریکراٖٚ کٛرت ضبیٗ

 ثێ. چبٌٚێکراٚیطی ٘ٗ ڕٖ
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اٚا، زۆر ڵکی رۆژ کبٔی ضٗ جییٗ اڵیٗ کۆِٗ  ٔعییٗ یٖٛ ی پٗ ٖٚ ر ئٗ ثٗ ٌٗ   
ک الی ضۆِبْ، ثبٚأی ضٛێٕعکبر  ، ٖٚ ڵکێص ٚ جٛٔعٚ جٛڵ ٔییٗ جێکٙٗ

ثکبت   ٔعی پێٖٛ یٖٛ ک الی ضۆِبْ، جب پٗ ِبِۆسحبی ضسٛسی ٔبٔبسێ ٖٚ
ی  ٘ب ٔٛٚسیٕگٗ ٔعٖ کبٔعا چٗ ضبرٖ  ٌٗ  ، ثۆیٗ ٖٚ ِبڵٗ  ٚ ثیٙێٕێحٗ

  ٔعیبْ ٌٗ یٖٛ ٔبٚٔیطبْ ٚ پٗ) یٗ رسی ضسٛسی ٘ٗ ِبِۆسحبیبٔی ظٖ
ڵێٓ  یعٖێپ  کٗ  یٗ َ ٔٛٚسیٕگٗ (. ئٗ یٗ رٔێحعا ٘ٗ ٚ رێکالَ ٚ ئیٕحٗ ۆژٔبِٗڕ
(Tuition Centre – or Agencyٖٚ ،) ِبِۆسحبی   کی ثچٛٚکٗ بٔیبیٗک کۆِپ

ٚاْ  ی، ئٗ کٗ ظٖ ێٖٛٔعیبْ پ یٖٛ کبجێ جۆ پٗ،  یٗ جی ٘ٗ ثبثٗ فرٖ
ٚ  رت ٚ ضٗ  ٖٚ یحٗ کٗ ظٖڕَ پڕٚ فۆ ثژێرْ ڵعٖ ثۆ ٘ٗ ت ِبِۆسحبکٗ

گێرێ  رظٖ ضث ٖٚ کبْ پێص ٖٚ رسٗ ی ظٖ ی.  پبرٖ کٗ کبٔی ٚاژٚٚ ظِٖەرخە
یٕی کبت ٚ ێگۆ  ٌٗ  ٖٚ یحٗ کٗ ئبگبظاریبْ ٔٗ( سؼبت 24)ر پێص  گٗ ٚ ئٗ

ٚجێ. ٔرضی ٛس ت ظٖ ٚ سؼبجٗ ی ئٗ ٚػیعی ظیبری کراٚ، پبرٖ ِٗ
ٚاڵجێک ثۆ   ٌٗ  ٔعٖ رچٗ ، ٘ٗ رِی ظأعراٖٚ فٗکی یە ضێٖٛ  کبْ ثٗ رسٗ ظٖ

  ک سؼبت ٌٗ اٚا یٗٚاڵجبٔی رۆژ   گطحی ٌٗ ، ثٗ یٗٗ ٚاڵجێک خیبٚازی ٘
  ، ٌٗ ٔعٖ پبٖٚ (  2١ـ   21)را  ئیٕگڵحٗ  ، ٌٗ ( ظٚالرٖ 21ـ   21)ٚٚری  ظٖ
  . ٌٗ ۆیٗڕیۆ (  41ـ   21)ٔعا  ئێرٌٗ  ، ٌٗ ظٚالرٖ(  2١ـ   21)ریکب ِٗ ئٗ

ٚ ثبضیص  . ِبِۆسحبی ٔبٚظار ( ظۆالر21ٖ) کبجٗ ( ظٖ ییٕٗ 2111)ْ ژاپۆ
 ،(  Dr. JimSuttie) رسی ضسٛسی ٘ی . گرأحریٓ ٔرضی ظٖ ٔرضی گرأحرٖ

( ١0١)  ثٗ ی سؼبجٗ سێ ر ٘ٗ ریکب، ِٗ ئٗ  ٌٗ  گۆٌفٗ یبری ِبِۆسحبی  کٗ
 . (٪211) ظۆالرٖ

ی رس ش ثزأێ؛ ِبِۆسحبی ظٖ َ زأیبریبٔٗ ر ئٗ َ ضٛێٕٗ کٗ ز ظٖ زٗ    
، ثۆ  ٖٚ کٗ ی ٔٛٚسیٕگٗ ێگٗڕ  رضحبری ضۆی، ٌٗ رپٗ ضسٛسی سٗ

ظڵی  ضٛێٕعکبر ثٗ ر ، گٗ یٗ ٔٗٚک ّٔٛ رس ٖٚ ِیٓ ظٖ کٗ ، یٗ ظاثیٕکراٖٚ
کبٔی ِبِۆسحب  رسٗ ظٖ  ی ی ثگۆڕێ، ژِبرٖ ِبِۆسحبکٗ ێجٛأ ثٛٚ ظٖ ٔٗ

( 02ـ  01)  ێکعا، پحر ثێ ٌٗ فحٗ زٗ  ِٛٚی ٌٗ ٔبثێ ٘ٗ  کٗ  کراٖٚظیبری 
ثێ،  ظٖ  کٗ عکبرِٖبڵی ضٛێٕ  چێحٗ ظٖ  ِیطعا کٗ کٗ رسی یٗ ظٖ  رس. ٌٗ ظٖ

  ی کٗ پبرٖ  َ ثڕٖ ثعا. ٌٗ   کٗ ی ضۆی ٔیطبٔی ضێزأٗ ٚأبِٗڕت ٚ ث ِۆٌٗ
ی کرٚایص ضێکی ظیبر ، ثٗ کٗ چی ثۆ ٔٛٚسیٕگٗ ضێکی ظٖ گرێ ثٗ ری ظٖ ٖٚ
ثێ  اٚا کبر ثکبت ظٖرۆژ  سێ ٌٗ ر کٗ ٘ٗ )ت ٚڵٗ ظٖ  ظرێ ثٗ ک ثبج ظٖ ٖٚ
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  ش ثٗ ، پێطکٗ رسٗ ٔع ظٖ ٚ چٗ ی ئٗ ثبج ثعا.( ٘ێٕعێ خبر ثڕٚأبِٗ
 کب. کبٔی جێعا ظیبری ظٖ کب ٚ ئبسث ٚ پٍٗ ی ظٖ کٗ ضٛێٕعکبرٖ

رسی ضسٛسی  ، ثۆ ظٖ ٖٚ ثێحٗ رِٚٚبْ ظٖ ٚٚثٗڕق  ئێسحب پرسێبرێکی زٖ   
 ؟ ٚاخی ثبضی ٔییٖٗ ڕٚ   اٚاظا زۆر ثبٚ ٔییٗرۆژ  ٌٗ کبْ( ضٛێٕعکبرٖ)

ر  سٗ ٌٗ  ٚأٗ : گٛٚجبری ضٛێٕعٔی ئٗ یٗ ٖٚ ی ئٗ کٗ اڵِٗ ٖٚ  
  کٗ)،  کبْ( ظاڕێژراٖٚ پێٛیسحیی ٚ ظاثیٕکرظٔی پێٛیسحییٗ)ِبی ثٕٗ
ری  لٗ  ی ٌٗ رٖ ظا لٗ ٌێرٖ ێٚ ٔبِٗ  یٗ فٗ ٌسٗ فِٗکێکی  ص چٗی ِٗ ئٗ

ت  کٗ جیٗ جیٕٛٚیٗ  ، چۆٔکٗ ٖٚ ضۆیحٗ جیٕٛٚت ثۆ ئبٚ ظٖ  َ(. جۆ کٗ ثعٖ
یٍی  ، ِٗ کٗ اڵَ ظٚای جیٕٛٚضکبٔٗ ی. ثٗ کب ئبٚی ثۆ ظاثیٓ ثکٗ ٔبچبرت ظٖ
جی  ٚاْ جٛأیبْ جیٕٛٚیٗ ئٗ  کٗ  ٚاجٗ ت ٔبِیٕێ. کٗ ٖٚ ئبٚضٛارٔٗ
رظا ثطکێٕٓ ٚ ئبٚی پبک  ة ٚ ٘ٛٔٗ ظٖ زأسث ٚ ئٗ  ٌٗ بٔیبْەکضٛێٕعکبر

  ضٛێٕعکبراْ( چ پیٛیسحیبْ ثٗ )ْ،  ٚ سبف ٚ زۆریبْ ثۆ ظاثیٓ ثکٗ
 .  یٗ ئبٚ ٘ٗ  زیبظٖ

،  ٚاْ جٛأیٛیبٔٗ گرێ: چْٛ ئٗ ِبْ ظٖ ضٗ ظیسبْ پرسێبرێکی جر یٗ    
 یبْ ثطکێٕٓ؟ ج ٚ جیٕٛٚیٗ  رزٖ ثٗ  َ پٍٗ ئٗ  ێٕٗ کبٔیبْ ثگٗ ضٛێٕعکبرٖ

یی لٛٚي ٚ فراْٚ  رظٖ رٖٚ ضۆی ثبسێکی پٗ  ِٗ ئٗ  ٔعٖ ر چٗ ٘ٗ    
ٔگ  رٖ  َ،  کٗ کٗ ِێک ظٖ ڵٗ لٗ  رٖ ٔع سٗ چٗ ثٗ  اڵَ ئبِبژٖ گرێ، ثٗ ڵعٖ ٘ٗ

 ثبٚاْ ٚ ِبِۆسحبیبْ( سٛٚظی ٌێ ثجیٕٓ:   ٌٗ)کبرأی ضۆِبْ رٖ رٖٚ ثێ پٗ

کب،  سث پێعٖ ظٖ  ٖٚ ِبڵٗ  ٚاْ، ٌٗ الی ئٗ  ٔعی ضٛێٕعْ، ٌٗ ڵجٗ ِٗ    
جی،  زۆر ثبش جٛأبی  ڕٖ ِی ثٕٗ کٗ پۆٌی یٗ  ٘بجٗ  کٗ ِٕعاڵٗ  ت،  کٗ ٔبٔٗ جٗ

.  ٔعٖ ِٗ ٚڵٗ ا ظٖعکبٔ جٗ ثبثٗ  فرٖ  زأیبرٖ  ٚ ٌٗ  یٗ ی ٘ٗ ٖٚ ٔٛٚسیٓ ٚ ضٛێٕعٔٗ
ر،  ٚ کبرکٗ زاٚ ظڵسۆز ای پۆٌی ثچٛک ثچٛک ٚ ِبِۆسحبی ضبرٖڕ رٖ سب سٗ

سێ( )جی  ڕٖ ِی ثٕٗ جی جب پۆٌی ظٚأزظٖ ڕٖ ِی ثٕٗ کٗ پۆٌی یٗ  ضٛێٕعکبر ٌٗ
ٚ ِطٛٚرگێری  ِطۆر ضٗ  ِیطٗ ٘ٗ  کٗ  یٗ ٚ پبڵپطحی ٘ٗ ر جیعٖ یبرِٗ

  کبْ ٌٗ ٚ ضٛێٕعکبرٖ رس، ِبِۆسحب ٓ ظٖیظٚای  : رۆژأَٗ کٗ ٚأٓ: یٗ ئٗ
  ٚ رۆژٖ ر ضٛێٕعکبرێک ئٗ ٔیطٓ ٚ ٘ٗ ظاظٖ  ٖٚ کٗ یٗ ثٗ  ٚرٖ ٘ۆڵێکی گٗ

ظرێ ٚ  جی ظٖ ٚا یبرِٗ ثێ، ئٗ ێکی ٘ٗیبریطحجێ یبْ پرس گٗ جێک جێٕٗ ثبثٗ
  ٌٗ  ٚٔٗٛر ضٛێٕعکبرێک، ثۆ ّٔ گٗ َ: ئٗ کرێ. ظٖٚٚ ي ظٖ ڵعا زٗ گٗ رکی ٌٗ ئٗ
ٚا ِبِۆسحبی  ، ئٗ ٖٚ ضراپی ِبیٗ  ر ثٗ رسی ِبِۆسحبی ئیٕگٍیزی ٘ٗ ظٖ
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ٚ  جی ئٗ ، یبرِٗ ٖٚ ڵێحٗ جی ئیٕگٍیزی ظٖ بثٗر ث یص ٘ٗٚ  ئٗ  َ، کٗ ظٖٚٚ
سٍیّی  سب جٗٚ  سحێ، ئٗ ی ضۆی ثٖٛێر پ سٗ  ظا، جب ظێ ٌٗ ظٖ  ٕعکبرٖضٛێ

یبْ  َ کبرٖ َ ئٗ کٗ ثێگۆِبْ ِبِۆسحبی یٗـ ،  ٖٚ کبجٗ ی ضۆی ظٖ ِبِۆسحبکٗ
َ  َ کٗ کٗ ِبِۆسحبی یٗ ێحییس کٗ  ٘یچ ٌٗ  ِٗ ٚ ئٗ  ْ ٔییٗر ظڵ گرا ثٗ ٌٗ

ر  ٘ٗ  َ: ٌٗ سێیٗـ.  ٚجٖٛٚ رکٗ یی سٗ رظٖ ٚرٖ چبالکیێکی پٗ  ٖٚ ، ئٗ ٖٚ ٔبکبجٗ
  ثٗ  ، کٗ یٗ ت ٘ٗ ٚ ثٍیّٗ ٚ ٌێزاْ زا ا، ِبِۆسحبێکی ضبرٖعێک ضٛێٕعٔگٗ

  ِیطٗ ، ٘ٗ ٖٚ رس ٔبڵێحٗ ٔیطی ٚ ٘یچ ظٖ ژٚٚری ضۆی ظاظٖ  ب ٌٗٙٔ جٗ
ر  ضحکرظٔی ٘ٗ کبٔیبْ ثۆ جٗ ٚ ثبٚأٗ ثۆ ضٛێٕعکبر  یٗ ی کراٖٚ رگبکٗ ظٖ

ٚٚر ثێ  رس ٚ ظٖ ظٖ  کٗ خب کێطٗ -ر رێگبیبْ سٗ  ێک ثێحٗ رٖ گٗ کۆسپ ٚ جٗ
ٚ  ئٗ -سی یبْ ضێزأی ثێ کٗ ِی جبکٗ ٌٗ ٚ چٗ ٔگ ٚ جٗ  یبْ گرفث
کبْ  کێطٗ  ر (، ظڵسٛزأٗ ێٕیطبٔعٖڕٚ  ر ڕاثٗ)گٛٚجرێث پێیعٖ  ِبِۆسحبیٗ

  ، کٗکرِبٔدیکٛرظی ٚ   . ثٗ ٖٚ ظۆزێحٗ یبْ ثۆ ظٖ گرێ ٚ چبرٖ رظٖ ٖٚ
رْٚٚ ٚ  ، ثبری ظٖ ٖٚ کبجٗ ، پطحی ٌێعٖ ٖٚ ِبڵٗ  ٖٚ ێحٗڕ گٗ ضٛێٕعکبر ظٖ

کبْ ٗ یٔعی یٖٛ ، پٗ یطحٖٛٚ کبْ جێگٗ رسٗ . ظٖ ٔعرٚسث ٚ سبغٗ ی جٗ سحٗ خٗ
ٚێرێ  ٌێی ثحرسێ ٚ پێیٕٗ  ٚجۆی ٔییٗ ک ٚ ٚاخیجی ئٗر فٓ، ئٗ ضرٖ ضۆش ِٗ

ۀٙب ک گٛجُ ج ٚ ٖٚ . ئٗ سی ثۆچییِٗبِۆسحبی ضسٛ  ٚاجٗ جی ثکب. کٗ ٔبرزٗ
جێکی زۆر ئبڵۆزی  ثبثٗ  ثب کٗ ٔب ثۆ ِبِۆسحبی ضسٛسی ظٖ پٗ  ضحٗ ٚ ٖٚ ئٗ

 ێ.ثٌی ػبسێ 

 کوردضتاّی خۆٍاّذا:  رضی خطوضی ىٔ دٓ

 ڕ ِٗ ی زأسحی ٌٗ ٖٚ ٚ جٛێژیٕٗ  چبٖٚر ثٛٚٔی،  سٗ ِی یبْ ٔٗ ر کٗ ثٗ ٌٗ  
زِٛٚٔی سی ٚ پێٕح  کٛرظسحبٔعا،  ٔبچبرَ ٘بٔب ثۆ ئٗ  رسی ضسٛسی ٌٗ ظٖ

کبٔی  ِٛٚ لۆٔبغٗ رسی ٘ٗ ک کٗ ظٖ کٛ ِبِۆسحبیٗ ٖٚ ـ رَ  ی ضۆَ ثٗ سبڵٗ
  ۆٌێژی زِبْ،  ٌٗجی جب چٛاری کٖ ڕ ِی ثٕٗ ٚجٗ پۆٌی زٗ  ، ٌٗ ٖٚ حٗگٛٚججێ

 ئبسیب ٚ ئەفریمیب ٚ ئەٚرٚپب(. -ٔعا کٛرظسحبْ ٚ ٚاڵجی ٌیجیب ٚ ئێرٌٗ

ٚ  کٛرظسحبْ،  ئٗ  سی ضٛێٕعْ ٌٗ جٍٗ ر ئٗ سٗ ضطبٔێکی ضێرا ثٗچبٚ  
ضٛێٕعْ ٚ   ی ٌٗز جبکی کٛرظ،  زۆر زٗ  ٌّێٕێ، کٗ سٗ ظٖ  جٗ لیمٗ زٗ

  ٛیرأی ٚ ثبرٖٚ ِبڵجی  گجٗ ِٛٚ ٔٗ ٚ ٘ٗ ای ئٗڕ رٖٗ ، س ٚاریٗ ضٛێٕعٖ
رگیز  یعا، ٘ٗ ٚرٖ سبجی گٗ کبرٖ ڕِیژٚٚی پ  ٌٗ  ری ظا٘بجٖٛٚ سٗ ی ثٗ ضحٗ سٗ

کبٔی  سحٗ سباڵٔی ضٗ  ٌٗ  ٚٔٗٛر ثۆ ّٔ . ٘ٗ کرظٖٚٚ راِۆش ٔٗ ضٛێٕعٔی فٗ
جێعا  ٚاری ثبی ضۆی ضٛێٕعٖ  ثٖٛٚ ظی ٔٗٚ ال ٚ گٛٔع اثرظٚٚ ضبرڕی  ظٖ سٗ
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کٛرظأی   ٘ێٕعی ٌٗ  کبٔی  رزٖ ثٗ  ثڕٚأبِٗای ڕ رٖ سٗ  ٖٚ ئٗ ثٛٚثێ،  ٔٗ
ِبْ  ٘ٗ  عا، ٌٗکبجێک ٚا ٌٗ سحیبْ ٘ێٕب ثٛٚ، ئٗ ظٖ ظا ٖٚ ٖٚ رٖ ٚ ظٖ  ٔبٖٚ
ی  ێژٖڕک ٌیجیبی ژێر زٛکّی ئیحبٌیب،  ٖٚٚاڵجێکی   ِعا، ٌٗ رظٖ سٗ

ٚار  ضٛێٕعٖ ڵکی ٌیجیب ٔٗ ضٗ ٫(٪٪)  ،  ٚاجب ٌٗ ثٖٛٚ ٫(0)  ٚاری ٌٗ ضٛێٕعٖ
ٕی ٚ یکٛرظسحبْ، ِبِۆسحبی ئبی  ، ٌٗ ٚ کبرٚأٗ ضی ئٗ ی گٗ سحێرٖ . ئٗ ثٖٛٚ

  کبْ ثْٛٚ. ثٗ ظیجٗ ٚ ضبػیر ٚ ئٗ ۆضٕیجرڕکبْ ٚ  ِبِۆسحبی ضٛێٕعٔگٗ
ظا  یعأٗ َ ِٗ ٚاْ ٌٗ ئٗضطی ٚ گیبٔفیعای  ضۆثٗ  ْ کٗ ٘ٗ  ّٔٗٚٔٛ ظەیبْ

َ  رۆسحٗ)کٛ  ک ِیسبٌێک، ضبػیرێکی ٖٚ ر ٖٚ گرْ. ٘ٗ اظٖڕزیٕعٚٚ 
  کۆیٗ  سٛاری ٚاڵؽ ٌٗ  ٔٛٚسی ٚ ثٗ ری ظٖ سحی ضۆی پۆسحٗ ظٖ  ٚیزی( ثٗ زٗ
ئبسحی   ، چٛٔکٗ ٖٚ کرظٖ ٚی ثاڵٚیعٖ اڵظزێ، ٌٗ ٚ لٗ ر پطعٖ  یجرظٖ ظٖ

ش ٚ  ظا زۆر گٗٗ چٔبٚ ٚ اثرظٚٚ ٌٗڕی  ظٖ کبٔی سٗ سییٗ  ٚاری ٌٗ ضٛێٕعٖ
  ێچکٗڕٚ  ر ئٗٗ س ِێژٚٚیبْ، ٌٗ ییظرێژا  . ِبِۆسبیبْ ثٗ ثٖٛٚ رچبٚ ٔٗ ثٗ
ٚ پێطجرظٔی ئبسحی  رٖ عٚٚثْٛٚ ثۆ ثٗٚڵعأی ثی ِبٔ ۆیطحْٛٚ، ٘ٗڕ

ڵٛێسحی  ِِٛٚبْ ٘ٗ ر، ٘ٗ راِجٗ ٚ ثێ ثٗ  ضطبٔٗ ضۆثٗ ٚاری ضٛێٕعٖ
رز ثۆ  ری ثٗ سٗ)ظرٚضّی  کٗ  ثیرٖ ِبْ ٌٗ (1٪٪0)ِبِۆسحبیبٔی سباڵٔی 

ٌحٛٚری کٛ  رسی ضسٛسی ٌٗ ظٖ  ٚاجٗ ٚێٕیٓ( ثٛٚ. کٗ ظأبٔٗ  ِٛٚچٗ
  رسی ضسٛسی ٌٗ ِٛٚ ِێژٚٚی ظٖ . ٘ٗ ی ظیبر ٔییٗ ٔدٗ ٚاریعا چی پٗ کٛرظٖ

ضبرێکی   کبجێکعا ٌٗ  ٚا ٌٗ ڕٔبکبت، ئٗ ٔدب سبڵ جێپٗ پٗ  کٛرظسحبٔعا، ٌٗ
َ  پێص ئٗ  ة، ظٖ ی ضٛێٕعْ ٚ ثبزرکبٔی ٚ ئٗپێگە  زٛکّی  غعا ثٗ کٛ ثٗ ٖٚ
ٚڵێر،  کۆ ٘ٗ ضبرێکی ٖٚ  . ٌٗ ٖٚ جٗ رسی ضسٛسی جێعا گٛٚجراٖٚ ظٖ  یٗ جرٖ فٗ
  اثرظٚٚ ٌٗڕی  ظٖ کبٔی سٗ فحبیٗ زٗ  ، ٌٗ ٖٚثبڵغحریٓ ضبری کٛرظ ثٛ ڵٗ لٗ  کٗ
. ثٛٚ یبْ ظٚٚ ِبِۆسحبی ضسٛسی ٔٗ ک یٗ  جێکی زأسحی پحر ٌٗ ر ثبثٗ ٘ٗ
  رسٗ ظٖ  َ خۆرٖ ، ئبضٕبی ئٗکبٔی سٍێّبٔی ٚ ظ٘ٛک ضبرٖ  ٖٛێِبْ ض ٘ٗ  ثٗ
ٚ  ٚ زاضۆ  أیٗڕ، یبْ  کۆ کۆیٗ ضبرێکی ٖٚ  عا ٌٗکبجێک  ٚا ٌٗ ثْٛٚ. ئٗ ٔٗ

.  ٖٚ رس ثڵێحٗ ظٖ  پبرٖ  ، ِبِۆسحب ثٗ یی ثٖٛٚ یت ٚ ضٛرٖ ر ػٗ ئبِێعی، ٘ٗ
ی خبر،  گرت، زۆرثٗ کبٔیبْ ظٖ سحی ضٛێٕعکبرٖ ظٖ  ظٚٚ ضێٖٛ  ٚاْ ثٗ ئٗ

 کبٔیبْ کبٔعا، ضٛێٕعکبرٖ یٕی ٚ پطٖٛٚ رۆژأی ٘ٗ  ٚاَ، یبْ ٌٗ ظٚای ظٖ
، یبْ جبک جبک  ٖٚ گٛٚجٕٗ رسی ئیزافیبْ ثۆظٖ ة ٚ ظٖ کحٗ ِٗ  ٖٚ ٘ێٕبیٗ ظٖ

ر.  راِجٗ ضٛێٕع ثێ ثٗ رسی ظٖ ِبڵی ِبِۆسحب ٚ ظٖ  ٘بجٗ ظٖ  کٗ ضٛێٕعکبرٖ
ی ئبسحی ضٛێٕعْ ٚ  ٖٚ رزکرظٔٗ ، ئبِبٔدی ِبِۆسحبکبْ، ثٗ َ چبالکییٗ ٌٗ

 کبْ ثٛٚ. ی ضٛێٕعکبرٖ ٚپبیٗ پٍٗ
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کبْ ٚ  ٚی ثبری ئبثٛٚری ضێزأٗ ظٚای ثٛٚژأٗ،  رٖ ثٗ رٖ ثٗ    
ێگبی لجٌٛی ڕ  کبْ ٌٗ رزٖ ثٗ  ثۆ کۆٌێژٖ رز ی ثٗ ٚکرظٔی ّٔرٖ یرٖ پٗ
رسی  کی گطحی، ظٖ یٗ ٖٛێض  زیٕی ئبسحی ضٛێٕعْ ثٗ ٚ ظاثٗ  زییٗ رکٗ ِٗ

جٛأُ  ت. ظٖثکبیعا جبی ثۆ ضۆی پٗ رٖ ێکی سٗڕضسٛسی ٘بت ثبزا
َ.  ثکٗ سث ٔیطبْ ک ظٖیەجب رٖ ک سٗ ٖٚ اثرظٚٚڕی  ظٖ ضحبکبٔی سٗ ٘ٗ

گرجٕی ِبِۆسحبی   ٚٚیبْ ٌٗڕبْ ک پیعاٖٚٚ ضٛا ٔع ِٗ ٚڵٗ ظٖ  کٛڕٖ
ۆ ڕجب ئیّ  ٖٚ ٚ رۆژگبرٖ ی ضسٛسی ٌٗرس ی ظٖ ٖٚ ر ئٗ ثٗ  ضسٛسی کرظ. ٌٗ

ی  کٗ ثبزرگبٔییٗ  ٖٚٚڕظٚای رۆژ زێحر   ، رۆژ ٌٗ ثٖٛٚ ک ئبِبٔدی ٘ٗ یٗ
ب ٙٔ جٗ  َ چبالکییٗ ئبِبٔدی ئٗ  . کٗ أسحییٗز  ٚضسبرٖڕک  رگرت، ٔٗ ٖٚ
جریٓ  ٚرٖ یص گٗ ِٗ ئٗ  . کٗ رز( ثٖٛٚ ی ثٗ ّٔرٖ)سث ٘ێٕبٔی  ظٖ ثٗ

ی  پٍٗ)سث ٘ێٕبٔی  ظٖ ٚ ضٛێٕعٔی کٛرظیعا. ثٗ  رظٖ رٖٚ پٗ  ٌٗ  سبجٗ کبرٖ
ٔعێکی زۆر  رٖ ٚ ضٗ رٖ ٚی ضٛێٕعْ ٚ ئبسحی ضٛێٕعٔی ثٗ ێرٖڕرز(،  ثٗ

  جٗٛٚەسی ضسٛسی ثر ظٖ  . ئێسحب، کٗ ثرظٖٚٚجرسٕبک   ظژٚارٖ
، ظٚٚ  کٖٗ ڕکی ثبزا زٗ ِٗ  ر ثۆجٗ رٖ ح ٚ زٖکی ثبزرگبٔی ٚ لبزأ چبالکییٗ

  َ، ضٛێٕعکبر چبٚی ٌٗ کٗ : یٗ ڵعاٖٚ ری ٘ٗ ر سٗ جٗ ی ضٗ ظیبرظٖ
ٚ  ی ئٗ کٗ پێٛیسحییٗ  چٛٔکٗ ـ ک زأسث ٚ ػیٍُ  ، ٔٗ یٗ خٗ رٖ ظٖ
ثۆ   کٗ خٗ رٖ ظٖ  یٗ ٖٚ ٚڵێ ئٗ ِٛٚ ٘ٗ َ، ِبِۆسحب ٘ٗ ظٖٚٚ،  ـ  یٗ خٗ رٖ ظٖ

ـ   ظاٚکراٖٚ  ی ٌێ ٖٚ ر ئٗ ضٛێٕعکبر ٘ٗ  چٛٔکٗـ  سث ثێٕێ ظٖ ضٛێٕعکبر ٖٚ
ی ضٛێٕعْ  کٗ زأسحییٗ  رۆکٗ ٚ ٔبٖٚ  ٚضسبرٖڕ  رٖ ثٗ  رٖ ظا ثٗ ٚ ٔێٛأٗ ٌٗ

  خٗ رٖ ظٖر  سٗ ی ظاضٛازی ٌٗ ٚا. جب ژِبرٖڕ ٚ ٌێژی ظٖ رٖ زێ ٚ ثٗ ظاثٗ
  ضۆارێ، ثٖٛٚ  ٘بجٗ  کٗ زأسحییٗ  پبیٗ  زێحر ثٛٚ ِبِۆسحب زێحر ٌٗ

 سث ٘ێٕبْ.  ظٖ ٖٚ  خٗ رٖ پبٔی ظٖ سٗ

کبْ  کۆٌێژٖ  رگرجٕی ضٛێٕعکبر ٌٗ ثبٚأی ضٛێٕعکبراْ ٚ سیسحّی ٖٚ  
یبْ ضۆضکرظ. ظایک ٚ ٖ ڕٚ ثبزا ، زێحر ئبگری ئٗ خٗ رٖ ظِٖبی  ر ثٕٗ سٗ ٌٗ

ٚێ،  ی ظٖ خٗ رٖ رگرجٓ ظٖ ٔعی ٖٚ ٚێ، سیسحّی ٔبٖٚ ظٖ ی خٗ رٖ ثبٚک ظٖ
سث  ظٖ ی ثبش ٖٚ خٗ رٖ ظٖ  کٗ  یٗ ٚ ِبِۆسحبیٗ ِبِۆسحبی ثبش ئٗ  ٚاجٗ کٗ

سث ٔیطبْ کرظٔی  ظٖ  ٌٗ ٗ یر ٔی ک زأسحی ثبش. زأسث پێٖٛ ثێٕێ ٔٗ
 ۆژی ضٛێٕعکبرظا. ڕظٚا

  ر ثزأێ، کٗ ، جب ضٛێٕٗ ٖٚ ٘ێّٕٗ ظٖ  لیٕٗ اسحٗڕێکی  ٚٔٗٛٔع ّٔ چٗ   
ضاللی ٚ  ئبفبجێکی زأسحی ٚ ئبثٛٚری ٚ ئٗ  رسی ضسٛسی چۆْ ثۆجٗ ظٖ
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کی  : ِبِۆسحبیٗثٛاری زأسحیعا  ٚاریعا. ٌٗ ٔبٚ کٛرظٖ  جی ٌٗ اڵیٗ کۆِٗ
ٔعێک  ِٗ ٚڵٗ ظٖ  ٛجی: ثبٔگٙێطث کراَ ثۆ ِبڵی کٛڕٖزِبٔی ئیٕگٍیزی گ

ٔع  چٗ  َ، کٗ یبْ ثعٖ کٗ ضٛێٕعکبرٖ  کٛڕٖ  رس ثٗ ظٖ  َ کٗٚ ظاٚایبْ ٌێکرظ
   ٌٗ ٚسث یٗ ٚ ظٖ  ثٛٚ ٔعی ضٛێٕع ِی ٔبٖٚ جب پۆٌی ظٖٚٚٚ   ثٛٚاڕظاث  سبڵٗ

ی  ِبٖٚ  ضعار ثکبت. ٌٗ جی ثٗ رٖ ی ثٕٗ ِی ٚێژٖ زِٛٚٔی پۆٌی ظٚأزظٖ ئٗ
اڵَ  سث ثێُٕ، ثٗ ظٖ ( ی ثۆ ث٨١ٗ)ی  رس، جٛأیُ پٍٗ ِبٔگ ظٖسێ  ظٚٚ 

ێک ثٕٛٚسێ  ئیٕگٍیزی رسحٗ  ٔب جٛأێ ثٗ  ٚ ضٛێٕعکبرٖ جب ئێسحبیص ئٗ
أعا: ٚضبٔعٔی ئبثٛٚری ضێزڕظا  ژی.(. ٌٗ ئبٚظا ظٖ  ِبسی ٌٗ )ٚ ثڵێ: 

ی گٛێُ  کٗ گٛارٖ  ِجٛٚ خٛٚجٗ ٘ٗ  ِب، ظٚا ضث کٗ ٘یچُ ٔٗ)، گٛجیژٔێک 
  ٌٗ َ.( کٗ رسث ضسٛسی کچٗ ٚیطُ فرۆضث ثۆ ِبِۆسحبکبٔی ظٖ ثٛٚ، ئٗ

ی  ٖٚ ضبٔعٔٗ ڵٖٛ ٚ ٘ٗ ی ضٛێٕعکبریج سبیٗ ی جێکطکبٔعٔی کٗ ثبرٖ
ٔدُ  جێک رٖ فٗ ٔع زٗ ی چٗیظرێژا ٘یٛا، ضۆَ ثٗ ٚ  زٚٚ کبٔی ئبرٖ جٛضّٗ

ر  گٗ  کٗ  ٖٚ ِٗ ضێّبْ ثکٗ پٗ  ٖٚ ٌٗ  ٚ ضٛێٕعکبرٖ ئٗ)کێطب جب جٛأیُ
 ٗ یٔعی ٖٛی ی ضێٛأعٔی پٗ ثبرٖ  کٛژێ.( ٌٗ ٘ێٕێ، ضۆی ٔٗ ٔٗ  خٗ رٖ ظٖ

ی یٚیسح کبْ ٚ جێکعأی رۆزی ٘بٚٔیطحّبٔی ٚ ضۆضٗ یٗیج اڵیٗ کۆِٗ
کبْ  ژارٖ ٘ٗ  ، کٛڕٖ زۆرٖ  ٚٔٗٛکبْ ّٔ ٚ ضێزأٗ  ٔیٛاْ جبک ٚضٛێٕعٔگٗ

رسی  ب ظٖٙٔ جٗ  ْ کٗ کٗ ظٖ  ٚ ِبِۆسحبیبٔٗ یری ئٗ سٗ  ٖٚ چبٚی ثێزٖ  ثٗ
سث  ٘ٗٚاْ ٚا ئْٗ.  ظٖ کبْ ظٖ ٔعٖ ِٗٗ ٚڵ ظٖ  رٖ ٘ٗ  کٛڕٖ  ضسٛسی ثٗ

سحیبْ  حکبر کراْٚ ٚ ظٖضث ئیس کبْ پێص ٖٚ رزٖ ثٗ  خٗ رٖ ْ ظٖ کٗ ظٖ
  ی کٛڕٖیج کبْ ظٚسحبیٗ ژارٖ ٘ٗ  . ضٛێٕعکبرٖ گیراٖٚرظا سٗ ثٗ
سٛٚجێ،  ۆیبْ ظٖض زگیبْ ثٗ  ِیطٗ ْ ٚ ٘ٗ ٔعکبْ ٔبکٗ ِٗ ٚڵٗ ظٖ
ٚی ر چب ثٗ  زی ػیٍُ ٚ زأسث ٌٗڕیاڵی ضٛێٕعْ ٚ ڕٚکرظٔی ِۆ یرٖ پٗ

 .  یٗ ٚخٛظیطی ٘ٗ  جی ٔٗ ئیطی پێیٗ  ٔٗ  . چٛٔکٗ ٚجٖٛٚ ِرۆڤی کٛرظ کٗ

 ثەجەٚاٚیکٛرظسحبٔعا   رسی ضسٛسی، ٌٗ ئێّرٚ، ئبِبٔدی ظٖ    
.  کبٔٗ ٚجٖٛٚ پطکٗ  ٚ ٚاڵجٗ اٚاۆژڕکبٔی ضٛێٕعکبری  ی ئبِبٔدٗ ٔٗٚا پێچٗ

کب.  ظٖئبسحی زأسحی   ثٗ سێٕێ ٚ غٍۆرٖ ظٖ رٖ ۆژ زێحر پٗڕ  ۆژ ثٗڕ
ئبسحی ضٛێٕعٔی   ْ کٗ کٗ ظٖ  ٖٚ رک ثٗ کبّٔبْ ظ کبرٖ رظٖ رٖٚ پٗ
ٚاڵجبٔی  ٚ   رزجر ثٖٛٚ ٘ی ئێسحب ثٗ  ظٚٚ ٌٗاثرڕی  ظٖ ضحبکبٔی سٗ ٘ٗ

ِٛٚ ئیّکبٔیبت ٚ  ٚ ٘ٗ ای ئٗڕ رٖ ظاْ، سٗ پێص ئێّٗ  ٛش زۆر ٌٗج پێطکٗ
ٚ   رٚرظٖٗ ٔبٚ پ  جٗ ٘بجٛٚٔٗ  کٕۆٌۆژیب کٗ ی جٗیٚ ئبسبٔکبر  سحٗ رٖ کٗ
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رسی ضسٛسی ٚ ضٛێٕعْ  ر ثڵێُ ظٖ کٗ  ظرٚسحٗ  ٚاجٗ . کٗ ضٛێٕعٔی ئێّٗ
  ی کٗ ٖٚ سبزی. ئٗ زأسث( )ک  سبزی ٔٗ ۆثۆت(ڕ)  کٛرظسحبْ ثۆجٗ  ٌٗ
ٚ  زۆری ئٗ رٖ ی ٘ٗ زۆرثٗ  کٗ  یٗ ٖٚ ظا ئٗ َ ظٖ چَٛٚٔٗ ثۆ ٚا٘ی ئٗ گٗ
  پۆٌی ظٚأزظٖ ْ ضٛێٕعکبرأی ثٗ رسی ضسٛسی ظٖ ی ٘بٔب ثۆ ظٖ سبٔٗ کٗ
َ  یطُ ٌٗڕَ،  ی ظٖٚٚ پٍٗ  ثٗ  پۆٌی ٔۆ ٔٗ ک ٚ ضٛێٕعکبرأی ی یٗ پٍٗ  ثٗ

ضٛێٕعکبرێکی زأکۆیی   َ ثیسث کٗ ِعی یبْ ٔٗ ظا سپی کرظ ٔٗ  کبرٖ
رس ٚ  ر ظٖ ٘ٗ  رگرججێ، گِٛبٔیص ٔییٗ رسی ضسٛسی ٖٚ ۆژی ظٖڕ

  یٗ َ ٘ٗ ر کٗ. زۆ جحرٖ زّٗ یی زٖ ٘ی لۆٔبغی ئبِبظٖ  جی زأکۆ ٌٗ ثبثٗ
جی ٖ ڕ ِی ثٕٗ ٚجٗ ِی یبْ زٗ ضٗ یبْ ضَٗ،  ثۆ ِٕعااڵٔی لۆٔبغی چٛارٖ

ثڵێُ، ِبِۆسحب   لٗ ٚ زٗ ثێ، ثۆ ضٛظا ئٗ ضعا، ظٖ ِبِۆسحب ثگیرێث. ٌێرٖ
ٔی زأسحی ٚ  ٔگی الیٗ ٚ پبرسٗ  ٖٚ ڵێحٗ ظٖ  کٗ رسٗ ظٖ  ظڵسٛزأٗ  یٗ ٘ٗ

ِبِۆسحب   ضکرٖ ٌٗ  ٌٗ  ِحرٖٗ یبْ زۆر ک اڵَ ژِبرٖ ، ثٗ ضی ڕاگرجٖٛٚ ّٔرٖ
 کبْ. ثبزرگبٔٗ

ڵ  گٗ ٌٗ  ڵٗ ِبِٗ ارری ثبز پێٖٛ  کبْ، ثٗ ثبزرگبٔٗ ِبِۆسحب 
  رظٖ ، ٔیٛفٗ یٗ ٔعٖ ٖٚ کر ثٗ ی ضٗ رظٖ ٔرضی فٗ ْ. کٗ کبٔیبْ ظٖ ضٛێٕعکبرٖ

رسی  ِبِۆسحبکبٔی ظٖ  ٘یٕعێ ٌٗ .  یٗ ٔعٖ ٖٚ ، کێٍۆی ثٗ یٗ ٔعٖ ٖٚ ثٗ
،  چٛار یبْ پێٕح ٍِیْٛ ظیٕبرٖ  رز ثٗ خی ثٗ رٖ ڵێٓ: ظٖ ضسٛسی ظٖ

رچْٛٚ ثێ  رظٖ ، ٘ٗ رگ ٍِیۆٔێک ٚ ٔیٖٛ رگ ثۆ ثٗ ی ثٗ ٖٚ پێعاچٛٔٗ
زِٛٚٔیص ٔیٛ ٍِیۆْ  ێکی پیص ئٗ ٖٚ ، ثۆ پیعاچٖٛٔٗ زار ٘ٗ ٨11  خٗ رٖ ظٖ
( 2100)سبڵی   ٌٗ  ٌٚێرٖ ی ضبری ٘ٗڕٔرضی ئبسبیی ثبزا  ِٗ . ئٗ یٕبرٖظ

ی  ر ِبٖٚ سٗ ظٚٚ یبْ سێ لسث ثٗ  ش ثٗ کٗ کی گطحی، پبرٖ یٗ ضێٖٛ  ثٗ
  ٌٗ (2101)سبڵی   کرێث. ِبِۆسحبی ثبش ٌٗ ضعٖ کبْ ظاثٗ رسٗ ظٖ
ضسٛسی رسی  ظٖ  پێٕح ٍِیۆْ ظیٕبری ٌٗ ٌٚێر چً جب چً ٚ ٘ٗ
ٚجی  سکٗ ٘ێٕعی ظٖ ش سێ  پبرٖ ٖ ڕَ ث ئٗ  کٗ ، ٚجٖٛٚ سکٗ ظٖ

ثب  ٔبظری، ، ثبج  الی ئێّٗ  ٚرٚپب، ثێ گِٛبْ ٌٗ ئٗ  ٌٗ  کٗ ِبِۆسحبیٗ
  ، ٘ێٕعی ٌٗ ٖٛٚٚج سحُ کٗ ظٖ  َ کٗ ش ثکٗ یٗ ٚ ظیبرظٖ ثٗ  ئبِبژٖ

ئبسحی   ْ کٗ ظٖ ظٖ  عکبرأٗٚ ضٛێٕ رس ثٗ ب ظٖٙٔ ِبِۆسحبکبْ جٗ
 ثۆ سبڵێک.  ضی پیٕچ ٍِیْٛ ظیٕبرٖ کٗ ٔرضٗ ٚ  رزٖ کیبْ ثٗ زیرٖ
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 ؟ چییٔ  و چارٓ  پرضٔر کێ بٔ

ٚ   ری زێحرٖ رٖ زٖ  ٚ لبزأدی ٌٗ  ٚایٖٗ ڕرسی ضسٛسی کبرێکی  ظٖ   
 ی ضٛێٕعٔعا ۆسٗڕپ  ی ضۆی  ٌٗڵۆڕِێٕێ ٚ  ٚاِیص ظٖ رظٖ ر ثٗ ٘ٗ
ػیٍُ ٚ زأسث ٚ  سث ٘ێٕبٔی ظٖ ی ئبِبٔدی ٖٚ رخٗ ِٗٚ  ثٗ، ڕێگێ ظٖ
زیٕی ئبسحی زأسحی  جبی ظاثٗ اڵ ثێ. ٔبثێ ضٗڕت ٚ ِۆ ػریفٗ ِٗ

ٔعٔی  سٗ ضٗ ثێ ٘ۆی گٗ کۆ ظٖڵ رسی ضسٛسی، ثٗ سحۆی ظٖ ئٗ  یٕٗ ثطٗ
زیٕی ئبسحی  سحۆی ظاثٗ ئٗ  یٕٗ کٛرظسحبٔعا ثطٗ  رسی ضسٛسی ٌٗ ظٖ

ر  سٗ ی ٌٗ ر لسٗئبسحی ضٛێٕعْ، زۆزیٕی  ٘ۆکبری ظاثٗ ضٛێٕعْ. 
  ٌٗ  یٗ سحیبْ ٘ٗ ی ظٖ ٛضّبٔٗٚ ج ڵێُ ئٗ ظٖ  ٔعٖ ٖٚ ب ئٗٙٔ ٚ ِٓ جٗ کراٖٚ

 ْ:  ِبٔٗ ضیبْ ئٗ ی ثبیٗ گٛێرٖ  ، ثٗ ٚضبٔی ژێرضبٔی زأسحی ئێّٗڕظا

جی  جبیجٗ  ٚ فێرکرظْ، ثٗ  ٖرظ رٖٚ زگبکبٔی پٗ ظٖ ظاِٗ (0
 ضٛێٕعٔی ثباڵ،جی ٖ ڕزا ٚ ٖٚ  رظٖ رٖٚ جی پٖٗ ڕزا ٖٚ

 ، ێٕعٔگٗضٛ (2
 ،ضٛێٕعکبر (2
 ضێزاْ، (4
 لبَ، ضٗ ڵکی ضٗ ٚ کٛرظی لبِی ضٗ (١
 .  ٖٚ کبٔییٗ خۆرٖ ِٛٚ ٘ٗ  ثٗ کٛرظی ِیعیبی (١

 ؟ چارٍاُ چییٔ

  ، ٔٗ اڵ( ٖڕٚی ئبسحی زأسث ٚ ِۆ رزکرظٔٗ ثٗ)  رظٖ ٚ ظٖ رِبٔی ئٗ ظٖ  
پرٚگراَ ٚ ٚ  کرێ، کبر ۆژێ ظٖڕٚ ٚ  ضٗ  ثٗ  سێک ٚ ٔٗ کٗ  جبکٗ  ثٗ
زِْٛٚ ٚ  ْ ئٗ ٚ زأبیبٔی ضبٖٚ رظٖ  رٖٚ زایبٔی پٗ ی ضبرٖ ضطٗ ٔٗ
ثێ،  ریبْ ظٖ ۆڵی گبریگٗڕک ضۆِبْ ثْٛٚ،  ی ٖٚ ٚ ٚاڵجبٔٗٗ ی ئ خرٚثٗ جٗ
جی ظا٘بجٛٚ  فٗ ر زٗ گٗ ْ. ئٗ ٔدی ثۆ ثعٖٖ ڕ  خعظی ٚ ظڵسٛزأٗ  ر ثٗ گٗ
َ  ری ئٗ سٗ برٖی چ ٔگبٚأٗ ٚ ٘ٗ خی کرظٔی ئٗ خێجٗ  ْ ثٗ سث ثکٗ ظٖ

ئبکبِی ثبضی  ـ   ٖٚ ِٗ الٔی کٗ  ثٗ ـ ٚا ظٚای پێٕح سبڵی جر  ْ، ئٗ کێطٗ
ضٛارظْ  ِٕٗ ڵێُ چبٚپۆضیٓ ٚ ضٗ ظٖ  ٚێ. ثۆیٗ کٗ ظیبرظٖ ثٗ  یٗ ۆسٗڕَ پ ئٗ
 یە!ڵی ٔعٖ ، گٗ ظ جرسٕبکٗ ظیبرَٖ  ٌٗ
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 :  ظٚا ٚجٗ

ضٛێٕعٔی ۆگراِی ڕپ  َ ٌٗٗ رسی ضسٛسی زۆر ک ظٖ  کٗ  خێگبی ظاضٗ 
رِی ەٚ ظاجبێکی ف ٘یچ ئبِبر  ٚ ٚ گریٕگی پێعرٚا  ْ ئبِبژٖبحکٛرظس

٘ێٕعێ ضبڵ   زأُ کٗ ثبضی ظٖ اڵَ ِٓ ثٗ ، ثٗ سحعا ٔییٗ ر ظٖ ثٗ ٌٗ
 ک:  ، ٖٚ ٖٚ ێکی ٌێجعرێحٗڕئبٚ

 ٖر ٘ٗ ک ٔٗ ثێث، ٘ٗ رِیفە جی ِۆڵٗ ضسٛسی رسی ظٖ ِبِۆسحبی ێث ظ 
 ٚ کٛێطب.  ٚرٖ گٗ  ثکبجٗ ضۆی زایی ضبرٖ ثێ ثٗ س کٗ

 ٖرسی ضسٛسی ظیبری ثکرێث. ٔرضی ظ 
 ِبفی ضٛێٕعکبر   َ پبرێزگبری ٌٗ ٘ٗ  ک ظأعرێ کٗیەسبٚ رێ ییبسب

 ِبفی ِبِۆسحب.  َ ٌٗ ثکبت ٚ ٘ٗ
 ٖٔبثێ   رسی ضسٛسی ظیبری ثکرێث، کٗ کبٔی ظٖ ی سؼبجٗ ژِبر

 خبٚزی جێعا ثکرێ. جٗ
 ٖت. ٚڵٗ ظٖ  رسی ضسٛسی ثبج ثعات ثٗ ِبِۆسحبی ظ 
 ٖٚ پطکٕیٓ ٚ   ٖٚ ِبفی ٌێپێچیٕٗ  رظٖ رٖٚ جی پٖٗ ڕزا ٚ

پبراسحیٕی ئبسحی  پێٕبٚ  ثێ ٌٗ ی ٘ٗ َ چبالکییٗ رضحکرظٔی ئٗ رپٗ سٗ
 ر. زأسث ٚ ٘ٛٔٗ

 ثۆ   ِبٔٗ رظٖ ٚی زأسحی ٚ سٗ ٌێکۆٌیٕٗ ٚ ٚ سیّیٕبر کۆر ثەسحٕی
  ٚ ِیحۆظٖ ر سٗ ٚ چبرٖ ی کێطٗ  رثبرٖ رسی ضسٛسی ظٖ ِبِۆسحبیبٔی ظٖ

 . َ چبالکییٗ کبٔی ئٗ جبزٖ

له –لن وبد ر
 ١١٠٠ ، ندإ  ئێ 
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 اعیرـپڕۆفایيی ش

 

 

 

 

 

 

( 
 

( لە ٢3٠٢* )فـازیـل حەمەد عەبدوڵآل جەیدی( ناسـراو بە  )شـــەوڕۆ(، لە شـــاری كۆیە لە ســاڵ

 دایكبووە. 

ی ٢32٠* ) ژ  
ی لە كۆلێ  ی ئاداب  ـــ  زانكۆی ( بڕوانامەی بەكەلۆریۆسـی لە زمان و ئەدەب  ئینگلێ 

 بەغدا وەرگرتووە. 

 ( یەكەم شــیعری لە ڕۆژنامەی )هاوكاری(  بآلوكردووەتەوە.   ٢32١* )

( هەشــت پێشــەنگای هونەری و  کەلەپووری کوردی لە شــارەكابی  ٢33٢ – ٢3٣١*)

 كوردسـتاندا  كردووەتەوە.       

 شــانۆگەربی )شــەهید(ی لە شــاری )١٢٢١* )
 سـرت( لە )لیبیا( پێبەخشــرا. ( خەآلبی

                                                                                                               ( خەآلبی شــاری )دبلن(ی خزمەتگوزاری لە )كۆماری ئایرلندای باشــوور( پێدرا.                                                    ١٢٢2* )

 ( خەآلبی )سـەید برایم(ی پێبەخشــرا. ١٢٢٢* )

 بەڕێوەبەرایەتن  پەروەردەی كۆیەی  پێدرا. ١٢٢٢*)
ی
 ( خەآلب

  پێدرا. ١٢٢٣* )
 شــیعری نەتەوەبی  كوردى( لە هەولێ 

 
 )فیسـتیڤاڵ

ی
 ( خەآلب

ین لێكۆڵینەوەی ئەدەب  لە ) ١٢٢٠* )
  ٢3( خەآلبی  باشــێی

 
ی فیسـتیڤاڵ گەالوێژ لە ( ەمي 

 سـلیمابی بردەوە. 

ین لێكۆڵینەوەی ئەدەب  لە ) ١٢٢٠*)
 گەالوێژی بۆ جاری ١٢( خەآلبی  باشــێی

 
ی فیسـتیڤاڵ ( ەمي 

 دووەم  لە  سـلیمابی بردەوە. 
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 :
ی
 بـەرهـەمە چـاپكراوەكـاب

O ( .شــیعر ، )١٢٢٢)كۆتـرێك لە ئـاگر .  
 (، چاپخانەی شــەهاب ــــ هەولێ 

O (، دەزگای ئەكادیمیای  كوردی لە ١٢٢١ری كەریم دەشـــنی دا(، لێكۆڵینەوە، ))دەنگ لە شـــیع

 .  
 هەولێ 

O ( ،ەوەری داڕشــتنەوە  تـەمـەنم ـــ  حەسـەن كاكە(،  بێ 
( . چاپخانەی ١٢٢٣)هەورازەكابی كاروابی

 .  
ـــ هەولێ   شــەهاب  ـ

O ( ،لێكۆڵینەوە ،)(، چاپخانەی حاج  ه١٢٢2)دوو کتێب لە یەک کتێبدا .  
 اشم،  لە هەولێ 

 O ( ،لێكۆڵینەوە ،) . ١٢٢٣)دوو لێكۆڵینەوەی ئەدەب   
 (، دەزگای ئەكادیمیای  كوردی لە هەولێ 

O  ( ،لێكۆڵینەوە ،)ــیعری كوردیدا (، دەزگای ئەكادیمیای    ١٢٢2)ڕەهەندەكابی خـەون لە شـ

 .  
 كوردی لە هەولێ 

O ( ، ــیعر( بەرهەیم هاوبەشــی نۆ شــاعێ  . ١٢٢2)ســەدای شـ  
 (،  خانەی چاب  ئەربیل ــــ هەولێ 

O  ( ،شــیعر ،)١٢٢2)ماچـەكابی ئێوارە كـازیووە .  
ـــ هەولێ   (، چاپخانەی شــەهاب ـ

O  ــ  ٢3٢٢)ژنـە پیشـــەوەرەكابی كۆیە ــ ١٢٢٠(،   كەلتوور،)١٢٢٠ــ (،  چاپخانەی شــەهاب ــ

 .  
 هەولێ 

O ( ،کەلتوور )تاران. (، چاپخانەی ١٢٢2)پۆشــایك کۆییان 

O  ( ،کەلتوورو باڵندەناسـی )(، چاپخانەی تاران. ١٢٢2)کەو لە کوردەواریدا 

O  کۆبێکەسـدا(، لێکۆڵینەوە، هاوبەش لەگەڵ د. هاوژین  
)جگەرە لە جیهانبینی شــیعری شــێ 

 (، ئاکادیمای کوردی. ١٢٢2سـلێوە ، )

O  دایک لە  جیهانبینن  شیعری لەتیف هەڵمەتدا(، لێکۆڵینەوە، هاوبەش لەگەڵ د. هاوژین(

 (، چاپخانەی تاران.   ١٢٢3سـلێوە ، )

O  ەوەری، داڕشــتنەوە، هاوبەش لەگەڵ د. هاوژین سـلێوە )ئاگردانێک بە قەد نیشتمان(،  بێ 

(١٢٢3 .  (، چاپخانەی سلێمابی
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O پەروەردەبی لە پۆل 
ی
، ))ئەزمووب ، ١٢١٢ەوە بۆ پۆل(، پەروەردەبی (، دەزگای ژیاری پەروەردەبی

 چاپخانەی تاران.   

 

O  .كوردە 
ی
 ئەندایم یەكێتن  نووســەراب

O  .سـەرنووسـەری گوڤاری )كلتووری كورد(ە 

O  .سـەرنووسـەری گوڤاری )شـــارەوان(ە 

O   .ئەندایم دەسـتەی نووسـەرابی گۆڤاری )ژیــار(ە 

 

ان بەرهەیم ئەدەب  و  پەروەردەكاری و كۆمەڵناسـی و ژینگەپارێزبی  و  كۆڕ لە بآلوكردنەوەی ڕ  
 گێ 

 .و سـیمیناردا كارا و چاالكە

 

 

 

 

 

 


