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ئةى ئاطرينتين خةفةت
خةريكة كات بةسةر دةضى$ و منى هةميشة ئاوي$نةش

دةستي$كم لة لوتكةى سي$و و
ثلم نوقمى شيلةى بةهى$

"هاشم سةر�اج"
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ثي�شكةشة بة:
رؤحى شيعر
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كةس بي لة طول'ةكان ناكاتةوة
كةس بي لة ماسييةكان ناكاتةوة

كةس نايةوى$
بر�وا بكا باخضة خةريكة ئةمرى$

**

 فةروخزادفروغ
و: مةريوان هةل�ةبةيى
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ثي�شةكى
 بةكورتى قسةكردن لة نةوةى هةشتاكانى شيعرى كوردى قسةكردنة لةو شي$وة

 نووسينةى شيعر، كة دةكةوي$تة دةرةوةى روانطةوة، لي$رةدا مةبةستى من ئةوة نيية كة

 ئةو شي$وة نووسينة بةمة دووتوي$ى ضوارضي$وةو ناونانةوة وةك لةمةوثي$ش هةندى$ لي$رةو

 لةوى$ ثي$ي هةل'ساون، وةك ضؤن ئةوةش نيية قسة لة روانطة كردن كال$ بكةمةوة، بةل'كو

 دةمةوي$ت بيكردنةوةو دنيابينيةكى ديكةى ني$و شيعرى كوردى دةستنيشان بكةم، كة

 نةك هةر نةدةطةر�ايةوة ئةو رةمزو مةيلة شي$وة سياسى و ماناطةرييةى ثةير�ةوانى

 روانطةى بةخؤوة خةريك كردبوو، بةل'كو تةواو بة ثي$ضةوانةى ئةوانةوة خةريكى

 جؤري$كى ديكة لة هونةر نواندن بوون كة جوانطووتنى لي$دةتكا، جؤري$كى ديكة لة

 هونةر نواندن كة لةسةر ضي$ذى شيعرى و نيطاى جياواز وةستابوو. بي$طومان لةثشت

 ي كاراو شيعري بةركار ئامادة نةبوو، بةل'كو ئةو مةيلةمةيلى روانطةوة هةر شاعي

 ماناطةريية خوي$نةر بةركارو خوي$ندنةوةى بةركاريشى دروست كردبوو، بةلم لةثشت ئةو

 شةثؤلة شيعرييةى دواى ئةوان ميتؤدى زمانةوانى و بونيادطةرى و دواى بونيادطةرى

 دواتر هيمينؤتيك بة ئاشكرا دةبينرا، هةر لةوي$شةوة ثي$ناسةيةكى ديكةيان بؤ شيعر و

 شاعيو خوي$نةرو خوي$ندنةوة هي$ناية ناوةوةو ئاستى هوشيارى خوي$نةريان لة ثرؤسةى

 خوي$ندنةوةدا بة هةند هةل'طرت، بةو مانايةش خوي$نةر نةك هةر تةنها دةبي$تة ثردي$ك بؤ

 طةيشت و طةياندنى داهي$نان، بةل'كو دةبي$تة بةشي$ك لة ثرؤسةى داهي$نان، بةو مانايةش

بةبى$ خوي$نةرو خوي$ندنةوةى كارا داهي$نان بوونى نيية.
 لي$رة لةو كتي$بةدا بةشي$وةيةكى طشتى هةول'دراوة جةخت لةو جؤرة لي$كدانةوةية

 بكري$تةوة، بةديوةكةى ديكة ئةو كتي$بة ثي$كهاتووة لة دةروازةيةك كة بة ئاراستةى

 ثةيوةندى (زمان) و (ئةزموون) و (من/خود)دا دةر�وات لةوي$شةوة لة ليةك خودطةرايى
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 وةك ئيشكاليةتي$ك بؤ شيعر دةخاتة روو، لة ليةكى ديكة طوتوومة شيعر لداني$كى

 كراوةو ئال'ؤزة.. هةر لةوي$شةوة قسة لة دوو ئيشكالييةتى سةرةكى دةكةم ئيشكاليةتى

 فؤرمء ناوةر�ؤك و ئيشكالييةتى زمانء رووتكردنةوةى زمان، ئيشكالييةتى يةكةم لة

 دةمةتةقي$يةكى عاديلنةى فؤرمء ناوةر�ؤك بة كؤتا دةطات، بةلم ئيشكالييةتى دووةم

 لة رستةيةكى (مالرمآ)وة دري$ذ دةكةمةوة كة دةل'ي$ت: زمان قسان دةكات نةك

نووسةر، نووسي طةيشتنة بةو ثنتةى كة زمان دي$تةطؤ نةك من.
 لة دواى ئةوة ئةو كتي$بة كراوةتة دوو بةندى سةرةكى، بةندى يةكةم لةذي$ر

 ناونيشانى ئةزموونء تايبةتةندى شيعرى هاشم سةر�اج دايةو لةوى$ لةسةرةتادا

ر�وانينى خؤم لةبارةى شيعرو شاعي خستؤتة روو، ئينجا ئةو بةندة كراوةتة دوو  تي$

 بةش، بةشى يةكةم باسى ئةزموونى شيعريم كردووة، دواتر ئةو بةشة كراوة بة سى$

 باس، لة باسى يةكةمدا قسةم لة قؤناغى دروستبوونى شيعرى شاعي كردووةو

 ) دةطري$تةوة، لة دياريتين1995-1975قؤناغى (دروستبوون) سال'ى (

 قةسيدةكانى ئةو قؤناغة (دوكةل، طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، مؤنادة جوانةكان، تاوسى

 سثى)ية. لة باسى دووةمدا كة لةذي$ر ناونيشانى قؤناغى دةركةوتنة لةوى$ لة

 قؤناغى دةركةوتنى شيعرى (هاشم سةر�اج) دةدوي$م و بة لى من ئةو قؤناغة لة

 قةسيدةى (ورض)ةوة دةست ثي$دةكات و قةسيدةى (ورض) شي$وةيةكى ئاوي$تةئامي$زى

 لةخؤدا هةل'طرتووةء ئةو قؤناغة دري$ذ دةبي$تةوة تا بة كؤمةل'ةى (للة بةدةستان)

 دةطات، لةري$طةى دوو هي$لكارييةوة ئةو قؤناغةم زي$ت روونكردؤتةوة،  لة باسى

 سي$يةم ئةزموونى شاعيم لةري$طةى تاوطيييةكانى ناوةوة لي$كداوةتةوةو (هاشم

 سةر�اج)م وةك شاعيي$كى بيكةرةءةء تاوطيء هةستيارء خةيال'ئامي$ز وةسفكردووةو

 لي$رةدا دةل'ي$م شاعي لةري$طةى ناهاوسةنطىء ململني$ى دةرةوةء ناوةوة، ناوةوةء

 ناوةوة دةبي$تة هةل'طرى سرووشتي$كى تاوطيء نامؤ، ئةو سرووشتةشم بةشي$وةيةكى

 ضر�وثر� خسؤتة ني$وان (تووندى)ء (نةرمى) لة تةعبيكردندا، خودى ئةو تووندىء

 نةرمييةشم بة حال'ةتة هةستييةكانةوة بةند كردووة، نةك بة ناوةر�ؤكى طةياندنةوة،
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 بؤية لةني$وان (تووندى)ء (نةرمى) حال'ةتى شيعرييدا ماناكان وةك ثي$ويست تي$ر

 نابن، تي$ر نةبوونى ماناكانيشم بة كرانةوةى فةزاى ماناوة بةستؤتةوة كة لةطةل

طؤر�ينى بارودؤخدا ئةويش دةطؤر�ي$ت.
 بةشى دووةم ثي$كهاتووة لة سى$ باس، لة باسى يةكةم كة دةكةوي$تة ذي$ر ناونيشانى

 ئةزموون ء دل'ةر�اوكي$، لةوى$ هةول'مداوة (قؤناغى دةركةوتن) لةرووى دابةزينى

 ستوونىء دابةزينى ئاسؤييةوة بة ماناكانى وشةى (رةشبدنةوة)ء (جريوة) بلكي$نم،

 هةروةها جريوةم بة زيندةطىء رةشبدنةوةم بة طي$ر�انةوة ثةيوةست كردووةو بنةماى

 ماناكانى رةشبدنةوةشم بؤ دةيةى دووةمى (قؤناغى دروستبوون) قؤناغى يةكةمى

 شاعي طةر�اندؤتةوةو بة زمانى تةمومذئامي$زم بةند كردووة، كة بة ئاطايى هةستىء

 نةستىء رؤشنبييى شاعيةوة بةندة. لةوى$ طوتوومة بؤ ئةوةى بة ضةمكى جريوة

 بطةين دةبي$ت ئاطايى لة هةموو واقيعي$ك ئازاد بكةيت، بةلم بؤ ئةوةى دةست بؤ

 ضةمكى رةشبدنةوة بةرين دةبي$ت بة شي$وةيةكى بابةتيانة مامةل'ة لةطةل مي$ذووى مانا

داثؤشراوةكانء زمانة دذةكانء حةقيقةتة زةمةنييةكان بكةين.
 باسى دووةم  فةزاى شيعرى لة ني$وان خةيالء ثي$شبينيكردن لةوي$دا دةل'ي$م لة ني$وان

 خةيال (وةك يادةوةرىء نووسينةوةى جياوازى) و ثي$شبينيكردن (وةك ئاطايىء

 درككردنى مانا) دةشآ فةزاى شيعرى طةمةى طونانء نةطونانى دةللةتةكان بي$ت،

 يان ئةو ئازاديية بي$ت كة (شاعي/وةرطر) لةري$طةى مامةل'ةكردن لة ني$وان ماناء

 طوماندا نةخشى دةكةن. هةول'مداوة دووبارة ئةوة بةبي خوي$نةر بهي$نمةوة كة فةزاى

 شيعرى لى (هاشم سةر�اج) فةزايةكى سيحرئامي$زة، ئةطةر بةشي$ك لة نواندنةكانى ئةو

 فةزاية لةري$طةى رةطةزةكانى تاوطيييةوة بة (فرؤيد)ء ضةثاندنء غةريزةى سي$كسييةوة

 بةندمان بكات، يان لةري$طةى (يؤنط)ةوة بة نةستى كؤء ثاراديى ترانسندنتالييةوة

 بلكي$ت، ئةوة بةشي$كى لةري$طةى رةطةزةكانى ئةزموونةوة بة هةستء نةستى ئايينىء

 عةقل'ى باتينييةوة ثةيوةستمان دةكاتةوة. باسى سي$يةم كة بةناوى فةزاى شيعرى لة

 ني$وان يارى زمانةوانىء مةستكردنى وشةية دةل'ي$م: جياوازى ني$وان يارى زمانةوانىء
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 مةستكردنى وشة ئةوةية كة ئةطةر يةكةميان بة جؤري$ك لة جؤرةكان بر�واى بة وجود

 هةبي$ت، ئةوة دووةميان جطة لةء سووكة هاوارة زي$ت وجود نابينآ. يةكةميان بةرامبةر

 ضةثاندن، ثةرضةكردارء نكؤل'يكردن دةنوي$نآ. دووةميان خؤكوذيية (لي$رة خؤكوذى

 (من/خود) لة ثيادةكردنى ضي$ذ بةرجةستة دةبي$ت). يةكةميان لة بةرامبةر ماناى بآ

 جولةء لةكارخراوةكانى سيستةمء دةسةلتى رةها هةست بة بي$زارىء دل'تةنطى دةكات،

 ضونكة درككردنء هةستى ئةو لةطةل ئةو  نؤرمء رةهايية يةك ناطري$تةوة، بؤية بةردةوام

 لة دةرةوةى ماناكان لةطةل يارييةكانى خؤى دري$ذة بة خزينى ماناء ني$ودذى

 ضةثي$نراوةكانء سةيرورةتى بآ مانايى دةدات، بةلم دووةميان لةسةر ني$ودذى دةروونىء

 جوانى راست دةبي$تةوة، هةر لة ميانى ني$ودذييةوة بة نةشوة دةطات، يةكةميان ئةو

 هاوار/ئيقاعة زال'ةية كة (من/خود) بة دذى نكؤل'يكردنى ضةثان بةرزى دةكاتةوة،

 دووةميان ئةو هةل'وةشانةوةية يان رووتكردنةوةية كة (من/خود) بؤ ئاسانكردنى

ثرؤسةى سي$كسى ثي$ى هةل'دةسي$ت.
 لم بةندى دووةم، تايبةتة بة ثراكتيزةكردنى بةندى يةكةم بةسةر شيعرى شاعيوبة

 لة يةك بةش و دةرئةنام و سةرضاوةو ثةراوي$زةكان ثي$كهاتووة، ئةو بةشة،كة

 بةناونيشانى ثراكتيزةكردنى دواليزميةتى جي$طيبوون و جي$طينةبوونة لةوى$ هةول'مداوة

 (قؤناغى دةركةوتن) لةري$طةى خةيال$ و ثي$شبينيكردن دووبارة بة بي خوي$نةر بهي$نمةوةو

 دواتر لة دوو باسدا لةسةر قةسيدةى "يةشةكانى ضؤمسكى" جي$بةجي$كردووة. لة باسى

 يةكةم قسةم لة شيعرييةتى دةستثي$ك لة قةسيدةى "يةشةكانى ضؤمسكى" كردووة،

 ثاشان لة باسى دووةمدا لةسةر هةردوو بنةماى دةستةواذةو دةللةتةكانى و خي$رايى

 ئيقاعى تاوطي لة جةستةى دةقدا قسةم كردووة، لةقسةكردن لة دةستةواذةى دةستثي$ك

 ئاماذةم بة بةهاى رةوانبي$ذى داوة، بةلم لة قسةكردن لةبارةى خي$رايى ئيقاع و تاوطيى

 ئيقاعةوة خةيال$ و ثي$شبينيكردن و دل'ةر�اوكي$ى (من/خود)ى شاعيى خستؤتة روو

 ئةويش لةري$طةى دوو تةوةرة كة لة يةكةميان قسةم لة رةنطدانةوةى دةستثي$ك لةسةر
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 ئاستى دةللةت لة جةستةى دةقدا  كردووة و لة دووةم بة رةنطدانةوةى دةستثي$ك

لةسةر ئاستى ئيقاع كؤتاييم بةوباسة هي$ناوة. 
 لة دةرئةناميشدا دةل'ي$م لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا ويستوومة ثرؤسةى نووسي لة ثرؤسةى

 خوي$ندنةوة نزيك بكةمةوة بةوةى كة هةردووكيان كردةى دووةم بة ئةنام دةطةيةنن،

 لةوي$شةوة دنياى خوي$نةرء دنياى نووسةرم لةري$طةى فيكرى ثؤست مؤدي$رنةوة بةرز

 كردؤتةوة، بةو مانايةش دةل'ي$م ضةمكى ني$ودذيم لة طونانء نةطونانى رةطةزةكانى

 ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرى وةك يةكةيةكى جي$بةجآ نةكراوى ني$و واقيع

 بةرجةستةية. ئينجا ليستى كؤى سةرضاوةو ثةراوي$زةكان بةشي$وةيةك لة شي$وةكان

ري$كخستووة كة بشى$ خوي$نةر بة ئاسانى بؤيان بطةر�ي$تةوة.

 عةبدولوتةل�يب      

عةبدول�ل
2008ئؤ ئؤكتؤبةرى 12/ 11هةولي�ر
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لة كي$ل'طة طول$ بة ضاوى بةخي$رهاتن سةيرتدةكا
لة طول'دان

بة ضاوى خواحافيزى
*  *

"ئةدؤنيس"

لةبرى دةروازة
 بوون/ شيعرزمان/

هةل�وةشانةوةى دواليزميةتى خودو ئةزموون
 دةشى$ تي$طةيشتنى ئةو وتارة راستةوخؤ ثةيوةندى بة سى$ كوضكةى ناونيشانى

 ) لةو رستةيةوة خؤىزمان/بوون/شيعرسةرةكييةوة هةبي$ت، يان بة مانايةكى ديكة (

 . لة ليةكى ديكة حةز دةكةم وةك  سةرةتا وشة هةبوودةطوازي$تةوة كة ثي$مان دةل'ي$ت: 

 ناونيشان و وةك قسةكردن لةسةر بوون ئاماذة بة لي$كنزيكبوونةوةى ئةو وتارةى

 بةردةستتان و  وتاري$كى (نةسر حامد ئةبوزي$د) بكةم، كة لة طؤظارى (الكرمل،

 ) بة ناوى (اللغة/الوجود/القرأن) بلوى كردؤتةوة،1999ى سال'ى 26ذمارة 

 ئةطةرضى (ئةبوزي$د) ئاماذةى بة رستةى، سةرةتا وشة هةبوو نةداوة، بةلم بة بر�واى

 من لةو دراسةية، كة قسةكردنة لة بارةى فيكرى سؤفييةوة، ئةو رستةية وةك

 باطكراوةند نةخش كراوة، يان بة مانايةكى ديكة ناراستةوخؤ هةول'ى وةدةستهي$نانى

 رستةى ناوبراو دةدات، لة ثشت ئةو تي$طةيشتنةى (ئةبوزي$د) فيكرى (هايدطةر)

 وةستاوة بةوةى كة جيهان لة ميانى زمانةوة خؤى بؤ مرؤظ دةكاتةوة، لة بةر ئةوةيش

 كة زمان بوارى تي$طةيشت و تةفسية، كةواتة جيهان لة ميانى ثرؤسةطةل
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 بةردةوامى تي$طةيشت و تةفسيةوة خؤى بؤ مرؤظ ئاشكرا دةكات، بةلم ئةوة ماناى

 ئةوة نيية كة مرؤظ لة زمان تي$دةطات، بةل'كو مرؤظ لة ميانى زمانةوة تي$دةطات،

 زمان ناوةندكارى بةينى جيهان و مرؤظ نيية، زمان دةركةوتن و ئاشكرا بوونى جيهانة

  لةسةر ئةو بنةمايةش1ثاش شاردنةوةى، زمان دةركةوتني$كى وجودييانةى جيهانة.

 ثي$يواية زمان ثةيوةندى بة وجودةوة هةية، لةري$طةى ئةو بةدواداضوونةشةوة دى$ لى

 (ئيب عةرةبى) هاوسةنطييةك لة ني$وان ثيت و هةبووةكان دادةمةزري$ني$ت، تا دةطاتة

 ئةوةى كة ثيت لةطةل$ بوون دي$تةوة، بةمؤرةش (بوون) لةطةل$ قورئان هاوسةنط

 دةكات. لى ئةبوزي$د ئةو هاوسةنطيية لةسةر ئةو بنةر�ةتة درووست بووة كة بوون بة

 هةموو ثايةو ئاستة جياوازةكانييةوة لةري$طةى زمانةوة لة قورئان دةردةكةوي$ت، بة

 مانايةكى ديكة لةري$طةى ئةو وتارةوة دةيةوي$ت تةئويلي$كى وجوديانة بؤ ئايةتةكانى

قورئان و ثيتةكانى دامةزري$ني$ت...
 هةل'بةتة وتارةكةى ئةبو زي$د بة ئاراستةيةكى تةئويليدا دةر�وات، لةوي$شةوة دةيةوي$ت

 لم ئةو وتارةى ذي$ر دةستتان بة ئاراستةىبل'ي$ت قورئان بووني$كى كؤكراوةى بضووكة، بة

 ثةيوةندى (زمان) و (ئةزموون) و (من/خود)دا دةر�وات لةوي$شةوة لة ليةك خودطةرايى

 وةك ئيشكاليةتي$ك بؤ شيعر دةخاتة روو، لة ليةكى ديكة لةري$طةى جولةى خةيال$ و

 جوانى و ثي$شبينكردنى شاعيانةوة لة ئةزموونى ئامادة دوورى دةخاتةوة، دةمةوي$ت

بل'ي$م شيعر لداني$كى كراوةو ئال'ؤزة.. كةواتة ثي$ناسةمان بؤ شيعر دةكةوي$تة كوي$وة؟
  زؤر لة شاعيان بة دواى ثي$ناسةكردنى شيعردا دةر�ؤن، ئةو كاتةى كة ثي$يانواية

 هيض ثي$ناسةيةك دةروةستى شيعر نايةت، ئيت دةل'ي$ن: شيعر ذيانة. تي$طةيشتنى ئةو

 دةستةواذةية لةوي$وة دي$ت كة شيعر جوجول ذيانى هةل'طرتووة، بة مانايةكى ديكة

 شيعر زيندووة لةطةل$ ذيان دةجول$ء هةناسة دةداء طةشة دةكات، وةك ضؤن بة

 نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي، دار البيضاء--1
.25الغرب، بيوت- ل
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 ديوةكةى ديكةش طوزارشت لة شاراوةكانى ذيان و ري$كةوتى ذيان دةكاتء دةماناتة

 ني$و تانوثؤكانى ذيانةوة. بةو مانايةش ئةطةر ذيان لة دواليزمييةتى ديارء ناديار،

 جةستةء دةروون، دةرةكىء ناوةكى... بةرجةستة بي$ت، ئةوة شيعريش هةر تةنها ئةوة

 نيية كة دةجول$ء هةناسة دةداء طةشة دةكات، بةل'كو كؤى وسبةلي$كراوء ئاماذةء

 رةمزةكانء نهي$نييةكانى ذيانيش لةخؤ دةطري$ت، كؤى ئةوانةش بة شي$وازى جياواز

 لةري$طةى كردةى نوسينةوة بةرجةستة بي$ت. بةلم ئةطةر رووى يةكةميان لةري$طةى

 بابةتة تايبةتء ديارةكةيةوة بة شي$وةيةكى طشتى طوزارشت لة بةمانابوونى ذيان بكات

 ء لةسةر ئةو بنةماية حةقيقةتى ذيان و ذانوذوارةكانى بنوي$نآء تي$طةيشتنمان بؤ ذيان

 ئاسان بكاتةوة، ئةوة رووى دووةمى لةري$طةى دةروون يان خودى شاعيةوة ناراستةوخؤ

 بة ري$كةوتى ذيانةوة دةلكي$ت، هةر لةوي$شةوة نةخش و بة مانابوونى خودء دةروون

دةكي$شي$ت و وةك ضؤن لة هةمان كاتيشدا دةكةوي$تة دةرةوةى ئةزموونى خودةوة.
 لي$رةدا دةمةوي$ت بل'ي$م ئةطةر رووى يةكةمى بة مانابوونى ذيان طوزارشت لة

 حةقيقةتي$كى دياريكراو بكات، ئةوة رووى دووةمى بة مانابوونى ذيان بةو ديوو

 حةقيقةتى ناوبراوةوة بةندة، نةك بةو مانايةى كة حةقيقةتى ناوبراو رةت بكةينةوة

 بةل'كو بةو مانايةى كة لةري$طةى وسبةلي$كراوو نةبينراوةكانى ذيانةوة دةشآ كةشفى

ضةندان رووى ديكةء حةقيقةت و ضةندان نهي$نى ديكةى ذيان بكةين.
 بة طشتى قسة كردن لةو دواليزمييةتانة ض لة رووى ئةدةبييةوة، ض لة بوارةكانى

 ديكةوة  قسة كردنة لة ثةيوةندييةكى دوورءدري$ذى رووبةروونةوة، رووبةرووبوونةوةيةك

 كة لة دنيابينى دواليزميانةى ني$وان مرؤظ و سرووشت، عةقل$ و ماددة... لة دايك

 بووة، بة مانايةكى ديكة هةر لة رةوانبي$ذى (ئةرستؤ)وة بطرة تا دةطاتة (مةسيح)، هةر

  تةماشاكردنى ئةو دواليزمة1لة (ئةفلتوون)ةوة بطرة تا دةطاتة (باسكال)ء...

  بؤ نوونة (ئةفلتوون) دةنط وةك وي$نةيةكى بنةر�ةتى و بةرايى سةير دةكات، ئةو سةيركردنة-1

 لةوي$وةية كة مةبةست و بيكردنةوةى قسةكةر بة شي$وةيةكى ئامادة لة كاتى ئاخافتندا دةطةيةني$ت.
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 سةرةر�اى طؤر�ينى زاراوةكان بةلم دري$ذةى هةية... بؤ نوونة لى (سوسي$ر) ئةو

 رووبةرووبوونةوةية بؤ (زمان/طووتن) تةرجةمة دةكري$ت، ثاشان دةكةوي$تة ني$و (ثي$وانةء

 لدان)ةوة، هةروةها لى سؤفيطةرةكان دةكةوي$تة دووتوي$ى (ديارو ناديار) لةسةر

 هةردوو ئاستى (تي$طةيشت و راظة كردن)ةوة راست دةبي$تةوةو لةوي$شةوة بة زاراوةى

 (ئاماذةو دةستةواذة)وة دةلكي$ت، هةل'بةتة ئاماذة سةر بة ئيحايةو ديارى ناكري$ت،

 هةميشة مانا بة كراوةيى دةهي$لي$تةوة، بةلم دةستةواذة مانا ديارى دةكات و هةر لةو

.1ري$طةيةشةوة دايدةخات

 دواجار ئةوة رووبةرووبوونةوةى ني$وان ثي$وانةء لدان لة ديدي$كى ئةخلقييةوة

 خؤى دةدؤزي$تةوة ئةو ديدة ئةخلقيية وةك (رؤلن بارت) دةل'ي$ت: سةر بة شوكرانة

 كردنى زمانة، ضونكة زمان ناوةر�ؤكي$كى بيكارييانةى هةيةء زؤرترين بةكارهي$نةر

2بؤخؤى فةراهةم دةكات.

 دةشآ لة ني$وان ديدى دياردةطةرييانةء ديدى ئةخلقيانةوة بكةوي$نة ني$و دوو

 ئيشكالييةتى سةرةكييةوة، ئيشكاليةتى يةكةم راستةوخؤ ثةيوةندى بة شةر�ى فؤرمء

 ناوةر�ؤكةوةية، ئيشكالييةتى دووةم لة زمانء رووتكردنةوةى زمانةوة خؤى

 هةل'دةطري$تةوة، ئةطةر ئيشكالييةتى يةكةم لة دةمةتةقي$يةكى عاديلنةى فؤرمء

 هةروةها (رؤسؤ) نووسي بة ثاشبةندى ئاخافت دادةني$ت، يةكةميان ثي$يواية نووسي دةرضوونة لة

 سيستةمى دايكايةتى و دووةميان بة دةرضوون لة سيستةمى باوكايةتى حيسابى دةكات، بةلم

 (دريدا) نووسي بة كرداري$ك دادةني$ت كة بة دذى دةنط دةكةوي$تةوة نةك هةر ئةوةندة بةل'كو

نائامادةيى دةنطيشى لةخؤدا هةل'طرتووة..
 ، لسنة،62ابوزيد، نصر، اللغة/الوجود/القرا3ن: دراسة ف الفكر الصوف، ملة الكرمل، عدد،  -1

157-156، ل1999

، ص1999 1رولن بارت، هسهسة اللغة، ترجة، منذر عياشي، مركز الناء الضاري- حلب، ط -2
176-177.
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 ناوةر�ؤك بة كؤتا بطات و لة شي$وازدا كورت بكري$تةوة، بةو مانايةى كة هةموو مرؤظي$ك

 شي$وازى تايبةت بةخؤى بةرهةم دي$ني$ت، ئةوة ئيشكالييةتى دووةم لة رستةيةكى

 (مالرمآ)وة دري$ذ دةكةينةوة كة دةل'ي$ت: زمان قسان دةكات نةك نووسةر، نووسي

 طةيشتنة بةو ثنتةى كة زمان دي$تةطؤ نةك من. لةو رستةيةى (مالرمآ)وة تةواو لة

 ئيشكالييةتى يةكةم جيا دةبينةوة، دواجار قسةكردن لة ئيشكالييةتى دووةم بةرةو

 قسةكردن لة تي$طةيشتنى (زمان و من)، (زمان و ئةزموون)مان دةكاتةوة. بةمؤرة ئايا

 دةشى$ لةري$طةى طوتةزاى سةرةتا وشة هةبوو، يان بة مانايةكى ديكة لةري$طةى زمانةوة

دنيا ناس بكةين؟ ثاشان زمان ضيية؟
تة  لى (هايدطةر) زمان طوزارشت لةو (ماناطةريية) دةكات كة بة كردةوة دةكةويـ$

 ني$و شتةكانةوة، مرؤظ زمان بةكار ناهي$ني$ت بةل'كو ئةوة زمانة لة ميانى مرؤظةوة قسة

  (ئيب عةرةبى) ثي$يواية زمان هةر لةسةرةتاوة ناو بووة، ناو ثي$كهاتةى بوونى1دةكات.

 زمانى لةخؤدا هةل'طرتووة، زمان لةري$طةى ناوةوة لة يادةوةريدا دةمي$ني$تةوة، ناو نيشانةى

 ناونراوة، و لة ري$طةى دةست بؤ بردنى ماناى ناونراوةوة بة وجودى ناونراو دةطةين، بةلم

 ناو هةر تةنها دةللةت لة ناونراو ناكات، بةل'كو دةللةت لةو سيفةتة تايبةتةش دةكات

  بةو مانايةش ئةو سيفةتةى كة بوونى ثى$ وةسف2كة ناونراو لةخؤيدا هةل'يطرتووة.

. نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل-1

 بؤ نوونة (شةو) دةستةواذةيةكة دةللةت لة ناوى خودى شةو دةكات، واتة ئةو ماوةيةى كة -2

 دةكةوي$تة ني$وان ونبوونى خؤر تا دةركةوتنى، بةلم (ئيب عةرةبى) ئةو ناوة لة خودى شةو دةكاتةوة

 دةيكاتة ناو بؤ سيفةتى شةو، بةمؤرة ئيب عةرةبى ناوى خود دةطؤر�ي$ت بؤ سيفةتى تايبةتى ئةو خودة،

 بةو مانايةش شةو ئةطةرضى دةللةت لة كاتي$كى دياريكراو دةكات، بةلم ئيب عةرةبى وةك سيفةتى

 ناديارى و نهي$نى بةكارى دي$ني$ت، ئةو طؤر�انكاريية لة ناو لة دةللةتى خودةوة بؤ دةللةت لة حةقيقةتي$ك

 كة ناونراو ثي$ى هةل'دةسي$ت ناضي$تة ني$و دنياى رةمزو ئاماذةوة وةك توي$ذةرانى ئيب عةرةبى تي$يطةيشتوون،

 ضونكة ئيب عةرةبى دنياى رةمز نابيني$ت، بةل'كو دنياى وةسف دةبيني$ت، بةو مانايةش ناو دةللةت لة
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 دةكري$ت خودى بوون (يان ناو) نيية، بةل'كو ئةو سيفةتة زياد كراوةية كة خراوةتة سةر

 (ناو-بوون) كةواتة لة برى ئةوةى تاك بة تةنها بي$ني$تةوةو دةللةت لة تاكة خودي$ك بكات

 بة ثي$ى ذمارةى حةقيقةتةكانى يان سيفةتةكانى بةرفرةوان و لة ني$و كؤمةل'ي$ك خودى

  هةر لةوي$شةوة زمان وةك فةزايةكى كراوة بؤ قسةكردن لة1جؤراوجؤر راست دةبي$تةوة.

 دنيادا خؤى دةكاتةوة، لةسةر ئةو بنةماية دةشى$ بل'ي$م نووسي هي$زى كرانةوةى زمانة بة

 سةر ماناكانى ناوةوةو دةرةوةى دنيادا، لة بةر ئةوةى زمان بوونة، كةواتة نووسي

كرانةوةى بوونة بة سةر ماناكانى ناوةوةو دةرةوةى دنيادا.
 تةرجةمةكردنى ذيان وةك بوون بؤ زمان وةك بوون و لةوي$شةوة هةل'نانى شيعر

 طوزارشت لة طوازتنةوةيةكى خةيال'ى و مةعريفى قوول$ دةكات، بي$طومان مي$ذووى فيكر

 مرؤظايةتيش مي$ذووى طواستنةوةكانة، هةموو طواستنةوةيةكيش ئاسؤيةكى ديكةى

 نوى$ دةخاتةوة، كةواتة طواستنةوة لة حةقيقةتى ذيان وةك بوون، بؤ زمان وةك بوون

 هةر تةنها لة دةستةواذةى ذيان و زماندا كورت ناكري$تةوة، بةل'كو راستةوخؤ دةكةوي$تة

 سةر راظةكردنةكان و لةوي$شةوة بة سيفةتةكانةوة ثةيوةست دةبي$ت، بةو مانايةش ذيان

 ناتواني$ت لة دةرةوةى لدان و سيفةتةكان و بؤزيادكراوةكانةوة بل'ي$ت هةم، ضونكة لة

 دةرةوةى بؤزيادكراوةكان هيض شتي$ك نيية ثاري$زطارى ل$ بكات. هةروةك زمان ناتواني$ت

 بة ئازادى واز لة سيفةتةكان و بؤزيادكراوةكان بهي$ني$ت، ضونكة جولةو زيندووي$تى زمان

 بة لدان و بؤزيادكراوةكانةوة بةندة، لةسةر ئةو بنةماية ئيب عةرةبى (بوون)

 تةرجةمةى وشة دةكات و دةل'ي$ت: بوون لة ثيت ثي$كهاتووةو ثيتةكانيش حةقيقةتطةل

 ناونراو ناكات بةل'كو دةللةت لةو سيفةتة تايبةتيية دةكات كة ناونراو هةيةتى، دةشى$ ئةو سيفةتة ثاية

 الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، الؤسسة الامعيةبي$ت، يان ثةيوةندى......بر�وانة: 

. 74، ل1991، 1للدراسات و النشر و التوزيع، بيوت-المراء، ط

 .75 الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، ل -

 .75 الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، ل -1
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 تاكي، هةر لةوي$شةوة وشةكان، شيعر لة ئاستى ناديارى خةيال'ى بةرةو ئاستى

 ئامادةطى مةعريفى دةطوازنةوةو ئي$مةش لةري$طةى تةقاندنةوةى زمانةوة بة لدانةكانى

 1زمان و وجودى ناونراو دةطةين.

 بةو ماناية لةري$طةى جولةى (شيعر)ةوة بةردةوام هاوسةنطى (بوون) دةثاري$زين،

 هةر لةسةر ئةو بنةمايةش دةتواني بوون بة ثايةو ئاستة جياوازةكانيةوة لة زمان و

 زمانيش لة شيعردا هةل'طرينةوة، كةواتة شيعر تةقينةوةى زمانة لةري$طةى لدان و

بؤزيادكراوةكانى زمانةوة بةرجةستة دةبي$ت.
 لي$رةدا دةشى$ ثرسيار ئةوة بي$ت ئايا شيعر لة ني$وان ئةزموونكردنى ذيان و

ئةزموونكردنى زمان ضؤن خؤى دةدؤزي$تةوة؟

شيعر لة ني�وان ئةزموون و زمان
 شيعر طةمةكردن نيية بة زمان، بةل'كو طةمةكردنة لةطةل$ زمان، جياوازى ني$وان

 لؤذيكى طةمةكردن بة زمان و طةمةكردن لةطةل$ زمان ئةوةية: يةكةميان زمان هةر

 لم دووةم زمان ئةزموون دةكات،تةنها وةك وةسيلةيةك بؤ طةمةكردن بةكار دي$ني$ت، بة

 ئةزموونى زمان دروستكردنى ثةيوةندى نوي$ية لةني$وان وشةو وشة، وشةو بؤزيادكراوو

 لدانةكان لةو ثنتةوة طفتوطؤى زمان و نووسةر كؤى ئةو طةمةكردنة لةخؤ دةطري$ت كة

 ئاستى ناديارى خةيال'ى لة سةر داهي$نان راست دةبي$تةوة بةو مانايةى كة بةشي$ك لة داهي$نان -11

 راستةوخؤ بة خةيال'ةوة دةلكي$ت، بة ديوةكةى ديكةش بةشي$كى لة ري$طةى هةل'كؤل'ينى زمانةوة

 دي$تة بةرهةم، يةكةميان بة داهي$نراوى$كةوة بةندة كة ثي$شت لة ئارادا نةبووة، دووةميان لةوي$وة

 دي$ت كة ماناى نوى$ بة زاراوةى كؤن دةبةخشري$ت، يان ماناى تايبةت بة زاراوةى طشتى .. بةلم

 تةقينةوةى زمان لى ئةدؤنيس واتة دروستكردنى ثةيوةندى نوى$ لةني$وان وشةو وشة وشةو شتةكان،

 هةروةها وشةو خوي$نةر. تةقينةوةى زمان واتة نةخشةكي$شان لةليةك و دروستكردنى ثةيوةندى نوي$

لةليةكى ديكةوة..
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 دواجار دةق بة هةموو رةهةندةكانى دةهي$ني$تة بةرهةم. بة مانايةكى ديكة لةري$طةى

 طفتوطؤوة زمان و نووسةر ضي$ذ لة يةكت وةردةطرن و سوود بة يةكت دةطةيةنن و يةكت

 تةواو دةكةن، لةوي$شةوة بةخششةكانى (بوون) بة شي$وةيةكى ديكة لةري$طةى بؤ

 زيادكراوةكان و طواستنةوة تايبةتيةكان خؤى دادةمةزري$ني$تةوة. كةواتة دةتواني بة

 طشتى بل'ي$ي ئةوةى سياسةتى (بةكارهي$نان)و (ياريكردن لةطةل$ زمان) تي$كةل$ بة يةكت

 دةكات كةموي$نى رؤشنبيييةو طوزارشت لةو ئاطايية درؤيينة دةكات كة ثي$يواية

تازةطةرى شيعرى جطة لة بةكارهي$نانى تي$كدةرانةى زمان شتي$كى ديكة نيية.
 بةمؤرة ئةطةر زمان هةل'طرى بوون بي$ت، ئةوة لةليةك ري$طة بؤ طةيشت و كردةى

 تي$طةيشت ئاسان دةكاتةوة، لة ليةكى ديكة طوزارشت لة كؤى ئةو تةقينةوةو

 لدانانةش دةكات كة لةري$طةى ياريكردن لةطةل$ زمان دي$تة ني$و زمانةوة، رةنطة لةو

 ني$وانةدا ثرسيارى جيدى ئةوة بي$ت ئايا ئةدةب ئامرازي$كة بؤ طةيشت، يان كؤى رةهةندة

 مةعريفى و ستاتيكيةكانى لةخؤدا هةل'طرتووة؟ بة بر�واى من ئةدةب هؤيةك نيية بؤ

 طةياندن، بةو مانايةش كةوتنى ئةدةب وةك داهي$نان راستةوخؤ لةوي$وة دي$ت كة دةبي$تة

 وةسيلةيةك بؤ طةياندن، يان ئةركى خؤى لةوة كورت دةكاتةوة كة كردةى تي$طةيشتنى

 زمان ئاسان بكةوي$تةوة، ضونكة لة ثرؤسةيةكى وادا ئةدةب جطة لة دووبارةكردنةوةى

 (ثي$دراوةكان) شتي$كى ديكةى بةدةستةوة نيية. بةلم وةك دةزاني ئةطةر ئةدةب وةك

 داهي$نان تةماشا بكةين، نةك هةر هةندي$ك لة ثي$دراوةكان هةموارو دةسكارى دةكات

 بةل'كو لةري$طةى خةيال'ى داهي$نةرانةوة لةطةل$ (ديتاوةكان--بة مانا سؤفييةكةى)

دةذيت و هةر لةوي$شةوة وشةو دةستةواذةو ضي$ذو ئيقاع و نةخشى جياواز دةوةشي$ني$ت.
 ، كة ئاماذة بة زمان دةكات،بابةتىلي$رةدا دةكةوينة ني$وان دوو ليةنةوة: ليةنى 

 واتة ئةو هاوبةشيكردنةى كة وادةكات كردةى تي$طةيشت ئاسان بكةوي$تةوة. ليةنى

 ، كة ئاماذة بة فيكرو مةعريفةو خةيال$ و بةكارهي$نانة تايبةتييةكانى دانةرخودى

 دةكات. لة كؤى هةر دوو ليةنيشةوة بة ئةزموون دةطةين، هةل'بةتة ليةنى يةكةم

 دةكةوي$تة ني$و مي$ذوو، بةلم ليةنى دووةم بة هوشيارييةوة دةلكي$ت، هوشياريش
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 بةشي$كى سةرةكى داهي$نانى لةخؤ طرتووة، هةر لةسةر ئةو بنةر�ةتة ئةزموون وةك

 بنةمايةكى شياو بؤ درككردنى بابةتةكانى دةرةوةى خود سةير دةكري$ت. بةلم لة كؤى

 ئةو وتارة دةمةوي$ت بل'ي$م: داهي$نان نة راستةوخؤ دةكةوي$تة ذي$ر دةسةلتى بابةتةوة، نة

 بة شي$وةيةكى طشتى (من/خود) و (من/خود) لي$ي بةرثرسيارة، بة مانايةكى ديكة

 داهي$نان كؤى دةسةلتةكان دةخاتة ذي$ر ئيقاع و ثرسيارى سةردةمى خؤيةوة، كةواتة

 ئةدةب و هونةر لةري$طةى هاوذيانى و طفتوطؤوة، لةري$طةى دنيابينيةوة وي$ناكردنى

 ديكةى جياواز بةرهةم دي$ني$ت، وي$ناكردني$ك كة ثي$شبينيكردن و جوانى و  خةيال'ى

ئازادانةى داهي$نةر رؤل'ى تي$دا دةبيني$ت.
 ئةطةر خوي$نةر بثرسي$ت خود ضيية، ئايا داهي$نان (من/خود) لي$ى بةر ثرسيارة يان

  دةشى$ بة كورتى بل'ي$ي لة رووى جةستةو تي$طةيشت لة جةستة خود1(من/خود)؟

 نوي$نةرايةتى جةستة دةكات، وةك تي$طةيشت لة بونيادى عةقل'ى نوي$نةرايةتى

 مةعريفة دةكات، لة بارى رةفتارى كؤمةليةتييةوة نوي$نةرايةتى خودى كؤمةليةتى

 دةكات.. بةمؤرة دةروونناسان ثي$يانواية خود لةري$طةى شارةزاييةوة بونياد دةنري$ت،

 شارةزاييةك كة لة كارلي$كردنى مرؤظ و دةوروبةرى كؤمةليةتى دي$تة بةرهةم، كةواتة

 )ى ئينطليزى وEgo)ى فةرةنسى و (Lememe) لة زمانى عةرةبى لة وشةى (النا زاراوةى (-1

 )ى تةعبي لة وشةى (ذات) دةكات، واتة ئةو كةسةى كة قسةEgoئةل'مانى وةرطياوة، وشةى (

 ) كة بة عةرةبى بةEgocentrismeدةكات، هةر لةوي$شةوة كؤمةل'ي$ك زاراوةى ديكةى وةك (

 )  كة بة شي$وةيةكى طشتى لة زمانى عةرةبى بةEgoisme) دي$ت، هةروةها (التمركز حول الذات(

 (النانية) دي$ـت بةلم لة رووى فةلسةفييةوة طومان لة كؤى ئةو بوونةوةرانة دةكات كة دةكةونة

ت بل'ي$م لة بةر ئةوةى ئي$مة زي$ت سوودمان لة زمانى عةرةبى  دةرةوةى (النا)ةوة....بة كورتى دةمةويـ$

 بينيووة بؤية ئةو تي$كةل$ كردنانة لى ئي$مةى كورديش لة ني$وان ماناكانى (من) و (خود) روويانداوة،

 هةل'بةتة بةشي$كى زؤرى ئةو طرفتة لةوي$وةية كة كؤى زاراوةو ضةمكةكان لة رؤشنبييى عةرةبى و

كوردى هيض بنةمايةكيان نييةو ئي$مة لة زمانانى ديكةمان وةرطرتووة...
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 لة هةموو بارةكانى كةسي$تيدا بونيادى مةعريفى و فيكرى مرؤظى لةسةر

 هةل'دةضنري$ت، بةو ماناية خود بة زةمةنةوة دةلكي$ت، وةك دةزاني بة شي$وةيةكى

 طشتى زةمةنى خود زةمةني$كى ئاسؤيية، بةلم زةمةنى داهي$نان زةمةنى قوليية، لة

 دةرةوةى زةمةنةكانةوة بة ستوونى دادةبةزي$ت، وةك (ئةدؤنيس) دةل'ي$ت: داهي$نان

 هاوثةيوةستبووني$كى خةل'قكةرانةى ني$وان ئي$ستاو ئايندةية، ديارو ناديار، زةمةن و

1جاويدانى، واقيع و ميتا واقيع...

 لم شارةزايى خود سرووشتي$كى بازنةيى هةية و تةواو سةر بة ماناية، كةضىبة

 داهي$نان سةر بة كةشفكردن و خةون و دنيابينيية... خود لةري$طةى ميذووى

 طةيشتنةكانةوة ئةكتيظبوونى خؤى رادةطةيةني$ت، بةلم داهي$نان حةقيقةتةكانى لة

ناديارييةوة بةرجةستة دةكات...
 كةضى وشةى (من-خود/النا) وةك لة رؤشنبيى عةرةبى و كوردى باوة ثي$شت

 (فرؤيد) بةكارى هي$ناوة، ثاشان كةوتؤتة زياد لة بواري$كةوة. من ريشةطةلي$كة

 لةسةرنى ئاساييةوة وةبةر دي$ت كة بة دري$ذايى مي$ذووى مرؤظايةتى دري$ذ دةبي$تةوة. لى

 فرؤيد من بة كؤى فيكرة باوةكانةوة بةندة، وةك ئامرازي$كى جيبةجي$كردن ثي$ناسة

  بةلم لى (رؤنال'د فيبيؤن) كة يةكي$كة لة ثي$شةنطةكانى زانستى2دةكري$ت.

 دةروونناسى من و هةول'يداوة كةموكورتيةكانى تيؤرى فرؤيد ثر�بكاتةوة لةطةل$

 قوتابييةكةى (جانتب) لةري$طةى تيؤرةكةيانةوة دةيسةلي$نن كة من هةر لة كاتى

1ادونيس، زمن الشعر بيوت، ،ط  -1 .59، ل،1972

 ) بة ئامرازى جي$بةجي$كردن لة كةسي$تيدا وةسف دةكات، لة ئةركةكانى ئةوEgo فرؤيد (من--2

 ) تي$ر بكات و مامةل'ة لةطةل$ واقيعى دةرةوة بكات وId(من)ة ئةوةية كة دةبي$ت ئارةزووةكانى (ئةو-

 ) دةردةضي$ت، لةSuper Egoهةول'بدات بطاتة ثي$وانةكان (واتة بةها)ى بال كة لة (منى بال-(

 النسان و التطور، العددهةموو ئةوانةشدا ثةنا بؤ ميكانيزمى بةرطريكردن دةبات. بر�وانة: طؤظارى: 

.، علم النفس النا-دراسة، د.رفعت مفوظ1986، لسنة 28
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 لةدايكبوونةوة ئامادةيةو هةل'طرى ثي$كهاتةيةكى ديناميكى سةربةخؤية، بة ثي$ى ئةو

 تيؤرة جطة لة من شتي$ك بة ناوى (ئةو-هو) لةئارادا نيية، وةك ضؤن درووستكةرى

 ململني$كانيشة، لة دةرئةنامى ئةو ململني$يانةوة رؤنالد دةيكات بة سى$ بةشةوة:

 منى لبيدؤى مندال'ى، منى مندال'ى دذ بة لبيدؤ، منى سي$نتال$. هةروةها (ئةريك

 ئةريكسؤن) كة يةكي$كة لة بةشداربووانى تيؤرى نوي$ى من قسة لة منى ئيبداعى

 دةكات، ثي$يواية منى ئيبداعى هةل'طرى هي$زي$كى شاراوةيةو تواناى ديتنى هةية، وةك

 ضؤن لةوي$شةوة لة (فرؤيد) جيا دةبي$تةوة كة لة برى ئةوةى وةك بةندةى (ئةو و منى بال

 و واقيعى دةرةوة) سةيرى بكات، ئةو منةى ئةريكسؤن وةك فةرمانر�ةوا هةل'سوكةوت

  ئةو منة لة هةر قؤناغي$ك بي$ت دةتواني$ت ضارةسةرى ئيبداعى بؤ طرفتةكان1دةكات.

 بدؤزي$تةوة، هةروةها يةكي$ك لة وةزيفة بنةر�ةتيةكانى ئةو منةى ئةريكسؤن وردبينى و

تةرجةمةكردنى واقيعى ناوةوةية، يان ئةوةى كة ثي$ى دةل'ي$ن ثي$شبينيكردن. 
 هةل'بةتة منى ئةريكسؤنى تةواو ثي$ضةوانةى منى فرؤيديية، يةكةميان مني$كى

داهي$نةرة، بةلم دووةميان هةل'طرى فيكرة باوةكانة.
 دةشى$ بل'ي$ي دوا ثلةى من لة طوتةزاى (من بي دةكةمةوة، كةواتة هةم)ى

 دي$كارتييةوة سةرضاوة دةطري$ت، دواتر هةل'وةشانةوةى (من/خود)و (من/خود) لةري$طةى

 فيكرى مؤدي$رن و ثؤست مؤدي$رنةوة هةر تةنها دةللةت لة هةل'وةشانةوةى سي$نتاليزمى

 خؤرئاوايى ناكات، بةل'كو بة شي$وةيةكى طشتى لة بر�وابوون بة ئةويديكةو قبول'كردنى

 جياوازييةوة هةل'قولوة، هةر لةسةر ئةو بنةمايةش (فؤكؤ) منى رةتكردةوة بؤ ئةوةى

 لةري$طةى ئةويديكةوة دةق بةرهةم بهي$ني$ت، لة ليةكى ديكة رووخاندنى (منى دةقى)

 بة طةورةترين بةرهةمى سةدةى بيستةم دةذمي$ردري$ت، ئيت ئينفؤرماتيك و فةزاى

 مةعريفى و زانستى مةعريفى منى بيكةرةوةى دي$كارتى و خودى سايكؤلؤذى بةتال$

 ) لة ري$طةى ئةو لؤذيكةوة ناونراوة، بر�وانة:1978 (منى ئيبداعى) لة ليةن (ظان هؤل وليندزى--1

، علم النفس النا-دراسة، د.رفعت مفوظ.1986، لسنة 28- النسان و التطور، العدد،طؤظارى
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 كردةوة لة شوي$نى ئةويش سةرضاوةطةلي$كى لة دةرةوةى مرؤظ دانا، ئيت ضيدى

 حةقيقةت بة ثي$ى فةلسةفةى يؤنان ناذمي$ردري$ت، هةروةك ناكةوي$تة ني$و عةقل'ى مرؤظ ،

 يان بيكردنةوةى مرؤظةوة بةل'كو لة دووتوي$ى منى بيكةرةوةى دةستكردطةراداية كة

 لةطةل$ بونيادى فيكرى دةستكردو تةكنؤلؤذيا و ئامي$رة زانستيية وردةكان و

1ئامي$رةكانى بيكردنةوة دري$ذ دةبي$تةوة.

 بة كورتى لةو بةدواداضوونة دةمةوي$ت بل'ي$م ناونيشانى ئةو لي$كؤل'ينةوةية لة رووى

 ئةنتؤلؤذييةوة هةول'ى بةرجةستةكردنى ئيشكاليةتى (من/خود) دةدات، بةلم لة رووى

 مةعريفييةوة بةدواى ئيشكاليةتى (من/خود)دا دةضي$ت، هةر دووكيشيان لة

 دةركةوتنى تةكنؤلؤذياو زانستى مةعريفييةوة وةك بةرئةنامى هي$زي$كى دةستكرد

 سةير دةكات، لةوي$شةوة بةرةو بابةتطةرايى دةستكرد دةضن، بةو ماناية

 هةل'وةشاندنةوةى دواليزميةتى من و خود، داهي$نان وةك بةرئةنامى ئةو هي$زة

 دةستكردة دةبيني$ت كة بة سةر ماناكانى زماندا دةكري$تةوة (ئةو هي$زة دةستكردى كة

 ثي$شت لة ذي$ر ناونيشانى "من- خود" بةند كرابوو). كةواتة ناونيشانى دووةمى ئةو

 بابةتة لةوي$وة دةكةوي$ت كة لة دةرةوةى من و خود قسة لة بابةتطةرايى دةستكرد

 دةكةين، قسة لة من و خودي$ك دةكةين كة بؤتة بةرئةنامى هي$زي$كى دةستكرد هةر

 لةوي$شةوة بةرةو بابةتطةرايى دةرةكى دةبينةوة، بةمؤرة حةقيقةتى خود لة مندا

ناذمي$ردري$ت بةل'كو درووست دةكري$ت لة برى ئةوةى بةدوايدا بطةر�ي$ي.
 بة كورتى دةبى$ نووسةر زنيةى وشةكان لة يةك بتازي$ني$ت، وةك ضؤن لة من و خود

 تي$دةثةر�ي$ت، بة هةمان شي$وة بة خاوةنبوون بةتال$ بكاتةوة بؤ ئةوةى ئيبداع لة دةقدا

 بي$ني$تةوة، دةبى$ منى طي$ر�ةر�ةوة رةتبكري$تةوة، دةق لة منى لبيدؤى بي$طةرد ثاك

 بكري$تةوة، ضونكة دةق ئاوي$نةى من نيية تاكو خودى خؤى تي$دا ببيني$ت، وةك ضؤن

  د.ادهم سامي، العدمية النهلستية، بث ف انطولوجيا الي و الشر و المال، دار النوار-بيوت،ط-1

.17، ل2003
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  بةلم بةر لةوةى بضينة1دةقى ئيبداعى نةزؤك نيية تا بي لة يادةوةريةكان بكاتةوة...

) و (ويلهلم ديليسى1843ني$و ئةو باسةوة لةري$طةى هةر يةك لة (شليماخر-
 ) ئةزموون و زمان دووبارة وةبي خوي$نةر دةهي$نينةوة، لةوي$شةوة1833-1911

 جؤري$ك لة طفتوطؤ لةطةل$ وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج)ى (موراد فةرهاد ثور)

دادةمةزري$ني. 
 لى (ديلسى) ئةزموون دةكةوي$تة ني$و ذيانكردنةوة، ئةزموونى ذينكراو كردةى

 درككردنى هةستيية، نةك شارةزايى كة دةبي$تة بابةتي$ك بؤ تي$ر�وانينى عةقل'ى، واتة

 دةكةوي$تة سةر ئةزموونى ثي$شت كة لةسةر دواليزميةتى خود و بابةت وةستاوة.

 ئةزموونى خود لى ديلسى بنةر�ةتى مةعريفةيةو ناشي$ت بؤ هيض مةعريفةيةك تةجاوز

 بكري$ت، بةو مانايةش ئةزموونى داهي$نةر حال'ةتي$كة لة طوزارشتكردنى بابةتيةوة خةل'ق

 دةكري$ت و لةوي$شةوة تةجاوزى ضوارضي$وة خودييةكان دةكات، ئامرازى بابةتيش لة

2داهي$ناندا خودى زمانة.

  بةياد هي$نانةوة دةيةوي$ت دةق لة شوي$ن خؤى ثي$بكوتي$ت، هةروةك منى سادى، ني$رطزى،-1

 مازؤخى... سادييةت دةق دةكوذي$ت و رؤشنبييى لةني$و دةبات و هيض ري$زي$ك بؤ تايبةتةندييةكان

 ناهي$لي$تةوة، زؤر لة شاعيان لة ري$طةى قةسيدة نةتةوايةتى و سياسيةكانيةوة ثرؤسيسةى سادييةتى

 نةخؤش دةكةن، سادييةت كةبتى سي$كسى لة ري$طةى ساديةةتى دةمامكدارةوة نيشان دةدات.

 هةروةها ني$رطزييةت بة دواى ناسنامةى رؤشنبيى ونبوودا دةطةر�ي$ت... بة طشتى دةبي$ت دةق لة بة

 ادهم سامي، العدمية النهلستية، بث ف انطولوجياشتبوون رزطار بي$ت، بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة: 

25، ل2003بيوت،ط  الي و الشر و المال، دار النوار-

 نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي، دار البيضاء--2
25، ل2005، 7الغرب، بيوت-لبنان، ط
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 كةواتة زمان دةبي$تة ئةو ناوةنديارة كة ئةزموونى خودى و بابةتى بة يةكةوة كؤ

 دةكاتةوة، كؤى ئةو بةيةكةوة لكانةش دواجار طوزارشت لة ئةزموونى ذيان دةكات و

 هةر لةوي$وة بة دةستةواذةى شيعر ذيانة دةطةينةوة، يان دةبي$تة بةرئةنامى ئةو هي$زة

دةستكردةى كة لدانةكانى (بوون-زمان) دةنوي$ني$ت.
 لم (شليماخر) زمان هةر تةنها وةك ناوةندياري$ك نابيني$ت، بةل'كو سيفةتىبة

 بووني$كى جياكارى ثي$دةبةخشي$ت،  ثي$يواية هةر لةري$طةى ئةو بوونة بابةتوازة

 جياكارةشةوة كردةى تي$طةيشت بة ئاسانى بةر�ي$وة دةضي$ت، هةر لةسةر ئةو بنةماية

 راظةكردن بة تي$طةيشتنةوة ثةيوةست دةكات. بةلم وةك طوتان زمان هةر تةنها ئةوة

 نيية كردةى تي$طةيشت ئاسان بكات!! هةروةها لى (شليماخر) دانةر دةشى$

 دةسكارى ثي$دراوةكانى زمان بكات بة جؤري$ك هةموارى بكات  ئةطةرضى لة بةر

 طرفتى تي$نةطةيشت ناتواني$ت بة تةواوى بيانطؤر�ي$ت، بةلم دةتواني$ت هةندي$ك لة

 ثي$دراوةكانى هةموار بكات و هةندي$كى دةسكارى بكات و هةندي$كيشى دووبارة وةك

خؤى بطوازي$تةوة.
 بة طشتى كؤى قسةكانى (شليماخر) راستةوخؤ لة ثةيوةندى تي$طةيشت و

 تي$نةطةيشت كورت دةكري$تةوة، بةمؤرة دةكةوينة ني$و دوو ليةنةوة ليةني$ك ئاماذة بة

 زمان وةك بابةت دةكات، واتة زمان وةك بابةت ئةو هاوبةشيكردنةية كة وادةكات

 كردةى تي$طةيشت ئاسان بكةوي$تةوة. ليةنى دووةم ليةنى خوديية و ئاماذة بة فيكرى

 دانةرو بةكارهي$نانة تايبةتييةكان دةكات، بةكؤى هةردوو ليةنيشةوة (شليماخر)

 دةكةوي$تة سةر قسةكردن لة ئةزموونى دانةر، لة ليةكى ديكة جةخت لةوةش دةكاتةوة

 كة دةشى$ خوي$نةر لةري$طةى هةول'ة جياوازةكانييةوة لة دةرةوةى تي$طةيشتنى دانةر

1بةرةو تي$طةيشتني$كى ديكةمان بطوازي$تةوة.

نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي، دار البيضاء- -1
.21، ل2005، 7الغرب، بيوت-لبنان، ط
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 بي$طومان لة ثشت ئةو بيكردنةوةية فيكرةى جياوازى وةستاوة، وةك ضؤن حال'ةتى

 سايكؤلؤذى خوي$نةر و ئامادةباشيية كةلتورى و مةعريفيةكانى رؤل'ى كاريطةرى

 لم ئةو تي$طةيشتنة لةطةل$ قبول'كردنى زمان وةك بابةت دذخؤيان هةية، بة

 دةكةوي$تةوة، ئةو دذ كةوتنةوةية لةوي$وة دي$ـت كة دةقى ئيبداعى وةك ضؤن ناضي$تة

 ني$و سيستمةوة لة هةمان كاتيش بر�واى بة شتبوون نيية، بةلم كاتي$ك زمان وةك

 بابةتى سةرةكى دةق سةير دةكري$ت ئيت دةق وةك ئيبداع دووضارى لةنطبوون دي$ت، بة

 مانايةكى ديكة دةقى ئيبداعى لةري$طةى بةشتبوونى زمانةوة خؤى بةرجةستة

 ناكات، بةل'كو كردةيةكى لةخؤوةيةو لةري$طةى جولةو ثي$شبينيكردن و جوانى و

 خةيال'ى ئازادانةوة بةرجةستة دةبي$ت، دةمةوي$ت بل'ي$م دةقى ئيبداعى مةرج نيية ضةند

 وشةيةك بي$ت، بةل'كو نةخش و نيطار و هارمؤنييةتي$كى ئيستي$تيكيية، يان دةشى$

مانايةكى بى$ مةكان و زةمان بي$ت.

ئةزموونى دةرةكى و ئةزموونى ناوةكى
 (ديلسى) دةستةواذةى ئةزموونى ذيان بة بةرزترين شي$وة لة شي$وةكانى هونةر بة

 طشتى و ئةدةب بة تايبةتى دادةني$ت، لةسةر ئةو بنةمايةش ئةدةب و هونةر لى ئةو

 لم فيكر يان كردة تةنها طوزارشتطوزارشت لة ئةزموونى ذينكراوى ذيان دةكات، بة

 لة ئةزموونى ذيان دةكات، يةكةميان طوزارشتة سةربةخؤكانى ناوةوة دةطةيةني$ت،

 بةلم فيكر يان كردة زي$ت دياريكراوة و ثي$ويستى بة وردبينى هةية و ثشت بة

1طةياندنى ئاسان دةبةستي$ت.

 ثي$ناسةكردنى (ديلسى) بؤ ئةزموونى ذينكراوى ذيان و ئةزموونى ذيان (فةرهاد

 ثور)مان بي دةخاتةوة، فةرهاد ثور لةري$طةى دياردةناسةكانةوة  قسة لة دوو جؤر

نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة واليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي، دار البيضاء- -1
25، ل2005، 7الغرب، بيوت-لبنان، ط
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 ئةزموون دةكات، يةكي$كيان بة ئةزموونى ذينكراو يان ناوةكى وةسف دةكات،

 ئةويديكةيان بة ئةزموونى ئاسايى يان دةرةكى دادةني$ت، هةروةها ثي$يواية ئةزموونى

 ذينكراو طوزارشت لةو شتانة دةكات كة بة قوول'ى هةستيان دةكةين، ذيانيان دةكةين،

 1لم ئةزموونى ئاسايى سرووشتى مي$ذووى ئةزموونى مرؤيى لةخؤدا هةل'طرتووة.بة

 ئةزموونى ناوةكى (ذينكراو) لى فةرهاد ثور سةر بة كات و بيةوةرى و بابةت و

 ئاطايى ناوةكيية، بكةر و بابةت لة ئةزموونى ناوةكيدا دةبن بة يةك، بة مانايةكى

 ديكة ئةزموونى ناوةكى خوديية، بةلم ئةزموونى دةرةكى سةر بة كات و شوي$نة، وةك

 ضؤن زةمةن تي$يدا زةمةنى دةرةكيية، بة هةمان شي$وة بة ئاطايى دةرةكييةوة بةندة و

 ماوةى ني$وان (بكةر) و (بابةت) ثاري$زراوة. لةسةر ئةو راظةكردنةى ديلسى و ثور شيعر

 زي$ت بة لى ئةزموونى (ذينكراو-ناوةكى) داية، بةوةى كة هةل'طرى يةكي$تى بابةت و

 بيةوةرى و جوانكاريية، بؤ جةختكردن لةو مةسةلةيةش فةرهاد ثور (هيطل)

 دةهي$ني$تةوة، كة ثي$يواية ئةطةر فيكرة ديار نةبي$ت جوانيش كةموكور�و ناشيين دي$تة

تةوة. 2بةرضاو، بةو مانايةش ناتةواوى ئةزموون بة حةتى كورتب�ى لي$دةكةويـ$

 ئةو ديدةى ثور لةوي$وة بة هةر يةك لة شليماخر و ديلسى طري$مان دةداتةوة كة

 لم لةوي$وة لة (ديلسى) جيا دةبي$تةوة كة بةبابةت وةك فيكر سةير دةكةن، بة

 ئيشكالييةتى هةست و شارةزاييةوة دةلكي$ت. ئةطةر ئيشكالييةتى هةست و

 شارةزايى ثةيوةندى بة خةيال'ى داهي$نةرانةوة بكات، ئةوة ئيشكالييةتى يةكبوونى

 بكةر و بابةتى فةرهاد ثور دةكةوي$تة هةردوو ئاستى ئةنتؤلؤذى و مةعريفييةوة،

 دةمةوي$ت بل'ي$م ئةطةر مةعريفةى خود لة كؤى وي$ناكردن و نوي$نةراتيكردن و

 ،2007، 1 موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى رةنج، ض-1
.88بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج) ل

 ،2007، 1 موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى رةنج، ض-2
.76بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج) ل
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 ثي$شبينيةكان ثي$كهاتبي$ت، ئةوة ئاستى ئةنتؤلؤذى ناوةر�ؤكةكةيةتى. دواتر لة

 ني$وان ليكجيانةكردنةوةى ئاستى ئةنتؤلؤذى و ئاستى مةعريفى لةو يةكبوونة

 ناوبراوةدا دةطةينة ئةو (من/خود)ة داهي$نةرةى كة (ئةريكسؤن) باسى لي$وة

 دةكات، لةوي$شةوة دةطةينة بةرئةنامى ئةو هي$زة دةستكردةى كة لة خود درووست

 دةكري$ت. بة طشتى دةمةوي$ت بل'ي$م وةك ضؤن ئةو منة دةستكردة- داهي$نةرة

 ناكةوي$تة ذي$ر طوتةزاى من بي دةكةمةوةى دي$كارت و منى سايكؤلؤذى و

 ئيؤتيكى و ويذدانى و هةل'ضوونئامي$زةوة... بة هةمان شي$وة ناشكةوي$تة

 ضواضي$وةى منى ترانسندنتال و ئاطايى ترانسندنتالييةوة. ئةو خودة دةستكردة

 بةرئةنامى ئةو هي$زة مةعريفى و ئةنتؤلؤذيةية كة طوتةكانى زةمان و شوي$ن و

ي$ني$ت، وةك ضؤن ناكةوي$تة ني$و طوتةزا  ضةمكة ئايدياليستيةكانى فيكر تي$دةثةر�

 ئي$ستي$تيكييةكانى خؤرئاواوة، بةل'كو لةري$طةى ثي$شبينيكردنى شاعيانةو خةيال'ى

داهي$نةرانةوة بة ئازادى ثرؤسيسةى داهي$نان دةكات.
 لي$رةوة دةطةينة داهي$نةري$ك كة نة بر��واى بة بي$دةنطى (هايدطةر)يانة هةية، نة لة

 لكانى زانستى ون دةبي$ت، بةل'كو بةردةوام لة داهي$نانفةوزاى سبينتيكا و مةعريفة با

خؤى بةرجةستة دةكاتةوة.
 كةواتة داهي$نان ناكةوي$تة ني$وان خراث ئةزموونكردن و باش ئةزموونكردنةوة،

 بةل'كو لة داهي$ناندا زمان قسان دةكات، ئةطةر بةشي$كى زؤرى قسةكردنى زمان لة

 ني$وان ئةزموونى ذينكراوو ئةزموونى ئاساييةوة خؤى بدؤزي$تةوة، ئةوة وةك ئاماذةمان

 بؤ كرد داهي$نان وةك جةوهةرى قسةكردنى زمان بةشي$كى زؤرى لة ميانى ئةزموونى

ت، بةلم نةك بةو مانايةى كة ئةزموونى ئاسايى و ئةزموونى  ذينكراودا دةردةكةويـ$

 ذينكراو (بوون-وجود) بي$ت، بةل'كو بةو مانايةى كة زمان بوونة و داهي$نانى شيعريش

لدانةكانى ئةو بوونةمان بؤ بةرجةستة دةكات.
 بةمؤرة ئةوة داهي$نانة لة عادةتى ذيانى رؤذانةمان دادةبر�ي$ت، بةلم نةك بةو

 مانايةى كة بة ئةزموونى تايبةتى و ئاساييمان ببةستي$تةوة، بةل'كو بةو مانايةى كة بة
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 سةر ماناكانى ناوةوةو دةرةوةى دنيادا خؤى دةكاتةوة، هةر لةري$طةى ئةو كرانةوةشةوة

جولةو زيندووي$تى زمان دةردةكةوي$ت.
 لة وتارى شيعرو ئةزموونى رةندا فةرهاد ثور دةل'ي$ت: واتا شاراوةكانى بةرهةمى

 هونةرى بةر لةوةى ئاماذة بؤ بابةتي$كى تايبةتى بكات، بة طشتى طوزارشت لة

1بةمانابوونى ذيان دةكات.

 بي$طومان لة ني$وان هةر دوو رستةى (داهي$نان بة سةر ماناكانى ناوةوةو دةرةوةى

 دنيادا خؤى دةكاتةوة) و (طوزارشت لة بةمانابوونى ذيان دةكات) ئةطةرضى ضةندان

 لم من قسة لة دوو تي$طةيشت دةكةم، تي$طةيشتني$ك كةجياوازى بةرضاو هةن، بة

 ثي$يواية شيعر وةلمي$كة بؤ مةتةل'ى ئةزموونى ذينكراو، طوزارشت لة بة مانابوونى

 ذيان دةكات و جةوهةرى ئةزموونى ذيان دةردةبر�ي$ت، هةر لةوي$شةوة تواناى شيعرى

 دةكةوي$تة سةر ئاشكراكردنى واتاو بونيادة بنضينةييةكانى ئةزموون و ذيان، لةو

 حال'ةتةشدا (تي$طةيشت) و (دةربر�ين) لة يةكتدا دةتوي$نةوة، ئةوةش لة ناخةوة

جؤري$ك لة ثي$كةوة بةستانى مي$ذووى ني$وان (كردةى هونةرى) و (ئةزموونى رةنج-
 موعانات) نيشان دةدات، بةو مانايةش كردةى  هونةرى مةتةل'ى رةنج وةك ثرس

 يان طرفتي$كى ناوةكى ئةزموون دةكات، هةر لةوي$شةوة ثي$يواية لة بةر ئةوةى

 موعانات طوزارشت لة شكستى ئةزموونى تايبةتى دةكات ئيت بؤية كردةى شيعرى

2بة حةتى بة شكست دةطات.

 لم تي$طةيشتنى دووةم لةري$طةى كؤبوونةوةى توخة جياوازو ناهاوضةشنةكانةوةبة

 بى$ ئةوةى هيض كام لةو توخانة شوناسى تايبةتى خؤيان لة دةست بدةن دةكةونة جولةو

 ،2007، 1 موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى رةنج، ض-1
84بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج)  ل

 ،1موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى رةنج، ض- 2
104-88-84، بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج)  ل2007
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 طفتوطؤوة، بةو مانايةش داهي$نان توانةوةى توخةكان نيية لة ني$و يةكتى بةل'كو

 بةرجةستةكردنى جولة ناتةبايةكانة لة هاوطوناني$كى وةهميدا، لة بةر هةندى$ مةرج

 نيية بة شي$وةيةكى طشتى طوزارشت لة موعانات بكات، دةشى$ لةطةل$ ئةوةشدا

 خؤشيةكان لةخؤ بطري$ت، لةسةر بنةماى ئةو تي$طةيشتنة شيعر هةر تةنها

 بةرجةستةكردنى هاوضةشنةكان نيية، بةل'كو شوي$نى دذةكانيشى تي$دا دةبي$تةوة. كةواتة

 شيعر مةرج نيية طشتيةكى مانادار بي$ت، يان دةربر�يني$كى تةواو يةكطرتوو بي$ت، بةل'كو

 فةزايةكى كراوةية، جولةيةكى بةردةوامة، هةر لةوي$شةوة شيعر نة سةر بة خودة نة

 ئةزموونى ذينكراو، بةل'كو شيعرى زيندوو كليلى ناسينى شتةكانةو لة خةيال$ و جوانى

 بةشداريكردنة لة ذيان وو ثي$شبينيكردن و ضي$ذةوة دي$تةوة، يان وةك (هايدطةر) دةل'ي$ت: 

 داهي$نان بةردةوام 1ئةزمووني$كي وجوديية، ضوارضي$وةي خود و بابةت تي$دةثةر�ي$ني$ت.

 كار لةسةر هةل'وةشانةوةو دووبارة بونيادنانةوة دةكات، كار لةسةر ثرسيارو لدان و

 ئيقاعة نوي$يةكانى سةردةم دةكات، هةر لةوي$شةوة دذى ثةرطيى و جي$طي بوون

 رادةوةستي$ت، وةك ضؤن نة بر�واى بة سي$نتةر هةية نة بة ثةراوي$ز، نة لةري$طةى شتة

 مةزنةكانةوة راست دةبي$تةوة، نة بة هؤى شتة بضووكةكانةوة سؤزى ئةويديكة بؤخؤى

 رادةكي$شي$ت. شيعر ثةيوةندى بة شتةكانةوة نيية، ض ثةراوي$زى بن يان سي$نتةر، بى$ مانا

 بن يان مانادار. شيعر لة خودى شتةكاندا كورت ناكري$تةوة، بةل'كو لة فةزاى ثةيوةندى

 لدانةكان و ضي$ذو ثرسيارة نوي$يةكانةوة بةرجةستة دةبي$ت، بةو مانايةش هيض شتى$

 شيعرى نيية، هيض شتى$ خاوةنى شيعرييةت نيية، ئةوةى شيعريية ئةو فةزايةية كة

 ساتةوةختى نووسينى شيعر درووستى دةكات. شيعرييةت بووني$كى راستةقينةى نيية،

 بةل'كو بةردةوام لةري$طةى تةماشاكردن و خوي$ندنةوةى جياوازةوة خةل'ق دةكري$ت، هةر

 ئةوةشة وا دةكات ثي$ناسةكردنى شيعر مةحال$ بكةوي$تةوة. لةسةر ئةو بنةماية شيعرى

 ئيبداعى تةواوى دةسةلتةكان لة عةدةمي$كةوة بةرةو عةدةمي$كى ديكة دةكاتةوة،

.33نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، ه.س.ث، ل -1
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 دةقى ئيبداعى ئةو ضي$ذةية كة لة ني$وان دل'نيايى و طومان يارى لةطةل$ لدانةكانى زمان

دةكات.
***
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بةندى يةكةم
ئةزموونء تايبةتةندى شيعرى هاشم سةر/اج

(خوي�ندنةوةيةكى رةخنةئامي�ز بؤ طةمةى جريوةء رةشبدنةوة)
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سةرةتا
)1(

 (شيعر طةر�انة) ئةوة هةرطيز ناكةوي$تة ني$و وةلمى ئةوةى شيعر ضيية، ضونكة

 (ئؤطستي)ى مةزن لة ثرسيارى زةمةن ضييةدا دةل'ي$ت ئةطةر نةثرسن دةشآ وةلمم

 هةبي$ت، بةلم كاتي$ك ئةو ثرسيارة ئاشناية دةكري$ت، راستةوخؤ تووشى دل'ةر�اوكآء

نيطةرانىء ترسي$كى طةورة دةبةوة.
 كةواتة ئةطةرضى ئةو رستةية مةرجى ثي$ناسةكردنى هةل'نةطرتووة، بةلم لةطةل

اني$ك خؤبينيني$كى ديكةى شيعر بي$ت، يان  ئةوةشدا دةشآ هةموو بةدواطةر�

 بةرجةستةكردنى جؤري$كى ديكةى ذيان بي$ت، بةو ماناية شيعر دةبي$تة

دةستلي$داني$كى ديكةى ذيان.
)2(

 (شيعر وردبوونةوةية) ئةوةى لة ثشت ئةو رستةيةوة خؤى دةنوي$ني$ت هةر تةنها

 بيكردنةوةيةكى سيستماتيزةكراو نيية، بةل'كو شتي$ك لة هةر�ةمةكييةتى تي$داية، بةو

 مانايةش شيعر لةني$و وردبوونةوةدا هي$لة وةهمييةكانى خؤى دادةمةزري$ني$ت، بةلم ئةطةر

 بتواني وردبوونةوة بة خةزينة رؤشنبيييةكةى شاعي ببةستينةوة، ئةوة وردبوونةوة تةعبي

لة هةل'ضوونء تاوطيييةك دةكات، كة شيعرييةتى لي$وة هةل'دةقول'ي$ت.
)3(

 (شيعر كةشفكردنة) بي$طومان سةرةر�اى ئةوةى ثرؤسةى كةشفكردن دةماناتة

 حال'ةتى سةرسامييةوة، لة هةمان كاتدا دةكةوينة ني$و ضي$ذةوة، واتة ئةطةر بةشي$ك لةو

 سةرساميية ثةيوةندى بة تواناى وي$ناكردنةوة هةبي$ت، ئةوة بةشةكةى ديكةى بؤ ضي$ذ

 دةطةر�ي$تةوة، ئةو ضي$ذةى كة لة بةرهةمى كةشفكراودا تامى دةكةين، ضي$ذي$كى
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 سةرسامكةرة، بةو ماناية ضةمكى كةشفكردن لة شيعردا دةبي$تة ئةو حال'ةتة

دةروونييةى كة دواجار لة ضي$ذ ئارام دةبي$تةوة.
)4(

 (شيعر دةستلي$دانى زمانة بةلم بة رووتى) خودى ئةو دةستلي$دانة هةرطيز خؤى بة

 مانا ثيؤزةكانى زمان بة مانا تةقليدييةكة خةريك ناكات، بةل'كو هةول'دةدات زمان لة

 هةموو ثيؤزييةكان رووت بكاتةوة، بةو ماناية شيعر هةميشة هةول'ةكانى نووسي ثوض

 دةكاتةوة تاكو بتواني$ت لة دةرةوةى نووسي جاري$كى ديكة خؤى دابةزري$ني$تةوة، بة

 مانايةكى ديكة شيعر ور�وذانى نووسينة لة دذى خؤى، ئةوةش دةللةت لة دار�ووتانء

خال'يكردنى زمان دةكات، يان ضةسثاندنى ناشتى دةطةيةني$ت.
)5(

 (شيعر هي$رشكردنة لة مةيدانى خةيال) تي$طةيشتنى وشةى هي$رش لة مةيدانى

 جةنطء لة مةيدانى خةيال، دوو تي$طةيشتنن كة دةشآ يةكةمييان بة وزة

 بةربةستكراوةكانى زمان ثةيوةست بكةين، بةلم دووةميان بؤ ئةو وزة خةفةكراوء

متبووانة دةطةر�ي$تةوة كة لة مةيدانى خةيال (مةيدانى ئازادى) جولة دةكات.
)6(

 (سةرةتا شيعر بوو) ئةوة هةرطيز بةرثةضدانةوةى (سةرةتا وشة بوو) ناطةيةني$ت، بةل'كو

 لةو بر�وايةوة دي$ت كة مرؤظ لة دري$ذبوونةوةى ذيانى شيعردا زيندوي$تى خؤى فةراهةم دةكات،

 يان بة مانايةكى ديكة شيعر رؤحى مرؤظة، كةواتة ئةطةر ثي$كهاتةى جةستةى مرؤظ

يةكي$تى وشة رؤل'ى تي$دا ببيني$ت، ئةوة رؤحى مرؤظ لة شيعرييةتةوة سةرضاوة دةطري$ت.
)7(

 لة ني$وان شيعر شاعيدا دوو جؤر بيكردنةوةء دوو جؤر خةيالء دوو جؤر زمان

 هةية، يةكي$كيان بة شيعرةوة دةلكي$ت، ئةويديكةيان بة شاعيةوة، بآ ئةو دوو جؤرة،

بآ ئةو دوو بؤشايية، بآ ئةو دوو دةرفةتة خوي$نةرى جياواز لة دايك نابي$ت.
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 ئةطةر ئةو دوو جؤرة لة بيكردنةوةء خةيالء زمانة بكةونة هاوئاهةنطييةوة، واتة

 ثةيوةندييةكةيان ئاسؤيى بكةوي$تةوة دةقي$كى جياواز دةخولقي$ني$ت، بةلم ئةطةر

 ثةيوةندييةكةيان ئال'وطؤر�ى بي$تء ستوونى بكةوي$تةوة، جيهانبينييةكى ديكة دي$تة

 بةرهةم. ئةطةر دةقى جياواز مانايةكى ديكة بة سيستةم ببةخشي$ت، ئةوة جيهانبينى

جياواز جؤري$كى ديكة لة سيستةم دي$ني$تة بةرهةم.
)8(

 كةواتة شيعر لة ني$وان ثةيوةنديية ديارء ناديارةكانيدا، لة ني$وان مي$ذووى وشةء وزة

 شاراوةكانى وشةدا، لة ني$وان خةيال'ى نووسةرء خةيال'ى زماندا، لة ني$وان شي$وازى

 جياوازء جيهانبينى جياوازدا، لة ني$وان ضي$ذء وي$ناكردندا، لة ني$وان هةل'وةشانةوةء

 بونيادناندا......... ثر�شنطة تاوطيء جوانةكانى خؤى دةوةشي$ني$ت، بةو ماناية شيعر

لة ضركةى درةوشانةوة نزيكمان دةكاتةوة.
)9(

 (كورد هةمووى شاعين) ئةطةرضى ئةو وشةية لة فؤلكلؤر هةل'نةهي$نجراوة، بةلم

 دل'نيام بيكردنةوةى ثشت ئةو رستةية بيكردنةوةيةكة بة هةل'ة لة فؤلكلؤر طةيشتووة،

 لةو هاوثةيوةستبوونةدا فؤلكلؤر دةكةوي$تة ني$و تينةطةيشتنى كوردييةوة، ئةوةش لةو

 خال'ةوة دي$ت كة فؤلكلؤر لة ديديى كوردى دةخري$تة دةرةوةى عةقلء مةعريفةوة، بةو

 مانايةش لة ثشت رستةى ناوبراو دةيانةوي$ت بل'ي$ن بونيادى شيعرى كوردى بة هةستةوة

 بةندة، نةك بة بيكردنةوةء ئاطايى رؤشنبيييةوة. كةواتة مانا قول'ةكةى ئةو رستةية بة

 يةكسانكردنى شيعرء فؤلكلؤر دي$تةوة، بة ديوةكةى ديكةش واتة فؤلكلؤرء شيعر

 ئةوةندةى هةستة خةفةكراوء كةبتكراوةكان دةستيان لة ور�وذاندنى هةية، ئةوةندةش

ئاطايى رؤشنبيىء مةعريفةى تي$دا ونة.
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بةشى يةكةم
من خةون ديووة

من خةونى ئةستي$رةيةكى سوورم ديووةو
كوي$ر ب ئةطةر درؤ بكةم

 فروغ         

فةروخزاد
و: مةريوان هةل�ةبةيى

ئةزموونى شيعرى
 لة ثانتايى شيعرى كوردى (هاشم سةر�اج) هةل'طرى تايبةتةندى خؤيةتى، وةك

 ضؤن بة ثي$ى تةمةنى شيعرى وةك خاوةن ئةزموونيش شياوى قسة لي$كردنة، بةلم

 نةك بةو مانايةى كة ئةزموون وةك تاكة سةرضاوةى نووسي سةير بكري$ت، ضونكة

 داهي$نانى شيعرى وةك لة دةروازة ئاماذةمان بؤ كرد مةرج نيية لة ضوارضي$وةى

 ئةزموونء تي$ر�واني زيندانى بكري$ت، ئةوةش لةوي$وة دي$ت كة نووسي وةك (جؤناسان

 . بةو ماناية1كولةر) دةل'ي$ت: زمان وةك زنيةيةك ئاماذةى بينراو دةخاتة روو

 نووسي لةري$طةى زمانةوة تي$طةيشتنمان بؤ دنيا ل دروست دةكات، بةلم (دريدا)

  عبدال، ابراهيم، وسعيد الغانى و عواد علي، معرفة الخر (مدخل ال الناهج النقدية الديثة)،-1

.132، ل1990، 1الركز الثقاف العربي/بيوت، ط

44



 ثي$يواية زمانى ئةدةبى لةو ثي$وانةية دةردةضي$ت، ضونكة طوزارة لة واقيع ناكات،

.1بةل'كو هةل'ضوون دةور�وذي$ني$ت

 دةشآ ئةزموون كارلي$كردن بي$ت لةطةل$ بابةت (مادةى نوسي)، مادةى نووسينيش

 تؤر�ي$كى ئال'ؤزة لة ئاماذة، كة لة ذينطةى كؤمةليةتى ء خوي$ندنةوةى كتي$بء ديتء

 بيستء خةيال'كردنء بيكردنةوة هةل'دةقول'آ، بةو ماناية ئةزموونى شيعرى ئةو

 ئاطايىء شارةزايية هةستىء مةعريفىء دةروونيةية كة شاعي لةري$طةى جياوازةوة

 بة دةستى دي$ني$ت، لة ثرؤسةى نووسيء لي$وردبوونةوةدا وي$ر�اى هةل'ضوونء تاوطييية

 دةروونييةكان وةك سةرضاوةيةكى ديار ء ناديار سووديان لي$وةردةطري$ت. دةشآ

 ئةزموونى شيعرى خودى بي$ت، وةك ضؤن دةشآ بةرةو طشتيش بضي$ت، بة كورتى

 ئةزموونى شيعرى درككردنة بةو ئيشكاليةتانةى كة دةكةوي$تة ني$وان باطكراوةندة

 رؤشنبيييةكانء وةرطرء شاعيةوة، بة مانايةكى ديكة (لةطةل ذيان)ء (هةل'ضوون)ء

(تةعبيكردن)ء (دنيابينى)ة. 

  عبدال، ابراهيم، وسعيد الغاني و عواد علي، معرفة الخر (مدخل ال الناهج النقدية الديثة)،-1

.139-138.ل 1الركز الثقاف العربي/بيوت، ط
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باسى يةكةم: قؤناغى دروستبوون
 بة لى ئي$مةوة لةسةر بنةماى ئةو ثي$ناسةكردنة ئةزموونى شيعرى (هاشم سةر�اج)

بة سةر دوو قؤناغ دابةش دةكري$ت، يةكةميان قؤناغى (دروستبوون)ة كة سال'ى (
 ) دةطري$تةوة، لة دياريتين قةسيدةكانى ئةو قؤناغة (دوكةل،1975-1995

199 ثاشان لة دواى سال'ى (1طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، مؤنادة جوانةكان، تاوسى سثى)

  ةوة2)ةوة دنيابينىء شي$وازى تةعبيكردنى دةطؤر�ي$ت، ئةوةش لة قةسيدةى (ورض)4

 دةست ثي$دةكات ضونكة لة قسيدةى (ورض)دا وي$راى بةرفرةوانكردنى كايةكانى وشةء

 سياقى رستةء خرؤشانى ثيتء دةنط، هةول'ى هةل'طةر�انةوةى دالةكان دةداتء مةستانة

 دةيانوي$ني$تةوة، هةروةها وي$نةكان تي$كدةشكي$نآء بة ناخى خؤى بارطاوييان دةكات،

 ) قؤناغي$كى ديكة لة ئةزموونى شيعرى1995بةو مانايةش لة دواى سال'ى (

 دةبينري$ت، دةشآ ئةو قؤناغة بة قؤناغى دةركةوتنى شيعرى (هاشم سةر�اج) وةسف

 بكةين، قؤناغى دةركةوتن ئةو قؤناغةية كة طةمةكانى ني$وان رةشبدنةوةء جريوة

ثةرةثي$دةدات (لة بةشةكانى ديكةدا ئةو مةسةلةية زي$ت روون دةكةينةوة).
 ئةطةر بتواني قؤناغى دروستبوون بة دةيةوة بةند بكةين، دةبيني دوو دةيةى لةخؤ

 طرتووة، دةيةى يةكةم كة دةشآ بة قؤناغى سةرةتا وةسفى بكةين، دةيةيةكة لةرووى

 بةرهةمةوة كةم بةرهةم دةردةكةوي$ت، يان بة مانايةكى ديكة رةنطة ئةو سةرةتاية

 ، ضاثى يةكةم،369 سةراج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -1

.2005هةولي$ر 

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -2

100، ل2005
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 شيعرييةى شاعي نةكةوي$تة دووتوي$ى ثي$ناسةكردنى دةيةوة، ئةوةش يةكي$ك بوو لةو

 هؤيانةى كة لة دابةشكردنى ئةزموونى شيعرى شاعي بة سةر سآ قؤناغدا دووضارى

 طرفتى دةكردين، وةك ضؤن بةديووةكةى ديكةش يةكي$كة لةو خالنةى كة (هاشم

سةر�اج) بة دةيةى هةشتاكان دةبةستي$تةوة.
تى قؤناغى دروستبوون، ئةو (دوو  لي$رةدا ئي$مة هةول'دةدةين بؤ روونكردنةوةى زيـ$

 دةية)ية لة دوو ئاستدا بةينة بةر خوي$ندنةوة، ئاستى يةكةم: ئاستي$كى سةرةتاييانةيةء

 شاعي لةوي$دا هةول'دةدا ثةيوةندى بابةت بة شتةكانةوة بة شي$وةيةكى تةقليدى باتة

 روو، ئةو دةيةية، يان ئةو سةرةتاية خؤى لة ئةزموونى رؤذانةء جي$طيبوونى وةسفيدا

 هةل'دةطري$تةءة، دةكةوي$تة ميانى هةل'ضوونء رؤمانسيةتي$كى رووكةشانةوة، ئةوةش زؤر

 بة جوانى لة قةسيدةكانى (سوتان لة ناو طر�ى عةشق، تؤ كؤضةرى، دوو ثارضة شيعر،

  بةرجةستة دةبي$ت، ئينجا بةرة بةرة هةست دةكةين1كاتء شوي$ن، طوشبةندة شوورة)

 ئةو هةول'ة لة قةسيدةكانى (ظان) لة رووى رازانةوةء هةل'ضونء وةسفكردنةوة بال

 )1985-1975دةكات، بةو مانايةش ئةطةر بشآ دةيةى يةكةم، بة سالنى (

 ثةيوةست بكةين، دةشآ دوا دةرئةنامى ئةو دةيةية بة ئاستى ثي$طةيينى وةسفىء

 جؤري$ك لة رةوانى لة قةل'ةم بدةين، بةلم بةر لةوةى قسة لة دةيةى دووةم بكةين دةبي$ت

ئاطامان لةوة بي$ت كة بةشي$كى زؤرى تةعبيكردن لة هةندآ لة بر�طةكانى (دوكةل/
  سةرةر�اى سةروائامي$زى بةلم دةكةوي$تة دةرةوةى ئةو خةملندنةوة، بة بر�واى2)1982

 ئي$مة لة هةندآ لة بر�طةكانى ئةو قةسيدةية جؤري$ك لة شؤر�بوونةوة بةرةو خودء جؤري$ك

 لة زمانى تةعبيكردن بةرضاو دةكةوي$ت، يان هةول'ى طووتنى شتي$ك دةدات، دةيةوي$ت

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -1

56،  ل2005

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -2

16،ل2005
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 فةزايةكى تايبةت بةخؤى بةرهةم بهي$ني$تء لة دووبارة كردنةوة خؤى رزطار بكات،

ئةوةش (هاشم سةر�اج) لة فةزاى ئةوساى شيعرى كوردى جيا دةكاتةوة.
 بة شي$وةيةكى طشتى ئةو دةيةية كة وةك سةرةتاى ئةزموونى شيعرى ثي$ناسةمان

 كرد، لة برى ئةوةى وزةى جوانطووتن رؤل'ى سةرةكى ببيني$ت، سؤزء هةل'ضوونى

 رووكةشانة شوي$نى دةطري$تةوة، يان بة مانايةكى ديكة وشة لة ثي$ناو دياريكردنى

 شتةكان رؤل'ى سةرةكى وازى دةكات، نةك فةزايةك بةخؤى دروست بكات. بةمؤرة لة

 برى مةجاز، وةسف دةبي$تة بابةت، دةشآ ئامانى سةرةكى وةسفكردن وةك ئةدؤنيس

 دةل'ي$ت: دةرخستء كةشفكردن بي$ت، يان روونكردنةوةى تةمومذى بي$ت، بةلم ئامانى

 مةجاز ضر�كردنةوةى دةللةت دةطةيةني$ت، ضونكة يةقي بةرةو طومانء شيمانةيى

 دةكاتةوة، بةو مانايةش ئةطةر وةسف حال'ةتى هةستى طةلل'ة بكات، ئةوة مةجاز

 حال'ةتى شيمانةيى لة زماندا دةخولقي$ني$ت، هةروةها ئةدؤنيس دةل'ي$ت: وةسف زمان

   بة طشتى لة مةجازدا ديار قسة ناكات، بةل'كو1دادةخات، بةلم مةجاز دةيكاتةوة.

 ناديار قسة دةكات. لة دةسنيشانكردنى ئةو خال'ةوة بةشي$كى دةيةى يةكةمى

ئةزموونى شاعي ثةيوةندى بة رؤمانسيةتى شيعرى كوردييةوة هةية.
 ئةطةرضى قةسيدةى (دوكةل) قةسيدةيةكى شي$واوة لة رووى دنيابينىء فةزاى

 ضيطووتنء جوانطووتنةوة، بةلم وةك قةسيدةيةك كة دةيةوي$ت شتي$ك لة بارةى خؤيةوة

 بل'ي$ت، وةك هةناسةيةكى دري$ذ دةشآ بة سةرةتايةكى ناتةواوى دةيةى دووةم بي$تة

ذماردن، كةواتة دةستثي$كردنى دةيةى دووةم وةك هةناسة بةشي$كى بؤ (دوكةل/
 ) دةطةر�ي$تةوة، لي$رةوة1985)ء وةك زمانى تةعبيكردن بةشي$كى بؤ (تةزوو/1982

 ) بة ضر�ء ثر�ى قةسيدةى1995-1985دةيةى دووةم دةكةوي$تة ني$وان سالنى (

) تةعبيى لي$دةكات.1989(طؤر�ستانى ئةثيكؤرؤس/

107، ل1974بث ف التباع و البداع عند العرب، بيوت-   ادونيس، الثابت و التحول--1
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  طؤر�ستانى ئةثيكؤرؤس بابةتي$كى ثةلوثؤدارة، ثةلوثؤكانى لة ني$وان شاعيء

 خوي$نةر، ثةيوةندى شاعي بة خودى خؤىء لة هةمان كاتدا بة كةلةثورى مرؤييةوة

 دةخاتة روو، وةك ضؤن لةري$طةى ئاماذةوة هةول'ى طرتنى ضركة تاوطيةكان بة

 ئيقاعي$كى خي$را دةدات. هةل'طرى طومانى ئةنتؤلؤذيشة، دواجار ئةو طومانة

 ئةنتؤلؤذيية بة مانا (دريدا)ييةكةى (جي$كةوتة)ى خؤى هةية، واتة هةم

 ثةيوةستبووني$كة بة ثي$شووةوة، وةك ضؤن لة هةمان كاتيشدا ئةوةية كة ون دةبي$ت،

 ئي$مة لة دري$ذةى ئةو باسةدا ئةو جي$كةوتةية بة شي$وةى جياواز دةخةينة رستةوةء لة

  هةروةها ئاستى نووسينى شيعرى لةو1 ضةمكى رةشبدنةوة دري$ذى دةكةينةوة.

 دةيةدا لة رووى دةستةواذةء زمانى تةعبيكردنةوة دةكةوي$تة فةزاى ئاطايى رؤشنبيى

 بةربلوى كؤتايى هةشتاكانء سةرةتايى نةوةدةكانةوة. بةو ماناية شاعي هةول'دةدا

 لةو دةيةدا بة تةواوى خؤى لة طوتارى تووندى ماناطةريى و ناسيوناليزمى داخراوء

 طي$ر�انةوةئامي$ز رزطار بكاتء شتي$ك بل'ي$تء لةري$طةى ئةو طووتنةش فةزايةكى

 ئاماذةكارى تايبةت بة خؤى بةرهةم بهي$ني$ت. وةك دةزاني ئةو فةزاية لة ثانتايى

 ئةدةبء رؤشنبييى هةشتاكانى كورديدا بةشي$كى ثةيوةندى بة ديالؤطى ني$وان

 كةلةثورء مؤدي$رنة دةكات، وةك ضؤن بةشي$كى بة طةلل'ةكردنى ئاطايى عةقل'ى

مةعريفى دةرةوةى ثانتايى ناوبراوء طؤر�ينى ضةمكةكانةوة هةبوو. 
 ئةطةر بة شي$وةيةكى ئةدةبىء دوور لة هةستى ناسيوناليستىء تةقليدى، دوور

 لة باوةر�ى تووندى مةسةلة طةرمةكانى ئةوساى سياسييةوة ديالؤطى كةلةثورء

 مؤدي$رنة كارى لةسةر ضةمكى دابر�ان كردبي$ت، ئةوة لة ني$وان جي$طيبوونى

 عةقل'يةتى سي$نتةرئامي$زء بيكردنةوةى ثةراوي$زئامي$زدا ضةمكى قبول'كردنى

 جياوازييةكانى ئةويديكة دةردةكةوي$ت، لةري$طةى ئةو دةركةوتنةشةوة داهي$نانء

ئاطايى فيكرى زال دةبي$ت.

.27 دريدا، ج، الكتابة و الختلف ل-1
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 بةو مانايةش ئةو فةزاية لة رووى رؤشنبيييةوة دةكةوي$تة ني$وان طفتوطؤكردنء

 ديالؤطى جياوازى كةلتورةكانةوة، بةلم ئةطةر بةشي$ك لة دةرئةنامةكانى ئةو

 فةزاية لة رووى ئةدةبييةوة وزةى تةعبيكردنء زمانى تةعبيكردنى بة ئاطايىء

 لي$وردبوونةوةء شؤر�بوونةوةى قولييةوة خةريك كردبي$$ـت، بةشي$ك لة سلبياتى ئةو

 فةزاية لة تةمومذى رةمزيدا خؤى هةل'دةطري$تةوة، بة مانايةك لة ماناكان ئةو

 تةمومذيية لةوي$وة دي$ت، كة لة ثشت هي$زى زمانى تةعبيكردن بة جؤري$ك لة

 جؤرةكان وزة بةربلوةكانى سيميؤلؤذيا وةستاوة، سيميؤلؤذيا مؤديلى شيعرى

 تةمومذئامي$ز لة تةوزيفكردنى زمانى ئةفسانةء ئاماذةء رةمزةوة ئاراستة دةكات،

 وةك ضؤن بة ديووةكةى ديكةش لة ميانى ئاطايىء ديالؤطى فيكرى ء كةلتوورةوة

 دنيابينى فيكرى مؤديلى طومانكارانة لة شيعر دةسةثي$ني$ت، بةشي$كى زؤرى ئةو

 جؤرة مؤديلة بؤ طومانة فيكرييةكانى (ديكارت)ء رةخنةى لي$طرتنى بييارانى

ي$تةوة لة بارةى هةل'وةشانةوةى سي$نتاليزميةتى ئةو  ثؤست مؤدي$رنة دةطةر�

(من/خود)ة ديكارتيية.
 لةو باسةدا دةمانةوي$ت بيسةلي$ني كة طؤر�ينى ضي$ذى شيعرى لى (هاشم سةر�اج)

 دةكةوي$تة ني$وان مؤديلى تةمومذئامي$زء مؤديلى طومانكارانةوة، دةشآ ئةوةى ئي$مة

 ناوى بة طةمةى شيعرى دةبةين، ثةيوةندى بة بةريةككةوتنى ئةو دوو مؤديلةوة

 هةبي$ت، دواجار قسةكردنان دةكةوي$تة سةر ئةو طةمةكردنة شيعرييةء هةول'دةدةين

 لةري$طةى تاوطيييةوة بة جولةى (ئارتؤ)يى بيبةستينةوة، وةك ضؤن بةشي$ك لة

 تي$نةطةيشتنى خوي$نةريش دةخةينة ني$وان طوتارى (كلينيك) ء طوتارى (ئةدةبى)يةوة،

 يان بة مانايةكى ديكة حال'ةتى شيعرىء قسةكردنى دةقةوة، واتة ئةطةر حال'ةتى

 شيعرى ثةيوةندى بة تاوطييية دةروونيةكانةوة هةبي$ت، ئةوة قسةكردنى دةق ثشت بة

 ئاستة بةرزةكانى رؤشنبييى شيعرى دةبةستي$ت. لة ني$وان ئةو دوو ئاراستةية شاعي

 زي$ت بةرةو حال'ةتى شيعرى دةبي$تةوةء طوتارى ئةدةبى كةمت قسةكانى خؤى دةخاتة روو

(لة بةشةكانى داهاتوو ئةو مةسةلةية روون دةكةينةوة)
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 لي$رةدا دةبيني طرفتى سةرةكى ململني$ى كةلةثورء مؤدي$رنة لة ثانتايى ئةدةبى

 كورديدا دةضي$تة خانةى ململني$ى خؤمال'ىء بيانى، نووسةرء خوي$نةر، تي$طةيشتء

 تي$نةطةيشتنةوة.... بة مانايةكى ديكة ئةطةر شاعي لة دووتوي$ى (حال'ةتى شيعرى)

 بة وزةى تةعبيكردنى شيعرى طةيشتبي$ت، لة بةرامبةردا خوي$نةر (هةل'بةتة بة ثي$ى

  دووضارى تةمومذى1ئاستى رؤشنبييى جياواز) لة ميانى (طوتارى ئةدةبى)ييةوة

 دةبي$تةوة، بة كورتى لة دةرئةنامدا دةتواني بل'ي$ي دةشآ ئةو دةيةية لى شاعي

 جؤري$ك بي$ت لة بونيادنان ء رووخاندن، ئةوةش لة دووركةوتنةوة لة وةسفكردنى

 رووكةشانةء خؤلدان لة رؤشنبييى ئايديؤلؤذيستىء شؤر�بوونةوة بةرةو قوليىء

دؤزينةوةى خود دةردةكةوي$ت.
 وةك طوتان ئةو قسةية لةوي$وة دي$ت كة راستة ئةو دةيةية لة شيعرى كوردى

 سةرةر�اى تةمومذى لة زمانى تةعبيكردندا جؤري$ك لة رؤشنبيى بةربلءء مةعريفةى

 شيعرى سةرضاوةدارى ثي$ية، بةلم بة ديووةكةى ديكة هةل'ةيةكى طةورةية ئةطةر

 بةشي$كى تةمومذى بةينة دةرةوةى زةمةنى واقيعيةوة، واتة ئةطةر بة طشتى سةرضاوة

 شيعريية هةرة ديارةكانى ئةو دةيةية لى شاعي لة (ئيليوتء مالرمآء ريلكة،

 هيلدرين دواجار ثي$رسء رامبؤ...) بةرجةستة بي$ت، هةروةها زةمةنى واقيعى شاعي

 ثةيوةندى بة دةنطة ديارةكانى شيعرى هةشتاكانةوة هةبي$ت، ئةوة بة ديووةكةى ديكة

 ى كوردى و1974بةشي$كى تةمومذى ثةيوةندى بة ثاشاوةكانى شكستى شؤر�شى 

جةنطى هةشت سال'ةى عياقء ئيانيشةوة هةية.

  ئي$مة زؤرترين هةول$ بؤ ئةوة دةدةين كة حال'ةتى شيعرى لة طوتارى كلينيكى دريداييةوة نزيك-1

 بكةينةوة، بةو مانايةش لة حال'ةتى شيعريى يان طوتارى كلينيكى دريدا ثي$يواية ئةوة شي$تى دانةرة

 قسة دةكات، بةلم لة طوتارى ئةدةبى ئةوة دةقة كة قسة دةكات، لي$رةوة ثرسيارى ئي$مة لة جال'ةتى

 شيعرى بة جي$كةوتةء لة طوتارى ئةدةبى بة جوانطوتنةوة بةند دةبي$تء شوي$نى ثةيامى نووسةرى

دةطري$تةوة، بةو ماناية جوانطوتن دةبي$تة ثةيامى نووسةر.
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 بةلم كاتي$ك قسة لة قؤناغى هةشتاكان دةكةين، ئةو شاعيانة دةطري$تة كة دةقى

 جياوازييان خستة ني$و رؤشنبييى شيعرييةوة، بة دروستكردنى فؤرمى تايبةتىء وي$نةى

 شيعرىء كردةى طؤر�انكارى لةني$و زمانء بونيادى شيعرييةوة، واتة هةول'ي$ك بوون بؤ

 لةناوبردنى يادةوةرى شيعرى حةفتاكانء سر�ينةوةى بةثيؤز راطرتنى ماناء روخاندنى

 دةسةلتى باوى زمان لة ني$و شيعردا، هةل'بةتة نيازى ئةو هةول'ةش ئةوة بوو كة واقيعى

كؤمةليةتى بة دنيابينيةكى ئيستي$تكى هاوضةرخ بارطاوى بكات.
 دةشآ بل'ي$ي لة ثشت بيكردنةوةى جيدييانةى ئةو دةيةية بة ثلةى يةكةم

 تةجاوزكردنى دواليزمةكان وةستاوة، كة بةطشتى بة فيكرى (نيضة)ةوة بةندة، وةك ضؤن

 لة رووى زمانةوة بؤضوونةكانى (بارت)ء لة ثشت لي$وردبوونةوةء شؤر�بوونةوة بةرةو

ناوةوةش فيكرى (فرؤيد) لةري$طةى نةستةوة خؤى زال$ دةكات.
 بةلم بة شي$وةيةكى طشتى شيعرى كوردى لةو دةيةيةدا بةر لةوةى بي لة

 شيعرييةتء ئةو فةزا كراوانة بكاتةوة كة ضي$ذ رابةرايةتيان دةكات، بي لة ئاطايى

 رؤشنبييىء فيكرى مةعريفى دةكردةوة كة مؤديلي$كى رةشئامي$زى شكستى سياسى

 دةخستة روو، وةك ضؤن لة برى ئةوةى خةونبينى ئاراستةكان ديارى بكات،

تةوزيفكردنى رةمزء ئاطايى رؤشنبييى رؤل'ى سةرةكى دةطي$ر�ا.
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باسى دووةم: قؤناغى دةركةوتن
 قؤناغى دووةم، كة بة قؤناغى دةركةوتنى شيعرى (هاشم سةر�اج)

ردري$ت بة لى ئي$مة لة قةسيدةى (ورض/  )ةوة دةست ثي$دةكات، ئةو1994دةذمي$

 قؤناغة شي$وةيةكى ئاوي$تةئامي$زى لةخؤدا هةل'طرتووةء دري$ذ دةبي$تةوة تا بة

 ) دةطات. لةو قؤناغةدا شاعي هةول'دةدات2000كؤمةل'ةى (للة بةدةستان/

ز) بةرةو (طةمةكردنى زمانةوانى)ء  (زمانى تةعبيكردنى تةمومذئامي$

 (مةستكردنى وشة) بطوازي$تةوة هةروةها تةوزيفكردنى ئاطايى رؤشنبييش لة

ني$ت، بة خةيالء ثي$شبينيكردن ثةيوةست  برى ئةوةى بة ئاماذةو رةمزةوة بلكي$

 دةكات. ئةو طواستنةوةية لة كؤى ئةزموونء ساتةوةختى ثرؤسةى نووسيندا

ذة بة طةمة شيعرييةكانى دةدات، ئةو طةمة شيعرييانةش بة ديالؤطى هةردوو  دري$

رةطةزى دةروونء ئةزموونةوة بةندة.
  لة ئةزموونةوة زماني$كى فةردانى دروست دةكاتء لةوي$شةوة بةرةو خةيالء

 ثي$شبينيكردن دةضآ، وةك ضؤن لةري$طةى ترسء دل'ةر�اوكي$ى دةروونييةوة مامةل'ة لة

 تةك طومانء بي$هودةيية شيعرئامي$زةكةدا دةكات بة جريوةء جوانى دةسثي$ري$ت. يان

 دةشآ بل'ي$ي لةري$طةى باطكراوةندة رؤشنبيييةكانةوة مامةل'ة لةطةل طومانء مانادا

ر�انةوةء رةشبدنةوة دري$ذ دةكاتةوة. بة  دةكات، لةوي$شةوة ئاطاييةكان بة طي$

 ديوةكةى ديكة لة ساتةوةختى دل'ةر�اوكي$ى ثرؤسةى نووسينى شيعرييةوة، يان لة

 تةقينةوةى شيعرييةوة درةوشانةوة دةطرآء بة شيعرييةتةوة ثةيوةستى دةكات. بة

 طشتى دةمةوي$ت بل'ي$م هار�مؤنيةتي$ك لةني$وان حال'ةتى طوتارى ئةدةبىء حال'ةتى

 طوتارى دةروونى دادةمةزري$ني$ت. هةر لةوي$شةوة سؤزى رووكةشء لييكيةتى
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 شيعرى كوردى جي$دةهي$ل'ى$ ء بةرةو تةقينةوةى شيعرىء ثرؤسةى نووسينى خةيالء

.1ثي$شبينيكردن دةضآ

 كةواتة ئةطةر طواستنةوةى يةكةم لة (قؤناغى دةركةوتن) لة ثةيوةندى (ئاطايى

 رؤشنبييي)يةوة بةرةو دةرئةنامةكانى تةجاوزكردنى (دواليزمييةت)ةوة هةنطاو بني$تء

 رةطةزى سةرةكى ئةو تةجاوزكردنة جياوازييةكانى فيكرى سةردةم بي$ت، بةو مانايةى

 كة فيكرى سةردةم لة رةنطاور���ةنطيدا خؤى دةنوي$ني$ت. طواستنةوةى دووةم لة (قؤناغى

 دةركةوتن) لة (هةستى دةروونى)يةوة بةرةو شيعرييةت دةضي$تء خودى شيعرييةتيش

 لة ميانى ثر�شنطةكانى فيكرى سةردةمةوة، يان ئةوةتا بآ مانايى رةنطةكانى

 دادةر�ي$ذي$ت يان بي$هوودةيى ثةردةثؤشى دةكات. لةسةر ئةو بنةماية دةشآ بل'ي$ي لى

 (هاشم سةر�اج) لة ثشت دةرئةنامى طواستنةوةى يةكةم (ئةزموون) وةستاوة، بةلم لة

ثشت دةرئةنامى طواستنةوةى دووةم (دل'ةر�اوكآ) كار دةكات. 
 لي$رةوة دةتواني بل'ي$ي دةركةوتنى قؤناغى شيعرى دةركةوتني$كة لة ني$وان بزاظى

  ء (دل'ةر�اوكي$ى شيعرى)يةوة هةر لةو بزاظة2ديالؤطئامي$زى (ئةزموونى شيعرى)

 ديالؤطئامي$زةشةوة شيعرييةت دي$تة بةرهةم. لةري$طة ئةو دؤزينةوةية دةشآ دوو روو لة

 ثرؤسةى نووسينى شيعرى  لى (هاشم سةر�اج) دةسنيشان بكةين: رووى يةكةميان

 ثةيوةندى بة ئاطايى رؤشنبيييةوة هةية، ئةو ئاطاييةش لى ئةو هةل'وي$ستي$كة، بة قةد

 ئةوةى بة ئاطايى فيكرى سةردةمةوة بةندة، ئةوةندةش سةيرورةيةكى باتنيةء لة

  هةل'بةتة وةك دةردةكةوي$ت (حال'ةتى لة ناكاو) تةعبيكردنى تاوطيىء هةل'ضوونى لةخؤدا-1

 هةل'طرتووة، تاوطيىء هةل'ضوون دوو تةعبين بؤ حال'ةتى دةروونى، بةلم دةمةوي$ت بة كورتى لةو

 نووسنةدا هةل'ضوون بة حال'ةتى رووكةشء كةفءكول'ى طةنانةء تاوطيى بة حال'ةتى قوول$ء

دةمارطيىء ئةزموونةوة ثةيوةست بكةم.
  ئةزموونى شيعرى جطة لة ضةثي$نراوى غةريزى كؤى ئةو هوشيارىء ئاطايية رؤشنبييية دةطري$تةوة-2

كة لة هةستء نةستى منى شاعيدا ئةمبار كراوة.
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 (ناوةوة) بة هي$لي$كى ناديار بة فيكرى باتنييةوة دةلكي$ت، بة ثي$ى ئةزموونى شيعرى

 شاعييش دةبيني ئةو ئاطايية ئةطةرضى هؤيةكانى (دةرةوة)ى جؤراوجؤر دةكةوي$تةوة،

 بةلم جةوهةرةكةى لة جي$طيبووندا بةرجةستة دةبي$ت. دةمةوي$ت بل'ي$م لى شاعي

 لةثشت ئاطايى رؤشنبيييانةى سةردةم كرؤكى رةهابوون (يان هةر ناوي$كى ديكةى

 لةخؤدا هةل'طرتبي$ت) لة (ناخ)ى شاعيدا وةك جي$كةوتةيةك خؤى متداوة، كة كةمت

 قابيلى رةتكردنةوةو نكؤل'يكردنة، با وي$نةو هؤيةكانيشى لةري$طةى ثي$شبينيكردن

 قابيلى رةتكردنةوةء نكؤل'يكردنى بةردةوام بآ، ئةوةش راستةوخؤ (هيطل)مان بي

دةخاتةوة. بةلم لة ثشت هؤيةكانى (دةرةوة) خةيال كار دةكات.
 رووى دووةميان ثةيوةندى بة حال'ةتى دةروونيةوة هةية، ئةو حال'ةتةش ساتةوةختىء

 ناديارةء زي$ت بة ثر�ؤسةى نووسينى شيعرةوة بةندة، بة هي$لي$كى ديار لةري$طةى بآ

 مانايى بة دل'ةر�اوكآء لةري$طةى مةستكردنى وشة بة جوانكارييةوة ثةيوةست دةبي$ت.

 ديالؤطى ني$وان رةطةزةكانيش بة هةر دوو ديووةوة  تواناى هي$نانة بةرهةمى شيعريةتى

لةخؤدا هةل'طرتووة.
 بؤ زي$ت شارةزايى لة ديالؤطى ني$وان رةطةزةكانء هارمؤنيةتى ني$وان ئةزموونء

دل'ةر�اوكآ بر�وانة ئةو هي$كارييانةى خوارةوة:

(هي�لكارى ئةزموونى شيعرى لة قؤناغى دةركةوتنى شيعرى هاشم سةر/اج)
***
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ومانط

مانا

خةيال$

ثي$شبينيكردن

ئاطايي

طي$ر�انةوة
رةشبدنةوة ئةزمووني شيعري



(هي�لكارى دل�ةر/اوكي�ى شيعرى لة قؤناغى دةركةوتنى شيعرى هاشم سةر/اج)
***

                    

 بة طشتى لةو بارةيةوة شاعي لة ني$وان خودطةراى سايكؤلؤذىء (من/خود)ى

 بيكةرةوةدا دةخولي$تةوة. ئةطةر (من/خود)ى بيكةرةوة لة ثي$شينة رووتةكان

 ثي$كهاتبآء بة ئاطايية جي$طيةكانةوة بةند بي$تء لةري$طةى زمانى فةردانييةوة تةعبي

 لة ئةزموونى شيعرى بكات، ئةوة خودطةراى سايكؤلؤذى ناجي$طيةء بة تاوطيىء

 ويذدانء ئيؤتيكةوة بةندةء لةري$طةى تةقينةوةى شيعرى تةعبي لة دل'ةر�اوكي$ دةكات.

 بة مانايةكى ديكة ئةطةر ئةزموونى شيعرى دةللةت لة ململني$ى حةزةكانى ناوةوةء

 دةرةوة بكاتء لةوي$وة (من/خود)ي$كى بيكةرةوة باتةوة كة لةرووى ثةيوةندييةكانةوة

 هةل'طرى باطكراوةندة رؤشنبيييةكان بي$تء بةردةوام لة هةول'ى ئةوة دابي$ت دةريضةيةك

 بؤ ديالؤط، يان مةسافةيةك بؤ تةعبيكردنء هةل'نانى ماناء زمانى فةردانى بكاتةوة،

 ((بةلم لة بةر ئةوةى ئةو مةسافةية لة هةل'وي$ستى (من/خود)ى بيكةرةوة لة دايك

 دةبي$ت، طومانى تي$دا نيية كة زؤر جار دةكةوي$تة بةرامبةر هةستى ئايينى، يان

 بيوباوةر� يان هةندي$جار عةقل'ى باتينى لةوي$وة بة ئةزموونةوة دةلكي$ت)) بة ديوةكةى

 ديكة دل'ةر�اوكي$ى شيعرى تةعبي لةو تةقينةوة كورتايةنة دةكات كة دةكةوي$تة ني$وان

هةستى تاوطيىء حال'ةتى درةوشانةوةى زمانةوة.
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 بةلم ئةطةر يةكةميان لة كؤى ماناء طومانةكانةوة سي$بةري$ك بؤ دةق بسازي$ني$ت،

 يان هي$لى ثةيوةندى بي$ت لة ني$وان (من/خود)ء (بيكردنةوة)، (من/خود)ء (ئةوان)،

 ئةوة دووةميان ثر�شنطةكانى دةقى لةخؤ طرتووةء دةكةوي$تة سةر هي$لى ثةيوةندى

 (من/خود)ء (تاوطيى). بة طشتى دةتواني بل'ي$ي لة كؤى ثةيوةندى ني$وان رةطةزةكانى

 سي$بةرء درةوشانةوة شيعرييةت بةرجةستة دةبي$ت، وةك ضؤن لة ديالؤطى ني$وان

 رةطةزةكانى هةر يةك لة ضةمكى ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرى  ئاطايى و

بيكردنةوةى (من/خود) بة (من/خود)ى تاوطي دةطات.
 لي$رةدا دةشآ خوي$نةرى وريا ثرسياري$كى لؤذيكى لة ديالؤطى ني$وان ئةزموونى

 شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرى  ل دروست بي$ت، ئةويش ئةوةية كاتي$ك شاعي لة ثرؤسةى

 نووسينى شيعردا (من/خود)ى تاوطي رابةرايةتى دةكات ضؤن بة ئاطاييةوة دةلكي$تء

كاتي$ك (من/خود)ى بيكةرةوة رابةرايةتى دةكات ضؤن بة دةروونةوة ثةيوةست دةبي$ت؟!
  هةل'بةتة ئةو ثرسيارة راستةوخؤ ثةيوةندى بة (ناونيشانى دووةم)ى ئةو

 لي$كؤل'ينةوةيةوة هةيةء بة لى ئي$مةوة ضارةسةرى ئةو طةمةية خؤى لة ضةمكى خةيال$$ء

 طةمةى زمانةوانيدا دةدؤزي$تةوةء بة ئازادييةوة بةند دةبي$ت. بةو مانايةش بؤ ئةوانةى

 ء1لة بنةر�ةتةوة لةسةر ديالؤطى (ناونيشانى دووةم) ناكؤكن، دةشآ خةيال'ى كانتى
طةمةى زمانةوانى ئةو ثةيوةندييةيان بؤ ري$كبخاتةوة.

 كةواتة دةتواني ديالؤطى ناونيشانى دووةمى ئةم لي$كؤل'ينةوةية لةو دوو خال'ةدا

كورت بكةينةوة:
 - كاتي$ك جريوة لةري$طةى رةطةزى خةيالء ثي$شبينيكردن بة باطكراوةندةكان1

 دةطات، طومانء ماناى لي$دي$تة بةرهةم، طومانء مانا سةر بة ئةزموونى

طي$ر�انةوة ء فيكرن.

 (العدمية النهلستية) خةيال ضةمكي$كة لة ثي$كهاتةى زةين بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة كتي$بى -1

.59-56، ل2003، 1د.سامى ادهم، دار النوار- بيوت،ط
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 - كاتي$ك رةشبدنةوة لة ري$طةى رةطةزى طةمةى زمانةوانىء مةستكردنى وشة بة2

 جريوة دةطات، بآ هوودةيىء بآ مانايى لي$دي$تة بةرهةم، بآ هوودةيىء بآ مانايى

سةر بة ساتةوةختى  تاوطيىء جوانكارين.
 شاعي لة طةمةى ني$وان (من/خود)ى سايكؤلؤذىء (من/خود)ى دةمةوي$ت بل'ي$م 

 بيكةرةوة شيعر بةرهةم دي$ني$ت، بةو مانايةش هةندي$جار لة خودطةرايى داخراوةوة

 بةرةو بابةتطةراى دةرةوة دةضي$ت، وةك ضؤن هةندي$جار لةري$طةى منى بيكرةوةء منى

  كةواتة دةكرآ لةري$طةى طةمةىطي$ر�ةر�ةوة منى لبيدؤى بي$طةرد رةتدةكاتةوة.

 زمانةوانىء مةستكردنى وشة، ئاطايىء لةوي$شةوة رةشبدنةوة كةشف بكري$ت، هةروةها

 دةكرآ لةري$طةى خةيالء ثي$شبينيكردن، تاوطيىء لةوي$شةوة جريوة بري$تة روو. لي$رة

 (هاشم سةر�اج) جولةيةكى ديالؤطئامي$زى ني$وان ئةزموونءدةطةينة ئةوةى كة 

  دواجار لةودل'ةر�اوكي$ية، هةر لةو جولة ديالؤطئامي$زةشةوة دةشآ شيعرييةت باتةوة.

 طفتوطؤء ئال'وطؤر�ييةدا دةتواني قؤناغى دةركةوتن بة سيحرى شيعرييةتةوة ثةيوةست

 بكةين، سيحرى شيعرييةت ئةو هار�مؤنيةتةية كة شةهوةتى تةواوكردن لى خوي$نةران

 دةبزوي$نآ، يان طةمةيةك بةجي$دةهي$ل'آ، سيحرى شيعرييةت تةقينةوةى ثرسيارء ور�وذانى

 ضي$ذى كةشفكردنى لةخؤدا هةل'طرتووة...بةو ماناية سيحرى شيعرييةت هونةرى

نووسينةء بةردةوام منى بيكةرةوةء خودى سايكؤلؤذى بةتال دةكاتةوة.
 ئةطةر ضةمكى شيعرييةت لة ني$وان ثةيوةندى داثؤشراوى تاوطيىء جوانكارى بي$تة

 بةرهةمء سيحرى نووسي بنوي$ني$ت. ئةوة طي$ر�انةوة لة ثةيوةندى داثؤشراوى ني$وان

 طومانء ماناوة دي$تة بةرهةمء لةري$طةى زمانى فةردانيةوة ئةزموونة هةستىء

 سيحرى شيعرييةت وجودي$كى جريوةئامي$زىنةستييةكانى لةخؤ طرتووة. بةو مانايةش 

  ئةطةر رةتكردنةوةى حةقيقةتىئةزمووندارة، نة بةياد هي$نانةوةية، نة حةقيقةتى خود.

 خود نكؤل'يكردنى ترانسندنتاليةتى عةقل$ بي$ت، ئةوة نكؤل'يكردنى بةيادهي$نانةوة لةوي$وة

 دي$ت كة مرؤظ نةزؤك نيية تا لةسةر يادةوةرى بذيت. دواجار دةتواني بل'ي$ي (هاشم

 سةر�اج) لة سيحرى شيعرييةتدا زؤر بة جوانى بة شي$وةيةك لة شي$وةكان دياليكتيكى نة
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 ئةميانء نة ئةويان ثرؤسيسة دةكات، واتة لة رووة ديارةكةيدا لةري$طةى رةطةزةكانى

 زمانء مةستكردنى وشةء طةمةكردنى زمانةوانييةوة تةعبي لة شيعرييةت دةكات،

 وةك ضؤن لة رووة ناديارةكةيةوة هةل'ضوونى حال'ةتي$كى دةروونى يان عةقل'ى باتينى

لةري$طةى زمانى فةردانيةوة تا جوانى بةرز دةكاتةوة.
  بةلم ئةطةر لة ثشت جي$طيبووندا ميكانيزمى طومانء مانا رةش بضي$تةوة، لة

 ثشت جي$طينةبوون ميكانيزمى بآ مانايىء بآ هوودةيى دةدرةوشي$تةوة، ئةوةش

 طةمةيةكة لة وي$نةكردنء بةرجةستةبوونى ثرؤسةى نووسينى شيعرى شاعيدا، ئةو

 طةمةية لة ليةك لةري$طةى لدانء خزينى ماناوة بةرةو طومانان دةكاتةوة، لة ليةكى

 ديكة لةري$طةى جةختكردنةوةى دةنطء ثيتء وشةوة يان دووبارةكردنةوةوة،

 بيكردنةوةمان بةرةو جؤري$ك لة ضوارضي$وةطيى يان حال'ةتي$كى نائاسايى دةروونى

 دةبات. بة طشتى دةتواني بل'ي$ي ئةو جؤرةى دواييان لة مامةل'ة كردن ئةطةرضى بة

 ديوي$ك (واتة لةري$طةى لدانء خزينى ماناوة) شيعرييةتى لي$دةر�ذى، بةلم بة ديوي$كى

 ديكة (واتة لةري$طةى جةختكردنى ثيتء وشةءء دووبارةكردنةوةيان) حال'ةتة

 شيعرييةكة بة تؤتؤلؤذييةتةوة دةلكي$ني$تء سي$بةرى دةق لة تاريكى نزيك دةكاتةوة،

 وةك دةزاني لة ثشت هةموو حال'ةتي$كى تؤتؤلؤذيئامي$زيش دةسةلتى باوكسالرى

ئامادةطى هةية.
 كةواتة ئةطةرضى (هاشم سةر�اج) لة ثر�ؤسةى نووسينى شيعريدا سوود لة زؤربةى

 دةسةلتةكان دةبيني$ت يان دياليكتيكى نة ئةميانء نة ئةويان ثرؤسيسة دةكات، بةلم

 كاتي$ك ئةو سوودخوازيية لة رووى دةقى شيعرييةوة تةرجةمةى سةر دنيابينى دةكةين،

 دةبيني زي$ت بةرةو رةهاخوازى دةبي$تةوة. ئةو قسةيةمان ئةطةر بة كوشتنى

 شيعرييةتيش نةكةوي$تةوة، بةشي$كى لة بةرذةوةندى دةسةلتء وزةى شيعرييةوة

 بوةستآ، بةو مانايةى كة هي$زى شيعرييةت لةوةداية بتوانآ رووة جياوازةكانى فيكرء

 زمان بنةخشي$ني$تء ئيستي$تيكاء ضي$ذى لي$بهي$ني$تة بةرهةم، بةلم بة ديوةكةى ديكة

طومانى تي$دا نيية كة بةشي$كى زؤر لة سيحرى شيعرييةت لةكةدار دةكات.
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 لي$رة دةطةينة ئةوةى كة قؤناغى دةركةوتنى شيعرى لى (هاشم سةر�اج) لةسةر دوو

  لة زمانةوةميكانيزمى بازنةى يةكةمبازنةى بة ني$و يةكداضوودا يةكت تةواو دةكةن: 

  لة طي$ر�انةوةى ئاطايىميكانيزمى بازنةى دووةمهةل'دةقول'ي$تء بة دل'ةر�اوكي$دا دي$تةوة. 

 رؤشنبيييةوة دةستثي$دةكاتء بة ئةزموونى شيعرى دةطةر�ي$تةوة. لةني$وان ئةو دوو

 بازنةية ماوةيةك هةية كة دةتواني بة ماوةى نووسينى شيعرى بضوي$ني، زمان تيايدا

 1بارطاويية بةوةى روونادات، بةوةى طةمةى روونةدان ئةنام دةدات، (كةمال ئةبوديب)

 ئةو ماوةية بة ماوة طرذبووةكان ناو دةبات، بؤية ئةطةر سةيرى ميكانيزمى يةكةم

 بكةين دةبيني هةندي$جار لة بالترين ثلةى طرذى ناوةوة، يان ترسى ناوةوة خؤى

 دةنوي$ني$ت، واتة بة شي$وةيةك لة شي$وةكان جي$كةوتةكةى بةرةو دل'خؤشبوون، يان شي$تى

 دةضي$تء لة طومانء بي$هودةييدا ون دةبي$ت، هةندي$جاريش لة ميانى دل'ةر�اوكي$ى

تووندةوة هةستى دةروونى تا ئةوثةر�ى تاوطيى دةبات.
 بةلم ميكانيزمى دووةم هةندي$جار لة طي$ر�انةوةى باطكراوةندةكانةوة دووضارى

 بةيةكداضوونى ئاطايية مةعريفىء رؤشنبيييةكان دةبي$تء ئةو بةيةكداضوونةش

 لةري$طةى مةستبوونى وشةوة ضارةسةر دةكات، هةندي$جارى دى لة ميانى زال'بوونى

 ئاطايى رؤشنبييى سةردةمةوة دةكةوي$تة ني$وان ضةمكى ماناء بآ ماناييةوةء لةري$طةى

، ل1979، 1ط، ابو ديب، ك، جدلية الفاء و التجلي، دراسات بنيوية ف الشعر، بيوت -1
 . لةوي$دا دةل'ي$ت: بؤشايى:1، ل1. بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة:ف الشعرية، بيوت-لبنان، ط262

 ماوةى طرذبوون لة ناوكؤييةك رادةبي$تةوة كة كؤمةل'ي$ك ثةيوةندى لةخؤ دةطري$ت، ئةو ثةيوةندييانةش

 دوو رةهةندى جياوازييان هةية، يةكةم: كؤمةل'ي$ك ثةيوةندى سروشتى كة لة تايبةتةندىء كارفرماى

 ئاسايى ثي$كهاتةكانى دةق سةرضاوة دةطري$ت، هةل'طرى خةسل'ةتطةلي$كى سروشتى ياوءة بة ثي$ى

 بنةماى زمانةوانى ري$كوثي$ك كار دةكات. دووةم: كؤمةل'ي$ك ثةيوةندى تايبةتةندى نةطوناوييان بة

 يةكةوة هةية، يان ناسروشتى واتة ثةيوةندييةكان بة نةطوناو خؤيان دةنوي$نن، بةلم خؤيان لة شي$وةى

طوناوى ناوكؤييدا دةخةنة روو.
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 لة بةيةكداضوونى ئاطاييةكاندا (هاشمهةل'وةشانةوة بة ثي$شبينيكردنى دةسثي$ري$ت. 

 سةر�اج) خودي$كى رار�اء نكؤل'يكةرة، بةلم لة زال'بوونى ئاطايى سةردةم مني$كى

  ئةطةر ئيجابيةتى يةكةم ثةيوةندى بة طةمةى شيعرييةوة هةبي$ت، ئةوةئةزموونكارة.

 سلبيةتى دووةم لةوةداية كة هةول'دةدات لةري$طةى نايشكردنى منى شيعرييةوة

 ضةمكى رةهائامي$ز بشاري$تةوة، هةر لةوي$شةوة هةول'دةدات طةمةى نايشكردنء

شاردنةوة بة ئيستي$تيكاء ضي$ذةوة بلكي$نآ. 
 ئةو جياكارييةى كة لي$رةدا دةمةوي$ت هةل'وةستةى لةسةر بكةم ئةوةية كة وزةى

 دل'ةر�اوكآ ري$طة بؤ تواناكان خؤش دةكات رووبةرووى بةريةككةوتنء دؤزينةوةء ضي$ذ

 بي$تةوة، بةلم هي$زى باطكراوةندى رؤشنبييى لى شاعي بةرةو بيكردنةوةء هةستى

 ئايينيمان دةبات، بيكردنةوةء هةستى ئايينى دوو رووى ديارء ناديارى هةية، رووى

 يةكةميان ئايينزايىء جي$طيء بةرجةستةية، رووى دووةميان ناديارء سؤفيطةرييانةء

 نةضةسثاوة، رووى يةكةميان تؤتؤلؤذييةتى لي$دةكةوي$تةوة، رووى دووةميان شيعرييةت.

 يان بة مانايةكى ديكة دةكرآ بل'ي$ي كؤى قةسيدةكانى شاعي لةري$طةى ونبوونء

 دةركةوتندا لة زؤربةى جاردا شيعرئامي$ز خؤيان دةنوي$نآ، بةلم هةندي$ك

 دووبارةكردنةوةى ثيتء وشةء ئيقاعى زال هةية زياد لة ثي$ويست رةهاخوازء

ئايينزاخوازء تؤتؤلؤذى دةكةوي$تةوة.
 بةمؤرة لة بةدواداضوونى وزةى دل'ةر�اوكآء وزةى ئةزموون هةول'دةدةم دل'ةر�اوكآ بة

 ئازادى نووسيء ئةزموون بة مةعريفةى نووسي ثةيوةست بكةم. لة ميانى هار�مؤنيةتى

ئةو دوو ليةنةشةوة سيحرى شيعرييةت  بةرجةستة دةبي$ت. 
 دةشآ بة طشتى ضةمكى (جي$كةوت)ى دريدايى لة ئةزموونى شيعرى (هاشم

: سةر�اج)دا لة سآ رةطةزى بنةر�ةتى ديارى بكةين

 - ثةيوةندى شيعر بة جنسى مي$ينةوة، بةشي$كى زؤرى ئةزموونة هةستىء1

 نةستييةكانى لةخؤ طرتووة، كؤى ئةو ثةيوةنديانة لة دةقى شيعريدا دةكةوي$تة سةر

 زمانى فةردانى دووبارةكردنةوةى ثيتء وشةء دةستةواذةء خولنةوة بة دةورى ئيقاع ء
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 فةزاى مانادا، ئةو طةمة شيعريية لة رووى داهي$نانى هونةرييةوة لةطةل يارى

 زمانةوانيدا جي$كةوتةى هةية (بؤ نوونة بر�وانةى قةسيدةى يةشةكانى ضؤمسكى،

. 1طةمةى مؤر�فيمةكان، جةمر�ة...)

 - ثةيوةندى خود بة ناوةوةى خؤيةوة كة خةونء يادةوةرىء تاوطيىء2

 ئارةزووةكانى لةخؤدا هةل'طرتووة، لة رووى شيعرييةوة مةستكردنى وشةى

. 3، شاليس...)2لي$دةكةوي$تةوة (بؤ نوونة بر�وانة قةسيدةى خةون، تاوسى سثى

 -ثةيوةندى من بة بيكردنةوة، كة لةسةر رؤشنبييية جياوازةكان وةستاوةء3

 سي$بةر بؤ دةق بةجآ دةهي$ل'ي$ت ( بؤ نوونة بر�وانة قةسيدةى طؤر�ستانى ئةثيكؤر�ؤس،

. 4ورض، مؤنادة جوانةكان...)

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، ه، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -1

120، ل2005 128 328، ،.

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، ه، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -2

2005، ،70 227،،
  سةراج، هاشم، شاليس-شيعر،لة بلوكراوةكانى طؤظارى ئايندة، دةزطاى ضاثء ثةخشى سةردةم،-3

.2007سلي$مانى، 

 ، ضاثى يةكةم، هةولي$ر369 سةراج، ه، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة -4

62، ل2005 81 100، ،.
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باسى سي�يةم: ئةزموون وةك تاوطيييةكانى ناوةوة
قول'تين تاراوطة ئةوةية خاوةنى جةستةيةك بيت، ئي$ستاى نةبي$ت.

(شةوقى عةبدولئةمي)
 (هاشم سةر�اج) شاعيي$كى بيكةرةءةء تاوطيء هةستيارء خةيال'ئامي$زة، هةل'طرى

 كةسايةتيةكى تايبةتةء زؤر طرنطى بة دةوروبةر نادات، دةشآ ئةو طرنطى نةدانة

ت لة  جؤري$ك بي$ت لة ثاري$زطاريكردنى هةستى شاعيى، بة ديوةكةى ديكةش جؤري$ك بيـ$

 طةر�انةوة بؤ ناوةوةء ململني$ى ناوةوةى خؤى. هةل'بةتة بة قةد ئةوةى طرنطى بة دةرةوة

نادات ئةوةندة رةوشتى بةرزء نوونةى بيكردنةوةى رووت بة هةند هةل'دةطري$ت.
 لي$رةوة شاعي لةري$طةى ناهاوسةنطىء ململني$ى دةرةوةء ناوةوة، ناوةوةء ناوةوة

 دةبي$تة هةل'طرى سرووشتي$كى تاوطيء نامؤ، يان نةشياو لةطةل نؤر�مء واقيعى باو،

 ئةوةش بة شي$وةيةكى بةرفرةوان وةك مؤر�ك، يان سرووشتى نةستى لة زمانى شيعرييدا

 رةنطدةداتةوة. دةمةوي$ت بل'ي$م ئةو مؤر�كة بة ئاستى جياوازء شي$وةى جياوازةوة

 دةكةوي$تة دةرةوةى ويستى نووسةرء لة خةيالء ور�ي$نة دةكات. لة ني$وان ور�ي$نةء خةيال

 دوو جؤر لة تةعبيكردن لة زمانى شيعرى (هاشم سةر�اج)دا دةبينري$$ت يةكةميان

 مةستكردنى وشةيةء ئةويديكة ياريكردنة لةطةل$ زمان. ئةطةر ياريكردن لةطةل$ زمان

 ثةيوةندى بة ضةمكى ثاشبةنكردنى (دريدا)ييةوة هةبي$ت بة ماناى ئةوةى كة شتآ دآ

 شتي$كى ديكة تةواو دةكات، يان دةضي$تة سةرى، هةر دوو ماناكةش ئةوة دةطةيةنن كة

  ئةوة مةستكردنى وشة لة1ئةو شتةى كة شتي$كى دى دةخري$تة سةر، خؤى ناتةواوة.

 دةرئةنامى دل'ةر�اوكي$وة، وشة بة ور�ي$نة بارطاوى دةكات، بارطاويكردنى وشة بة ور�ي$نة

  دةنط ء سي$بةر، كؤمةل'ي$ك وتار، وةرطي$ر�انى لة عةرةبييةوة- ئازاد سوبى، لة بلوكراوةكانى-1

.199، ضاثى يةكةم، ل2002سي$نتةرى نا، هةولي$ر
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 مةستكردنى وشة لة ثرؤسةى في$لي$هاتنى شيعرى نزيك دةكاتةوة، بةو مانايةش ثرؤسةى

 مةستكردنى وشة لة ثرؤسةى في$لي$هاتن بة ئامانج دةطات. بةمؤرة ثرؤسةى

 مةستكردنى وشة طواستنةوةى وةسفكراوة بؤ فةزاى نةشوة، هةل'بةتة ئةطةر ياريكردنى

 زمان ثةيوةندى ناراستةوخؤى لةري$طةى شي$وازةكانى ثي$شبينيكردنةوة بة خةيال'ةوة

 هةبي$تء لةوي$وة هةندي$جار لة خؤشى نزيك بي$تةوة، ئةوة مةستكردنى وشة لة

دل'ةر�اوكي$وة بة ور�ينةوة دةلكآ.
 لة كؤى ناهاوسةنطىء ململني$ى دةرةوةء ناوةوة، ناوةوةء ناوةوة دةبيني

 بةرهةمةكانى بةشي$كى زؤريان لة ترسء دل'ةر�اوكآء دل'تةنطى تي$داية، هةموو ئةوانةش

 بةجوانى لة زمانى تةعبيكردنى قةسيدة ئاوي$تةكانى (طؤر�ستانى ئةثيكؤرؤس، تاوسى

 سثى، خةون، زينانى رؤح، يةشةكانى ضؤمسكى، شاليس) دةبينري$ت. دةشآ بل'ي$ي لة

 بةشى زؤرى قةسيدةكاندا، شاعي لة ني$وان (تووندى)ء (نةرمى) تةعبيكردندا

 دةخولي$تةوة. خودى ئةو تووندىء نةرمييةش دةكةوي$تة سةر حال'ةتة هةستييةكانء بة

 ناوةر�ؤكى طةياندنةوة بةند نيية، بؤية ماناكان وةك ثي$ويست تي$ر نيي. تي$ر نةبوونى

 ماناكان دةطةر�ي$تةوة بؤ ئةوةى كة فةزاى مانا بؤخؤى كراوةيةء لةطةل طؤر�ينى

 بارودؤخدا ئةويش دةطؤر�ي$ت. بة مانا (دريدا)يةكةيةوة دةشآ بل'ي$ي دةكةوي$تة سةر

 ضةمكى جياوازييةوة، ضةمكى جياوازيش وةك (دريدا) روونى دةكاتةوة هاوشي$وةء

 لي$كضوون نيية، بةل'كو ثي$ويستة ئةركى لي$كتازانء ثةرتكردن ببينآ، بة ديوةكةى ديكة

دةبآ ئةركى دواخستء تةئجيلكردن وازى بكات.
 مانا لى (دريدا) بة حال'ةتى جياوازييةوة بةندة، طةمةى جياوازييةكانيش ثرؤسةى

 تةئجيلكردني$كى بةردةوامى لةخؤدا هةل'طرتووةء لةوي$شةوة دةطةينة ئةوةى كة مانا

 سةرضاوةى زمان نيية، مانا بةرهةمى زمانة، نةك هةر هي$ندة بةل'كو لة بةر ئةوةى

 (دريدا) بر�واى بة ئةسلء سي$نتةر نيية ئيت لةسةر ئةو بناغةية زمانيش دةبي$تة

 طةمةيةكى بآ سةركردة. بةمؤرة سةثاندنى جياوازى ، يان "بر�وابوون" بة جياوازى

 (بر�وابوون-لة ني$و دوو كةوانةدا- بؤ ئةوةى دووضارى ئيشكاليةت نةبي) واتة لةناوبردنى
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 سي$نتاليزمى عةقلء وشةء بانطةشةكردنى فةلسةفةيةكى بآ ناوةندء سي$نتةر، هةر

1لةسةر ئةو بنةماية زمان دةبي$تة طةمةى جياوازىء جياكارى.

 لةو بةدواداضوونةدا دةتواني بل'ي$ي هةر دوو حال'ةتى تووندى نةرمى لى شاعي لة

 شي$وازى دةربر�ينء خيايى لة ئيقاعدا كؤ دةبي$تةوة، هةر لةوي$شةوة ترسء هةل'ضوونء

 تاوطيى بةرجةستة دةكات. بةلم بة ديوةكةى ديكة وةك بيكردنةوة جؤري$ك لة

 جي$طيىء دل'تةنطى دةنوي$نآء رستةكان رةشدةكاتةوة، هةر لة ميانى ئةو رةشئامي$زيية،

يان رةشبدنةوةية جؤري$ك لة هةستكردن بة لي$ثرسينةوة خؤى دةسةثي$ني$ت.
 كةواتة ئةطةر شاعي وةك ئيقاعى نووسي لة زؤربةى بةرهةمةكانيدا لةخؤ

 ئامادةكردنء ضاوةر�ووانيكردنى رووداوي$ك، يان كةوتني$ك دابي$تء لةوي$وة خوي$نةر

 هةست بة سةركي$شىء ياخيبوون بكات، ئةو حال'ةتةش هةل'طرى رووتكردنةوةء

 رةتكردنةوةيةكى نةضةسثاوء ني$طةتيفئامي$ز بي$ت. دةتواني بل'ي$ي لة بارى دووةمدا

 جؤري$ك لة جي$طيى ثي$وة ديارة. بةو ماناية هةر لة قةسيدةكانى (للة

 بةدةستان)ةوة ئيت بة رووة ئاشكراكةى لةري$طةى زمانى فةردانى واتة

 دووبارةكردنةوةى ثيتء وشةء دةستةواذةء لةرةى ئيقاعي$كى زال'ى تووندةوة

 ثةيوةندى (شيعر) بة جنسى مي$ينة بة مانا سادييةكةى (يان من/خود

 سايكؤلؤذى)ء ثةيوةندى (من/خود) بة عةقل'ى باتنى بة مانا مازؤخييةكةى تؤخت

 دةكاتةوة. لي$رة بة جؤري$ك لة جؤرةكان دةشآ بل'ي$ي لة رووى بيكردنةوةوة بةرةو

 (شيزفرينياى ميتافيزيكيانة) دةضي$ت. بةلم بةشي$وةيةكى طشتى ئةو مةسةلةية

 لى خوي$نةرى ئاسايى كةمت دةبنيي$ت، ئةو كةم بينينةش لةوي$وةية كة شاعي ئةو

 مازؤخيةتء سادييةتة بة ثر�شنطى شيعرييةتء تاوطييية دةروونيةكان ثةردة ثؤش

 دةكات، يان بة مانايةكى ديكة بة (طوتارى شيعريى) راستى دةكاتةوة، دةشآ

  دةنط ء سي$بةر، كؤمةل'ي$ك وتار، وةرطي$ر�انى لة عةرةبييةوة- ئازاد سوبى، لة بلوكراوةكانى-1

203، ل 199، ضاثى يةكةم، ل2002سي$نتةرى نا، هةولي$ر 198 205، ،
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 رةطةزة سةرةكييةكانى ئةو طوتارة (يان نة ئةميان ء نة ئةويان) لة مةستكردنى

وشةء يارى زمانةوانيدا باشت هةل'طرينةوة.
 بؤ ئةوةى بةشي$كى طةمةى ئةو دوو حال'ةتة ثشت راست بكةينةوة (دستؤيظيسكى)

 داهي$نةر وةردةطرين كة ضؤن دةكةوي$تة دياليكتيكى نة ئةميانء نة ئةويان، بةو

 مانايةش ئةطةر نة ئةميانء نة ئةويانى (دستؤيظيسكى) ثةيوةندى بة بيكردنةوةى

 نهليزميانةى روسييةوة هةبي$تء تةعبي لة بزاظي$كى كؤمةليةتىء سياسى بكاتء

 ريشةى ئةو بزاظة لة ني$و خةسل'ةتء سرووشتى نةتةوةى روسييةوة هةل'قول بي$ت، وةك

 طوتان ئةوة لى (هاشم سةر�اج) ثةيوةندى بة هةستى ناوةوةء شيعرييةتةوة دةكات. بؤ

 سةلاندنى ئةو بيور�ايةشان لة خوي$ندنةوةى ثراكتيانةى قةسيدةكاندا جةخت لةو

 مةسةلةية دةكةينةوةء ثي$كهاتةء ئاستةكانى شيعرييةت لة ضي$ذء نةشوة  بةبي

 دةهي$نينةوة، وةك ضؤن لة كؤى نيودذييةكانى شيعرييةت دةكؤل'ينةوةء لةوي$شةوة

 ثر�شنطةكانى جوانى هةل'دةطرينةوة، بة ديوةكةى ديكةش ثةردة لةسةر (شيزؤفريناى

ميتافيزيكانة) هةل'دةدةينةوة.
 (داريوشى شايطان) لة كتي$بى (ئاسيا لة بةرامبةر خؤرئاوادا) دةل'ي$ت نهليزميةتى

 (دستؤيظسكى) كاردانةوةى نهليزميةتى ماركسية، ضونكة لة كاتي$كدا نهليزمى

 ماركسى دةبي$تـة هؤى ئةوةى كة ثال'ةوانةكانى وةك (ئيظان)ء (ستاظيؤطي) روو بكةنة

 دياليكتيكى نةري$ى نة ئةميانء نة ئةويان، هةم نكؤل'ى لة ئيمان بكةنء هةم لة بآ

 بر�وايى، هةم حاشا لة خودا بكةنء هةم لة دنيا، تا نكؤل'ى لة خودى نكؤل'يش بكةن،

 ئةوة (دستؤيظيسكى) وا لي$دةكات بؤ ضارةسةرى ئةو تةلةزطةية لة قةل'ةمبازى

 مةسيحايى كةساني$كى وةك (ئاليوشا) ء شازادة (ميشكي) خؤى بدؤزي$تةوة، بةو

 مانايةش نهليزمى (دستؤيظيسكى) كاردانةوةى (ئيظان)ة، بةلم دواجار بؤ راكردن لة

 نهليزم، بر�وا بة ثةيامى طةل (روس) دينآ كة هةل'طرى خودان. بة ثي$ضةوانةى (نيضة)
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 كة راكردن لة تووندكردنةوةى ئيادةى هةل'ئاوساوى سوثةرماني$كدا هةل'دةطري$تةوة،

.1سوثةرماني$ك كة دةتواني$ت دذى (مةسيح) بي$ت

 لةوي$وة ئيت دةنطى (دستؤيظيسكى) لةناو هاتوهاوارى نهليستىء ئةنارشيزمة

 روسةكان خامؤش دةبي$ت، نهليزمى بة شي$وةى بةلشةفى دةردةكةوي$ت، بةلةشةفيش بة

 شي$وةى قامضى ستالينى. بةو ماناية دةنطى (دستؤيظيسكى) دةبي$تة مةيدانى

 دةركةوتنى (شيزؤفريناى ميتافيزيكيانة)ى نةتةوةى روس، بةلم دةنطى (نيضة)

تة خال'ى تةقينةوةى ئيادةى ظاوستى خؤرئاوا. دةبيـ$
 لةو راظةكردنةى (شايطان)ةوة هةستدةكةين ئةوةى ئي$مة لةو نووسينةدا لةري$طةى

 تةعبيكردنى ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرى ثي$ى طةيشتووين بةشي$وةيةك لة

تةوة، بةلم ئي$مة كاتي$ك لة دري$ذةى  شي$وةكان لة تي$كةل كردنى ئةو دوو دةنطة نزيك دةبيـ$

 باسةكةماندا ضةمكى جي$كةوتى دريدايى لة ثةيوةندى بة ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى

 شيعرييةوة دةدؤزينةوة، ئيت لةوي$وة جؤري$ك لة دووركةوتنةوة لةو راظةكردنة بةرضاو

 دةكةوي$ت. واتة ئةطةر نهليزمييةتى (دستؤيظسكى) كاردانةوةى نهليزييةتى ماركسى

 بي$ت، ئةوة نة ئةميان نةئةوييانى شاعي ثةيوةندى بة سيحرى شيعرييةتةوة دةكات،

 سيحرى شيعرييةت هار�مؤنيةتى ني$وان نة ئةميانء نة ئةوييان ثيادة دةكات. لة ليةكى

 ديكة دةشآ شيزؤفرينياى ميتافيزيكيانةى (هاشم سةر�اج) خؤى لة ني$وان ئيقاعى بةرزء

 تؤتؤلؤذييةتى زمانى فةردانى، واتة دووبارةكردنةوةى ثيتء وشةء رستةء فةزاى

 دةتواني بل'ي$ي ئةطةر خي$رايىء بةرزى ئيقاع بةشي$كطووتنةوة بةند بكات. هةر لةوي$شةوة 

 لة بر�وابوون بة عةقل'ى باتينى ثةردةثؤش بكات، ئةوة تؤتؤلؤذييةتى طووتن بةشي$كى زؤر

 . لة ني$وان ثةردةثؤشكردنء ئاشكراكردندا خوي$نةر مةستى ئيقاعىلةو عةقل'ة دةخاتة روو

  شايطان،داريوش، ئاسيا لة بةرامبةر خؤرئاوادا، وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة:شؤر�ش جوانر�ؤيى،-1

 مامةند رؤذة- ضاثى يةكةم، وةزارةتى رؤشنبييى بةري$وبةرايةتى خانةى وةرطي$ران سلي$مانى

2004 . رستةى هي$ل بة ذي$ردا هي$نراوة لة منةوة زياد كراوة.،21
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 وشةء يارى زمانةوانى دةبي$ت هةر لةوي$شةوة دةشآ بة ئاستةكانى ضي$ذ بطات، بة

 ديوةكةى ديكة لة ني$وان ململني$ى ئيقاعء تؤتؤلؤذييةتى طووتندا ئةطةر زال'بوونى ئيقاع

 لة بة (ناشت) بوونةوة بةرةو كرانةوةمان بةري$ت، ئةوة زال'بوونى تؤتؤلؤذييةتى طووتن

 لةري$طةى نواندنى هي$زى زياد لة ثي$ويستى ثيتء وشةء دةستةواذةء رستةوة بةرةو

 داخرانان دةكاتةوة. راستة طووتن ناكةوي$تة دةرةوةى ئيقاعةوة، بةلم دةشآ ضةمكى

 (بةشتبوون)ء بة (ناشتبوون) زؤر بة جوانى ئةو مةسةلةية يةكل بكاتةوة، بةو مانايةش

 ئيقاع لةري$طةى بة ناشتبوونةوة بوار بؤ ئازادىء جياوازى دةرةخسي$نآ تا بة تةجاوزكردن

 هةل'سآ، بةلم تؤتؤلؤذييةتى طووتن لة بةشتبوونةوة دةرطاكان بة رووى ئازادىء جياوازى

  ئيقاع وزةكانى خؤى لةري$طةى ئةويديكةوة بةرهةم دينآ، بةلم تؤتؤلؤذييةتىدادةخات.

طووتن هي$زى خؤى لة بةخاوةنبوون هةل'دةطري$تةوة.
 ئيقاع خةيال$ء ثي$شبينيية، تؤتؤلؤذييةتى طووتن جؤري$كة لة ني$رطزييةتء بةكةواتة 

 ، بةو مانايةش ئيقاع لةري$طةى ئةرزش دانان بؤدواى ناسنامةى ونبووى خؤيدا دةطةر�ي$ت

 ئةوانيديكة مارةسةى ئازادى دةكات، بةلم تؤتؤلؤذييةتى طووتن لة ضةمكى بة بيهي$نانةوة

خؤى قةتيس دةكاتء لةوي$شةوة نةزؤكى خؤى بةرامبةر هةنووكة رادةطةيةني$ت. 
 هةموو مرؤظي$ك لةخودى خؤيدا دةذيت، لةني$و هةموو تاكي$كيش كؤمةل'ي$ك حال'ةتى

 هةستىء نةستىء ئاطايىء فيكرى ديارء ناديار هةية كة دواجار سرووشتى تايبةت بةو

 كةسة دةبةخشي$ت. بةردةوام لة كؤمةل'طةى خؤرهةلتيدا كؤى هةستء نةستةكانى منى

 مرؤظ بةرةو ئيفليجبوونء بآ نرخكردن دةبردري$تء دةكةوي$تة ذي$ر زةبرى دةسةلتةكانةوة،

 واتة ئةطةر بة ثي$ضةوانةى ثي$وانةو ياساكانى ئةو دةسةلتانةوة مرؤظ هةل'سوكةوت لةطةل

 هةستء نةستةكانى خؤى بكات، دةكةوي$تة ني$و حال'ةتة نةشياوةكانء نامةعقول'يةتةوة،

 هةموو نةشياوي$كيش دةبآ لة ذي$ر هةر�ةشةى نؤرمء دابونةريت بنال'ي$ني$تء هةر لةوي$شةوة لة

 تاكىدوو رووةوة دووضارى ضةثاندن دةبي$تةوة. دةمةوي$ت لة كؤى ئةو قسانةوة بل'ي$م 

 خؤرهةلتى تاكي$كة بآ ئاراستة، هةتا ئي$ستا بة عةقل'يةتى مي$طةل بةر�ي$وة دةضي$تء خؤى

  لة ثشت تاكى بآ ئاراستة مةعريفةء عةقلنيةت غائبة، تاكى بآ ئاراستةنةدؤزيووةتةوة.
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 دةشآ ئةو تاكة بي$ت، كة بةر لةوةى بةثي$ى ئةزموونء بيكردنةوةء هةل'بذاردن بول'ي$تةوة،

 بةثي$ى قةناعةتى دل$ بيور�اء بؤضوونء هةل'بذاردنةكانى دةطؤر�ي$ت. بة مانايةكى ديكة تاكى

خؤرهةلتى ئةوةندةى ثةيوةندى بة هةستةوة هةية ئةوةندة ثةيوةندى بة عةقل'ةوة نيية.
 لةو خال'ةوة هةول'دةدةم بؤ بةدواداضوونى زي$تى ململني$ى دةرةوةء ناوةوة، ناوةوةء

 ناوةوةى شاعي لةري$طةى فرؤيدةوة قسة بكةم. (فرؤيد) ثي$يواية كةسى (نووسةر) ئةو وزةء

 تواناية ضةثي$نراوةى خؤى بة ري$ضكةيةكى ديكة ثراكتيزة دةكات، كة لة ثرؤسةى (بالكردن)

 خؤى دةبيني$تةوة. بةو مانايةش ثرؤسةى بالكردن لى كةسى داهي$نةر قبول'نةكردنى نؤر�مء

 هةل'طةر�انةوةية لة واقيعى زال، يان ئاراستةكردني$كة لةري$طةى هةل'بذاردنةوةء دروستكردنى

 دنيايةكى ترة لة ني$و خةيال'دا. واتة ثرؤسةى داهي$نان لى (فرؤيد) تي$ركردنى حةزء ئاطايىء

 ئارةزووة هةستييةكانة لة بؤتةى خةيال$. بة كورتى ثرؤسةى بالكردن لة تواناى طؤر�ينى

 ئامانى سي$كسى بؤ ئامانى ناسي$كسى كؤ دةبي$تةوة، بةلم بة شي$وةيةكى تةوليدى بة

  دةشآ هةر لي$رةشةوة قسة لةوة بكةين كة مةرج نيية ئةو حةزء1ئامانى يةكةمةوة بةندة.

 ئارةزووانة هةر تةنها بة لبيدؤوة بةند بن، بةل'كو كؤى هوشيارىء ئاطايية مةعريفييةكانى

ت، يان بة مانايةكى ديكة حةزى ذيان دةنوي$نن. ديكةش دةطةيةنيـ$
  لةري$طة ئةو لي$كدانةوةية قؤناغى دةركةوتن لة ئةزموونى (هاشم سةر�اج) بة

 جي$كةوت بةند دةبي$ت، ئي$مة هةول'دةدةين ئةو جي$كةوتة لى شاعي بة شي$وة

 ناديارةكةى بة ميكانيزمى رةطةزى خةيال$ء بة شي$وة ديارء ناديارةكةى بة

 ميكانيزمى مةستكردنى وشة ببةستينةوة. واتة ئةطةر خةيال ثرؤسيسةكردنى

 ئارةزووة هةستييةكان بي$ت بة شي$وة ناديارةكةى، ئةوة مةستكردنى وشة

 ثرؤسيسةكردنى ئارةزووة نةستييةكانة بة شي$وة ديارء ناديارةكةيةوة. شي$وةى ناديارى

 خةيال دواجار لة ثي$شبينيكردندا دةردةكةوي$ت، بةلم شي$وةى ديارء ناديارةكةى

 مةستكردنى وشة ئةو هار�مؤنيةتةية كة شةهوةتى تةواوكردن لى (خوي$نةر/وةرطر)

 دالبيي، رولن، طريقة التحليل النفسي و العقيدة الفرويدية، ترجة، د. حافظ المالي، بغداد، ط-1
.374، ل1984، 2
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 دةبزوي$نآ. بةو ماناية رةطةزى خةيالء مةستكردنى وشة دةبنة دوو ميكانيزمى

 سةرةكى بؤ ضةمكى جي$كةوتى دريدايى، يان بة مانايةكى ديكة دةمةوي$ت بل'ي$م

 ئةطةر ضةمكى جي$كةوت وةك كةنال'ي$ك بة رابردووةوة بلكآ، لةو حال'ةتة لةري$طةى

 خةيال'ةوة، باطكراوةندة مةعريفييةكان زال دةبن. بةلم ئةطةر ئةوة بي$ت كة وندةبي$ت

لةو كاتةدا لةري$طةى  مةستكردنى وشة بةرجةستة دةبي$ت.
 خةيال شوي$ني$كى شياوة بؤ ثراكتيزةكردنى وزة قةدةغةكراوةكانى تاك، بةلم لةوي$وة خةيال

 دنيايةكى نوآ دروست دةكات، كة بةر لةوةى دووبارة خةلقى بكاتةوة سةرةتا بة

تةوة، كةضى مةستكردنى  هةل'وةشانةوةى رابي$تةوة. لي$رة خةيال ثرؤسةى داهي$نانى لي$دةكةويـ$

 وشة ني$ودذى رةطةزةكان دةنوي$نآ، يان بة مانايةكى ديكة لةسةر تاوطيىء كةوتنى لةناكاو

 دةوةستي$ت. خةيالء مةستكردنى وشة لةوي$وة لي$كجيا دةبنةوة، كة خةيال بة يادةوةرى

  مةستكردنى وشة بة (ناشت)ييةوة. لة ني$وان يادةوةرىء ناشتى دوو ثةيوةندى خؤى1دةلكآ،

 دةنوي$ني$ت، يةكةميان دةسةلتى بةبيهي$نانةوة دةسةثي$ني$ت، وا دةكات دةق لة شوي$ن خؤى

 ثي$بكوتي$ت، ضونكة ئةوةى لةري$طةى بةبيهي$نانةوة بة دةست دي$ت ناشآ وةك داهي$نانى كةسى

 سةيرى بكةين. بةلم ناشتى لةوي$وة دي$ت كة داهي$نان كردةيةكى لةخؤوةيةء مرؤظ بة ئازادى

 هةستى ثي$دةكات، ئةو كردةية ناضي$تة ني$و سيستةمةوة ضونكة بة ضوونة ني$و سيستةم

 ئازادىء تلقائيةتء ئةسال'ةتى خؤى لة دةست دةدات. بةلم لةوي$وة خةيالء مةستكردنى وشة

 لة يةكنزيك دةبنةوة كة (خةيال) لة ني$و دوو كةوانة بة ثرؤسةى هةل'وةشانةوة هةل'دةستي$تء

 مةستكردنى وشةش لة ثةيوةندى شيعر بة سي$كسةوة. كةواتة داهي$نةر بةردةوام لةري$طةى

هةل'وةشانةوةء ثةيوةنديية ور�وذاوةكانةوة هةول'دةدات دةق لة بةشتبوون رزطار بكات.

  خةيالء يادةوةرى يةك شت، لة ناولي$ناندا جياوازن لة بةر كؤمةل'ي$ك ئةرزشى جياواز،. ثرؤسةى-1

 ر.ل. بريت،دروستبوونى خةيال دةكةوي$تة سةر سةروذي$ر كردنى وي$نة عةمباركراوةكانى ني$و يادطة. بر�وانة: 

18. ل1979التصور و اليال، ترجة (عن النليزية) د.عبدالواحد لوءلوءة، دار الرية للطباعة، بغداد، 

.

71



***

بةشى دووةم
خوي$نى خؤر

لة طؤزةى شةو
رةش دةنوي$نى$
*  *

"ئةدؤنيس"

 باسى يةكةم: (ئةزموون) ء (دل�ةر6اوكي�) لة ني�وان ضةمكى

جريوةء رةشبدنةوةدا
 ئةطةر نيشانةت لة ئةستي$رةكان طرت، بةلم لة مانطت دا، هيض كي$شة

 نيية، طرنط ئةوةية نيشانةى شتي$كت طرتبآ، زؤربةى خةل'ك هةر

نيشانةش ناطرن!.
1(كؤنفؤشيوس)

1995قؤناغى دةركةوتنى شيعرى (هاشم سةر�اج) بة شي$وةيةكى بةرجةستة لة سال'ى (

 )ةوة دةستثي$دةكات، وةك طوتان ميكانيزمى ئةو دةركةوتنة شيعرييةش دواجار بة

 شي$وةيةكى طشتى لة ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرييةوة بةرجةستة دةبي$ت، لةسةر

 كاروانى ئةندي$شة (دةستنووس) وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة: جةليل عةباسى.-1
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 بنةماى ئةو بةدواداضوونة هةول'دةدةم ئاماذةكانى ناونيشانى دووةمى ئةم لي$كؤل'ينةوةية

 بةمة روو، لةوي$شةوة كؤى تايبةتةندييةكانى (قؤناغى دةركةوتن) لةرووى دابةزينى

ستوونىء دابةزينى ئاسؤييةوة بة ماناكانى وشةى (رةشبدنةوة)ء (جريوة) بلكي$نم.
 ئةطةر ماناى جريوة، تروسكانةوةء ثر�شنطء رووناككردنةوةء ضةخاخةدان بنوي$نآ،

 لةوي$شةوة ثةيوةندى بة حال'ةتى ضاوترووكان، يان سةرنى خي$راء ضاوثي$داخشانةوة

 هةبي$ت، ئةوة وشةى رةشبدنةوة ثي$كهاتووة لة دوو بةش (رةش+بردنةوة). دةمةوي$ت

 بل'ي$م بة قةد ئةوةى ثةيوةندى بة طةر�انةوة بؤ رابردوو هةية بةو ماناية كة رةش

 دةتباتةوة تاريكى يةكةم، ثةيوةندى بة سةركةوتنء بردنةوةى رةنطى (رةش)ةوة، يان

 تراذيدياوة هةية. لة ني$وان رةشبدنةوة وةك طةر�انةوة بؤ رابردوو، رةشبدنةوة وةك

 بردنةوةى داهاتوو دةشآ دوو جياوازى بةينة بةرضاو: رةشبدنةوةى يةكةميان (شوي$ن)ى

 هةنطاونانة، ئةوةية كة (من/خود) هةم. رةشبدنةوةى دووةميان ئةوةية كة خةونى

ثي$وة دةبينم، يان بة مانايةكى ديكة ئةوةية كة (من/خود) خةون بة هةبوونةوة دةبينم.
 لة ئةزموونى (هاشم سةر�اج)دا بنةماى ماناكانى رةشبدنةوة بؤ دةيةى دووةمى

 قؤناغى يةكةمى شاعي دةطةر�ي$تةوةء بة زمانى تةمومذئامي$ز بةند دةبي$ت (ئةو زمانةى

 كة بةر لةوةى تةعبي بكات دذ دةكةوي$تةوة، دذ كةوتنةوة بةرامبةر زمانى باو، زمانى

 كؤ، زمانى دةسةلت، هةر لةو بنةمايةشةوة زماني$ك بةخؤ بونياد دةني$ت) لةوي$شةوة بة

ئاطايى هةستىء نةستىء رؤشنبييى شاعيةوة بةند دةبي$ت. 
 دواجار لة كؤى هةنطاونانء بةرةوثي$شضوونى ئةو قؤناغةوة رةنطة بتواني

 زال'بوونى ضةمكى رةشبدنةوة بة (هايدطةر)ةوة ثةيوةست بكةين، هةل'بةتة ئةو

 ، بةو مانايةش1ثةيوةستكردنة لة ضةمكى بةيادهي$نانةوةدا خؤى هةل'دةطري$تةوة

 رةشبدنةوة دةللةت لةسةرةتاء كؤى ئةو باطكراوةندة رؤشنبييية دةكات كة

 ئةزموونى شاعي ثي$كدةهي$ننء لة منى شيعرى دةردةكةوي$ت، يان لة ميانى

.25، ل2003، 1 د ادهم، سامى، العدمية النهلستية، دار النوار- بيوت،ط-1
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 شيعرةكانى شاعي بة ميكانيزمى جياوازةوة داثؤشراون، لة بةر ئةوةى دوورن بؤية

 بة مانا (فرؤيد)ييةكةى دةكةونة ئةو ديوو نةستء كةمت بةر سةرنى خي$را

 دةكةون، زي$ت ثي$ويستيان بة لي$خوردبوونةوةء كةشفكردنء بةدواداضوون هةية (بؤ

 نوونة يةكي$ك لةو ميكانيزمانةى كة دةشآ ئاماذةى بؤ بكةين، تةوزيفكردنى

 ئاماذةء تةمومذىء رةمزة، كة لة شيعرى شاعي بةردةوام بةرضاو دةكةون لةوانة

 ثلم نوقمى،   لةم بازنةيةدا ض دةكةين،   برينى ئال،   دةر�ؤم دةطةمة كوآئاماذةكانى: 

 ،  ئاطردز.... هةروةها رةمزةكانى   ئي$مةى طةشتيارانى كاتةكان،   شيلةى بةهآ
.1...)  كؤراسؤف،   سيمرخ،   باخوس،   ستوونةخوآ

 هةل'بةتة لة ثشت ئةو ئةزموونةء ئةو هةنطاونانة بة ديوى دووةمدا ميكانيزمى

 ثي$شبينكردنء خةيال ئامادةطى هةية، بةو ماناية لةري$طةى لي$كدانةوةء هةل'وةشانةوةى

 هي$زى ثي$شبينيكردنء خةيال'ةوة خوي$نةر دةتواني$ت دةست بؤ ئةو ديوو نةستء ثةردة

 لةسةر كثكراوةكان هةل'داتةوة. ئةوة هي$زى ثي$شبينيكردنء خةيال'ة، كة تواناى توانةوةى

 بةفرء ثةردة هةل'دانةوةى لةخؤدا هةل'طرتووة. ئةوة هي$زى ثي$شبينيكردنء خةيال'ة

 خةونبينى (من/خود) ئاراستة دةكات. ميكانيزمى ثةردة هةل'دانةوة لة رووى

 ثي$شبينيكردنةوة بة وي$ناكردنةوة بةندة، وةك ضؤن لة رووى خةيال'يشةوة بة هةل'وةشانةوة

 دةلكي$ت. كةواتة رةشبدنةوة دةشآ تةعبي لةء زةويية بكات كة هةنطاوى لةسةر

 دةهاوي$ذري$ت، يان تةعبي لةو خةونة بكات كة دواى توانةوةى بةفر، يان لبردنى

 ثةردةكان هةبوونى (من/خود)ى تي$دا دةردةكةوي$ت، بةلم بة وي$ناكردنى ديكةء

هةل'وةشانةوةى بونيادة كؤنةكةيةوة.
 ديارة ثرسيارى سةرةكى لةو نووسينةدا ئةوة نيية ضؤن بنةماى جريوة بة

 زيندةطىء رةشبدنةوة بة طي$ر�انةوة، يان بةيادهي$نانةوة ثةيوةست بكةين، بةل'كو

 ثرسيار كردنة لة وزةى بةرهةميه$نانء ئةء فةزا مةحال'ةى كة بةشةكانى ئةو دوو

69 سةراج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، ل-1 73 82 120 123 147، ، ، ، ،.
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 دنياية ناكؤكةى جريوةء رةشبدنةوة بةيةكةوة كؤ دةكاتةوة. مةحال'ى ئةو دوو دنياية

 ضةمكى ني$ودذييمان بي دةخاتةوة، ضةمكى ني$ودذى كؤى ئةو ناكؤكىء تةبايىء

 لي$كخشانء دذبوونةوة دةطري$تةوة، كة لة ني$وان بةيةكةوة ذيانى ماناكانء تي$ثةر�اندنء

 ضي$ذبردنةوة دي$تة ئاراوة، لةوي$شةوة قسةكردنى ئي$مة لةسةر سيحرى شيعرييةت

 دةكةوي$تة ثشت ئةو ني$ودذييةء بة جوانييةوة دةلكي$ت. هةل'بةتة جوانى بةهايةكة لة

 خةيال'كردندا جي$بةجآ دةبي$ت، بةو مانايةش جوانى لة جةوهةردا رةتكردنةوةى دنياى

 لةخؤدا هةل'طرتووة. جوانى لى وجودييةكان ئةو ئاطايةية كة لة سرووشتى خؤيدا

1تواناى بة سةر خةيال'كردندا هةية.

 لي$رةوة قسةكردنان لة باطكراوةندى مةعريفييةوة ثةردة لةسةر كؤى مانا ناكؤكء

تةبايةكان هةل'دةداتةوةء لةوي$شةوة طةمةى ئاطايى ء طي$ر�انةوة كةشف دةكات.
 بةكورتى دةشآ ثرؤسةى بةرهةمهي$نانى شيعرى لة ثةيوةندى ئال'وطؤر�ى ني$وان

ضةمكى جريوةء رةشبدنةوةدا لةم دوو خال'ةدا بةرجةستة بكةين:
 - كاتي$ك بنةماى جريوة لة ميانى تاوطيىء جوانييةوة هةل'دةقول'ي$ت لةري$طةى1

 دوو رةطةزةوة ديالؤط لةطةل ضةمكى رةشبدنةوة دةسازي$نآ، يةكي$كيان خةيال'ة

 ئةويديكةيان ثي$شبينيكردن، ئةو دوو ضةمكة دوو دةرئةنامى تةواوكةرى يةكتيان

 لي$دةكةوي$تةوة كة ماناء طومانة، لة كؤى ثةيوةندييةكانى ماناء طوماندا ئازادى نووسي

 دي$تة بةرهةم. بةو ماناية ئازادى نووسي لة ثةيوةندى ني$وان جريوةء رةشبدنةوة لةسةر

 دوو حال'ةت كار دةكات كة خةيالء ثي$شبينينكردنة، ئةطةر خةيال لة ليةن

 (شاعي/خوي$نةر) مانا باتةوة، ئةوة ثي$شبينيكردن لة ليةن (خوي$نةر/خوي$نةر) طومان

 لة مانا دةكات، هةر لة ماوةى طومانكردن لة ماناوة فةزايةك بؤ ئازادىء لةوي$شةوة بؤ

شيعرييةت دي$تة ئاراوة.

44، ل1986، 3 ماهد،م، علم المال ف الفلسفة العاصرة، بيوت، ط-1 45،.
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 - كاتي$ك بنةماى رةشبدنةوة لة ميانى ئاطايىء طي$ر�انةوة هةل'دةقول'ي$ت، لة دوو2

 رةطةزةوة ديالؤط لةطةل ضةمكى جريوة دادةمةزري$ني$ت، يةكي$كيان طةمةى زمانةوانييةء

 ئةويديكةيان مةستكردنى وشةية، ئةو دوو ري$ضكةية دوو دةرئةنامى لةخؤدا هةل'طرتووة

 كة بآ مانايىء بآ هوودةيية، لة كؤى ثةيوةندييةكانى بآ مانايىء بآ هوودةيى

 شيعرييةت ئةو حال'ةتةية كة لةسةر باطكراوةندى ئاطايىء طي$ر�انةوة دةسازآ، ئةو

 بةرهةمهي$نانةش لة دةستلي$دانى (شاعي/خوي$نةر) دي$تة ئاراوة، دةستلي$دانى شاعي

 لي$كضوونى مانا دةخاتةوة، لي$كضوونى ماناش لةري$طةى جي$كةوتةوة دةكةوي$تة ني$و

 ونبوونةوة، ونبوونيش بآ مانايى بةرجةستة دةكات بةو ماناية دةستلي$دانى شاعي لة

 طةمةى زمانيةوانييةوة دي$تة ئاراوةء تةعبي لةو ئازاديية دةكات كة سيحرى شيعرييةت

 بة بنةماى سةرةكى خؤى دةزاني$ت لةوي$شةوة ئاسؤ جياوازييةكانى خوي$ندنةوة ديارى

 دةكاتء دةرطا بؤ طشت خوي$نةران دةخاتة سةر ثشت، كةواتة لة كؤى بةرهةمهي$نانى بآ

مانايىء بآ هوودةييةوة سيحرى شيعرييةت تةعبي لة جياوازى ئازادييةكان دةكات.
 لي$رةدا ئةو جوانييةى كة دةكةوي$تة ثشت ني$ودذييةوة دةشآ لة جوانى

 بابةتى جوانى بة شتي$كى ناواقيعى (سارتةر)ييانة نزيكى بكةينةوة. (سارتةر)

 دةداتة قةل'ةم، هةروةها دةل'آ بابةتى جوانى بابةتي$كى ئاوي$تةية لةري$طةى ئاطايىء

 خةيال'ةوة وةرطياوة. ئاطايى، ئاطايية (بة شت) كةواتة ئاطايى خؤى بآ ناوةر�ؤكة...

 ئاطايى نةبوونة هةر ئةوةشة بوار بؤ ئازادى دةرةخسي$ني$ت بة تةجاوزكردن هةل'سي$ت.

 سرووشتى ئةو ئاطاييةش لة تواناى خةيال'كردندا دةردةكةوي$ت. ئةو ئاطاييةى كة

 خةيال'كردن بة جي$دةهي$ني$ت، دةبآ تواناى بة سةر تةواوى دنيادا هةبي$ـت، وةك ضؤن

 دةبآ وةك بووني$ك لة دةرةوةى دنيا تواناى بة سةر شتة خةيال'كراوةكانيشدا هةبي$ت.

 ئةو ئاطاييةى كة تواناى خةيال'كردنى هةية دةبآ ئازاد بي$ت. كةواتة بؤ ئةوةى خةيال$

 1بكةيت دةبآ ئاطايى لة تةواوى واقيع ئازاد بآء تواناى دياريكراوى خؤى هةبي$ت.

. ل1986، 3: ماهد، م، علم المال ف الفلسفة العاصرة، بيوت، ط بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة -1
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 ئي$مة لة ناوةر�ؤكى ئةو خال'ةوة ئازادى نووسينمان بةرز كردةوة! بةلم ثرسيار كردن لة

 بوونء نةبوونى ئاطايى ثرسياركردنة لةو دواليزمييةتة بةيةكةوة طري$دراوء

 فشارهي$نةرةى ني$و دةق، واتة بوونء نةبوون تا ئةو رادةية بةيةكةوة طري$دراون كة

 ناكرآ لة ثي$ناو دةستنيشانكردنى ثي$كهاتةكانيشيان لة يةكتيان جيا بكةينةوة تةنها

 بة رةتكردنةوةى خودى دةق نةبي$ت، لة كاتى هةل'وةشانةوةى ئةو دووانةش دةق لة

ثشت فيكر وندةبي$ت. 
 بةمؤرة لة بارةى ئةو ني$ودذيية داثؤشراوةى كة لةري$طةى شيعرييةتةوة باسان

 كرد دةشآ بل'ي$ي ني$ودذى جطة لة يةكةيةكى جي$بةجآ نةكراوى ني$و واقيع (بة مانا

 فرؤيدييةكةى) شتي$كى ديكة نيية. بة ديوةكةى ديكةش ئةو ني$ودذيية لةري$طةى

 ئازادى نووسينةوة بة مانا عةمباركراوةكانى ئةو ديوو نةستةوة، بةندة. بي$طومان

 بابةتى جوانى شتي$كى حةقيقى نيية، يان وةك (نيضة) ثي$يواية جوانى بة نيسبةت

  ئةوةش2هونةر شتي$كة دةكةوي$تة دةرةوةى هةموو سيستةمة ري$كوثي$كةكانةوة

 طةمةى جريوةء رةشبدنةوة زي$ت دةخاتة روو، يان بة مانايةكى ديكة طةمةى

 داهي$نان لة ني$وان جريوةء رةشبدنةوة بةرجةستةتر دةكات. ئةطةر لة كؤى

 ساتةوةختى لي$كخشانء لدانء خزينةوة، درةوشانةوة بكةوي$تةوةء بة ضةمكى

 جوانييةوة بلكآ، ئةوة ضةمكى مانا بةشي$كى زؤرى بة حةقيقةتى زةمةنييةوة خؤى

ثةيوةست دةكات.
 كةواتة ئةطةر بتواني جوانى بة ني$ودذييةكى داثؤشراو دابني$ي، ئةوة خوي$ندنةوةمان

 بؤ ئةزموونى (هاشم سةر�اج) لة سيحرى شيعرييةتةوة دةكةوي$تة ميانى دوو

 ني$ودذييةوة، ني$ودذى مانا، ني$ودذى جوانى. يان دةشآ لةوي$وة بي$ت كة شيعر هةل'طرى

 مي$ذووى زيندةطىء رووة درةوشاوةكةى زيندةطيية. ميكانيزمى درةوشانةوة دةكةوي$تة

 ني$وان رؤناكىء ضاو. كاتي$ك رؤناكى لة ضاو دةدات ئيت ضاو ثر�شنط دةداتةوة، ئةو

46ل1986، 3ماهد، م، علم المال ف الفلسفة العاصرة، بيوت، ط بر�وانة : -2 47 4، ، 8.
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 ثر�شنطانةش بةر زيندةطى دةكةون، بةلم كاتي$ك رؤناكى بةر شتةكانى ذيان دةكةوي$ت،

لةوي$وة شتةكان ثر�شنط بؤ ضاو دةني$رن. 
 كةواتة جريوة لة ميانى بةريةككةوتنى دوو جةستة دي$تة ئاراوةء دواتر هةر

 لةوي$وة كؤمةل'ي$ك لةرةو شةثؤل دروست دةبي$ت، كة ثةيوةندى بةو دوو جةستةيةوة

 نامي$ني$ت، بةل'كو لة دوو تةوةرةى جياوازةوة هةل'دةقول'ي$ن، تةوةرةى يةكةميان لة

 ثةيوةندى زيهن بة رؤناكييةوةية، ئةويديكةيان لة ثةيوةندى ماددة بة رؤناكييةوة

 دي$تة بةرهةم، هةل'بةتة لة ثشت ئةو دوو تةوةرةية دوو دنيابينى جياواز وةستاوة،

دنياى ماددةء دنياى هؤش.
 بةلم تةماشاكردنان بؤ رةشبدنةوة دةكةوي$تة دووتوي$ى مي$ذووى زيندةطييةوة،

 يان بة مانايةكى ديكة لةوي$وة دي$ت كة مانا كةل'ةكةبووةكانى ئةو ديوو هةست ء

 نةست لةري$طةى بةيادهي$نانةوةء لةوي$شةوة لةري$طةى ثرؤسةى ثي$شبينيكردنةوة دي$تة

 مةيدان، ذيانيش واتة ثةيوةندى خود بة بابةت، ثةيوةندى خود بة بابةت لةسةر

 كؤمةل'ي$ك جياوازىء لي$كنزيكبوونةوة راست دةبي$تةوة. ئةطةر لي$كنزيكبوونةوة كؤى

 ئةو ثةيوةنديية كةل'ةكةبووانة بي$ت كة ماناى  لي$دةكةوي$تةوةء بة ضةمكى

 رةشبدنةوة بةند بي$ت، ئةوة جياوازى دةشآ كؤى ئةو سةرنة خي$راييانة بي$ت كة

 تةعبي لة ماوةيةكى زؤر كورتى ني$وان ضالكى فيكرء وزةى تةعبيكردن دةكاتء

لةوي$شةوة جريوة دي$تة بةرهةم.
 بةمؤرة لة ني$وان سةرنى خي$راء ماناى خةملو دوو ماوة هةية، يةكةميان كورت

 خايةنةء دووةميان دري$ذ، يةكةميان ضةخاخة دةدا، دووةميان دةبي$تة هةل'طرى

 مي$ذوو، يةكةميان ني$ودذييةكانى لةخؤ طرتووةء جي$طي نيية، دووةميان كؤمةل'ي$ك

 بابةتى ني$ودذ دةنوي$نآء جي$طية، يةكةميان سةر بة تاوطييية، دووةميان سةر بة

 بابةتطةرايى، يةكةميان جريوةيةء دووةميان رةشبدنةوة، لة ديالؤطى ئةو دوو

ماوةية داهي$نان دي$تة بةرهةم.
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 لي$رة ئةطةر رووة درةوشاوةكةى ذيان تةعبي لة ني$ودذيية داثؤشراوةكان بكات، ئةوة

 رةشبدنةوة تةعبي لة كؤى ئةو مانا داثؤشراوانة دةكات كة تةمةن بة هةموو

 ني$ودذييةكانى بة ني$ويدا طوزةرى كردووة. لة ني$وان حال'ةتةكانى ني$ودذى درةوشانةوةو

 حال'ةتةكانى ني$ودذى رةشبدنةوة دةشآ لة دةرةوةى نووسينةوة دوو جؤر بؤضوون

 هةل'طرينةوة، يةكي$كيان ثةيوةندى بة جوانييةوة هةية، ئةويديكةيان ثةيوةندى بة

 حةقيقةت، يةكي$كيان سةر بة هةنووكةيةء ئةويديكة سةر بة طي$ر�انةوةء

 بةيادهي$نانةوةية. بةلم كاتي$ك سةرنة خي$راكان حال'ةتة ني$ودذيية داثؤشراوةكانى سةر بة

 طةمةى زمانةوانىء مةستكردنى وشة دةطرن، ضةمكى درةوشانةوة بةرهةم دي$نن. بةلم

 كاتي$ك ئةو مانا داثؤشراوانة دةنوي$نن كة طي$رانةوة لة ميانى خةيالء ثي$شبينيكردن

كةشفيان دةكات، لةوي$وة رةشبدنةوة دي$تة بةرهةم. 
 كةواتة بؤ ئةوةى بة ضةمكى جريوة بطةين دةبي$ت ئاطايى لة هةموو واقيعي$ك ئازاد

 بكةيت، بةلم بؤ ئةوةى دةست بؤ ضةمكى رةشبدنةوة بةرين دةبي$ت بة شي$وةيةكى

 بابةتيانة مامةل'ة لةطةل مي$ذووى مانا داثؤشراوةكانء زمانة دذةكانء حةقيقةتة

زةمةنييةكان بكةين.
 وةك طوتان دةتواني بل'ي$ي درةوشانة تةعبي لة زيندةطى دةكات، بةلم رةشبدنةوة

 تةعبي لة (بةيادهي$نانةوة، يان طي$ر�انةوة) دةكات، لة ني$وان ذيان ء بةيادهي$نانةوةدا

 كؤمةل'ي$ك شيكردنةوةى جياواز هةية، يةكي$ك لةو شيكردنةوانة ئةوةية كة ذيان

 زيندةطييةء بةيادهي$نانةوة نيية، هةروةك بةيادهي$نانةوة حيكايةتكردنةو

زيندةطيكردن نيية. 
 دةشآ ئةو لي$كدانةوةيةى ئي$مة بؤ طةمةى جريوةء رةشبدنةوة بةشي$كى زؤر لةو

 دةستةواذةيةى سةرةوة بةتال بكاتةوة، هةل'بةتة ئةو بةتال كردنةوةيةش بة طةمةى

 داهي$نانء هونةرى داهي$نانةوة دةلكي$ت، دواتريش كة دةستةواذةى دنياى دةقء

 دنياى خوي$نةر يان وةرطر دةخةينة روو، ئيت لةوي$وة تي$دةطةين كة دنياى دةقى
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 داهي$نةرانة لة بةردةم خوي$نةر/وةرطردا دنيايةكى كراوةيةو ئاسؤيةكى كراوةى

 ئةزموونكردنء بةشداريكردنء هاوذيانى دةطةيةني$ت، بةو ماناية (ئاسؤى

 ثي$شبينيكردن)ء (ئاسؤى ئةزموون) بةردةوام لة رووبوونةوةدا يةكت تةواو دةكةنء

 لةني$و يةكتدا دةتوي$نةوة، ئةوةش (طادامي$ر)ء توانةوةى ئاسؤكانان بي دةخاتةوة،

 لةوي$وةية (طادامي$ر) دةل'ي$ت: ئي$مة تةنها هةول'ى تي$طةيشتنى ناوةر�ؤكى قةسيدة

 نادةين، بةل'كو هةول'دةدةين ئةو جيهانةش بة دةست بهي$ني كة قةسيدةكة ئينتماى

 دةكات، يان دةياتة روو، ئينجا  لة ميانى ساتةوةختى (تي$طةيشت) و

 (تةفسيكردن) و (جي$بةجي$كردن)ةوة باس  لةو خال'ة دةكات، كة ئاسؤكانى تي$دا بة

1ناويةكدا دةضن و تي$كدةضر�ذي$ن.

 ئةطةر كردةى درككردن لي (طادامي$ر) لة ميانى ساتةوةختى تي$طةيشت و

 تةفسيكردن و جي$بةجي$كردن ثةرةبسي$ني$ت، ئةوة لى (ياوس) لة زنيةيةك مي$ذووى

 ئاوي$تةبووةوة خؤى ديارى دةكات، ئةو ئاوي$تة بوونةش رستي$ك تةئويلتى

 جؤراوجؤر دةخاتةوة، (ياوس) بة دةستةواذةى (جوانكارى وةرطر) وةسفى دةكات.

 بة ديوةكةى ديكةش (ئيستي$تيكاى وةرطر) لةطةل$ بؤضوونة ماركسيةكان و ئةو

 ديدةى كة ثي$يواية كةلةثوورو رؤشنبييى بابةتي$كة هةميشة بؤ بةكارهي$نان

2ئامادةية، ناكؤك دةكةوي$تةوة.

ملة/ فكر و النقد الغربي- العدد ممد خرماش، النص الدبي و اشكالية القراءة و التاءويل، -1
 ملة/ فكر و النقد الغربي- الصطفى عمراني، القراءة و التاءويل بي امبتو ايكو و فولفغانغ ايزر، -2

67  العدد  2005،  .   
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 (ياوس) ثي$يواية نووسينى مي$ذووى نوى$ بؤ ئةدةب، ثي$ويستى بة (ثردى

 تةئويلى) طادامي$رى هةية، ضونكة ناتواني مي$ذووى هونةر بةينة دةرةوةى مي$ذووى

 ثي$شوازيكردنةكانى خوي$نةرانةوة، بؤية ثي$ويستة لةسةرمان ئيستي$تيكاى بةرهةم و

 وي$ناكردنة تةقليدييةكان لةسةر بنةر�ةتى ئيستي$تيكاى وةرطرةوة هةل'بسةنطي$ني،

 كةواتة مي$ذووى ئةدةب و هونةر هةر تةنها مي$ذووى بةرهةمهي$نانى بابةتى ئةدةبى

 و هونةرى نيية، بةل'كو مي$ذووى ثي$شوازيكردنة جزئيةكانى خوي$نةرانيشة لة ميانى

 مي$ذووى طشتيدا. بةو ماناية لة نووسينى مي$ذووى نوي$وة دةكةوينة ني$وان

 (جي$كةوتةى بةرهةم) و (وةرطر)ةوة. بةلم ناتواني لة مي$ذووى وةرطر بكؤل'ينةوة،

 تةنها ئةو كاتة نةبي$ت كة دان بةوةدا دةني$ي مانا لة دةمةتةقي$ى ني$وان دةق و وةرطر

 دروست دةبي$ت، لةوي$شةو دةطةينة ئةوةى كة كارة ئةدةبييةكان بؤ نةوةكانى

1داهاتوو شتي$ك لة طووتنيان ثي$ية.

 ،104ـ ل1،ط2004 هانس روبيت ياوس، جالية التلقي، ترجة: رشيد بنحدو،القاهرة،-1
112.
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 باسى دووةم: فةزاى شيعرى لة ني�وان خةيالء

ثي�شبينيكردن
 ئةوةى كة في$ر دةبي$ت بةلم بي ناكاتةوة ون بووة، ئةو كةسةى كة بي

دةكاتةوة بةلم في$ر نابي$ت لة مةترسييةكى طةورة داية.
1(كؤنفؤشيؤس)

 بي$طومان دةقى ئةدةبى لة كؤمةل'ي$ك ثةيوةندييةوة خؤى دةنوي$نآ، هار�مؤنيةتى ئةو

تةوة، بؤ ئةوةى ئةو فةزاية روونت نيشان  ثةيوةندييانة فةزاكانى شيعرييةتى لي$دةكةويـ$

 بدةين كؤى ئةو ثةيوةندييانة بة سوود وةرطرتن لة (تؤدؤرؤف) لة دوو ثةيوةنديدا كورت

 دةكةينةوة، يةكةميان ئةو ثةيوةندييانةن كة دةكةونة دووتوي$ى ئامادةطييةوة، يان بة

 مانايةكى ديكة لة كؤمةل'ي$ك رةطةزى هاوبةشدا كؤ دةبنةوة. دووةميان ئةو

 ثةيوةندييانةن كة دةرناكةونء ناديارن، وةك ضؤن مةرج نيية لة سرووشتء وةزيفةياندا

2لةطةل يةكت تةبا بكةونةوة.

 ديارة (تؤدؤرؤف) لةسةر ئةو بنةماية، ثةيوةنديية ناديارةكان بة ماناء رةمزةوة

 بةند دةكاتء لة مةدلولةوة هةل'ياندةطري$تةوة، هةروةك ثةيوةنديية ديارةكان بة

 ثةيوةندى بونيادء ثي$كهاتةى دةق دةبةستي$تةوة. من هةول'دةدةين  لة بةرجةستةكردنى

 زي$تى هةر دوو ضةمكى ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعريى لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا

 ثشت بةو دوو ثةيوةنديية ببةستم، هةر لةوي$شةوة باطكراوةندة فيكرىء مةعريفييةكان

 كاروانى ئةندي$شة، (دةستنووس) وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة: جةليل عةباسى.-1
، ل1987 تودوروف، تزيتان، الشعرية، ترجة:شكري النحوت و رجاء بن سلمة، دار توبقال للنشر،-2

31.
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 بة كؤى ثةيوةنديية ناديارةكانء ئينجا بة عةقل'ى باتينى هةروةها دل'ةر�اوكي$ى شيعرى بة

 ثةيوةنديية ديارةكانةوةء لةوي$شةوة بة ثر�شنطةكانى شيعرييةت بةند دةكةم. ئةطةر

 دةستنيشان كردنى فةزاى شيعرى لة يةكةمياندا لةري$طةى خةيالء ثي$شبينييةوة

 هةل'طري$نةوة، ئةوة دووةميان لةوي$وةية كة فةزاى شيعرى لة فةزاى مةستكردنى وشةء

طةمةى زمانةوانى بةدةر نيية.
 كةواتة ئةطةر ثةيوةندى باطكراوةندة فيكرىء مةعريفييةكان لةسةر بنةماى

 نةطونانى ئاماذةء ماناء مةدلولةكانى طومانةوة خؤى بة ئازادىء لةوي$شةوة بة

 شيعرييةتةوة بارطاوى بكات، ئةوة فةزاى شيعرى لةو حال'ةتةدا بةشي$كى دةكةوي$تة

 دووتوي$ى خةيال، بةشي$كى بة ثرؤسةى ثي$شبينيكردنةوة دةلكآ، طةر�انةوةشان بؤ خةيال

 بةشي$كى طةورةى دةكةوي$تة سةر يادةوةرى بةلم بة وي$ناكردنء نووسينةوةى جياواز،

 كةضى ثي$شبينيكردن سةر بة رةهةندى ئاطايى ء درككردنةء لة ثةيوةندى بة

ئةزموونةوة دي$تة ئاراوة.
 بة ديوةكةى ديكة ئةطةر ثةيوةنديية تاوطيييةكان لةسةر بنةماى نةطونانى

 ئاماذةء ماناء مةدلولةكانى طومانةوة خؤى بة ئازادىء لةوي$شةوة بة شيعرييةتةوة

 بارطاوى بكات، ئةوة فةزاى شيعرى بة هةمان شي$وة بةشي$كى بة خةيالء بةشي$كى بة

 ثي$شبينيكردنةوة دةلكي$ت، بةلم طةر�انةوةمان بؤ خةيال$ ناكةوي$تة سةر يادةوةرى بةل'كو

 دةكةوي$تة دووتوي$ى ياريكردن بة وشةء دووبارةكردنةوة، هةر وةك ئةو بةشةى بة

 ثي$شبينيكردنيشةوة دةلكي$ت دةكةوي$تة سةر مةستكردنى وشةء سةرةوذي$ر كردنى ماناء

هةل'وةشانةوةى مةدلولةكانةوة.
 لة ني$وان خةيال وةك يادةوةرىء نووسينةوةى جياوازىء ثي$شبينيكردن وةك ئاطايىء

 درككردنى مانا، دةشآ فةزاى شيعرى طةمةى طونانء نةطونانى دةللةتةكان بي$ت،

 يان ئةو ئازاديية بي$ت كة (شاعي/ وةرطر) لةري$طةى مامةل'ةكردن لة ني$وان ماناء

 طوماندا نةخشى دةكات. لة ني$وان طةمةى ماناء طومانى ئازادى كؤى رةطةزة ديارء

 ناديارةكانى شيعرييةت هةر لة ريتمى ناوةوةء وي$نةء ماناء رةمزء... خةونبينىء
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 تاوطيىء هةل'وي$ستى فيكرى، ئايينى... تؤر�ي$كى بةرفرةوانى ثةيوةندى بونيادئامي$ز

 دةخةنةوة، بةو مانايةش شيعرييةت لة ثةيوةندييةكى تايبةتئامي$زدا دةردةكةوي$ت. من

 لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا هةول'دةدةم دووبارة ئةوة بةبي خوي$نةر بهي$نمةوة كة فةزاى شيعرى

 لى (هاشم سةر�اج) فةزايةكى سيحرئامي$زة، ئةطةر بةشي$ك لة نواندنةكانى ئةو فةزاية

 لةري$طةى رةطةزةكانى تاوطيييةوة بة (فرؤيد)ء ضةثاندنء غةريزةى سي$كسييةوة بةند

 بي$ت، يان لةري$طةى (يؤنط)ةوة بة نةستى كؤء ثاراديى ترانسندنتالييةوة بلكي$ت، ئةوة

 بةشي$كى لةري$طةى رةطةزةكانى ئةزموونةوة بة هةستء نةستى ئايينىء عةقل'ى

.1باتينييةوة ثةيوةست دةبي$ت،

 كةواتة فةزاى شيعرى ئةو ثانتاييةية كة دةشآ (خوي$نةر/وةرطر) ثي$شبينيةكانى

 خؤى تي$دا باتة كار، هةر لةوي$شةوة شيعرييةت لة ميتافيزيكا خؤى جيا دةكاتةوةء

 دةبي$تة ثةيوةندييةكى ديالؤطئامي$زى ني$وان ديارء ناديار. بي$طومان ئةطةر ديار،

 ثةيوةندى ني$وان رةطةزةكانى وي$نةء ماناء رةمزء ئاماذةء ريتم نيشان بدات، ئةوة

 ناديار، ثةيوةندى دةق بة ضةثاندنء فيكرى باتينىء هةستء نةستى كؤ نيشان دةدات

 كة ثي$شت لةسةر طوتةزاى (بارت) بة سي$بةرى دةق، يان (سي$بةرى مانا) ناومان برد،

 بةو مانايةش لة كؤى بةيةكةوة هةل'نةكردنء هةل'كردنى ئةو ثةيوةنديية بة

  ي$كى هونةريية، نةك سيستةمي$كة2ني$ويةكداضووانةوة شيعرييةت دةبي$تة (كار)

  دةشآ بؤ ئةو بيكردنةوةية ئاماذة بة (نيضة) بدةين كة ثي$يواية شيعر لة بنةمايةكى ئايينيةوة-1

.15دروست دةبي$ت. بر�وانة: ابو ديب، كمال، ف الشعرية، ه.س.ث. ل

  رؤلن بارت ئةدةب لة دوو وةسفدا كورت دةكاتةوة كارء سيستةم، سيستةم كؤى بةكار هي$نانء-2

 ثرؤسيسةكردنةكان بةشدارى تي$دا دةكات كة رؤل'ى شتة نووسراوةكة لة كؤمةل'طةيةك لة كؤمةل'طةكان

 ري$ك دةخات، بةلمئةدةب بةو وةسفةى كة كارة لة جةوهةردا ثي$كهاتووة لة ثةيامي$كى طفتارئامي$ز،

 : بارت، هسهسة اللغة، ترجة: منذر عياشي،مركز اناءنووسراو، كة نوونةى دياريكراوى هةية. بر�وانة

.165. ل1999، 1الضاري-حلب،ط
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 ري$كوثي$ك. كارى هونةرى وزةء تواناى خؤى لة بةشداريكردنى كؤى رةطةزء ذانرةكانى

ديكة بةدةست دي$ني$ت، بةلم سيستةمى ري$كوثي$ك بةرةو ميتافيزيكا دةضي$ت. 
 بةمؤرة (كار) لة كؤى ثةيوةنديية ديارء ناديارةكانيدا (ئاماذة-ئاماذةكان)

 دةخاتةوة، لةسةر ئةو بنةماية نةخشكردنى منى (شاعي/وةرطر) بة ئاماذةء

 نيشانةكانةوة ثةيوةست دةبي$ت، نةك سيستةمي$كى ري$كوثي$ك، (لي$رة- من/خود- لة

 مانا ديكارتييةكةوة نزيكة)، هةل'بةتة ئةو ئاماذةو نيشانانة دةشآ ئاطايىء طي$ر�انةوةى

 نةستى كؤء زمانى كؤ رؤل'ى تي$دا ببينى$ء بة شي$وةيةك لة شي$وةكان ثةيوةندى بة نةستى

 شاعيء لةوي$شةوة بة وي$ناكردنةكانى وةرطرةوة هةبي$ت، بةلم شاعي ضؤن تةوزيفى

دةكات، وةرطر ضؤن وي$ناى دةكاتةوة؟! 
 هةل'بةتة (شاعي/وةرطر)ى داهي$نةر وةك ضؤن هةية بةكاريان نابات، ئةطةر بر�وامان

 بةوة هةبي$ت كة دوواليزمييةتى (خوي$ندنةوة/نووسي) (نووسي/خوي$ندنةوة) كردةى

 يةكةم، ئةسل'ى يةكةم بة ئةنام ناطةيةني$ت، بةل'كو (خوي$ندنةوة) بة ئةنام دةطةيةني$ت.

 ئةو رستةية لةوي$وة دي$ت كة خوي$ندنةوة كؤثى، يان ثرؤسيسةى كردةى دووةم دةكات،

 كة خودى نووسينة، ئيت بةمؤرة ئاماذةكان لة كار، يان طةمةى شيعرييدا بةردةوام

 خؤيان لة كردةطةل دووةمدا تازة دةكةنةوة. بة شي$وةيةكى روونت دةمةوي$ت بيسةلي$نم

 كة فةزاى شيعرييةت لة طةمةى ئاماذةكان بتازي$ت شتي$كى ديكة نيية، هةر لةوي$شةوة

 بآ كؤتايى خؤيان رادةطةيةنن، كردةى (خوي$ندنةوة) وةك (منزر عةياشى) بؤى دةضي$ت

تةوة. سى$ فةرمان دةبينى$ كة لة (ثي$شبينيكردن)ء (زةمان)ء (مةكان)دا خؤى دةبينيـ$
 بي$طومان ثي$شبينيكردن كردةيةكى ناسرووشتيية، بةلم ئةطةر خوي$ندنةوة

 ثي$شبينيكردن بي$ت، ئةوة دةبي$ت ثةيوةندى بة زةمانةوة هةبي$ت، نةك بة هاوكاتبوون،

 نةك هةر هي$ندة بةل'كو دةبى$ ثةيوةندى بة زةماني$كةوة هةبي$ت كة كؤتايى نيية، بةو

تةوة، وةك ضؤن لةطةل$ زةمةنى  ماناية لةطةل$ زةمةنى فيزيايى ني$ودذ دةكةويـ$

 بةيةكطةياندنيش جياوازة، ئةوةش لةوي$وة دي$ت كة هاوكاتبوون ئةو دوو زةمةنة دةخاتة

 ذي$ر سي$بةرى خؤيةوة، بةلم خوي$ندنةوة لةطةل$ زةمةني$كى بالتر دةر�وا، كة زةمةنى
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 هةموو زةمةنةكانة. كةواتة ئةطةر خوي$ندنةوة ثي$شبينيكردن بي$ت و لة زةمان خؤى

 تةواو بكات، ئةوة دةبي$ت بزاني كة زةمانيش لة مةكان تةواو دةبي$ت. مةكان دةقي$كى

 كؤضةرة، رؤشنبييى كؤمةل'طةى ثي$دا طوزةر دةكات، مةكان تةواو نابي$ت، مةكانى

 . ((نزيك كردنةوةى ثرؤسةى1دةطري$ت خوي$ندنةوةش مةكانى طشت مةكانةكان لةخؤ

 نووسي لة ثرؤسةى خوي$ندنةوة خال'ى سةر وشةى شاعيء روونكردنةوةى زي$تى ئةو

 دةستةواذةيةى لةخؤدا هةل'طرتووة، ئيت لة بةرجةستةكردنى (من/خود)ى شاعيةوة

 دةستةواذةى (وةرطر/خوي$نةر) دةخةمة دواوة، بةلم با خوي$نةرى ئةم لي$كؤل'ينةوةية لة

 خةيال'ى خؤى دةستةواذةى (خوي$نةر/وةرطر) باتة ثال (نووسةر/شاعي) لةسةر ئةو

بنةمايةى كة هةردووكيان بة كارى دووةم هةل'دةسن نةك يةكةم)). 
 بةمؤرة لة ميانى خةيال ء ثي$شبينيكردن دةطةينة ئةوةى كة خةيال ماناى جياواز

 دةخاتةوة، ثي$شبينيكردن سي$بةرى مانا. كةواتة ئةوة دةستلي$دانى (من/خود)ى شاعية

 كة سيستةمى نؤر�مء تراديسيؤنةكان بةرةو هةل'وةشانةوةء دووبارة دار�شتنةوة دةبات

 ((دةمةوي$ت لة وشةى دةستلي$دانء دةستلي$نةدانى ني$و زمانى كوردى وشةى "بظة" كة

 زي$ت بؤ ترساندنى مندالنى تةمةن كةمت لة ضوار سالنة بة كار دي$ت، راظة بكةمةوة))

 بةو ماناية (من/خود)ى شاعي لة (من/خود)ى مندال دةضآ زاراوةى منى مندال "جان

 ثياضآ" زاناى دةروونىء فةيلةسوفى سويسرى بة كارى هي$ناوةء ئةو مندالنة

 ) سالنء خؤيان بة ناوةندى جيهانء تةوةرةى7-4دةطري$تةوة كة دةكةونة ني$وان (

 هةموو شتي$ك دةزانن، جطة لة خؤيان بايةخ بة كةس نادةن، هةر لةو خال'ةشةوة بة

جؤري$ك لة جؤرةكان منى مندال لة منى ديكارتى نزيك دةبي$تةوة.
 لي$رة وشةى (دةستلي$دان) جولة ئاسايىء سرووشتييةكان بةرةو جولةى نائاسايى

 دةباتء شوي$نةكانيان دةطؤر�ي$تء رووةكانيان بة ئارةزووى هةستة ساتةوةختييةكانى

 ناوةوةء دةرةوة رةنط دةكاتةوة، بةو ماناية وشةى (دةستلي$دان) هةل'وةشانةوةء

.12.ل1998، 1 عياشي، منذر، الكتابة الثانية و فاتة التعة، الركز الثقاف العربي، ط-1
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 تي$كدانان بي دةخاتةوة، بؤ تي$كنةدانى سيستةمى شتةكان ثي$شطرى نةري$ى دةخري$تة

 ثي$شء بة (دةستلي$نةدان) بةكارى دةهي$نن. بةلم منى (مندال/شاعي) بآ ئةوةى لة

 خةمى مانا جي$طيةكان دابي$ت بة خةيال'ى خؤىء بة ثي$ى بيكردنةوةى خؤى لة برى

 ئةوةى طوآ رايةل'ى وشةى دةستلي$نةدان بي$ت بة طةمةى دةستلي$دان هةل'دةسي$ت.

 دةمةوي$ت لة شيكردنةوةى وشةى (دةستلي$دان)ء (دةستلي$نةدان) ثةيوةندى سيستةمء

 كارى هونةرى يان طةمةى شيعرى بةمة بةرضاوء دةريضةيةك لةسةر ماناء طومان

 بكةمةوة، هةر لةوي$شةوة دةشآ بل'ي$م طةمةى دةستلي$دانء هةل'وةشانةوةى سيستةمةكان

 زي$ت لة طةمةى خةيال'يانةى (مندال/شاعي) دةكات، هةروةك ثي$شبينيكردنيش ئةطةر

 روويةكى راستةوخؤ طومان بنوي$نآ، طومان لة رابردووء ئايندة، دةستلي$دانء

 دةستلي$نةدان.... ئةوة رووةكةى ديكةى كؤى ئةو فةزاية دةنوي$نآ كة ئاطايىء

 درككردنى منى (مندال/شاعي) لة ساتةوةختى دةستلي$دان ثرؤسيسةى دةكات. ئاطايى

 لة ثرؤسةى داهي$ناندا كؤى ئةو وةعىء ناوةعيةية كة بة جياوازييةكانةوة دةلكآ،

طومانيش لة وي$ناكردنى ئةو جياوازييانةوة خؤى هةل'دةطري$تةوة.
 رةنطة ئةو ثةيوةندييةى ني$وان بةشة هاوبةشةكانى رةطةزى خةيالء ثي$شبينيكردن لة

 ئامادةطى بةردةوام دابن، يان كةرةسةى ياريكردنى شيعرى بن، بةلم هةل'بةتة ئةو

 طةمةية بة بآ منى طةمةكةر (مندال/شاعي) نايةتة بةرهةم، بة ديوةكةى ديكةش ئةو

 طةمةية دةكةوي$تة سةر خزينى ماناء ثانتايية بةرفرةوانةكانى رةمزةوة، يان

 دةسكاريكردنى ماناء هةل'دانى زمانى فةردانىء رةمزةوة. بي$طومان دةسكاريكردنى

 ماناء بة رةمزكردن دةشآ تةمومذى باتةوة، وةك ضؤن دةشآ ثةيوةندى بة كؤى ئةو

 طي$ر�انةوةية هةبي$ت كة لة ثرؤسةى داهي$ناندا دي$تة بةرهةم، هةر لةوي$شةوة بة

 حيكايةتكردنى منى (مندال/شاعي)ةوة ثةيوةست دةبي$ت. كةواتة طةمةى

 (مانا/طومان) لةوي$وة فةزايةكى شيعرى دةكاتةوة، كة ئاراستةى ئةزموونةكان بةرةو

 (هةل'وةشانةوةء وي$ناكردنى جياواز) دةبات، ئةوةش يةكي$كة لةء ديالؤطة شيعرييانةى
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 كة ضةمكى رةشبدنةوة لةري$طةى رةطةزة هاوبةشةكانيةوة ثي$يهةل'دةسي$ت. بؤ

روونكردنةوةى ثت بر�وانة ئةو هي$لكارييةى خوارةوة:

 كةواتة فةزاى شيعرى لة طةمةى دةستلي$دانى ماناء ثرؤسيسةكردنى طومان بةرجةستة

 دةبي$ت، ئةو فةزاية دةكةوي$تة دووتوي$ى حيكايةتكردنى منى (مندال/شاعي)ةوة هةر

 لةوي$شةوة جياوازى حيكايةتةكان دةردةكةون، دواجار بةرهةمي$نانى (مانا/طومان) دةشآ

 بونيادي$كى ديكةى جياوازء ثي$شبينيكردني$كى ديكةى جياواز بآ بؤ خةونى داهي$نان،

 خةونى داهي$نانيش ثانتايى ئةو طةمة ديارء ناديارةية كة فةزاى شيعرى لي$دي$تة بةرهةمء

 لة فةزاى شيعريشةوة جوانى بةرجةستة دةبي$تء ئاسؤكانى (نووسةر/خوي$نةر)

 (خوي$نةر/نووسةر) لة ضي$ذى (خوي$ندنةوة/ نووسينةوة)دا ئاوي$تةى يةكت دةبنء

دةريضةطةلي$ك بة سةر دةقء خوي$ندنةوةى جياوازدا دةكةنةوة.
 بةو واتاية ئةوة خةيالء ثي$شبينيكردنى (من/خود)ى شاعية ناو لة شتةكان

 دةني$تء بةو ناوة بانطيان دةكاتء لي$يان نزيك دةكةوي$تةوة بؤ ئةوةى لةخؤيان بطري$تء

 ثاشان بة وةسفكردنيان هةل'سآء خزينى مانايان لي$بخاتةوة، هةر لةري$طةى خزينى

 ماناء ثي$شبينيكردنء خستنةوةى مانا، ثةيوةندى زمانى (من/خود)ء (شيعرييةت)

 دةردةكةوي$ت. بؤ زي$ت روونكردنةوة لة قةسيدةى يةشةكانى ضؤمسكى بر�وانة ئةو

  سووكتة، مةزة هةندةسييةلة ثةرةمووضطةمانى عيشق دةستةواذة شيعرييانة: 

 ....هةروةها لة قةسيدةى (ورض) بر�وانة: ميىثةرداخةكةدا، لة مووبةقة سينةماييةكان

 بة شيىسةر رووتى رؤبى بؤرى رووسى لةبةر لةناو ريى سوورى تووريدا ريشى 

 هي$لةكان ذي$رةوة تةعبي لة خزينى ماناء طوارةء ئةنطوستيلة.....(ثةرداخي$كدةتاشآ، 

.)ثةيوةندى "من"ء "شيعرييةت" دةكةن
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 كةواتة زمانى (من/خود) لةري$طةى ناونانةوة دةست بةسةر شيعرييةتدا دةطري$تء

 دةيطؤر�ي$ت بؤ طومانء مانا، هةر لةوي$شةوة (من/خود) بؤ بوونى شيعرييةت هةم بارمتةيةء

 هةم تةجاوزكةر، ضونكة لة دووتوي$ى ضةمكى رةشبدنةوةدا بوونى شيعرييةت ئةو ثانتايةية

 كة ئةزموونى شاعيى لي$دةردةكةوي$تء دووبارة (من/خود)ى شاعي بة فؤرمةلةكردنى ئةو

 ئةزموونة رادةبي$تةوة. لي$رةدا ئةوة ماناية ثةيوةستبوونى ني$وان ئةزموونء طةمةى شيعرى

 ديارى دةكات، تةجاوزكردنيش لةوي$وة دي$ت كة (من/خود) خةيال$ء ثي$شبينيكردن بةرز

 دةكاتةوة، يان راظةيان دةكاتةوة يان تةئويليان دةكات هةر لةوي$شةوة دةستيان بة سةردا

 دةطري$تء لة بارى تاريكييةوة بةرةو بارى هةبوونيان دةبات، بة مانايةكى ديكة لة دؤخى

رةشبدنةوة بة ماناى بردنةوة، بةرةو دةركةوتنء جريوةيان دةبات.
 كةواتة منى (خوي$نةر/نووسةر) لة دووتوي$ى بةرهةمهي$نانى (مانا/طومان) بينينى

 دنياء دووبارة خةل'قكردنء تةفسيكردنء تي$طةيشت دةنوي$نآ. لي$رةدا (من/خود)

 سةرةر�اى ئةو وةسفةى كة لة (من/خود)ى ديكارتييةوة بة ئي$مةى دةدا، بة هؤى

 هةل'وةشانةوةى ماناكانء بونيادةكانةوة ري$طة بؤ وةسفكردنى رووداوةكانى ئاطايى خؤش

 دةكات. بةو مانايةش ئةوةى لةري$طةى درككردنى ماناكانةوة وةسفى دةكةين، لة

 شيعرييةتدا درككردنى طومان دةنوي$نآ، بة ديوةكةى ديكة لةري$طةى درككردنى ماناء

 درككردنى طومان دةطةينة ئةوةى كة زمان ئاطايية بة دنيا، لةبةر ئةوةى ئاطايى بآ

 ناوةر�ؤكة، ئاطايى نةبوونة، ئيت لةوي$وة (زمان) بآ ناوةر�ؤكى دنيا رادةطةيةني$ت،

 لةري$طةى (نةبوون)ى دنياوة (زمان) ئازادييةكانى خؤى بةرجةستة دةكات، هةر

لةوي$شةوة بة تةجاوزكردن هةل'دةسآ.
 كةواتة مانا لة ضةمكى رةشبدنةوةدا تةواوى بؤشاييةكان ثر� ناكاتةوة، بةل'كو

 بةردةوام كؤمةل'ي$ك بؤشايى، دةريضةطةلي$ك بة رووى طوماندا جي$دي$ل'ي$ت، بؤية

 (خةيال/ثي$شبينى) بة ئةندازةى ئةوةى ناوةر�ؤكة، فؤرمة، ئةوةش دةللةتى

 (طومان/مانا) بةرجةستةتر دةكات. هةر لي$رةشةوة ضةمكى (خةيال/ثي$شبينى) بووني$كى

ناديار لةخؤ دةطري$ت، بووني$ك بة ماناى نةبوون، بووني$ك لة زةيندا.
89



 باسى سي�يةم: فةزاى شيعرى لة ني�وان يارى زمانةوانى ء

مةستكردنى وشة
 ةوة1دةشآ بؤ طةمةى زمانةوانى لةري$طةى ثةيوةنديكردن بة ضةمكى (ثاشبةند)

 قسة لة فةزا كراوةكانى ماناء ني$ودذييةكانى بكةينء لة ثشت ئةو طةمةيةش

 (من/خود)ى لبيدؤى بي$طةرد- مةبةست لة منى فرؤيديية-وةستاوة. ئةو (من/خود)ة

 لة كؤى غةريزةكانةوة مةسافةيةك بؤ خستنة سةر دةسازي$نآ. لةسةر ئةو بنةماية

 دةتواني بل'ي$ي ثرؤسةى خةل'قكردنى دةللةتة تايبةتييةكان لةري$طةى هةل'وةشانةوةء

دووبارة دار�شتنةوة جي$بةجآ دةبي$ت.

  لى (رؤسؤ) نووسي ثاشبةندى ئاخاوتنة، دريدا ثي$يواية ئةو ضةمكة دوو مانا هةل'دةطري$ت،-1

 ضونكة ثاشبةندكردن لة رووكوشدا ئةوةية شتي$كى ناثي$ويست بري$تة سةر شتي$كى كامل، لة

 هةمان كاتدا ئةو خستنة سةرة بؤ تةواوكردنى ئةوةية كة ثي$مانواية كامل'ة، بة هةردوو ماناكةش

 ثاشبةنكردن دةبي$تة رةطةزي$كى دةرةكىء نامؤ، دريدا ئةو فيكةية بةكار دةهي$نآ بؤ

 هةل'وةشانةوةى ثرةنسيبى سةرخستء ثي$شخستنى ئاخاوتن بة سةر نووسيء مةدلول بة سةر دالدا

 وةك لة فيكرى ميتافيزيكى خؤرئاوادا هاتووة. ئةطةر نووسي دةكري$تة ثاشبةند لة بةر ئةوةية

 كة نووسي ئةو حةقيقةتانة هةل'دةطري$ت كة خودى نووسي جيا دةكةنةوة. دريدا ثي$يواية نووسي

 بة يةك مةرج دةبي$تة شتي$كى لوةكىء داتاشراو ئةويش ئةوةية كة زمانى سروشتىء ئةسل'ى

 (زمانى يةكةم) هي$شتا دروست نةبووبآء نووسي بةرى نةكةوتبآء ثيسى نةكردبآ، واتة ئةو

 زمانة، خودى نووسينةء يةكةمي نووسينيشة. بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة: دةنطء سي$بةر،

199ه.س.ث. ل 200،.
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 ئةطةر لة ثشت (من/خود)ى لبيدؤى بي$طةردء غةريزةكان كؤى ئةزموون وةستا

 بي$ت، ئةو ئةزموونة لةري$طةى ضةثي$نراوةكان بةرةو رةمزء ئاماذة دةبي$تةوة. بةلم لة

 ني$وان رةمزء ئاماذة هةندي$جار بي$زارىء دل'تةنطى دةردةكةوي$ت، وةك ضؤن هةندي$جار

 خؤشىء كامةرانى لة دايك دةبي$ت، ئةطةر دل'تةنطى ثةيوةندى بة ضةثي$نراوةكان بي$ت،

 ئةوة كامةرانى بآ سنوورى وزة سةركردووةكانى رةمزء ماناكانى نةست دةكي$شي$ت، لة

دةرئةنامى ئةو وزة سةركردووانةش بآ مانايى وةبةر دي$ت. 
 بةلم بؤ مةستكردنى وشة دةتواني لةري$طةى جي$كةوتى (دريدا)ييةوة ثةيوةندى

 رةطةزة ديارء ناديارةكان بةرضاو بةين، بؤ بةدواداضوونى كؤى ئةو ثةيوةندييانةش

 دةشآ (جي$كةوت) وةك رووة ديارةكةى لة مةستكردنى وشةو بةريةككةوتنى ئيقاعى

 ثيتةوة بة فةزاى تاوطيى ببةستينةوة، بةلم نةك بةو مانايةى كة فةزاى تاوطيى

 بكةوي$تة سةر (من/خود)ى ديكارتى يان فرؤيدى، بةل'كو تةواوى ئةو فةزاية دةشآ

 لةري$طةى (من/خود)ةوة بي$ت. لةوي$شةوة ثةيوةندى ناديار لة مةستكردنى وشة لة

تةوة، بة مانايةكى ديكة لة ئاكامى ني$ودذى  ثرؤسةى في$لي$هاتنى شيعرى نزيك دةبيـ$

  دي$تة بةرهةم، ئةو ثرؤسةية1دةروونييةوة في$يةكى سووك (بة مانا دؤلؤزييةكةى)

 لةري$طةى لي$كخشانى ني$وان دوو ئةندامى تيثة دةنطدارو بي$دةنطةكانةوةيةء بة ثي$ى

 جولنةوةى ثي$ويستى جةستة/وشة بة طشتى، يان لة ني$و ثيتةكانى خؤيدا لةطةل

 وشةيةكى ديكةدا طةرمى دةبي$تةوة  لةو طةرمييةوة تيثةكان تي$كةلوى يةكت دةبنء بة

 حال'ةتى ور�ي$نة دةطةن، حال'ةتى ور�ي$نةش تةعبي لة ثةرتكردنى ماناء دةللةت بة

 ديوي$كء كةفضر�ين، يان بة هةل'مبوونى مانا بة ديوةكةى ديكة دةكات. ئةطةر

 ثةرتكردنى مانا تةعبي لة بآ هوودةيى بكات، ئةوة كةفضر�ى تةعبي لة ترؤثكى ضي$ذى

  جيل دولوز ضي$ذ، يان سي$كسكردن بة فآ ناو دةباتء دةل'ي$ت بة يةكطةيشتنى سي$كسى في$يةكى-1

 : ميشل فوكو، استعمال اللذات،سووكة، بي$طومان ئةو دةستةواذةيةش لة ئةبؤكراتةوة دةخوازآ. بر�وانة

.90، ل1991تاريخ النسانية، ترجة: جورج ابي صال، مراجعة: مطاع صفدي، لبنان-بيوت، 
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 سي$كسى دةكات، بة مانايةكى ديكة لةو تي$كةل'بوونة بة هي$زترينء ناسكتين بةش

 بةرةو ثرؤسةى هةل'سانةوةى مانا دةضي$ت، لةو كاتةدا كةفي$كى طةرم (كة لة كةفى

في$لي$هاتن دةضآ) لة ري$طةى ثرؤسةى سي$كسكردنى ثيت ء وشةكانةوة دي$تة بةرهةم.
 هةل'بةتة كردةى في$لي$هاتن بةدةر نيية لة ئازار طةياندن بة ئةندامةكانى جةستة

 (مرؤظ/وشة) بؤ قسة كردن لةسةر جةستةى رستةء ئةندامةكان لة شيعرى (هاشم

 سةر�اج)دا دةشآ دووبارة كردنةوةى زياد لة ثي$ويستء جةختكردن و فشار خستنة سةر

 ثيتء وشةء بةخشينى جؤري$ك لة ني$رايةتى بة هةندآ لة وشةء ثيتةكانء هةروةها

 هةندي$جار داطيكردنى ضي$ذء بردنةوةى بؤ سةر ضةند ثيتء وشةيةك كة تةعبي لة

 هةر لة طؤر�ستانى ئةثيكؤرؤس بر�وانة ئةو ضةثاندن دةكات وةك نوونة بةينة روو،

 ئةو طةرمايية كحوليية دؤزةخيية ياقوتيية غوربةتيية، ئةىدةستةواذة شيعرييانة: 

 سثيثاترين سثيةكانى بةفرى هةميشةيى، ئي$مة بة بآ جاويدانةيى جواني بة بآ

 بيكردنةوة جوانتييء بة بآ خوردبوونةوة جوانتينيش ئاخر ثلم نوقمى شيلةى بةهآ،

 ((لةو نوونانة بر�وانة جةختكردن لة ثيتىتاريكى طةورةترين كوللةى سةربةستيية...

 (ى)ى كؤتايى كة دةشآ ثةيوةندى بة لي$كجيابوونةوةى سي$كسىء كؤتايى مرؤظء

 مردنةوة هةبي$ت، يان زال'كردنى وشةى (سثى)... هتد. هةروةها بةكار هي$نانى ثاشطرى

 "ترين" بة قةد ئةوةى هةل'طرى ئيقاعي$كى زالء ساديئامي$زة، هةل'طرى دةللةتى باشت

 نيية. لة ليةكى ديكة لة بارةى لي$كجياكردنةوةى تيثةكانء ري$زكردنيان بة شي$وةى

 جياواز دةشآ بل'ي$م تةعبي لة جوانكردنى ئيقاع ء فؤرم ناكات، بةل'كو تةعبي لة

 هةل'وةشانةوةى جةستةى وشة دةكات، بؤ ئةوةى خوي$نةر لة ثرؤسةيةكى ديكةى

 سي$كسى بة يةكت شادييان بكاتةوة. ئةطةر ئةو هةل'وةشانةوةية هةل'طةر�انةوةى

 شوي$نكاتى دةقء بة ني$وداضوونى رابردوو بي$ت لةري$طةى نواندنء خستنةرووء

 خةيال'كردنةوة، ئةوة وةك ثي$ويست بة ديوةكةى ديكة ملكةضكردنى زمانى دةقة بؤ

 ثي$دراوةكانى هةنووكةيى (خوي$نةر/وةرطر)، بة مانايةكى ديكة درووستكردنى فةزايةكة

بؤ ور�وذاندنى (خوي$نةر/وةرطر)ء طةيشت بة ضي$ذى خوي$ندنةوة)).
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 كةواتة ئةطةر طةمةى زمانةوانى لة فةزاى ماناء لدانى مانادا كار بكاتء

 لةري$طةى خولنةوة بة دةورى بآ مانايدا جؤري$ك لة لي$كخشانء ور�وذانء لةوي$شةوة

 ونبوونى (من/خود) لة ني$و ضةثاندن بطةيةني$ت. ئةوة مةستكردنى وشة بة رووة

 ديارةكةى لة فةزاى تاوطيىء بة رووة ناديارةكةى كؤى ني$ودذيية دةروونييةكان بؤ

 حال'ةتى ثرؤسيسةكردن بةرز دةكاتةوة. يةكةميان لةسةر ثةيوةنديكردنى تاوطيى بة

 دنياى نةستةوة رادةبي$تةوة، دووةميان لة ثةيوةنديكردنى ني$ودذى دةروونييةوة بة

 ضي$ذى سي$كسى دي$تة ئاراوة. يةكةميان لة بةيةكطةياندنى هةندآ لة بونيادةكانةوة

 تةعبي لة نكؤل'يكردنى ضةثي$نراوةكانء جي$بةجي$كردن دةكات، ئةوةش بةو حوكمةوة

 بةندة كة لةري$طةى دةست بؤ بردنء دةستلي$دانى (من/خود)ةوة هةل'دةقول'ي$ت،

 لةوي$شةوة خزينى ماناء بآ ماناييمان ل درووست دةكات، بةلم دووةميان ري$طةيةكة

 بؤ رةتكردنةوةى ئي$ستاى ئامادةطىء ئامانى ئةوةية ئاطايىء هؤش لي$كجيا

 ةوة بةند بي$ت،1بكاتةوة، ئةطةر ئةو لي$كجياكردنةوةية بةشي$كى بة (ئةثؤكرات)

وة دةلكي$ت.2بةشي$كى بة هاوارةكةى (ئارتؤ)
 جياوازى ني$وان يارى زمانةوانىء مةستكردنى وشة ئةوةية كة ئةطةر يةكةميان بة

 جؤري$ك لة جؤرةكان بر�واى بة وجود هةبي$ت، ئةوة دووةميان جطة لةء سووكة هاوارة

 زي$ت وجود نابينآ. يةكةميان بةرامبةر ضةثاندن ثةرضةكردارء نكؤل'يكردن دةنوي$نآ.

 دووةميان خؤكوذيية (لي$رة خؤكوذى (من/خود) لة ثيادةكردنى، ضي$ذ بةرجةستة

 دةبي$ت). يةكةميان لة بةرامبةر ماناى بآ جولةء لةكارخراوةكانى سيستةمء دةسةلتى

 رةها هةست بة بي$زارىء دل'تةنطى دةكات، ضونكة درككردنء هةستى ئةو لةطةل ئةو

 نؤرمء رةهايية يةك ناطري$تةوة بؤية بةردةوام لة دةرةوةى ماناكان لةطةل يارييةكانى

 : ميشل فوكو، استعمال اللذات، تاريخ النسانية، ترجة: جورج ابي صال، مراجعة: مطاع بر�وانة-1

.90، ، ل1991صفدي، لبنان-بيوت، 
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 خؤى دري$ذة بة خزينى ماناء ني$ودذى ضةثي$نراوةكانء سةيرورةتى بآ مانايى دةدات،

 بةلم دووةميان لةسةر ني$ودذى دةروونىء جوانى راست دةبي$تةوة، هةر لة ميانى

 ني$ودذييةوة بة نةشوة دةطات، يةكةميان ئةو (هاوار/ئيقاعة) زال'ةية كة (من/خود) بة

 دذى نكؤل'يكردنى ضةثان بةرزى دةكاتةوة، دووةميان ئةو هةل'وةشانةوةية يان

رووتكردنةوةية كة (من/خود) بؤ ئاسانكردنى ثرؤسةى سي$كسى ثي$ى هةل'دةسي$ت.
 يةكةميان لة بآ مانايى بةرةو مي$ذووى مانا دةطوازي$تةوة، بةلم دووةميان لة بآ

 هوودةيى بةرةو شةهوةت دةضآ. لة ثشت يةكةميان (من/خود)ى لبيدؤى بي$طةرد

 وةستاوة، بةلم لة ثشت دووةميان ور�ي$نةى سي$كسى كار دةكات. بةو ماناية فةزاى

 شيعرى لة يةكةميان بة دةورى بآ مانايى دةخولي$تةوة، لة دووةميان لة بآ هودةيى

بةرجةستة دةبي$ت.
بؤ زي$ت روونكردنةوة بر�وانة ئةو هي$لكارييةى خوارةوة:

 كةواتة ئةطةر ضةمكى جي$كةوتى (دريدا)يى لةري$طةى (ونبوون) بة مةستكردنى وشةء

 لةري$طةى (ثةيوةستبوون بة ثي$شوء) بة يارى زمانةوانييةوة بلكآ، ئةوة يارى زمانةوانى لة

 بةدواداضوونى (من/خود)ى لبيدؤى بي$طةرد دل'تةنطى يان خؤشى لي$دةكةوي$تةوة، بةلم

تة ني$وان ديارء ناديار، نة ئةميانء نة ئةوييان.  مةستكردنى وشة دةكةويـ$
 ديار، لةري$طةى غةريزة بة دةورى خؤشى دةخولي$تةوة، ناديار، لةري$طةى في$لي$هاتنى

 شيعرى بة شةهوةتء لةوي$شةوة بة نةشوة دةطات. دواليزمييةتى (خؤشى/نةشوة)

 ئامادةطى لة جوانطووتنء جوانطووتن لة ئامادةطيدا تةواو دةكات، بةو ماناية

 جي$كةوت لة ميانى مةسافة ديارء ناديارةكةيةوة دةرئةنامى شيعرييةت لة

(خؤشى/نةشوة)دا دةخاتة روو.
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 بةلم لة ثشت ياريكردنى زمانةوانى شاعي ثرؤسيسةى ئةسل'ى يةكةمء كردةى

 يةكةم ئةنام نادات، بةل'كو ثرؤسيسةى كردةى دووةم، يان ضةثي$نراوةكان دةكات، كردةى

 دووةم لةوي$وة كورتى دي$نآ كة لة طوماندا طي دةخوات، وةك ضؤن لةوي$وة فةزاكانى

تةوة كة طومان ثةرت دةكات، واتة ئةوة ثرؤسةى ثةرتكردنى طومانة خؤشى يان  دةكريـ$

 دل'تةنطى دةخاتةوة، بةو مانايةش كردةى دووةم جةوهةر نيية مةجازة، بة ديوةكةى

 ناسنامة نيية. 1ديكةش لي$كضوواندنة
 واتة كردةى دووةم شتي$ك نيية جطة لة خودى خؤى نةبآ، لة هةمان كاتدا خودى

 خؤيشى لةري$طةى مةجازةوة تةجاوز دةكات. بةمؤرة زةمةنى كردةى دووةم ئةو زةمةنةية

 كة دذةكانى خؤى خةل'ق دةكاتةوة، هةر لةري$طةى خةل'قكردنى دذةكانييةوة زةمةن دةبي$تة

 زةمةنى دووةم، هةر لة زةمةنى دووةميشةوة كؤى خؤشى دل'تةنطى تةعبي لة

بةيةككداضوونى ثرسيارء رابةرايةتى لة يةك دوور كةوتنةوةى ثرسيارةكان دةكات.
 كةضى لة ثشت مةستكردنى وشة بونيادي$كى شةهوةتئامي$ز ئامادةطى هةيةء لةري$طةى

 ئةو بونيادة شاعي دةكةوي$تة في$لي$هاتنى شيعرىء ور�ي$نةكردنةوة، هةر لة ميانى فآء

 ور�ي$نةكرندا خةبةر لة ناوةوةى خؤى دةدات. بةمؤرة فةزايةك لة لي$كجيابوونةوة لة ني$و خؤيدا

تة ني$ودذ$ى بةردةوامى نةشوةء جوانييةوة. دةخاتةوة، ئةو فةزاية دةكةويـ$
 بة طشتى رةطةزةكانى جي$كةوت لة ثرؤسةى مةستكردنى وشة لة كردةى

 سي$كسكردنةوة زاوزآ دةكةنء كةف دةضر�ن، ئينجا بة لي$كجيابوونةوة دةطةن، بةو

 مانايةش وةك ضؤن هةل'طرى وزةى ناوةكيي، زةمةنى ناوةكيش ثيادة دةكةن. بةلم لة

 يارى زمانةوانى تيشكةكان لة رابردوو دي$نةوةو لةري$طةى خةل'قكردنى دذةكانيان يةك

 ئةويديكة تةواو دةكات، يان رةتيدةكاتةوة، ئينجا هةر لةري$طةى خةل'قكردنى دذةكانةوة

زةمةن دةبي$تة زةمةنى دووةم.

 - دالبيي، رولن، طريقة التحليل النفسي و بر�وانة بيور�اى فرؤيد لة بارةى ثرؤسةى داهي$نانةوة-1

.374، ل،1984، 2العقيدة الفرويدية، ترجة، د. حافظ المالي، بغداد، ط
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(بةندى دووةم)
هيض دةستي�ك ناتواني�ت كةزى (با) بهؤني�تةوة

(ئةدؤنيس)
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بةشى يةكةم
ثراكتيزةكردنى دواليزميةتى جي�طيبوون و جي�طينةبوون

قةسيدةى "يةشةكانى ضؤمسكى" وةك نوونة

قةسيدةى: 
يةشةكانى ضؤمسكى

هاشم سةر/اج

فةنةري$ك لة بةفر
طةلةرييةك لة سي$و

سةبةتة نةردي$ك
لةبةردةم رووناكية بريندارةكةدا سوراحييةك

وشةمان بة كةفة ثرتةقال'ييةكانى لةش داكرد
ئيستةبريقةكانى رؤحان لة ئاتوون نا

لة خؤشيانا ثةر�ةى لووتان دةلةرزا
دةدرةخشا طةلةريية سةرخؤشة بةدمةستةكة

دةبؤر�ذا فةنةرة سةهؤل'يية ضيل'ضيل'يةكة
نةردة مي$روولةش رةنط رةنط
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ئاوي$نةى دل'يان دةشكان
ئاو فةزاى لةشان دةشي$وي$نى

ئاطر فةزاى لةشان دةشي$وي$نى 
ئايندةترين ئايندةمان لةكيس دةدا
بة/سةرطةردانييةوة دةخولي$ينةوة 

ض ئاطري$كة؟ 
ئةو طةرمايية كحوليية دؤزةخيية ياقوتيية غوربةتيية

بةردة سثاتةكانى ئؤرفيوس دةرةقسي$نى$ و
مةززة هةندةسيية سينةماييةكان

مشتومر�ة سةفسةتاوييةكان
ثي$خةنينة سيامةستاوييةكان جليوةدار دةكات.

نةرد طةمان بة ثةنةمان دةكا
ثةنةمان طةمان بة نةرد 

طةمانى عيشق لة ثةرةمووض سووكتة
لة ثةرةمووض سووكتة طةمانى عيشق

نة زةمةن طةمةكان دةستةمؤ دةكا
نة طةمانيش زةمةن 

ساتةوةختى ضي$ذى مةستبوون رادةطةيةني$ت.
ئةى سثيثاترين سثييةكانى بةفرى هةميشةيى

ئةى كى$ بةرثرسى نةبوون و بوونة طوناهبارةكانة؟
تازة ض بكةين؟

دةبا ببارى$ يةشى ئةفسووناوى
لةوى$ لة مووبةقة ثةرداخةكةدا

ئامانة بريق و باقدارةكان كؤر�سييةتى
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شؤخان تؤقة رةنطال'ةيية خوداوةنداوييةكة لةقذى
دةداو

طةر دانةبارى$ ض دةكةين؟
ثةرداخة مؤري$ك ئاوة شاتوو فر� دةكاو

"طل'تة ئيتة مي$سنخ"
شؤخان تاووسي$كى مةلوولةو بي لة مةرط ناكاتةوة

ثةر� ثةر� لثةر�ةكانى كتي$بى هونةرى
ضي$شتلي$نان هةل'دةداتةوةو بة سووكة سةمايةكةوة

طؤرانى ثيتة لي$واوييةكان دةضر�ى$
ل ل لة ل لة ل

شةش، شةش، بال'ول$، بال'ول$.. ضوومسكى
بة فيكة هي$ماويية سؤزاوييةكانى

بةرةظانى لة فةزاى مووبةقة نارنييةكة دةكا
ئةى بةختةوةريتين خةفةتى درةنطة قةدةران

بارت لة شووشة نيية و جوانى
دذى مةرط دةلةنطى$

نةردة ثيؤزةييةكان لةني$و قذى حةشار داوة
بة طوناهكارييةوة ثةيظةكان

ثاذ ثاذ هاوي$ر دةكةن و
ضاوة ضي$ذاوييةكانان مةست دةبن مةست

دةبا ببارى$.. طةر دانةبارى$
ثةرداخة مؤرةكان تذى نابن تذى

مةطةر لةطةل$ خانةضاومةستة ثةمةيية قذ ئال'تووناويية
تاووساوييةكةدا قل قل كبيتة ئال'ةكانى تةل'ةشقال'تان
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بكرؤذين و تؤقة رةنطال'ةيية خواوةنداوييةكةش
لة ثةلكة زي$ر�ينةى قذى زةريية ضاو مرواريية

دةسكةفاويية سةرمةستةكان بدةين و دةنا
بؤنى وجوودي$كى شةت و ثةتى خةفةتيارتر لة

تةرمة بة مراز نةطةيشتووةكانان لي$دى$ و
غةريزة ئاطراوييةكا.. دين دين طيانةل دةدةن و

خةوة نوتكي$ى ظاليؤمة هةسشي$وي$نةكان
متبووني$كى مةرطاويية

ئاخر ثيتة قةترانيية كةف ضويتييةكانى ئيؤسن
بلوورة ذةهراوييةكانى هؤشةندى خاشخاش دةكةن و 

زةردةخةنة زةنطيانةييةكانيش تةنى$ وةفرياى
كؤظان و دذة يادةوةرييةكان ناكةون

دةبا ببارى$ بةرةنطاو رةنطى
ثةل'ة هةورة ثلزماكانى ئاسؤى ناهزر و

تةرزة زومةر�ر�ةدةكانى
شووشة ضرا ثر� نةرد بن

دةمامةكة تةليسماةييةكان بؤنكةين
ضي$ذى تلياكى عةدةمةو

تاريكى طةورةترين كوللةى سةربةستيية
ثرضة حةلواييةكانى تاوسةذنان بة بؤيةى

خةل'ووزى دةنةخشي$نى$ و قؤثضة نةردة
كريستال'ييةكانى تةنكة كراسان دةترازي$نى$ و
لة مةرط هي$منتة خةونةوازى سةرمةديانةى

ني$و باخةل'ى درةوشاوةى، كيسة خةنة
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خووساوةكةى باوةشى بى$ ذاوة ذاوى
ئةو تاووسةى كؤبؤنى ثاكى تةمةنى

لةبةر هورووذمى باى عةدةم شةكاوةيةو
نازونوزى، دةسةبةرداريى، خةفةتة كوشندةكانى

شووشةى شكاوةى لجانطى...
دةترووسكى$... يةشبارانى غةريزة جنوونييةكان

ئةى ئاطرينتين خةفةت
خةريكة كات بةسةر دةضى$ و منى هةميشة ئاوي$نةش

دةستي$كم لة لوتكةى سي$ووو
ثلم نوقمى شيلةى بةهى$

ددانة سةدةفييةكان نةردبازييانة
فةنةرة بةفريينة ضةرميينةكةم

لةبةر دةم ئاوي$نة سةرابييةكةى لةشدا
بريق و باقييةتى

ثرضم لة طةردةن لوولدةدةم و بةو لفاوة
زيويية جيوةيية دةخةنةن

حةزى ئامازرنيةتى ثارضة ئاوي$نةكان
نامرؤشي$نى$...

با ببارى$... طةر تةرزةيةشم نةبارى$ ضيت
شيعرى جةلتينى بة سوخةيةكى بةرتةسك و

بةذن و بالى رووباراوى
سةماى مةرط ناني$تةوة

 ضزووى دووثشكاوى هةوةس
بة ئيسفةنى ثيت وةنادا
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نةفتالينة نةفتالي
نةفتالينة قةوزةييةكانى ئايندة

مؤرانةى تةمةنى وةنةوشةيى لة ني$و نابةن
يةشى ئي$كسيى نةبارى$

بةهي$ى مةرط... سي$وى سي$كس
خر� خر� بة ثةيذةى عومرمان

غلؤر نابن...
هةل'ووذةى تازة رسيدةش

شةبةقى دةمة لينجةكان مزر ناكا
فةنةر، طوناهة طوماناوييةكان

سي$و، طةمانة طةمذاوييةكان
نةرد، دةروونة درةوشاوةييةكان

طوناهاوييةكا، طةمذاوييةكان، نةرداوييةكان
سةرلي$شي$واويية ئاطراوييةكان دادةطيسي$نن

ئةمة هاوكي$شةى وجوودو ناوجودى تاوسةكانة
وةرة ئةى رووناكيية بريندارةكةى هةبوون

دةبا لة هي$ما زمانةوانيةكانى سرووشت رابي$ني
بةمؤرة بةل'ةدى كردين.. كى$؟

بةل'ةدبوون لة غوبارة رؤحيةكانى
دواى فةنابوونى جةستة

با وةرزةكان... كاتذمي$رة كةسيةكان ثةذموردةترين
لة ئال'ؤزترين سةرقال'يية جةنال'يية وةر�ساويية

ذةهراوييةكاندا
خةناوكة زناكيية تةليسماوييةكة هةوادةين
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لة طةردنى هةورة تؤتيا ضةرمطةكانى ميتا بدرةخشى$
طؤزة شةرابي$ك بة كةينوونةى هةل'وةشاوةى

خؤداكةين و بة درةخشاوةييةوة جةانيي... جوان
بةرسيلةى مةززةى حةزةكان ماضبارانى قةدةر بكا

شؤخى$ لةبةردةم رووناكيية بريندارةكةدا
تؤقة خواوةنداوييةكة هةل'دةوةشي$ني$تةوة

قل قل، مووروو، قل قل
بة درةخشاوييةوة درةخشاوةتر

خؤشية جوانة هةميشة خؤشاوييةكان هةل'دةوةشي$نةوة
با ببارى$ با يةشى سي$كس ببارى$

با يةشى عةدةم ببارى$
خاشخاشى هةستة شي$تةكان بة ئاوةذوويى بلةنطي$ن

ئاخر وجودي$كى شةكةت و ري$طايةكى تارتارؤسى
مةترسييةكانى كةظرى عةقل$

هةراسانى طيانى كردووين.. طةر وانةبى$
ئةى كى$ سةوزة ماهووتة ئةتل'ةسية سةما دةكاو

ثةلكة زي$ر�ينةى زوننارى وشة نةفريناوييةكان
لة ني$وقةدى دةقة هي$شووييةكان دةئال'ي$نى$

منيش شةكةت... ماندووتر لة وجودى ساتى
حةسانةوةى

ميتا... تؤقةى سةرم ثةذموردةتر... دانتي$لى بةرم
خةفةتبار... ثلم نوقمى شيلةى بةهى$ و

زووكة وةرة ئةى ئاطرينتين خةفةت
لة زةرياضة عيشقاويية نةستاوييةكةدا
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دوور لة ذاوةذاوى ذةهراوى
شاتة شاتى شةكةتاوى

مةلةى نائةبةديانة بكةين
ئي$مة بى$ جاويدانى جةانتين
بةبى$ بيكردنةوة جوانتيي و

بةبى$ لي$خوردبوونةوة جوانتينيش
ئاخر ثلم نوقمى شيلةى بةهى$ و 

غوبارى قةديفةى قةنةفة رةساسييةكة بؤذؤم دةكا
بة سةركاسييةوة شةكة سةركاسةكان دةجولي$نةوة

بةمؤرة هي$ند لة سؤز دواين سؤز، سؤز، سؤز
عيشق طر�ى تي$بةرنةداين

بؤكرووزى سةماى دل'ة ئال'ةكانة ئةم هةبوونة
ضركة ئاطر تي$بةربووةكامى عيشق عيشق

ئةمي$ستاكةيش
زطار زطار

تابووتة قةلةندةرةكانى بوونان
لة ئامي$ز دةطرين
سوراحى سوراحى

جواناومان لي$دةتكى$
سبةيش كراسي$كى زرنيخيةو

"بوونةرةوةرة سامساوييةكان" دةيثؤشن و
سةضل'ييةكانى هةرقةل و سي$وة ئال'تووناوييةكان

لة خورجي$نى طةمذةييدا دةشي$رنةوة
تازة ثاثى شةرابيشمان نؤشيوة
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شؤخان تروسكة ئاطري$كى ئةزةلييةو بةس
ضى نةماوة

تفتيلكى طيان بةرهةل بى$ و
طةر ئةو يةشة مؤنادييانة دانةباري$ن

فةنةر خامؤش
هاوكي$شة دؤزةخييةكانى ضؤمسكى خامؤش

سةبةتةو طةلةرى
باووو جووو دة دة دة

جوانةكان توور� هةل'دةدري$ن
ئي$مةش حيت حيت

بة بالى زراظى زةمةن ثي$دةكةني.

1996مايسى 
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 شيعر حال'ةتي$كى ئيبداعى تايبةتة، ئةطةرضى دةشى$ شيعرييةت لة هةموو شتي$كدا

 لم بةو مانايةى كة دةربر�ى جؤري$ك لةثي$شبينيكردنى ماناو خةيال$ وببينري$ت، بة

 جوانيية، كةواتة مةرج نيية شيعرييةت لةري$طةى جوانى ئاسايى وةسفئامي$ز، يان

 دةرةكييةوة بتواني$ت بةشي$وةيةكى قوول$ و ضي$ذئامي$ز خؤى بنوي$نى$، ضونكة شيعرى نوى$

 بةردةوام لة هةول'ى ئةوةداية كة بةرةو قوليى ماناو خةيال$ هةنطاو بني$ت و لةري$طةى

 باطكراوةندى رؤشنبييى و مةعريفييةوة دةستةواذةو فةزاى شيعريى جياواز باتةوة.

 بةمؤرة شيعر ئةو ياريية ئي$ستي$تيكى و ضي$ذئامي$زةية كة بة هؤى ميكانيزمى

 (ئةزموون) و (دةروون) لة ئاستة بةرزةكانى زماندا سةردةكات. دةمةوي$ت بل'ي$م لة كؤى

 ئةو ياريية ئي$ستي$تيكى و ضي$ذئامي$زةشدا دةشى$ خوي$نةر حال'ةتى شيعرى يان فةزاى

 شيعرى بة هةل'نانى بيني و ديدى جياوازةوة هةل'بطري$تةوة جا ض ئةو هةل'نان و

 تةماشاكردنة ثةيوةندى بة طؤشة نيطاوة هةبي$ت، يان لةكارلي$كردن و بيني و بيست و

راظةكردن و بةدواداضوونةوة هةل'بقول'ي$ت.
 لي$رةدا هةول'دةدةم قسة لة (قؤناغى دةركةوتن) لة شيعرى (هاشم سةر�اج) بكةم،

 ئاماذةم بؤكرد: (قؤناغى دةركةوتن)ى شيعرىلة بةندى يةكةم- باسى دووةم- وةك 

 )وةوة دةست ثي$دةكات و تاكو كؤمةل'ة1995(هاشم سةر�اج)  لة قةسيدةى (ورض/

 ) دري$ذدةبي$تةوة. ئةو قؤناغة لة دوو تةوةرةى سةرةكى2001شيعرى (للة بةدةستان/

 خؤى دةدؤزي$تةوة، تةوةرةى يةكةم: تةوزيفكردنى ئاطايى رؤشنبييى لةبرى ئةوةى بة

 رةمزو ئاماذةوة بلكي$ني$ت بة (خةيال$ و ثي$شبينكردن) ثةيوةستى دةكات. تةوةرةى دووةم

 هةنطاونانة لة زمانى تةمومذئامي$ز بؤ (طةمةى زمانةوانى و مةستكردنى وشة). ئةو

 كار دةكات. 1دوو تةوةرةيةش بةهؤى ميكانيزمى "ئةزموون و دةروون"
 ئةطةر بؤ بةدواداضوونى تةوةرةى يةكةم و ثراكتيزةكردنى لةسةر قةسيدةى

 (يةشةكانى ضؤمسكى) قسة لة هةر سى$ ضةمكى (من/خود) و (خةيال$) و

 بر�وانة: بةندى يةكةم، باسى دووةم، قؤناغى دةركةوتن لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا.-1
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 (ثي$شبينيكردن) بكةين، ئةوة دةشى$ بةشي$وةيةكى طشتى بل'ي$ي (من/خود، سةرةر�اى

 ئيشكاليةتى ناونان) ريشةطةلي$كة لةسةرنى ئاساييةوة وةبةر دي$ت كة بة دري$ذايى

 مي$ذووى مرؤظايةتى دري$ذ دةبي$تةوة. لى فرؤيد من بة كؤى فيكرة باوةكانةوة بةندة،

وةك ئامرازي$كى جيبةجي$كردن ثي$ناسة دةكري$ت. 
 كةواتة لةكؤى ئةو وتارةوة دةمةوي$ت بل'ي$م باكطراوةندى (من/خود=النا) ئةو

 فةزايةية كة بة رةهةندى ماناو دةللةت و رةمز و جوانطووتن و ضيطووتنةوة

 بارطاويية،  لةري$طةى ئةو فةزاية ئةويديكة سةرمةستى خؤى دةكات، هةر لةوي$شةوة

 (من/خود)ى شيعرى و (من/خود)ى شاعي (هاشم سةر�اج) جي$طيبوونى خؤى لةني$وان

خةيال$ و ثي$شبينيكردن دادةمةزري$ني$ت.
 لم خةيال$ بريتيية لة هةل'وي$ست نواندن بةرامبةر بة ياساكانى بيكردنةوة، يانبة

 رزطاربوون لة سنوورة دياريكراوةكانى لؤذيكى بيكردنةوةو تي$ثةر�اندنى مةرجةكانى

 بيكردنةوة، هةر لةوي$شةوة خزينى ماناو دةللةت و هي$نانةناوةوةى ري$كةوتني$كى ديكة

 لةدووتوي$ى فةزاى ئاوي$تةكراودا بةرهةم دي$ني$ت. كةواتة خةيال$ هي$زي$كى ديكةية و تواناى

بر�ينى لؤذيكى هةية و كردةيةكة بةردةوام دةكةوي$تة سةرةتاوة.
 خةيال$ لة دنياى (كانت)دا وةسيلةى لي$وردبوونةوةى ني$وان ئازادى و سرووشتة

 دةتواني$ت لة جياوازى رةطةزةكانةوة تةنيايى درووست بكات، تةنياييةك كة (كانت) لة

 (رةخنةى سي$يةم)دا بة حوكمى تةئةموول ناوى دةبات. تيؤرى خةيال'ى (كانت)ى كار

 لةسةر دوو خال$ دةكات، لة خال'ى يةكةمدا كانت دةل'ي$ت: خةيال$ لي$ثرسراوة لة

 ضةمكةكان و ثي$شينة ناوةنديارةكان، ئةوةش بة بةردى بناغةى مةعريفةى (كانت)ى

 دي$تة ذماردن. خال'ى دووةم لى (كانت) خةيال$ وةسيلةيةكى ناوةنديارة لةني$وان دنياى

1ئازادى و سرووشتدا، ئةو دوو دنيايةى كة بةرابةر يةكت وةستاون.

 طؤظارى عةبدولوتةل'يب عةبدول'ل، بوون/كات/طي$ر�انةوة، فةلسةفةى تةئويل لى ثؤل ريكؤر، بر�وانة -1

.56، ل2008) سال'ى37 ذمارة("مي$رط"
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 بةلم ثي$شبينيكردن ئةو سؤزدارة عةقل'يةية كة بةرةو ناوةوةمان دةبات، لة دنيامان

 دةكاتةوة، بةو ماناية ثي$شبينيكردنى شيعرى هونةري$كة طوزارشت لةو سةرنة كتووثر�و

 تي$ثةر�ة دةكات كة لة ساتةوةختى في$لي$هاتنى شيعرى يان هةل'ضوونى شيعرييدا

 دةدرةوشي$تةوة، ئةو سةرنة كتووثر�ةش دري$ذكراوةى كؤى شارةزايى و بايةخ و

هاوذيانيية لةطةل$ شيعردا. 
 كةواتة لةو بةشة ثراكتيكيةدا هةول'دةدةم لةري$طةى من وةك ئامرازي$ك بؤ

 جي$بةجي$كردن و خةيال$ وةك كردةيةك كة هةميشة لةسةرةتاداية و ثي$شبينيكردن وةك

سةرني$ك كة لة ناخةوة بلضة دةدات بةدواى قةسيدةى (يةشةكانى ضؤمسكى/مايسى
 دا بضم.1)1996

  هاشم سةراج، طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، شيعر، وةزارةتى رؤشنبييى-بةري$وةبةرايةتى طشتى ضاث و-1

 ، تةواوى ئةو قةسيدةى (يةشةكانى ضؤمسكى) هةر161، ل2000، 1) ض21بلوكردنةوة، زنية(

.لةو سةرضاوةيةوةرطياوة
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باسى يةكةم: شيعرييةتى دةستثي�ك
 رستةى دةستثي$ك ئةو هونةرةية كة ناوةر�ؤكى جةستةى دةقى لةخؤدا هةل'طرتووة،

 بة مانايةكى ديكة دةشى$ دةللةتةكانى جةستة لةري$طةى دري$ذبوونةوةى ماناو ديدو

 ثر�شنطةكانى دةستثي$كةوة، يان هاوطونانى ني$وان وشةو دةستةواذةو ئاكامةكانى كار و

ضنينى جةستةى دةق خؤى بنوي$ني$ت.
  دةل'ي$ت: دوو وةزيفةى هةية، يةكةم كي$شكردنى1دةستثي$ك وةك (ياسي النصي)

 خوي$نةرة لةري$طةى دةربر�ينى سةرسور�هي$نةرةوة. دووةم دةشى$ ئةو ثر�شنطة بي$ت كة

 جةستةى دةق رووناك دةكاتةوة، بة مانايةكى ديكة لةري$طةى ماناو دةللةتةكانييةوة

 خؤى بةكؤى رةطةزةكانى ديكةى دةقةوة ثةيوةست بكات. كةواتة دةستثي$ك ئةو هونةرة

 تايبةتةية كة لة ري$طةيةوة دةست بؤ نووسي دةبردري$ت، وةك ضؤن هةر لةو دةرطايةشةوة

خوي$نةر دةضي$تة ني$و دةقةوة، بر�وانة دةستثي$كى يةشةكانى ضؤمسكى:
فةنةري$ك لة بةفر

طةلةرييةك لة سي$و
سةبةتة نةردي$ك

"يةشةكانى ضؤمسكى"
 لة خوي$ندنةوةى يةشةكانى ضؤمسكى (هاشم سةر�اج)دا دةتواني بل'ي$ي ئةو

 دةستثي$كة تيشكؤيةكة راستةوخؤ خةسل'ةتةكانى تةواوى ئةو قةسيدة ئاوي$تةيةى

 لةخؤطرتووة، وةك: فرةدةنطى و بونيادة جياوازةكانى ماناو دةللةت و بةدوايةكداهاتنى

 كردةو بونيادى جوانطووتن و  جوانطووتنى وي$نةى تاوطييى و خي$رايى ئيقاع و خزينى

.22، ل1993 1 ياسي النصي، الستهلل فن البدايات ف النص الدبي، بغداد، ط -1
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 خةيال'ى ماناى وشةو دةستةواذة... كةواتة  دابةشبوونى ضيطووتن و جوانطووتنى

 ) دةكةوي$تة دووتوي$ى ئةو جياوازى1996دةستثي$ك لة (يةشةكانى ضؤمسكى/مايسى

 ) وطةلةرى/ سي$و) و (فةنةر/بةفرو هةل'كةوتنة نالؤذيكيةى ني$وان هةر يةك لة (

).سةبةتة/نةرد(

 لي$رةدا ئةطةر لة دةرةوةى ئةو دةستثي$كةوة تةماشاى وشةكان بكةين دةبيني هةر

 يةكة ماناو دةللةت و جوانى تايبةت بةخؤيان هةية، بةلم بةو هاوطونانة شيعرييةى

 لة دةستثي$كدا هاتووة كؤى ئةو ماناو دةللةتانةى ثي$شوو بةتال$ بوونةتةوة، كةواتة

 طؤر�ينى وةزيفةى ئةو وشانة لة دةستلي$دانى (من/خود)ى شاعيةوة سةرضاوة دةطري$ت،

 بةلم نةك بة مانا لؤذيكيةكةى وشة، بةل'كو بة مانا شيعرييةكةيةوة. دةمةوي$ت بل'ي$م

 لةليةك (من/خود)ى شاعي لةري$طةى ضوونة ني$و شيعرييةتةوة تةماهى (من/خود)ى

 شيعرى دةبي$ت، هةر لةو تةماهيبوونةش هةل'طةر�انةوةى ماناو دةللةتةكان مةيسةر

 دةبي$ت و جوانطووتن فةزا ئازادةكانى ضي$ذ دةكاتةوة، لةليةكى ديكة لةري$طةى

 ئامادةيى هوشيارانةى (من/خود)ى شاعيةوة ضيطووتن رابةرايةتى دةللةتةكان دةكات

 و هةر لةوي$شةوة فةزا ئازادو جياوازةكان دادةخات. وةك ضؤن دةشى$ كؤى ئةو خرؤشان و

 تي$كشكانةى جوانطووتن و ضيطووتن بة ضركة تاوطيييةكانى ساتةوةختى نووسينةوة

ثةيوةست بكةين.
 بةمؤرة (من/خود)ى شاعي ئةو ساتة بة وةزيفةى جي$بةجي$كردن هةل'دةسي$ت كة

 شيعرييةت ثر�شنطةكانى وندةكات، ئةو كاتةش تةماهى منى شيعرى دةبي$ت كة

 شيعرييةت ئامادةطى خؤى دةنةخشي$ني$ت. كةواتة بةشي$ك لة ئامادةطى

 شيعرييانةى دةستثي$ك لة قةسيدةى (يةشةكانى ضؤمسكى) لة طةشةكردنى هةستة

اوكي$  (ديار/جي$طي)ةكانى شاعيةوةية، بةشي$كى ديكةى بة دل'ةر�

 (ناجي$طي/ناديار)ى شيعرييةتةوة دةلكي$ت هةر لةوي$شةوة خوي$ندنةوةى دةستثي$ك

شي$وةى جياواز لةخؤ دةطري$ت. 
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 دةمةوي$ت بل'ي$م ئةطةرضى هاوطونانى شيعرييانةى (فةنةرو بةفر) (طةلةرى و

 لم دري$ذكردنةوةىسي$و) (سةبةتةو نةرد) كؤمةل'ي$ك ني$ودذى جؤراوجؤر دةنوي$نن، بة

 تةماشاكردنيان لة طؤشةنيطاى هةمةر�ةنطةوة كؤمةل'ي$ك ماناو دةللةت و جوانى

 جياواز بةرجةستة دةكةن، كؤى ئةو ماناو دةللةت و جوانييةش لةليةك بة ضركة

 تاوطيةكانى حال'ةتى جوانطووتن و نووسينةوة بةندة، لةليةكى ديكة لة

 دةستلي$دانى ضيطووتنى (من/خود)ى شاعيةوة هةل'قولوة. ئةطةر يةكةميان

 ثةيوةندى بة فةراهةمكردنى ضي$ذةوة بكات، ئةوة دووةميان دةللةتةكانى مانا بؤ

 جةستةى دةق دري$ذ دةكاتةوة. واتة ئةطةر (فةنةرو بةفر) (طةلةرى و سي$و)

 (سةبةتةو نةرد) وةك دةستةواذة (ديار/جي$طي) لةري$طةى (من/خود)ى شاعيةوة

 بيى لي$كرابي$تةوة، ئةوة شيعرييةت (ناجي$طي/ناديار) هاوطونانة نالؤذيكييةكة

ي$وة دةضي$ت، هةر لةوي$شةوة وشةو  نةخشى دةكات و لةري$طةى ني$ودذييةوة بةر�

 دةستةواذةكان لة ماناو وةزيفة مي$ذووييةكانى ثي$شووى خؤيان بةتال'دةبنةوةو بة

 ماناو دةللةت و وةزيفةى ديكة بارطاوى دةبن، لة رةنطةكانى ثي$شوويان

 كال'دةبنةوةو بة رةنطى ديكةى جياواز ئامادةطى خؤيان دةنوي$نن، ماناو سيحرى

ثي$شوو جي$دةهي$ل'ن و بة ماناو سيحرى نوى$ دي$نة ناوةوة...
 لة كؤى ئةو طؤر�انكاريانةشدا ماوةيةك دةكةوي$تة ني$وان واقيع و شيعرةوة، ضيطووتن

 و جوانطووتن، بة مانايةكى ديكة دةمةوي$ت بل'ي$م لى (هاشم سةر�اج) ماوةيةكى

 بةرفرةوان لةني$وان ضيطووتن و جوانطووتن، واقيع و شيعردا دةبينري$ت، ئةو ماوةية

 هةندي$جار تةطةرة بؤ بةدواداضوون و خوي$ندنةوة درووست دةكات، وةك ضؤن هةندي$جار

 فةزاى ضي$ذ دةكاتةوة. ئةطةر تةطةرةى بةدواداضوونى خوي$نةر ثةيوةندى بة ئيشكاليةتى

 ماناى واقيع و دةللةتى شيعرييةوة هةبي$ت، يان لة دووركةوتنةوةى ماناى واقيع و

 دةللةتى شيعرييةوة خؤى بدؤزي$تةوة، ئةوة ضي$ذى خوي$ندنةوة راستةوخؤ لة

هةل'طةر�انةوةو مةستكردنى وشةكانةوة بة ئةنام دةطات، بؤ نوونة بر�وانة: 
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لةبةردةم رووناكية بريندارةكةدا سوراحييةك
وشةمان بة كةفة ثرتةقال'ييةكانى لةش داكرد

ئيستةبريقةكانى رؤحان لة ئاتوون نا
لة خؤشيانا ثةر�ةى لووتان دةلةرزا

دةدرةخشا طةلةريية سةرخؤشة بةدمةستةكة
دةبؤر�ذا فةنةرة سةهؤل'يية ضيل'ضيل'يةكة

نةردة مي$روولةش رةنط رةنط
ئاوي$نةى دل'يان دةشكان

"يةشةكانى ضؤمسكى"
 كةواتة ئةوةى لة شيعرةكانى (هاشم سةر�اج) بةرجةستةية طواستنةوةى واقيع و

 شتةكانى ني$و واقيع نيية، بةل'كو لةليةك بارطاويكردنى وي$نةو شتةكانة بة ضركة

 تاوطيييةكانى ناوةوةى خؤى و لةليةكى ديكة بةرجةستةكردنى طومانى ئةنتؤلؤذيية.

 ئةوةى طومانى ئةنتؤلؤذى و ضركةتاوطيييةكان لةيةكت نزيكدةكاتةوة ئةو دل'ةر�اوكي$يةية

 كة لةثشت ميكانيزمى ثرؤسةى كاركردنةوة وةستاوة. دواجار هةر ئةو دل'ةر�اوكي$يةشة

 ئي$ستي$تيكاى ني$ودذييةكانى (فةنةرو بةفر) (طةلةرى و سي$و) (سةبةتةو نةرد) طةشة

 ثي$دةدات و فةنةرى سةهؤل'ى بةرةو رووناكييةكى بريندار دري$ذ دةكاتةوة.. لةبةرامبةر

 (طةلةرى و سي$و) بةهي$ى مةرط قووتدةكاتةوة..  بة مانايةكى ديكة ئةطةر ضي$ذى

 (فةنةرو بةفر) لة كوذانةوةو توانةوةو جي$طينةبوونةوة بي$ت. ئي$ستي$تيكاى (طةلةرى و

 سي$و) لة ذياندؤستى و درةخشانى طةردوون هةل'دةقول'ي$ت، درةخشان و سةرخؤشى

 غةريزة مةست و بةدمةستةكانى طةردوونيش لةبةرامبةر بةهي$ى مةرط خامؤش

 دةبي$ت. وةك ضؤن (سةبةتةو نةرد) لة رةنطامةو جياوازييةكانةوة نةخشى خؤى

 بةرجةستة دةكات لة دةرئةنامدا رةنط رةنط، خال$ خال$ ئاوي$نةى دل'ى ذيان بة كؤى

جياوازييةكانةوة لة طؤر�ستاندا دةشكي$ني$ت...
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 بة مانايةكى ديكة ئةطةر ني$ودذى (فةنةرو بةفر)لة ماناوة خؤى بنوي$نى$، ئةوة

 شيعرييةت وةك خةيال$ بة جي$طينةبوون و وةك زةمةن ثةيوةندى بة زةمةني$كى

 دياريكراوةوة هةية. فةنةر بةرة بةرة دةبؤر�ذى$ و كز دةبي$ت و طر�ى داطيساو بة ضي$ذةوة

 سةر دةني$تةوة، يان لة ثر�ي$كةوة كوذانةوةى سةرسامان دةكات، ئيت تاريكى هي$رشى

 خؤى دةستثي$دةكات. بة ديوةكةى ديكة بةفر لةسةر هةمان ريتمى فةنةر بة ذياندا

 دةر�واو وةك سارداييةكى كاتى بةسةر دةضي$ت... بةمؤرة جوانى فةنةرو بةفر لة

 جي$طينةبوونةوة بة بيكردنةوةماندا دةبات بةرةو دوورترين يةكةى يادةوةرى دووتر لة

 هةموو ئةو شتانةى يادةوةريية جي$طيةكانى لةخؤدا هةل'طرتووة، بةرةو ناديار بةرةو

 مةرط... لي$رةدا دواجار ئةوةى جوانى و غةريزة سةرخؤش و بةدمةستةكةى طةردوون

 ئال'ووال دةكات، ئةوةى طةردوون وةك كةشتيية سةرخؤشة بةدمةستةكةى هةبوون

   بةلم نةردة مي$روولةدةر�ؤين بةرةو كوى$؟!رادةتةكي$نى$... ئةو ثرسيارةية كة دةل'ي$ت: 

 رةنط رةنط جوانييةكانى خؤى لة كردةى شكان و شةقكردنى سي$وى ذياندا

دةبيني$تةوة، شكان و شةقكردنى دل'يش بة رؤحةوة ثةيوةستمان دةكاتةوة.  
 كةواتة (هاشم سةر�اج) لة يةكةم دي$رى دةستثي$كةوة ضي$ذى بوون لة نةبوون و ضي$ذى

 نةبوون دووبارة لة بووندا دةدؤزي$تةوة، ضي$ذى جي$طيبوون لة جي$طينةبوون و ضي$ذى

 جي$طينةبوون دووبارة لة جي$طيبووندا هةل'دةطري$تةوة، هةر لةوي$شةوة ذياندؤستى

 ثةيوةندى بة شوي$ن و نواندنى وزةى ذيان و غةريزةى ذيانةوة هةية، بةو ماناية جوانى

 (طةلةرى و سي$و) لةوةداية كة ثي$شبينيكردنى دنيايةكمان بؤ دةكات كة بةبيهي$نانةوةى

 سي$ودا دةر�وات. سي$و ئةو دل'ة ثر� لة جول'ةو وزة لةبننةهاتووةى كة ري$طةى دنيامان بؤ

 رووناك دةكاتةوة... بةلم جوانى (سةبةتة نةرد) لة فرة رةنطى جةستةو فرة دةنطييةوة

بةرةو جؤري$كى ديكة لة ثي$شبينيكردنى طووتن هاوذيانيمان دةكات...
 لةكؤى ئةو قةسيدةيةدا دةتواني بل'ي$ي شاعي لةني$وان بوون و نةبوون نةردةكانى

 دةستثي$ك بة نيطةرانى و طومانةوة هةل'دةدات. ثرسيارى سةرةكى ئةوةية: ئةو كةشتيية
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 سةرخؤشة رؤحى شةكةتان بةرةو كوى$ دةبات؟ بةمؤرة جوانى دةستثي$ك لة ثرس و

 دل'ةر�اوكي$دا خؤى دةنوي$نى$ و دةكةوي$تة ميانى (بةفرو ضرا)، (مةرط و ذيان)، (جةستةو

برين) كؤى ئةو ثرسةش ثر�شنطةكانى بة دةقدا شؤر� دةبي$تةوة:

ئاو فةزاى لةشان دةشي$وي$نى$
ئاطر فةزاى لةشان دةشي$وي$نى$

ئايندةترين ئايندةمان لةكيس دةداو
بة سةرطةردانييةوة دةخولي$ينةوة

ض ئاطري$كة؟
ئةو طةرمايية كحوليية دؤزةخيية ياقوتيية غوربةتيية

بةردة سثاتةكانى ئؤرفيوس دةرةقسي$نى$ و
مةزة هةندةسيية سينةماييةكان

مشتومر�ة سةفسةتاوييةكان
ثي$خةنينة سيامةستاوييةكان جليوةدار دةكات.
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باسى دووةم: درةوشانةوةى دةستثي�ك لة جةستةى دةقدا

(نووسي وةك جلوبةرط واية، ماناكان دادةثؤشي$ت)
"كاروان كاكةسوور-رؤمانى مامزي�ر"

 وةك طوتان كؤ خةسل'ةتى بنةر�ةتى شيعرى (هاشم سةر�اج) لة ناهاوسةنطى و

 ململني$ى دةرةوةو ناوةوة، ناوةوةو دةرةوة دري$ذ دةبي$تةوة لةوي$شةوة سرووشتي$كى

 تاوطيو نامؤ، يان نةشياو لةطةل$ نؤرم و واقيعى باو درووستدةكات، دواتر ئةو سرووشت

 و خةسل'ةتة بة ئاستى جياوازو شي$وةى جياواز دةكةوي$تة دةرةوةى ويستى نووسةر و

 لم لي$رة لةوبةشي$وةى خةيال$ و ور�ي$نة لة جةستةى قةسيدةدا دةردةكةوي$ت. بة

 قةسيدةيةدا ئةوةى زي$ت دةبي$تة جي$طةى قسةلي$كردن و تي$ر�امان ئةوةية كة شتي$ك دي$ت

 شتي$كى ديكة تةواو دةكات، هةر ئةوةشة بةو ريتمة خي$راو تاوطية ثةيوةستمان دةكات

1كة لة ثرؤسةى مةستكردنى وشةدا دةبينري$ت.

 كةواتة بؤ رةنطدانةوةو درةوشانةوةى دةستثي$ك لة جةستةى ئةو قةسيدةيةدا دةبى$

 قسة لة بةدوايةكداهاتنى دةللةت و خي$رايى ئيقاع بكةين. بة مانايةكى ديكة دةبى$

 ثةيوةندى ني$وان دةستةواذةو دةللةت و ريتمى هةل'ضووى جةستةى دةق بدؤزينةوة.

 بةكورتى دةمةوي$ت بل'ي$م يةكةم: بؤ بةدواداضوونى دةستةواذةى دةستثي$ك لة جةستةى

 دةقدا ثي$ويستة لةو فةزاية بكؤل'ينةوة كة بة دةستثي$ك بارطاوى بووة، وةك ضؤن بؤ

تي$ر�امانى دةللةتةكان دةبى$ ئاماذة بة بةهاى رةوانبي$ذى بدةين. 

 بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة: بةندى يةكةم، باسى دووةم، قؤناغى دةركةوتن لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا.-1
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 دووةم: قسةكردن لة خي$رايى ئيقاع و تاوطيى ئيقاعةوة بةو ثةيوةنديية

 جؤراوجؤرة ثابةندمان دةكات كة خةيال$ و ثي$شبينيكردن و دل'ةر�اوكي$ى (من/خود)ى

شاعيى لةسةر بونياد نراوة.
  دواجار بؤ ئةوةى جوانت لة دري$ذبوونةوةى دةللةتةكانى دةستةواذةو تاوطيى ئيقاع

بدوي$ي ئةو باسة دةكةينة دوو تةوةرة:

تةوةرةى يةكةم: رةنطدانةوةى دةستثي�ك لةسةر ئاستى دةللةت
 لة شيعرى (هاشم سةر�اج)دا وشةو دةستةواذة هةل'طرى دةللةت و ماناى جياواز و

 درةوشانةوةى جياوازن، دةمةوي$ت بل'ي$م دةستةواذةو وشةكان هي$زو تي$ر�امان و

 درةوشانةوةى تايبةت بةخؤيان درووست دةكةن، ئةو هي$زو تي$ر�امان و درةوشانةوةيةش

 لةليةك ثةيوةندى بة طواستنةوةى وةسفكراو بؤ فةزاى نةشوة هةية، لة ليةكى ديكة

بة ريتمة خي$راو تاوطيييةكانةوة بةندة.
 لةو تةوةرةيةدا بؤ قسةكردن لة طواستنةوةى وةسفكراو بؤ فةزاى نةشوة دةبى$

 قسة لة (من/خود)ى شاعي و ئةزموونى شيعرى بكةين، بةو مانايةش لةبةر

 ئةوةى (من/خود)ى شاعي مني$كى نيطةران و رار�اية، مني$كة لةني$وان جي$طيبوون

اوكي$وةو  و جي$طينةبوون وةستاوة، بؤية بةدواداضوونى ئةو (من/خود)ة بة دل'ةر�

ي$نةشةوة ي$نةوة ثةيوةستمان دةكات، هةر لةري$طةى ور�  لةوي$شةوة هةندي$جار بة ور�

 وةسفكراو بةرةو ئةوثةر�ى مةستكردن و دواجار فةزاى شيعرييةت و

نةشوةمان دةكاتةوة.
 لم ئةزموونى شيعرى تةعبي لة كؤى ئةو دنيابينى و رؤشنبييى و ئاستةبة

 مةعريفيية جياوازانة دةكات كة لة هةل'نانى زماندا دي$تة ناوةوة، هةل'بةتة نةك لةسةر

 ئةو بنةر�ةتةى كة دواجار مانا سةرضاوةى زمان بي$ت، بةل'كو لةسةر بنةماى

1تةئجيلكردنى بةردةوامى مانا و زمان وةك طةمةى جياوازى وضي$ذ وةستاوة.

 بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة: : بةندى يةكةم، باسى دووةم، قؤناغى دةركةوتن لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا.-1
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 هاتووة دروستكردنىزمان/بوون/شيعر) كةواتة ئةزموونى زمان وةك لة وتارى (

 ثةيوةندى نوي$ية لةني$وان وشةو وشة، وشةو بؤزيادكراوو لدانةكان لةو ثنتةوة طفتوطؤى

 زمان و نووسةر كؤى ئةو طةمةكردنة لةخؤ دةطري$ت كة دواجار دةق بة هةموو

رةهةندةكانى دةهي$ني$تة بةرهةم.
 لي$رةدا هةول'دةدةين لةسةر ئاستى دةللةت و دةنطدانةوةى دةستثي$ك قسة لةهةر

 يةك لة دةستةواذةى (رووناكيية بريندارةكة) و (ثلم نوقمى شيلةى بةهى$) بكةين، كة

 هةر يةكةيان لة دةقى (يةشةكانى ضؤمسكى) سى$ جار بةشي$وةو طووتنى جياواز

 دووبارة كراونةتةوة. ئةطةر نالؤذيكيةتى رووناكى و برينداربوونى رووناكى لةرووى

 ماناو ئيشكالييةتى جي$طيبوون و جي$طينةبوون، جؤري$ك لة رةوانبي$ذى و جوانطووتنى

 لةخؤ طرتبي$ت، ئةوة لةرووى دةللةتةوة فةزاى ضيطووتن (نةك مانا) بة دل'ةر�اوكى$ و

 ور�ي$نة بارطاوى دةكات. هةر لةوي$شةوة نالؤذيكيةتى رستةى (فةنةرو بةفر)ى دةستثي$ك

 جي$كةوتةى خؤى و رةنطدانةوةى لة دري$ذكردنةوة جياوازةكانى ضيطووتن و جوانطووتنى

(رووناكيية بريندارةكة) دةردةكةوي$ت.
 بةلم رستةى (ثلم نوقمى شيلةى بةهى$) لةليةك لةري$طةى رستةى (طةلةرى و سي$و)

 بة ماناى سي$كسى و لةليةكى ديكة لةري$طةى (سةبةتةو نةرد) ماناكانى عةدةم لة

 جةستة جياوازةكانى ني$و طؤر�ستان هةل'دةطري$تةوة. لي$رةدا كؤى دةللةتة سي$كسى و

 عةدةمييةكانى رستةى (ثلم نوقمى شيلةى بةهى$) بة هةل'دانى نةردة رةنطاو رةنطةكان

 و ئاكامة جياوازةكانييةوة بةندة، هةر لةوي$شةوة ماناو ضي$ذى ضيطووتن و جوانطووتن

ئاراستةكانيان بةثي$ى دةرئةنامةكانى ناوكؤيى دةطؤر�ي$ت.
 كةواتة هةر يةك لة دةستةواذةكانى (فةنةرو بةفر) و (طةلةرى و سي$و) و (سةبةتةو

 نةرد) لة جةستةى قةسيدةدا وازى دةكةن، لةسةر بنةماى ئةو شيمانةية فةزاى جةستة

بة شيعرييةتى دةستثي$كةوة دةلكي$نن، بر�وانة:

118



نةرد طةمان بة ثةنةمان دةكا
ثةنةمان طةمان بة نةرد 

طةمانى عيشق لة ثةرةمووض سووكتة
لة ثةرةمووض سووكتة طةمانى عيشق

نة زةمةن طةمةكان دةستةمؤ دةكا
نة طةمانيش زةمةن 

"يةشةكانى ضؤمسكى"
 لة جةستةى دةقدا سةبةتة نةردةكةى دةستثي$ك لةري$طةى دةستلي$دانى

 (من/خود)ى شاعيةوة دةكةوي$تة ني$و جةدةلييةتى طةمةى سي$كس/زةمةن،

 لم بةرة بةرة (من/خود)ى شاعيطةمةيةك كة هةبوون و ذيانى لةسةر وةستاوة، بة

 لةو طةمة وندةبي$ت، ئةو ونبوونة راستةوخؤ لةسةر ئاستى جوانطووتن بة في$لي$هاتنى

 شيعرييةوة بةندة. لي$رةدا ئةو طةمةيةى سي$كس/زةمةن بة ديوي$ك لة ديوةكان

 ني$طةرانى و دل'ةر�اوكى$ دةنوي$نى$، بة ديوةكةى ديكة كؤى ئةو طومانةى لةخؤ طرتووة

 كة (جي$طينةبوون) نةخشى دةكات. بةمانايةكى ديكة طةمةى ناوبراو طةمةيةكة

 دةكةوي$تة ني$وان دةللةتى جوانطووتن و ضيطووتنى (رووناكيية بريندارةكة) و (ثلم

نوقمى شيلةى بةهى$).
  ئةطةر نيطةرانى و دل'ةر�اوكى$ لةري$طةى دةللةتى ضيطووتنى (ثلم نوقمى شيلةى

 بةهى$) بةرةو ترسى طوناهمان بكاتةوة، ئةوة طومان ئةو مةستبوونةية كة لةري$طةى

 دةللةتى جوانطووتنى (رووناكيية بريندارةكة) لة فةزاى وةسفكراو بةرةو ئةوثةر�ى

 مةستكردن و دواجار فةزاى شيعرييةت و نةشوةمان دةبات، هةر لةوي$شةوة

 (من/خود)ى شاعي نائامادةيى خؤى لة ساتةوةختى ضي$ذى مةستبوون رادةطةيةني$ت و

ئامادةيى خوي$نةر دةردةكةوي$ت.
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ئةى سثيثاترين سثييةكانى بةفرى هةميشةيى
ئةى كى$ بةرثرسى نةبوون و بوونة طوناهبارةكانة؟

تازة ض بكةين؟
"يةشةكانى ضؤمسكى"

 ئةطةر وةك طوتان بتواني كؤى طةمةكانى نةرد لةو دابةشكردنةدا بة طومان و

 دل'ةر�اوكي$وة ثةيوةست بكةين و خي$رايى ريتميش بكةوي$تة ني$وان نةرد و زةمةن و عيشق،

 ئةوة ضيطووتن و جوانطووتنة جياوازةكان بة هؤى دةركةوتنى رستةى (ئةى سثيثاترين

 سثييةكانى بةفرى هةميشةيى) نة عيشق بة فرياى دةكةوي$ت، نة زةمةنيش لة

 بةرذةوةندى دري$ذ دةبي$تةوة!! دةمةوي$ت بل'ي$م كؤى ئةو خةيال$ و ثي$شبينيية شيعرييةى ئةو

 ثارضةية لة غيابى (من/خود)ى شاعيةوة هاتووةو دل'ةر�اوكى$ و طومانيش ئةو

 لم (ئةى سثيثاترين سثييةكانىجي$طينةبوونة بة شيعرييةتةوة ثةيوةست دةكات، بة

 بةفرى هةميشةيى) ئةو رستة سةرةتانية ئةطةرضى لةرووى راضةنين ئيقاع و ثرسى

 وجودييةوة جؤري$ك لة ئاور�دانةوةو وةستانى لةخؤدا هةل'طرتووة، بةلم لةرووى

 تؤتؤلؤذييةتةوة رةنطى سثى جؤري$ك لة خؤ سةثاندن و جي$طيبوون و ثةر�طيى دةنوي$نى$،

 بة مانايةكى ديكة ئةو رستةية تةواوى جياوازييةكان و تةواوى شيعرييةتى ئةو

 ثةرةطرافة دةخاتة بةر حوكمى خؤ فةرزكردن و دةسةلتى كفنةوة، نةك هةر بةو

 مانايةى كة دةللةتى وشةى (سثى) كؤى دةللةت و رةنطةكانى ديكة داطي دةكات،

 بةل'كو بةو مانايةى كة لي$رةدا تةعبيى دووبارةكردنةوة دةللةت لة سةثاندن و

 جي$طيبوون دةكات، هةر لةري$طةى درووستكردنى ئةو دةرفةتةشةوة (من/خود)ى شاعي

 ئاماذةكان بةرةو خؤى دةكاتةوةو لةوي$شةوة حال'ةتى خةيال$ و مةستى جي$دةهي$ل'ى$ و

 ئامادةيى جةستةيى و ئاطايى بةرجةستة دةكاتةوة، وةك ضؤن دواجار هةر لةو

 رستةيةوة ثرسيارى رستةى (تازة ض دةكةين) بةرةو تاك رةنطى و تاك وةلمى و

 هةميشةيى بةرائةتى دل$ و ئاطايى عةقل'مان دةبات، ئاطاييةك كة دةكةوي$تة ذي$ر
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 كاريطةرى دةسةلتى كفنةوة. بةمؤرة ثرسى جياوازى دةللةتى جوانطووتنى

(ئاوي$نة/رؤح) و ئةنتؤلؤذى (جةستة/برين) لةو ثارضةيةدا دووضارى بنبةستبوون دةبي$ت.
 لي$رةوة ئةو ثي$شبينكردنةى كة لةري$طةى طةمةى نةردةكانةوة ثر�شنط دةداتةوة، ئةو

 خةيال'ةى لةني$وان دةستةمؤبوون و نةبوونى طةمةكان و (زةمةن/سي$كس)ةوة سةرةتاكان

 دةنةخشي$ني$ت دةكةوي$تة ذي$ر حوكمى ئاراستةكانى (من/خود)ى شاعيةوةو لةري$طةى

 خؤسةثاندن و سةثاندنى رةنطي$ط بةسةر تةواوى رةنطةكان... (فةنةر) بةرةو كوذانةوة

 دةبات و ئيت دةللةتى سةثي$نةرانةى (بةفر) بةسةر ثر�شنطة شيعرييةكانى (فةنةر)

 زال'دةكات، هةروةك ضؤن (سي$و) وةك رةمزى ذيان لةني$و دةبات و طةلةرى وةك رةمزى

 شوي$ن بؤ دري$ذبوونةوة هةميشةييةكةى بةفر دةهي$لي$تةوة... نةرد وةك تةعبيكردن لة

 جياوازى دةستةمؤى سثى دةبي$ت و سةبةتة وةك شوي$نى نةردة جياوازةكان وندةبي$ت.

 بةمانايةكى ديكة (من/خود)ى شاعي دةيةوي$ت بل'ي$ت دواجار زةمةن لةو طةردوونة

 كؤتايئامي$زةدا كؤى طةمةكانى سي$كس/زةمةن لة تاكة طةمةيةك و كؤى رةنطةكان لة

 تاكة رةنطي$كدا دةستةمؤ دةكات و كؤى دةرئةنامة جياواز و رةنطامةييةكانى نةردة

ثي$شبينيكراوةكانى ني$و سةبةتةى خةيال$ بةتال'دةكاتةوة.

دةبا ببارى$ يةشى ئةفسووناوى
لةوى$ لة موبةقة ثةرداخةكةدا

ئامانة بريق و باقدارةكان كؤر�سييةتى
شؤخان تؤقة رةنطال'ةيية خوداوةنداوييةكة لةقذى

دةداو
طةر دانةبارى$ ض دةكةين؟

"يةشةكانى ضؤمسكى"
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 دووبارة جؤري$ك لة جي$طينةبوون لةري$طةى بارينى يةشى ئةفسووناوى و موبةقى

 ثةرداخى و بة كؤر�سبوونى ئامانة بريقةدارةكان بة (ئاوي$نة/رؤح) ثةيوةستمان دةكاتةوة،

 دةشى$ ئةو درةوشانةوةية لةبةرامبةر (ئةى سثيثاترين سثييةكانى بةفرى هةميشةيى)

 جؤري$ك لة قبول'نةكردن و جياوازى لةخؤدا هةل'طرتبي$ت، بة مانايةكى ديكة دةمةوي$ت

 بل'ي$م دةشى$ دووبارة ثرسى (ئاوي$نة/رؤح) بةرجةستة بكاتةوة، هةر لةوي$شةوة

 (من/خود)ى شاعي لةني$و بريق و باق و موبةقة ثةرداخةكةدا دووضارى ور�ي$نةو

 لم دواجار كؤى ئةو دةللةتانة بة رستةى ثرسى (طةر دانةبارى$ ضمةستبوون دةبي$ت، بة

 دةكةين) لة رستةى (ئةى سثيثاترين سثييةكانى بةفرى هةميشةيى) نزيكمان دةكاتةوة

و لةوي$شةوة دووبارة لة (جةستة/برين)مان دةثي$ضي$تةوة.
 كةواتة نالؤذيكيةتى دةستثي$ك لةري$طةى جوانطووتنى (رووناكيية بريندارةكة) بة

 جةستةى دةقدا دةر�وات و لةري$طةى ضيطووتنى (ثلم نوقمى شيلةى بةهى$) طةمةكانى

 بوون و نةبوون هةل'دةني$ت، بةلم لة ململني$ى طةمةكانى مةرط و ذيان جاري$ك بةهي$ى

 مةرط و جاري$ك سي$وى ذيان سةردةكةوي$ت. ئةطةر سةركةوتنى بةهي$ى مةرط بة

 (فةنةري$ك لة بةفر)ى دةستثي$ك بلكي$ت، ئةوة سةركةوتنى سي$وى ذيان لة دةرئةنامى

 هةل'دانى نةردةكانةوة سةرضاوة دةطري$ت، بةديوةكةى ديكةش لةني$وان مةرط و ذياندا

 سةبةتة نةردي$ك نةخشى جياوازييةكان دةكي$شي$ت، ئةوةش راستةوخؤ بة دل'ةر�اوكى$ و

طومانى (من/خود)ى شاعيةوة بةندةو لة جي$طينةبوونةوة خؤى هةل'دةطري$تةوة.

ئةى ئاطرينتين خةفةت
خةريكة كات بةسةر دةضى$ و منى هةميشة ئاوي$نةش

دةستي$كم لة لوتكةى سي$ووو
ثلم نوقمى شيلةى بةهى$

"يةشةكانى ضؤمسكى"     
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 دواجار لة ململني$ى مةرط و ذيانى ني$و ئةو قةسيدةية (من/خود)ى شاعي دوا

 وي$ستطة بة مةرطةوة دةلكي$ني$ت، بةهي$ى مةرط لة ضيطووتنى (ثلم نوقمى شيلةى

 بةهى$) بةسةر تةواوى دةللةتةكانةوة زال'دةكات، بةو مانايةش طومانى ئةنتؤلؤذيانةى

 (طةر دانةبارى$ ض دةكةين) ثرسياري$كة جوانييةكةى لةوةداية، هةول'دةدات هاوكي$شةى

 وجودو ناوجود لة فةنابوونى جةستةدا جي$طي بكات، جي$طينةبوون و شيعرييةتيش

بةرةو (ئاوي$نة/رؤح) بكاتةوة، بر�وانة:

شؤخى$ لةبةردةم رووناكيية بريندارةكةدا
تؤقة خواوةنداوييةكة هةل'دةوةشي$ني$تةوة

"يةشةكانى ضؤمسكى"
 لة كؤى ئةو قةسيدةيةدا دةتواني بل'ي$ي هةموو دةركةوتني$كى (من/خود)ى شاعي

 لةرووى شيعرييةتةوة هةل'وةشانةوةى ذيان و بةرجةستةكردنى مةرط دةطةيةني$ت، وةك

 ضؤن هةموو دةركةوتني$كى (ئاوي$نة/رؤح) لةبرى (من/خود)ى شاعي لة يةشى سي$كسى

و شيعرييةتدا مةستى ذيان دةبي$ت.
 بةلم ئةطةر (برين/جةستة) ئةو جي$طيبوونة بي$ت كة حةسانةوةى (من/خود)ى

 شاعي لةري$طةى (كفن/مةرط)ةوة وي$نة بكات، ئةوة (ئاوي$نة/رؤح) ئةو دةركةوتنة

 شيعرييةية كة لةري$طةى ضي$ذى (سي$كس/ذيان)ةوة بة ور�ي$نةو مةستبوونى شاعي

 ناوزةدى دةكةين. بةمؤرة ئاراستة دةللييةكانى ئةو قةسيدةية لة خامؤشييةكى

 مةرطئاسادا خال$ لةسةر تيثةكان دادةني$ت و ئةوةى دواجار لةو خامؤشيية

 مةرطئامي$زةدا بةرجةستةية طومانى ئةنتؤلؤذى و جوانطووتنى (رووناكيية

 بريندارةكة)ية كة تةعبيى ني$ودذو جياواز دةنوي$نى$، جياوازى جةستة، برين، رؤح....

 بة مانايةكى ديكة ئةوةى لةو ري$ورةسةى مةرطةدا ثر�شنطةكان بؤخؤى دةباتةوة

شيعرييةتى زةمةن و جياوازى رةنطامةيى نةردةكانة.  
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فةنةر خامؤش
هاوكي$شة دؤزةخييةكانى ضؤمسكى خامؤش

سةبةتةو طةلةرى
باووو جووو دة دة دة

جوانةكان توور� هةل'دةدري$ن
ئي$مةش حيت حيت

بة بالى زراظى زةمةن ثي$دةكةني.
"يةشةكانى ضؤمسكى"

تةوةرةى دووةم: رةنطدانةوةى دةستثي�ك لةسةر ئاستى ئيقاع
 دةتواني بةكورتى بل'ي$ي لى (هاشم سةر�اج) لةثشت ثرؤسةى نووسينى شيعرى و

 ساتةوةختى نووسي بةومانايةى كة (من/خود)ى شاعي ثي$ى هةل'دةسي$ت حال'ةتي$كى

 دةروونى و تاوطييى ئامادةيى هةية، ئةو حال'ةتة دةروونيية وةك لة بةشى يةكةم و

 باسى سي$يةمى ئةو لي$كؤل'ينةوةية ئاشكرامان كرد بة حال'ةتى في$لي$هاتنى شيعرييةوة

 ناوزةد كراوة، هةر لةسةر ئةو بنةمايةش دةشى$ كؤى قةسيدةكانى (قؤناغى دةركةوتن)

بة ضر�ى و خي$رايى ريتمى تاوطيةوة ثةيوةست بكةين.

فةنةري$ك لة بةفر
طةلةرييةك لة سي$و

سةبةتة نةردي$ك
"يةشةكانى ضؤمسكى"

 ئةو دةستثي$كة وةك ئيقاعى نووسي جؤري$ك لة نةرمى دةنوي$نى$، ئةو نةرمييةش لة

 لوة، بؤية لةسةر ئاستى دةللةت بةديوي$كطومانى ئةنتؤلؤذى و ضاوةر�ووانييةوة هةل'قو
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 هةل'طرى رووتكردنةوةيةكى نةضةسثاوو ني$طةتيفئامي$زة، بةلم بةديوةكةى ديكة طومانى

 ئةنتؤلؤذى كؤى دةللةتةكان لة ناوةوة بة دواليزمييةت دةسثي$ري$ت و دواجار لةسةر ئاستى

 ريتم بة رووة ئاشكراكةى لةري$طةى دووبارةكردنةوةى تيث و وشةو دةستةواذةو لةرةى

 ئيقاعةوة جاري$ك بة تووندى و جاري$كى ديكة بة نةرمى دةردةكةوي$تةوة، بةمانايةكى ديكة

 ئةطةر ثةيوةندى (من/خود)ى شاعي بة جوانطووتنةوة بة مانا مازؤخييةكةى هةل'طرى

 جؤري$ك لة نةرمى بي$ت و لةري$طةى منى شيعرييةوة بة شيعرييةتةوة بلكي$ت، ئةوة ثةيوةندى

 (من/خود)ى شاعي بة ضيطووتنةوة بة مانا سادييةكةى جؤري$ك لة تووندوتيذى ثي$وة ديارةو

 هةرلةوي$شةوة منى شيعرى لةناوةوة ثابةندى مانا دةبي$ت. ئةطةر يةكةم خةيال$ ئاراستةكانى

ديارى بكات، ئةوة دووةم ثي$شبينيكردنى مانا رابةرايةتى دةكات.
 وةك طوتان لة دةستثي$كى (يةشةكانى ضؤمسكى) لةري$طةى طومانى ئةنتؤلؤذى و

 خةيال'ى شيعرييةوة هةست بة جؤري$ك لة نةرمى ئيقاع دةكةين، ئةو نةرمييةش بة

 ضاوةر�ووانيكردنةوة بةندة و بةردةوام فةزايةكى مازؤخييانة دةنةخشي$ني$ت، لةو فةزا

 مازؤخييةدا (من/خود)ى شاعيى نائامادةيى خؤى لة ور�ي$نةو مةستبوونةوة

 لم جي$طينةبوونى دةرئةنامةكانى (فةنةرو بةفر) (سي$وو طةلةرى)هةل'دةطري$تةوة، بة

 (سةبةتةو نةرد) لة جةستةى دةقدا دةكةوي$تة بةرامبةر سادييةتى  (من/خود)ى شاعيو

 لةوي$شةوة وةك ضؤن لةرووى جوانطووتنةوة بةرةو ضيطووتن دةضي$ت، لةرووى بيكردنةوة

بةرةو شيزؤفرينياى ميتافيزكانةمان دةكاتةوة.

شؤخان تاووسي$كى مةلوولةو بي لة مةرط ناكاتةوة
ثةر� ثةر� لثةر�ةكانى كتي$بى هونةرى

ضي$شتلي$نان هةل'دةداتةوةو بة سووكة سةمايةكةوة
طؤرانى ثيتة لي$واوييةكان دةضر�ى$

ل ل لة ل لة ل
"يةشةكانى ضؤمسكى"
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 دةستةواذةى (ثةر� ثةر�، لثةر�ة، دةضر�ى$) لة رووى خي$رايى و بةرزى ئيقاعةوة بةهؤى

 جةختكردن و دووبارةكردنةوةى تيثى (ر�) جؤري$ك لة هةل'ضوونى دةروونى لةخؤدا

 هةل'طرتووةو لةوي$شةوة بةشي$ك لة بر�وابوونى عةقل'ى باتينى بةرجةستة دةكات، هةر

 لةري$طةى بة ناشتبوونةوةش خةيال'ى شيعرى دةكاتةوةو بوارى ئازادى و جياوازى

 لم هةندي$جار جةختكردن و  دووبارةكردنةوةى تيثةكانةوة جؤري$كبةرفرةوان دةكات. بة

 لة تؤتؤلؤذييةتى ضيطووتن زال'دةكات، بر�وانة نوونةى ضيطووتنى (ث) و جوانطووتنى

(ض) لةو ثارضةيةى خوارةوة:

بة طوناهكارييةوة ثةيظةكان
ثاذ ثاذ هاوي$ر دةكةن و

ضاوة ضي$ذاوييةكانان مةست دةبن مةست
"يةشةكانى ضؤمسكى"

 لي$رة هةل'ضوونى هةر يةك لة وشةى (ثةيظ و ثاذ ثاذ) (ضاو و ضي$ذ) هي$زو وزةى

 خؤيان لة هةل'ضوونى دةروونى و ني$رطزييةتةوة بةدةست دةهي$نن. بةو مانايةش

 ني$رطزييةتى تيثى (ث) ناسنامةى خؤى لة (ثةيظ، ثاذ) دا دةدؤزي$تةوة نةك لة

 جوانطووتن و فةزاى خةيال$، هةر لةوي$شةوة كوشتنى مانا جياوازةكانى

 لم تيثى (ض) لة وشةكانى (ضاو، ضي$ذ)دا لة بر�وابوونى عةقل'ىلي$دةكةوي$تةوة. بة

 باتينى بةرجةستة دةبي$ت، هةر لةوي$شةوة لة هةل'ضووني$كى ئيقائامي$زدا (ضاو) بة

 ئاراستةى (ضي$ذ) هةنطاو دةني$ت. بةومانايةش ئاراستةكردنى تيثى (ض) لةري$طةى

 خةيال'ى شيعرى و منى شيعرييةوةية، بةلم ئاراستةكردنى تيثى (ث) لةري$طةى

 ثي$شبينيكردنى ماناوةيةو بة دةستلي$دانى سادييانةى (من/خود)ى

شاعيةوة دةلكى$.
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فةنةر، طوناهة طوماناوييةكان
سي$و، طةمانة طةمذاوييةكان

نةرد، دةروونة درةوشاوةييةكان
طوناهاوييةكان، طةمذاوييةكان، نةرداوييةكان

سةرلي$شي$واويية ئاطراوييةكان دادةطيسي$نن
"يةشةكانى ضؤمسكى"

 ئةطةر لةو ثارضةيةوة تةماشاى دةستثي$ك بكةينةوة دةبيني كؤى ضاوةر�ووانييةكانى

 دةستثي$ك لةسةر ئاستى ريتم ثابةندى تاوطيييةكانى ناوةوة لةليةك و ني$رطزييةتى

 (من/خود)ى شاعي لةليةكى ديكة دةبي$ت. كةواتة ثي$ناسةكانى هةر سى$ رستةكانى

 لم لةري$طةى تؤتؤلؤذييةتى(فةنةر- سي$و- نةرد) بةر تاوطيى ناوةوة دةكةوي$ت، بة

 ريتمى خؤسةثي$نةرانةى رستةكانى دوايى كة بة (طوناهاوييةكان، طةمذاوييةكان،

 نةرداوييةكان) دةستثي$دةكات جؤري$ك لة ني$رطزييةتى (من/خود)ى شاعي ئاشكرا

 دةبي$ت. هةر لةوي$شةوة بةرةو بنبةستبوون و داخرانى شيعرييةت دةبينةوة، بةمؤرة لةو

 كؤثلةية جوانطووتنى دةستثي$ك لةري$طةى تؤتؤلؤذييةتى ئيقاع و ني$زطزييةتى

ضيطووتنةوة بةتال'دةبي$تةوة.

با ببارى$ يةشى سي$كس
با يةشى عةدةم ببارى$

خاشخاشى هةستة شي$تةكان بة ئاوةذوويى بلةنطي$ن
ئاخر وجودي$كى شةكةت و ري$طايةكى تارتارؤسى

مةترسييةكانى كةظرى عةقل$
هةراسانى طيانى كردووين... طةر وانةبى$

ئةى كى$ بةو سةوزة ماهوتة ئةتل'ةسية سةما دةكا
"يةشةكانى ضؤمسكى"
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 دووبارة لي$رة ئةطةر قسة لة ضاوةر�ووانييةكانى دةستثي$ك و جياوازييةكان بكةين،

 سةرةتا ئاكامى ضاوةر�ووانى لةسةر ريتمي$كى نةرم بةر جوانطووتنى بارينى ريتمى

 سي$كس و عةدةم دةكةوي$ت و حال'ةتي$كى جي$طينةبوو بةرجةستة دةكات، هةر لةوي$شةوة

 فةزايةك بؤ بةدواداضوونى ضي$ذى خوي$ندنةوة دةرةخسي$نى$. بة هةمان شي$وةش ئةو فةزاية

 لة رستةى (خاشخاشى هةستة شي$تةكان... هةتا دةطاتة هةراسانى طيانى كردووين)

 بةشي$وةى ئيقاعي$كى هةل'ضووتر ونبوون و مةستبوونى (من/خود)ى شاعي دةكي$شى$ و

 لم لة دةستةواذةى (طةرخوي$نةر تي$كةل$ بة جوانطووتن و خةيال'ى شيعرى دةكاتةوة، بة

 وانةبى$) ئيت ئاراستةكانى ضي$ذ و مةستبوون دادةخات و دةماناتة بةرامبةر ثرسياري$كى

 ئةنتؤلؤذى كة ضيطووتن رابةرايةتى دةكات و جي$كةوتةى (من/خود)ى شاعيى ثي$وة

 ديارة، هةر لةوي$شةوة (من/خود)ى شاعي ئامادةطى هوشيارانةى خؤى دووبارة

بةرجةستة دةكاتةوة.
 دواجار دةتواني بل'ي$ي دةستثي$كى ئةو قةسيدةية وةك دةللةت لةني$وان بةهي$ى مةرط

 و سي$وى ذيان.. طةمةى سي$كس/زةمةن.. شاعي بةرةو مةرط و شيعر بةرةو ذيان

 رابةرايةتى دةكات. وةك ضؤن لةسةر ئاستى ريتم و هةل'ضوونى ناوةوة، نةرمى و تووندى

 ئيقاع لة بةرذةوةندى هةمان دةللةتةوة هةنطاو دةني$ت، نةرمى ئيقاع لةري$طةى

 جوانطووتن و بةناشتبوونةوة بةرةو ئازادى و جياوازييةكانان دةكاتةوة، بةلم

 تووندوتيذى ئيقاع لةري$طةى تؤتؤلؤذييةت و زال'بوونى ضيطووتنةوة بةشتبوونةوة دةلكى$

و دةرطاكانى ضاوةر�ووانى دادةخات. 
 بةمؤرة ضاوةر�ووانييةكانى دةستثي$ك، خامؤشبوونةكانى كؤتايى هي$لةكانى

 ديارى دةكات و زةمةن جول'ةكانى ئاشكرا دةكات. كةواتة (من/خود)ى شاعي لة

 يةشةكانى ضؤمسكى بةردةوام هةول'دةدات لةني$وان خامؤشبوونى كؤتايى و جول'ةى

 دةستثي$ك، لةني$وان خامؤشبوونى سي$كس و جول'ةى زةمةن، لةني$وان بةشتبوونى

 ضيطووتن و بة ناشتبوونى جوانطووتن... بر�وابوونى عةقل'ى باتينى لةري$طةى
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 تووندوتيذى ئيقاع و ضيطووتنةوة ثةردةثؤش دةكات، بةديوةكةى ديكةش منى

 شيعريى جياوازةكانى دةستثي$ك لةري$طةى نةرمى ئيقاع و جوانطووتنةوة بة ذيان

 دةكاتةوة. لة كؤتاييدا دةمةوي$ت بل'ي$م ئيشكالييةتى كؤتايى لةو قةسيدةيةدا

 هةمان نالؤذيكيةتى دةستثي$ك دووبارة بةرجةستة دةكاتةوة، سةركةوتنى ئةو

 قةسيدةيةش بة جةختكردن و دري$ذكردنةوةى جةدةلييةتى منى شيعريى و خودى

شاعي، ضيطووتن و جوانطووتنةوة دةلكى$. 
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دةرئةنام
 لةم لي$كؤل'ينةوةيةدا بؤمان دةردةكةوي$ت كة شيعر طةمةيةكى ديالؤطئامي$زى

 ني$وان رةطةزة ديارء ناديارةكانى ئةزموونء تاوطييية، واتة وةك ضؤن دةركةوتةى

 فيكرىء مةعريفى دةنوي$ني$ت، بة ديوةكةى ديكةش هةل'طرى شيعرييةتء فةزاى

 شيعريشة، كؤى ئةو ثةيوةندييانةشم بة زمانةوة بةند كردووة، هةر لةوي$شةوة دوو

 جؤر لة زمان جيا كردؤتةوة، يةكي$كيان ثةيوةندى بة طوزارةكردنةوة هةية،

 ئةويديكة هةل'ضوون دةور�وذي$ني$ت، لةسةر ئةو بنةماية ئةزموونء تايبةتةندى

 (هاشم سةر�اج)م لة دوو قؤناغدا ثؤل'ي كردووة: يةكةميان قؤناغى دروستبوونة،

 قؤناغى دووةميان قؤناغى دةركةوتنة، هةروةها قؤناغى دروستبوون وةك

 تةعبيكردنى زمان دةكري$تة دوو بةش، لة بةشى يةكةمدا زمان لة وةسفكردنء

 طوزارة كورت دةكري$تةوة، لة بةشى دووةمدا ثرؤسيسةى تةمومذى دةكات،

 وةسفكردنء طوزارةكردن خستؤتة ثال زمانى باو، زماني$ك كة ملكةضى دةسةلتةء

 هةموو وزةى خؤى لة ثيادةكردنى سيستةمى باودا دةخاتة روو، وةك ضؤن

 تةمومذيم بة نكؤل'يكةرى زمانى باو داناوةء وةك ئؤثؤزسيؤنى دةسةلت وةسفم

 كردووة، دواجار ئةو دوو جؤرة لة زمان لة قؤناغى دةركةوتنى شيعرييدا طةشة

 دةكةنء بةرةوثي$شةوة دةضن: وةسف لة مةجازدا دري$ذة بة ذيانى خؤى دةدات،

 تةمومذى لة ثرؤسةى تاوطييدا رةنطة جؤراوجؤرةكانى خؤى دةخاتة روو، هةر لة

 ميانى ئةو بةرةوثي$شضوونةدا ثرؤسةى نووسينى شيعريم لى شاعي بة هةر دوو

 ضةمكى (من/خود)ء (من/خود) بةند كردووة، ئةويش لةسةر ئةو بنةمايةى كة

 (من/خود) طوتارى شيعرى دةخاتةوةء (من/خود) طوتارى كلينيكى بةرهةم دي$ني$ت،

 يةكةميان بة ئةزموونى شيعرى بةند كردووة، دووةميان لة دل'ةر�اوكي$ى شيعريدا
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 راست كردؤتةوة، لة كؤى ثةيوةندى ديالؤطئامي$زى ئةزموونى شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى

 شيعرى ضةمكى جريوةء رةشبدنةوةم وةبةر هي$ناوة، هةموو ئةوانةشم لة دوو

 هي$لكارييدا روونكردؤتةوة، هةروةها ديالؤطى رةطةزةكانى ئةو دوو ضةمكةشم لة

 دووتوي$ى ميكانيزمى (خةيالء ثي$شبينى)ء (يارى زمانةوانىء مةستكردنى وشة)

 بةرجةستة كردووة، وةك ضؤن تةواوى دةرئةنامةكانى ئةو لي$كؤل'ينةوةيةم لةري$طةى

ر�انةوة/جوانكارى) بة (طومان/بآ مانايى)ء (مانا/بآ  (ئاطايى/تاوطيى) ء (طي$

هوودةيى) بةستؤتةوة.
 لة ليةكى ديكة هةر لة ميانى ديالؤطى جولةئامي$زى ئةزموونء دل'ةر�اوكي$وة

 هةول'مداوة ئاماذة بة طةمةى نةئةميانء نةئةوييانى شاعي بكةم، هةر لةو خال'ةشةوة

 قسةكان لة زمانى تةمومذى قؤناغى درووستبوون كة وةك نكؤل'يكةرى دةسةلت خؤى

 دةنوي$نآ بةرةو قؤناغى دةركةوتنى شيعرى دةضي$ت كة لةوآ نةك هةر دذ بة دةسةلت

 ناكةوي$تةوة، بةل'كو لةري$طةى نكؤل'يكردنى ضةثان لة ليةكء لةري$طةى نواندى كردةى

 تؤتؤلؤذيانة لة ليةكى ديكة تةماهى دةسةلت دةبي$تء هي$زى دةسةلت ثيادة دةكات،

 وةك ضؤن لةري$طةى ئيقاع ء هةل'وةشانةوةى وشةء رستةكانةوة دةكةوي$تة ثةر�طيىء

 جؤري$ك لة سادييةت ثراكتيزة دةكات، لةسةر ئةو بنةماية فةزاى شيعرى دووضارى

جؤري$ك لة شثر�زةيىء شي$وان دةكاتةوة.
 بة ديوةكةى ديكة هةول'مداوة نكؤل'يكردنى ضةثاندنء نواندنى تؤتؤلؤذيانةء

ان بة دواى  زال'كردنى ئيقاع ء جةختكردن لة تيثء وشة بة ني$رطزييةتء طةر�

 ناسنامةى ونبوودا بةند بكةم، لةوي$شةوة ئاماذةم بةوة داوة كة فةزاى شيعرىء

ان بة دواى ناسنامةدا،  شيعرييةت بة ناشتةوة ثةيوةستة نةك ني$رطزييةتء طةر�

 ئةطةر ئةوة بةشي$ك بي$ت لة رةخنةكانى ئةو لي$كؤل'ينةوةية ئةوة بة رووةكةى ديكة

 بةشي$كيشة لة تايبةتةندييةكانى شاعي، واتة هةر لةوي$وة هةول'مداوة بيسةلي$نم

 كة تايبةتةندى شاعي بةشي$كى ثةيوةندى بة تاوطيىء ميكانيزمى تاوطيييةوة

 هةية، بةشي$كى ثةيوةندى بة ئةزموونء عةقل'ى باتينييةوة دةكات، يةكةميان بة
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 مةستكردنى وشةء يارى زمانةوانيدا بةند كردووة، دووةميان لة بةبي هي$نانةوةء

 ثرؤسيسةكردنى عةقل'ى باتينيةوة هةل'طرتؤتةوة، هةر لةوي$شةوة واتة لة

 ثرؤسيسةكردنى عةقل'ى باتينى ضةمكى شيزؤفريناى ميتافيزيكيم بة بي

خوي$نةر هي$ناوةتةوة.
 دواجار لة كؤى ئةو لي$كؤل'ينةوةيةدا هةول'مداوة ثرؤسةى نووسي لة ثرؤسةى

 خوي$ندنةوة نزيك بكةمةوة بةوةى كة هةردووكيان كردةى دووةم بة ئةنام دةطةيةنن،

 لةوي$شةوة دنياى خوي$نةرء دنياى نووسةرم لةري$طةى فيكرى ثؤست مؤدي$رنةوة بةرز

 كردؤتةوة، وةك ضؤن لة كؤى جياوازى، طونانء نةطونانى رةطةزةكانى ئةزموونى

 شيعرىء دل'ةر�اوكي$ى شيعرى ضةمكى ني$ودذيم وةك يةكةيةكى جي$بةجآ نةكراوى ني$و

واقيع بةرجةستة كردووة.
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سةرضاوة و ثةراوي�زةكان
  - نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي،*

، ل2005، 7دار البيضاء-الغرب، بيوت-لبنان، ط
  - بؤ نوونة (ئةفلتوون) دةنط وةك وي$نةيةكى بنةر�ةتى و بةرايى سةير دةكات،*

 ئةو سةيركردنة لةوي$وةية كة مةبةست و بيكردنةوةى قسةكةر بة شي$وةيةكى ئامادة

 لة كاتى ئاخافتندا دةطةيةني$ت. هةروةها (رؤسؤ) نووسي بة ثاشبةندى ئاخافت

 دادةني$ت، يةكةميان ثي$يواية نووسي دةرضوونة لة سيستةمى دايكايةتى و دووةميان

 بة دةرضوون لة سيستةمى باوكايةتى حيسابى دةكات، بةلم (دريدا) نووسي بة

 كرداري$ك دادةني$ت كة بة دذى دةنط دةكةوي$تةوة نةك هةر ئةوةندة بةل'كو نائامادةيى

دةنطيشى لةخؤدا هةل'طرتووة..
  - ابوزيد، نصر، اللغة/الوجود/القرا3ن: دراسة ف الفكر الصوف، ملة الكرمل،*

157-156، ل1999، لسنة،62 عدد،
  -رولن بارت، هسهسة اللغة، ترجة، منذر عياشي، مركز الناء الضاري-حلب،*

.177-176، ص1999 1ط
- نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، ه.س.ث. ل*
  -بؤ نوونة (شةو) دةستةواذةيةكة دةللةت لة ناوى خودى شةو دةكات، واتة ئةو*

 ماوةيةى كة دةكةوي$تة ني$وان ونبوونى خؤر تا دةركةوتنى، بةلم (ئيب عةرةبى) ئةو ناوة

 لة خودى شةو دةكاتةوة دةيكاتة ناو بؤ سيفةتى شةو، بةمؤرة ئيب عةرةبى ناوى خود

 دةطؤر�ي$ت بؤ سيفةتى تايبةتى ئةو خودة، بةو مانايةش شةو ئةطةرضى دةللةت لة

 كاتي$كى دياريكراو دةكات، بةلم ئيب عةرةبى وةك سيفةتى ناديارى و نهي$نى بةكارى

 دي$ني$ت، ئةو طؤر�انكاريية لة ناو لة دةللةتى خودةوة بؤ دةللةت لة حةقيقةتي$ك كة
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 ناونراو ثي$ى هةل'دةسي$ت ناضي$تة ني$و دنياى رةمزو ئاماذةوة وةك توي$ذةرانى ئيب عةرةبى

 تي$يطةيشتوون، ضونكة ئيب عةرةبى دنياى رةمز نابيني$ت، بةل'كو دنياى وةسف

 دةبيني$ت، بةو مانايةش ناو دةللةت لة ناونراو ناكات بةل'كو دةللةت لةو سيفةتة

 تايبةتيية دةكات كة ناونراو هةيةتى، دةشى$ ئةو سيفةتة ثاية بي$ت، يان

 : الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، الؤسسة الامعيةثةيوةندى......بر�وانة

. 74، ل1991، 1للدراسات و النشر و التوزيع، بيوت-المراء، ط
 . 75 - الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، ل *
 - ئاستى ناديارى خةيال'ى لةسةر داهي$نان راست دةبي$تةوة بةو مانايةى كة بةشي$ك لة*

 داهي$نان راستةوخؤ بة خةيال'ةوة دةلكي$ت، بة ديوةكةى ديكةش بةشي$كى لةري$طةى

 هةل'كؤل'ينى زمانةوة دي$تة بةرهةم، يةكةميان بة داهي$نراوى$كةوة بةندة كة ثي$شت لة ئارادا

 نةبووة، دووةميان لةوي$وة دي$ت كة ماناى نوى$ بة زاراوةى كؤن دةبةخشري$ت، يان ماناى

 تايبةت بة زاراوةى طشتى .. بةلم تةقينةوةى زمان لى ئةدؤنيس واتة دروستكردنى

 ثةيوةندى نوى$ لةني$وان وشةو وشة وشةو شتةكان، هةروةها وشةو خوي$نةر. تةقينةوةى

زمان واتة نةخشةكي$شان لةليةك و دروستكردنى ثةيوةندى نوي$ لةليةكى ديكةوة..
)ى فةرةنسى و (Lememe - زاراوةى (النا) لة زمانى عةرةبى لة وشةى (*
Ego) ى ئينطليزى و ئةل'مانى وةرطياوة، وشةى(Ego(ذات) ى تةعبي لة وشةى( 

 دةكات، واتة ئةو كةسةى كة قسة دةكات، هةر لةوي$شةوة كؤمةل'ي$ك زاراوةى ديكةى

) دي$ت، هةروةها (التمركز حول الذات) كة بة عةرةبى بة (Egocentrismeوةك (
Egoisme) ت بةلم لةالنانية)  كة بة شي$وةيةكى طشتى لة زمانى عةرةبى بة  ) ديـ$

 رووى فةلسةفييةوة طومان لة كؤى ئةو بوونةوةرانة دةكات كة دةكةونة دةرةوةى

ت بل'ي$م لة بةر ئةوةى ئي$مة زي$ت سوودمان لة زمانىالنا(  )ةوة....بة كورتى دةمةويـ$

 عةرةبى بينيووة بؤية ئةو تي$كةل$ كردنانة لى ئي$مةى كورديش لة ني$وان ماناكانى (من)

 و (من/خود) روويانداوة، هةل'بةتة بةشي$كى زؤرى ئةو طرفتة لةوي$وةية كة كؤى زاراوةو
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 ضةمكةكان لة رؤشنبييى عةرةبى و كوردى هيض بنةمايةكيان نييةو ئي$مة لة زمانانى

ديكةمان وةرطرتووة...
1 - ادونيس، زمن الشعر بيوت،ط* .59، ل،1972
 ) بة ئامرازى جي$بةجي$كردن لة كةسي$تيدا وةسف دةكات، لةEgo - فرؤيد (من-*

 ) تي$ر بكات و مامةل'ةIdئةركةكانى ئةو (من)ة ئةوةية كة دةبي$ت ئارةزووةكانى (ئةو-

 لةطةل$ واقيعى دةرةوة بكات و هةول'بدات بطاتة ثي$وانةكان (واتة بةها)ى بال كة لة

 ) دةردةضي$ت، لة هةموو ئةوانةشدا ثةنا بؤ ميكانيزمىSuper Ego(منى بال-(

 ،1986، لسنة 28النسان و التطور، العدد،بةرطريكردن دةبات. بر�وانة: طؤظارى- 
علم النفس النا-دراسة، د.رفعت مفوظ. 

 ) لةري$طةى ئةو1978 - (منى ئيبداعى) لة ليةن (ظان هؤل وليندزى-*

لؤذيكةوة ناونراوة، بر�وانة: ه.س.ث.
  - د.ادهم سامي، العدمية النهلستية، بث ف انطولوجيا الي و الشر و المال،*

.17، ل2003دار النوار-بيوت،ط 
  - بةياد هي$نانةوة دةيةوي$ت دةق لة شوي$ن خؤى ثي$بكوتي$ت، هةروةك منى سادى،*

 ني$رطزى، مازؤخى... سادييةت دةق دةكوذي$ت و رؤشنبييى لةني$و دةبات و هيض ري$زي$ك

 بؤ تايبةتةندييةكان ناهي$لي$تةوة، زؤر لة شاعيان لةري$طةى قةسيدة نةتةوايةتى و

 سياسيةكانيةوة ثرؤسيسةى سادييةتى نةخؤش دةكةن، سادييةت كةبتى سي$كسى

 لةري$طةى ساديةةتى دةمامكدارةوة نيشان دةدات. هةروةها ني$رطزييةت بة دواى

 ناسنامةى رؤشنبيى ونبوودا دةطةر�ي$ت... بة طشتى دةبي$ت دةق لة بة شتبوون رزطار

 ادهم سامي، العدمية النهلستية، بث ف انطولوجيابي$ت، بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة: 

.25، ل2003الي و الشر و المال، دار النوار-بيوت،ط 
  - نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي،*

25، ل2005، 7دار البيضاء-الغرب، بيوت-لبنان، ط
.21 - ه.س.ث. ل*
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.25 - ه.س.ث. ل*
  - موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى*

88، بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج) ل2007، 1رةنج، ض
76 - ه.س.ث. ل*
.84 - ه.س.ث. ل*
.104-88-84 - ه.س.ث. ل*
.33 - نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، ه.س.ث، ل*
  - عبداللة، ابراهيم،و سعيد الغانى و عواد علي، معرفة الخر (مدخل ال*

.132،ل1990، 1النقدبة الديثة)، الركز الثقاف العربي/بيوت،ط الناهج
.139-138 - ه،س،ث،ل *
 ،369 - سةر�اج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة *

.2005ضاثى يةكةم، هةولي$ر 
.100 - ه،س،ث. ل*
.56 - ه،س،ث.ل*
.16 - ه،س،ث.ل*
  - ادونيس، الثابت و التحول-بث ف التباع و البداع عند العرب، بيوت-*

.107 ل،،1974
.27 - دريدا،ج، الكتابة و الختلف ل*
  - ئي$مة زؤرترين هةول$ بؤ ئةوة دةدةين كة حال'ةتى شيعرى لة طوتارى كلينيكى*

 دريداييةوة نزيك بكةينةوة، بةو مانايةش لة حال'ةتى شيعريى يان طوتارى كلينيكى

 دريدا ثي$يواية ئةوة شي$تى دانةرة قسة دةكات، بةلم لة طوتارى ئةدةبى ئةوة دةقة كة

 قسة دةكات، لي$رةوة ثرسيارى ئي$مة لة جال'ةتى شيعرى بة جي$كةوتةء لة طوتارى ئةدةبى

 بة جوانطووتنةوة بةند دةبي$تء شوي$نى ثةيامى نووسةرى دةطري$تةوة، بةو ماناية

جوانطووتن دةبي$تة ثةيامى نووسةر.
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  - هةل'بةتة وةك دةردةكةوي$ت (حال'ةتى لة ناكاو) تةعبيكردنى تاوطيىء*

 هةل'ضوونى لةخؤدا هةل'طرتووة، تاوطيىء هةل'ضوون دوو تةعبين بؤ حال'ةتى

 دةروونى، بةلم دةمةوي$ت بة كورتى لةو نووسنةدا هةل'ضوون بة حال'ةتى رووكةشء

 كةفءكول'ى طةنانةء تاوطيى بة حال'ةتى قوول$ء دةمارطيىء ئةزموونةوة

ثةيوةست بكةم.
  - ئةزموونى شيعرى جطة لة ضةثي$نراوى غةريزى كؤى ئةو هوشيارىء ئاطايية*

رؤشنبييية دةطري$تةوة كة لة هةستء نةستى منى شاعيدا ئةمبار كراوة.
  - خةيال ضةمكي$كة لة ثي$كهاتةى زةين بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة كتي$بى*

.59-56، ل2003، 1(العدمية النهلستية) د.سامى ادهم، دار النوار-بيوت،ط
 ،1 - ابو ديب، ك، جدلية الفاء و التجلي، دراسات بنيوية ف الشعر، بيوت، ط*

 .1، ل1ف الشعرية، بيوت-لبنان، ط. بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة:262، ل1979

 لةوي$دا دةل'ي$ت: بؤشايى: ماوةى طرذبوون لة ناوكؤييةك رادةبي$تةوة كة كؤمةل'ي$ك

 ثةيوةندى لةخؤ دةطري$ت، ئةو ثةيوةندييانةش دوو رةهةندى جياوازييان هةية، يةكةم:

 كؤمةل'ي$ك ثةيوةندى سرووشتى كة لة تايبةتةندىء كارفرماى ئاسايى ثي$كهاتةكانى دةق

 سةرضاوة دةطري$ت، هةل'طرى خةسل'ةتطةلي$كى سرووشتى ياوءة بة ثي$ى بنةماى

 زمانةوانى ري$كوثي$ك كار دةكات. دووةم: كؤمةل'ي$ك ثةيوةندى تايبةتةندى نةطوناوييان

 بة يةكةوة هةية، يان ناسرووشتى واتة ثةيوةندييةكان بة نةطوناو خؤيان دةنوي$نن، بةلم

خؤيان لة شي$وةى طوناوى ناوكؤييدا دةخةنة روو.
 ، ضاثى369 - سةر�اج، ه، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة *

120، ل2005يةكةم، هةولي$ر  128 328، ،.
70 - ه.س.ث،* 227،،
  - سةر�اج، هاشم، شاليس-شيعر،لة بلوكراوةكانى طؤظارى ئايندة، دةزطاى ضاثء*

.2007ثةخشى سةردةم، سلي$مانى، 
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 ، ضاثى369 - سةر�اج، ه، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة *

62، ل2005يةكةم، هةولي$ر  81 100، ،.
  - دةنطء سي$بةر، كؤمةل'ي$ك*

 وتار، وةرطي$ر�انى لة

ـازاد سوبى، لة بلوكراوةكانى سي$نتةرى نا، هةولي$ر ــــــرةبييةوةئ _عة ئا  

.199، ضاثى يةكةم، ل2002
203 - ه.س.ث، ل * 198 205، ،.
  - شايطان، داريوش، ئاسيا*

 لة بةرامبةر خؤرئاوادا، وةرطي$ر�انى

 لة فارسييةوة:شؤر�ش جوانر�ؤيى،

ــاثى يةكةم، وةزارةتى رؤشنبييى ض ضا_مامةـــند رؤذةـــ  

2004بةري$وبةرايةتى خانةى وةرطي$ران سلي$مانى   . رستةى هي$ل بة ذي$ردا هي$نراوة،21

لة منةوة زياد كراوة.
  - دالبيي، رولن، طريقة التحليل النفسي و العقيدة الفرويدية، ترجة، د. حافظ*

.374،ل،1984، 2المالي، بغداد، ط
  - خةيالء يادةوةرى يةك شت، لة ناولي$ناندا جياوازن لة بةر كؤمةل'ي$ك ئةرزشى*

 جياواز،. ثرؤسةى دروستبوونى خةيال دةكةوي$تة سةر سةروذي$ر كردنى وي$نة

 : ر.ل. بريت، التصور و اليال، ترجة (عنعةمباركراوةكانى ني$و يادطة. بر�وانة

.18.ل1979) د.عبدالواحد لوءلوءة، دار الرية للطباعة، بغداد، لنطليزيةا
 - كاروانى ئةندي$شة (دةستنووس) وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة: جةليل عةباسى.*
، ل2003، 1 - د ادهم،.سامى، العدمية النهلستية، دار النوار-بيوت،ط*
25.

139



 - سةر�اج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، ل*
69 73 82 120 123 147، ، ، ، ،.

،ل1986، 3 - ماهد، م، علم المال ف الفلسفة العاصرة، بيوت، ط*
44 45،.

45 -بؤ زي$ت شارةزايى بر�وانة :ه.س.ث. ل* 46 47 48 49، ، ، ،.
46 - ه.س.ث. ل* 47 48، ،.
 ملة/ فكر و النقد -: ممد خرماش، النص الدبي و اشكالية القراءة و التاءويل، *

67  الغربي- العدد  2005،  .  
 ملة/ - الصطفى عمراني، القراءة و التاءويل بي امبتو ايكو و فولفغانغ ايزر، *

67  فكر و النقد الغربي- العدد  2005،  .   
،ط2004 - هانس روبيت ياوس، جالية التلقي، ترجة: رشيد بنحدو،القاهرة،*
.112، 104ـ ل1

 - كاروانى ئةندي$شة (دةستنووس) وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة: جةليل عةباسى.* *
  - تودوروف، تزيتان، الشعرية، ترجة:شكري النحوت و رجاء بن سلمة، دار*

.31، ل1987توبقال للنشر،
  - دةشآ بؤ ئةو بيكردنةوةية ئاماذة بة (نيضة) بدةين كة ثي$يواية شيعر لة*

15بنةمايةكى ئايينيةوة دروست دةبي$ت. بر�وانة: ابو ديب، كمال، ف الشعرية، ه.س.ث. ل

.
  - رؤلن بارت ئةدةب لة دوو وةسفدا كورت دةكاتةوة كارء سيستةم، سيستةم*

 كؤى بةكار هي$نانء ثرؤسيسةكردنةكان بةشدارى تي$دا دةكات كة رؤل'ى شتة نووسراوةكة

 لة كؤمةل'طةيةك لة كؤمةل'طةكان ري$ك دةخات، بةلمئةدةب بةو وةسفةى كة كارة لة

 جةوهةردا ثي$كهاتووة لة ثةيامي$كى طفتارئامي$ز، نووسراو، كة نوونةى دياريكراوى
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: بارت، هسهسة اللغة، ترجة: منذر عياشي،مركز اناء الضاري-حلب،طهةية. بر�وانة
.165. ل1999، 1

 ،1 - عياشي، منذر، الكتابة الثانية و فاتة التعة، الركز الثقاف العربي، ط*
.12.ل1998

  - لى (رؤسؤ) نووسي ثاشبةندى ئاخاوتنة، دريدا ثي$يواية ئةو ضةمكة دوو مانا*

 هةل'دةطري$ت، ضونكة ثاشبةندكردن لة رووكوشدا ئةوةية شتي$كى ناثي$ويست بري$تة سةر

 شتي$كى كامل، لة هةمان كاتدا ئةو خستنة سةرة بؤ تةواوكردنى ئةوةية كة

 ثي$مانواية كامل'ة، بة هةردوو ماناكةش ثاشبةنكردن دةبي$تة رةطةزي$كى دةرةكىء

 نامؤ، دريدا ئةو فيكةية بةكار دةهي$نآ بؤ هةل'وةشانةوةى ثرةنسيبى سةرخستء

 ثي$شخستنى ئاخاوتن بة سةر نووسيء مةدلول بة سةر دالدا وةك لة فيكرى

 ميتافيزيكى خؤرئاوادا هاتووة. ئةطةر نووسي دةكري$تة ثاشبةند لة بةر ئةوةية كة

 نووسي ئةو حةقيقةتانة هةل'دةطري$ت كة خودى نووسي جيا دةكةنةوة. دريدا ثي$يواية

 نووسي بة يةك مةرج دةبي$تة شتي$كى لوةكىء داتاشراو ئةويش ئةوةية كة زمانى

 سرووشتىء ئةسل'ى (زمانى يةكةم) هي$شتا دروست نةبووبآء نووسي بةرى نةكةوتبآء

 ثيسى نةكردبآ، واتة ئةو زمانة، خودى نووسينةء يةكةمي نووسينيشة. بؤ زي$ت

199شارةزايى بر�وانة: دةنطء سي$بةر، ه.س.ث. ل 200،.
  -جيل دولوز ضي$ذ، يان سي$كسكردن بة فآ ناو دةباتء دةل'ي$ت بة يةكطةيشتنى*

 سي$كسى في$يةكى سووكة، بي$طومان ئةو دةستةواذةيةش لة ئةبؤكراتةوة دةخوازآ.

 ميشل فوكو، استعمال اللذات، تاريخ النسانية، ترجة: جورج ابي صال،بر�وانة: 

.90، ل1991مراجعة: مطاع صفدي، لبنان-بيوت، 
.90 - ه.س.ث، ل*
27 - دريدا،ج، الكتابة و الختلف،ه.س.ث. ل*
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 - دالبيي، رولن، طريقة - بر�وانة بيور�اى فرؤيد لة بارةى ثرؤسةى داهي$نانةوة*

 ،2التحليل النفسي و العقيدة الفرويدية، ترجة، د. حافظ المالي، بغداد، ط
.374،ل،1984

 - بر�وانة: بةندى يةكةم، باسى دووةم، قؤناغى دةركةوتن لةو لي$كؤل'ينةوةيةدا.*
 ) بة ئامرازى جي$بةجي$كردن لة كةسي$تيدا وةسف دةكات، لةEgo -فرؤيد (من-*

 ) تي$ر بكات و مامةل'ةIdئةركةكانى ئةو (من)ة ئةوةية كة دةبي$ت ئارةزووةكانى (ئةو-

 لةطةل$ واقيعى دةرةوة بكات و هةول'بدات بطاتة ثي$وانةكان (واتة بةها)ى بال كة لة

 ) دةردةضي$ت، لة هةموو ئةوانةشدا ثةنا بؤ ميكانيزمىSuper Ego(منى بال-(

 ،1986، لسنة 28بةرطريكردن دةبات. بر�وانة: طؤظارى- النسان و التطور، العدد،
 . بؤ زي$ت شارةزايى لةو مةسةلةية دةكري$ت بؤمفوظ-دراسة، د. رفعت علم النفس النا

  زمان/بوون/شيعر، هةل'وةشانةوةى دواليزميةتى خودو ئةزموون بطةري$يتةوة..وتارى

 طوتوومة زاراوةى (النا-من) لة زمانى عةرةبى لة وشةى (هةل'بةتة لةوي$دا
Lememe) ى فةرةنسى و(Ego) ى ئينطليزى و ئةل'مانى وةرطياوة، وشةى(Egoى( 

 ) دةكات، واتة ئةو كةسةى كة قسة دةكات، هةر لةوي$شةوةذاتتةعبي لة وشةى (

 التمركز حول) كة بة عةرةبى بة (Egocentrismeكؤمةل'ي$ك زاراوةى ديكةى وةك (

 )  كة بة شي$وةيةكى طشتى لة زمانى عةرةبى بةEgoisme) دي$ت، هةروةها (الذات

ت بةلم لة رووى فةلسةفييةوة طومان لة كؤى ئةو بوونةوةرانة دةكات كةالنانية(  ) ديـ$

 لةو نووسينةى بةردةستتان هةول'دةدةم (من)بةو)ةوة.......النادةكةونة دةرةوةى (

 ماناية لي$كبدةمةوة كة لةري$طةى زةمةنى ئاسؤييةوة ئةزموونى تايبةت بةخؤى

 هي$ناوةتة ئاراوة هةر لةري$طةى ئةو ئةزموونةشةوة "جي$طيبوونى منى شيعرى" لى

 هاشم سةر�اج دةخةينة بةر راظةكردن و بةدواداضوون...وةك ضؤن هةر لةوي$شةوة رايةل'ي$ك

لةني$وان و ئةزموون و دةروون درووست دةكةين.
  - عةبدولوتةل'يب عةبدول'ل، بوون/كات/طي$ر�انةوة، فةلسةفةى تةئويل لى ثؤل*

.56، ل2008) سال'ى37 ذمارة(طؤظارى "مي$رط"ريكؤر، بر�وانة 
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 - هاشم سةر�اج، طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، شيعر، وةزارةتى رؤشنبييى-*
 ،161، ل2000، 1) ض21بةري$وةبةرايةتى طشتى ضاث و بلوكردنةوة، زنية (

تةواوى ئةو قةسيدةى (يةشةكانى ضؤمسكى) هةر لةو سةرضاوةيةوةرطياوة.
 1 - ياسي النصي، الستهلل فن البدايات ف النص الدبي، بغداد، ط *

.22، ل1993
  - بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة: بةندى يةكةم، باسى دووةم، قؤناغى دةركةوتن لةو*

لي$كؤل'ينةوةيةدا.
 - بؤ زي$ت شارةزابوون بر�وانة: ه.س.ث.*

**
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 و  ثةراوي�زةكانسةرضاوة
* كتي�بة كوردييةكان:

  موراد فةرهاد ثور، جوانيناسى شكست،  و:مةنسوورى تةيفورى ضاثخانةى-1

، بنوار�ة وتارى (شيعرء ئةزموونى رةنج) 2007، 1رةنج، ض
 ،369- سةر�اج، هاشم، كؤ شيعرى زينانى رؤح، بلوكراوةى ئاراس، ذمارة 2

.2005ضاثى يةكةم، هةولي$ر 

 - سةر�اج،هاشم، شاليس-شيعر،لة بلوكراوةكانى طؤظارى ئايندة، دةزطاى ضاثء3

.2007ثةخشى سةردةم، سلي$مانى، 

 - دةنط ء سي$بةر، كؤمةل'ي$ك4

 وتار، وةرطي$ر�انى لة

$ر $نتةرى نا، هةولي ـازاد سوبى، لة بلوكراوةكانى سي ــــــرةبييةوةئ ئا_عة  

، ضاثى يةكةم.2002
 - شايطان، داريوش، ئاسيا لة5

 بةرامبةر خؤرئاوادا، وةرطي$ر�انى لة

 فارسييةوة:شؤر�ش جوانر�ؤيى،

ــاثى يةكةم، وةزارةتى رؤشنبييى ض ضا_مامةـــند رؤذةـــ  

2004بةري$وبةرايةتى خانةى وةرطي$ران سلي$مانى  21،.

- هاشم سةر�اج، طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، شيعر، وةزارةتى رؤشنبييى-6
 2000، 1) ض21بةري$وةبةرايةتى طشتى ضاث و بلوكردنةوة، زنية (

* كتي�بة عةرةبيةكان:
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 - نصر حامد ابوزيد، اشكاليات القراءة و اليات التا�ويل، الركز الثقاف العربي،1

.2005، 7دار البيضاء-الغرب، بيوت-لبنان، ط

- رولن بارت، هسهسة اللغة، ترجة، منذر عياشي، مركز الناء الضاري-2
.1999 1حلب، ط

 الكيم، سعاد، ابن العربي، مولود لغة جديدة، الؤسسة الامعية للدراسات و- 3

.1991، 1النشر و التوزيع، بيوت-المراء، ط

1- ادونيس، زمن الشعر بيوت، ط4 1972،.

 - د.ادهم سامي، العدمية النهلستية، بث ف انطولوجيا الي و الشر و المال،5

.2003دار النوار- بيوت، ط 

 - عبداللة، ابراهيم، وسعيد الغانى و عواد علي، معرفة الخر (مدخل ال6

.132،ل1990، 1النقدبة الديثة)، الركز الثقاف العربي/بيوت، ط الناهج

1974- ادونيس، الثابت والتحول- بث ف التباع و البداع عند العرب، بيوت- 7

. 

- دريدا،ج، الكتابة و الختلف.8
.1986، 3- ماهد،م، علم المال ف الفلسفة العاصرة، بيوت، ط9

 - تودوروف، تزيتان، الشعرية، ترجة:شكري النحوت و رجاء بن سلمة، دار10

.1987توبقال للنشر،

 - دالبيي، رولن، طريقة التحليل النفسي و العقيدة الفرويدية، ترجة، د. حافظ11

.1984، 2المالي، بغداد، ط

 ،1- عياشي، منذر، الكتابة الثانية و فاتة التعة، الركز الثقاف العربي، ط12
1998.

  ميشل فوكو، استعمال اللذات، تاريخ النسانية، ترجة: جورج ابي صال،-13

.1991مراجعة: مطاع صفدي، لبنان-بيوت، 
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،ط2004 هانس روبيت ياوس، جالية التلقي، ترجة: رشيد بنحدو،القاهرة،-14
ـ1

- ابو ديب، ك، جدلية الفاء و التجلي، دراسات بنيوية ف الشعر، بيوت، ط15
1، 1979.

* طؤظارة كوردييةكان:
 عةبدولوتةل'يب عةبدول'ل، بوون/كات/ طي$ر�انةوة، فةلسةفةى تةئويل لى ثؤل- 1

.56، ل2008) سال'ى37 ذمارة(طؤظارى "مي$رط"ريكؤر، بر�وانة 

 عةرةبيةكان:* طؤظارة
 ، علم النفس النا-دراسة،1986، لسنة 28- ملة: النسان و التطور، العدد،1

د.رفعت مفوظ. 
 ملة/ فكر و النقد- ممد خرماش، النص الدبي و اشكالية القراءة و التاءويل، 2

67  الغربي- العدد  2005،  .   

 ملة/- الصطفى عمراني، القراءة و التاءويل بي امبتو ايكو و فولفغانغ ايزر، 3

67  فكر والنقد الغربي- العدد  2005،  .   

:دةستنووسةكان

- كاروانى ئةندي$شة (دةستنووس) وةرطي$ر�انى لة فارسييةوة: جةليل عةباسى.1
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هاشم سةر اج
 ) لة طةر�ةكى خانةقاى شارى1954 سال'ى (لة

 هةولي$ر لةدايكبووة، كؤليذى (كارطي$رى و

 د)بةشى ئابوورى) لة زانكؤى (بةغدا، ئابوورى

) تةواو كردووة،1979/1980لةسال'ى 
لة بةرهةمة شيعريية ضاثكراوةكانى:

 * دووكةل$، قةسيدةيةكى دري$ذ،    هةولي$ر

1982.

 ،1* للة بةدةستان، شيعر، هةولي$ر ض
، ضاثخانةى "ثاك".2001

  وةزارةتى* طؤر�ستانى ئةثيكؤرس، شيعر،

2000، 1) ض21رؤشنبييى-بةري$وةبةرايةتى طشتى ضاث و بلوكردنةوة، زنية (

، هةولي$ر 1* سروودةكانى عيشق، شيعر، لةبلوكراوةكانى رؤذنامةى بةدرخان، ض
، هةولي$ر/1* كؤ شيعرى زينانى رؤح، دةزطاى ضاث و بلوكردنةوةى ئاراس، ض

2005

  شاليس، شيعر، لة بلوكراوةكانى طؤظارى ئايندة، دةزطاى ضاثء ثةخشى*

.2007سةردةم، سلي$مانى، 
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 7/11/1962ل لةعةبدولوتةل'يب عةبدول'

 لة طةر�ةكى (جهورى) شارى هةولي$ر لةدايك بووة،

 لة تةمةنى دوو سال'يدا بؤ ضةند مانطي$ك مال'يان

 ضؤتة حةسارى (عزالدين ئاغا) كة دةكةوي$تة

 نزيك باخضةى طل'كةند ثاشان هةر لة نزيك حةسار

 ضوونةتة خانوويةك كة ثشتى بةو قةبرستانةوةية

 كة دةكةوي$تة بةرامبةر ئاشى (ئةحةد

 ضةلةبى)يةوةية، ئينجا لة تةمةنى شةش سال'يدا

 مال'ةكةيان بؤ طةرةكى (كوران) طواستؤتةوة، لة

 تةمةنى حةوت سال'يدا ضؤتة قوتابانةى

 (بابةتاهيى هةمةدانى) كة دةكةوتة طةرةكى (ئازادى)يةوة قوناغى سةرةتايى لةو

 قوتابانة تةواو كردووة، هةر لةوي$شةوة لةسةر دةستى مامؤستاى ئينطليزى (عةزيز

 بةرخؤ) دةست بةكارى وي$نةكي$شان دةكات لة ثي$شانطةى سالنةى قوتابانةكان وةك

 وي$نةكي$شي$كى ديار دةردةكةوي$ت. قوناغى ناوةندى لة قوتابانةى (زانيارى) تةواو

 كردووةو لة ليةن مامؤستا (مةحةد خةتاب)ى هونةرمةند كارى وي$نةكي$شان دري$ذة

 ثي$دةدات لة ثي$شةنطاى قوتابانةكان بةشدارى دةنوي$ن$ي$ت، هةر ئةو كاتيش خولياى

 خوي$ندنةوة دةبي$ت و لة بلوكراوةكانى سةر ديوارى قوتابانة رؤل'ى ضالكانة دةطي$ر�ي$ت

 وةك ضؤن لة ئاهةنطةكانى قوتابانةدا بة خوي$ندنةوةى شيعرى حةماسى دي$تة سةر

 شانؤ. دواجار ثةيانطةى تةكنيكى بةشى تةندرووستى هةر لة شارى هةولي$ر لة سال'ى

 تة تةــواو دةكات، لة ثةيانطةدا زؤرترين كاتى خؤى بة1986/1987

 خوي$ندنةوةى ئةدةبى بةسةر دةبات وةك ضؤن لة كؤر�و كؤبوونةوة ئةدةبييةكانى شارى

 هةولي$ر بةشدار دةبي$ت، دواى تةواوبوونى ثةيانطة بر�وانامةى دبلؤم لة بةشى ثزيشكى

 بةدةست دي$ني$ت وةك موقيم بؤ ماوةى سال'ي$ك دادةمةزري$ت، دواى ئةو سال'ة كة ناوى
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 سةربازى دي$ت لة طةرمةى جةنطى عياق و ئيان لةطةل$ ضةندان هاور�ي$ى خؤى لةوانةش

 هونةرمةند سةردار سنجاوى ناضي$تة سةربازى بؤ ماوةى هةشت مانط بة دواكةوتى

 سةربازى ذياني$كى ثر� لة خوي$ندنةوة لةليةك و سةخت لةرووى ئةمنييةوة لةليةكى

 ) كة936/937ديكة بةسةر دةبات، دواتر لة كاتى دةرضوونى بر�يارى لي$بووردنى (

 حكومةتى بةعس بؤ ثي$شمةرطة و دواكةوتووى سةربازى و هةلتووةكان دةريدةكات هةر

 لةطةل$ هونةرمةند سةردار سنجاوى خؤى تةسليم بة (فرقةى فارووق) دةكات و بؤ

 ماوةى ضوار مانط ذيانى سةربازى لة كةركووك و بةغداد و زاخؤ بةسةر دةبات،

 لةدواى هةل'طيسانى شةر�ى كوي$ت لة ليةن (سةدام حوسي$ن) هةر لة زاخؤ لة سةربازى

 رادةكات ئينجا لة ماوةيةكى كورتدا راثةر�ينة مةزنةكةى طةل كوردستان

دةستثي$دةكات ذيانى ئاسايى خؤى لة هةولي$ر دري$ذة ثي$دةدات.
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بةرهةمة ضاثكراوةكاني نووسةر
.1995- سي$بةري ئاو- كؤمةل'ة شيعر، هةولي$ر/ 1

.1996- بازةمةني$ك لة تةماشاكردني ئاو بةرؤذوءبي-قةسيدة، هةولي$ر/2

 - ئاطايي زمان زماني ئاطايي-لي$كؤل'ينةوة- لة بلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و3

.1999ثةخشى سةردةم، سلي$مانى/

تةــنيا مةــرط ســـآ دةقي شانؤيي وةرطي$ردراو لة4  -–  سآ

.1999عةرةبييةوة- لة بلوكراوةكانى بنكةى ئةدةبى و رووناكبييى طةلوي$ذ/

 - تةنيا ئاو تةنيا باران-كؤمةل'ة شيعر، لة عةرةبييةوة- لة بلوكراوةكانى بنكةى5

.2001ئةدةبى و رووناكبييى طةلوي$ذ/

ثةــيبدن بةشيعر6 ثة, .-ثةيبدنـــــ بةــ ذيانـــ  

بوون-لي$كؤل'ينةوة- لة بلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلي$مانى/
2001.

 -- شيعريةتي دةق-ئةدؤنيس-وةرطي$راني لة عةرةبييةوة، لة بلوكراوةكانى7

2002بنكةى ئةدةبى و رووناكبييى طةلوي$ذ، سلي$مانى/

 - مرؤظ  لة روانطةي فرؤيد-وةرطي$راني لةعةرةبييةوة- دةزطاى ضاث و ثةخشى8

.2002سةردةم، سلي$مانى/

ـي$كؤل'ينةوة، لة بلوكراوةكانى0 ـــــ زمانـــ ل خةيال'ي  -– ل  

.2004دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلي$مانى/

  لةة، لي$كؤل'ينةوة-- شوي$نكاتي يةكةم لة دووةم ء ئي$ستاي سةرطور�10

.2004بلوكراوةكانى سةنتةرى لي$كؤل'ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي$ر/
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 - ئةدؤنيس- دوو طفتوطؤي فيكريء ئةدةبيية- وةرطي$ر�اني لة عةرةبييةوة- لة11

.2005بلوكراوةكانى سةنتةرى لي$كؤل'ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي$ر/

ـــراوي$زثةــراوي$زي12 ـــــــ ثة خوي$ندنةوةي  - , ثة  

 خوي$ندنةوة-نومايشكردني فيكري سةردةم لة ضةند ثةراوي$زآ-لي$كؤل'ينةوة- لة

.2005لوكراوةكانى سةنتةرى لي$كؤل'ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي$ر/ب

 -دريد-رةخنة لة سي$نتاليزمي خؤرئاوايي-وةرطي$ر�اني لة عةرةبييةوة- لة13-

. 2005لوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلي$مانى/ب

،- نووسي خؤكوذييةكي تةواو نةكراو14
 كؤمةل'ي$ك وتارو طفتوطؤي ئةدةبيء فيكريية- وةرطي$راني لة عةرةبييةوة- لة

2006لوكراوةكانى سةنتةرى لي$كؤل'ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي$ر/ب

 كؤمةل'ي$ك طفتوطؤي ئةدةبيء فيكريية-ئةدؤنيس.. ئةفسوونكارى وشةكان،-15
.2008وةرطي$ر�انى لة عةرةبييةوة، لة بلوكراوةكانى دةزطاى وةرطي$ران، هةولي$ر/
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