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 تيَئودؤر ئادؤرنؤ-لةدةروون شيكاريدا هيض شتيَك هةقيقةتي نيية جطة لةزيَدةبيَذييةكان 
 ؤكراسييةئةطةر ترس و كاولكاري سةرضاوةي سةرةكي هةست و سؤز لةفاشيسمدا بن، ئريووس لةبنةمادا هي دمي 

 "نووسةراني كةسايةتي ثاواخنواز"
 

(1) 
ي سةدةي بيستةمدا زؤر ئةستةم 70لة دةيةي 

ورةو دلَيري ئةو يةكةم بريمةندانة بطةي كة  بوو لة
ثَيوةندداني ناسروشيت بريوِراكاني ماركسء 
فرؤيديان ثَيشنيار دةكرد. بةثةرةسةندي هؤطري 

بةهؤي  بةويلهَيَلم رايش لةم دواييانةداو هةروةها
كاريطةري بةريين كتَييب ئريووس و شارستانييةتي 
ماركوزةوة طةلَيك لةئةنداماني ضةث طةيشتنة ئةو 

بريمةندة ئةطةرضي لةروانطةي  بؤضوونة كة ئةم دوو
جياوازةوة بةالم باس لةكَيشةي يةكسان دةكةن. 

لةروانطةي بةرةي ثَيشووةوة طاَلتةجاِربووني وةها 
ي ئةتالنتيكةوة جَيطةي ثَيوةندييةك، لةدوو سةر

مشتء مِرنةبوو. ئةطةرضي ترؤتَيسكي هؤطري 
دةروونشيكاري بوو بةالم دةنطي ئةو ثاش ساَلي 

لةنَيو كؤِرة كؤمؤنيستة ئؤرتؤدؤكسةكاندا  1923
ضيدي نةدةبيسرتا، واتة ئةو كاتةي كة فرؤيدو 
اليةنطراني بايكؤت كرانء رةفتارطةري ثاظلؤظي 

-او لةطةَل ماركسيسم)وةكوو دةروونزاني طوجن
لَينَينيسم( بةرةمسي وةرطريا. لةنَيو ئةنداماني 
بزاظي دةروونشيكاريدا بريمةندانَيك وةكو 

رنؤ
ةدؤ

 ئ
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زيطفريدبَيرن فَيَلدو ئؤتؤفَينيشل و ثاوَيَل فَيدَيرن 
اليةنطرو هؤطري ثَيوةندداني هةردوو دةزطاي هزري 
ماركسء فرؤيد بوون، بةالم لةم بةستَينةدا 

ويلهَيَلم  ،زؤر كةميان بةدةست هَيناسةركةوتنَيكي 
رايش بانطةشةكةري ثِر هةراو هؤرياي ئةم 

و 20ثَيوةنددانة لةدواييةكاني دةيةي 
دا، لةاليةن هةمووانةوة 30)سةرةتاكاني( دةيةي 

دا بةبَي 30طاَلتةي ثَيكراو لةنَيوةراستةكاني دةيةي 
حورمةتييةوة لةحيزبي كؤمؤنيست و هةروةها 

يكاري دةركرا. هةم لةبزاظي دةروونش
 ثارَيزكارةكانء هةم راديكاَلةكان لةطةَل ئةو بابةتة

كة طواية رةشبينيية بنةماييةكاني ئةندَيشةي 
فرؤيد لةمةِر ئةطةرةكاني طؤِرانكاري كؤمةاليةتي. 
لةطةَل ئارةزووة شؤِرشطَيِرانةكاني اليةنطراني 
راستةقينةي ماركسدا ناتةباية، هاودةنط بوون. 

دا فيليث ريف دةنووسَي:  1959َلي دوايي لةسا
"لةروانطةي ماركسةوة رابوردوو ئاوس 

 ،بةداهاتوويةو ثرؤلَيتاريا ماماني مَيذووة
لةروانطةي فرؤيدةوة داهاتوو ئاوس بةرابوردووة كة 
تةنيا ثزيشك و خؤش شانسي دةتوانَي ئَيمة لةو 
دياردةية رزطاربكات.. تةنيا شؤِرش دةتوانَي 

ياخي بوون لةبةرانبةر باوكدا منوونةي سةرةتايي 
 حاَلدا ئاكامةكةي هةر دووثات بكاتةوةو لةهةر

 وةكوو جاران بةناضاري سةرنةكةوتنة". 
بؤية هةوَلي "دةزطاي توَيذينةوة 
كؤمةاليةتييةكان" بةمةبةسيت تَيكةَلكردني 
دةروونشيكاري و تيؤري رةخنةطرانةي نوَيي 

ي بوو. ماركسيسيت هةنطاوَيكي بوَيرانةو نائاساي
ئةم هةوَلة هةروةها ثيشاندةري ويسيت ئةم دةزطاية 
بةمةبةسيت دووركةوتنةوة لةضوارضَيوةي تةسكي 
ماركسيسمي كالسيك بوو. لةراستيدا يةكَي 
لةطرينطرتين خاَلةجياوازةكاني نَيوان بةرةي طرؤن 
بَيرط طرؤمسان و جَيطرةكانيان بةِرَيبةرايةتي 

و. هةر وةك هؤركهاميةر كَيشةي دةروونزاني بو

دةبينني بَيرِبوايي طشيت فرانتس نؤوميان لةمةِر 
دةروونزاني يةكَي لةو هؤكارانة بوو كة بوو بةهؤي 
وةرنةطرياني تةواوو يةكجارةكي ئةو لةاليةن 
ئةنداماني دةزطاكةوة. كاتَي كة نؤوميان بوو 
بةهؤطري فرؤيد لةكؤتاييةكاني ذيانيدا بوو و ئيرت 

ةوتووانةي ئةم دوو كاتي تَيكةَلكردني سةرك
روانطةيةي نةمابوو. بةثَيضةوانةي ئةوةوة هؤطري 

. 20هؤركهاميةر بؤ فرؤيد دةطةِرايةوة بؤ دةيةي 
-لَيئؤلؤوَينتاَل لةبةرئةوةي كة لةاليةن فريدا فرؤم

دا  20راشيمانةوة لةنَيوةراستةكاني دةيةي 
دةروونشيكاري كرابوو لةسةر هؤركهاميةر 

لةمةش ثَيوةندي نَيوان كاريطةري دانابوو. جطة 
دةروونزاني و سؤسياليسم لةو بابةتانة بوو كة لةو 
ساالنةدا زؤرجار لةفرانكفؤرت باسي لةسةردةكرا. 
هَينريك دؤمةن سؤسياليسيت بَيلذيكي لةو كةسانة 

كؤِرة ئاكادمييية ضةثةكاني ثاش ساَلي لة بوو كة 
دا لةهةندَي رووةوة كاريطةري هةبوو.  1929

َييب لةبارةي دةروونزاني ماركسيسمةوة دؤمةن لةكت
( هةوَليدا ثراطماتيسم، كة لةسةر 1927)
ايدياليزمَيكي ثرت دامةزرابوو، بطاتة جَيطري ئ

دَيتَيرمَينيسمي ئابووري. دؤمةن هةروةها هَيرشي 
ةكة دةيداتة ثاَل انكردة سةر دةروونزاني قازاجنخواز

اني ماركسء لةبةرانبةردا لةسةر رةطة نائةقاَلنييةك
كردةوةي راديكاَل جةخيت دةكرد. لةو كاتانةدا ئةو 
دةنطؤية هةبوو كة دؤمةن وةكو مامؤستاي 
دةروونزاني كؤمةاليةتي هَينراوةتة كؤليذي 
فرانكفؤرت هةتاكوو لةبةرانبةر رةوتي ماركسيسمي 
ئؤرتؤدؤكسي نَيو ئةو دةزطايةدا هاوسةنطي 
دروست بكات. هؤي ئةو هَينانة هةرضي بووبَيت 

          ةيتواني هؤركهاميةرو ئةواني تر بؤ ئةو ن
هةَلوَيستة نائةقاَلنيية رابكَيشَي، ضونكة ئةو 
هةَلوَيستة بةئاشكرا لةطةَل تيؤري رةخنةطرانةدا 

ستان و دةمةتةقَيي دؤمةن ورةنطة دانو ،ناتةبا بوو
لةطةَل فاشيسمدا ئةو بَي بِرواييةي ئةواني 
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لةو سةملاندبَيت. ئاواتي سةرترضوون 
قازاجنخوازيية ئامَيرانةية كة ماركسيسمي 
ثؤثؤليسيت تووشي بوو بوو خاَلي هاودةنطي 

 دؤمةنء ئةنداماني قوتاخبانة بوو. 
ئادؤرنؤ  1927هةتاكوو ثَيش ساَلي 

لةنوسراوةيةكي درَيذدا كة بةهانداني هؤركهاميةر 
نووسيبووي دةروونشيكاري و دياردةناسي بان 

ةوة ثَيوةنددا. ئةو لةو ئةزمووني كؤرنليؤسي ثَيك
نوسراوةيةدا ئاماذةي كردة جةخيت هاوبةشي ئةو 
دوانة لةسةر ثَيكهاتةي لَيكبةسرتاو و لةباري 
هَيماييةوة ثَيوةند دراوي نةستء هةروةها هةوَلي 
هاوبةشي ئةو دوانة بةمةبةسيت دةست ثَيكردني 
كار لةئةزموونةكاني سةردةمةوة بؤ طةيشنت 

دوو. ثاش ساَلَيك هؤركهاميةر بةئةزموونةكاني رابور
بووة هؤطري دةروونشيكاري، بِرياريدا ببؤ خؤي  كة

دةروونشيكاري بكرَي و بؤ ئةم مةبةستة 
داوئَيري هةَلبذارد.  قوتابييةكي فرؤيد، كارل الن

دواي ساَلَيك كَيشةي هؤركهاميةر، واتة بَي توانايي 
لةثةيظني بةبَي دةقَيكي ئامادة، ضارةسةركراو رةوتي 

ةروونشيكاري كةزؤرتر فَيركاري بوو تا د
دةرمانكردن كؤتايي هات. الن داوئَير هاندرا كة 

لقَيك  ودةزطاي دةروونشيكاري فرانكفؤرت وةكو
            لةطرووثي لَيكؤَلينةوةي دةروونشيكاري 
باشووري رؤذئاواي ئةَلمانيا ثَيك بهَييَن. ئةم 

دةزطاي  طرووثة ثَيشرت لةهايدَيلبَيرط ثَيكهاتبوو.
دةروونشيكاري فرانكفؤرت كة لةشازدةي فَيظرييةي 

خراوي تةواو كدا كرايةوة بوو بةيةكةمني رَي 1929
يوةست ةفرؤيدي كة، ئةطةرضي ناراستةوخؤ، بةالم ث

ة زانكؤيةكي ئةَلمانييةوة. هةروةها ئةم ب بوو
رَيكخراوةية ثَيوةندييةكي دووري لةطةَل 

ت، ئةوان هؤركهاميةرو هاوكارةكانيدا راطر
لةوةرطرتين رةزامةندي كؤليذدا بؤ دامةزراندني ئةو 

"دامةزراوةي ميوان" ناسرا بوو  دةزطا نوَيية كة بة
بةشداربوون. فرؤيد بؤ خؤي لةدوو نامةدا كة بؤ 

        هؤركهاميةري نوسيبوو سثاسي هةوَلةكاني 
 ئةواني كردبوو. 

هَينريش مَينط و ئَيريش فرؤم و هاوسةرةكةي 
رايشمان وةكو ئةندامي هةميشةيي  -فرؤم فريدا

ثَيوةست بوونة الن داوئَيرةوة. لةيةكةمني 
مانطةكاني ثَيكهَيناني دةزطاي دةروونشيكاري دا، 

ن ئةنداماني ةثةيظني و سَيميناري طشيت لة الي
هانس  هةَلكةوتووي بزاظةكةوة، كةسانَيك وةكو

 زاخسء زيطفرَيد بَيرن فَيَلدو ئانا فرؤيدو ثاوَيَل
ؤرط طرؤدَيكيش زؤرجار يفَيدَيرن، بةِرَيوةضوو. طي

هاتوضؤي ئةوَيي دةكرد. لةنَيوان ضوار ئةندامي 
هةميشةييدا، ئَيرش فرؤم كةثرت لةدةيةيةك دؤسيت 
لؤوَينتاَل بوو و هةر لةاليةن ئةوةوة بةو دةزطايية 
ناسَينرابوو بةخَيرايي بوو بةناسراوترين و 

ةوةي دةزطاي بةرضاوترين ئةندام. ثاش طواستن
توَيذينةوة كؤمةاليةتييةكان بؤ ئةمةريكا، تةنيا 

ديسانةوة ثَيوةندي طرتةوة بةو  فرؤم بوو كة
دةزطايةوة. لةئةمةريكا فرؤم وةكو هةَلكةوتووترين 
ئةندامي بةناو رَيظيزيؤنيسيت نَيوفرؤيدي ثايةيةكي 
بةرزي بةدةست هَينا. هاوسةرةكةشي هاتة 

يةكي ئةوتؤي لةطةَل ئةو ئةمةريكا بةالم ثَيوةندي
دةزطايةدا نةبوو. الن داوئَير سةفةري كرد بؤ 
ئامَيستَيردامء ئةوةندة لةوَي مايةوة كةضي دي 
طوَيي بةداواكاري هاوِرَيياني بؤ طةِرانةوة 
لةئةورووثا نةدةطرت. ئةو هاوكات لةطةَل شةِردا 
لةبَيلسَين كؤضي كرد. مَينط خؤشبةخت تر بوو. 

ةجَيهَيشت و وةكو ثسثؤِري ئةو فرانكفؤرتي ب
انطَيكي بةدةست هَينا. بخاوَيين دةروون لةبازَيل ناو

بؤية لةِراستيدا بةهؤي بةرهةمةكاني فرؤمةوة بوو 
كة ئةو دةزطاية بؤ يةكةجمار هةوَلي ئاشيت داني 

 روانطةكاني فرؤيدو ماركسيدا. 
ي 1900فرؤم كة لةدايكبووي ساَلي 

ايينيدا طةورةبوو. فرانكفؤرت بوو لةفةزايةكي زؤر ئ
لةسةردةمي تازةالوَيتيدا زؤرحةزي لةبنةما 
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بةَلَيندةرانةكاني بريي يةهوودي دةكرد. فرؤم دوايي 
نووسي: "ثرت لةهةموو شيَت نوسراوة 

ياو عامووسء هووشةع عثَيغةمبةرانةكاني ئةش
طؤِرانكاري لةبريي مندا دروست كرد. ئةوةندة وة 

ارةساتةكان دواي هةِرةشةو ثَيشوَيذييةكاني ك
كاريطةري بةَلَيين  نةكةومت، بةَلكو ثرت كةومتة ذَير

وَينةي ئاشيت جيهانيء  …"كؤتايي مَيذوو"
سازاني نَيوان نةتةوةكان لةتةمةني دوازدة سَيزدة 

دانام". فرؤم هاوِرَي  ساَليدا كاريطةري قووَلي لةسةر
ي ذياني 30لةطةَل لؤوَينتاَلدا لةسةرةتاكاني دةيةي 

 نَيو ئاَلقةي خاخامي نؤبَلةوة.  خؤيدا ضووة
ئةطةرضي فرؤم ثاش ئةوةي كة بؤيةكةجمار 

دا لةشاري مؤنيخ دةروونشيكاري  1926لةساَلي 
كرا بةكردةوة دةسيت لة دةستوورة ئاينييةكان 
هةَلطرت، بةالم رةنط و بؤي جؤرَيك ثاشخاني 
ئاييين تةنانةت لةدوايني بةرهةمةكانيدا بةدي 

 دةكرَيت. 
كةفرؤم لةثَيشينياني يةهووديي  ئةو شتةي

خؤي وةرطرتبوو طةلَيك جياوازبوو لةو شتانةي كة 
هؤركهاميةرو ئادؤرنؤ لةثَيشيناني خؤيان 
وةرطرتبوو. فرؤم بةجَيي جةختكردن لةسةر 
تايبةمتةندي رةنطنةدراوانةي هةقيقةت و نةبووني 
ئةطةري ثَيناسةكردني سروشيت مرؤظ، جةخيت 

سان ناسي فةلسةيف دةكرد. لةسةر بؤضوونَيك لةئين
و مارتني بووبَير و ئةنداماني تري وفرؤم هةر وةك

ضييةتي ئينسان بةو شتة دةزانَي  lir houseئةَلقةي 
كة بةهؤي ثَيوةندي ئينسان لةطةَل جيهان و 
دانووستاندن لةطةَل كةساني دةورووبةر دةخوَلقَي. 
ئةم بابةتة زؤر ئاشكرا لةدواين بةرهةمةكانيدا، ئةو 

تةي كة دةزطاكةي بةجَيهَيشت، بةدي دةكرا. بةالم كا
فرؤم بةردةوام جةخيت لةسةر واقيعي زاتي ئينسان 
دةكرد. مةبةسيت ئةو لةو ضييةتيية ضةمكَيكي 

ي رؤحي نةبوو، بةَلكو Naturaقةتيس ماو وةكوو 
ثرت ضةمكَيك بوو كة لةسةر ثتانسَيلي زاتي مرؤظ 

يؤناني. هةر  ي physisدامةزرابوو واتة شتَيك وةكو 
هَيما ئينسان  بةم ثَيية فرؤم لةسةر طةلَيك لة

ناسييةكاني "دةست نووسة ئابووري و 
فةلسةفييةكاني ماركس جةخت دةكات. لةم 

الي -يكرت بووزنَي بارةيةوة فرؤم لةطةَل ماركوزةدا
خواروو تا ئةو كاتةي كة ماركوزة هَيشتا سةرقاَلي 

و ئادؤرنؤ. تا هؤركهاميةر -كاروباري دةزطاكة بوو
لةنَيو ئةو كةسانةي كة لةطةَل قوتاخبانةي 
فرانكفؤرتدا هاوكارييان دةكرد فرؤم ثرت لةهةموويان 
ضةمكي نامؤيي ماركسي بةكاردةهَينا، بةتايبةت 
لةو بةرهةمانةي دا كةثاش هاتنةدةرةوة 
لةدةزطانوسي. ئةو هةوَلي دةدا تاكوو تايبةمتةندي 

ينيةكاني خؤي زاتي ئينسان بكاتة بنةماي رؤشنب
لةبارةي مرؤظي طةشةكردووةوة، بؤية بةشوَين 
نيشانةطةلَيك لةو بابةتة لةبةرهةمةكاني بريمةندانَيك 

دا 40لةدةيةي  ،دا دةطةِرا زاو ديويينؤوةكوو سثي
هةوَلي دا بضَيتة هةرَيمي سةرووي دةروونزانييةوةو 
بةرةو ئاسيت دةزطايةكي ئةخالقي بِروات كة 

 ئينساني دامةزرابَيت. لةو ئةويش لةسةر سروشيت
كة  -ديوي رواَلةتي زانسيت ئةخالقي ئةودا

بةشَيوةيةكي زؤر تةواو لةكتَييب ئينسان بؤ خؤيدا 
سروشتطةري وةبةرضاو -( باسكراوة1947)

دةكةوَي كة هةندَي لة رةخنةطران ثَيداطرتن لةسةري 
 بةدذوار دةزانن. 
دا فرؤم نةتةنيا دةزطاكة بةَلكوو 40لةدةيةي 

رؤيدطةري ئؤرتؤدؤكسي وةالنا. هةَلبةت ئةمة بةو ف
ماناية نيية كة فرؤم تَيكِراي رةهةندةكاني 
هةَلوَيسيت ثَيشووي خؤي وةالنا ئةو ثاشان 
نووسي: من هةرطيز فرؤيدطةريم وةالنةناوة مةطةر 

بةيةك  دؤيئةوةي كة ئةندَيشةي فرؤيدو تيؤري ليب
ؤيد شت بزانرَي.. لةالي من دةسكةوتي سةرةكي فر

ضةمكي نةستء رةنطدانةوةكاني لةدةروون ذاكاوي 
)دةروون الوازي(دا و خةونةكانء هةروةها 
"رووبةِرووبوونةوة" )راوةستان( و بؤضووني 
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طةشةمةندانة لةكةسايةتيية. تَيكِراي ئةم ضةمكانة 
لةبةرهةمةكاني مندا زؤر طرنطنء ئةو بؤضوونةي كة 

ةالناوة، دؤي فرؤيدم ويدةَلَي ضونكة من تيؤري ليب
فرؤيدطةريم وةالناوة بؤضونَيكي هةَلةية كة 
لةروانطةي فرؤيدطةري ئؤرتؤدؤكسةوة سةيري ئةو 
دياردةية دةكات. لةهةرحاَلدا من دةروونشيكاريم 
وةالنةناوةو قةت هةوَلي دامةزراندني 
قوتاخبانةيةكي تايبةمت نةداوة. ئةطةرضي 
ئةجنوومةني نَيونةتةوةيي دةروونشيكاري مين 

( ئةندامي 1971ردووة بةالم هَيشتا )دةرك
ئةجنوومةني دةروونشيكاري واشةنطتؤمن كة 
ئةجنومةنَيكي فرؤيديية. من بةردةوام لةفرؤيدطةري 
ئؤرتؤدؤكسء شَيوة برؤكراتَيكةكاني رَيكخراوة 
فرؤيديية نَيونةتةوةييةكان رةخنةم طرتووة بةالم 
تَيكِراي كاري تيؤريكي من لةسةر طرنطرتين 

ضةمكة بان  اني فرؤيد داِرَيذراوة جطة لةكةشفةك
 سانةكاني ئةو نةبَي. نادةروون

لةروانطةي خاوةن راياني ترةوة، دةست 
هةَلطرتين فرؤم لةتيؤري ليبدؤو تومخة 
سةرةكييةكاني تري ئةندَيشةي فرؤيد، وةكو طرَيي 
ئؤديب، بةواتاي دووركةوتنةوةيةكي بةرينة 

ثَيية دةتوانني لةئةندَيشةي ئؤرتؤدؤكسي، بؤية بةو 
بَلَيني فرؤم رَيظيزيؤنيستَيكي تةواوة. فرؤم 
بةجياوازي دانان لةنَيوان كةشفة كلَينيكييةكاني 
فرؤيدو بان دةروونزانييةكاني ئةو كة مةبةسيت 
فرؤم نةتةنيا رةوتء روانطة كَيشة خوَلقَينة 
ناسراوةكاني فرؤيد لةمةِر غةريزةكاني ذيان و 

يؤري بِرواثَيكراوي مةرط دةطرَيتةوة بةَلكو ت
دةبووة هؤي توِرةييةكي  -دؤشي لةبةردةطرتيليب

ثَيوةندييةكي  زؤر لةاليةن ئةو كةسانةوة كة
نَيزيكيان لةنَيوان ئةو دووانةدا دةديت يةكَيك لةو 
كةسانة هاوِرَيي نَيزيكي خؤي لةو دةزطايةدا بوو. 
ئةطةر ضي هيضكات فرؤم لة هةوَلدان بؤ 

كاري و ماركسيسم ثاشطةز تَيكةَلكردني دةروونشي

نةبووةوة بةالم دوايني هةوَلةكاني ئةو لةسةر 
شَيوةطةلَيكي دياريكراو لةكاري فرؤيد داكؤكي 
نةدةكرد بةَلكو بةشَيوازَيكي روو لةطةشة ئةو 
هةواَلنة لةسةر ئةو رؤشنبينيية دةروونناسانة 
دةِرؤيشت كة لةاليةن ماركسةوة ثَيش بيين كرابوو. 

دا خةريكي نوسيين  1963لةساَلي  كاتَي كة فرؤم
ذياننامةي هزري خؤي بوو، ماركسي وةك 
بريمةندَيكي مةزنرتو كاريطةرتر لةثرؤسةي 
ئاَلءطؤِري هزري خؤيدا زاني. "ماركس 

جيهاني -كة كة طرنطييةكي مَيذوويييةكةسايةتي
هةية بؤية لةم رووةوة تةنانةت ناكرَي كة فرؤيدو 

، ئةمة ثَيويسيت ئةو ثَيكةوة هةَلسةنطَيندرَين
بةوتنيش نيية". ضةمكي ثَيغةمبةر ئاساي ئاشيت 
جيهاني كة هةر لة سةردةمي الوَيتييةوة لةزةيين 
فرؤمدا رؤضوو بوو بوو بةهؤي ئةوةي كة ئةو 
سةرةجني روانطةكاني ماركس لةو بارةيةوة بداتء 

ئاوةالييةوة بؤضوونة هاوشَيوةكاني ماركس  بةدَل
ضاوثؤشي لةهَيما كةمرت  لةو بارةيةوة وةرطرَي و

ثؤزةتيظةكاني فرؤيد بكات، هةرضةن كة فرؤم 
 بةطةلَيك لةضةمكة فرؤيدييةكان ئةمةكدار مايةوة. 

ساَل ثَيش، كاتَي كة فرؤم بوو  30بةهةرحاَل 
بةئةندامي ئةو دةزطاية بريوِرايةكي تةواو جياوازي 
لةبارةي فرؤيدةوة هةبوو. ئةو ثاش تةواوكردني 

نكؤوةكاني هايدَيلبَيرطء فرانكفؤرت زا خوَيندن لة
و مؤنيخ، لةدةزطاي دةروونشيكاري بَيرليندا فَيري 
دةروونشيكاري بوو. ئةو لةاليةن هانس زاخسةوة 
دةروونشيكاري كراو فرؤيدطةرا طةلَيكي 
بةناوبانطيش، وةكو تيؤدؤريك، كاري فَيركاري 

دا كاري  1936ئةويان لةئةستؤ بوو. فرؤم لةساَلي 
دني كلَينيكي دةستثَيكرد، ئةطةرضي فرؤم دةرمانكر

وةكو زاخس و زؤربةي دةروونشيكارة 
سةرةتاييةكاني تر دةورةي ثزيشكي نةخوَيندبوو. 
فرؤم ثَييوابوو كاري بةكردةوة لةطةَل نةخؤشةكان 
بةردةوام بزوَينةرَيكي ثِر بايةخ بؤ بةرهةمة 
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تيؤرييةكاني ئةون، ئةزموونَيك كة ئةنداماني تري 
ةدةستيان نةهَينا. نوسراوة سةرةتاييةكاني دةزطا ب

طؤظارة  فرؤم ثاش ماوةيةكي كورت لة
دةروونشيكاريية ئؤرتؤدؤكسةكاندا، وةكو نامةي 
بارهَيناني دةروونشيكاري كة ئا. ج. شتورفَير 
ئَيدييت دةكردو هةروةها ئؤرطاني فرؤم بةناوي 

Imago .وة دةركةوتن ، 
رؤم ئةطةرضي زؤربةي ئةو بابةتانةي كة ف

هةَليدةبذاردن ثشتخانَيكي ئايينيان هةبوو )بؤ 
منوونة خوَيندنةوةي سةبت( بةالم فرؤم هؤطري 
سةرةتايي خؤشي لةمةِر طؤِرانكاري لةدةروونزاني 
كؤمةاليةتيدا ثيشان دةدا. ئةو وتارةي كة لةساَلي 

دا  psychoanalytische Bewegongدا لة 1931
اسةت"ي ناو باَلويكردةوةو "دةروونشيكاري و سي

بوو مشتومِري زؤري لةكؤِرو كؤمةَلة 
دةروونشيكارييةكاندا لَيكةوتةوة. توَيذينةوةي 

طؤِر َلوبةردةوام و سةرةتايي فرؤم لةذَير ناوي ئا
لةبنةماكاني مةسيحدا، كةتوَيذينةوةكةي رايك 
لةبارةي هةمان كَيشةوة بزوَينةري فرؤم لةو كارةي 

ةِر دابوو، ثيشاندةري ويسيت فرؤم لةم
دةوَلةمةندكردني فرؤيدطةري بةيارمةتي 
رؤشنبينيية ماركسييةكان بوو. فرؤم دةَلَي 
بؤضووني رايك لةمةِر بةيةكسان زانيين مةسيحيية 
سةرةتاييةكان، واتة ثَيناسةكردني ئةوان 
بةطرووثَيكي دياريكراو كة خاوةني واقيعَيكي 
دةرووني وةكويةكن، هةَلةية لةم بوارةدا رايك 

 وةكوو هارناك دةضَي: "ئةو شتةي كة لةكةسانَي
بريي دةباتةوة ئةوةية كة بابةتي  رايك لة

يان  دةروونناسانة لَيرةدا تاكَيكي دياريكراو
بةشَيوةي رَيذةيي خاوةني  تةنانةت طروثَيك كة

ثَيكهاتةيةكي دياريكراو نةطؤِري دةرووني بَيت نيية 
كة بةَلكوو بابةتةكة بريتيية لةطرووثطةلَيكي جياواز 

خاوةني هؤطري دةروونيء كؤمةاليةتي جياوازن". 
طؤِراني بنةِرةتي لةبنةماكاني مةسيحدا لةروانطةي 

هةر لةئيدةي ئاداثتاسيؤني سةدة  -فرؤمةوة
سةرةتاييةكانةوة كة تَييدا ئينسان دةبَيتة خودا تا 
بؤضووني هؤمؤسيين لةمةِر بةئينسان بووني 

تييةكانة. بةرهةمي طؤِرانكاريية كؤمةالية-خودا
تيؤري يةكةم ثيشاندةري دوذمين و سةربزَيوي 
مةسيحيية سةرةتاييةكان لةبةرانبةر دةسةاَلتي 

 باوكداية.
بةالم وةرطرتين تيؤري دووهةم بةواتاي 
قبوَلكردني دةسةاَلتي خوداو رَينوَينيكردني 
دووبارةي رقء قينة بؤ ناخي ئينسانةكان، واتة بؤ 

َي: "هؤكاري ئةم ناخي مةسيحييةكان. فرؤم دةَل
 -طؤِرانكاريية، طؤِرانةكاني دؤخي ئابووري

كؤمةاليةتي يان ثاشةكشةكردني هَيزة ئابوورييةكان 
و ئاكامة كؤمةاليةتييةكاني ئةوانةية. 

ثيشانداني  ئيدئؤلؤطةكاني ضينة باال دةستةكان بة
دؤخة هَيماييةكان بةخةَلك و رَينوَيين توندوتيذي و 

ؤ ئةو كاناالنةي كةلةباري ناِرةزايةتي ئةوان ب
كؤمةاليةتييةوة خةساريان لَيناكةوَيتةوة، ئةم 

 طؤِرانكارييةيان بةهَيزو خَيراكرد". 
فرؤم بةجةخت كردن لةسةر وردبوونةوة 
لةجياوازييةكاني نَيوان تاقمة كؤمةاليةتييةكان تا 
ثَيوةندداني بةريين فَيركاريية ئيدئؤلؤذيكةكان و 

ة طشتييةكان ثَيكةوة، جةخت ثَيويستيية دةروونيي
لةسةر هةمان بابةت لةرةهةندي دةروونناسانةوة 

ثاش -دةكات كة هؤركهاميةرو ماركوزة
ك الةمةِر ضةمكي ت-جيابوونةوةي لةهايدطةر

( دةيكةن. Historicityرةهةندي "مَيذووييطةري" )
فرؤم لةو شوَينانةدا لةتومخة تايبةتةكاني 

كة مَيكانيسمة  ئةندَيشةي فرؤيد كةَلك وةردةطرَي
دةروونشيكارانةكان وةكو ضةمكي نَيوةجني نَيوان 
تاكء كؤمةَلطا بةكاردةبات، بؤ منوونة كاتَي 
كةدوذمين لةطةَل دةسةاَلتدا بة هؤي ضةمكةكاني 
رقء قيين ئؤديثي لةبةرانبةر باوكدا دةردةبِرَي، 
دةزطا هةر بةو شَيوةية طةلَيك لةضةمكة 
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ؤوركنا لةيةكةمني فرؤيدييةكاني بةكارهَينا، ب
ثَيي سثَيردرا كة لةبارةي  zeitschriftذمارةي 

طؤِرانكاري لة بنةماكاني مةسيحدا رةخنةيةك 
ي وةكو يةكةمني منوونةي ةبنووسَيء ئةو ئةم وتار

كؤنكرَييت تَيكةَلكردني ئةندَيشةكاني ماركس و 
 زاني.  فرؤيد

هةر لةو ذمارةيةي طؤظارةكةدا فرؤم هةوَلي دا 
اييةكاني دةروونزاني كؤمةاليةتي شرؤظة ياسا بنةم

بكات. ئةو لةو وتارةيدا رةخنةي لةو بؤضوونة 
دةطرت كة دةروونزاني تةنيا كاري بةتاكةوةيةو 
بةمةبةسيت راظةكردن و روونكردنةوةي ئةم 
روانطةية بةرهةمة سةرةتاييةكاني رايشي بةمنوونة 
هَينايةوة. ئةطةرضي فرؤم هَيرشي دةكردة سةر 

ؤحي كؤييء جةماوةري بةالم لةسةر ئةو ضةمكي ر
بِرواية بوو كة تاك بةتةواوي لةهةلء مةرجي 
كؤمةاليةتي جوداناكرَيتةوة. فرؤم ئةركي 
راستةقينةي خؤي لةساغكردنةوةو 
دةوَلةمةندكردني بنةماكاني ماركسيسم دةزاني و 
بَي ئةمالوال ئةو ئةركةي قبووَل كردبوو. بةِراي فرؤم 

كة بِرواي بةو  تاوانبار كراوة ماركسيسم بةهةَلة
كانةية هةية كة لةسةر بنةماي لدةروونزانيية ساوي

بةرضاوتةنطي و فراواخنوازي مرؤظ دامةزراوة. فرؤم 
رةخنة لةبَيرتراند راسَلء هندريك دؤمةن دةطرَي و 

تاوانبار دةكات كة بةهةَلة نكوَلي طةري بةوة ئةوان 
َيطةيشتين ئابووري ثاَلدةدةنة ماركسةوةو بنةماي ت

ماركس لةمرؤظ لةو خاَلةدا ثَيناسة دةكةن. فرؤم 
كةمرت  -دةَلَي خاَلة دةروونناسانةكاني ماركس كةمن

لةوةي كةفرؤم دوايي ثَيداطري لةسةر دةكات. 
لةروانطةي ماركسةوة ئينسان خاوةني ثاَلنةري 
بنةمايي دياريكراوة. )برسَييت، خؤشةويسيت و 

دات. فراواخنوازي هتد( كة هةوَل بؤ وةديهاتن دة
تةنها بةرهةمي دؤخة كؤمةاليةتيية تايبةتةكانة. 
بةهةرحاَل ماركسيسم ثَيويسيت بةرؤشنبيين 
دةروونشيكارية، كةسانَيك وةكوو كائؤتَيسكي و 

بَيرنشتاين بةهؤي بؤضووني ئيدةئاليسيت ساكار 
لةمةِر غةريزة ئةخالقيية زاتييةكان نةيانتواني 

ئةو كارة سةركةون. لةداناني ثَيشةكييةك بؤ 
دةروونشيكاري دةتوانَيت ئاَلقةي ونبووي نَيوان 

 -سةرخاني ئيدئؤلؤذيكء ذَيرخاني ئابووري
كؤمةاليةتي ئامادةبكات. بةكورتي دةروونشيكاري 
دةتوانَيت بؤضووني ماتَيرياليسيت لة زاتء ضييةتي 

 مرؤظ دةوَلةمةندبكات. 
بةهةرحاَل فرؤم خاوةني ئيدةيةكي روون بوو 

ؤ كةَلك وةرطرتن لةثِرسةمةرترين رةهةندةكاني ب
دةروونشيكاري لةدةروونزاني كؤمةاليةتيدا. ئةو 
لةسةرةتاي وتارةكةي خؤيدا رووني دةكاتةوة 
كةتيؤري غةريزةكاني مةرطء ذياني فرؤيد بةهؤي 
تَيكةَلكردني نائةقاَلني ذينةوةرناسي و 
دةروونزانييةوة رةت دةكاتةوة. بةالم فرؤم ئةو 

هاندةرة  بةشكاريية سةرةتاييةي فرؤيد واتةدا
ئؤرؤتيكةكانء ثاراستين نةفس قبووَل دةكات. 
اليةني دووهةمي ئةو دابةشكاريية واتة ثاراستين 
نةفس دةكرَي بةهؤي خولياطةري و جَيطؤِركَي و 

بكرَيتةوة )بؤ منوونة، دةكرَي  هةَلدانةوةوة قةرةبوو
وة ساديسم بةهؤي هةندَي لةشَيوة ثةسةندكرا

كؤمةاليةتييةكانةوة قةرةبوو بكرَيتةوة( بةالم اليةني 
يةكةمي ئةو دابةشكاريية، واتة لةهاندةرة 
ئؤرؤتيكةكاندا، وةها دياردةيةك قةت ِروو نادات 

دادةمركَيتةوة(،  )برسَييت تةنها بةهؤي نانةوة
هةَلبةت سَيكسواَليتة لةطةَل دؤخة 

هةية. كؤمةاليةتييةكاندا هاوئاهةنطييةكي ثرتي 
دةروونناسي كؤمةاليةتي شرؤظةكةر ئةركي ئةوةية 
كة، ئةو رةفتارةي كة بةهؤي نةستةوة هةَلخِرَينراوة 

-بةثَيي كاريطةرييةكاني ذَيرخاني ئابووري
كؤمةاليةتي لةسةرهاندةرة سةرةكيية دةروونييةكان 
دةرك بكات. فرؤم دةَلَي ئةزموونةكاني سةردةمي 

ة ضوونكة بنةماَلة منداَلي بةتايبةت طرنطي هةي
هؤكارَيكي كؤمةاليةتيية. )جةختكردني فرؤم لةسةر 
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بنةماَلة لةماوةي سةرقاَلبوونيدا بةردةوام بوو 
ئةطةرضي فرؤم دوايي دةَلَي: "نابَي دةروونشيكار 
تةنيا ئةزموونةكاني سةردةمي منداَلي لةبةرضاو 
بطرَي بةَلكوو دةبَي سةرنج بداتة ئةو رةوتة 

ستا لةئاراداية"، بؤية فرؤم بةو نةستانةي كة ئَي
 وتةية جةخيت خؤي لةسةر سةردةمي منداَلي هَيور

دةكاتةوة. ئةمة لةحاَلَيكداية كة ئةو لةسةرةتاكاني 
دةروونشيكاري  دا بةهؤي بِرواي ثتةو بة30دةيةي 

ئؤرتؤدؤكسةوة جةخيت زؤري لةسةر سةردةمي 
 منداَلي دةكرد(. 

ةك خاوةني ثاشان فرؤم دةَلَي هةر كؤمةَلطاي
يناَلي تايبةت بةخؤيةتي كةبريتيية يدثَيكهاتةي ليب

لةلَيكدراوي هاندةرة سةرةكيية ئينسانييةكانء 
هؤكارة كؤمةاليةتييةكان. ئةركي دةروونزانَيكي 
كؤمةاليةتي ئةوةية كة بزانَي ئةم ثَيكهاتة ليبيديناَلة 
ضؤن وةكو ثَيوةنددةري كؤمةَلطا كاردةكات و ضؤن 

تدارَييت سياسي كاريطةر دةبَي. لةسةر دةسةال
لَيرةدا دةبَي ئةوةش زَيدةبكرَي كة روانطةكاني فرؤم 
لةسةر ئةزموونة كردةوةييةكان دامةزراوة. ثرؤذةي 
توَيذينةوةي منوونةكاني دةسةاَلتي كرَيكاران 
كةبِرياري بةِرَيوةضووني لةثةيظني كاتي كرانةوةي 

وو و فرؤم هؤركهاميةردا راطةيةندرابوو، لةطةِردا ب
زؤرتر كارة ئةزموونييةكاني سةرثةرةشيت دةكرد. 
هةر بةو جؤرةي كة ئةو لة وتارةكةيدا رووني 
كردةوة ثَيش طرميانةي ئةم توَيذينةوةية وةالناني 

لةاليةن زؤربةي  ئةو نؤرمة بؤرذواييانة بوو كة
ةها وةرطريابوون. ئةو دةَلَي رِ دةروونزانةكانةوة بة

كؤمةَلطاي ئَيستا  كة طشتاندني ئةزمووني
َيي ئؤديث بةسةر ردةطةِرَيتةوة بؤ طشتاندني ط

تةواوي طؤِرانكاريية مرؤظييةكاندا. بةالم لةِراستيدا 
ئةم طرَيية تةنيا دةطةِرَيتةوة بؤ كؤمةَلطا 
"باوكساالر"ةكان. دةبَي دةروونزاني كؤمةاليةتي 
بةو راستيية بطات كة لةكاتي طؤِراني ذَيرخاني 

ةاليةتي هةر كؤمةَلطايةكدا، كاركردي كؤم-ئابووري

كؤمةاليةتي ثَيكهاتةي لَيبيديناَلي ئةو كؤمةَلطايةش 
طؤِراني بةسةردا دَيت. فرؤم دةَلَي لةكاتي هةَلضوون 
و داضووني نَيوان ئةو دووانةدا ئةطةري هاتنةئاراي 
دؤخَيكي مةترسيدار زؤرة. فرؤم دواتر لةدةيةكاني 

لةسةربةستيدا ئةو ثرسةي ثاشرتدا لةكتَييب هةاَلتن 
 ادةيةكي زؤر بةرباَلوتر كردةوة. رِ سةرةوةي تا

ثاشان فرؤم بةمةبةسيت ئامادةكاري بؤ 
طشتاندني تيؤرييةكاني، لةيةكةمني وتاري لة 

zeitschrift  دا، سةرنج دةداتة ثرسي دابةشكردني
كةسايةتييةكان. لَيرةشدا فرؤم فرؤيدي 

بؤضووني دةمَينَيتةوة. ئةو لةزؤر بواردا 
دةروونشيكارانةي كةسايةتي وةكو شَيوازبةندي 
ثةرضةكردارانةيان هةَلدانةوةي هاندةرة 
بنةماييةكاني ليبيديناَل قبووَل كرد. فرؤم بةثَيي 
روانطةكاني كارل ئابراهام و ئَيرنَيست جؤنز 
دةسيت داية داِرشتين جؤرةكاني كةسايةتي ئؤراَلي 

وان ئةو سَي جؤرة و ئاناَلي و جَينتاَلي. فرؤم لةنَي
كةسايةتي جَينتاَلي  لةكةسايةتيدا، جةخيت لةسةر

دةكردو ئةو جؤرة كةسايةتييةي لةطةَل سةربةخؤيي 
و ئازاديء هاوِرَييةتيدا بةتةبا دةزاني. ئةو لةطةَل 
كةسايةتي ناجَينتاَليدا دوذمين دةكرد. ئةو 
روانطةية، لةتايبةمتةنديية بةرضاوةكاني دوايني 

ئةو بؤضوونة ئةوي ، ةو بووبةرهةمةكاني ئ
لةماركوزة جودا دةكردةوة، ماركوزة روانطةيةكي 
زؤر جياوازي لةبارةي "بَي سةرةو بةرةيي ضةند 

( ثَيش perversity polymorphousشَيوةيي". )
جَينتاَلي هةبوو. لَيرةدا دةبَي ئاماذة بةوة بكرَي كة 

دا، كة  ئةو روانطةيةي فرؤم لةطةَل روانطةي رايش
خؤي خةريكي دابةشكردني  اتةدا بؤلةو ك

جؤرةكاني كةسايةتي بوو، نَيزيكرت بوو. ئةو دووانة 
هةروةها لةبارةي دةرةجنامة رزطاري دةرانةكاني 
ثَيوةندي جنسي جَينتاَلي سةركوتنةكراووة 
هاودةنط بوون، ئةطةرضي فرؤم ئةو بابةتةي 
بةتةواوكةر نةدةزاني. لةساَلةكاني دواتردا طومان و 
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ي فرؤم لةمةِر روانطةكاني رايش ثرت بؤوة دوودَل
ضونكة فرؤم طةيشتة ئةو بِرواية كة نازييةكان 
دةريان خستوة كة ئازادي جنسي رةنطة نةبَيتة 

 هؤي ئازادي سياسي. 
فرؤم ثاش جةخت كردن لةسةر طرينطي بنةما 
سةرةكيية ليبيديناَلةكان لةجؤرةكاني كةسايةتيدا 

ؤ جارَيكي تر هةنطاوَيكي تر ضووة ثَيشةوةو ب
جةخيت لةسةر كاريطةري ئةو هؤكارة 
كؤمةاليةتييانةكرد كة بةرهةمي ياساو رَيساكاني 
بنةماَلةية. بؤ منوونة ئةو باسي كاريطةري 

ووخدةي زؤر سةركوتكةرانةي جنسي دةكرد كة رخ
طؤِري وؤي بةربةست لةبةرانبةر ئاَلهرةنطة ببَيتة 

بةو ثَيية  ثَيكي سَيكسواَليةتي جَينتاَليداوورَيك
 جؤرةكاني كةسايةتي ثَيش جَينتاَلي بةهَيزبكرَين. 

فرؤم )لةم نووسراوةيةدا( كةم تا زؤر 
فرويديستَيكي ئؤرتؤدؤكسة: "لةبةرئةوةي كة 
بنةماي نيشانةكاني كةسايةتي لةثَيكهاتةي 
ليبديناَل داية، ئةم نيشانانة بةشَيوةيةكي رَيذةيي 

ةي فرؤم خاوةني سةقامطريين" لةكؤتايي وتارةك
سةرجنَيكي هةمةاليةنةي ثَيوةندي نَيوان "رؤحي 
سةرمايةداري" و ئاناَلي بوون دةدات. ئةو بةكةَلك 
وةرطرتن لةبةَلطةهَينانةوةي نوَي، ئةقاَلنييةتي ثاوان 
خوازانةو خاوَينطةرانةي بؤرذوايي ثَيوةند دةداتة 

لني و سةركوتطةري ئانالييةوة. ئةو دةَلَي ثديسي
ةو تايبةمتةنديية بؤرذواييانة، رةنطدانةوةي ئ

بةهؤي كةلَيين نَيوان ئايدؤلؤذي )بةماناي بةريين 
وشةكة جؤرةكاني كةسايةتيش دةطرَيتةوة( و 

ئابوورييةكان، سةدةي -طؤِرانكاريية كؤمةاليةتي
بيستةم و كؤِرو كؤمةَلة ثرؤليتارييةكانيشي 

. ثَيوةندي نَيوان ئةو دوو دياردةية ةطرتؤتةو
فرؤم لةدوايني توَيذينةوةي  بوو كة ثَيوةندييةك

كتَييب هةالتن  ضاكسازي ديين، كة لة لةمةِر
هاتووة، طةِراوةتةوة سةري. بةالم تا  لةسةربةستيدا

ئةو كاتة روانطةي ئةو لةبارةي ئانالي بوونء تيؤري 

دؤي فرؤيد بةطشيت ئاَلءطؤِري طةورةي يليب
بةخؤوة ديبوو. ئةطةرضي وةسف كردني كلَينيكي 

كةسايةتي جؤري ئانالي لةم دوايني بةرهةمةيدا لة
نةطؤِرابوو بةالم شرؤظةكردني فرؤم بةتةواوي 

 رةنطَيكي تري بةخؤوة طرتبوو. 
هةر بةو جؤرةي كةثَيشرت ئاماذةي ثَيكرا 
هؤكاري ئةو طؤِرانة وردبوونةوة كلَينيكييةكاني 
ئةوبوون. بةالم سةرضاوةيةكي هزريش بووني 

و بدات بؤ داِرشتين روانطةي هةبوو كةيارمةتي ئة
نوَيي خؤي. لةناوةِراستةكاني دةيةي بيستدا فرؤم 
بؤ يةكةجمار لةطةَل بةرهةمةكاني تيؤري دارَيذو 
ئينسانناسي سويسري سةدةي نؤزدة، يؤوهان 
ياكوب باخؤفن، ناسياري ثةيدا كرد. 
توَيذينةوةكاني باخؤفن لةبارةي فةرهةنطي 

لةدةيةي شةسيت  دايكساالرييةوة كة بؤيةكةجمار
سةدةي نؤزدةهةمدا باَلوكرايةوة دوو دةية ثاش 

دا وردة وردة لةبريضؤوة. بؤ  1887مةرطي لةساَلي 
 امانة دةروونناسانةكاني فرؤيد لةِرمنوونة، 

بنةِرةتدا لةتوَيذينةوةكاني سَيرجيمزفريزر لةمةِر 
بةالم باخؤفنء  ،تووتَيميسمةوة سةرضاوةي طرتبوو

ني تري دايكساالري، وةكوو لوييس تيؤري داِرَيذةرا
كؤمةَلة  مؤرطان، ثَيش ئةوةي لةبريبربَينةوة لةكؤِرو

سؤسياليستييةكاندا ناسراوييان بة دةستهَينا. بؤ 
منوونة كتَييب ئةنطَلس بةناوي سةرضاوةي بنةماَلة 

( و كتَييب بَيبل بةناوي ذنء سؤسياليسم 1884)
 ( زؤر قةرزداري ئةوانةية. 1883)

بيسيت سةدةي بيستةمدا تيؤري لةدةيةي 
دايكساالري شةوقء جمء جؤَلَيكي نوَيي خستةنَيو 
كؤِرو كؤمةَلة جؤر بةجؤرةكانةوة. رةخنةطرة دذ 
بةمؤدَيرنيستةكاني كؤمةَلطاي بؤرذوايي، كةسانَيك 
وةكوو ئالفرَيد بؤوملرو لوودويك طالكز، بةهؤي 
هَيما رؤمانتيك و سروشت طةرانةو دذي 

تيؤريية روويان لَيكرد. هةندَي لة  هزرييةكاني ئةو
قوتابيانء شوَين كةوتوواني طَيئؤرطة )شاعري( بريي 
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بةذني مامؤستاكةيان وةالناو ئاَلقةي طَيئؤرطةيان  دذ
بة مةبةسيت دؤزينةوةي ذنَييت هةميشةيي 
بةجَيهَيشت. هةر بةو جؤرةي كة ي. م. باتلَير 
 ئاماذةي ثَيكردووة ئةو رووداوة دووثاتبوونةوةي

طةِراني شوَينكةوتوواني سةن سيمؤني فةرةنسي 
عريفاني" لةحةفتاساَل -بوو بةشوَين "دايكي

ثَيشدا. لةو ئاَلقةئينسان ناسانةي بريتانيادا كة 
ئؤرتؤدؤكسرتبوون لة توَيذينةوةكاني برؤنسيالو 
مالينؤفسكي لةمةِر فةرهةنطي دايك ساالر، كتَييب 

ا، سَيكسء سةركوتكةري لةكؤمةَلطاي وةحشيد
( كةَلك وةردةطريا تا بةو جؤرة طشطريبووني 1927)

طرَيي ئؤديثي فرؤيد رةتبكرَيتةوة. هةر لةو كاتةدا 
كتَييب رابَيرت بريفؤ بةناوي دايكان: توَيذينةوةيةك 
لةمةِر بنةماكاني هةستةكان و دامةزراوةكان 

 ( هؤطرييةكي زؤري لَيكةوتةوة. 1927)
 هةروةها لةكؤِرو كؤمةَلة دةروون

كارييةكانيشدا تيؤري دايك مةزني شي
لةبةرتيشكَيكي نوَيدا كةوتة بةر سةرنج. ويلهَيَلم 

سةرةجني ئةو  كة رايش لةو يةكةم كةسانة بوو
لةكتَييب  1933دا، ئةو لةساَلي  بابةتةي

دةروونزاني جةماوةري فاشيسمدا نووسي دايك 
مةزني تةنيا جؤري راستةقينةي بنةماَلةية لة 

ش يةكَي مي"دا. فرؤ"كؤمةَلطاي سروشيت
لةهةَلسووِراوترين اليةنطراني دايك مةزني بوو. ئةو 

لةتوَيذينةوةيةكي درَيذدا كتَييب  1932ساَلي 
دا بةئةَلمانييةكان ناساند.  zeitschriftدايكاني لة 

ثاشان وتاري بريفؤ بؤخؤي بةناوي "هةستة 
بنةماَلةييةكان" بةزماني ئينطليسي لةضاثدرا. فرؤم 

ئةو تيؤرييةي بريفؤي وةرطرتبوو كة بةتايبةت 
ثَييواية تَيكِراي خؤشةويستييةكان و هةستة 
بةرانبةر خوازانةكان لةبنةِرةتدا لةخؤشةويسيت 
دايكانةوة هاتوون كةئةوةش بؤ خؤي بةرهةمي 
سةردةمي درَيذخايةني زطثِري و ضاوةدَيرَي ثاش 
زايينة. كةوابوو بةثَيضةوانةي روانطةكاني فرؤيدةوة 

يسيت بةرهةمي سَيكسواليتةنيية. لةراسيت خؤشةو
ةوة -سَيكس زؤرتر ثَيوةندي بةرقء لةنَيوبردن

هةية. فرؤم هةروةها رَيز لةسةرجنداني بريفؤ بؤ 
هؤكارة كؤمةاليةتييةكان دةطرَي. ثياوَييت و ذنَييت 
بةثَيضةوانةي بؤضووني رؤمانتيكةكان ثيشاندةري 
جياوازييةكي "زاتي" جنسي نيية، ئةوانة 
لةجياوازي لةكاركردةكاني ذيانةوة ثَيكهاتوون، ئةو 
كاركردانة بةهؤي كؤمةَلطاوة دياريكراون. كةوابوو 
 لةباري ئابوورييةوة مةِرداري تاك هاوسةريي بةهَيز
كردووة، ئةوكارة بةهؤي بزاظء سةرثةرةشتياري 
شواني ثياوةوة بةِرَيوةدةضَيت. فرؤم دةطاتة ئةو 

ية ئةتنيكييةكان سةرتر ئاكامةي كةبريفؤ لةتَيبيني
ء دةضَيتة بةستَيين ماتَيرياليسمي  دةضَيت

مَيذووييةوةو ئةو راستيية لةوتاري ئةو لة 
zietschrift  دا ديارة، لةو وتارةدا جةخت لةسةر

طؤِرانكاري  طرنطي هؤكارة ئابوورييةكان لة
 بنةماَلةدا كراوة. 

دا  zietschriftفرؤم لةذمارةي دواتري 
ي ئةندَيشةكاني باخؤفن دةدات. راستةوخؤ سةرجن

ئةو سةرةتا بةوردي باسي جياوازييةكاني نَيوان 
ئةو تومخة جؤربةجؤرانة دةكات كة لةتيؤري 
دايكساالريدا بوونيان هةيةو بؤ رةخنةطراني 
راستء ضةثي كؤمةَلطاي بؤرذوايي جَيطاي 
سةرجنن. نؤستالؤذياي ئاَلؤزي باخؤفن لةمةِر 

سيانةي ئةو بؤ سروشت رابوردوو و روانطةي رؤمان
سةرجني راستةكان رادةكَيشَي. كةوا بوو ئينسان 
دةبَي وةك منداَلَيك كةخؤي دةداتة دةسيت دايكةوة 
خؤي بداتة دةست سروشتةوة. باخؤفن وةكوو 
رؤمانتيكةكان بةالم بةثَيضةوانةي بريفؤوة 
جياوازيية مةعنةوييةكاني نَيوان ذنء ثياو دةكاتة 

راي فرؤم ئةو بؤضوونة دياردةيةكي رةها )بة
ثيشاندةري ناِرةزايةتي دةربِرينة بةدذي ئازادكردني 
 ذنان لةاليةن رؤشنطةرييةو دذايةتيية لةمةِر
طةيشتين ئةوان بةثلةوثايةي ثياواني بؤرذوا(. 
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( vokischبؤوملرو كالطزو تيؤري دارَيذةراني طةلي )
تةنيا لة بةرانبةر مةتافيزيكي سروشتطةرانةي 

جووَلةكةوتن و ئةو دياردةيةيان بةرةو  باخؤفندا وة
( عريفاني schwamereiالي طريايي هةَلقوالوي )

ثاَلثَيوةنا. ئةو شتةي كة ئةوانة لَيي ئاطادار نةبوون 
 رؤشنبينيية دةروونناسانةكاني باخؤفن بوو. 

لةاليةكي ترةوة ئةو رؤشنبينييانةي باخؤفن 
طاي سةرضاوةي طريايي ئةو بؤ ضةثةكان بوو. كؤمةَل

دايك ساالر لةسةر هاوثشيت و بةختياري مرؤظ 
سةرةكييةكاني ئةو كؤمةَلطاية  جةخت دةكات. بةها

لَيبوردن و خؤشةويستني نةك ترس و 
شوَينكةوتوويي. خاوةندارَييت تايبةت و 
سَيكسواَليتةي سةركوتكراو لةو كؤمةَلطايةدا 
بوونيان نيية. هةر بةو جؤرةي كة ئةنطَلسء بَيبل 

ؤمةَلطاي باوكساالر ثَيوةندي بةضينايةتي دةَلَين ك
بووني كؤمةَلطاوة هةية. ئةو دوو نوسةرة جةختيان 

كؤمةَلطاي  لةسةر ئةو راستيية كردووة كة لة
باوكساالردا ئةرك و دةسةاَلتدارَييت بةسةر 
خؤشةويسيت و بةديهاتين ثَيويستييةكاندا زاَلن. 

ينني ئةطةر لة طؤشةنيطايةكي تايبةتةوة بِروانني دةب
فةلسةفةي مَيذووي باخؤفن لةفةلسةفةي مَيذووي 
هَيطَل دةضَي. دةركةوتين كؤمةَلطاي باوكساالر 
لةطةَل ثَيكهاتين كةلَين لةنَيوان رؤحء سروشت و 
سةركةوتين رؤم بةسةر رؤذهةاَلتدا هاوئاهةنطي 

 هةية. 
اي هةر بةو جؤرةي كة ضاوةِروان دةكرَي بةِر

لةبةرهةمةكاني فرؤم تَيطةيشتين سؤسياليسيت 
باخؤفن باشرتو دروست ترة. ئةو دةَلَي طرنطي 
توَيذينةوةي كؤمةَلطاي دايك ساالر بةهؤي طرنطي 

لةراستيدا سةملاندني -مَيذوويي ئةو دياردةية نيية
بووني ئةو جؤرة كؤمةَلطايانة لةرابوردوودا 

بةَلكو طرنطي ئةو توَيذينةوةية لةوةداية  -ئةستةمة
استةقينة دياردةخات. فرؤم هةر كة ئالرتناتيظَيكي ر

وةكوو مالينؤفسكي لةتيؤري دايك مةزني كةَلك 

وةردةطرَي تا طشيت بووني طرَيي ئؤديث 
رةتبكاتةوة. ئةو دةَلَي طرينطي ئةو طرَيية 
لةكؤمةَلطاي باوكساالردا دةطةِرَيتةوة بؤ دةوري كوِر 
لةو كؤمةَلطايةدا وةكوو مرياتطري سةروةت و 

راستين باوك لةسةردةمي ثرييدا. ساماني باوك و ثا
كةواية بارهَيناني كوِر لةسةرةتادا بةمةبةسيت 
قازاجني ئابووريية نةك بةدةستهَيناني بةختياري. 
دةكرَي خؤشةويسيت نَيوان باوك و كوِر بةهؤي 
ترسي كوِر لةسةرنةكةوتن و بةزين ببَيتة هؤي 

وةها خؤشةويستييةكي  قينَيكي هةمةاليةنة. بؤية
رزؤك دةتوانَي ببَيتة هؤي لةدةستضووني كاتيء لة

تةناهي مةعنةوي و زاَلبووني ئةرك وةكوو ناوةندي 
 هةبوون. 

لةاليةكي ترةوة خؤشةويسيت دايكانة بَي ئةم 
الو ئةواليةو كةمرت زةختة كؤمةاليةتييةكان لةسةري 
كاريطةر دةبن. بة هةرحاَل لةكؤمةَلطاي ئَيستادا 

ضيدي  ،واز بووةهَيزي راستةقينةي دايك زؤر ال
دايك وةكوو ثشتيوان ضاوي لَي ناكرَي بةَلكوو ثرت 
وةكو كةسَي ضاوي لَيدةكرَي كة ثَيويسيت 
بةثشتيواني هةية. فرؤم دةَلَي ئةو دياردةية لةبارةي 
جَيطرةكاني دايك وةكوو والت يان خةَلكيشةوة 
راستة. طوناهي باوكانةو سةركوتكةري ئانالي و 

انة بوونةتة جَيطري ئةخالقي دةسةاَلختواز
بِرواثَيكراوي و هاودَلي دايكانة. سةرهةَلداني 
ثرؤتَيستانيسم، دةسرِتؤيشتوويي باوكي ثرت 
كردووةو هاوكات تةناهي كاتؤليسيسمي لةسةدةي 
نَيوةِراستيي هاوِرَيي لةطةَل كَلَيسةيةك كة وةكوو 
منداَلداني دايك و ئاييين دايكي ثريؤز بوو 

تدا. بنةما دةروونييةكاني كاريطةري خؤيان لةدةس
سةرمايةداري باوك ساالرانةية ئةطةرضي 
سةماريةداري بةشَيوةيةكي ثارادؤكسي دؤخةكاني 
طةِرانةوة بؤ فةرهةنطي دايكساالري راستةقينةي 
خوَلقاندووة. هؤي ئةم دياردةيةش زؤربووني ئةو 
كاالو خزمةتطوزارييانةية كة سةرمايةداري ثَيكي 
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يةش وةها دؤخَيك دةخوَلقَييَن هَيناون. ئةو راستي
تة افرؤم دةط ،كة كةمرت روو بةقازاجنخوازي بِروات

ئةو ئاكامة كة سؤسياليزم دةبَي باوةشي ئاوةال بؤ 
 ئةو طةِرانةوةية بكاتةوة. 

لةطةَل زيادبووني هؤطري فرؤم بؤ روانطةكاني 
باخؤفن هؤطري ئةو لةمةِر فرؤيدطةري ئؤرتؤدوكس 

دا  zeitschriftلة  1935ة ساَلي  كةم دةبَيتةوة. ئةو ل
 سةرضاوةو هؤكارةكاني دووركةوتنةوة لة

فرؤيدطةري ئؤرتؤدؤكس باس دةكات. ئةو دةَلَي 
فرؤيد لةضوارضَيوةي ئةخالقي بؤرذوايي و 
بةهاكاني كؤمةَلطاي باوكساالردا زيندانيية. ئةو 
لةدرَيذةدا دةَلَي بةرهةمي جةخت كردن لةسةر 

كة سةرنج نادرَيتة ضاخي منداَلي ئةوةية 
دةروونشيكار ئةطةر دةروونشيكار بةشَيوةيةكي 
ناِرةخنةطرانة ضاو لةبةها كؤمةاليةتييةكان بكات و 
ئاوات و ويستةكاني نةخؤش لةطةَل ئةو بةها 

ئةطةري ئةوةي كة  ،كؤمةاليةتييانةدا يةكنةطرنةوة
دةروونشيكار رووبةِرووبوونةوة )راوةستان(ي 

زؤرة. ئةطةرضي دةروونشيكار  نةخؤش هةَلفِرَينَيت
ئاسانطريييةوة  دةبَي بَي اليةني خؤي بثارَيزي و بة

لةطةَل نةخؤش جبوَلَيتةوة. بةالم فرؤم دةَلَي 
ئاسانطريي لةراستيدا لةباري مَيذووييةوة خاوةني 

 دووسيماية. 
روانطةي فرؤم لةبارةي ئاسانطريييةوة شياوي 

ية شرؤظةكردنَيكي ثرتة، ضونكة ئةو روانطة
ثيشاندةري بؤضوونَيكة كة ئةنداماني تري 
 دةزطاتَييدا بةشداربوونة، بؤضوونَيك كة ثاشان لة

كَيشة خوَلقَينرتينء كاريطةرترين  يةكَي لة
وتارةكاني ماركوزةدا دووثات كرايةوة. بةراي فرؤم 
ئاماجني خةباتي بؤرذوايي بؤ دابينكردني 
ئاسانطريي لةسةرةتادا بةمةبةسيت البردني 

كوتي كؤمةاليةتي بوو، بةالم كاتَي كةضيين سةر
نَيوةجني لةباري كؤمةاليةتييةوة سةركةوت، 
ئاسانطريي بوو بةدةمامكَيك بةمةبةسيت بَي سةرةو 

بةرةيي ئةخالقي. ئةو جؤرة ئاسانطرييية قةت تا 
كة هةِرةشة لة  ئةو رادةية نةضووة ثَيشَي

ةو دَيسَيثليين كؤمةاليةتي دامةزراو بكات. هةر ب
جؤرةي كة لةبةرهةمةكاني كانتدا ديارة، ئاسانطريي 
بؤ ئةندَيشةو ثةيظينة نةك كردةوة. ئاسانطريي 
بؤرذوايي بةردةوام خؤي رةتدةكاتةوة: وشيارانة 
رَيذةطةرو بَي اليةنة بةالم لةراستيداو بةشَيوةيةكي 
ناوشيارانة بةمةبةسيت ثاراستين دؤخي ئَيستا 

وونشيكاري خاوةني دوو دارَيذاوة. بةِراي فرؤم دةر
سيمابووني ئةو جؤرة ئاسانطريييةية. رواَلةتي بَي 
اليةن زؤرجار ثةردةيةكة بؤ ئةو شتةي كةفرؤم 

 ساديسمي شاراوةي ثزيشكي ثَي دةطوت. 
بةهةرحاَل فرؤم هةنطاوي دواتري هةَلنةطرت، 
دوايي ماركوزة هةنطاوَيكي تر ضووة ثيشةوة. 

ي: "ئاسانطريي دا نووس 1965)ماركوزة لةساَلي 
رزطاري دةر بريتيية لةئاسانطريي نةكردن لةبةرانبةر 
بزاظة كؤنةثارَيزةكان و ئاسانطريي كردن لةبةرانبةر 
بزاظة ضةثةكاندا."( فرؤم بةجَيطةي ئةو كارة 
دةسيت داية ئاشكراكردني رةهةندةكاني تري 
باوكساالري لةتيؤري فرؤيددا. فرؤم لةو بارةوة 

ونشيكاري ئؤرتؤدؤكس بريتيية دةَلَي ئاماجني دةرو
لةتوانايي و لَيهاتوويي بؤ كاركردن. زاوزَيي كردنء 
ضَيذ وةرطرتن. فرؤيد ثرت لةسةر دوو بابةتي يةكةم 

و بةبؤضووني ئةو ناتةباييةكي  ،جةخيت دةكرد
ئاشيت هةَلنةطر لةنَيوان شارستانيةتء بةديهاتين 
مةيلةكاندا لةئاراداية. بؤضووني ئةو لةبةرانبةر 
راديكاَلة سياسييةكاندا كة دةيانويست كؤمةَلطايةك 
دروست بكةن كة تَييدا ئةطةري بةديهاتين ثرتي 
ويستةكان بَيتة ئاراوة، بةتةواوي دوذمنكارانةبوو. 
بةراي فرؤيد تَيكِراي ئةو كارانةي كة ئةو كةسانة 
ئةجنامي دةدةن بريتيية لةثيشاندان و دةرخستين 

ةئاست باوةكانياندا. بةطذداضووني ئؤديثي خؤيان ل
لةروانطةي فرؤيدةوة دةروونذاكاوي )دةروونالوازي( 
بريتيية لةبَي توانايي تاك لة قبوَلكردن و وةرطرتين 
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نؤرمة بؤرذواييةكان. دياردةيةكي تر كةثَيشاندةري 
بَي توانايي فرؤيد بؤ سةرتر ضوون لةثشتخاني 
)بؤرذوايي( خؤية، ثَيداطري كردنيةتي لةسةر 

هةقدةست دةرمانكردن.  نةخيَتوةرطرتين 
دواييةكةشي فرؤم كةسايةتي فرؤيد لةجؤري 
كةسايةتي باوكساالري كالسيك دةزانَي 
كةبةشَيوةيةكي بااَلدةستانة لةطةَل نةخؤشةكاني 

 دةجووَلَيتةوة. 
بةِراي فرؤم كةسانَيك وةكوو طيئؤرط طرؤدَيك 
و ساندؤر فرةنضي ئالرتناتيظطةلَيكي باشرتين بؤ 

ةو دياردةيةي كة ئةوان دةخاتة دؤخَيكي فرؤيد. ئ
باشرتةوة تازةطةريي ئةوانة لة دةرمانكردندا. ئةو 
دوو كةسة دةروونشيكارو نةخؤش لةبةرانبةر 
يةكرتةوة دادةنَين كة ئةو كارة دةبَيتة هؤي 
ثَيوةندييةكي دوو اليةنةو بةرابةر. دةست هةَلطرتين 
 فرؤم لةطرَيي ئؤديث بةو واتاية بوو كة دةوري

يكةي دا كة ن( لةوتَيكtransference"طواستنةوة" )
فرؤم لةمةوبةدوا كةَلكي لَيوةردةطرَيت كةم 
دةبَيتةوة. طرؤدَيك و فرةنضي لةسةر وةرطرتين 
هةقدةست زؤر زةختيان نةدةهَيناو هةندَي جار 
لةهةقدةست ضاوثؤشيشيان دةكرد. بةثَيضةوانةي 

بَي "ئاسانطريَييت" باوك سةنتةرو دةسةاَلتطةرو 
هةست و سؤزي فرؤيد ئةوان ثَيشنياري جؤرة 
دةرمانَيكيان دةكرد كة طةلَيك لةئاماجنة 
كورتبينانةكاني سازان لةطةَل دَلِرةقيية 
ئةخالقييةكاني سةردةم سةرتر دةضوو. فرؤم 
مةرطي ناوةخيت فرةنضي بةزةبرَيكي قورس بؤ 
دةروونشيكاري دةزانَي و طةلَيك بةداخ دةبَي. فرؤم 

اني دواتردا هةوَليدا ئةو قسةيةي ئَيرنَيست لةساَلةك
كة دةيطوت  جؤنز )زاواي فرؤيد( رةتبكاتةوة

فرةنضي لة دوايني ساَلةكاني تةمةنيدا تووشي 
نةخؤشي دةروون شَلةذاوي )دةروون ثشَيوي( بووة. 
فرؤم و هاوسةرةكةي سةرةِراي ساويلكةيي سياسي 

دَيك طرؤ- طرؤدَيك هاوِرَييةتي خؤيان لةطةَلي راطرت

بؤ ماوةيةك بةهيوا بوو كة لةهيتلَير كةدذي 
داواي  -يةهوودبووني ئةوي بةراست نةدةزاني

يارمةتي ماَلي بكات بؤ بةِرَيوةبردني هةندَي 
لةكارةكاني بةالم كاتَي هيتلَير طةيشتة دةسةالت 

 ئةو ون بوو. 
بةطةشةكردني نارةزايةتي فرؤم لةهةندَي 

ايةكي ثرت كةوتة رةهةندي ئةندَيشةي فرؤيد، مةود
نَيوان ئةو و ئةنداماني تري دةزطاكةوة. لةثاش 
نوسيين بةشي ثَيوةنديدار بةراظةكردني 
دةروونناسانةي دةسةالت لةو طةاَلَلة هاوبةشةدا 

لةضاثيانداو ناوي  1936كةئةنداماني دةزطا ساَلي 
توَيذينةوةيةك لةمةِر دةسةالت و بنةماَلة بوو، فرؤم 

نووسي:  zeitschriftكةي بؤ تةنها وتارَيكي دي
"توَيذينةوةيةك لةبارةي هةسيت نةزؤكي 

ثَيوةندي ئةو  1939لةكؤمةَلطاي مؤدَيرندا". ساَلي 
لةطةَل دةزطا ثضِراو ثرت بةكاري ثزيشكييةوة خةريك 
بوو و بةشَيوةيةكي روو لةزيادبوون بنةما 
نافرؤيدييةكاني ئةندَيشةي خؤي ثةرةثَيدا. 

 هةاَلتن لةسةربةسيت كة دووساَل دواتر كتَييب
رةنطة ثِر خوَينةرترين كتَييب ئةوبَي لةضاثدرا. ئةو 
كتَيبة وةكو  كتَييب شرؤظةكردني دةسةاَلختوازي 
كةبِريار بوو ئةمةريكا لةشةِردا بةرهةَلسيت بَيتةوة 
سةرجنَيكي زؤري بؤ الي خؤي راكَيشاو لةسةردةمي 

. خؤيدا بوو بةكتَيبَيكي كالسيك لةبواري خؤيدا
لةبةرئةوةي كة كةساني تر لةمةِر ئةو كتَيبة باسي 
زؤريان كردووة لَيرةدا وةكو منوونةيةك 
كةثيشاندةري دووربوونةوةي فرؤم لةفرؤيدو 

 دةزطاية ئاماذةي ثَيكرا. 
فرؤم وةكو ئةو نوسراوة سةرةتاييانة كة لة 

zeitschrift  )دا لةضاثدراوة، )لةم كتَيبةشدا
ةكورتبيين فةرهةنطي بةتاوانباركردني فرؤيد ب

دةستثَيدةكات: "لةروانطةي فرؤيدةوة بةستَيين 
 بريتيية لة كة -دةضَي بازاِر ثَيوةندي ئينسانةكان لة

دانووستاندني وةديهَيناني ثَيويستيية 
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              بيؤلؤذيكةكان، لةو طؤِرانةوةيةدا ثَيوةندي 
              لةطةَل تاكَيكدا ئامانج نيية بةَلكوو ئامرازَيكة
          بؤ طةيشنت بةئامانج". ئةو )لة كتَييب هةالتن 

         سةربةستيدا( توندتر لةهةميشة رةشبيين لة
فرؤيد بةِروانطة ئةو لةمةِر غةريزةي مةرط 

 رةتدةكاتةوة. 
لَيرةدا فرؤم غةريزةي مةرط و نياز بةتَيكدان 
 بةيةك شت دةزانَي، دواتر ماركوزة ئةو جؤرة

ة بةهةَلة دةزانَي و بةرةنطاري دةبَيتةوة. شرؤظةكردن
وةها بؤضوونَيك لةبارةي غةريزةي مةرطةوة  فرؤم بة

دةنووسي: "ئةطةر طرميانةكاني فرؤيد دروست بن 
ئَيمة دةبَي وايدابنَيني كةرادةي كاولكاري و 

 ةويَب و ض ئَيكدةري، ض ئةوكاتةي كةدذ بةتاكت
          دذ بةاليةني بةرانبةربَي، دةبَي كاتةي كة

زؤر نةطؤِربَيت. بةالم وردبوونةوةكاني ئَيمة كةمتا
ثَيضةوانةي ئةمة ثيشان دةدةن. نة تةنيا كَيشي 

          نَيوان تاكةكاني فةرهةنطي ئَيمةدا كاولكاري لة
            جياوازة بةَلكو لةنَيوان طرووثة  زؤر

كؤمةاليةتيية جياوازةكانيشدا كاولكاري رادةيةكي 
 ساني هةية". نايةك

ئةطةرضي فرؤم وةسفة كلَينيكييةكاني فرؤيدي 
بةكاردةهَينا بةالم درَيذةي دةداية رةتكردنةوةي 
تيؤري ليبيدؤي ئةو. ئةو بةم كارةي بةشي 
شرؤظةيي كتَيبةكةي خؤي، )بنةماكاني مةسيح(، 
وةالناو هةروةها بةئاشكرا دابةشكردني جؤرةكاني 

لة  1932ي كةسايةتي بةثَيي ليبيدؤ، كة ساَل
zeitschrift  دا بةرطري لَيكردبوو، رةتكردةوة. باسي

طرنطرتين  ساديسم، كة لة-فرؤم لةبارةي مازؤفيسم
ضةمكةكاني تيؤري ئةو لةمةِر دةسةاَلتي نائةقاَلني 

تيؤرييةك كةباسي  بوو، ئاماجني ئةوة بوو كة هةر
 تومخة ئؤرؤتيكةكان دةكات وةالبنَيت. ئةو لة

يدا، ئينسان بؤ خؤي، كتَييب دواتري خؤ
دابةشكاري خؤي بةثَيي بنةما طةلَيكي تةواو 

 جياواز شرؤظة كرد. 

ئةو بؤ يةكةجمار لةنووسراوةكاني خؤيدا دان 
بةوةدا دةنَيت كة لةنَيوان ئةندَيشةكاني خؤي و 
كارَين هؤرناي و هةري سك ساليظان دا هاوساني 
هةية، ئةو كةسانة لةرةهةندَيكي هاوسانةوة 

ؤنيست بوون. فرؤم بؤ جارَيكي تر باسي يزريظَي
كاريطةري ئةو هؤكارة كؤمةاليةتييانةي كرد كة 
لةسةر ياساي ثتةوي هاندةرةكاني ثاراستين نةفس 
دامةزرابن، ئةو لةثةراوَيزدا، ضةمكي "كةسايةتي 

كة ثَيشرت لةبةرهةمة  كؤمةاليةتي" باسكرد
سةرةتاييةكانيدا ئاماذةي ثَيكردبوو. ضةمكَيك كة 

ةِراي خؤي "طرينطرتين يارمةتي ئةوة.. بؤ بواري ب
دةروونزاني كؤمةاليةتي". ئةو دةنووسَي: 
"كةسايةتي كؤمةاليةتي تةنيا بريتيية لةبذاردةيةك 
لةتايبةمتةندييةكان، كاكَلي سةرةكي ثَيكهاتةي 
كةسايةتي زؤربةي ئةنداماني طرووثَيك كة بةهؤي 

ي ئةزموونة بنةِرةتييةكان و شَيوةي ذيان
هاوبةشةوة، ئاَلء طؤِري بةسةرداهاتووة )جةخت 

 كردنةكة لةفرؤمة(."
هةرَيمَيكي  فرؤم لةتَيكِراي ئةو هةواَلنةيدا لة

ئاشنادا هةنطاو دةنَي، هةرَيمَيك كة فرؤم 
دا بةشَيوةي جؤربةجؤر يلةنووسراوة سةرةتاييةكان

تَييدا ثياسةي كردووة. ئةو شتةي كة لةكتَييب 
بةبابةتَيكي نوَي دةذمَيردرَي  هةالتن لةئازاديدا

هؤطرييةكي طشيت ترة بةو شتةي كة دةكرَي 
بةدؤخي "سروشيت" مرؤظ ناوزةد بكرَي. بةِراي 
فرؤم "نَيوةِرؤكي سةرةكي ئةو كتَيبة بريتيية لةوةي 
كة مرؤظ تا دةكرَي ئازادي ثرت بةدةست بَييَن واتة 
لةو يةكبوونة سةرةتاييةي نَيوان ئةو سروشت 

و بةشَيوةيةكي روو لةزياد تاكَييت خؤي بثضِرَي 
دةبَي يان بةهؤي  بةدةست بَييَن، بؤية ناضار
َينةرةوة خؤي لةطةَل خؤشةويسيت و كاري بةرهةمه

جيهان رَيكبخات يان، بةضَي كردني جؤرة 
ثَيوةندييةك لةطةَل جيهان كة سةربةسيت و 
يةكثارضةيي تاكَييت ئةو تَيكدةدات، بةشوَين 
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جؤرَيك تةناهييةوة بَيت" ضةمكي نامؤيي كة فرؤم 
لةنووسراوةكاني ماركسدا بةشَيوةيةكي بةَلطةمةند 

رووناك لةبؤضووني ديبووي، بوو بة سةرضاوةيةكي 
نوَيي دا. ئَيستا ئيدي تةرك بوونةوةو لَيكبةسرتاويي 
ببوونة دوو جةمسةري بريي ئةو. دةروون ذاكاوي 
)دةروون الوازي( بةثَيي شَيوة تايبةتةكاني 

بؤ منوونة  ،دةكرا ثَيوةندي نَيوان كةسةكان ثَيناسة
مازؤخيسم و ساديسم ضيدي وةكو دوو ديارة كة 

جنسييةكان بن ضاويان لَينةدةكرا بةرهةمي بابةتة 
بةَلكوو وةكوو هةوَلداني تاك بؤ دةربازبوون 
لةهةسيت تاقةت ثِروكَيين تةنيايي و بَي توانايي 
ضاويان لَيدةكرا. ئاماجني راستةقينة بريتيي بوو لة 
"هاورةنط بوون" لةطةَل دةورووبةردا، كة ئةمة 
بةواتاي شَيواني يةكثارضةيي و تؤكمةيي نةفسء 

هةروةها توانةوةية لةنَيو اليةني  و كَييتتا
 بةرانبةردا. 

لةكتَييب هةالتن لةسةربةستيدا فرؤم لةنَيوان 
دوو بابةت دا جياوازي دةبييَن، ئةتؤميزةبووني 

هةَلسووِراني )تةريكبووي "ئازادي لة"ي سةليبء 
 (خؤِرسكي كةسايةتي يةكثارضةي "ئازادي بؤ"ي

 ثؤزةتيظ. 
ؤر دةدات كة ئةو ئةطةرضي ئةو هةوَلي ز

ئابووريانةي كة بؤ  -طؤِرانكاريية كؤمةاليةتي
كؤتاييهَينان بةنامؤبووني "ئازادي لة"و طةيشنت بة 
"ئازادي بؤ"ي ثؤزةتيظ ثَيويسنت وة بريبهَينَيتةوة، 
بةالم جةخيت ثَيويست لةسةر دذوارييةكاني ئةو 
طؤِرانكارييانة ناكات. الي فرؤم ثرسي طؤِران 

طةشبينانةو تةنانةت بةثَيي نَيوةِرؤكي بةشَيوةيةكي 
ئةخالقييةوة وَينادةكرَي. ئةطةر هاندةرة زاتييةكاني 
تَيكدان نةبوواية، خةوني ثَيغةمبةرةكاني يةهوود 
واتة "بؤضووني ئاشيت طشيت و يةكثارضةيي 
نةتةوةكان" كة فرؤمي الو طةلَيك لةذَير كاريطةرييدا 

واتري بوو بةديدةهات. ئةو لةنووسراوةكاني د
خؤيدا جةخيت لةسةر بةسرتاوةيي و ثَيوةندي نَيوان 

ئةخالق و دةروونزاني دةكرد. ئةو لةكتَييب ئينسان 
بؤ خؤي دا دةَلَي: "هةر جؤرة دةروون شَلةذاوييةك 
ثيشاندةري كَيشةيةكي ئةخالقيية، هةر جؤرة 
بةزينء سةرنةكةوتنَيك لة هةَلدان و يةكثارضةكردني 

 ئةخالقيية.." فرؤم لةكةسايةتيدا كَيشةيةكي 
ساَلةكاني دواتردا ستايشي دةرسة مةعنةوييةكاني 

و  -رؤذهةالت بةتايبةت مامؤستاياني زن بوو دايسم
 خؤرئاوا دةكات. 

ئةطةر بةشَيوةيةكي دادطةرانة باسي فرؤم 
بكةين دةبَي دان بةو راستييةدا بنَيني كة ئةو طؤِرانة 

كردنء لةئةندَيشةكاني ئةودا، بريتيية لةجةخت 
طرينطي دان بةبةشَيك لةبابةتةكان نةك طؤِرانَيكي 
رةهاو هةمةاليةنة لةهةَلوَيستةكاني ئةودا. فرؤم 
بةتووِرةييةوة لةبةرانبةر ئةو كةسانةدا كة 
بةطةشبينييةكي ساويكانة تاوانباري دةكةن دةَلَي: 
"من بةردةوام لةسةر ئةو راستيية جةختم كردووة 

بؤ ئازادي و  كة لَيهاتوويي وشياري مرؤظ
خؤشةويسيت و.. بةتةواوي بةسرتاوةتةوة بةدؤخة 

ئابوورييةكانةوةو هةر بةو  -دياريكراوة كؤمةاليةتي
جؤرةي كة لةكتَييب هونةري خؤشويستندا ئاماذةم 
ثَيكردووة، تةنيا لةحاَلةتَيكي دةطمةندا دةكرَي 
خؤشةويسيت لةكؤمةَلطايةكدا بدؤزرَيتةوة كة لةسةر 

شةويسيت دامةزرابَيت". بةهةرحاَل بنةماي دذ بةخؤ
زؤر ئةستةمة ثاش خوَيندنةوةي دواييني 
 بةرهةمةكاني فرؤم بةو ئاكامة نةطةين كة ئةو 
لةضاو هؤركهاميةر و ئةنداماني تري ئةَلقةي 

و 20كة هيوا كاتييةكةي دةيةكاني -ناوةندي دةزطا
 -روانطةيةي طةشبينانة- ي خؤيان وةالنابوو30

 تري هةية. 
ميةرو ئةنداماني تري دةزطا بةطشيت هؤركها

 zeitschriftلةطةَل وتارة سةرةتاييةكاني فرؤم كة لة 
 دا لةضاث درا هاودةنط بوون، تةنانةت رةخنة
سةرةتاييةكاني ئةو لةفرؤيديان بةدَل بوو. 
لةراستيدا فرؤم دوايي ئةو بابةتةي وةبريهَينايةوة 
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كة كارن هؤرناي و هؤركهاميةر لةسةرةتاي ئةو 
النةدا كة لةنيؤيؤركدا كؤضبةر بوون، سا

ثَيوةندييةكي نَيزيكيان ثَيكةوة هةبوو. جطة لةمةش 
دةزطا بةباوةشَيكي ئاوةالوة ئارةزووةكاني فرؤمي 
لةمةِر تَيكةَلكردني دةروونشيكاري و ماركسيسم 
وةردةطرَيت. هؤركهاميةر لةوتارَيكدا بةناوي 

ةي "مَيذوو و دةروونزاني" كة لةيةكةمني ذمار
طؤظاري نوَيي دةزطاكةدا لة ضاثدرا، داني بة 
هةنووكةيي بووني زَيدةكردني رةهةندَيكي 
دةروونناسانة بةتيؤري ماركسيسم دانا. ئةو هاتة 
سةر ئةو بِروايةي كة دةبَي لةكؤمةَلطاي ئَيستادا 
بزوَينةرة ئينسانييةكان هةم بةشَيوةيةكي، بةوتةي 

ةكي ماركس، "ئيدئؤلؤذيك" و هةم بةشَيوةي
دةروونناسانة دةرك بكرَين، هةرضي كؤمةَلطا بةرةو 
ئةقاَلنييةت هةنطاو بيَن، بَي طومان ئةو دوو 
بؤضوونة مانايية كةمرت ثَيويسنت بؤ بةدةستةوةداني 

راستيية كؤمةاليةتييةكان. بةالم ئَيستا  مانايةك لة
كة روونكردنةوةو شرؤظةكردني دةروونناسانة  

طةيشنت لةهَيزي ثَيويستة بةمةبةسيت  تَي
راوةستاوي فؤرمة كؤمةاليةتييةكان، ثاش 
لةناوضووني ثَيويسيت بةرهةسيت ئةو هَيزانة. 
هؤركهاميةر لةطةَل فرؤمدا هاودةنطة كة دةبَي ئةم 
دةروونزانيية، دةروونزانييةكي تاكطةربَي. 
لةهةقيقةت دا هيض جؤرة رؤحَيكي جةماوةري يا 

هؤكارة  وشياري كؤيي بووني نيية، ئةطةرضي
كؤمةاليةتييةكان لةسةر ثَيكهاتين دةروونزاني تاك 
كاريطةرن: "نة تةنيا نَيوةِرؤك بةَلكوو ثتانسَيلي 
هةَلضووني دةزطا دةروونييةكان بةهؤي دؤخي 

 ئابوورييةوة بةربةست كراونةتةوة". 
لةسةرةتاكاني ساَلةكاني كؤضبةري دا، 
هؤركهاميةر وةكوو فرؤم لةقبوَلكردني غةريزةي 

 1936مةرط خؤي دةبوارد. هةتاكوو ساَلي 
وتاري "خؤويسيت و بزاظ  هؤركهاميةر، بةتايبةت لة

بؤ سةربةسيت" دا، هَيرش دةكاتة سةرتيؤري 

غةريزةي مةرط و بةهؤكاري ثاسيظ بووني مرؤظي 
دةزانَي. ئةو دةَلَي بةرهةمة سةرةتاييةكاني فرؤيد 
ثرت اليةني ديالَيكتيكي يان هةيةو بةرهةمة 

 ،ييةكاني ئةو ثرت ذينةوةرناسانةو ثؤزيتيظيستنيدوا
روانطةي فرؤيد لةبارةي هاندةرة تَيكدةرانةكانةوة 
ثرت وةبريهَينةرةوةي بِرواي سةدةي نَيوةراستيية 
لةمةِر شةيتاني ئوستوورةييةوة. فرؤيد لةمَيذوو 
مةندبووني سةركوت نائاطايةو دؤخي ئَيستا بةرةها 

ة ثاشةكشة دةكات كة دةزانَي و بةرةو ئةو روانطةي
طواية ثَيويستة بةردةوام ئَيليتةكان رَيطاي 
جةماوةري تَيكدةر بةربةست بكةن. لةدواييةكاني 

دا فرؤمء ئةنداماني تري دةزطا 30دةيةي 
هةركامةيان رةوتي طرتنة ثَيشي رَيطاي تايبةت 
بةخؤيان دةستثيكرد. ئةنداماني تر قةت 

زي نَيوان بةشَيوةيةكي هةمةاليةنةو تةواو جياوا
دايكساالريء باوكساالرييان وةرنةطرت، ئةو شتةي 
كة فرؤم جةخيت لةسةر كردبوو. تةنيا والَيرت 
بَينيامني كة قةت فرؤمي نةديتبوو ئةندامي ئاَلقةي 
ناوةندي دةزطاش نةبوو هؤطرييةكي زؤري لةمةِر 
بةرهةمةكاني باخؤفن ثيشاندا. ئةنداماني تر 

كة فرؤيدي وةكو لةقبووَلكردني روانطةي فرؤم 
نوَينةري ئةندَيشةي باوكساالري وةال نابوو، سَليان 
دةكرد. فرؤم هؤي جيابوونةوةي خؤي لةدةزطا بةوة 
دةزانَي كة هؤركهاميةر "فرؤيدَيكي شؤِرشطَيِرتر"ي 
كةشف كرد. لةبةرئةوةي كة فرؤيد قسة 

اية كة ولةسَيكسواليتة دةكات، هؤركهاميةر الي
ةفرؤم لةطةَل ماتَيرياليزمي روانطةكاني فرؤيد ثرت ل

راستةقينةدا تةباية. لةاليةكي ترةوة لةروانطةي 
لؤوَينتاَلةوة هؤي ئةم جودايية ئةوةية كة بؤضووني 
فرؤم طؤِرابوو و هَيماي ئةو طؤِرانة، دوو بةشي 

تي بةجياوازي هةالتن لةسةربةسيت واتة با
كؤمةاليةتي و "بابةتي سروشيت"ية. جطة لةمةش 

اوازيية شةخسييةكان دةكرَي ئةطةرَيكي ئةطةري جي
زؤر كاريطةربَي لةو لَيكثضِرانةدا. تةنانةت ئةطةر 
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بةتةنيا سةيري نوسراوةكاني فرؤم بكةين، 
دةردةكةوَي كة ئةو زؤر كةمرت لةئةنداماني تري 
ئاَلقةي ناوةندي دةزطا خاوةني هةستياري 
كينايةيي بوو. روانطةي ئةو لةمةِر ذيان كةمرت 

 ي هاوبةشي هؤركهاميةرو ئادؤرنؤ لةذَيرلةروانطة
ة جوانيناسانةكاندا بوو. يكاريطةري وردبين

خؤخةريك كردني يةكسةري ئادؤرنؤ لةكاروباري 
دةزطادا رَيك لةكاتَيكدا كة فرؤم لةحاَلي 
بةجَيهَيشتين ئةوَيدا بوو، ثيشاندةري طؤِرانَيكي 
طرينطة لةوتاري بةرهةمةكاني قوتاخبانةي 

 فرانكفؤرتدا. 
هؤكاري ثضِراني فرؤم هةرضي بووبَيت دةبَي 
باسي ئةو راستيية بكرَي كة بةرهةمةكاني ئةو 

دا رقي دؤستانء هةظاالني ثَيشووي 40لةدةيةي 
هةستاند. ثاش جودابوونةوةي فرؤم دةزطا 
لةباَلوكراوةكاني خؤيدا كاتي ئةوتؤي بؤ باسي 
تييؤرك لةمةِر ثرسةكاني دةروونشيكاري تةرخان 

دا هؤركهاميةر لةوتارَيكدا  1939لةساَلي نةكرد. 
تايي ثَيكةوة هةَلسةنطاندو فرؤيدي ثَي لفرؤيدو دي

باشرت بوو بةالم هؤيةكاني بةسةرتر زانيين فرؤيدي 
بةشَيوةيةكي بةرباَلو باس نةكرد. ئةطةرضي 
لةدرَيذةي شةِروثاش شةِريشدا لةزؤربةي 
بةرهةمةكاني دةزطادا ضةمكة دةروونشيكارييةكان 

ةكارهَينرا، بةالم بةباشي ديارة كة هؤركهاميةرو ب
ئةنداماني تري دةزطا قةت سَليمان لةئاشكراكردني 
كَيشةي خؤيان لةطةَل تيؤريية فرؤيدييةكاندا 

دا ئَيرنَيست  1943نةدةكرد. لةئؤكتؤبةري ساَلي 
كريس كة يةكي لةهؤطراني هةَلكةوتووي 

( psychology egoقوتاخبانةي "دةروونزاني من" )
بوو، لةبارةي راي دةزطا لةمةِر روانطةكاني 
فرؤيدةوة ثرسياري لة لؤوَينتاَل كرد. ئةويش 

هؤركهاميةري نووسي داواي  لةنامةيةكدا كة بؤ
رَينوَيين لةو كرد بؤ وةاَلمدانةوة. هؤركهاميةر كة 

كاليفؤرنيا دةذيا زؤر بةِرووني وةاَلمي  لةو كاتةدا لة

وةالمةكةي هؤركهاميةر  نامةكةي لؤوَينتاَلي دايةوة.
 شياوي ئةوةية تا رادةيةك بةدرَيذي خبرَيتةِروو:

بةراي من وةالمي تؤ زؤر بةئاساني دةبَي 
ثؤزةتيظ بَيت. ئَيمة بةراسيت قةرزداري روانطة 
قووَلةكاني فرؤيدو هاوكارة سةرةتاييةكاني ئةوين. 
ئةندَيشةي ئةو يةكَي لةو بنةما ثتةوانةية كة بةبَي 

لسةفةي ئَيمة، قةت بةو جؤرةي كةئَيستا بووني فة
هةية وانةدةبوو. من لةو هةفتانةي دواييدا بؤ 
جارَيكي تر لةطةورةيي ئةو طةيشتم. وةك تؤش 
دةزانيء لةبريتة زؤر كةس دةَلَين كة ميتؤدي 
سةرةكي ئةو بةتايبةت لةطةَل تايبةمتةندييةكاني 
ضيين نَيوةجني وردبنيء ئاَلؤزي ظييةني 

هةَلبةت ئةو بؤضوونة وةكوو  دادةطوجنَي.
طر بةتةواوي هةَلةية. بةالم يبؤضوونَيكي طشت

هةندَي هةقيقةتي تَيداية كة بةِراي من ئةوة هيض 
لةطرنطي بةرهةمةكاني فرؤيد كةم ناكاتةوة. 
بةرهةمَيك هةرضي مةزنرتبَيت، ثرت رةط و ريشةي 

طشت رةهةنديداية. -لةنَيو بارودؤخي مَيذوويي
ةشَيوةيةكي ورد ضاو لةثَيوةندي نَيوان بةالم ئةطةر ب

ظييةني ئازادخيوازو ميتؤدي سةرةكي فرؤيدبكةي 
دةبيين كةفرؤيد ض بريمةندَيكي مةزنة. بةكزبووني 
ذياني بنةماَلةيي ضيين نَيوةجني تيؤري ئةو دةطاتة 
قؤناغَيكي نوَي كة لةوتاري "لةسةرووي ياساي 

رةنطي  وةرطرتنةوة" و نووسراوةكاني دواتريدا ضَيذ
داوةتةوة. ئةو وةرضةرخانة لةفةلسةفةي ئةودا 
دةيسةملَييَن كةفرؤيد لةو بةرهةمة تايبةتةي خؤيدا 
لةهةندَي لةو طؤرانكارييانة طةيشتووة كة لةبةشي 
ثَيوةنددار بةضةمكي ئةقَلدا )رةنطة ئاماذةيةك بَي 
بةشَي لةنووسراوةي هؤركهاميةر بؤ خؤي بةناوي 

بؤ كزبووني بنةماَلةو تاك "هزرو ثاراستين نةفس"( 
دؤ بةهيض يتةرخان كراوة. دةروونزاني بةبَي ليب

 شَيوةيةك دةروونزاني نييةو فرؤيد ئةوةندة مةزنة
كة لةضوارضَيوةي كاري خؤيدا دةروونزاني وةال 
دةنَي. دةروونزاني لةماناي راستةقينةي خؤيدا 
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هةميشة دةروونزاني تاكة، ئَيمة دةبَي لةكاتي 
شَيوةيةكي ئؤرتؤدؤكسي لةبةرهةمة ثَيويستدا بة

سةرةتاييةكاني فرؤيد كةَلك وةربطرين. ئةو زجنرية 
ثَيوةندييان بةغةريزةي مةرطةوة  ضةمكانةي كة

هةية، وتةزاطةلَيكي ئينسان ناسانةن )بةواتاي 
ئةَلماني وشة(. تةنانةت ئةو كاتةي كة ئَيمة لةطةَل 
راظةكردنةكاني فرؤيدو كةَلك وةرطرتين ئةو لةو 
راظةكردنانة هاودةنط نةبني ئاماجنة 
بةرهةستةكانيان زؤر بةدروست دةزانني و تَيدةطةين 

دةرككردني  كة ئةوانة بريتيذي فرؤيد لة
مةرجدا دةردةخةن. طؤِرانكاري لةئةندَيشةي وهةل

فرؤيددا ئةوي طةياندة هةندَي دةرةجنام كة لةو 
دةرةجنامانةي كةبريمةندي طةورةي ئةو كاتة واتة 

سؤن ثَييطةيشتبوو دوورنةبوون. فرؤيد بَيرط
بةشَيوةيةكي بةرهةست دةسيت لةدةروونشيكاري 
هةَلطرت. بةالم فرؤمء هؤرناي طةِرانةوة بؤ 
دةروونزاني ثؤثؤليسيت و تةنانةت بةشَيوةيةكي 
 دةروونناسانة ضاويان لةكؤمةَلطاو فةرهةنط دةكرد. 
نَيوةِرؤكي ئةو نامةية هةَلطري ضةن 

نةِرةتيية لةنَيوان روانطةكاني جياوازييةكي ب
هؤركهاميةرو فرؤمدا. يةكةم، هؤركهاميةر ئةوة 
رةتدةكاتةوة كة ئةو تومخة بؤرذواييانةي كة 
لةئةندَيشةي فرؤيددان، بةئاشكرا دزَيون. ئةو ثَيشرت 
لةوتاري "تيؤري نةرييتء رةخنةطرانة"دا وتبووي 
كة هيض بريمةندَيك ناتوانَي بةتةواوي لةسةرضاو 

ةاليةتييةكاني خؤي جودا بَيتةوة. ئةو بؤ كؤم
لؤوَينتاَل نووسي "هةرضي بةرهةمَيك مةزنرتبَيت، 

طشت رةهةنديدا رةطء  -ثرت لةدؤخي مَيذوويي
ريشةي هةية." بؤية تَيطةيشتين فرؤيد لةغةريزةي 

كة  مةرط خاوةني "ئاماجنَيكي بةرهةست"ة
كة  "بةقووَلي دروست"ة. دروستييةكةي لةوةدا نيية

طةَل بابةتة طشتيية بيؤلؤذيكةكاندا هاوئاهةنطي لة
هةية بةَلكو بةو هؤيةوة دروستةكة ثيشاندةري 
قووَلبوون و جيددي بووني بزوَينةرة تَيكدةرانةكاني 

ئينساني مؤدَيرنة. دووهةم، لةبةرضاو نةطرتين 
رؤَلي بنةماَلة وةكو هؤكاري كؤمةاليةتي لةاليةن 

سةردةكاتء كة فرؤم جةخيت زؤري لة-فرؤيدةوة
لةبةرهةمة سةرةتاييةكاني دةزطادا زؤر باسي 

لةراستيدا رةنطدانةوةي  -دةسةاَلتي بنةماَلةكراوة
هةستياربووني فرؤيد لةمةِر داِرزيين بنةماَلة 
لةكؤمةَلطاي مؤدَيرن داية. ئةم طؤِرانة هةر ئةو 
طؤِرانةية كة هؤركهاميةر بةشَيوةيةكي بةرينرت 

دا باسي لَيدةكات. و لةبةرهةمة دواييةكاني خؤي
لةئةجنامدا، فرؤيد طةيشتة ئةو ئاكامةي كة 

كاري بةتاكةوة هةية. بؤية  دةروونزاني بةناضار
كة هةَلطري توَيذَيك لةبووني ئينسانيية كة  دؤيليب

بةتةواوي لةضوارضَيوةي كؤنرِتؤَلي هةمةاليةنةي 
كؤمةاليةتي بةدوورة، ضةمكَيكي زؤر طرنط و 

كؤمةَلناسانة كردني تاك  سةرةكيية. بةو هؤية
هةَلةية. بؤية رَيظيزيؤنيستةكان )فرؤم و 

" لةئةمةريكادا( كة هةوَل egoدةروونناساني من "
دةدةن "بةشَيوةيةكي دةروونناسانة ضاو 
لةكؤمةَلطاو فةرهةنط بكةن" بةهةَلةدا دةِرؤن. 
لةروانطةي هؤركهاميةرةوة هؤي سةرةكي ناثةسةند 

نزاني لةنَيو كؤمةَلناسيدا بووني تَيكةَلكردني دةروو
يان بةثَيضةوانةوة جةخت كردن لةسةر بابةتي نةك 

يةكَي  (. ئةو ضةمكةnonidentityهةرهةمانة )
لةتةوةرة طرينطةكاني تيؤري رةخنةطرانةية. تا ئةو 
كاتةي كة ناكؤكييةكان لةباري كؤمةاليةتييةوة 
ضارةسةر نةكرابن، ناكرَي ئةوانة لةباري 

لةطةَل يةكدا ئاشتبدرَينةوة. ئةو ميتؤدؤلؤذييةوة 
كة ئادؤرنؤ ثَيشرت لةوتاري  نرخاندنة هةمان بابةتة

خؤيدا "كؤمةَلناسي و دةروونزاني" باسي 
 لَيكردبوو. 

لةراستيدا ئةوة ئادؤرنؤ بوو كة بؤيةكةجمار 
بةئاشكرا جياوازي نَيوان بريوِراي ئةنداماني دةزطاو 

ةكرد. ئةو ئةنداماني رَيظيزيؤنيسيت ثَيشووي شرؤظ
لةلؤس ئاجنلَيس دا  1946ي ئاظريلي ساَلي 36
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وتارَيكي لةذَير ناوي "زانستة كؤمةاليةتييةكان و 
كؤمةَلناسانةكان لةدةروونشيكاريدا"  مةيلة

باَلوكردةوة. ئةو وتارة لةدوو اليةنةوة جَيطاي 
سةرجنة. يةكةم بةهؤي ئةو شتةوة كة ئادؤرنؤ 

تاخبانةي لةبارةي دَلطريبووني فرؤيد بؤ قو
فرانكفؤرت دةيَلَي و دووهةمني رةهةندي جَيطاي 
سةرةنج دةطةِرَيتةوة بؤ كاريطةري ئةو وتارة كة 
وةكوو تؤوَيك لةروانطةكاني ماركوزةدا شني دةبَي و 
دةبَيتة هؤي رةخنةي توندي ماركوزة 
لةرَيظيزيؤنيستةكان لةكتَييب ئريووسء 
 شارستانييةتدا. ئادؤرنؤ بةشَيوةيةكي تايبةت

كتَيبةكةي كارن هؤرناي، شَيوة نوَييةكان 
لةدةروونشيكاريدا، وتارةكةي فرؤم بةناوي 
"بةربةستة كؤمةاليةتييةكاني دةرماني 
دةروونشيكاري" كة ئةو وتارة يازدة ساَل ثَيش لة 

zeitschrift داية بةر توَيذينةوة.  -دا لةضاث درابوو
وتارةكةي ئادؤرنؤ كة ماوةيةكي زؤر كورت دواي 

ِر نووسراوة زمانَيكي تاَلء ذةهراوي هةيةو ئةو شة
شَيوة نووسينة لةبةرهةمة ثَيشووةكاني دةزطادا 

 نابينرَي. 
ئادؤرنؤ بةتوَيذينةوةي هَيرشي 
رَيظَيزيؤنيستةكان بؤ سةر تيؤري غةريزةكاني 
فرؤيد دةست ثَيدةكات. ئةو دةَلَي غةريزةطةري 

ؤحي دةتوانَي يا بةماناي دابةشكردني مَيكانيكي ر
ئينساني بةغةريزة نةطؤِرةكان بَي يا بةماناي 
جؤرَيك هةَلَينجاني بطؤِري دةروون لةو هةوالنةبَي 
كة بةمةبةسيت ضَيذ وةرطرتن و ثاراستين نةفس 
دةدرَين، كةخؤي دةتوانَي زؤر شَيوةي جؤربةجؤرو 
لةرادةبةدةري بَيت. مةبةسيت فرؤيد لةغةريزة واتاي 

نيستةكان كة دةَلَين فرؤيد دووهةمة. كةواية رَيظَيزيؤ
مَيكانيكي جووالوةتةوة بةهةَلةدا دةِرؤن. ئةوة لة 
حاَلَيكداية كة دابةشكاري قةتيسماوو نةطؤِري 
جؤرةكاني كةسايةتي لةاليةن خؤيانةوة شياوي 
لؤمةكردنة. سةرةِراي جةخت كردني ئةوان لةسةر 

كاريطةري بابةتي مَيذوويي كةمرت لةفرؤيد لةطةَل 
ي ناوةكي" ليبيدؤدا دةسازان. ئةوان "مَيذووي

هةروةها بةجةخت كردني لةرادةبةدةر لةسةر طرنطي 
"ego لة دانووستاندني طةشةمةندانةي "ego  لةطةَل

Id مانةوة: "رةتكردنةوةي بةوتةي ئةوان  دا بَيئاطا
بةرووني بةواتاي  غةريزةطةري فرؤيد زؤر

كة فةرهةنط  رةتكردنةوةي ئة راستييةية
ني لةمثةِر لةبةرانبةر ليبيدؤو بةتايبةت بةدروستكرد

هاندةرة تَيكدةرةكاندا، هؤكاري هاتنةئاراي 
سةركوتكةري و هةسيت طوناه و ثَيويسيت سزاداني 

 خؤوة". 
جطة لةوةش رَيظيزيؤنيستةكان بةكةمِرةنط 
كردنةوةي لةرادةبةدةري ئةزموونةكاني سةردةمي 

ة = ئةزموونة زيندووةكان، كerlebnisseمنداَلي )
= ئةزموونةكان يةك شت نني( erfahrungenلةطةَل 

بةتايبةت ئةو خةسارانةي كة كاريطةرييةكي زؤر 
لةسةر طؤِرانكاري لةكةسايةتيدا دادةنَين، 
تيؤرييةكي تؤخيان لةبارةي كةسايةتييةوة 
ئاراستةكرد. هةستياربووني فرؤيد لةمةِر دةوري 
شؤكة خةسارهَينةرةكان لةثَيكهاتين كةسايةتي 

كثضِراوي مؤدَيرندا لة بةرهةمةكاني لَي
ريظيزيؤنيستةكاندا بزربؤتةوة. ئادؤرنؤ دةنووسَي 
"جةختكردن لة سةرطشتَييت، نةك لة سةرهاندةرة 
دةطمةنة تاكي و لَيكثضِراوةكان، هةميشة دابينكةري 
بريوِرايةكي طوجناو لةطةَل شتَيكة كة دةكرَي بة 

َيك كة بكرَي، يةكبوون يةكبووني كةسايةتي ناوزةد
لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا قةت بةدةست ناية. يةكَي لة 
طةورةترين لَيوةشاوييةكاني فرؤيد ئةوة بوو كة 
ئوستوورةي ئةو يةكبوونةي ريسوا كرد". 
ريزبةندي جؤرةكاني كةسايةتي بةو ضةشنةي كة 
فرؤم دةيكات قبووَلكردني كةسايةتي يةكثارضةية 
كة ئةمةش شتَيك نيية جطة لة "كَيشاني 

ةردةيةكي ئيدئؤلؤذيك بة سةر دؤخي ئَيستاي ث
 دةروونزاني هةر تاكَيكدا".
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بابةتَيكي طشيت تر كة دةبَي باسي بكرَي 
ئةوةية كة ساغكردنةوةي هةَلةكاني فرؤيد كة 
رَيظيزيؤنيستةكان شانازي زؤري ثَيدةكةن لة 
راستيدا جطة لة شاردنةوةي ناتةبايية 

و كةسانة بة كؤمةاليةتييةكان شتَيكي تر نيية. ئة
بِريين رةط و ريشة بيؤلؤذيكةكاني 
دةروونشيكاري، دةروونشيكارييان كردة ضةشنَيك 

( و Geisteswissen schaftenلة زانستة مرؤظييةكان )
هةروةهاش كرديانة ئامَيري خاوَينراطرتين 
كؤمةاليةتي. البردني كَيشة سَيكسةكان لةاليةن 

دني ئةوانةوة لة راستيدا بةشَيكة لة حاشاكر
ناتةبايي نَيوان زات و هَيما و رةتكردنةوةي كةلَيين 
نَيوان بةديهاتين هةقيقي نيازةكان و بةختياري 
قةَلب و درؤينةي شارستانييةتي سةردةم. ئادؤرنؤ 
دةَلَي فرؤم بة رةتكردنةوةي بنةماي سَيكسي 
ساديسم كارَيكي هةَلة دةكات ئةويش لة حاَلَيكدا 

دزَيو ئةو راستييةيان كة نازييةكان بة شَيوةيةكي 
سةملاند. هَيماكاني بةرهةمي رَيظيزيؤنيستةكان، 
ئةطةرضي حاشاي لَيدةكةن، لة راستيدا جؤرَيك 
سازانة، ئةم دياردةية بةتايبةت لة ئةخالقطةري 
ئةواندا ديارة. ئادؤرنؤ بة تووِرةييةوة دةَلَي هيض 

زانيين نؤرمة ئةخالقييةكان  بيانوويةك بؤ بةرةها
ة، ئةويش لةسةردةمَيكدا كة لة دواي دروست نيي

رةخنةي نيضة لة بنةما دةروونناسانةكاني ئةو 
نؤرمانة، هةموويان كةوتوونةتة بةر تةوذمي شك و 

 طومانةوة.
ئادؤرنؤ لة درَيذةدا دةَلَي رَيظيزيؤنيستةكان لة 
هةوَلةكانياندا بؤ روونكردنةوةي سةرضاوةكاني 

ساويلكةيي نةبووني دَيسَيثليين كؤمةيةتي تووشي 
هاتوون. ئةو بؤضوونةي ئةوان كة دةَلَي ملمالنَي 
هؤكاري سةرةكي ناتةبايي و كَيشة لة كؤمةَلطاي 
بؤرذواييداية، طةمذانةية، بة تايبةت بةسةرجندان 
بةو راستييةي كة لة هةاَلتن لةسةربةستيدا دةكرَي 
بوترَي تاكي خؤِرسك لة نَيوضووة. لة راستيدا 

لة سةر ضيين نَيوةجني قةت "كؤمةَلطاي ثَيطرتوو 
بة طوَيرةي ياساي ملمالنَي نةجووالوةتةوة". 
ثَيوةندي راستةقينة لة كؤمةَلطاي بؤرذواييدا 
هةميشة لةسةر هةِرةشةي بةكارهَيناني توندوتيذي 
جةستةيي دامةزراوة. دياردةيةك كة فرؤيد زؤربة 
رووني باسي كردووة: "لةسةردةمي ئوردووطاكاني 

اندن ثرت دةربِري واقيعي بَيطاريدا خةس
كؤمةاليةتيية نةك ملمالنَي". ئادؤرنؤ دةَلَي فرؤيد 

سوننةتي هابزي تيؤري داِرَيذةراني  بة سةر
بؤرذواية، ئةوانة ئةطةرضي بةشَيوةيةكي رةشبينانة 
شةِر بة دياردةيةكي رةها لة زاتي مرؤظدا دةزانن 
بةالم ئةو ِروانطةي ئةوانة زؤر باشرت راستيية 

ةكان نيشان دةدةن نةك ئةو طةشبينيية زاَل
ثؤزةتيظةي رَيظيزيؤنيستةكان. فرؤيد بةهؤي 
بةيكزانيين شارستانييةت لةطةَل سةقامطرتوويي 

(fixation( و دووثاتبوونةوة )repetition دا لة)
شؤثَينهاوَير دةضَي. بؤ جارَيكي تر 
رَيظيزيؤنيستةكان بةهؤي روانطةي خؤيان لةمةِر 

ةي دووبارةبوونةوة )دووثاتبوونةوة( ثَيضِراني زجنري
لة رؤذئاوادا لة ِرَيطةي طؤِراني راستةقينةوة تووشي 

 دةبن. طةشبينييةكي بَيهودة
لة ئاكامدا ئادؤرنؤ نارةزايةتي خؤي لةبةرانبةر 
ئةو جةختةي كة لة بةرهةمي رَيظيزيؤنيستةكاندا 

خؤشةويسيت هةية دةردةبِرَي. فرؤم بةهؤي  لةسةر
ييةوة هَيرش دةكاتة سةر ئةندَيشةي نةبووني هاودَل

فرؤيد. بةالم شؤِرشطَيِراني راستةقينة، زؤر جار 
سارد و مؤن و تووشن. ناكرَي قةيران و كَيشة 
ئاَلؤزة كؤمةاليةتييةكان لة ِرَيطةي حةز و 

ئةو دياردانة دةبَي  .ئارةزووكردنةوة ضارةسةر بكرَي
و  )لة ثرؤسةي ساغبوونةوةدا( كؤتاييان ثَي بَيت

ئةمةش بةناضار بة ماناي ئازار ضَيشتين هةمووانة: 
"دةكرَي بَلَيني كؤمةَلطاي ئَيمة تووشي 
زَيدةِرؤييةكي ئةوتؤ بووة كة تَييدا خؤشةويسيت 
دةتوانَي تةنها بةهؤي رق و قني لة تَيكِراي شتةكان 
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بةيان بكرَي و هةر جؤرة نيشانةيةكي راستةوخؤي 
ةو دؤخانة خؤشةويسيت تةنها بؤ سةملاندني ئ

باشة كة بؤ خؤيان خولقَينةري رق و قينن". 
ئادؤرنؤ بة رستةيةك وتارةكةي خؤي تةواو دةكات 
كة وةبريهَينةرةوةي وتةي ئَيجطار بةكاربراوي 
بنيامينة لة وتاري "وَيضوونة هةَلبذَيردراوةكاني 
نووسراوةي طوتة"دا: "تةنها بةهؤي هيوابِراوةكانة 

ئادؤرنؤ دةنووسَي: كة ئَيمة خاوةني هيواين". 
"بةراي من سووكايةتيكردني فرؤيد بة ئينسان جطة 
لة هَيماي ئةو خؤشةويستيية ناهومَيدانةيةي كة 
تةنها دةتوانَي ثيشاندةري هيوايةك بَي كة هَيشتا 

 شياوي ئَيمةية مةبةستَيكي تري نيية".
راي دةزطا لة بارةي فرؤيد و فرؤمةوة لة 

اماذةي ثَيكرا. لة دا بةو جؤرة بوو كة ئ40دةيةي 
خؤِرانةبوو كة رةشبيين روو لة زيادبوون سةبارةت 
بة ئةطةري رووداني شؤِرش شان بة شاني ستايشي 
روو لة طةشة لة فرؤيد دةضووة ثَيشَي. لة نَيو 
كؤمةَلطايةكدا كة ناتةبايية كؤمةاليةتييةكان ضارة 
هةَلنةطر دةهاتنة ثَيش ضاوو جطة لةمةش ئةو 

َيوةيةكي ثارادؤكسي ئاَلؤز و رةشرت ناتةباييانة بةش
دةياننواند، روانطةكاني فرؤيد وةكوو حةشارطةو 
بةرةيةكي ثَيويست لة بةرانبةر طةشبينيية 
ئاَلؤزةكاني رَيظيزيؤنيستةكاندا بةكاردةبران، بؤية 
زَيدةرؤيانةترين و مةترسيدارترين اليةنةكاني 
ئةندَيشةي فرؤيد وةكوو بةقازاجنرتين ئةوانة 

دةهَينران. ئادؤرنؤ لة كتَييب ئةخالقي بةكار
كردةوةيةك لة بةرانبةر ئةو دؤخةدا و  بضووكدا لة دذ

لة وتةيةكي هةرة بةناوبانطيدا دةَلَي: "لة 
دةروونشيكاريدا هيض شتَيك هةقيقةتي نيية جطة لة 

 زَيدة بَيذييةكان".
دا 40ي بةرهةمةكاني دةزطا لة دةيةي ةلة زؤرب

يالَيكتيكي رؤشنطةري و كةسايةتي ثاواخنواز و د
 –ثَيغةمبةراني فريو نووسراوةي لؤوَينتاَل 

كاريطةري وشياريدةرانةي روانطةكاني فرؤيد بة 

تةواوي ئاشكراية. ثاش طَيِرانةوةي دةزطا بؤ 
ئةَلمانيا ئةو رةوتة درَيذةي كَيشاو كاريطةري 
دياريكةري لة بةرهةمة تيؤري و توَيذينةوة 

شت. دةزطا لة ساَلي ئةزموونييةكاندا بةجَيهَي
دا لة يادي سةدةمني ساَلي لة دايكبووني 1956

فرؤيددا، بةرطَيك لة كؤمةَلة كتَييب ئةو دةزطاية بة 
(ي بة frankfurter Beitrage zur soziologeiناوي )

فرؤيد تةرخانداو رَيزي لَيطرت. بة هةرحاَل هةوَلي 
دووبارة بؤ تَيكةَلكردني روانطةكاني فرؤيد ماركس 

َيوةيةكي طةشبينانة ئةم جارةيان خراية بةش
ئةستؤي يةكَي لة ئةنداماني ئاَلقةي ناوةندي 
دةزطاكة ئاشناييةكي زؤري لة بارةي رامانة 

ربَيرت دةروونناسانةكاني ئةمةريكادا نةبوو: هَي
ماركوزة. ماركوزة لة كتَييب ئريووس و 
شارستانييةتدا هةوَليدا "فرؤيدي شؤِرشطَيِر" ِرزطار 

ة لة اليةن فرؤمةوة وةكوو ئوستوورةيةك بكات ك
وةالنرابوو و هؤركهاميةر روئادؤرنؤش ئةويان 
كردبووة ثَيغةمبةري تاريكييةكان. ئريووس و 
شارستانييةت درَيذةثَيدةري ئةو هؤطريية 
سةرةتاييةية كة تيؤري رةخنةطرانة لة بارةي 
فرؤيدةوة هةيبوو و ئةو بةرهةمة لة خؤيدا هةَلطري 

َيكة كة لَيرةدا راظةيةكي كورتي لةسةر وةها بايةخ
 ن.يبكة

 
(2) 

بة ثَيضةوانةي ئةندامة سةرةكييةكاني تري 
دةزطا ماركوزة كاتَي كة ضووة ئةمةريكا هؤطرييةكي 
جيددي بؤ دةروونشيكاري نةبوو. رةنطة ماركوزةي 
الو تا ئةو ِرادةية ئةقَلخواز بووبَيت كة دَلطريييةكي 

مذاوي نةستدا نةدييَب.  ئةوتؤي لة دونياي ئاَلؤز و
ماركوزة كة جةخيت لةسةر ثتانسَييلي سازاني 

ؤركهاميةر و ئادؤرنؤ كة ه–دةكرد  سوذة و ئوبذة
ثرت سةرجنيان بؤ وتةزاي نةك هةر هةماني 
راكَيشرابوو، قةت جةختيان لةسةر ئةو سازانة 
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بةبةراورد لةطةَل طشتَييت كؤمةاليةتيدا  –نةدةكرد
 دةروونزاني هةبوو. هؤطرييةكي كةمرتي بة 

ماركوزة لة وتارَيكداكة لة توَيذينةوة 
سةرةتايي و هاوبةشةكةي دةزطا لةمةِر دةسةاَلتدا 
نووسي، لة قبووَلكردني رؤَلي بنةماَلة وةكوو 
هؤكاري كؤمةاليةتي خؤي دةبوارد، دياردةيةك كة 

دةكرد بةالم بؤ  فرؤم جةخيت زؤري لةسةر
ةكوو كَيشةي ئةنداماني تري دةزطا هَيشتا و

 لَينةهاتبوو.
بةالم سةرةِراي ئةمانة، هةر بةو جؤرةي كة 
ثؤل رابينسؤن بة بةَلطةوة دةَلَي، ماركوزة لةطةلَيك 

دا باَلويكردؤتةوة 30لةو بةرهةمانةيدا كة لة دةيةي 
هَيماطةلَيكي بضووك و ورد كة ثيشاندةري هؤطريي 
دواجاري ئةو بةفرؤيدةوة بةرضاودةكةوَي. بؤ 

ة ماركوزة بة رةوا زانيين دةرفةت قؤستنةوة منوون
( لة طشتَييت hedonisticبؤ ضَيذ وةرطرتن )

ديالَيكتيكي ئةقَل )هزر( و بةختياريدا ناِرةزايةتي 
خؤي لة هةمبةر دةمثارَيزطةري ئيدةئاليستيدا 
دةردةبِرَيت. بةطشيت سةركوتكاري جنسي 
)سَيكس( لة هةرَيمي رةخنةطرتين ئةو لة 

جَيي كرابؤوة و جطةلة رةهةندة  ضةوسانةوةدا
دةروونناسانةكاني ئةو سةركوتكاريية، طرنطييةكي 
سياسيشي ثَيدرابوو. جطة لةمةش ماركوزة 
رةخنةي لة ئايدؤلؤذياي خؤشةويسيت بؤرذوايي 
طرتبوو لةبةرئةوةي كة ئةرك و ئةمةكداري سةرتر لة 
ضَيذوةرطرتن دةزانَي. ئةو هةروةها هَيرشي كردبووة 

ي ئيدةئاليسيت "كةسايةتي"، كة ئةو سةر ضةمك
هَيرش و رةخنةية ثَيشةكي و ثشتخانَيك بوو بؤ 
بؤضوونة دواييةكاني ئادؤرنؤ كة دواتر ئةندَيشةي 
رَيظيزيؤنيستةكان رةتبكاتةوة. ئةو زؤر ثَيشرت لة 

دا ئاماذةي دابووة تومخة هةسيت و 1937ساَلي 
جةستةيية شاراوةكان لة بةختياري راستةقينةدا و 
لة زَيدةِرؤيانةترين شَيوازي شت ئاسابوونةوةي 
لةشدا "بريةوةري ثَيشوَيذانة"ي ضَيذوةرطرتين 

رةسةني ديبوو و لة ئاكامدا لة وتاري خؤي لة 
بارةي دةرفةتطةري بؤ ضَيذوةرطرتندا، ثَيوةندي 
         نَيوان سَيكسواَليتةي سةركوتكراو و بةطذا

 اية ثاشرت ضووني ناسيبؤوة، ثَيوةندييةك كة دةبو
لة كتَييب ئريووس و شارستانييةتدا دةورَيكي 

 طرنطيي هةبَي.
بةهةرحاَل باش دةرةجنامة مةترسيهَينةرةكاني 

سثانياو دادطايية ثاككرةوةكاني ئيشةِري نَيوخؤي 
مؤسكؤ بوو كة ماركوزة بةشَيوةيةكي جيددي 
دةستيداية خوَيندنةوةي بةرهةمةكاني فرؤيد. 

ركسيسم تةنانةت لة شَيوة نارةزايةتي زياد لة ما
هَيطَيلييةكةيدا ماركوزةي بةرةو ئةو رةهةندة 

هةر بةو جؤرةي كة هؤركهاميةر و –ثاَلثَيوةنا 
 كة لةمثةرة دةروون –ئادؤرنؤشي هاندابوو

ناسانةكاني سةر رَيطةي طؤرانكاريية كؤمةاليةتيية 
بةرضاوةكان بداتة بةر توَيذينةوة. لة حاَلَيكدا كة ئةو 

ةوةية بوو بةهؤي ثرتبووني رةشبيين لة توَيذين
روانطةكاني هؤركهاميةر و ئادؤرنؤداو بوو بةهؤي 
خَيراتر ثاشطةزبوونةوةي ئةوان لة بواري ثراتيكي 
سياسيدا، بةالم ماركوزةي طةياندة ئةو ئاكامة كة 
جةخيت دووبارة بكات لةسةر رةهةندي يؤتؤثيايي 

 لة روانطةكانيدا.
دا ئريوس و 1955 يكاتَي كة لة ساَل

شارستانييةت، كة بةرهةمي ماوةيةكي دوورودرَيذ 
وردبوونةوة و رامان بوو، باَلوكرايةوة هةوَلةكاني 
ماركوزة بؤ تَيكةَلكردني روانطةكاني ماركس و 
فرؤيد طةلَيك لة هةوَلة سةرةتاييةكاني تيؤري 
رةخنةطرانة سةرترضوو بوو. بة ثَيضةوانةي 

نويست لة هؤركهاميةر و ئادؤرنؤ كة دةيا
رؤشبينييةكاني فرؤيد لةمةِر ناتةبايية قووَلةكاني 
ئينساني مؤدَيرن بة مةبةسيت ثتةوكردنةوةي 
روانطةكاني خؤيان لة بارةي نةك هةر هةمانييةوة 
كةَلك وةربطرن، ماركوزة طةيشتة ئةو دةرةجنامة كة 
فرؤيد بة تايبةت ئةو كاتةي كة دةضَيتة سةر باسي 
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َينةري هةر هةماني و سازانة. باندةروونزاني، ثةيامه
بة ثَيضةوانةي فرؤم كة بة تةواوي فرؤيدي 
ئؤرتؤدؤكسي وةكوو دوذمين واقيعي نوَي 
وةالنابوو، ماركوزة هةوَليدةدا كة جةخت لةسةر ئةو 
تومخانة لة دةروونشيكاريدا بكات كة ضاو لة 

 سةرووي نةزمي ئَيستا دةكات.
وس نامانةوَي لَيرةدا ئاور لة كتَييب ئريو

شارستانييةت بدةينةوة، كتَيبَيك كة ئاَلؤز و 
دةوَلةمةندة، بةالم دةكرَي لَيرةدا ضةن خاَلَيك لةمةِر 
ثَيوةندي ئةو بةرهةمة لةطةَل بةرهةمة ثَيشووةكاني 

كة  –دةزطادا باسبكرَي. بةشي يةكةمي ئةو كتَيبة 
بة  Dissentدا لة طؤظاري 1955لة هاويين ساَلي 

يارة هَيرشَيك بَيت بؤ سةر جيا لة ضاثدرا وا د
رَيظيزيؤنيستةكان. لَيرةدا ماركوزة ئةو بابةتةي كة 
ئادؤرنؤ دةيةيةك ثَيشرت هَينابووية ئاراوة درَيذة 

 ثَيدةدات.
ئةو سةرةتا دان بةوةدا دةنَي كة بةرهةمةكاني 
             رايش ثشتخان و ثَيشةكييةك بوون بؤ 

ةموكؤِرييةكاني رامانةكاني ئةو بةالم خَيرا باسي ك
ئةندَيشةي رايش دةكات. بةراي ماركوزة بَي 
توانايي رايش لة جياوازي دانان لة نَيوان 
جؤرةكاني سةركوتدا بوو بة هؤي ئةوةي كة 
         نةتوانَي "هةَلسووِراويي و دةوري مَيذوويي 
 غةريزة سَيكسيةكان و ثَيوةندي ئةو غةريزانة 

ببييَن. لة ئاكامدا  لةطةَل ثاَلنةرة تَيكدةرةكان"دا
رايش بةرةو ئةو ئاراستة رؤيشت كة لة ئازادي 
سَيكس وةكوو ئاماجنَيك لة خؤيدا بةرطرييةكي 
                 ساويلكانة بكات، كة ئةو بابةتة لة ئاكامدا 
           بوو بة هؤي وةهمة بةراييةكاني دوايني 

 ساَلةكاني ذياني.
يي او خَير دواي ئةوةي كة ماركوزة بة كورتي

يوونط و دةروونشيكاري "دةستة راسيت" 
فرؤيدييةكان. –رةتدةكاتةوة، سةرنج دةداتة نييؤ 

ماركوزة روانطةي خؤي لة بارةي بةرهةمةكاني 

ئةوانةوة سةرةتا بة ستايش و رَيزطرتن لة 
رؤشنبينييةكاني وتارة سةرةتاييةكاني فرؤم لة 

Zeitschrift  دا دةستثَيدةكات. ماركوزة
نطبووني خؤي بؤ دذايةتي فرؤم لةطةَل هاودة

كؤمةَلطاي باوكساالردا دةردةبِرَي )ئةو لة وشةي 
 -Acquisitiveبةرضاوتةنطانة" ) –"باوك سةنتةري 

patricentric كةَلك وةردةطرَيت، هةر ئةو ووشةية كة )
فرؤم لةو دواييانةدا بؤ روونكردنةوةي هةمان 

ةَل هَيرشي دياردة قةَليب كردبوو( و ئةو بابةتة لةط
 -performanceخؤي بؤ "ياساي كردةوة" )

principle بةراورد دةكات. مةبةسيت ئةو لةو )
وتةزاية، ضةشنَيك لة واقيعي كؤمةَلطاي سةردةمةكة 
بةثَيي ياساكاني ئةو واقيعة "كؤمةَلطا بةثَيي 
ملمالنَيي كردةوة ئابوورييةكاني ئةنداماني 

كةمَيك ثَيشرت  توَيذبةندي دةكرَي". ماركوزة دةَلَيت
لة جيابوونةوةي فرؤم لة دةزطا، رةهةندي 
رةخنةطرانةكة لةبةرهةمة سةرةتاييةكانيدا دةبينرا 
كةم رةنط ببؤوة. طؤِرانكاريية قووَلةكاني 
ئةندَيشةي فرؤم بةسةرقاَلبووني ثرتي ئةو 

كييةكانةوة روويدا، ئةو كارةي كة يبةدةرمانة كلَين
كرد و فرؤم زؤربةي كاتةكان ستايشي دة

بةرزدةينرخاند. فرؤم بة بانطةشةكردني جؤرَيك 
دةرماني ثَيِرةوكةري بةختياري كةفرةنضي و 
طرؤدَيك ثةرةيان ثَيدابوو، ئةو ئايدؤلؤذييةي 
قبوَلكرد كة طواية بةختياري راستةقينة لة 
كؤمةَلطاي ئَيستادا بةدي دَيت. بةالم ماركوزة 

ةردا كؤمةَلطاي سةركوتطلة جةخت لةو دةكات كة "
           بةختياري تاك و طؤِرانكاري بةرهةمهَينةر 
            )لةطةَل موناسةباتي كؤمةَلطادا( ناتةباية و 
ئةطةر ئةوانة وةكوو بةهاطةلَيك كة دةبَي لةم 
كؤمةَلطايةدا بةدي بَين ثَيناسة بكرَين، خؤيان دةبنة 

 هؤكاري سةركوت".
بريوِراكاني ماركوزة لةبارةي تيؤري و 

ةرمانكردني دةروونشيكارانةوة وَيكضوونَيكي د
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زؤري لةطةَل ئةو روانطةيانة هةية كة خؤي و 
ئةنداماني تري دةزطا لة بارةي تيؤري و 

وتوويانة. لة قؤناغي ط( praxisثراكسيسةوة )
ئَيستاي شارستانيةتي رؤذئاوادا، بة تةواوي ناكرَي 
ئةو دوو بابةتة لةطةَل يةكدا ئاشتبدرَينةوة 

ي بةتةواوي لةيةكرت جودانني. تواندنةوةي ئةطةرض
راكسيس يان "دةرمانكردن"دا ثتةواوي تيؤري لة 

بة ماناي لةنَيوبردني نَيوةِرؤكي نَيطةتيظ و 
رةخنةطرانةي تيؤريية. رَيظيزيؤنيستةكان بة 
وةرطرتين تَيِراماني خوليايي لة كاري 
دةرمانطةرانةدا، زؤر لة ثراطماتيست و 

ن، كةسانَي كة تيؤري ثؤزةتيظيستةكان دةض
داِرَيذةراني رةخنةطري قةت خؤشيان ناوَين. ئةو 

يزيؤنيستةكان دةيكةن هةر هةمان ظكارةي كة رَي
كة جَيطراني هَيطَيل لةطةَل ئةويان كردووة،  كارة

كارَي كة ماركوزة لة بةشي دووهةمي عةقَل و 
شؤِرشدا باسي كردووة. ئةوانة ثرؤسةي وةرطرتن 

ام دةدةن. يةكةم ئةوانة بة لة دوو بةرةدا ئةجن
ِرؤكرتين و بوَيرانةترين طرميانةكاني فرؤيد ةنَيو

رةتدةكةنةوة: غةريزةي مةرط، خَيَلي سةرةتايي، 
كوشتين باوكي سةرةتايي. ماركوزة لة دةقي 
سةرضاوةي ئريووس و شارستانييةتدا نووسي ئةو 

رَيظيزيؤنيستةكان طاَلتةي كة مرياتة كةونارةي 
ؤي "بةها هَيماييةكةيةوة مانادارة، ثَيدةكةن، بةه

كةونارةكان كة بةهؤي طرميانةي فرؤيدةوة  رووداوة
خراونةتة روو، رةنطة بؤ هةميشة لة هةرَيمي 
ثةسةندكراويي ئينسان ناسانةدا سةرتر مبَيننةوة. 
ئةو دةرةجنامانةي كة ثَيوةندييان بةم رووداوانةوة 

ئةم هةية بابةتي راستةقينةي مَيذوويني.. ئةطةر 
تيؤريية ملمالنَي لةطةَل عةقَلي تةواودا دةكات 
)هؤيةكةي ئةوةية كة ئةم طرميانةية( لة رةوتي 
ملمالنَيطةري خؤيدا بانطةشةي هةقيقةتَيك دةكات 
كة عةقَلي تةواو بةجؤرَيك راهَينراوة كة لة بريي 
بباتةوة." دووهةم، هةر بةو جؤرةي كة ئادؤرنؤ لة 

زيؤنيستةكان ناكؤكي دا دةَلَي، رَيظي1946ساَلي 
نَيوان تاك و كؤمةَلطا و نَيوان وشياري و ويستة 
غةريزييةكان ثاساو دةكةن و هةوَلدةدةن بيسِرنةوة. 
ئةوان بة طةِرانةوة بؤ دةروونزاني وشياري ثَيش 
فرؤيدي بةبَي ئةوةي بيانةوَي سةريان لة سازانةوة 

 دةرهَيناوة.
دة ماركوزة هةروةها وةكوو ئادؤرنؤ هَيرشي كر

سةر بؤضووني رَيظيزيؤنيستةكان لة كةسايةتي 
يةكثارضة. ئةو دةَلَي كة لة كؤمةَلطاي سةردةمدا 
ئةطةري ثَيكهاتين تاكطةريي رةسةن لة كردةوةدا 
هيضة: "هةلومةرجة تاكييةكان ثاذطةلَيك لة 
ضارةنووسي طشتني و هةر بةو جؤرةي كة فرؤيد 

ةو ثيشانيداوة كليلي ضارةنووسي تاك لة دةسيت ئ
 ضارةنووسة طشتييةداية". دياردةيةك كة لةطةَل 
  ئةو بابةتةدا ثَيوةندي هةية كةموكؤِري
ئةخالقطةري ِرَيظيزيؤنيستةكانة: "فرؤيد وةهمة 
ئةخالقيية ئيدةئاليستييةكاني لةنَيوبردوة: 
"كةسايةتي" شتَيك نيية جطة لة تاكَيكي 
"تَيكشكاو" كة سةركوت و بةطذداضووني لة ناخي 

جَيطريكردووة و بةشَيوةيةكي سةركةوتووانة خؤيدا 
بةكاريان دةبات". ماركوزة بة توندي هَيرش دةكاتة 
سةر لةتوثةتكردني تيؤري غةريزةكاني فرؤيد لة 
اليةن ريظيزيؤنيستةكانةوة. ئةو دةَلَي تيؤري 
 غةريزةكاني فرؤيد بةشَيوةيةكي زاتي لة

وشيارييةوة بؤ نةست و لة كةسايةتي ثَيطةيشتووة 
و  Idوة بؤ  egoؤ ئةزموونةكاني كاتي منداَلي و لة ب

لة تاكةوة بؤ كؤي جؤرةكان سةير دةكات. فرؤيد بة 
دؤ بؤضوونَيكي بيجةخت كردن لةسةر لي

ماتَيرياليسيت لة بةديهاتين مةيلةكان بةدةستةوةدا 
كة لةطةَل روانطة مةعنةوي و دواجار 

ةرةكةي رَيظيزيؤنيستةكاندا ناتةباية. طسةركوت
كوزة بة طةِرانةوة بؤ بنةما جنسييةكاني تيؤري مار

، ثفرؤيد بؤ جارَيكي تر سةرجندةداتة طرَيي ئؤدي
            ئةو شتةي كة فرؤم هةر لة يةكةم رؤذةكاني 
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هاتنة ناوةوةي دةزطاكةوة رةخنةي لَيطرتبوو. 
            ماركوزة لة كتَييب ئريووس و شارستانييةتدا 

ديث دةكات و ئةوةندة زؤر كةم باسي طرَيي ئؤ
باسي طرنط بووني ناكات. بةالم لةو نووسراوةيدا 

دا لة ضاثدراو ثاشةكي ئةو )لةسةر Dissentكة لة 
كتَييب ئريووس و شارستانييةت( بوو، ِروانطةيةكي 
تةواو جياواز دةردةبِرَيت. هةوَلداني فرؤم بة 
مةبةسيت "هةَلطةِراندنةوةي طرَيي ئؤدَيث لة 

ةوة بؤ هةرَيمي ثَيوةنديية دوو هةرَيمي جنسيي
قؤَلييةكان" ئاوةذووكردنةوةي خاَلي رةخنةطرانةي 
سةرةكي ئةندَيشةي فرؤيدة. لة ِروانطةي فرؤيدةوة 
ئارةزووي ئؤديث، بة ثَيضةوانةي راي فرؤم، تةنيا 
ناِرةزايةتي دةربِرين لةمةِر جودايي لةدايك و 
ئازادييةكي ذاناوي و نامؤييهَينةر نيية. ئةو 

ارةزووة هةروةها دةربِري حةزَيكي قووَلة بؤ ئ
وةديهاتين مةيلة سَيكسةكان، بؤ دةربازبوون لة 
داخوازي كردن، بؤ دايك وةكوو ذن و نةك تةنيا وةك 
ثشتيوان. ماركوزة لة راستيدا دةَلَي: "لةسةرةتادا 

ذنةكة هةِرةشة  –"حةز و تاسةي جنسي" بؤ دايك 
كات. "حةز و لة بنةماي دةرووني شارستانييةت دة

تاسةي جنسي"ة كةملمالنَيي ئؤديث دةكاتة 
 منونةي يةكةمني ملمالنَيية غةريزييةكاني نَيوان 

بردنةوةي بنةما  تاك و كؤمةَلطا". لة بري
ليبيديناَلةكاني طرَيي ئؤديث ض ئةو كاتةي كة 
طشيت بن يان ئةوةي كة بةس بة رةنطدانةوةي 

ن، بطاية هَيمايي قووَلرتين كَيشةكاني ئةو كؤمةَل
بنةماي ثاساوكردني ئةو دذايةتيية قوواَلنةية كةئةو 

 طرَيية باسيان دةكات.
بةالم ئةو شتةي كة لة روانطةكاني ماركوزةدا 
سةرةكيرتة، ناِرةزايةتي دةربِرينيةتي لة بةرانبةر 
وةالناني غةريزةكةي ديكةي سةردةمي بان 
دةروونناسي فرؤيد لةاليةن رَيظيزيؤنيستةكانةوة: 

( يان غةريزةي مةرط. لَيرةداية thanatosناتووس )تا
كة ماركوزة لة ئادؤرنؤ و هؤركهاميةر سةرتر 

دةضَيت و بؤ جارَيكي تر هةوَلي تَيكةَلكردني 
يؤتؤثيايي روانطةكاني فرؤيد و ماركس دةدات. 
بةِراي ئادؤرنؤ و هؤركهاميةر غةريزةي مةرط 

ةِر رةنطدانةوةي هَيمايي هةستياربووني فرؤيدة لةم
 يقوواليي هاندةرة تَيكدةرانةكاني ئينسان

مؤدَيِرندا. ماركوزة ئةم شرؤظةية ثةسةند دةكات و 
ئاماذة دةكاتة درَيذةكَيشان و تةنانةت بةهَيزبووني 
هةَلسوِراني تَيكدةرانة لة نَيو شارستانييةتدا، ئةو 
راستييةي كة رَيظيزيؤنيستةكان هةوَلدةدةن زؤر 

يزةي مةرطي فرؤيد زؤر الواز ثيشاني بدةن. غةر
رؤشنبينانة تر لةو بِروا كوَيرانةيةي كة 
رَيظيزيؤنيستةكان لةمةِر ثَيشكةوتن هةيانة، زاتي 

 ئاَلؤز و تةماوي مرؤظي مؤدَيرن دةرك دةكات.
ماركوزة بة ثَيضةوانةي ئادؤرنؤ و 
هؤركهاميةرةوة باسةكةي خؤي بةرةشبينييةوة 

بة  تةواو ناكات. بةراي ئةو غةريزةي مةرط
ثَيضةوانةي ئةو طومانةي كة زؤر جار دَيتة ئاراوة بة 
ماناي هاندةرَيكي ناوةكي بؤ بةطذاضوون نيية. 
فرؤيد لةو بِروايةدا نةبوو كة ئاماجني ئَيمة لة ذياندا 
كاولكاريية، غةريزةي كاولكاري يا دذي غةريزةى 
ذيان كار دةكات يا لة خزمةتي ذيانداية، جطة 

ةريزةي مةرط كاولكاري لةمةش ئاماجني زاتي غ
 نيية بةَلكو و لةنَيوبردني ثَيويسيت كاولكاريية". 

ماركوزة لة كتَييب ئريووس و شارستانييةتدا 
تَيطةيشتين خؤي لة زاتي راستةقينةي تاناتووس 
شرؤظة دةكات. ئاماجني راستةقينةي غةريزةي 
مةرط بةطذاضوون و توندوتيذي نيية بةَلكو كؤتايي 

ة و قةيرانةي كة ذياني ناوة. هَينانة بةو كَيش
طؤِرةثاني ئةو غةيزةية، ئةو "نريوانا"يةية كة حةزو 
مةيلة بؤ طةيشنت بة وةستاني سروشيت بَيطيان. 
بةهؤي ئةم حةزةوة لة غةريزةي مةرطدا، ئةو 
غةريزةية بة شَيوةيةكي سةرسوِرهَينةر لة غةريزةي 
ذيان دةضَي: هةردووشتةكة بة شوَين رةزامةندَييت و 

 ؤتاييهَيناني حةز و ئارةزووةوةن.ك
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ئةطةر ئاماجني غةريزةي مةرط كةمكردنةوةي 
كَيشة و قةيران بَيت، ئةو كاتةي كة كَيشة و 
قةيراني ذيان كةمبؤوة، ئةو غةريزةيةيش لة رةوتي 
بةهَيزبوون دةكةوَي. ئةم طرميانةية، طرميانةيةكي 
سةرةكيية كة بوار بة ماركوزة دةدات تا دةرةجنامة 

واَلةت رةشبينانةكاني فرؤيد بة ئاستَيكي بةر
يؤتؤثياييدا بةرَيت. هةر بةو جؤرةي كة ئةو لة كاتي 
كؤبةندي روانطةكاني خؤيدا دةَلَيت: "ئةطةر 
ئاماجني سةرةكي ئةو غةريزةية نةك لة نَيوبردني 

بَيت، –نةبووني قةيران–ذيان بةَلكوو لةنَيوبدني ذان 
ةرضي ئةو كات بة شَيوةيةكي ثارادؤكسي ه

رةزامةندَييت ثرت لة ذيان بةدي بَيت دوذمين نَيوان 
 ذيان و مةرط بةو رَيذةية كةمدةبَيتةوة. بؤية ضَيذ

 دةطةن". زؤربةي شوَينوةرطرتن و نريوانا ثَيك
كةوتواني ئؤرتؤدؤكسي فرؤيد بةسةرجندان بةو 
شتانةي كة ماركوزة دةيَلَيت لةطةَل يةك هاودةنط 

فرؤم و هؤرناي  دةبن كة ماركوزةش بةرادةي
 رَيظيزيؤنيستة ئةطةرضي لة رةهةندَيكي ديكةوة.

بؤية ماركوزة تَيدةكؤشَي كة تاناتووس بةثَيي 
باشرتين نةرييت تيؤري رةخنةطرانة، بكاتة 
دياردةيةكي مَيذوويي. ئةطةر ذيان بةهؤي دووبارة 

ئؤرؤتيزةبووني ناسةركوتكارانةي ثَيوةندي  –
كرَي ثَيويستييةك بة ئينسان لةطةَل سروشتدا ئازادب

دةسةاَلتي مةرط نامَييَن. ماركوزة دةَلَي بةديهاتين 
ئةو ِراستيية ثَيويسيت بة لة نَيوبردني سةرةِرؤيي 
جنسي جَينتاَلي و طةِرانةوة بؤ "بَي سةرةو بةرةيي 
ضةند شَيوازي" منداَليية. ئةو لَيرةدا، تةنانةت 
 ئةطةر باسي سَي هاوكارةكةي لة دةزطادا نةكةين،
بةشَيوةيةكي تايبةت بةخؤي لة فرؤيد ورايش 
سةرتر دةضَيت. ماركوزة دةَلَيت تةنيا ئةو كاتةي كة 

ئؤروتيزة دةبَيتةوة  –تَيكِراي جةستة دووبارة 
دةكرَي بةسةركاري نامؤ بوودا، كة بنةماكةي شت 
ئاسابووني بةشة ناجَينتاَلييةكاني جةستةية، 

ةسةر "ياساي كةضيدي ل –زاَلبني. كؤمةَلطاي طؤِراو 
 –كردةوةيي" سةركوتكةر و لة نَيوبةر دانةمةزراوة 

"زَيدة سةركوتكةري" كة بنةمايةكي مَيذوويي هةية 
لة نَيودةبات و بةم جؤرة تاكي لةكار نامؤكراوي 
كَيشة خوَلقَين رزطار دةكات. ياري جوانيناسانةكراو 
جَيطةي ذان و رةنج دةطرَيتةوة، نريوانا و 

هؤي لةمثةردانان لة بةرامبةريدا كاولكارييةك كة بة
ثَيكدَيت لة دةسةاَلتداري بةسةر ئينساندا دةكةوَي. 
دةرةجنامي ئةم دياردةية "ئارامطرتين هةبوون"ة كة 
بؤ خؤي شتَيك نيية جطة لة رةهةندي 
دةروونناسانةي تيؤري هةر هةماني كة بنةماي 

 فةلسةفةي ماركوزةية.
ي هةر بةو جؤرةي ضاوةِروان دةكرا هةوَل

بوَيرانةي ماركوزة بة مةبةسيت ثيشانداني فرؤيد 
وةكوو يؤتؤثياطةرَيكي شؤرشطَيِر لةاليةن 
هاوكارانييةوة زؤر جَيطاي ثةسةند نةبوونة. 
ئادؤرنؤ و هؤركهاميةر ذيرانة بَيدةنط مانةوة بةالم 

دا هةوَليدا ئةو  Dissentفرؤم لة ذمارةي داهاتووي 
اليةنةوة هَيرشي  روانطةية رةتبكاتةوة. ئةو لة دوو

وا ثيشان  كردة سةر ئةو ِروانطةية. سةرةتا هةوَليدا
بدات كة ماركوزة، بة باشي لة فرؤيد نةطةيشتووة و 
هةروةها خاوةني هيض جؤرة ئةزموونَيكي بةكردةوة 
لة بواري دةروونشيكاريدا نيية. فرؤم وةك جاراني 

وتي كة فرؤيد ثرت زيندانييةكي طثَيشرت 
يكي بؤرذوايي سةدةي تيالَيكماترياليسمي ناد

نؤزدةهةمة نةك تاكَيكي سةربزَيوي دذ بة ئةو 
بريؤكةية. فرؤم هةروةها هةوَليدا كة ئةو شرؤظةيةي 
كة ماركوزة لة روانطةكاني رَيظيزيؤنيستةكان 
دةيكات و رَيظيزيؤنيستةكان بةيةك جؤر دةزانَي و 
جياوازيية سةرةكييةكاني ئةوانة لةبةرضاو ناطرَي، 

اتةوة. فرؤم دةَلَي كة، بؤ منوونة، بؤضووني رةتبك
             ئةو لة مةِر "كةسايةتي بةرهةمهَينةر" طةلَيك 
ثرت لةوةي كة ماركوزة داني ثَيدادةنَي لةطةَل 
كؤمةَلطاي سةردةمدا خةبات دةكات. جطة لةمة 
فرؤم ماركوزة بة هؤي ثَيداطري ناديالَيكتيكيانة لة 

هاتين هيض جؤرة مةِر نةبووني ئةطةري ثَيك
             كةسايةتييةكي يةكثارضة لة دؤخي ئَيستادا 

 لؤمة دةكات.
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رةهةندي دووةمي هَيرشةكةي فرؤم طرينطرتة. 
لَيرةدا فرؤم هةوَلدةدات دذايةتي حاشا هةَلنةطري 
نَيوان رةزامةندَييت جنسي و شارستانييةت، كة 
فرؤيد بؤ خؤي ئةوةندة بة زؤري و بةردةوامي 

ري لةسةركردبوو، زيندوو بكاتةوة. بةراي ثَيداط
فرؤم زؤر نادروستة كة وا بزانني هةندَي لة بَي 
سةرةو بةرةيية جنسييةكان، كة بةرطري ماركوزة لة 
"بَي سةرةو بةرةيي ضةند شَيوازَي" دةيانطرَيتةوة، 
بتوانن لةطةَل هةر شارستانييةتَيكدا وة سازان 

ديسم و بكةون. ئةطةر بة تةنيا دوو بابةتي سا
ثيسايي خوازي لةبةرضاو بطرين، تَيدةطةين كة ئةو 
دووانة لة هةر هةلومةرجَيكدا بَيزاركةرن. وة ديهاتن 
و رةزامةندَييت تةواو و خَيرا لة مةيلةكاندا كة 
ئاماجني ماركوزةية دةتوانَي تاك بكاتة بةشَيك لة 
سيستةمي ئةو بزوَينةر و حةزانةي كة بة ئاساني 

، هةر بةو جؤرةي كة لة كتَييب دةستكاري دةكرَين
دونياي بوَيريي نوَي نووسراوةي ئالدؤس هاكسَليدا 
روويداوة. بة ثَيضةوانةي روانطةكاني ماركوزة و 
)ئادؤرنؤ( خؤشةويستيي جودا لة سَيكسواَليتة، 
تةنيا بابةتَيكي ئيدئؤلؤذيك نيية، ئةطةر ضي دةكرَي 
 جةخت لةسةر ئةو راستيية بكرَي كة رووداني ئةو
دياردةية لة كؤمةَلطاي ئَيستادا زؤر دةطمةنة. ئاماذة 
نَيطةتيظةكاني ئةندَيشةي ماركوزة ناطاتة هيض 
ئاكامَيك جطة لة رةتكردنةوةي نَيهَيليستيانةي 

 جيهان.
هةر بةو جؤرةي كة لة رةوتي مشتومِرة 
هزرييةكاني نَيوان هاوِرَييان و هاوكاراني ثَيشوودا 

وةي كؤمةَلَيك رةتكردنةوة باوة، ئةو باسة لة ضوارضَي
و دذكردةوة لة بةرامبةر ئةو رةتكردنةوانةدا درَيذةي 
كَيشا. و هةر بةو جؤرةي كة ضاوةِروان دةكرا، 

الوةكييةكاندا طةلَيك ثرت لة  جياوازي بريوِرا لة شتة
روانطة هاوبةشةكان زةق دةكرانةوة. ماركوزة 
تاواني نَيهَيَليستبوون قبووَل دةكات و دةَلَي 

( refusal greatَيهَيليسمي "روووةرطَيِراني طةورة" )ن
رةنطة تاقانة ئؤمانيسمَيكي راستةقينة بَيت كة لة 
ضاخي ئَيستادا دروستة. ئةم وتةية بؤ جارَيكي تر 

ماركوزةي لةطةَل ئادؤرنؤ و هؤركهاميةر نَيزيك 
كردةوة. بةالم تةوةرةي سةرةكي لة ئريووس و 

داية كة لة ئاكامدا نَيك َيشارستانييةتدا لةبةست
دةبَيتة هؤي ثةسةندكردن. شرؤظةي ماركوزة لة 

ة كنريوانا زؤر لةو رةنط و بؤي ئةو شتانة دةضَي 
فرؤم ثَيشرت لة كتَييب هةالتن لةسةربةستيدا 
باسيكردووة، لةو شوَينةدا كة نووسيبووي: 
"بزوَينةرةكاني ذيان و كاولكاري هؤكارطةلَيكي 

يان بة يةكرتةوة نةبَي سةربةخؤنيني كة ثَيوةندي
بةَلكوو بةشَيوةيةكي ثَيضةوانة ثَيوةندييان ثَيكةوة 
هةية. هةرضي ثرت بةر بة بزوَينةري ذين بطريدرَي، 
بزوَينةري كاولكاري بةهَيزتر دةبَي، هةرضي ذيان 
ثرت وةطةِر بكةوَي و بطةشَيتةوة، هَيزي كاولكاري 

ة هَيورتر و كةمرت دةبَيتةوة. كردةوةي تَيكدةران
ةية". ماركوزة ندةرةجنامي ذياني تووش و درؤي

لةسةر ئةو روانطةية بوو كة ئةو دوو غةريزةية 
دةكرَي لة ئاكامدا ببنة غةريزةيةك، فرؤم ثرت وةكوو 
دووانةطةرَيكي ثارَيزكار مايةوة. بةالم بةمةشةوة لة 
دووانةطةرييةكةي ئةودا غةريزةي مةرط يان تَيكدان 

ةهاتوويي و توومشاني تةنها وةك بةرهةمي لَين
اندا سغةريزةي ذيانة. دواتر فرؤم لة كتَييب دَلي ئين

 روانطةي خؤي بةم جؤرة دةردةبِرَي:
ئةم دووانةطةريية.. لة جؤري دوو غةريزةي 
زاتي و بيؤلؤذيك نيية كة بة شَيوةيةكي رَيذةيي 
نةطؤِربن و بةردةوام و هةميشة تا سةركةوتين 

َل يةكدا بةشةِر يةكجارةكي غةريزةي مةرط لةطة
بَين، بةَلكوو دووانةطةريية لة نَيوان سةرةتاييرتين و 

و  –بؤ ثاراستين ذيان  –بنةماييرتين حةز بؤ ذيان 
دذايةتيكردني ئةو حةزة، ئةو دذايةتيية كاتَي 
ثَيكدَيت كة ئينسان لةو ئاماجنةيدا )حةز بة ذيان( 

 سةرنةكةوَي.
بؤية سةرةِراي ئةوةي كة ئةو دوو كةسة 

داطري لةسةر ئةوة دةكةن كة طواية ثَي
هةَلوَيستةكانيان زؤر لةيةك دوورن، وا ديارة لة 
بارةي توانايي و درَيذةكَيشاني غةريزةي مةرطدا 
هاوِران. يؤتؤثياييرتين كتَييب ماركوزة بة 
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وةبريهَينانةوةيةك كة رةنط و بؤ قبووَلكةرانةي 
ن لةو تَيداية كؤتايي ثَيدَيت، بةالم بة كةَلك وةرطرت

ِروانطانةي كة هؤركهاميةر ثَيشرت هَينابووية ئاراوة، 
روانطةيةك لة بارةي بَي توانايي لة 
قةرةبووكردنةوةي ئازارةكاني ئةو كةسانةي كة 
ثَيشرت مردوون. جطة لةمةش، كتَييب ماركوزة 
ثيشاندةري بِروايةكي طةشبينانةية كة طةلَيك دوورة 

تري تيؤري لة كَيناية تاريكةكاني مامؤستاياني 
 رةخنةطرانة.
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 يةكةم 

 دةستنيشانكردنى واتاى كؤمةَلطةى شارستانى
 

ثَيموايةةةةك يةةةةكئَيت نةةةةك رةكةةةة ك  ك  ةةةةك   ئة   
بةك   نكبك د م  كيش نك هكَنوَيس ى هة بكش ككبة  ت

بةبكتى ئؤمكَن كى شة ك ة ى )مكد  ى(،   ك  كنَيت 
بةبةةكتى كيةكةةىم ئؤمكىيةةةكتى ديبةةكى تةي ةةكت بةةةك     
 يشةةةةة يمة كئكمة ، د  ك وَي ةةةةةك   بةةةةةؤ د ك نيشةةةةةة   
 كئرد ى   دبينة كى رةك  اا ا ا ةكى بكئة ية ةنَين ،    
د اجةةةة ية  ةةةكبو  ى مة ةيةةةكئى جةةةَي  م رة ةةةة ت   

   بةةك  ى بةكةةى د  بةةة  ى بةبةةكتى جيةةة اا  برو ابةةو 
هةةةةةةةةةةةةةكمة  مككةةةةةةةةةةةةةكنك د ئةةةةةةةةةةةةةكي    ةةةةةةةةةةةةةكبو  ى   
د كنيشةةةة برد كئكش نَيةةةر دا بةةةؤ كةةة  مككةةةكنكى     

/ ةةةوَيى بةةةكئة هَينة ى رةةةك  1كةةةك  ئى د  ك وَي ةةةك    
اا ا ا ةةةةةةكى نةةةةةةك ئون ةةةةةةو  ى كيةكةةةةةةيى ديبةةةةةةك      
 وَيز ا  كتةةةةةةك  ، بةةةةةةك  ثَييةةةةةةكش د ك ك كةةةةةة ة ى    
بكئة هَينك ا ي رك  اا ا ا ةك نكرةكةز اا ينةى هةكمو      

ة ةةة   و  تة ةةكى ثكيو  ةةنيية  بةةك اا ا  ئة ةةك     رةةك  م
هكيك  ئو تبرد ك  ية  بؤ تةقةك مة ةيةكئى بك تككةت    
ئةةةةةةةةك   ىمةةةةةةةةةن     ى ثَينا يسةةةةةةةةة يى ئ ةةةةةةةةةوثروى  

ون
غلي

ان 
وره

 ب
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/رةةةةَنو ؤ وى  َيةةةرا نةةةك  ةةةة   و ئى   2بكئة هَينة ية ةةةك، 
تيةةةةؤ يى اا ا  ئةةةةكدا، رةةةةك ةمى  ةةةةؤ وا ى  َيةةةةراى     

 و  تةك  /رةك   3ركامو  ى ثرائ يبةى ئؤمكَن ةكئةنة ،   
 وَييةةةةةكى اا ا  ئةةةةةكى تَيةةةةةنا بةةةةةكئة د هَينرَيزم نةةةةةك 
ئؤمكَن كئة ى رَيس ةمة نا ثكيو  نييكئى  ك   ى بةك  
مشةةة ومروى كيةكةةةيى برو ا وااا ةةةك  ثرائ يبة ةةةك      

 هكيك 
رك  ى نك  كشكئرد ى بكئة هَينة ى ضةكمبى  
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى نةةةةةةك  يبةةةةةةرى كيةكةةةةةةيى  

هك كةةةةةة  هة ضةةةةةةك رة نا  واتَينَيةةةةةةز، بَي ومةةةةةةة   
كك ضةةةة  ئكى تَيبةةةكَنبرد م د ك نيشةةةة   ةةةكئرد    
بكدين ئةت  بؤيك بكب  قوتة ئرد ى نك ك  تَيبةكَنى،  
 ةئرَيز بكشَيو يكئى ثرائ يبةى بةكئة بََينرَيزم بةؤ    
شةةةيبرد ك  ى تيةةةؤ يى ئؤمكَن كئةةةكمة  كةةةو دى َ    

رةةةةك    نةةةةك   تيَكةةةةردنك يةكةمر ةةةةر ة   ب  َيةةةةز  
ؤمكَن ةةةةةةكى  ف و ؤئةةةةةةة ى ريمةةةةةةرو دا د  ئةةةةةةكتو   ئ 

شة كةةةة ة ى بةةةةك ثشةةةة يوا كى بةةةةكهةئة ى رةةةةةاادىم    
 وا ةةةةةة ى د اا َيةةةةةزم نةةةةةك شةةةةةوَين كى  ةةةةةةئؤك بةةةةةك     
د كةةةةةكىتم د  َنةةةةةكت داديةةةةةن  َيز ئةةةةةك بَي ومةةةةةة     
بةةكهةئة ى ا  دا ى نةةك ؤد  ر   نةةكم بةةة  دا  ةةةاا    
جيةة اايى ئؤمكَن ةكى شة كة ة ى نك ةكم ئؤمكَن ةكى      

 َيبى كيةكةةينا ضةةييك، تةةك ية رةةةك    ةةكبَيز ئةةك جةةةؤ     
"ثَيشةةةةةةبك تو تر"ى كيةكةةةةةةكت يةةةةةةة  ئؤمكَن ةةةةةةكى  
كيةكةةةييك، رةةةك ية ئؤمكَن ةةةكى دةوئراتية ةةةك يةةةة    
د  َنكتى دةوئراتيك  ركمك  َيرواى رك  ى هكَنكيةكئى  

بةةك اتة  - ك   يةةك نةةك  برو ايةةكداب  رةةةااديى كيةكةةى
بةةةةك ى  كشةةةةكئرد ى ئؤمكَن ةةةةكى   -هة ضةةةةك  كئكى

ة ةةكش هةةي  شة كةة ة يك  ةةكك د  َنةةكت  رةةكم بكئة هَين 
ثكيو  نييةةةةةةكئى بةةةةةةك مة ةةةةةةةى يكئةةةةةةكمم بنةةةةةةك و تيى  
ضةةةةةةةةكمبكئك    ييةةةةةةةةك، نكبك رةةةةةةةةك  ى ئؤمكَن ةةةةةةةةكى 
شة كةة ة ى نةةك  كنسةةك كى كيةكةةيى شة كةة ة ية كدا  
 كبؤتةةك ضةةكمبَيبى اا سةة ى، ضةةو بك نككةةك  بنة ةةكى  
ديةةةةةة يبرد ى ثة  ةييةةةةةكئى جيةئةةةةةة  ى ثرائ يبةةةةةى 
ئؤمكىيةةةكتىم د ك نيشةةةة برد ى جؤ َيةةةت ضةةةة ئى   

ا نةةك كيةكةةكت دامةةكا ا  ، بةةك  ثَييةةكش بؤتةةك   جيةةة ا
ضةةةكمبَيبى ئة  واييةةةكئى )ري رارةةةي( كةةةو دبك ة     

نةةةةك هةةةةة جو تبرد ى ضةةةةكمبى    تيَكةةةةردنك يةكةي   
ئؤمكَن ةةةةةةةكى شة كةةةةةةة ة ىم ضةةةةةةةكمبى ئة  بةةةةةةةة ى   
تةي كتيك   كك ضة  د  رَيز ئك ثكيو  نى بك تةةكم  
ذيةةة ى ئككةةةَي ييك   هكيةةةك، نةةةك بك ام ةةةك  ئة  بةةةة ى  

كت ئةةةةةةةك بةيةةةةةةةك  بةةةةةةةك مككةةةةةةةكنك    شةةةةةةة ىم د  َنةةةةةةة 
 يشةةة يمة يكئة  د دات  نةةةكم  و ا  كيةةةكدا رةةةةاادىم    
ثَيشبك ت   و    دةوئراكى،  رَين ا ى  ك وا ةك     
بةةةةةةةةؤ تةةةةةةةةةئ وااىم بةىد كةةةةةةةة يى بك ذ    ةةةةةةةةنيى   

نةةك هك َنةةنا َيبى  تيَكةةردنك يةكةَةةيَير ي تةئكئككةةى  
 وَيةةةو  كك ضةةةة  د  رَيز ئةةةك د يةةةك َيز ئؤمكَن ةةةكى 

ك ام ةةك  ئؤمكَن ةةكى رةةكهبى  واب رَيةةز  شة كةة ة ى نكب
كك ضةةةةةةةة  ى رةةةةةةةكم هك َننا ةةةةةةةكش  سةةةةةةة نك ك وى    
كيةكةةةةةية كى ضةةةةةكمبكئكيك دذى رةةةةةك  رةقةةةةةة  يةةةةةة    
بز  تنك ا ةةةةكى   ك هةةةةكَن رى بةةةةكهة تكقبينييةةةةكئة    
كةةةكيرد ئرَي   نةةةكم بةةةة  دا ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى    
هةةةةةةة جو تى  وَيب ةةةةةةرا   ثَيبَةتةةةةةةك  وَيبةةةةةةة ى   ك 

م  وَيب را  ئةةةةة ى ذ ةةةةة   حيزبةةةةكئة م كةةةةك نيبةئة  
د بَيةةةز، نةةةكم  و  تكشةةةنا   ك رةةةةمَيرى جةةةك   دذى     
بنةةةةةةكمة ئؤ ةةةةةةك رةةةةةةةيينى يةةةةةةة  ت   ةةةةةةك ى يةةةةةةة ود  

  يك  ر واا ئة  بكئة د برَيز 
 وتةةة ى ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى نةةك  يبةةةرى     
كيةكةيى ريمرو مة ةةنا، رةةك  برو ا وااييةةكى  وَيبةةة    
تةا د ئةتةةةةةك   ئةةةةةك رةةةةةك ةمى تَيبشةةةةةبة ى ثةةةةةرو ذ   

كث وااييكئة م بةةةكهةئة ى كؤكةةةيةنيزم بك شةةة ى ضةةة
ا  بكى  و  ايةكتىم  واكة  َيىيى  ةؤى نكد كة نا  ،     
ضةةو بك  شةةز رةةك  رة َي ة ةةك مةةكيبى رةةك  ية  هكيةةك       
ضةةةةكمبى ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ى ببك ةةةةك هةةةةكَن رى   
برو ا وااييةةةةكئى ئؤمكىيةةةةكتى دذ بةةةةك برو ا ةةةةواايى   
ريسةةةةةهمىم هة ثكةة َي يةةةةةكئى  ةةةةةو  دامةةةةةكا َين     

َيوا  رك  د ك كبىَيرا كى نك بة  د  ى كيةكةيى  نك 
 ؤيةةة م شةةوَين كية  نةةك َيوا  د  َنةةكتم د كةةكىتى    
كةك تةثة   يةة مؤ ؤثؤَنبةةة  د تركة م نَير شةةنا   ك    
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اامنبك ى بنضينكيى بؤ بك د  ام و  ى بز  تنك  ى 
 وَيبرد ةةةةةةةةةك  م بكرةةةةةةةةةكق  يبرد ى ئؤمكىيةةةةةةةةةكتى   

 تَيين  و ا   
ضةةكمبى ئؤمكَن ةةكى   نك اقيعةةنا  رَينا ةةك  ى 

شة كةة ة ى بةةك دةوئراكةةييك   يةةكك  رمةةة ى هكيةةك،   
رةك ية بك شةينى جؤ َيةةت نةك  و  ايةكتيى كيةكةةييك     
بةةةةةةةةةةةةةك  ثةةةةةةةةةةةةةرو ذ ى  وَيبة ييةةةةةةةةةةةةةكى د  َنةةةةةةةةةةةةةكت  
 وَينك ايكتيةةةةةن ئةت   اتةةةةةك ثةةةةةرو ذ ى  ؤ وا بةةةةةة يى   
ب  ئراتية ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة ى يةةةةةةةةة  كةةةةةةةةك بةايى  
ك ئؤمكَن ةةةةةكئةنة ، رةةةةةك   ؤ وا بة ييةةةةةكى مة  يكئةةةةة  

رةمة ةةك  و   م برو اهَينةةكئة ى  ةةؤى نكد كةةة نا       
ئك اتةك بةكئة هَينة ى  را ا ةةى ضةكمبكئك نةك ريمةةرو دا     
هةةةةةي   ةةةةةة   و ئَيبى اا سةةةةة ى  ييةةةةةك، هةةةةةك  يزية  
مكبككةةةةز قوَنبرد ةةةةك  ى تَي كيشةةةة نى ميبةةةةة يزمى 
 ؤ وا بةةةةة يى ئؤمكَن ةةةةكئةنة م  و َنةةةةى تور ةةةةك م  

بو بنكمة ةةةةةك  شة كةةةةة ة ىم كيةكةةةةةي  ييةةةةةك، بةةةةةكنَ  
هك َننا ةةك بةةؤ كةةك نك و  بنيةتنة ةةك  ى برو ا ةةواايى  
 وَيبةةة يى د كةة كبىَير  ثةشكئشةةكئرد  ئة  نككةةك    
ضةةك ن بنضةةينكيكك ئةةك  و ةةة   نك ةةكم ئكشةةى رةةك      
كةةةك د مكى تيةيةةةنا د ذيةةة م تكبةيةةةك نك ةةةكم رةةةك  ى  
د كةةةةكىتى ريمةةةةرو  هةةةةي  ثرو ذ يةةةةكئى ئؤمكىيةةةةكتى  

ك  ى رةك  ى   واك كقينكى  ييك، ج ك نك بك ثك ضةنا  
ثَييةةن َنَيز بز  تنةةك  ى  وابرد   ةةواا يةةة   ك وا ةةك   
بةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ د ا     اتةةةةةةةةةةةةةةةةةك بك ا  ة بو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةك  م  
 و  بك و  بو  ةةةةةةةك  ى رةةةةةةةك  رةقة ا ةةةةةةةكى د  َنةةةةةةةكت  
 و تن ئك ك    نك ة ين بك ، مكبككز رةك  رةقة ا كيةك   
ئك ريسهم د ئك ك كك ضة  ى برو ا واايى  ؤيةة م  

نةك كك ضةة   ك     د شَيز نةك قؤ ةة ى ديبةكدا كةو د    
 جية اا  ديبكش    ب ر  

ضةئسةةةةايبرد  بةةةؤ ئةةةة ئرد  بةةةكم ضةةةكمبكم  
كةةةةةك نك و  ئرد ةةةةةك  ى بةةةةةك ضةةةةةكمبَيبى ئةةةةةة  وايى  
اا سةةةةةةة ى،  ةةةةةةةكك تةةةةةةةك   َيت بةةةةةةةؤ  وَيبرد ةةةةةةةك  ى   
برو ا وااييةةةكئى كيةكةةةىم د  ةَيةةةت نةةةك جةةةك  ى    
برو ا ةةوااىم كيةكةةيى ريمةةرو ى ئؤمكَن كئةنة ةةنا،    

 و   برد ةةك  ى  ةةة   و ئى  نك يكئةةك   ثَيويسةة ى بةةك
اا سةةة ى رةةةكم ضةةةكمبك هكيةةةك، نك يةةةكئى ديبكشةةةك     
 سةة نك و  ى رةةك  كةةو د  ثرائ يبيةةكى  ك  ئةةك ئةةك   
رك ةمى بكئة هَينة ى نك شةيبرد ك  ى  ؤ وا بةة يي   
ئؤمكىيةةةةكتى كيةكةةةةىم شة كةةةة ة ى نةةةةك ئؤمكَن ةةةةك    

 هة ضك  كئةنة نا بكد ك نَيز 
يكئةةةةةةكم  تةةةةةةورى رةةةةةةك  ضةئسةةةةةةةاييك،   

برد ك  يةةةةةةةك نككةةةةةةةك  رةةةةةةةك  ى، ئؤمكَن ةةةةةةةكى  جك  
شة ك ة ى ضكمبَيبى تيةؤ يى  و  تةك  ةكك  اقعَيبةى     
بكئرد   ى ركامو   ك يى دامكا ا  بةك ودى  ةؤى   
يةةةة  شةةة َيبى رةمةةةةد ئرا    ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى  

رةم ى تيؤ ية   ك  كشة ك ى   -رةمَيرَيبى تيؤ ييك
ثزيشةةةبى  كشةةة ك ئة   ايةةةكم  ةئرَيةةةز نك ةةةكم رةةةك      

كيكدا تَيبةةةةةكم ببرَيةةةةةز ئةةةةةك  كشةةةةة ك  ك     جككةةةةة 
رةمةةة ى ية مكتينا ةةك بةةؤ جيةئرد ةةك  ى    -د ئرَيةةز

بةا ةةةةةةكئة ى جكمسةةةةةةك   يى  و  يةةةةةةكئى بنةةةةةةكمةى    
ئؤمكىيكتى كيةكى نك كم  و   ئةة ى ديبةكدام رةك     
 و م يةةةةةةةة  رك ئةةةةةةةكى نةةةةةةةك ضوا ضةةةةةةةَيو ى بنةةةةةةةكمةى 
هكمك يةةةك م ئةمَبةةةنا )ئةةةك   ك تةةةك َيبى يةةةكئ رتو      

 ةئةةت( ثَيىَكَنن كة َيز  ركمةكش مة ةةى      كبَيز ئةة   
رك  يةةةك ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى يةةةة  رةةةك  ضةةةة ئييك 
ئؤمكىيكتيةةكى د مة ةةك َيز جَبك ي بةةكي  يةةة ود بةةك    
بةةةةةةةةكئة هَينة ى اا ا  ى ئؤمكَن ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة ى 
جيةي بكينةةك  ،  ةئرَيةةز بةةك دابةةروي  نةةك د  َنةةكت يةةة    
 كشةةكئرد ى جةةؤ ى ثكيو  ةةنيى كيةكةةى بك شةة ى،  

 - اتةةةك نك اقيعةةةنا -اكةةة ييكئى ركامو   ةةةك ى  ك  و
تَيي  كي   ئؤمكَن كى شة ك ة ى هك َنن دات يةكئَيت  
نك  رةك ة كى  وا    ى ) اتك قوَنرتى(  وَيب سة نى  
ئؤمكَن ةةكى مر يةيةةكتى رةشةةبراببةت ئةةك كيةكةةكت،    
  ك ضةةةةةةةة ئييكئى  و وةةةةةةةى تةةةةةةةك ا   وَيب ةةةةةةةرا     
د ك نيشةةةةةةةةةة برا  ،  ةتوا َيةةةةةةةةةز بيََينَي ةةةةةةةةةكدىم   
 ةشةةةةة وا َيز بةةةةةكب  رةةةةةك  يةةةةةة  نةةةةةك د     ى رةةةةةك     
دامةةةةةكا َيز، ضةةةةةو بك  وَيب ةةةةةرا ى شة كةةةةة ة ية كى   
ئؤمكَن ةةك بنة كيةةك يةةة  رةةك  ضةةينك  َيو  نئة  يةةك ئةةك    
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هي  ئؤمكَن كيكئى مر يةيكتى  وَيب را  نَيى بَي ةكش  
 ييةةك   ةئرَيةةز نَيةةى بَي ةةكش بَيةةزم  ةةكبو  ى مة ةةةى    

  ك  وَيب ةةرا   ضةةو  ك  ةةة  د و نايكتيةةك، بةةكىم رةةك       
بةةكن  ييةةك بةةؤ  واثك وا ةةن ى هةةكمو  رةةك  رك ئة ةةك ئةةك     
بك وَيو ضةةةو  ى شة كةةة ة يكتى ريمةةةرو   ك  ئيةةةكتى    
د  َنةةةكتية،   ك  ة   ةةةنى  وَيب سةةة ن ك   ةةةة        
ضةةةةةؤ ةيكتى  ةةةةةو ، بةةةةةكتوا ةتر  بةةةةةؤ ضةةةةةروئرد ك  ى  
ئؤششةةةى مر ية ةةةكم نةةةك ثشةةة ييك   كيةكةةةكت،   ك  

روئرد ك  يك، بك هةةةةةكمََي م رة واكةةةةة كئة ى رةةةةةك  ضةةةةة 
د كةةةةكىتم ثرائ يبَيبةةةةى  و ذا كيةةةةك، د اينةةةةك  ى    
رةكةةة َيبى بةةةك اترى  وَيب سةةة نى ئؤمكىيكتيةةةك ئةةةك     
 كشةةةكئرد ى ذيةةةوا ىم تةةةكئنيبى ثَيويسةةة يبرد      
بؤيك رةك  ئؤمكَن ةك مر يةيكتية ةكى  وَيزا ةك  ية  نةك      
رةكةةة ى  وَيب سةةة نى يكئةةةكمى شة كةةة ة ية ك   بةةةؤ     

بََينةة ى د كةكىتى   رةك ى  وَيب س نى كيةكىم ثَي
 ة   ةةةةةن  بةةةةةك ؤ    ةةةةةكديو ،  ةضةةةةةة بو   نك ةةةةةكم    
ئؤمكَن كئة ى ديبك تَيبكم ب  ية  نكرةكة َيبى  زمةى   

( تَيننةةةةةةك    حضاااااا   ثك  كةةةةةةك ن ى ذيوا يةةةةةةنا )
بَي ومةةة  كةةك هكَننا ى رةكةة َيبى  ةةوَيى  وَيب سةة نى  
ئؤششةةةةةةك مر يةيكتيةةةةةةكئة  نةةةةةةك ة  ئؤمكَن كيةةةةةةكئى   

 ةةةةةةكبو    ييةةةةةك ئةةةةةةك  ديةةةةةة يبرا دا، مة ةةةةةةةى رةةةةةك     
شَيواا ئة ى  وَيب سة نى شة كة ة يى ثَيشةو   و مم    
ثَي كى  ؤية  نةك مَيةى     ئؤمكَن ةكدا نكد كة نا  ،     
ضةةو بك  كشةةكئرد  مة ةةةى رةةةَنو ؤ وئرد ى بو يةدَيةةت  
 ييك بةك يةكئَيبى ديبةك، بةكَنبو مة ةةى  و ضةكئرد ى       
ضةةك ني  توا ةةةى  وَييةةك نةةك بو يةةةدَيبى دامةةكا ا دا،      

مية ئرا ةةك  ى ضةةك ني  بةةوا ى  وَييةةك بةةؤ   كةةك   ة
ثرائ يةةةةتم  وَيب سةةةةش ئةةةةك كر شةةةة ى رؤ  ةةةةة يبى   
ئؤمكَن ةةةةةةك ايةترد ئةةةةةةك م ضةةةةةةك ني  هة كةةةةةةك  يى  
هكمةةةك و   م قةةةوَنى   هةةةة د  ةةةوَنيَين ، ئةةةك  وَي ةةةكى   
ثَين د   كرتاتيى هكمكجؤ  ثَيرو  ي بك م ثرائ يبى 
بكئؤمةةةةةةكَنى مةةةةةةكا رت رك ةم ةةةةةةن    بةةةةةةؤ نو  ةةةةةةك     

ضكمبى كوثةى  يش يمة ى نك ئؤمكَن ةك  د اينك  ى 
 وَيبة نا  كبؤتك هؤى  و تبرد ةك  ى رةكة ى ئةردا      

 وَيب سةةةة نى كةةةةك بةايى كةةةةك  تةيىم هؤا ةةةةك ىم    
ميبيشةةيةيى، بةةكىم رةكةةؤى  ةةرا ا رتى بةةؤ كةةرتاتيىية  
ئرد تةةك  ، ضةةو بك د   ةةكتى بةةؤ ثَيبَةةةتنى كةةوثةى   

 مكا رت، نك  و  ى ذمة    ضكئك  ،  و  سة ن   
ة  ت بةةةك  ئؤمكَن ةةةك مر يةيكتية ةةةكى   كةةةكب

توا يوية ةةةةةك هةةةةةك  ة َيبى ايةةةةةةتر نككةةةةةك   وَي ةةةةةكى    
 وَيب س نى ئؤمكىيكتى بضنك ثَيشك  ،  كشكثَينا ى 
بو يةدَيبى كيةكيى  وَيى نك د     ى دامود ا ةةى  
د  َنكتم د ككىتكئكى، مة ةةى نةك ة برد ى بنةكمةى    
ى شة كةةة ة ية كى ثَيشةةةو   ةةةكبو ،  اتةةةك شةةةَيواا ئة   

 وَيب سةةة نى رةةةةةيينى، هؤا ةةةك ى، ءكشةةةة  ت ك ىم   
 َيزا ةةى ئةةك  شةةز ئؤمكَن ةةك مر يةيكتيةةكئة ى ثةةَية   
نةةةةكدايب و  ى د  َنةةةةكت بك ؤية ةةةةك   ديةةةةو ، بةةةةكَنبو 
 وَي ةةةكى بةةةؤ  را ا  ةةةو  ى بةا ةةةكى  يشةةة كجَي و  م    
ثَيبةةك  ذية ى مر ية ةةك ئرد تةةك  ،  اتةةك  وَنية ةةن ى   

مكَن ةةةةةك ضوا ضةةةةةَيو ى ضةةةةةة ئرت بةةةةةؤ بنيةتنةةةةةة ى ئؤ   
كيةكةةةةةةيي  ةةةةةةك   تر ئةةةةةةك توا ةةةةةةةى دابينبرد ةةةةةةى    
ئكَنكئةةةةكئرد ى ثَيويسةةةة ية  هكيةةةةك بةةةةؤ ثك  ثَيةةةةنا ى  
ذيةةةةةوا  ، رك ك ضةةةةةى د  َنةةةةةكتم كيةكةةةةةكت هةةةةةك      
بةةةةك د  ام و   نككةةةةك  ثش  ككةةةةش بةةةةك  وَيب ةةةةرا     
شة كةةةةة ة يكئة ى ثَيشةةةةةو   نَيةةةةةر دا كةةةةةك هكَننا ى    
د  َنةةةكتى ءةةةك  بى ريسةةةهمى يكئةةةكم، بةةةكب  بةةةو  ى   

ئؤمكىيكتيةةك شة كةة ة يكئة  ئةةك ريسةةهم بةةؤ  بو يةةةد 
بنيةتنةةةة ى د كةةةكىتَيبى  ة   ةةةنيى  ةةةو م نككةةةك      
بنضينكى برو اى  ؤى كو دى َ      رتو ، ش َيبى 
 َينة ةةةةةكئرا  ، مكبككةةةةةز نةةةةةك  بو يةدا ةةةةةك، هةةةةةؤا      
كيسةةة كمى بةةةكهة رك هقييكئة يةةةكتى  تةةةةقم وااىم 

ةتك هة ئة ى، رك ك ضى هك َنينا   بكثَيى توا ة بية ب
هة ئة يى هكمك يك رت  هة ئة يى رةيينى  كيةكةكت  
بةةةؤ دامةةةكا ا ، ثَيويسةةة ى بةةةك  و تبرد ةةةك  ى بنةةةكمة    
شة ك ة يكئة ى ثَية كيةككت  كبو ، بكَنبو نك وَيى 
 سةةةةةة نك و  ى ضةةةةةةك ني  ثر سةةةةةةي ى ثةيةةةةةةكدا ترم   
دامةةكا ا ى ئة امةةكتر    د   ةةكت د  و  َسةةَينَيز بةةؤ   

 كم يكئ سةةةةةةةةة نى رةةةةةةةةةك  بو يةةةةةةةةةةد  شة كةةةةةةةةة ة ية  
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ئؤئرد ةةةةك  ية  نةةةةك ذَيةةةةر رةةةةةىى  ؤيةةةةنا  نَير شةةةةنا    
كيةكةةةةةةكت   ك كيةكةةةةةةكت،  اتةةةةةةك بةةةةةةة  د  َيبى  
هكمك يك رت، بك واد ى ضة  كةك ئرد ى  ةئؤئيةكئة ى   
دامةةةةةةةةةكا ا   شة كةةةةةةةةة ة يكئة م ئةةةةةةةةةة ئرد  بةةةةةةةةةؤ  
بكرةةكق  يبرد ية م دا ة يةةة  نةةك كةةيةيم نةةؤذيبَيبى    
 وَيةةةنا، رةةةك ية نةةةؤذيبى  يشةةة يمة ى هكمك يك ةةةك،    

شكد ئةت  بؤيك كيةكةكت هةي  مة ةيةكئى  ةبَيةز،      ك
نةةةك  بةةةة  دا  ةةةكبَيز ئةةةك بةةةك د    اتةةةك      ةةةرت م       
بك ش ، ثكيو  نيى نك كم ئؤمكَن ةكى شة كة ة ينا   
د بَيز   ةةَينَي ك  ، رك ك  ئؤمكَن ةكى شة كة ة ى   
بك د  ام  كبَيز نككك   وَنية ةن ى تةقم ك ييةكئة م   

 تةييكئة    َيزا ، بكهةم بنكمة كنك  ةكيةكييك كك 
تةةةةك، بةةةرو ا   ك ي كئة   ه ةةةن  رةةةك  ئؤمكَن كيةةةكش      
 ةتوا َيز هة كةك  يى  ةؤى ب ة َيزَيةزم نةك قو ةة ى      
ثَيشةةةةةةبك تو تردا  ةةةةةةؤى  وَيب  ةتةةةةةةك  ، نةةةةةةكئةتى    
بةةةةةةةةك د  ام و  ى د  َنةةةةةةةةكتم كةةةةةةةةك ئك تنى نةةةةةةةةك  
ضة  كةةك ئرد ى رةةك   ةئؤئية ةةكدا  ةةكبَيز ئةةك بةةك ى    

 مبمه   كر ش ييكئة ي رك   
يةةةةةكئَيت نةةةةةك  ككةةةةةَبكتكئة ى ئؤمكَن ةةةةةكى   
شة كةةة ة ى هكمةةةك و   ىم  ر ييةةةك   ر يةةةى مة ةةةةى      
هةةةةةةةةكَنو  ي ، نَيةةةةةةةةت د   ئك تنةةةةةةةةك  ،  ةةةةةةةةةئؤئىم  
ثَيبنادا ةةةةةةةةكم نككةةةةةةةةك  يكئبةةةةةةةةك تنى بكشةةةةةةةةكئة     
داد مكا َيزم يكئَيبك نك كك ضة   هك    ةك   ئة ى  
ثك  كك ن ى كيةكةكتم مةك جى بةو  ى بري ييةك نةك      

تَي ك وا ةةن ى رةةةك  هةةةكَنو  ي م  د   كترو  سةةة ن  بةةةؤ  
 ر يىم  ةئؤئييك  ئة ئرد  بةؤ رةك  ى رةك   ر  ثةك     
نَيت د   ا ك   ك جكك كيكئى يةكئ رتو  ئة ببةك م   
تةقةةك  يسةة َيت بك هةةكم َين ، رك ك ضةةى رةةكم  ر يةةىم  
نَيبن   ييةةةةةةةةةةةةةةةةةك كك ضةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ى كةةةةةةةةةةةةةةةةةةمة م  
د   َنكمك نبو  يشك، بكَنبو رك  ثَيبَةتكيكى ث ك    

تَينا ييةةك، ثَيبَةتكيةةكئى مةةرد  ،  هةةي  جية ااييةةكئى
 ر  يةةةى ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةة ة ية، بةةةةك  ةةةةةئؤئىم   
 ر ييةةةةةةةةك  ، ئ ومةةةةةةةةز جَبةةةةةةةةك ئرد ى ثَيبَةةةةةةةةةتنى  
دينةميبيكتى داهَينة م  وَنية ةن م  ؤ وا بة ييةك نةك    

ئؤمكَن كئة ةةةنا، ضةةةو بك رك ةةةك  كيةكةةةكت بيةةةك َيز     
شوَينى ئؤمكَن كى شة ك ة ى ب رَي ك  م بكشةَيو ى  

واا ى  وَيب سش  و   ةة يبرد ئةك هةكمو     رك  تةقك شَي
ذيةةةة م ضةةةة ئييكئة  نةةةك ؤد  رَيز، رةةةك ا ئؤمكَن ةةةك 
د ئوذَيةةةزم نك ة يةةةن بةت  ركمةةةكش رةةةك  شةةة كيك نةةةك  
 ةةكنَيت نةةك  ىتةةكئةنة  ذيةةة ى نك ةةكم بككةةك د بكي    
شةةةةَيوااى  وَيب سةةةة نى كيةكةةةةى تةةةةك ية رةةةةك  ئةتةةةةك   

  ةةةت داهَينك ا ةةك د بَيةةز ئةةك ضةةة ئي ك    هةةة  وَيب   
ثكيو  نيية  بةك يكئ سةشم ضةروئرد ك  ى ئؤششةى     
مةةةدىم تيةةؤ يى مر ية ةةك   هةةكبَيز، ئةةك ئؤششةةَيبى  
داهَينك ا كيك  هك ئةتَيبية  واك ى رك  ى هةكبو   
جَي كى ئؤمكَن كى شة ك ة ى هكمك و    ب رَي ك  ، 
ئك د   كتى  وَنية ن م داهَينة  د  و  سةَين ، رةك ا   

 ى ثَيبةةةةةةةك    بةةةةةةةكئة بو  ى كيةكةةةةةةةىم شة كةةةةةةة ة   
نكد كةةةةة ن دات  رةمةةةةةة ى كيةكةةةةةكت هكَنبشةةةةةة م  
تَي ك وا ن ةةةةك نةةةةكثَينة  يةةةةكئ رتنَيبى هكمك يةةةةك رتدا،  
نكئةتَيبنا رةمة ى ئؤمكَن كى شة ك ة ى ثة اك نى 
جية ااييةةةةةةكئة م مسةةةةةةؤ ك ئرد ى تةي ك ك ةةةةةةن م 

 يكئبك تنى بكشك اينن     ثَيويس كئة ك 
ك بةةكئو تى، ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى بةةك   نةة 

كيةكةةةةةةةةكت جية ةئرَي ةةةةةةةةك   ئةةةةةةةةك كيةكةةةةةةةةكتَيبى   
دةوئراتية ةةكى ديبكيةةك، بةةكَنبو بةةك  ى شةةَيوااَيبى     
 وَيب س نى ئؤمكىيكتي تةي كتك بةك ثكيو  نييةكئة ى   
 َيةةةةةوا  تةئةةةةةكئة ، ركمةةةةةكش  ةةةةةكك   ك هةةةةةة  ىتىم 
رك ةةةنامى  يشةةة مة َيت،  اتةةةك  ةةةكك   ك  وَنية ةةةن ى     
ثكيو  نييةةةةةةكئى  يشةةةةةة مة  ك    ا كى هكمك يةةةةةةك   
) كتك    د  َنكت(، بكَنبو   ك بك هكمََينك ى ذية ى 
مةةةد ، بةةرو ا، ب  بةةة   و، ثةة  اىم و ونةةكئة ية       
هةةي  يةةكئَيت نك ا ةةكش رةةك ئى كك شةةة ى كيةكةةكت    
 ييةةك بةةك   اتةةة بك تككةةبكى ريمةةرو  بةةكئة د هَينرَيز، 
كيةككتية بكب  مؤميةئرد ى بك هكمََينة م بةرو ا   

ب َيةةةت،  ةتوا َيةةةز رةةةك    ث  اييةةةكئة م  ؤ وينيةةةة  بةةةك
رك ئةةةةةةك جَي ةةةةةةكجَي بةت  بةةةةةةكم  اتةيةةةةةةك،  ةا ةةةةةةة ى   
شة كة ة ى د بك شةرَي ك رةةك   وَيب ةرا   بو يةدا ةةك     
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رك  يكئبك تنة ةكى نَيشةية  د ئك  ةكم تةي ك ك ةن      
بةةةةك بك هةةةةكمََينة ى ذيةةةةة ى رةةةةةبو  ىم رةةةةك هقيم     
               َيزا يةةةةةةةةةةةةى مر يةئةةةةةةةةةةةةة م مببكضةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةي   

 ويةةةةةةى هكمك يةةةةةةك م  شةةةةةة ى    وَيب سةةةةةة نَيبى  و
 د ككىتى  ة   نى    

ركمكش مة ةى رك  يك، بكب  تَي كيشةش نةك   
كر ش ى د ككىتم كيةككت، كك  ك كنو  َيبى 
جيةئةةةةةةك     نةةةةةةك َيوا  ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ىم    
ئؤمكَن ةةةكى كيةكةةةينا دابنرَيةةةز، ضةةةو بك كةةةنو  ى   
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى، بةةةةةةك ؤ وا ى كيسةةةةةة كمك   

 ةةةؤ وا ى بككةةةك دا دَيةةةزم رةةةك  ى  ئؤمكىيكتيةةةكئة ، 
 و ذ ة َيةةةت بةةةك يةةةكئَيت نةةةك ئة  بة  ئةةةة ى ئؤمكَن ةةةكى 
شة كةةةة ة ى داد  ةةةةرا، د شةةةةَيز ب َي ةةةةك يةةةةكئَيت نةةةةك    
ئة  بة  ئةةة ى ئؤمكَن ةةكى كيةكةةى، ثَيضةةك ا كئكش    
 واكةة ك  نةةك د  َنةةكتى ءةةك  بيى ريسةةهمى مَيى  ييةةنا   
رةةةةةةةةي  كك ضةةةةةةةة  يكئى ثَيبَةةةةةةةةتنى د كةةةةةةةكىتى    

َيت نةةةك ئؤَنكئةةةكئة ى بةةةو م د ئك تةةةك  ة   ةةةنىم يةةةكئ
بةا ةةةةكى ئؤمكَن ةةةةكى كيةكةةةةييك  ، بةةةةكَنبو تةةةةك   ى 
كةةةك  ئى رةةةك  ئؤمكَن كيةةةك بةةةو ، ئكضةةةى رةةةةي  نةةةك      
د  َنكتم كيس كمى كيةكيى  وَيى رك   ثةى ثةش 
شؤ وشةةةى كيةكةةةى، بؤتةةةك يةةةكئَيت نةةةك ئة  بة  ئةةةة ى  
ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ىم بككةةةك  رةةةك  ئؤمكَن كيةةةكدا  

َيب ةةةةةرا   رةبو  ييةةةةةكئة ية،  اتةةةةةك  كةةةةةكثَينرا     و
رك ا ةةكى تةي ةةكت  بةةك ديةةة يبرد ى ثكيو  نييةةكئة ى    
ئةةةةةةة   بك هةةةةةةكمََينة  نكرةكةةةةةة ى بىَيوييةةةةةةنا،   ك    
بةا  ةةةةة ى، ثيشككةةةةةا ، ثيشةةةةك ك ىم ئشةةةة وئةم، 
ئة  بةةةةةةةة َيبى تةي ةةةةةةةكتى بةةةةةةةو  ، بةةةةةةةكىم ئةتَيةةةةةةةت   
ثَينا يسةة يى ذيةةةوا ى، د كةة َيو  دا ى د  َنةةةكت نةةةك   

كةةةةةكثة ن، رةكةةةةة َيبى كيةكةةةةةية  ذيةةةةة ى رةةةةةةبو  ى  
نك ؤ رت  نَيةر    رةبو  يزا يةكئى  ةو  كةك يَكَننا     
ئةةك  ةةة ى رةةةبو  يى كيةكةةى بةةو   هؤئةةة ى رةةك  ش  
رةةةةك   بةةةةو ، ضةةةةينى  ةةةةكد ئرا  وَيب سةةةة نى ذيةةةةة ى    
بك هةةةةةةكمََينة ى ئؤمكَن ةةةةةةكئة  ئةةةةةةك رةةةةةةةَنؤاترب و ،   
جَي ََيَبرَيةةةةز بةةةةؤ يةكةةةةة يةةةةة  نةةةةؤذيبى يكئبةةةةك تنى  

ى  شةةةة يى جوامَيرا ةةةةك يةةةةة     ؤ وكةةةةبة ك  رةةةةك هق 
 ؤثك كةةةةة ة ك، بةةةةةكَنبو  وَيب سةةةةة نى ركق  ية ةةةةةكى    
رةةةةةةبو  ى ثَيويسةةةةة ى بةةةةةك تَيرو ا ينَيبةةةةةى  شةةةةة ىم  

 كيةكىم  يش يمة  ك    ا ك هكبو  
نكبك ام ك دا، ئؤمكَن ةكى شة كة ة ى،   ك   
ضةةؤ  كك ضةةة  ى بةةكهةئة ى رةةةاادىم ثَيشةةبك تنك،   

ة   رة  هةةةش د شةةَيز كك ضةةة  ى بةةكهة موحة ةةكا ئ
ئؤ كثك كةةةةةةةةة كئة  بَيةةةةةةةةةز  رةةةةةةةةةك  ى  وَيب ةةةةةةةةةرا    
شة كةةةة ة يكئة  نةةةةك كيةكةةةةكت جيةد ئةتةةةةك  ، د     

 تورك 
/ وَيب ةرا   كيةكةةييكئة   ة   ةةن،واا ،  1

 اتةةك تةي ةةكت  بةةك ثَيبََينةةة م ثة اكةة نى د كةةكىتى     
 ة   ةةنى، ئكضةةى  وَيب ةةرا   شة كةة ة يكئة  نككةةك    
بنضةةةينكى تةي ك ك ةةةنبو  م كةةةك بك ؤيى  ةةةؤيىم  
ثك  ثَينا ى يكئبك تنى بكشكئة  داد مةكا َي ،  اتةك   
بةيةةك  بةةك  ضةةة ئية ك د د   ئةةك د  َنةةكتى  ة   ةةنى    

 د ك و   ةداتك  وَيب س نى  واك ك  ؤية  
/ وَيب ةةةةةةرا   كيةكةةةةةةييكئة   و وةةةةةة م  2

ثكيو  نييةةةةكئة  تيةية ةةةةنا بةةةةكثَيى يةكةةةةةى جةةةةَي    
 شةة ىم  و  تم بةبةةكتى بنيةتةةن  رَي ، نةةك ئةتَيبةةةنا     
 وَيب ةةةةةرا   شة كةةةةة ة يكئة  مببكضةةةةةى  وَيسةةةةةة ك      
 ةةةةةة و و م بكشةةةةةَيو يكئى  ةةةةةك   تر  رَيةةةةةن ا ى    
 ةةةؤ وا ى تةةةك اا  ى هَيز ئةةةة ، دابو ةةةك يز، رةةةك هي 
يةةةةة ود بك ذ    ةةةةني   ركمةةةةكش مة ةةةةةى رك   ييةةةةك     
 وَيب را   شة ك ة يكئة  ا  بؤهَينة م جَبةك ئرد ى  

ئة    دئة ا ةةةةك بةةةةؤ رة واكةةةة كئرد ى  و   ةةةةة ى تةئةةةةك 
بكئة  ةبةك ، بةةكَنبو شةَيوااى ثَيبَةةةت م ئةةة ثَيبرد ى   
د ككىتى  ة  ئى تيةية نا جية اا  نك كم ئة  بة ى 
كيةكةةةى، ضةةةو بك رك ا ةةةك بكثَيضةةةك ا كى رةةةك  ى نةةةك  
د  َنةةةةةةةكتم ثَيبََينةةةةةةةة ى د كةةةةةةةكىتى  ة   نيةةةةةةةنا    
 و  د دات، رك  دامكا ا ا ةكى تةكء   نةك ا  د ئةك ،     

ة ك  ةةة  ئةةةك نك يةةةك    مببكضةةةى هةةةكمة  رةةةك   وَيسةةةةي   
د كةةةةةةةكىتى  ة   نييةةةةةةةك   دا وَيةةةةةةةى ا  م بككةةةةةةةك   
هكمو  يكئةةةنا جَي ةةةكجَي  ةةةةئرَي  يةةةة  بكثَيويسةةةز     
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بكهةةةةةةكمة   واد  نةةةةةةك ة  دامةةةةةةكا ا ى شة كةةةةةة ة ينا    
جَي ةةةةةكج   ةئرَيةةةةةز  ئة  بةةةةةة ى تةي ةةةةةكتى نَيةةةةةر دا  
ئة  بةةةة ى تةئكئككةةةى  ة كيةةةك َيز، ضةةةو بك رةةةةي       

َنبو ئة  بةةةةة َيبى ئة  بةةةةة َيبى تةي ةةةةكتى  ييةةةةك، بةةةةك  
 شةةة ييك، بك ثَييةةةكى ثكيو  نييةةةكك  وَيبةةةن  ةت ئةةةك  
 ر  ثَيبى  ك    د  رَي ك    تةي كتى نَير دا مة ةى 
رك  يةةةك د  َنةةةكت د كةةةز  ة ة ةةةك  ةةةة   وَيب سةةة نى     
ثكيو  نييةةةك  ة  ئيكئة ية ةةةك  ، رةةةك  ى نةةةك امةةةة ى     
ئهكةةيبينا ثَيةةى د  ترَيةةز  ؤ و ثةةة ى رةةك  شةة ة كى   

 م كك ثَيضيبرد ى رةك  ثر سةي ك،   د ك بة ى  ةئرَي
هك و شةةةةةةةكد بَيز بةةةةةةةؤ كةةةةةةةك  رةشةةةةةةة يى  شةةةةةةة ىم   
كةةةنو  بكاا ن ى د كةةةكىتكئة ك نك يةةةك  د كةةةكىتى  

  ة   نييك   
بةةةكثَيى رةةةكم بنضةةةينكيك، شة كةةة ة ي و  ى    
 شةةةز  وَيب ةةةرا   رةةةةبو  ى يةةةة  ئون ةةةو  ى يةةةة ود  
رةيينيةةةكئة ، ئةةةك  ؤ و ثةةةة ى ضةةةة ئيى رةاادا ةةةةكية      

بةةةك يةةةكك كيسةةة كمى  شةةة ى نك يةةةك      تك يو تةةةك  ، 
د كةةةةةكىتك    وَيةةةةةت  ةةةةةك را  م  وَي ةةةةةك بةةةةةك   د ا   
ضةةةةةةئييكئة ية  ثك  بسةةةةة َين م ثَيشةةةةة وئ  ببةةةةةك م 
 وَي نةةةك  م داهَينةةةة  بَيننةةةكرة ا    رةةةةاادى نَيةةةر دا     
مة ةةةةى رك   ييةةةك ج ةةةك نةةةك ؤى ئةةةكن د كةةةكىتى      
بككةةةةةك ينا  ةشةةةةةبَي ك  ، بةةةةةكَنبو هَيمةئرد ةةةةةك بةةةةةؤ     

ة ااى د كةةةةةكىتم ئةةةةةة ثَيبرد ى  شةةةةةَيوااَيبى جيةةةةة 
د كةةكىتم رةةةمروااى جيةةة ااى كةةزادا ، بكبةةك ا  د     
نك كم شَيوااى كيةكيى د ككىت  هةك   هة مة ةةى   
رك   ييةةةةك  وَيب ةةةةرا   شة كةةةة ة ييكئة  يةكةةةةةيكئى   
 شةة ى جَي ةةكج   ةئةةك م مببكضةةى  وَيسةةة  يةكةةةى     
تةي ةةكتى  ةة ، بةةكَنبو مة ةةةى رك  يةةك   ك يةكةةةئة ى    

  اَنكتبة م دا وَيى ا     د  َنكت  و
 وَيب ةةةةةةةةةرا ى شة كةةةةةةةةة ة ى،   ك هةةةةةةةةةك    
 وَيب را َيبةةى مر ية ةةك، ضةةك ني  تةةورى د كةةكىتى  
 ةةة  ؤيى نةةك ؤد  رَيز ئةةك بةةري   نةةك بةةكئة هَينة ى  
هةةك د   رةةةمروااى كةةك ئوتبرد م بة   وثَيََينةةة  بةةؤ    
جَبةةةك ئرد ى ضةةةة ئيم  و   ةةةة ى رةةةك  تةئة ةةةكى نةةةك    

نةةةك هةةةكمو  رك ا ةةةكدا ضةةةة ئيى    ويز ئة يةةةنا ، بةةةكىم
د كةةةةةةةةةكىت نةةةةةةةةةك  وَيب ةةةةةةةةةرا   شة كةةةةةةةةة ة يكئة نا  
 ةةةةةك مو ية رت   ر  يةةةةةك رت م  رَيةةةةةن ا ى ضةةةةةك ني    
هؤئة ى نك ؤ وا َةتو ،   ك رك  هكنومك جكى تيةيةنا  
بكئة د هَينرَيزم  ر ة ن ى ئككَي ى كك ئرد ئة م 
هَيزى ثكيو  نييك تةئكئككيكئة م كك  رائَيشةيى  

يةةةةةك مةدييةةةةةكئة    اتةةةةةك  وَيب ةةةةةرا ى ا   بك ذ    ني
 ةةةةةةك مو ية  م توا ةيةةةةةةكئى ضةةةةةةةئرتية  هكيةةةةةةك بةةةةةةؤ  
 ؤ و ة ةةةةةةن  نك ةةةةةةكم هكنومةةةةةةك  م بةةةةةةة  د  ى    
نةةةةةك ؤ وا َةتو ى ئةةةةةةتم شةةةةةوَي ، بؤيةةةةةك د ئرَيةةةةةز     
     بنةةةرَي ، ئكضةةةى د بيةةةن   ةةةك ؤ وى، بَيهيةةةك ى، 
 شةةة   ىم جيةةةة ااى  ةةةكئرد  نةةةك جَي كجَيبرد ةةةنا  

  ككىتى كيةك  مك جي ثَينةككيى د
كةةةةةةةةو دى رةةةةةةةةكم ثَينةكةةةةةةةةكيك رك  يةةةةةةةةك،   
بكتةةةةةةك ا  تى كةةةةةةنو  ى رةكةةةةةة َيبى  وَيب سةةةةةة نى   
ئؤمكىيةةكتيمة  بةةؤ دية يةةن ئةت ئةةك نةةكم كةةك د مكدا   
ثَييةةةةةةةةن َنَي  ئؤمكَن ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة ى، ضةةةةةةةةو بك  
ئؤمكَنةةةةكئة ، كةةةةك نيبةئة ، ثَيبَةتةةةةك ءكشةةةةةيك ى،   
تةيك ك ةةةك ى، هؤا ةةةك ىم  َيزا يةةةكئة م ئون ةةةو     

يم دابو ك ي ةةةكئة ،  شةةةز رك ا ةةةك د ئك  ةةةك   رةةةك ه
بوا ى ئؤمكَن كى شة ك ة ييك    بكم مة ةيكش هةي   
بوا   بةيةك َيبى  ييةك جيةة ااى نةك َيوا  ئؤمكَن ةكى      
شة كةةة ة ىم ئؤمكَن ةةةكى ركهبيةةةنا ببرَيةةةز  رةةةك  ى   
هك ةةةةنَيت ئؤششةةةةن ئك  نةةةةك  وَي كيةةةةك   بكشةةةةَيت نةةةةك  
ضةةةةةة ئيى شة كةةةةة ة ى تة ا  ة ببةةةةةك م بكشةةةةةكئكى  

يبكش  ؤشك يسةز ببةك ، ضةو بك رك ك ضةى رةك       د
جية اايبرد ةةةةةةةةةةةةةك رةةةةةةةةةةةةةةمروااى  و تبرد ةةةةةةةةةةةةةك  ى   
 و  ايكتي و  ى ثَيبَةتك  دابو ك يزم بكهة هؤا ك   
تةيك ك ك ييكئة  د داتك د ك ك  ، بكىم  وَي ةكش نةك   
تَي كيشةةةةة نى كر شةةةةة ى رةةةةةك  هَيةةةةةز  بكئرد  ا ةةةةةك  
د  رَيةةةةةةةز ئةةةةةةةك ئؤمكَن كيةةةةةةةكئى   ك ئؤمكَن ةةةةةةةكى   

د بةةز َين ، بك ثَييةةكش  وَي ةةك نةةك بينينةةى   شة كةة ة ى
رةةةك  رك ئة ةةةك د  ةةةر  ئةةةك ثَيويسةةة ك كيةكةةةكت نةةةك       
ئؤمكَن كئةنة نا تة توَيية  ببةتم ضة  كةك ية  بةؤ   



 38  

SARDAM  No. 38    2005 
 

بن اَي ةةةةةةك    نكبك رةةةةةةك  ى   ك   ةةةةةةة  رةمةةةةةةة ى 
بكهة ةةةةةةكى بةةةةةةو  ى كيةكةةةةةةكت رك  يةةةةةةك ية مةةةةةةكتى  
ئؤمكَن ةةةةةكى شة كةةةةة ة ى بةةةةةنات نةةةةةك ثرشةةةةةوب  ىم 

ا ةةة   بَيةةز،  ةةكك رينبةةة ى بةةكهة      ةئؤئييةةكئة ى  و
 وَيب را  ئةةةةةة ى ببةةةةةةةت يةةةةةةة  مؤدَيةةةةةة م شةةةةةةَيوااى  
حةا بكد كةةز بسةةكثَينَيز بككةةك ينا ئةةك  ةاا َيةةز نةةك  
ئةةو م ضةةؤ  شةةوَي م بوا يةةة  نةةك بو يةد ئة يةةنا بةةؤ     
بن اَي ةةةةةةةك    هةةةةةةةة  د ى شةةةةةةةَيواا ك   ةةةةةةةو  بةةةةةةةؤ  
ئؤمكَن كيكئى دية يبرا ،  رَيةن ا ى كةك ئك تنك نةك    

 ى بو يةةةةةةد  دامةةةةةكا ا  ئة م د   ةةةةةكت  تةةةةةة توَيبرد
 و  سة ن  ية   وَنية ن ى مك جكئة ى ثَي كيشة نى  
رةةةةك  شةةةةَيوااا كيك، نةةةةكثَية هكمو ية ةةةةك   شةةةةَيواا   

 كيةكييك  وَيبة  
شةةةةةة ى  ةةةةةةر   نةةةةةةك هةةةةةةكمو  رك ا ةةةةةةكدا،    
د  ئبرد ةةةةك بةةةةك  واكةةةة ييكئى جك هةةةةك ى، رةةةةك ية  
رك  يةةةك ئةةةك د  َنةةةكتم ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى د      

نَيةةت كةةك بك ؤ  ، بةةكَنبو تةةك ا  ثَيبةةك     مككةةكنكى 
 رَيةةةن ا    هةةةك  د  َنةةةكتم كيسةةة كمَيبى كيةكةةةى   
 ةةةةةةة   ى ئؤمكَن كيةةةةةةكئى شة كةةةةةة ة يى  و ةةةةةةة   
نك كَنيةةنا، بةةكَنبو ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى بكشةةَيبك نةةك  
كيةكةةةكت بةةةك اتة  ةةةرا ا م قو َنكئةةةكى،  اتةةةك بةةةكب    
تَي كيشةةةةةةش نةةةةةةك  كشةةةةةةكئرد ى د  َنةةةةةةكتى  ةةةةةةو م   

ك ئؤمكَن ةةك  ، مكحةَنةةك نةةك ضة   و كةةى ثكيو  ةةنيى بةة
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةةة ة ى نةةةةةةك ئؤمكَن كئكمة ةةةةةةةنام   
ئة ي ةةك يى هؤئةةة    ةةة  ؤيىم د   ئيةةكئة  تيةيةةنا  
تَي  ةةةةةكي ، ضةةةةةو بك ئؤمكَن ةةةةةكى شة كةةةةة ة ى،   ك   
كيةككت، ثكيو  نييكئك د ككىتَيبى مكءنك ى ية  
كيةكةةى د يضككةة َينَيز ئةةك جَبةةك ى  و   ةةة ى تةةةكم  

د ئةةةت  بةةؤ نو  ةةك، د  َنةةكتى رةةةيينى       ر  ثةةكئة 
  ىمنا ةةك  ى كيةكةةى بةةو  بةةؤ ئَيشةةكى تةقم ةةك يى  
هؤا وااا ةةةكم  ةئؤئيةةةكئة ىم بنكضةةةكى  و تبةةةرد م   
د اينةةةةك  ى ضة  كةةةةك ى  و ةةةةة ية نةةةةك  وَي ةةةةكى   
برايكتى هكمك يك ك   ئك  ر ثى ثةكةةوواا نةكبرى   
برايةةةكتى  ةةةوَي  )رةةةك  ى تةقم ةةةك يى هؤا وااا ةةةك      

ا  ك ة  ( ثك  ى ثَين دا  كيسة كمكئة ى  نككك ى  و
 وَينك ايةةةةةكتيبرد م ني انيسةةةةة ة كش   ىمنا ةةةةةك    
بةةةةةو   بةةةةةؤ رةةةةةةَنؤابو  ى دابكشةةةةةبرد ى ضةةةةةينةيكتى 
مكتريةنيس ة ك ئك كك مةيكدا ىم كيس كمى ئةر م  
قةةةةاا س  سةةة  و ية ك  م د اينةةةك  ى ضة  كةةةك ى    
 و ةةةةةةةة  بةةةةةةةؤى نك وَي ةةةةةةةكى ضةةةةةةةكمبى  كتةةةةةةةك        

 هة ىتي و  ك   
 

  دوةم
 تةنطوضةَلةمةى كؤمةَلطةى شارستانى نوَيمان
ة ؤ ردنطرىةجيهاةكة  ا   ةي  دنرتكةياخ ا 

 

بكشةَيو يكئى  شة ى  ةئرَيةز د  َنةةكت  ى    
هةةةةةةةي  ميببةةةةةةةكتَيت نةةةةةةةك د       دذى ئؤمكَن ةةةةةةةكى   
شة كةةةةةة ة ى كةةةةةةك هكَن نات، نةةةةةةك ضةةةةةةك ن بةةةةةةة َيبى  

/ هك  كةةةََينة ى  وَيب ةةةرا    1ديةةةة يبرا دا  ةةةكبَيز   
يكتيةةةك شة كةةة ة يك بك ة بة  ةةةك رةةةةبو  ى يةةةة  ئؤمكى

برو ا وااييةةكئة  نكبةةك  رةةكم يةةة  رةةك  هةةؤ،   ك رةةك       
تك  وضكَنكمك مَيى  ييك قوى ةكى د شةَيز د  ضةة ى    

/دا  ئةةةةةة يى د   ئةةةةةى ئةةةةةك   2ئؤمكَن ةةةةةكئة  بةةةةة ،  
شةةةةَيواا ك   وَيب سةةةة نى   هةةةةة بككةةةةك  ئؤمكَن ةةةةكدا 
د كةةةةةكثَينَيز هةةةةةي  ثكيو  نييةةةةةكئية  بةةةةةك بةةةةةكهة      

َيب ةةةرا   شة كةةة ة يكئة ية ك    ييةةةك  مكبككةةة ية   و
تَيبشةةةةةةةبة ن ى بنةةةةةةةكمةئة م ثرشةةةةةةةوب  ئرد ك  ى  

/ئةتَيةةت 3هَيز ئة يةةكتى بكمكبككةة ى ئةةؤ رت َنبرد ى، 
د  َنةةكتم د كةةكىتى  ة   ةةنى رةةك هيم برو ائةةة ى     
 ؤية  نك رةقة ى تيؤ ىم كيةكيى د   ئى   هةة    

ئؤمكَن ةكى  بكد ك نَين  ئك هي  ثكيو  نييكئية  بةك  
 بنك و تيك    ييك 

رةةةك   وَيبرد ةةةك   رةةةةبو  ىم تةةةكئنيبىم    
اا سةةةةة ية كى نكثَيشةةةةةنا ئؤمكَن ةةةةةك رك   ثةييةةةةةكئة   
بك ؤية ةةةك   ديةةةو   د اتةةةر بةةةكم يةةةة  بةةةك  شةةةَيو يك     
نك وَي ةةةكى كةةةك مةيكدا ىم دا  ئةةةة يى هكمك يةةةك ى 
كةةةك بةاىم رين ةةةة ئؤمكىيةةةكتىم رةبو  ييةةةك   بةةةك     
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نا  شةةةةةة   ئرا  ،   ة ضةةةةةةكئة ى ديبةةةةةةكى جيَة ةةةةةة  
 ؤ وا بة ييةةةةةةةةةكئى كيةكةةةةةةةةةيى شة كةةةةةةةةة ة ية كية    
هَينةيةةكرة ا  ، بكتةي ةةكتى نةةك كر شةة ى ثكيو  ةةنيى    
 َيةةةةةةةةوا  ئؤمكَن ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة ىم كيةكةةةةةةةةينا    
بو يةد ئة ى ئؤمكَن كى شة ك ة يى  و  ش َيت  ة   
ج ةةةةةةك نةةةةةةك  كةةةةةةك مةيكدا ييك  رةةةةةةك  شةةةةةةَيوااا كى   
 بةةةةةةةةةةكئة برد ، رةةةةةةةةةةةَنو ؤ وئرد ، هة ئةةةةةةةةةةة يبرد م 
تةقم ك ييك  ةكيو ةنيسة ة كى نةك رةك   ثة رةك ةمى     
رةةك  كةةةك ية َكَننا    بةةكثَيى رةةةكم شةةَيواا   وَيية ةةةك،    
د  َنكتى  و    ك يكئَيت نةك شةَيو ئة ى  وَيب سةشم    
ضة  كةةةةةةةةةك ئرد ى  ةئؤئييةةةةةةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةةةكى   
شة كةةةةةةةةة ة يى تةا ثَي كيشةةةةةةةةة و    شةةةةةةةةةَيوااَيبى   
كةةةةةةةةةك ئك تو  بةةةةةةةةةؤ رة واكةةةةةةةةة كئرد ى ضةةةةةةةةةة ئىم 

ئردايكتيبرد ى دامةةةةةةةةةةةةكا ا  ديةةةةةةةةةةةةة د ى  كةةةةةةةةةةةةك 
ئؤَنؤ يةةةةةةنيزمية، ئةةةةةك كةةةةةكد ى  وابةةةةةرد   جيَةةةةةة  
بةةةةةةك ؤ  ى د ، يكئَيبةةةةةةك نةةةةةةك رةمرواا ئةةةةةةة ى رةةةةةةك  
ضة  كةةةةةةةةةةك ئرد كى ئؤمكَن ةةةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةةةة ة يى   
كةةةك مةيكدا ا كى  ةةةو م  و تبرد ةةةك  ى نةةةك  وَي ةةةكى   
 را ا برد ةةةةى بةا ةةةةكى ضك كةةةةة ن ك  ى د   ئةةةةىم  

ة  نةةك ثرو ذ يةةكئى يكئ سةة نى  ر  ثةةك  يشةة يمة يكئ
 ةكيو ةنيسةة ة كدا ئةةك مةةكيبى  را ا برد ةةى بةا ةةكى    
كةةةةةةةةةةةو د  بك ذ    نييةةةةةةةةةةةك بكد كةةةةةةةةةةة َةتو ئة ى  

 ئؤَنؤ يةنيزمم دا  ئة ى هكبو  
نك ا كيةةةك ديةةةة د ى مةةةكا رت ئةةةك ئؤمكَن ةةةك     
مر يةيكتيةةةةةةكئة  نةةةةةةك كةةةةةةك د مى  ةةةةةةو م نك ةةةةةةكم    
ثك  كةةةةةةةةك ن ى كةةةةةةةةك مةيكدا ىم تكشةةةةةةةةك كئرد ى  

ية ةةك   د ، هَينةةة ى شةةَيواا ك   ئؤَنؤ يةنيزمةةنا بك ؤ
بك هةةةةةةةةةةةكمََينة م ب ئرد ةةةةةةةةةةةك    بةةةةةةةةةةةكئة برد م   
رةةةةةةَنو ؤ وئرد ى  ةةةةةوَيى كةةةةةك مةيكدا يية ك   يمضةةةةةك 
كةةك مةيكدا يية ك  نيةةك ئةةوم راد  ىم مشةةك ؤ ىم   
تَيبكَنكئة ى بو بَيز نك هةكمو   ىتكئة ةنا  رةك ةمى    
رةةةةةك  ش بك شةةةةة يبرد ى رةةةةةكم شةةةةةَيواا   وَييةةةةةكى     

  ىم ئؤمكىيكتيةةةةةةكئة ،  اتةةةةةةك ثكيو  نييةةةةةةك رةةةةةةةبو
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى،  َيرا برد ةةةةةةى د  َنكتةةةةةةك  

تكقبينييةةكئة  بةةو  ئةةك نةةك   ىتة ةةكدا دامةةكا ابو  ،     
هك   هة هك  كََينة ى تَيبةرواى كيسة كمى كيةكةى    
بةةو   رةةكم هك  كةةََينة كش بةةو  هةةؤى تَيبشةةة ى رةةك    
د  َنكتة ةةةةةةك، نك و ا  ةةةةةةكى رةةةةةةك  بكهةية ةةةةةةك   ئةةةةةةك     

رك  رةمروااا كى بكد ك ية ك   بو  بؤ  د ية  ز ا ن م
جَبك ئرد ى ركم رةقة    ؤ وا بة ،واا  بك د  امك نك 
بنةةكمةى ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ينام كةةك هكَننا ى رةةك  
هَيةةةز   ةةةو  رةةةةبو  ىم ئؤمكىيكتية ةةةكى  ةةةكية زا ى    
ضؤ  مةمكَنكى نك كَننا ببةك م رةةَنؤابو  ى  ةئؤئييةك    

رد ي بكئرد   ية  هك    ك   ئة  ئك توا ةى جَبك ئ
 ةةةةةكبو   هةةةةةكتةئو رَيسةةةةة ةش بكشةةةةةى هةةةةةك   ا  ى     
ئؤمكَن كئة ى جيَة  ئك د  ضة ى رةكم  ؤ وا بة ييةك   
مَيى  ييةةةةك مكا ةةةةك بةةةةو  ، د ك ك كةةةة ة   نكرةكةةةةز 
 كم  ن ى كيس كمَيبى كيةكةينا،  اتةك د  َنةكتَيت    
ئةةةةةةةةك توا ةةةةةةةةةى ئةةةةةةةةؤ رت َنبرد ى ميبة يزمةةةةةةةةكئة ى 

ئون ةةةةةو  يى  ؤ وا بةةةةةة يى تةةةةةكئنيبىم رةةةةةةبو  ىم  
جيَة يةةةة  هةةةكبَيز  ركمةةةكش هةةةؤى رةةةك   ةرةةةة امىم    
   ضةةةك  ة ك بك د  امة كيةةةك ئةةةك ذية يةةةة  نك كَنةةةنا      

 د بك ككك  
رةةةةك  ى ثكئبك تةةةةكيى رةةةةك  ئؤمكَن كية ةةةةك  
نكرةكةةةةز ئةةةةؤ رت َنبرد ى رةقة  ئةةةةة ى  ؤ وا بةةةةة يى   
جيَة ينا ايةترد ئةت، ثَيشةبك تنى بةك د  امى رةك     

كئَةتنى د اينةةةك    شؤ وشةةةك ذيوا ييةةةك  بةةةكد اى يةةة 
ئرا ةةةك   اا سةةة ىم تكئنيبييةةةك  وَيبة ةةةك، رك ا ةةةكى   
ريمةةةرو  مةةةىد ى شؤ وشةةةَيبى اا ية يوةةةةمَيزى  وَيمةةةة   
د د    ئك تك   ى ضةة ئىم ثك  كةك ن ية  نككةك     
رةكةةة ى  شةةةز جيَة ةةةك، رةةةك ية ئؤمؤ يبةكةةةيؤ م  
بكئة هَينة ى بك  را ا ى رك  ب  ئك، اا ية ى، بةكهة،  

ك ئةةك نةك رةةك ةمى رةك  دَينةةكرة ا       اتةةم و و  كية  
ركمةةةةةكش مة ةةةةةة ى ئرا ةةةةةك  ى د   كتةةةةةك نكبةةةةةك د م    
يكئ سةة نى ثة  ةةةيى جيَة يةةنا، بةةكب  رةةك  ى ركمةةك    
مة ةةى يكئ سةة نى توا ةئةة ى مةمكَنةةكئرد  بَيةز بةةك     
ئك  ك ك شؤ وشة َيروييك  وَييةك نةك  شةز  ىتكئة ةنا،      
بكَنبو تك ا  بكثَيضك ا ك   يكئ سة نى ضة   و كةى   
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يَةةةةة   ويشكئَيشةةةةة ك  ةئؤئةةةةك نك ةةةةكم جيةةةةة اايى    ج
توا ةى مةمكَنكئرد  بك شؤ وشةى تةكئنيبى اا سة ىم    
كو د    رت  نَيى  ركمكش مة ةى ثةشكئشةكئرد ى  
بةةةةةةةك د  امم بر  كةةةةةةةك ن ى توا ةةةةةةةةى كيسةةةةةةة كمك  
كيةكةةةييكئة  يةةةة  د  َنكتةةةك دامةةةكا ا  ئة ى  ىتةةةك     
 ابككةةةةةة ك    اا ئة ةةةةةةك بةةةةةةؤ هةةةةةةة  وَيبرد  نك ةةةةةةكم  

 بة ييةةةةةةةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةةةة ة ىم   ؤ وا
ئؤ رت َنبرد ية ، ية    دتر بَبَي  توا ةى هة ئة ىم 
هة جو تىم هة مؤ يى  َيوا  بنةكمةئة ى ئؤمكَن ةكى   
شة ك ة ىم ئؤمكَن كى كيةكةى  نك اكة ينا رةك  ى    
نةةك ضوا ضةةَيو ى ئؤمكَن كئةةكمة  نةةك كةةكد ى د اييةةنا  

تَيبةرواى    و  ينا،    ضةك  ة َيبى هكمك يةك  بةو  نةك    
بنةةةةكمةى ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ينا  نةةةةك كيسةةةة كمى 
بك هةةةةكمََينة ، بةةةةكئة برد ، هة ئةةةةة ى، هة يبةةةةة ى، 
ثكيو  نييةةك  َيزا ةةىم هؤا ةةك ىم شةةة ييكئة نا  نةةك 
شةةَيوااى د  بةةروي م كيسةة كمى رةةك هيم  واكةةزم 

  ك  كئة نا 
نككك  رةكة ى بك هةكمََينة ، ثيشككةةايى    

     ثيشةةةةةةةكيى نةةةةةةةك ئؤتةةةةةةةةيى كةةةةةةةكد ى ثَيشةةةةةةةو    
هك  كةةةةةةةةةََينة َيبى هكمك يةةةةةةةةةك ى بةةةةةةةةةك ؤ   د م  
  د   د  ئك ةَنكئة ى بةا  ة ى د   ئةى، بكتةي ةكتى   
نك ةةةةكم د  َنكتةةةةك ثيشككةةةةةاييك  ؤ رة اييكئة ةةةةنا،    
جَي كية  رتةةك  م د اتةةرية بةةو  هةةؤى دامكا ا ةةن ى 
هك ةةنَيت ثيشككةةةايى  ؤ وا بة يوةةةمَيزم بةةك  ؤ ى     

يةةةكتى  ةةةو  نةةك   ىتة كشةةةنا ضةةةك ني  ضةةةينى ئؤمكى 
كةةةةةةةةةك ية َكَننا  ضةةةةةةةةةينك ثيشةةةةةةةةةك ك   ئؤ ةةةةةةةةةكئة  
هكَنو شة ك  م بكثكيو  ةنيى نك ةكم رةك  دا ضةك ني      
 وَيب س نى  و  هةتنكرة ا   ئك ريمرو  جَبك ى ئةة    
بك هةةكمََينة  د ئةةك  ) اتةةك كةةك نيبةئة (م جي ةةكى   
 ةةةةةؤ مم  ر  ثةةةةةةك ثيشةةةةةك ك ييك تكقبينييةةةةةةكئة ية    

كى  شةة يى  ةةو   رتةةك    هةةك   هة ضةةك ني  رة واكةة 
نةةةةكدايب و   ئةةةةك  ىتةةةةك  ؤ رة اييةةةةكئة ية  ئةةةةرد      
جكمسةةك َيبى  وائَيشةةة ى  يبةةرىم رةةةبو  ى، ثةةةش     
رةةةك  ى تو ئيةةةة   ؤ هةةةكىت بك شةةة ى نةةةك كةةةكد ى   

ثَيشةةو دا  ة   ةةن بةةو    هةةك   هة بنةةكمةى ئؤمكَن ةةك   
شةةةة ىم  و نييةةةكئة ،  اتةةةك  وَيب سةةة نى شةةةة ىم     

 مم قكبة  ى شة ك ة ى،  ؤ وا ية  بككك دا هةتم  و
شةةةةةةة  ئة  ا  بةةةةةةو  م  و َنةةةةةةى  و ةةةةةةن بةةةةةةكجؤ َيت     
ثةشكئشةةةةةكيبرد ئةةةةةك نةةةةةك   ثَية  و ى  ةةةةةكدابو      
بكشةةةَيو يكئى و ةةةو  يةةةة  كيةكةةةى يةةةة ود مةةةةدى  
 رَين ايةةةك   بةةةك شةةةة      ثكيو  نييةةةكئة ى  َيةةةةوا      
 ر  ثكئة ى  ة  شةة  ئة م  َيةوا   ؤيةة   ؤ وا يةة      

ئةةةك ثَيشةةةرت   بككةةةك دا هةةةةتم  ك و ئةةةك جية اا ئةةةة ،  
جيَةةةةةة ى كةةةةةك بك ؤ  نَيةةةةةت دابةةةةةروا   دذ بكيةةةةةككم    
بك بةةك يبة ى يةةكئ و  ، بةةك وة  ى يةةكئرتدا ئرا ةةك      
قةةةكبة  ى رةةةةَنو ؤ وئرد م ثكيو  ةةةنيى  َيةةةوا   شةةةز   
دا يشةةةة وا م  و َنةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةكم تَيبةةةةكَن و  ية   
بكيكئرت ا  تربو    ثبكى تَيو ضو  م يكئرت ةكينى 

 ىتَيةةت يةةة ود  ة ضةةكيكك    َيةةوا   شةةز بكشةةكئة ى   
بر  يسةةةك ن  بةةةك  جةةةؤ  ش شةةةية بو  د  َنةةةكتَيبى      
 يمضةةك  يشةة يمة ى،  اتةةك  رَيةةن ا  تةةة رةةكم يةةة  رةةك     
 واد يةةةةةك بةةةةةك  واكةةةةة كئة م  يسةةةةة ى ئؤمكَن ةةةةةك  ،  
داتةةكا َيز يةةة ود  واكةة رت بنكمةيةةكئى شة كةة ة ى      
هةتةكرة ا   ئةك د   ةةكتى بةؤ كةةك هكَننا ى رةك  جةةؤ       

كمة  يشةةةةة يمة يكى د كةةةةةكىت د  َنكتةةةةةكم رةةةةةك  بنةةةةة 
 و  سة ن، رك ك ضى رك   نةك  و  ى ثرائ يبيةك   نةك    

 هكمو  شوَينَيت  كهةتكدى 
هكمو  رك ا ك  ؤ وا ية  بككةك   َينةةئرد ى   
 ةةةةةكَنت بةةةةةؤ  ؤيةةةةةة م ديةةةةةة يبرد ى ضوا ضةةةةةَيو ى    
بكئؤمكَنية ةةةةةنا هَينةةةةةة، ضةةةةةو بك بةةةةةك هك  كةةةةةََينة ى   
م جؤ  ئةةةةةة م ا  بةةةةةو  ى رةةةةةةَنو ؤ وئرد ى و ةةةةةو 

مةةةديى  َيةةوا  تةئةةكئة ، رين يمةةةى تةيك ك ةةك ى ئةةك     
بكد َيةةةىايى ضةةةك ني  كةةةةكد  شةةةَيوااى  وَيب سةةةة نى    
 و وةةىم يكئبةةك تنى  ر  ثةةك  ةةك   ئة  بةةو م نةةك     
كةةةةةك د مى ءووة يةةةةةنا بةةةةةك كيسةةةةة كمى ميببةةةةةك     
 ةكرابو ،   اابو   رك ك ضةى هككة ى تةيك ك ةك ى    

رةى  يكئ ة  ئى نك ة  كضةو ، بةكىم شةَيواا ئة ى       
بكئؤمكَنى  كتك  يى  ؤى ككثة ن  بةىد كز بةو م  
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د  بروينةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةقم واايى تةيك ك ك ا ةةةةةةةةةةك،   ك  
 ؤبكك نك   بك تةقم وااييك  َيزا ىم ءكشةةيك ىم  
 يةكوواا ئة  بةةو  بكهةيةكئى  َي كتيءة ةةكم تةئةةكئة    
  ك ثكيو  نييكئى  ة و  ا نك كَنينا هكَنية ةن ئرد ئةك   

ك ينا كةةةك ئك    جةةةة  د بوايةةةك  و تي بك ةةةك  م بككةةة 
رك ةةةةةةك  رةةةةةةةي    ك كك ضةةةةةةة  يكئى  َينةةةةةةةئرد ى   
هك  مةةةةكا  بةةةةؤ د يةةةةةم  ةةةةك د    هَيشةةةة ة رةمةةةةةد    
بةةةةةةةةكئة بو بَيز، رةةةةةةةةك ا بَي ومةةةةةةةةة  شةةةةةةةةَيواا ئة ى  
رةييننا َي ى  ؤ وا ى ا  ية  بككك دا هةت، هك   هة 
شةةةوَين ك   و َنةةةى رةةةةي  نةةةك بنيةتنةةةة م  ؤ ائنا ةةةك      

)  ك تةةةةكم  ةةةر   ( بةةةؤ  تَيرو ا ينةةةى مر يةةةى رَيمةةةك  
 ؤىم  ك د     ؤ وا ية  بككةك دا هةةت  هة شةة ى    
 َينةئرد ةةةةةك تكقبينييةةةةةكئة ، ضةةةةةك ني   َينةةةةةةئرد ى  
بنضةةةةةةةينكيى هةةةةةةةكَنيوى ى نَيبنا ةةةةةةةك   رةةةةةةةكق  ىم    
مر يةيكتيةةك  وَيبةةة  بةةؤ مة ةةة رةيينيةةكئة ، نك وَي ةةكى    
شةةةةيبرد ك   اا سةةةة يكئة ك   يةةةةة  ثَيشةةةةبك ت  نةةةةك   

تنةةةكرة ا    تك ة ةةةكت نككةةةك     تيةةةؤ ى مَيى  يةةةنا، هة  
رةكةة ى ثَيبَةةةتنى  يةةىدا ى تةئكئككةةىم رةةك هقى،  
ضةةةينى رةةةةي  تةقةةةك كك ضةةةة    كمةيةةةك   بةةةؤ بةةةكهة      
هة ةةةةةن    بز َينةةةةةك  ئة   بَي  ةةةةةك نك ا ةةةةةك،  و  تةةةةةى 
جك  برد ك   نككك  د ككىتى يةكةة  ضككة ة ن ى   
ب  ئةةةةةكى مة ةةةةةكئة ى مةةةةةر ي ،  ك بنضةةةةةينكيكك بةةةةةؤ  

، جَي ةةةةةةكى بةةةةةةكهةئة ى  يكئبةةةةةةك تنى ئؤمك يةةةةةةكتى 
جةةةةةةوامَيرىم بك شةةةةةةنن يىم برايةةةةةةكتيى  رتةةةةةةك    
 ؤ وا بةةةةةةة ية نةةةةةةك شةةةةةةَيواا ئة ى بك هةةةةةةكمََينة م   
رةَنو ؤ وئرد ى مةدينا، بةو  هةؤى  ةؤ وينى بةكهةئة م     
شةةَيواا ئة ى بةةكئة برد ى ئؤمكىيةةكتى، ركمةةكش بةةو   
هةةؤى ثَيبََينة ةةك  ى بةةكهة ئؤمكىيكتيةةكئة م ثَي ةةكم  

نكمة  ى ئكمرت نك كةكد يكئنا   كةمة كئة   بك  جؤ  
د يةةةى ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى هكمك يك ة ةةك هةةكذام     
ذَيةةةةةةةرا ذ    بةةةةةةةو ، رةةةةةةةك ةمى رةةةةةةةكم هكذا ةةةةةةةكش     
تك  وضةةكَنكمكئة ى كيةكةةكتم ئؤمكَن ةةك  رةةةبو  ىو 
 ةكنةمك ثَيبةك  م بة   كيشة نك هةي  ضة  كةك َيبى      

 شية  تكقينك   

رةةةةك   و وا بة ييةةةةكى بةوةةةةة برد، مة ةةةةةى 
ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى رَيمةةك رك ك ضةةى     رةةك    ييةةك  

 وَييةةةةك، بؤتةةةةك ئؤمكَن كيةةةةكئى كةةةةك د مية ك،  اتةةةةك     
ئؤمكَن كيةةكك ئةةك بةةكهةئة ى كةةك د م بك هكمةةنَين م     
نككةةةك ية   واد   كةةة  م د ية ََينَي ةةةكدى، ضةةةو بك    
 وَي ةةةةةةةو   كةةةةةةةك د مي و    ة كيةةةةةةةك َيز، بةةةةةةةكَنبو   
كك هكَننا ى شَيواا ك    هةيك ئك نك  و   سة دا بك 

واا  كةةةةةةك د ميكئة ى رةةةةةةةبو  ىم ئون ةةةةةةو    شةةةةةةَي
ئؤمكَن ةةك د ضةة ، بةةكىم هةةكمة  رةةك  بكهةية ةةك بك هةةكم  
 ةهَينَيةزم بةك ا ية  ةبز َيةةز  ركمةكش مة ةةى رةةك       
 ييةةك  وَيبةةة ى هةةي  بةيةةك َيبى  ييةةكم   ك هك ةةنَيت  
د َنَي  بنكمةيكئى تكقبينى حكشةة د دات ئةك هَيشة ة    

نا ئةؤ رت َنى  نك ثش يك    ةؤى د كةكثَينَيزم نك ة ة   
 و   ةةة    يبةةرى رَيمةةك د ئةةةت  هةةك   هة بةةك  مة ةيةةك   
 ييةةةك رةةةك  ى  و  يةةةنا  ، كةةةك هكَننا ى بنكمةيةةةكئى    
د   ةقيةةةك تيةيةةةنا تةةةك ا  شةةةَيواا  ئةةةؤ م  وَيبةةةة ى     
بك هةةةةةكمََينة م  وَيب سةةةةةشم ب ئرد ةةةةةك   ثَيبةةةةةك   
د ذي م نةك مبمه َيةنا ، بةكب  رةك  ى يةكئَيبية  ئةة        

هك ةةنَيت شةةيبك    ش برو ايةةة    نةةك ى تريةةة  ببةةةت  
 ايةةك رةةك  ى  و  يةةنا  ، هك  كةةََينة ى هكمك يةةك ى    
نةةةؤذيبى ئةةةة ئرد م ضةةةة ئيى شةةةَيوااى شة كةةة ة ى 
ئةةةةةةؤ م  ك ةةةةةةةن َنبرد ى قةةةةةةةو َنى ميبة يزمةةةةةةةكئة ى  
ئةةةةةةةة ئرد م  َيبرد ةةةةةةةى شةةةةةةةَيوااى شة كةةةةةةة ة يى    
كةةةةك د مية ك  نةةةةكم هك  كةةةةََينة م  ك ن َنبرد ةةةةك    

كيةكةيى ئؤمكَن كئةكمة     بنكمةى  وَيى شة كة ة ىم 
دامةةةةكا ا، بنكمةيةةةةكك ئةةةةك جيةةةةة اا  نك ةةةةكم رةةةةك  ى    
ئؤمكَن ةةك ثيشككةةةاييك  ؤ رة اييةةكئة  بك ؤية ةةك     
ديةةو   تةةك ا  جيةةة اا نك ةةكم رةةك  بنةةكمة تكقبينييةةكى 
ئؤمكَن ةةةكئةنة  نةةةك  وابةةةرد  دا بك ؤية ةةةك   ديةةةو      
جيةةةة ااية نةةةك َيوا  بنةةةكمة  ةةةو م كةةةك د ميكئكم     

ئؤمكَن كى شة ك ة يى رَيمةكدا رك  يةك   بنكمةى  وَيى 
ئةةةةك تورةةةةكئة  هةةةةكمة  رةةةةك ك جَي ةةةةكج   ةئةةةةك م    
بكهةةكمة  كةةك   ةمية  ة ةةك   كةةك مةيكدا ى،   ك 
ثكيو  نييةةةةةكئى ئؤ رت َنبةةةةةة ى  وَيب سةةةةة نى هَيةةةةةز  
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مر يةةىم مةدييةةكئة ى بك هةةكمََينة ، ئةةك بز َينةةك ى     
ئكَنكئةةةكبو  م ثَيشةةةبك تنى تةةةكئنيبىم ثرائ يبةةةى   

نةةةك رةبو  ييةةةكئة ى  ؤ رةةةة ادا، نةةةك      كةةةك  ئى بةةةو  
ئةةك  ككةةَبكتَيبى جك هةةكيي   -رةةةبو  يى  ابككةة كدا 

بو يةدى  وَييك( بو  رةمروااَيةت بةؤ شةكئكتبرد م نَيةت     
جيةئرد ةةك  ى ئةةة   رةمرواا ئةةة ى ئةةة ئرد  )ئةةك نةةك    
 و ذ ة ى ريمرو دا تكئنيبك(م  وَيزا ك  ى كةمة  نةك  

ك ك ا كش ئك ئك ة     بؤ  ة   ن  تةقم ك َي ى تةيك 
رةةةةةةةةةمروااى كةةةةةةةةك  ئى بةةةةةةةةو  بةةةةةةةةؤ  وَيب سةةةةةةةة نى     
بكشةةةةةةةنا يبرد ى  شةةةةةةة ى،  اتةةةةةةةك قوَنبرد ةةةةةةةك  ى  
ثَيب كيشةةةةةةة نى  شةةةةةةةز  يك ةةةةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةكى  
ثِيبَةتو  نك  ضك ني   ر  ثى  ة ضكيى نَيةت دابةروا    
نك ةةةةكم د كةةةةكىت، د اتةةةةرية دابكشةةةةبرد ى رةةةةك      
د كةةكىتك، نةةةك كيسةةة كمى  وَيةةنا بةةةو  رةمروااَيةةةت بةةةؤ   

  برد ى د كةةةكىتم  رتنكد كةةة ى د كةةةكىتى   قةةةؤ
د  َنةةكت نةةك  ةةة     وا  نك يةةك  تةقةةك  ر  ثَيبةةك         
تَيبةةةةةةةةةةةنا ى ثَيبَةتكئةةةةةةةةةةةكى   ك د كةةةةةةةةةةةكىتَيبى   
 يشةةةةةة يمة ى  رةةةةةةةيينية ئةةةةةةك   ةةةةةةكى برو ايةةةةةةكئى   
ئؤئةةةةةةك     واا بةةةةةةو    د  َنةةةةةةكتم  كتةةةةةةك   نةةةةةةك    
ضةةةةةةةةةةوا د   ىم بكهؤيةةةةةةةةةةك   دامةةةةةةةةةةكا ا ، بةةةةةةةةةةو  

ى ضةك ني  بةرو ا  ضةكمبى    ضوا ضَيو يكك بؤ بنيةتنةة  
مةةة ى  ةةو  ئةةك بةةكهةئة ى  َيرئةةرد م ضةةةئكئرد م      
د كةةةةةةةة كبك يبرد ية  نةةةةةةةةك ة برد يةةةةةةةةة   ك يبةةةةةةةةك 
نك ة ين بةةةةةك ، ضة   و ا يشةةةةةبرا جةةةةةك  ى نككةةةةةك     
بةةةكهةئة ى بك شةةةنن يىم يكئسةةةة ىم كةةةك    ىم    
                 رةةةةةةةةةادايى نةةةةةةةةك َيوا  تةئكئة ةةةةةةةةنا ببردايكتةةةةةةةةك  ،    

ثكيو  نييةةةةةةةةكئة ى  ئكضةةةةةةةةى  و ذا ةةةةةةةةك  ةةةةةةةةراثرتي  
 ؤثك كةة ، ضة بركةةَي ى،  ؤ ةةؤ ، هكن ك كةةزم    
جيةةةةةةةةةةةة اايبرد ى  يمضةةةةةةةةةةةك  و  كاثك كةةةةةةةةةةة ة كى   
ئؤمكىيةةةةةةةةةةةةةةةةةكتىم كيةكةةةةةةةةةةةةةةةةةيم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةئؤئيم 
د كةةة ن َيىد ئرد ى  ر  ثَيبةةةى  ةةةك مة روا  ية  بةةةؤ   
كةةةةةةةةةك  مة ةةةةةةةةةكئة ى تةئةةةةةةةةةكئة م شةةةةةةةةةبؤمك نيية   
بك هكمةةةةةةةن هَينة  بك هكمةةةةةةةنَين ، رةةةةةةةك  ى نةةةةةةةك ة     

  جكمة   ى  ش ينا هكيك

ئك اتةةةةك بو يةةةةةدى  ةةةةو   ةةةةك بو يةةةةةدَيبى     
كةةك د مية ك   ةةك بو يةةةدَيبى ئةةؤ ، بةةكَنبو د   و  ةةى 
كةةك بك ؤيكم شةةَيوااى ئؤمكَن ةةك كةةك  ثك ويو ئة ةةك،    
 اتةةةةةةك رك ا ةةةةةةكى تةةةةةةورى هة كةةةةةةك  ىم ذيةةةةةةرىم 
هةةةة مؤ يى  ةةةة  ئىم  و  تةةةى ثَيشةةةبك ت م  ةةةؤ وا ى  
تةي ةةةةةكتية  نكد كةةةةة نا    بز  تنيةةةةةة   رَيةةةةةن ا ى   

ى رةةةك ا ى ديبكيةةةك  جةةةة رك ةةةك  هك ةةةنَيت  بز  تنةةةك  
 ككةةَبكتى هةةك    ةةك    هةةكب  ب ةةوا   بكهؤية ةةك        
شَيوااى  وَيى ئؤمكَن كى شة ك ة ى هكَنيوى ى رك  
قؤ ة ى  ؤ وا بة ييك  وَييكية  ث    كف بكي ، رةك ا  
د شةةَيز هَيمةةة بةةؤ  ةرةةة امىم هكَن كا دابةةكاى  َيةةرا  

م هةةةة مؤ ى بةةةك د  امم ثيةةةوا ى ئؤَنكئةةةك  ؤييةةةكئة  
 ة  ئىم  كبو  ى د   كتم ميبةة يزمى هَينة ةكديى   
هة كةةك  ييك هةةك    ةةك   ئة  ببةةكي ، جةةة مةةةد  بةة   
  ك بك هةةةةةةةةكمََينة م بةةةةةةةةكئة برد م دا ائةةةةةةةةة ىم    
 س نك و   يةة ود مكءنةك ى ئةك رةة اتم  واكةزم      
ثَينا يس ييك جؤ ا جؤ    ةئؤئةكئة ى  ر  ثةكئة ى   

بك رةك  ى رَيمةك   دا يش وا  تكء  ية  نَين ئك ، ضةو  
بةكةةةةةةةين ئكي  بو يةةةةةةةةدَيبى كةةةةةةةك د مية ك  ييةةةةةةةك،  
رك ك ضةةى هةةكمو   و اَنكتةةكئة ى  وَيبةةة ى تَيةةنابَيز،    
كيس كمَيبى ئؤ ية  ييك، رك ك ضةى تيةيةنا  شةز    
 و اَنكتكئة ى  وَيب س نك ئؤ كئة  ثَيت ب ك   ركمكش 
هةةي  نةةك توا ةةةى جيةئرد ةةك  ى د   د يةةةى جيةةة اا    

ئرد    هك د  ئية  هةك ، بةكىم    ة ؤ وَيز، ضو بك بك
ئةةةك ت و  ى ئككةةةَي ى د  بةةةروى ثَيبةةةك   ذيةةةة ى د    
ئككةةةةةيكتىم ثَيب كيشةةةة نية  نةةةةك هةةةةكمة  شةةةةوَي م   
بةةك   ةمى ئؤئرد ةةك  ية   ييةةك، بةةكَنبو  ك ؤشةةىم   
تَيبضةةةةو  ى تَيرو ا ينةةةةى ركقَبييةةةةك ئةةةةك تةةةةكء   نةةةةك      
هك  كةةةََينة ى هة كةةةك  يى  ةةةة  ئى تةئةةةك ئككةةةَيت  

ك نةةةك نَيب و  ةةةك    هكَنو شةةةة ك     د ئةةةةت  جؤ َيبةةة
نكد كةةةة نا ى توا ةةةةةى ثَيبك  بككةةةةشم ئؤبو  ةةةةك     
بةةكد   ى  ةةود  كةةك بك ؤيينا، د ايةةية  ةةكبو  ى    
توا ةى هَينة كرة اى  يك ى ئكمى  وَيبةك تنى  شة ى   
ثَيويسز بؤ بك هكمََينة ى بز  تنك  يةكئى ئة امةك    
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هؤةك نييكئى  ؤيى بكئؤمكم   يشةة كى يكئةكمى   
ئؤمكَن ةةك شة كةة ة يك،  ر  ئرد ةةك   ر  ئةةرد      رةةكم

مة ةةةةةى رك  يةةةةك بو يةةةةةدى شة كةةةة ة ى هك وئةةةةكيى     
بك جككةة كئة ى رةةك  ئك ت و  ةةك مَيى  ييكيةةك ئةةك نةةك  
 ةةةةةةةكبو  ى جَبةةةةةةةك ئرد ى بككةةةةةةةك  ضةةةةةةةة   و نم    
 ؤئؤ رت َنبرد ةةةةةةةةةك   كك ضةةةةةةةةةة  د  رَيز  رةةةةةةةةةك   
شةةةةةيز  رينيةيكى ئؤمكَن ةةةةةكى شة كةةةةة ة ى ذيةةةةةة ى  

 اتةةةةك  ةةةكبو  ى هة كةةةةك  يى   نك كَنةةةنا د بةتككةةةك ،  
 ةةةةةة  ئىم نكد كةةةةة نا ى هؤةك ةةةةةنيى د  كةةةةةزم  
هةةةةة جو ت نك ةةةةكم  ةةةةودم  اقعةةةةى بةبكتيةةةةنا، رةةةةك    
بنة كيكيك ئك ئك ت و  ى مَيى  يى د  َنكتم  ةودى  

 ئؤمكَن كى شة ك ة ى نككك   واد   ك َيز 
كةةك   ةمى يكئةةكم ئةةك نةةك  شةةيبرد ك  يك 

 و ى ئؤمكَن ةك  د ك   مة ن بَيز، ركم شةَيواا   ويزثةك  
شة كة ة يكئة   ةةة   ى  يةك ى ئةةكمى كةةك بك ؤيى   
 ؤيىم توا ةى بز  تنةك  ى كةك بك ؤية ك  ييةك ئةك     
د  ةةكتى بةةؤ د  و  سةةَين   ةةؤىم نةةك  ةةودى  ؤيةةك   
تورةةةةكئة ى  وَيب سةةةة نى  ةةةةرا ا م هكمك يةةةةك رتى   
 ةةةؤى ةةتةةةك و  ، مكبككةةةز كيةكةةةكتم د كةةةكىتى  
ك  ة   ةةةةةةةنى يةةةةةةةة  د  َنكتةةةةةةةك   ةكةةةةةةةةايى تورةةةةةةة    

هكمةةةةةةكجؤ  ئة  ئةةةةةةك نةةةةةةك كك ضةةةةةةة    رةةةةةةكامو  م 
كيسةة كم ك  ذيةةوا  م مَيةةى  يى ا    جيةةة اا       
هكَنةةةةةةةةةةةةةن قوَنَي ، مَيةةةةةةةةةةةةةى  يي و  ى تةي ةةةةةةةةةةةةةكتيى  
نكد كةةة ن داتم كةةةك  ين ئةت ب وا َيةةةز نةةةك ودى    
 ؤيك   تورةكئة ى هةة مؤ ىم  وَيب سةشم تةكبةيى     
 ةةةؤى د  هة َيةةةىَيز  تَيبةةةكَنبرد ى رةةةك  تورة ةةةك     

ة ، ثَيويسةةةة ى بةةةةك جيةئرد ةةةةك  ية  نةةةةك    يةةةةكئ رتني
مَيةةى  ى تةي ةةكتية  هكيةةك، هةةك   هة هؤشةةية ييكئى    
 ةةةوَيى  ك  ئةةةك ئةةةك توا ةةةةى  و تبرد ةةةى هةةةكمو ية م   
توا ك  ية ى هكبَيز نك ثَيبَةتكيكئى  ةوَيى  يبةرىم   
مةديةةةنا  ركمةةةكش بةةةكب  تَي ةةةك وبو   بةةةك رةةةكامو  ى      
مَيةةى  يى كةةك  ى هة بةةكشم بةةك مبمه َيةةى  ةةك وا       

د اى هةةةة مؤ يى  ةةةؤيىم هة كةةةك  يى  ةةةة  ئى   بةةةك
 مكيسك  ةبَيز 

نةةةةةةك ضةةةةةةة   و ا يى رةةةةةةك  دا، ئؤمكَن ةةةةةةكى  
شة كةةةةةةةةةةةةةةةة ة ى بك د  امةةةةةةةةةةةةةةةةن بَيز نككةةةةةةةةةةةةةةةةك    
بك بك  ئة َيبرد ى توركئة ى نةَيبرتااا م شةَبكذا ى   
هكميشةةةةةكيىم ايةةةةةةتر  و  د ئةتةةةةةك رةةةةةك  ى د بةةةةةروى 
ئؤمكَنَيت ب  ئةك  بةكهة  تةةكم كيسة كمم ثَيبَةتةك       

ى دذ بكيةةةةةكك بَيةةةةةةز،  ةةةةةكك   ك ئيةةةةةةة َيبى   بو يةةةةةةد 
نةةك ة     وا يةةكئ رتو   و   ة ببةةةةت   اتةةك مة ةةةك  ى    
بكيةةةكئ رتو يى بةةةكب  ية مةةةكتى هَيزَيبةةةى د   ئةةةى     
مسةةةةةةؤ ك  ةئرَيز  رةةةةةةك  هَيةةةةةةز  د   ئيةةةةةةكش نةةةةةةك     
 يشةةة مة كئكمة  تةةةك ية د  َنكتَيبةةةك رةةةك  دامود ا ةةةة   
بك وَيو بك يية ةةةةةةكى بةةةةةةكم ات بةةةةةةؤ مة  تةةةةةةك   ئةةةةةةك    

ئةؤ  جَييََيشة و مثةش د  ضةو  ى رةك       دا  ئك ى
توَيةةى يةةة  تورةةك ئؤمكىيكتية ةةك ضككةة ة ن ية ك ئةةك   
د كةةةةة ية  بككةةةةةك دا  رتةةةةةو م هةةةةةكتةئو رَيسةةةةة ةش  
بكئة يةةن هَينَيز بةةؤ ضةةةئبرد ى ثَي ةةكى  ؤيةةة  نةةك      
كيسةةةةةةة كمى ئؤمكىيةةةةةةةكتى  شةةةةةةة ينا  نك اقيعةةةةةةةنا  
ثكيو  ةةةةةةةةنيى رةةةةةةةةك  د  َنكتةةةةةةةةك بةةةةةةةةك ئؤمكَن ةةةةةةةةكى   

رك  ثكيو  نييك ضينةيكتى شة ك ة يك  ، جة جؤ ى 
يةةةةة  ئؤمكىيكتيةةةةك ئةتيةةةةكى  وَينك ايةةةةكتية  د ئةةةةةت 
هك ضةةؤ َيت بَيةةز، ثكيو  ةةنيى مك كَنةةك بةةك شةةؤ بة  ، 
ضةةةةو بك رةةةةك  ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة يى دذ بكيةةةةككم  
 ة  بيضةةت د ثة َيزَيةةز،   ك ضةةو  مك ةةكم شةةؤ بة   
د ثة َيزَيةةةز تةةةة  ةةةك وذَيز، ركمةةةكش نكبك ام ةةةك  رةةةك     

 َنةةكت، شةةَيوااى بنيةتنةةة ى رةةك  بنة ةةك     مؤدَيبةةكى د 
تيؤ  ، يةكةيى ية  رك هقيك ثَيبنَينَيز ئك جَبك ى 
 و   ة ى تةئكئة م  ر  ثكئة  د ئةةتم  وَيب سة نى   
 و   ة يةةةةة  نةةةةك ة     وا  وَيبةةةةن  ةتم  ؤيشةةةةى نةةةةك   
ضوا ضةةةةةةةةَيو بك نيى ئؤمكَن ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة يك     

 ةضة   هكَنن قوَنَيز  بؤيك د  َنكت نك د  ى يكئكمنا 
كةةةةةةةةةك ئوتبك ا ك بَيةةةةةةةةةزم رةةةةةةةةةك  ى مة ك  شةةةةةةةةةى  
نَيبن داتةةك  ، هككةة برد ى  شةةز تورةةك  ةةةئؤكم     
دذبكيكئةةةةكئة ى ئؤمكَن كيةةةةك بةةةةك  ى  ةةةةكمة ،  اتةةةةك     
نك ة ضةةةةةةو  م  ةةةةةةؤ وا ى د  َنةةةةةةكت نةةةةةةك د كةةةةةةكىتى 
كك ئوتبك ا ك   بةؤ د كةكىتي تةة توَيبرد ، مة ةةى     
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نَيبرتااا ةةةةةى  ةةةةةودى يةةةةةكئ رتو يى ئؤمكىيةةةةةكتىم   
ة ك  ى تورةكئة ى بو يةةدى " كتةك  يى"م    هكَنو ش

ثرشوب  بو  ك  يكتى بك هةكمو  شةوَينَيبنا  ريمةرو     
ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ى رَيمةةةةك هَيزَيبةةةةى رةمةةةةةد ى    
تكقينك  يك، بكىم هَيش ة نةك  ةودى  ؤيةنا  ةة   ى     
ثر سةةةةةي ى رة واكةةةةة كئرد ى  ةةةةةؤيىم جَبةةةةةك ئرد ى  

  ؤيى رك  هَيز   ييك 
بن داتك   ئك نك ركمكش رك  ثكيو  نييك نَي

 يشةةةةة يمة كئكمة  نةةةةةك َيوا  د  َنةةةةةكتم ئؤمكَن ةةةةةكدا 
كك يَكَننا     كشكيبرد    نَير شنا كر ش ى بو  
رك  توَيةى يةة  د كة كبىَير  ني انية ةكى كةك  تة، ئةك       
دامود ا ةئةةةةةةةة ى د  َنةةةةةةةكتية   رتةةةةةةةك د كةةةةةةة ك  ،  
ئؤشش بك  بؤ بكئة برد ى  ةئؤئيكئة ى ئؤمكَن ةكى  

ا     اا ئةةةةةةةة ى نةةةةةةةكثَينة   شة كةةةةةةة ة ىم  ةَنةةةةةةةك  
 ةةةةكمرئرد ى بةىد كةةةة يى  ؤيةةةةة م  وَيبرد ةةةةك  ى   
              ةةةةةةةةك مة رو  ايي  ؤيةةةةةةةةة   نةةةةةةةةكئةتى  ةرةمةةةةةةةةةد يى 
 ةةةةكمَبينى  يسةةةة َيبى  ةةةةؤيى رةةةةكم ئؤمكَن كيةةةةكدا،    
                       ةةةةةةةةةكيةَن   ى بةةةةةةةةةو   َينةةةةةةةةةةى رةةةةةةةةةك   ببرَيةةةةةةةةةز  
               توَيةةةةةةةةى   ةةةةةةةةك مة رو  ائة  بةةةةةةةةك د ك  َيشةةةةةةةةبك يى 
تةي ةةةةةةكتى ئة ببةةةةةةك  بةةةةةةؤ  ةةةةةةؤ وينى د  َنةةةةةةكت نةةةةةةك   
دامود ا ةيةةةةةةكئى كةةةةةةك ئوتبك ا كم ئؤئرد ةةةةةةك  ى  
ا   مبية ةةةةةةةةك   بةةةةةةةةؤ رةةةةةةةةةمروااَيبى ضككةةةةةةةة ة ن ى    
يةةكئ رتو يىم توا ن ةةك  ى تورةةك دذ بكيكئةةكئة      
نك اقيعةةةةنا رةةةةك  توا ك  يةةةةك  ةةةةة   و ئى مككةةةةكنكى     
 ثَيبَةةةةةةةةةتنى  كتك  يةةةةةةةةك نةةةةةةةةك  شةةةةةةةةز ئؤمكَن ةةةةةةةةك   

ة نا  ريمةةةةةةةةةرو ش  ةةةةةةةةةؤ وا ى توَيةةةةةةةةةى     ابككةةةةةةةةة كئ
 ةةةك مة رو  ائة  بةةةؤ ئؤكةةة َيبى بنضةةةينكيى نكبةةةك د م 
 كشةةةةةةةةةةةكثَينا ى دامود ا ةئةةةةةةةةةةةة ى د  َنكتةةةةةةةةةةةنام   
ئةةةة ثَيبرد ى د كةةةكىت بكشةةةَيو يكك ئةةةك  وَي ةةةك بةةةك   
توا ك  يةةةةةةك بةةةةةةنات، هةةةةةةؤى كةةةةةةك هكَننا ى شةةةةةةك وى  
دةوئراكةييك   بةؤ  وا ةة ئرد ى د  َنةكت نةك ضةةن ى      

 مم د اتةةةةةةر رك ةمةةةةةةنا ى  ضةةةةةةينى  وابةةةةةةك    ك ةةةةةةن 
ضةئسةةةةةةاىم هةةةةةة جوتبرد ى هةةةةةك د   رةمةةةةةة ى     

 مبمه َيى  كتك  يىم دةوئراتية ك 

د كةةةةةةةة كبىَير ئة ى  ةةةةةةةةك  ى د  م، ئةةةةةةةةك 
نك وَي كى ئود تة يةة  شؤ وشةك   د  َنةكتية  بةكم ات     
بؤ مةبو   م نك بنكضكدا كك  بك ضينك ثةك ا َيزئرا    

شةةةو  بةةةو  ،   يمضةةةك ثةةةك ا َيزئرا  ئة ى  وذَيمةةةى ثيَ  
هك َنية ةةةةنا نةةةةك ضوا ضةةةةَيو ى مبمه ةةةة  دذى توَيةةةةى    
ني انيكئة ةةةنا ثةةةك   بةةةك  وتة َيةةةت بةةةن   ئةةةك جةةةك  ى 
نككةةك  بنيةتنةةة ى  كتةةك     ةكةةيو ةنيزم د ئةةرد     
كيةكةةةةةكتَيت بََيننةةةةةكدى ئةةةةةك جية اابَيةةةةةز نك ةةةةةكم    
كيةكةةكتى يكئكمةةةنام د  َنةةةكت ببك ةةك رةمروااَيةةةت بةةةؤ   

كئة  يةةةةةةةةةة  يكئ سةةةةةةةة نى  ر  ثةةةةةةةةةك  يشةةةةةةةة يمة ي  
 وَنية ةةن ية  نةةك هيضةةك    نةةكم بؤتكيةةك  نةةكثَينة  رةةك  
رةمة كدا، رك  د كة كبىَيرا ك كيةكةكتية  نةك  ةك وا      
بةةةةةةكد اى كةةةةةةةاشم هة يبةةةةةةة يى  َيةةةةةةوا   يةةةةةةك م   
 ر  ثةةكئة ى ئؤمكَن ةةك  ، بةةةؤ هَينة ةةكديى رةمةةةة ى    
شية    اقيعى،  ؤ وى بؤ شؤ وشَيت نككك  ئؤمكَن ك  

ا   مبَيية ةةك  بةةكا برى هَيةةز     يسةة َيت بةةؤ  ةةؤ وينى   
نك اقيعةةةنا، رةةةك  ى نةةةكم ركامو  ةةةك   بك هةةةكمََينرا،   
تك ة كت ثَية  وَيبرد   و     دا زا م بؤ ةك  و  م  
 ك ةةةةن َن و  َيت ئةةةةك مر ييةةةةة  ئةكةةةةن ئرد، تةةةةك ا      
ثَيضةةةةةك ا ك ضةةةةةة   و ا يبرد كئة ية  بةةةةةو ، ضةةةةةو بك  
بةةةك ة ى د  َنةةةكتم  كتةةةك     تةةةك ا  د كةةة  ك دا ى  

ؤيى ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى بةةةو  ، بةةةكَنبو كةةةك بك 
 كيش نك رينبة ئرد ى مة ى بو  ى رك  ئؤمكَن كيك  
بةةةك  جةةةؤ   توَيةةةىى  ةةةك مة رو  اى " ةكيو ةنيسةةةز"  
بةةرو اى  ابةةو  ئةةك مةةة م رةةك ئى كك شةةة ى د  َنكتةةك   
د ك و  داتك  شز   د  د ش َيبى ذية ى  يبةرىم  
ئؤمكىيةةةةةةكتىم رةةةةةةةبو  يى ئؤمكَن ةةةةةةك  ، ضةةةةةةو بك    

ىتى  ة   ةةنى  وَي ةةكى بةةك وى د دا، بةة  هةةي    د كةةك
و  نييةكئة ى  ضة دَيرىم بك بكك َيت، كك نك و  ثكي

 ة   ةةةةةنا َي ى نةةةةةك رةبو  يةةةةةنا بك هكم ََينَي ةةةةةك  ،    
هةةك   هة  وَي ةةكى بةةك ؤى د دا برويةةة  نككةةك  جةةؤ ى   
رك   وتة ا ك بنات ئك ريمةمى مز ك ت ثَيويسز بو  
نةةك مز ةةك ت ثَيشبكشةةية  ببةةةتم برويةةة  نككةةك  رةةك    
برو ا  نَيبنا ك    ب   واية ك بنات ئك هة  ىتى ضةك 
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بةةةرو اى ثَييةةةة  هةةةكبَيزم بكرةشةةةبرا     ثَيويسةةةز بةةةو 
 ََينى مةمكَنكية  ث  ببةت  نك اقيعنا  و تبرد ةك  ى  
هةةةةكمو  كةةةةك بك ؤييكئى ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ىم 
 ؤ وينى هك  ثرائ يتم ضةة ئييكئى تةئكئككةى يةة     
بكئؤمةةةةةكَنى ئون ةةةةةو  ى يةةةةةة  ئؤمكىيةةةةةكتى يةةةةةة ود 
رةبو  ى بؤ ضةة ئييكئى  ةة    كر شة ى كيةكةى     

ةكةةةةةةةيبرد ى تةةةةةةةك ا  تيى ئؤمكَن ةةةةةةةكى يةةةةةةةة  بككي
شة ك ة ى، تك ية رك  ئؤمكَن كيكى  ك ؤ ويو ، بكَنبو 
د  َنةةةةةكتَيبى كةةةةةك تةثة    د كةةةةةكىتَيبى  و هةةةةةةى   
 وَنية ةةن ئةةةك رةةةبو  ىم ئون ةةةو     يبريةةة  بةةةك       
هك  كةةََينة ى تةةك ا  تى بةةرد، ضةةو بك بةةك   واد يةةكى 
ى د  َنةكت  واكة ى  ؤ وا بةة ى هةكبو ،  اتةك  ةةؤ وين     

 اقيعةةةةةةةةى ئؤمكَن ةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةة ة ى دذ بكيةةةةةةةةكك،   
 و  ين ئرد  دا ة ى كيةكةكت نةك جَي ةكى ئون ةو        
رةةةةبو  ىم ئؤمكَن ةةةكم كةةةك   ةم ضةةةك ني  رةكةةة ى   
بنضةةةةةينكيى  رةكةةةةة كئة ى  وَيب سةةةةة نى رةةةةةكامو  م  
ثرائ يبةةةةةةى جةةةةةةكمة   ى نةةةةةةك ة د برد، رك ك ضةةةةةةى  
تك  وضةةكىمة ية بةةو    بةةك نةةك ة برد ى يةكةةةئة ى  

 ى، ئةة نَيببرد ى ئون ةو  ىم  يبةةرى،   ئةة ى رةةبو   
ثبةةةةةكدا ىم ثَيب كيشةةةةة نى ئؤمكىيةةةةةكتىم دا ةةةةةة ى   
ب  ئراكةةةةةةيكتى د  َنةةةةةةكتى هة شةةةةةةَيو   هةةةةةةة جؤ    
نكشةةوَينى تورةةك ئة ائةةة ى  َيةةو  شةةز ئو ةةكئة ى   
ئؤمكَن ك، مرد  تكشك كيبرد   بؤ هةكمو  شةوَينَيتم   
ا  ى  ك ةيك ةةةن د  َنةةةكت  ةةةؤى نةةةك ة  بؤشةةةةييكئى  

دييةةك    ب  ئراكةةى،   ك ضةةؤ  ئونبةةك    هكمك يك ةةنا
  هَيرشةةةةةن ئةتك كةةةةةك  ئَيَب ةةةةةك كةةةةةك ا ئة م ئةةةةةة ني 
د ئةةةةةةةت، رةةةةةةة ا ذيةةةةةةة م رةةةةةةك  هَيةةةةةةز  اينةةةةةةن         
                  مبمه َيبة ا كى ئؤمكَن ةكى شة كة ة ى نةك ة برد ئةك     

  ؤ ائية  ثَين دا 
ثَين ضَيز  ر  رتي  ثك ةنى رةكم ركامو  ةك    

 تةثة  ى د كرتو يشةة و  رةةك  بَيز ئةةك د  َنةةكتى كةةك
ضة  كةةةةك   ةةةةكبو  بةةةةؤ رةةةةك   ر  ة ةةةةكى ئؤمكَن ةةةةكى   
شة كةةة ة يى د   و  مةةةة  بكد كةةة ية ك   د ينةَنةةةنم   
نةةكبرى رةةك  ى شةةَيوا ن ى  وَيةةى يى ضة  كةةك ببةت،      

كةةةةةةةةةةك تةثةى جككةةةةةةةةةة كئكى نةةةةةةةةةةك ة برد  نةةةةةةةةةةك   
مكتركةةينا تر،  َيةةرِاى رةةك  ئة نبراييةةك بَيشةةومة  ى   

 ةةةةكى شة كةةةة ة ى  ى   و  يةةةةنا، نةةةةك ة برد ى ئؤمكنَ 
رَيمك  ببؤئى  و ذهكىت ئك بكهكمة  رةقة دا تَي ك وى، 
 ك ية مكتى ثَيشبك تنى كيةككتى دام  ك بو  هةؤى  
 كشةةةكثَينا ى نةةةؤذيبى  ةةةة  ئيىم ركق  يكتكئةةةكى،   
بةةكَنبو هة ئةةةت بةةو  هةةؤى دا زا ةةى رةةك  كيةكةةكتك    
مببكضةةةةة و  ى بةةةةةؤ نةةةةةؤذيبى  ةةةةةودى ئؤمكَن ةةةةةكى     

د  َنةةكت بةةو  دامةةكا ا َيبى   شة كةة ة ى  بةةك  جةةؤ     
تةي ةةةةكتىم د كةةةةكىتى  و هةةةةةى  ةةةةؤى  سةةةة ك ك و    
ئنةةةكيبرد   ةةةة  هةةةكمو  ئو ةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةك   بةةةؤ  
 زمةةةةةةةةةكتبرد ى توَيةةةةةةةةةىَيبى  ةةةةةةةةةك مة رو  ا  ةةةةةةةةةكك   
ثةيةةةةةكدا ئرد ى بك ذ    نييةةةةةك  شةةةةةة ييكئة م  اى   
نَيَةت هك  بز  تنك   ية   و ا  ية ود هَيمةئرد َيت 

   بَةتةيك بك رؤثؤاكيؤ َيبى نك ئؤمكَن ك شة ك ة يك
كيةكةةةةةىم  و تبرد ةةةةةك  ى د كةةةةةكىتى د  َنةةةةةكتم    
هك و شةةةةةكئرد ى  واكةةةةة ك  ؤ بةةةةةؤ كةةةةةك   كتةةةةةك        
 ةكةةةيو ةنيزمم شةةةؤ وش كةةةكيرببةت  ركمةةةكش ثةةةةَنى  
ثَيو  ة ايةتر بضَي ك    ةؤىم  و  ببةتةك ثك  ثَيةنا ى    
هَيز ئة ى بك  ريى  ؤى، د اجة ية تك  ة برد ى 

هةتةةةكئة ى د  َنةةةكت،  ةةةكك بةةةؤ  بكشةةةى هةةةك   ا  ى دا
د ك كبك ئرد ى ثَينا يس ييكئة ى ئؤمكَن ك، بةكَنبو  
بؤ بكهَيزئرد ى رةمرواا ئة ى نك ة برد ى  بةك  جةؤ     
د  َنةةةكت نةةةك د  َنةةةكتى هةةةكذا ى هكمك يك ةةةك   بةةةو       
د  َنةةةكتى قك ضةةةؤئرد ى هكمك يةةةك م هو ةةةك ئة  نةةةك  
د اينةةةك   يةةةة  داهَينةةةة ى رةمرواا ئةةةة ى تؤقة ةةةن م     

ك ئوتبرد ى  ةةةو م ضةةةو  ك  ةةةة  قةةةوىيى  ةةةة ى    كةةة
تةئةةةةك    رةةةةكتببرد ى تةي ك ك ةةةةنيى د     ةةةةةىم    
تةي كتى )يةكةى بة ى ئككَي ى بكئرد   ( تةئكئة ، 
  ك د  بروى شَبكذا ى  و ذا كم  ش يى د كةكىتنا    
حوئمروا ةةةةةةةةةكئة م تركةةةةةةةةةية  نةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةك هكَننا ى 
رؤثؤاكةةيؤ   بكثَيضةةك ا كى رةةك  ى ضةةة   و ا ن ئرا،  

رذبو  كئة ى ئؤمكَن ةكى كةك برو ا م ثك ضةكئردا       
تو و ئةةةة ى  ةةةكية  وا ى د كةةةكىتنا   دامةةةكا ا  ئة    
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 وااي بةةةةةك  بةةةةةك ثَيويسةةةةة يى ثةشكئشةةةةةكئرد  نةةةةةك     
كيةككتك، بكَنبو هكتة دَنى بةك  رى نَيةى بنايةك  نةك      
برو ايكدابو  ةيةةةةةةةك ئةةةةةةةك د ك ك كةةةةةةة ة   نكرةكةةةةةةةز 

ن هةت جَبةةةةك ئرد ى ئؤمكَن ةةةةكدا، ايةةةةةتر  ايةةةةة  نَيةةةة  
كيةكةةةةةةةكت ببك ةةةةةةةك كةةةةةةةرتاتيىَيبى تةي ةةةةةةةكت بةةةةةةةؤ   
توَنككةةك ن ك    كةةزادا   بكهةةك حةم، رةةك  ى ريمةةرو  
كةةةةةةةةةةك قةَن ،  و  بك و  بو  ةةةةةةةةةةك  ى  وَيب ةةةةةةةةةةرا     
هكمك يةةك ى ئؤمكَن كيكئةةك ئةةك  يسةة ى يةةة ي و  ى     
هكمك يةةك  نةةك د  َنةةكت بةةك َيرايى تيةيةةنا ثَيةةن  ةت     

بكد اى بةشرتي  نك كم د  َنكتَيبنا ئك ج ك نك  ك وا  
 وَي ةةك بةةؤ د مبةةوتبرد ى ئؤمكَن ةةكم تك  َكَنضةةن  بةةك  
هك ةكةةةكدا ىم رةمةةةةد ئرد ى رةمرواا ئةةةة ى جةةةك  م 
قؤك نك  ى هك  د   كتَيبى  ة  ئى ية  د   ئى بؤ 
بةةكهَيزئرد ى رؤ د  ةئةةكى هةةي  رةمةةة َيبى ديبةةكى  
 ييةةك  كةةك   ةم د  َنةةكت رك ةةك  بيةةك َيز بةةك د  ام    

دا ك ا ن  بةةك ئؤمكَن ةةك نةةك  وَي ةةكى   بَيةةز نككةةك  كةةك  
بةةةكئة هَينة ى هَيةةةز   ، رةةةك ا ج ةةةك نةةةك ئةةةة نبرد ى    
 شةةة ى ئؤمكَن ةةةك هةةةي  ضة  كةةةك َيبى ديبةةةكى بةةةؤ      
 كمة  تةةةك    نَير شةةةةنا قوتةةةةة بو   نةةةكم د  ةةةةك بةةةةك   

 ةبَيةةةز،  نةةةك ة برد م  كهَيشةةة نى د  َنةةةكت مكيسةةةك   
بكَنبو بك  ؤ وينى رك   يس كى رة واك كى د ئةت، نك 

َيبى د   ئيةةةةةةى  رَيةةةةةةن ا ى تةقمَيةةةةةةت يةةةةةةة   يسةةةةةة 
 ر  ثَيبةةةةى ضةةةةكتك ك     بةةةةؤ  يسةةةة َيبى  ةةةةة  ئى   

 هكَنيوى ى  ودى ئؤمكَن ك   ابكك كى ئؤمكَن ك 
ركم ثكيو  نييك  ويزثك و ى  َيوا  د  َنةكتم  
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى، رةةةةةةك  تك  ؤضةةةةةةكَنكمكيك    
نَيبن داتك   ئك  يبر  كيةكيى تكقبيةنةة  ذيةة ى   

ك د بةت، هةةةةةةك   هة تك  وضةةةةةةكَنكمكى  تَيةةةةةةنا بككةةةةةة 
ثرائ يبةةى كيةكةةى بك شةة ى نَيبن داتةةك  ، نةةكثَية   
هكمو ية ةةك   كةةك  كئك تنى دامود ا ةةة  دامةةكا ا    
شة كةةة ة يكئة م حيزبةةةكئة  نةةةك بك    ة بو  ةةةك  ى 
رةةك  ثةةكتة  واكةة كقينكيكى د  َنةةكتى كةةك ئوتبك ا ك     
هةةةك   هة رةةةك  ش  و   ن ئةتةةةك   ضةةةؤ  نككةةةكد ى     

بك    ة بو  ةةةةةةةةك  ى رةةةةةةةةكم د  َنكتةةةةةةةةك   ثَيشةةةةةةةةو دا

 رَين ايةةك   بةةك ب  ئةةكى بو ذا ن ةةك  ى ئؤمكَن ةةكى    
شة كةةة ة ىم دامةةةكا ا    ة ضةةةكييكئة ك  ، ضةةةو بك   
دامةةةةةةةكا ا   شة كةةةةةةةة ة يكئة م د اتةةةةةةةرية رةةةةةةةةك    
ثكيو  نييةةةةك ئؤمكىيكتية ةةةةكى نةةةةك َيوا  تةئةةةةكئة م     
ئؤمكَن ةةةكدا بنيةتيةةةن  َي ، رةةةك   ةئكيةةةك ئةةةك تيةيةةةنا    

ثكيو  ةةةةةنيى  و وةةةةةى  ة   ةةةةةنى(    كيةكةةةةةكت )  ك
كةةةك هكَنن داتم ضةةةةة ئىم ئة امةةةكيى  ةةةةؤى نَيةةةةو    
   د  رَيةةز  رك ةةك  رةةكم ثكيو  نييةةكم ئوشةةز،  اتةةك  
 ةئكئةكم  وامةةَنى )  ك  ى  ؤمةة   و  يةنا  (، رةةك ا     
هةةي   يبةةر  ئؤمكَننةكةةىم رةبو  ييةةكك  ةمَينَي ةةك  ،   
بك ثَييةةةةةكش كيةكةةةةةكت بكهة ةةةةةكى بةةةةةو  ى  ةةةةةؤى     

بكئو تى رك ك  مر يةى  ةة  مر يمةة      نكد ك ن دات 
ئوشةز، رةك ا نةك بنك و تةنا ثَينا يسة يى د اينةك  ى       
كيسةةةةةة كمَيت بةةةةةةؤ رة واكةةةةةة كئرد م بةةةةةةك وَيو برد م   
 واييبرد ةةى ذيةةة م ئؤششةةك مةةةدىم مكءنك ييةةكئة ى 

 رك  مر يك نكرة ادا ةمَينَيز 
ا   د  بةةةةة  ى هؤئةةةةة ى تك  وضةةةةكَنكمكى   

ؤ بةةكجؤ  ئة ى رؤثؤاكةةيؤ ى  ؤمةةة م  وَيب ةةرا   ج 
 ترا  م  ومة ى تَينا  ييك رةك   وَيب را ا ةك بَي كشة     
نك ضةك ني  تةو ك ئةك ثَيويسةش بةؤ رك ةمةنا ى هةك         
ضةة ئييكئى كيةكةةى يةة  شة كةة ة ية كى ئة ي ةةك ،   
نكثَية هكمو ية ك   هوشية ىم تَيرو ا ينةى  واكة ى   
بةبكتية ةةةةةةك  توا ةةةةةةةى  وَيب سةةةةةةش  بَي ومةةةةةةة  رةةةةةةك   

ئكموئو وييةةك  ؤييةةكئة ى تةةةك يةةة     بَي كشةة و  ك نةةك  
توَيةةةةةةى  د ك  َيشةةةةةةبك  ئة ك   كك ضةةةةةةة   ة رَيز، 
بكَنبو ايةتر  رَيةن ا ى  ةودى كيسة كمى كيةكةيى     
دامةةكا ا     اتةةك ثكيو  ةةنيى بةةك تَي كيشةة نى بةةة ى     
د كةةةكىتنا ا م  و شةةةن  ا م تورةةةك ضةةةة ئكئة ى    
د كةة كبىَير  ئؤمكىيكتيكئة ةةك   هكيةةك كةةكبة  ت بةةك   

كيةكةةةةةةةكتم ئؤمكَن ةةةةةةةكى شة كةةةةةةة ة ى     رمةةةةةةةة ى 
بكيكئةةةةك  م ب   وايةةةةة  د  بةةةةة  ى دامةةةةكا ا  ئة م    

 كيس كمك ميببييكئة م  و َنية  
نك ا كيةةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةةك   ةمى كةةةةةةةةةةك  ئيى  
ئةة ثَيبرد ى رةك  تَي كيشة نكى كيسة كمى كيةكةى      
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ئةةك ا  بةةكى د  َنكتةةكئةنة  بةةكجية اايى رةةكامو  م  
ينكى ثَيبَةتنية ةةك   بك ؤية ةةك   ديةةو   نككةةك  بنضةة 

ترن نك ئؤمكَن كى شة كة ة ى دامةكا ا   )نكبةك  دذ    
بكيةةةةةةةةةةكئ و  ى(م هةةةةةةةةةةكمو  رةمروااَيبيةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةؤ   
كةةةةةةةةك ئوتبرد م  وَي ةةةةةةةةك رت  نةةةةةةةةك بز  تنةةةةةةةةك     
ثك  كةةةةةةةةةةك ن م  ةةةةةةةةةةكمة  دا ى بةةةةةةةةةةكئة هَينةبَيز،  
يكئ سةةةةةةةة نى كةةةةةةةةك تةثةى د كةةةةةةةةكىتى  شةةةةةةةة يى 
ئؤمكَن ةةةةةكبَيز   ك د كةةةةة  َيبَيت بةةةةةؤ قةةةةةؤ  برد ى 

ك  توَيةةةةةةىى  ةةةةةةك مة رو  ا     و هة وااا ةةةةةةكى نك يةةةةةة
مكبككز نك يكئ سةش نَيةر دا، يكئ سة نى بو يةةدى     
 ةةةةةةودى د كةةةةةةكىتم  ةةةةةةؤ وينى تَيبروايةةةةةةكتى بةةةةةةؤ     
د كةةةةةةةكىتَيبى كيةكةةةةةةةى، د ايةةةةةةةية بكثَيويسةةةةةةةز 

ب  ئراتية ةةةةكم  وَي ةةةةك رت  -د كةةةةكىتَيبى كيةكةةةةى
نككةةةةةةةةك هكَننا ى هةةةةةةةةك  شةةةةةةةةَيو يكئى د كةةةةةةةةكىتى 

ََينة م ئؤمكىيةةةكتى ئةةةةك نككةةةك  بنضةةةةينكى بك هةةةةكم  
تةةة تو  ثَيبةةرد م ئَي وئَيبرد ةةى دامةةكا ا   رةةكهبى    
يةةةةةةة  شة كةةةةةة ة يكئة ية  نككةةةةةةك  داد مةةةةةةكا َين      
نك اقيعةةةنا ئةةةة نبرد ى ئؤمكَن ةةةكى كيةكةةةى تةةةك ية     
مة ةيةةكئى هكيةةك، رةةك ية ئةةة نبرد ى رةةك  د كةةكىتك 
شة كةةةةةةة ة ييك  َيوا بة ا كيةةةةةةةك   وَي ك رتنةةةةةةةك نةةةةةةةك    

بو  ية ةةةةك،  ثَيبَةتنيةةةةة م  و تبرد ةةةةك  ى ثر سةةةةي ى
هكتة  كتوا   هكَن رى تؤ ى بنيةتنةة ى د كةكىتَيبى   
كيةكةةةيى  ةةةوَيى رؤثؤاكةةةيؤوواا بةةة م كةةةنو   بةةةؤ   
د ككىتى توَيىى  ك مة رو  ا دابنَي  ية  هك و شةك نةك   
قةةؤ  برد ى  و هةةةى د كةةكىتى د  َنةةكت ببةةك   رةةكم   
ئة نبرد ك  وَي كى نك    ك رتو  ركم ية  رةك   وذَيمةى   

َنةةةةةةكت د مةةةةةةةمبَيبى  و اَنكتبة ا ةةةةةةكى   هك ةةةةةةنَيت د  
رؤثؤاكيؤ  بََيَبَي ك  ، ضو بك رةمة س نك بةو  ى رةك    
رؤثؤاكةةيؤ ك، ثك د ثؤشةةبرد ى  ةةكبو  ى د كةةكىتى 
شة كةةةة ة ية ك  ثيةةةةوا ى د ك  َيشةةةةبك يى  ةةةةؤيى    

 ئؤمكىيكتى بو  
بةةةةةك جؤ   هةةةةةك  دامةةةةةكا ا َيت د كةةةةةكىتى 

ة يةنا   كبَيز،  ةئرَيةز هةي   ر  َيبةى  واكة كقينك نك     
ةوَنيَيةةةزم  ةشةةةَيز هةةةي   وائَيشةةةة م ثَيشةةة وئَييكك   

بو  ذَينَيةةةةةةز  تَيبشةةةةةةة ى بنيةتنةةةةةةة ى دامةةةةةةكا ا      
ركهبييكئة م حيزبكئة ى رؤثؤاكةيؤ ى  ةو  نةك        
كك ضةةةةة  د  رَيز ئةةةةك  ةئرَيةةةةز نةةةةك ضوا ضةةةةَيو ى     
تَي كيشةةةةةةةة نى بةةةةةةةةة دا كةةةةةةةةكبة  ت بككيةكةةةةةةةةكت،   

كى د ككىت ك  ئؤمكىيكتى بكشيى ية   يمضك كية
بنيةت نرَيةةةزم ثَيبةةةنادا ى  واكةةة ك  ؤ  هكمك يةةةك     
نك ةةةةكم د  َنةةةةكتى دامةةةةكا ا دا  و   ةةةةكدات  ركمةةةةكش 
ثر سةةةةةةةةي ى ئةةةةةةةةة ى شة كةةةةةةةة ة ية ك نكبنضةةةةةةةةينك   
 و تن ئةتةةك    د ئرَي ةةك ثةشةةبؤى ئةةة ى كيةكةةىم      
د  َنةةكت )  ك  و  يةةنا(  رةةك  بو  ااَن ةةو  ى د  َنةةكت  

ت بةو  نةك   بككك  بوا  ئة ى ئة ى شة كة ة ينا بكشةيَ  
جك  برد ةةةةك   نككةةةةك   و  ايةةةةكتي و  ى  ةةةةؤى   ك 
د كةةكىتَيبى ئؤ رت َنبةةة ى هكمك يةةك ، ركمةةكش نةةك     

بةؤ   هكنومك جى  كبو  ى هي   و  ايكتيكئى رك هقي
د اييةةةةنا هةةةةك    بو  يةةةةنا  بؤيةةةةك نةةةةك بيسةةةةز كةةةةةَنى   

نةةةك د     ى  هةت نةةةكرة ا  ، نككةةةك  تة   هَيز ةةةكنَيت
كب  رةةك   و  ايكتيةةك  بةا ةةكى  و  ايةةكتى دامةةكا ا   بةة   

دامةةةةكا ا  ، ريمةةةةةرو ش ئةتَيةةةةت بو  كتةةةةةك هَيز ةةةةةك    
 كد كةةةز يةكةةةةئة ى  ةةةودى  وذَيمكئةةةك    ئة ي ةةةك ، ب

ضةنك ذَيةر   د  ةَنَين ، ضةو بك رةك  هَيزا ةك يةة  د بَيةز ب     
مة ةةةى  ؤ و تبرد ك  يةةك   ك  بةةةَنى  و  ايكتيةةك   ئةةك 

 كةةةةك بك ؤ، يةةةةة ود ثر سةةةةي ى جةةةةك  ى     هَيز ةةةةك  
 كيةةةةك را ى د  َنةةةةكتى كةةةةك ئوتبك   هكمك يةةةةك م  وا 

 ق وم ببك  
هةةةي  د كةةةكىتَيبى شة كةةة ة ى  ةتوا َيةةةز  
ثك  بسةةة َين م بةةةك د  ام َيز، رك ةةةك    ةةةى ئةةةكمى     
كةةةةك بك ؤ   ةةةةكثة َيزَيز هةةةةكتة بكهؤيةةةةك ب وا َيةةةةز     
ضك ني   ر  ى تةي كتى   هة ببةةت ئةك بكهؤية ةك      
ثكيو  نيى ئؤمكىيكتى جيةئة   داد مكا َيز  رك ك  

ذَيمةةى دامةةكا ا  رةةك   ر  ئرد ة ةةكى بةةك  كشةةية         و
ق ةةةةةةوم  ةةةةةةكئرا  دا ةةةةةةة، ضةةةةةةو بك مكتركةةةةةةية  بةةةةةةؤ    
يةةةةةكئ رتو يى  يسةةةةة ى كيةكةةةةةى يةةةةةة  مة ةةةةةك  ى    
د  َنةةةكتم كيسةةة كمكئك هكيةةةك، بك ثَييةةةكش نةةةك  ى    
ئةةكمى رةةك  كةةك بك ؤييك بَي كشةةيبرد ئةةك بكهةيةةكئى   
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 ةؤيى د داتةةك د كةكىتكئكى، رةةك ا رةك  دامكا ا ا ةةك    
ئَيت نةةةةك د ا  هكَن ةةةةىَير   يةةةةة   اا نةةةةك   ةضةةةةة   يةةةةك

كر شةةةة ى  ؤيةةةةة    ك ضوا ضةةةةَيو ى رةةةةةااد يةةةةة      
كةةةةةةك بك ؤيى  وَيةةةةةةى يى بَيةةةةةةن  بةةةةةةؤ  كم  ةةةةةةن ى     
ضةةةةة ئييكئة م د كةةةةكىتك ئؤمكىيكتيةةةةك  َيوا بةةةةة م 
شة كةةةة ة يكئة ، يةةةةة ود رك ةةةةك  بية ةةةةك َيز بكهةةةةك   
 ر َيةةةت بَيةةةز بةةةو  ى  ؤيةةةة  ب ةةةة َيز ، رةةةك ا ب نةةةك     

تك دامةةةةةكا ا    واكةةةةة كقينكئة م ثةشةةةةةبؤى د كةةةةةكى
 ؤيةةة  ةك ةةك ذَيةةر  و اةةكتى ثة َيز ة ية ةةك  م ب نةةك 
يةةكئَيت نةةك رةمرواا ئةةة ى د كةةكىتى كيةكةةى، ضةةو بك 
رةةك   وَيب را ا ةةك  ةةةتوا   بةةك د  ام م  واكةة  َيىيى     
 ؤيةةةة  بكد كةةة  َين ، تةةةك ية رةةةك  ئةتةةةك  ةةةكبَيز ئةةةك   
 ؤيةةةةةةةة  هكَنن  اكةةةةةةة  بةةةةةةةك د كةةةةةةةكىتى  ةةةةةةةة      

ىييك  ،  اتةةك د كةةكىتى  ةةة     ةةة   و كم     واكةة  َي
كةةةو دبك ة، ئةةةك نَيةةةر دا د كةةةكىتى د  َنةةةكت يةةةة   
حيزبكيةةةةةك ئةةةةةك بكشةةةةةَيت نةةةةةك د كةةةةةكىتى د  َنةةةةةكتى   

 بكد ك ك  يك 
كةةةةك   ةم  ةةةةؤ وا  بككةةةةك  رةمة ةةةةكئة ى  
دامةةكا ا  ئة م رةةك  هة ن  ا ةةكدا دَيةةز ئةةك ثةةةم بةةك       
نا تةئكئة ةةةك   د  ةةةَي  بضةةةنك  ة ية ةةةك    ئة يةةةة  تَيةةة 

ببك   ركامو  ى مَيةى  يى رةك  ى د   سة و ، رةك      
دامكا ا   ركهبية كى هي   وَي كيةكئية   ةكبو   ج ةك    
نةةةةك مةمكَنةةةةكئرد  نك ةةةةكم د  َنةةةةكتم ئةةةةة ئرد  نةةةةك      
كةةَي ك ينا،  ةةكية  وا يو  هةةي   ر  َيبةةى  واكةة كقينك  
ببةةةةك  بةةةةؤ بكد كةةةة ََينة ى بكهةيةةةةكك بةةةةؤ ضةةةةة ئيى   

ك ضوا ضةةةةَيو يكئى   وا كيةةةةك را ية ، بةةةةكَنبو بو  كتةةةة  
   ئةةةى يةةةة   َيةةةى يى بةةةؤ ئَي وئَيبةةةرد م مبمه َيةةةى   
كيةكةةى ئةةك تةقةةك شةة َيبك نةةكم كيسةة كمكدا  و كةةك م 
كةةةو دبك ة بَيةةةز  هة ةةةن  ى كةةةك  ئى ئةةةك  ا نةةةك    
تةئةةةةكئة  د ئةةةةةت بضةةةةنك  ةةةةة  كةةةةك نيبة حبوميةةةةك      
كك ئوتبك  ئة ك   )بَي ومة  نَير دا مكبككز ضو ى 

بةةةةةةكئة برد ى  ؤ يسةةةةةة ة كيك( ئؤششةةةةةةبرد ك بةةةةةةؤ   
كك نيبة   ك رةمروااَيت بؤ ئنكئرد ك  ةة  د كةكىتم   
بك ابو  ك  ى  َيرا نك ثبكئة   كيةكييكئة نا  بؤيك 

بةةكب   وَنية ةةن ى  ةةر  ى  وَيةةى يى هة تةةك ي  ئةةك نةةك  
بنضةةةةةينكدا  رَيةةةةةن ا ى دابكشةةةةةبرد ى د كةةةةة بك تك  
مةدييةةةةةةةةةةكئة  يةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةكئة برد ى  ك ؤشةةةةةةةةةةييك 

   تةئكئككةةيكئة كم د     يةكئة م  ةئؤئيةك تو ةن و    
بةةةكب  ئةةةة ئرد  بةةةؤ ثك  ثَيةةةنا ى بةةةكهة كةةةو د واا  
 ؤثك كةةةةةةةزم ضة ضةةةةةةةنؤئيكئة ،  ةةةةةةةكد ئرا رةةةةةةةك   
 وَيب را ا ةةةةك بََيَبرَينةةةةك    ركمةةةةك كك ضةةةةة  ى رةةةةك    
ئةةة نبرد م  ك ن َنبرد كيةةك ئةةك  وذَيةةكم د كةة كبىَير    
 يشةةةةةة يمة  ك     ئة  بك ؤية ةةةةةةك   ديةةةةةةو   رةةةةةةك  

ك ةةن َنىم  َيرا بةةة ى بنة كيكيةةك ئةةك بك شةة يبرد ى  
رةةةةةةةةةك هقىم كيةكةةةةةةةةةىم ئؤمكىيةةةةةةةةةكتى رَيسةةةةةةةةة ة 
نَيبن داتةةةك    رةةةك  ش بةةةؤ  وَيب ةةةرا   ثيشةةةكييكئة   
 واكةة ك  بككةةك  رةةك  حيةةزخم  وَيب ةةرا   ميببية ةةكدا     
جَي كجَيةةةن ئرَيز ئةةةك نةةةك ا  بةةةكى ئؤمكَن كئةنة ةةةنا 
هةةكبو  ، هةةك   هة ثك  كةةك ن ى  ةةك ؤ و  بكئؤمةةكمم  

ك كةة ىم بك ذ    ةةن وااىو  شةة يى بةةكهةئة ى هكَن 
 ؤثك كةةةةة ى نَيبن داتةةةةةك   ئةةةةةك تَيبةةةةةرواى ضةةةةةينى     
كيةكةةىم د كةة كبىَيرى  ؤمةةة ى نةةك ئك ةةنا     بةةؤ    
رؤقيةةةة و ن تك يو تةةةك    رةةةكم ثك  كةةةك ن ك تةةةك ية    
تكء   نك ثكئبك تكييكئى رةك هقى  ةئةةت  ى هةك     
تةةةئَيبى رك ةةنامى رةةك  د كةة كبىَير ، بةةكَنبو بةةكهؤى     

  تةةةةةةة د     ى نةةةةةةؤذيبى  ئة ي ةةةةةةك يى  شةةةةةة ييك  
كيس كمى  شة ىم بةكئة برد َي ى بةؤ  ك ةن َنى   ك     
ميبةةةة يزمَيبى كيةكةةةىم يةةةكئَيت نةةةك بو يةد ئةةةة ى     

 كيس كمى شة ك ة ى دامكا ا  
نةةةةك  واكةةةة ينا  و  و ويشةةةةكى  ك ةةةةن َنى نةةةةك   
هةةةةةكمو  ئؤمكَن كئة ةةةةةنا د  ك وَي ةةةةةك   بةةةةةؤ رةةةةةك  ى    
دامةةةةةةةةةةةةكا ا  ئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةةةةةة ة ىم  

كئة ى  را  كتةةةةةةةةةةةةةك  زمةةةةةةةةةةةةةكتى  بك ذ    نييةةةةةةةةةةةةة
بك ذ    نييةةةكئة ى رةةةك  د كةةة كبىَيرا كى ئ َي وئةةة    
نككةةةةةك  د كةةةةةكىت د ئةةةةةك ،  اتةةةةةك ئرد ةةةةةى ئةةةةةة ى  
ئؤمكىيةةةةةكتى بةةةةةك رةمروااَيةةةةةت بةةةةةؤ بك ابو  ةةةةةك   بةةةةةؤ 
ثبةةكئة  ئة ى كةةك    ، بةةكب  رةةك  ى كةةك ئك ت  بةةؤ   
ثبةةةةةكئة  ئة م دا  ئرد ةةةةةى شةةةةةك ءية كية  ب َي ةةةةةك   
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ى ئؤمكَن ةةةةةةةكى  كك ضةةةةةةةة  يكك بةةةةةةةؤ  زمةةةةةةةكتبرد   
شة كةة ة ىم ثك  ثَيةةةنا ى رةةةةبو  ىم ئؤمكىيةةةكتىم  
ئون ةةةو  ى  بة  ئةةةكى ريمةةةرو  نةةةك  ى ضةةةك ن كةةةةَنَيت  
نكمك بةةةةك  جية اا ييةةةةك، بةةةةكىم مككةةةةكنكى جيةةةةة اا    
رك  يةةةك، ئؤمكَن ةةةكى  َيود  َنةةةكتى ئةةةك  ؤ ائن داتةةةك 
هكَنو شةةةة ن ك  ى ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة يى رَيمةةةك      

هَينة ةكديى هة كةةك  يى   وَي ةكى  ةكمَب م توا ةك       
 ةةةةة  ئى َ  د  رَيةةةةز، ريمةةةةرو   و   نةةةةك ثك  ثَيةةةةنا ى  
رةمرواا ةةةك   وَييةةةك بةةةؤ  ؤهكَنيو تة ةةةنى كةةةك بةاىم  
كيةكةةةىم ئون ةةةو  ى   هةةةة ئةةةك نك   بةةةك  بةةةكدةة  
 ةةةةكئرد  ، بةةةةؤ رةةةةك  ى ايةةةةةتر جَبةةةةك ى ئؤمكَن ةةةةكى   

 شة ك ة يمة  ببةتم نك ة     وا ئؤ رت َنى ببةت 
ككير كةةةةةةةةكمك    يةةةةةةةةكئَيت نةةةةةةةةك شةةةةةةةة ك  

جية اا ئةةةة ى مَيةةةى   رك  يةةةك، هؤئةةةة ى شةةةَيوا ن م 
ئةةةةة نبرد  بةةةةك هؤئةةةةة ى بنيةتنةةةةة  يةةةةة  هة ةةةةن  ى    
بنيةتنةةةةة  دابنرَيةةةةز  رة ةةةةة تنى ثك  كةةةةك ن   نةةةةك    
د  َنكتةةةك  ؤ رة اييكئة ةةةنا نةةةكبة  ى دةوئراكةةةىم    
مة كئة ى مر يك   ية ود  شة هَينة ية  نككةك  رةك    

ى قوَن و  ةةةةةك  ى مككةةةةةكنكيك، تةةةةةك ية بو  كتةةةةةك هةةةةةؤ
ثكيو  ةةةنيى ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة يى  ة ضةةةكيى بةةةك    
د     م د اتةةرية جَبةةك ئرد ى مةةةدىم مكءنةةةك      
رةةك  ئؤمكَن كيةةك نةةك د      وا  نةةكم بة  شةةنا مكحةَنةةك     
كيسةةةةةة كمَيبى كيةكةةةةةةيى  ةةةةةةة      ةةةةةةى ئةةةةةةكمى  
ئة امةةةكيىم  واكةةة  َيىى  اى دامةةةكا َيز ئةةةك توا ةةةةى  

ئؤمكَن ةةةةك  ضة  كةةةةك ئرد ى  ةئؤئييةةةةك  ؤييةةةةكئة ى 
هةةكبَيز  هةةك   هة مكحةَنةةك كيسةة كمَيبى شة كةة ة ى 
بكب  بنيةتنة ى د  َنكت   ك ضة  كك َيت،  اتك بكب  
ئةةة نَيببرد ى هةةك د  ئية ، بنيةةةت بنرَيةةز، ضةةو بك  
رك ا ةةك د   ضةةكمبى جيةئةةة   ، بةةكىم د    اقيعةةى     
ثَيبةةةةةةك    رَيةةةةةةن ا    د  َنةةةةةةكت بةةةةةةكب  ئؤمكَن ةةةةةةك   

رت َنبرد ى نةةةك  و  ى شة كةةة ة ىم   ةةةى ئةةةكمى ئةةةؤ  
مةدىم مكءنك ييك   دا ةمكا َيز، ضو بك بةكهةئة م  
هَيز ئةةةةةةةةةة م كيةكةةةةةةةةةكتكئة ى  ةةةةةةةةةؤى نةةةةةةةةةك        
بكد كةةةةةةة نَينَيز  ئؤمكَن ةةةةةةةكى شة كةةةةةةة ة ية   ك  

ئؤمكَن كيةةكئى جيةئةةة   نةةك بةا ةةكى جيَة يةةنا بةةكب      
ثة َيز ة يبرد ى د  َنكت بو  ى  ةبَيز  دةوئراكى 

 ةكى شة كة ة يى  ةو     بك هكمى  واك ك  ؤى ئؤمكَن
يةةة  ئةةؤ   ييةةك، بةةكَنبو بةةك ى هةةة جوتىم هةةة مؤ يى  
ديةنكئ يبة ةةةةك  دينةميبية ةةةةكى  َيةةةةوا  شةةةةَيوااَيبى   
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةةة ة ىم داهَينة ةةةةةةك كيةكةةةةةةةييك   
 ة   نييكئة يةةةةةةةةةكتى،  اتةةةةةةةةةك  َيةةةةةةةةةوا  بو يةةةةةةةةةةد      
كيةكةةةةةييكئة ى  وَينك ايةةةةةكتيبرد م رةةةةةك  بو يةةةةةةد  

ةقم ك ييةةةةةك شة كةةةةة ة ية كى نةةةةةك هكَنو شةةةةةة ك  ى ت 
 َيزا ةةةةةىم ءكشةةةةةةيك ييكئة م ضككةةةةة ة ن ى بةةةةةكهة   
تةئ واا ئةةةةةةةةةةةةةة م رةةةةةةةةةةةةةةااديى تةئكئككةةةةةةةةةةةةةيك     
كك ضةةةة  هكَنن  رَيز  ديب ةتؤ يةةةكت نةةةك ئؤمكَن ةةةك    
 وَيبة ةةةةةةنا  و   ةةةةةةةدات، بةةةةةةةكهؤى  ةةةةةةكبو  ى رةةةةةةةك     
هة جوت و  م هة مؤ يك    كبَيز، جةة رةك   بةكهؤى    
ثةشةةبك تو يى كةةك مةيكدا ييك   بَيةةز، ئةةك د بَي ةةك    

ك نك و     ك و سةة نك  ى تةقم ك ييةةك ئؤ ةةكئة   كةة
نةةةةك هكنومةةةةك جَيبى كيةكةةةةيى  وَيةةةةنا، يةةةةة  نكبةةةةك     
 ةةكبو  ى بو يةةةد  بةةكئرد   ئة ى  وَينك ايةةكتيبرد     
بَيةةةةز، يةةةةة ود نكبةةةةك  ئة نَيةةةةت  ةةةةكئرد ى بو يةةةةةد       
شة كةةةةةةةة ة ىم كيةكةةةةةةةةييكئة  بَيةةةةةةةةز  نَير شةةةةةةةةنا  
د ك َيو  دا ى د   ئى هي  رةئةمَيبى  ةبَيةز، ج ةك   

 را ا برد ةةةةى ئةةةةكنَينى  َيوا يةةةةة ، بكمكبككةةةة ى   نةةةةك
 ابككةةةةةة كئرد ى د  َنةةةةةةكتم ئؤمكَن ةةةةةةك ثَيبةةةةةةك      
 ؤ وينيةةةة  بةةةؤ رةمَيرَيةةةت نةةةك ة  كةةةرتاتيىى جيَةةةة ى     

 اهلَيز ئة نا 
ئك اتةةةك ديب ةتؤ ييةةةكت  رَيةةةن ا ى بنةةةكمة  
شة كةةة ة يك ئؤ ةةةكئة   ييةةةكم هةةةي  ثكيو  نييةةةكئى     
          ا نك ةةةةةكم كيسةةةةة كمك ريسةةةةة ي ناديكئة ى ثَيشةةةةةو د   
                 ييةةةةةةةةةةك  ديب ةتؤ ييةةةةةةةةةةكت تةةةةةةةةةةة د     ى رةةةةةةةةةةك  
              ةةةةةةةةئؤئىم دابكشةةةةةةةبرد ة كيك ئةةةةةةةك كةةةةةةةك مةيكدا    
ئرد ى  يو  ةضأل،  اتك شَيوا ، نةك ئؤمكَن كئةنة ةنا   
             وَنية ن يةةةةةةكتىم بؤتةةةةةةك هةةةةةةؤى  ةةةةةةكبو  ى هةةةةةةي      
                   هةةةةةةةةةةةة مؤ ىم ئةةةةةةةةةةةة نَيببرد م هةمةهك  ييةةةةةةةةةةةكك   
نةةةةةةةةةك ة   ةةةةةةةةةودى دامةةةةةةةةةكا ا  ئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةةةكى   
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شة كةةةةةةة ة ينا  بكهةةةةةةةكمة  شةةةةةةةَيو ، دةوئراكةةةةةةةى   
 ؤ وكةةةةةبة ك نةةةةةك بنةةةةةكمة شة كةةةةة ة ييك  وَيبة ةةةةةك      
             )كةةةةةةةك نيبةيى يةةةةةةةة  تةئكئككةةةةةةةى( هةةةةةةةكَننةقوَنَيز،  
بةةةةةكَنبو  و   م رةشةةةةةبرايك رةةةةةكم بو يةةةةةةد   وَيية ةةةةةك   
هة ةةةةن  ى ضككةةةة ة ن ى د كةةةةكىتى كةةةةك ئوتبك ا ك 
            بةةةةةو  م د بةةةةة ، نةةةةةكثَينة  جك  برد ةةةةةك  ى  ةةةةةؤ   
دذى  شةةةز شةةةَيواا ئة ى  وَيب سةةة نى شة كةةة ة يى  
ثَيشةةةةو  يةةةةة ود  ةةةةك وا  بةةةةكد اى ثرائ يز ئةةةةرد م    
هَينة كديى بكهة  وييةك    ئيةكئة  نةك ضوا ضةَيو ى     
          نةةةةةةك ؤ رتنى نك يةةةةةةةك  د  َنةةةةةةةكتم كيةكةةةةةةةكتك     

 بك ؤيى ركمةةةةكش رك  يةةةةك ئةةةةك نةةةةك  ةةةةكبو  ى كةةةةك     
بكئرد   ى رك  دامكا ا   شة كة ة ية ك نةك حيةزخم    
 وَيب ةةةةةرا   كيةكةةةةةييكئة نا بكدين ئةةةةةكي ، بةةةةةكَنبو    
 كشكئرد م ثَي كيش نى رك  دامكا ا ا ك  رَين ا ى 

 رك  حيزبة كيك 
ركامو  ةةةةةةكئة ى د  َنكتةةةةةةكئة ى جيَةةةةةةة ى  
كةةةَييكمم د  َنكتةةةك  ؤ رة اييةةةكئة ، ثةةةَية رةةةك  ى      

د يةةةةةة ب ك ةةةةةك قؤ ةةةةةة ى   رةةةةةك ةمى ئةةةةةؤ رت َنبرد ى  
ئةمَب و  م رة امى، جك ز نككك  رك   د ئك ك   ئك 
قؤ ة ةةةةةكئة ى هكذا ةةةةةن ى بنةةةةةكمة ئؤمكىيكتيةةةةةكئة ،   
 رَيةةةةةن ا ى ثك  كةةةةةك ن ى ايةد  و ية ةةةةةكى مةةةةةكيبى   
ثَيبََينةةة ى د كةةكىتى  و هةةةم  وَيب سةة نى كيةكةةيى 
ا   مبية ةةةكى ئؤمكَن ةةةك بةةةو   د  َنةةةكتى  ةةةوَية رةةةك   

ك د كةةةكىتى  ةشةةةيزمم  ةةةةايزم ضوا ضةةَيو يك بةةةو  ئةةة 
تيةينا ثك  يسةك ن  ، هةك   ك ضةؤ  ضوا ضةَيو  بةو       
بةةةةةةةؤ ثك  كةةةةةةةةك ن ى د كةةةةةةةةكىتى دةوئراتية ةةةةةةةةك   
ايةةةةةد  و يى  ييةةةةك بَبةةةةَي ، رة ةةةةة تنى ا  ى ريمةةةةرو   
ككبة  ت بك ئؤمكَن ةكى شة كة ة ى،  اتةك د  بةة  ى     
رةةك   وَيب ةةرا    وَيية ةةكى ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى ئةةك 

 بو  ةةةةةةك  ى  وَيب ةةةةةةرا   شة كةةةةةة ة يك  بةةةةةةؤ بك    ة
ئؤ ةةةكئة  )رةةةةيينىم  َيزا ةةةى( داد  ةةةرَي ،  و  تَيبةةةى 
ثةئ ةةةة  وااىم د    سةةة نك   وااى حكشةةةة دا   
ئةةك  ةبَيةةز مكتركةةييكئة ى ئةةكم بةيةةك  ببةةرَي   ركمةةك   
بةةةك  مة ةيةةةك  ييةةةك ئةةةك بو يةةةةد  ئؤ ةةةكئة   و  تَيبةةةى    

 دةوئراتية كية  حكشة دا  ، بكَنبو   ك رةشةبرايك، 
بكمكبككز جك  برد ك  يك نككك  ثكيو  نيى  َيوا  
كيسةةةةة كمى كيةكةةةةةىم كيسةةةةة كمى ئؤمكىيةةةةةكتى     
شة ك ة ية ك  هك  كيسة كمَيبى كيةكةى  ةكتوا َيز    
د   ةةةةةةكتى  و تبرد ةةةةةةى  ةئؤئيةةةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةةةكى 
شة ك ة ى ةوَنيَين م ئؤ رت َنية  ببةت، ئةك ريمةرو    

َيوا  نةةك  ىتةةةك هكذا  ئة ةةةنا جيةةةة اايى تؤقَينةةةك  نةةةك  
ضةةةينكئة نا هكيةةةك، رةةةك ا بَي ومةةةة  رةةةك  ئؤمكَن كيةةةك    
د ئك َي ةةةةةك ذَيةةةةةر ثَييةةةةةك     ؤيشةةةةةى بكثَيويسةةةةةز    
د  ؤ وَيةةةةز بةةةةؤ كيسةةةة كمَيبى كةةةةك ئوتبك ا ك    ك  
بةوة برد،  ر  كئةك نةك  ىتكئةنة ةنا نةك بنضةينكدا      
 ةةةةةكبو  ى ئؤمكَن كيةةةةةكئى شة كةةةةة ة يى هةةةةةة مؤ م   

يك نةك َيوا   دابكش و  م ثرشوب  يى رك  ئؤمكَن كيك
د   مةةكيبى  ةئؤئةةنا، يةةكئَيبية  بةةك     تَيو ضةةو      
نك كم د     دا  واين ئَيشَيز، رك  ى د  مية   ك 
ثك ضةةةةكئردا  بك ام ةةةةك  د      بةةةةك     ك وا ةةةةك  ى   

 هكميشكيى بؤ  وابرد   ثةَنى ثَيو د  َيز 
 

 سَييةم 
كةواتة ضؤن كؤمةَلطةى شارستانيمان سةرلةنوآ 

 ؟بنيات بنَيينةوة
 

رةةةةةةةةةةكم ثركةةةةةةةةةةةية   بةةةةةةةةةةك    هؤئةةةةةةةةةةةة     
 ة  ؤييةةةةةةكئةنة  د بةةةةةةةت  نةةةةةةكم بةةةةةةوا  دا بةةةةةةكب    
ب ئرد ةةةك   نةةةك  ركامو  ةةةك ثرائ يبيةةةكى د  كةةةةَنى   
د ايةةةةى هوشةةةةية ا ك  ئؤَننكد  ا ةةةةك رك ة ة ةةةةنا  ، 
 ةتوا   نككك   َينةئرد ى تيةؤ ى بةك د  ام بة   نةك     
ئؤتةةةةةيى هكشةةةة ةئة ك   رةةةةك  برو ايةةةةك  ى هك ةةةةنَيت    

و  ئةةك ضةةينى  ةئرَيةةز بةةك هةةكمة  شةةَيوااى     بةةكهَيزب 
ئةةةةةةةةةةة ى كيةكةةةةةةةةةةى  و  بةةةةةةةةةةك و  ى د كةةةةةةةةةةكىتى    
كةةةةةةةك ئوتبك ا كى كةةةةةةةك تةثة  ى هك ةةةةةةةنَيت نةةةةةةةك    
 ىتةةةكئةنة  ب ينةةةك  ، ضةةةو بك د  َنةةةكت بةةةكئرد       
هةةةكمو  د   اا يةةةكئى ئةةةة ئرد ى كيةكةةةيى  شةةة ى  
دا سةة  و ، مكبككةةز رةةك  ئة  يةةك ئةةك  ةةؤ وي  يةةة        
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رد   ةةةةةةةةَنى د كةةةةةةة بة يبرد ى د كةةةةةةةكىتى د ئةةةةةةة  
هك  ة هكَنََينة م ئة ثَيبرد   بؤيك ثَيمة وابو  تةقةك  
 وَي كى  ؤ وا ة ئرد  نك   كمة  دا ك هكمك يك ك ئك 
د كةكىتى دامةكا ا  توا ي ةةو ى بيسةكثَينَيز بككةةك     
ئؤمكَن ك  هكمو  ئة َيبى كيةكينا،  ك وا ك  بو  بؤ 
ذية ن ةةةك  م  سةةة نك  ئة ى بو يةةةةد  ئؤمكىيكتيةةةك    

 يكئة ى ذَيةةةةر د كةةةةكىتى كيةكةةةةكت،   ك  شة كةةةة ة
رةمروااَيةةت بةةؤ بك شةةينى  ةةوَينى  ةةو  بةةك ئؤمكَن ةةك    
كةةةك نك و  ثَيبََينة ةةةك  ى رةةةك  هَيةةةز  اينن ا ةةةكى     
نةةةكداهةتودا، كةةةةتَيت ئةةةةتم د   ةةةكت  وَي ةةةكد دات،     
بكشةةةةةةةةةةنا ين ئك  نةةةةةةةةةةك ثرو كةةةةةةةةةةكى كيةكةةةةةةةةةةيى    
 ؤ وا بة ،واادا  م  بؤ  ؤم هك َنمةنا رةكم ب  ئكيةك    

 واكة ى حك  ةئة ةنا ثك  ثَي ةن مم بةؤ رةك  ش      نك  ة  
ئ َي ةةةةى "بكية نةمكيةةةةكك نةةةةكثَينة  دةوئراكةةةةينا"م   
"ئؤمكَن كى د ك كبىَير"م  و كى بؤ  و  نك رت  نةك  
رةيةةةةةنيؤنؤذيةى  وَيبةةةةةة ىو ب  ئةةةةةكى ئؤمكَن ةةةةةكى    
شة كةة ة ىم نةةك  ة   ةةني و  م تةةك    وااى ئةةة ى   
 يشةةةةةةةة يمة ى نةةةةةةةةك د   ى د  َنةةةةةةةةكت، نَير شةةةةةةةةنا    

َيشةةة برد  بةةةؤ  ك وا ةةةك   بةةةؤ  ةةةودى ئؤمكَن ةةةك   بة  َ
 ةةر  رتي  بةبكتةةكئة ى رةةك  ئ َي ة ةةك بةةو    برو امةةة      
 ابو  د ئرَيةز نكمةكدا  ةر   نككةك  رةك   ببةكي  ئةك        
د كةةةةةكىتى  ة   ةةةةةنى هككةةةةةز بةةةةةك مكتركةةةةةيى ا   
د  بةةةة  ى بةةةة  د  م بةةةو  ى  ةةةؤى  ةئةةةةت، ئةتَيةةةت 
مككةةةكنكئك ثكيو  ةةةنيى بةةةك ذية ن ةةةك  ى ئَي وئةةة م     

بمه ةةةة  نككةةةةك  د كةةةةكىتك  ة) ة   نييةةةةكئة (       م
هكيةةةةةك،  اتةةةةةك د كةةةةةكىتى كةةةةةك نيبةيى، رةةةةةةيينى،    

 ئؤمكىيكتى ية ود ئون و  ى 
بةةةةك  جةةةةؤ   ئؤمكَن ةةةةك ثَيشةةةةمة بك ت بةةةةؤ   
د اينك  ى رك  توا ةية ةكى  ك وا ةك   بةؤ ئؤمكَن ةكى     
شة ك ة ى حكشة ية نا  ، نكثَية هكمو ية ك   رك  

 وا ئةةةةكية  هةةةةكبو    ايةةةةةتر  هَيزا ةةةةكى ا  تةةةةري  دَنك 
بةةةةةةةةكد اى  ؤ وا بة يةةةةةةةةنا د  ةةةةةةةةك وا   نكئةتَيبةةةةةةةةنا   
 و شةةةن   ئة  ا   د  دم بةةةو   نةةةك  ى نةةةك  كمةةةكى 
كيةككت د   ببك  ك  ، رك ك ضى رك   كمكيك ب و  

ئة ثَيبرد َيبى مةا شية كى ا    ةمر ية ك،  َيو  ن  
ميببىم  يمضك ميببيكئة  ضة ئيى داهَينك ا كية  نةك  

 ضةةةةةةةةةَيو  رةيينيكئة ةةةةةةةةةنا نةةةةةةةةةك ؤد  رت،   ك   ضوا
مز ك تةةةكئة م ئةةةو سم  وَي ةا ئةةةة ى ءي ةةةةد تبرد م  
يكئبك تنك براية ةك  ئؤمكىيةكتىم برو ا وااييةكئة ،    
بةةةةةؤ رةةةةةك  ى  ةةةةةك   تري  ديةةةةةة د ى ذية ن ةةةةةك  ى     
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى ثةةةةةة  رك ةم ةةةةةةن   ئةةةةةةك   
ئؤمكَن كئةنة  نك  يو كةكد ى د اييةنا بك ؤية ةك      

ضةةى هَيةةز  كيةكةةىم ئؤمكىيكتيةةكئة  ئةةك     ديةةو   ئك
حيةةةةةةةةزخم  وَيب ةةةةةةةةرا   ئؤ ةةةةةةةةكئة ية  )ضةةةةةةةةكثرو     
 ةكيو ةنيسةةةةةة كئة ( د بز ا ةةةةةةن، ثَيويسةةةةةة ية  بةةةةةةك  
ئؤششَيبى ا     ئةتَيبى ا   هكبو  هكتة برو ا بك   
بََيةةن  ئةةك بنيةتنةةة ى ئؤمكَنةةكئة ى مةةة ى مةةر ي يةةة       
دامكا ا  ئة ى ئة ى ميببى شةةية ى ئؤششةبرد  م   

بى كيةكى ئؤمكىيكتى ثَيبةنَين ،  ةكك بكشةَيت    ئة َي
نةةةةةك ذية ن ةةةةةك  ى بةةةةةرو اى بةةةةةوا ذ اى ني انيسةةةةة ى    
ئؤ كثك ك ة ك  نكئةتَيبنا بز  تنةك   ريسةهميكئة ،   
ئك بك ركَنيكى  َيرئةرد م هة ئةة ى نةك مز ك تةكئة م     
د    نةك ضةة ى د كةكىت د كة ي َيبردبو ، توا يةة       

ك  وضةةكَنكمكى بةةك َيرايىم رةةك ةمى قوَن و  ةةك  ى ت
د كةةكىتى دامةةكا ا  ب ةةؤ وَي  بةةؤ هَيز ةةك  كيةكةةيى    
مكا ، رةقة    ةكيو ةنيسزم ضةكثرو   ئة  بك شة ى   
كةةةةةةةك ئكتو  كبو   نةةةةةةةك  ى ثَيبَةتةةةةةةةكم ئؤمكَنةةةةةةةك  
شة كةةةة ة يكئة ،  ر  رتينيةةةةة  ئؤمكَنةةةةكئة ى مةةةةة ى  
مةةر ي، ببك ةةك ضوا ضةةَيو ى اينةةن   بةةؤ  كم  ةةن م     

َن ةةةكى شة كةةة ة ي    وَيبرد ةةةك  ى هَيز ئةةةة ى ئؤمك 
ذمة  يكئى ئكمى رةك  ثَيبَةتة ةك  ةكبَيز ئةك توا يةة       
  ةةةةةى ئةةةةةكمى دائةةةةةؤئيبرد ى  و شةةةةةن  ا م هَيةةةةةز    
كيةكةةةةيكئة  بكد كةةةة  ََي ،   ك نةةةةك تةةةةو   ثةةةةَية 
 ؤ وا بةةةةةة ىم مةةةةةك ري  بكشةةةةةَيو يكئى  وِيةةةةةى يىم    
جةةكاار  د اى  ؤ وا بةةة ى، ا  بةةكى رةةك  ثَيبَةتة ةةك    

اتةةةةةةةى بةةةةةةة   و  م    ةةةةةةةؤ وا  بةةةةةةةؤ بو يةةةةةةةةدى ب  ئر  
ضةةةة ئيكئة ية  هةةةي  بكهةيةةةكئية   ةةةكبو   نَير شةةةنا   
ثكئبك تكييكئةةةةةةك  ة ك وَي ةةةةةةك   بةةةةةةؤ  ةةةةةةودى رةةةةةةك    
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ثَيبَةتة ةةةةك، بةةةةكَنبو بةةةةؤ  ةةةةكبو  ى جؤشةةةةو ر شم    
 واكةةةةةةةزم رةمةةةةةةةةد يى بةةةةةةةؤ  ةةةةةةةؤ وينى شةةةةةةةَيوااى  
ب ئرد ك  ى ئةؤ م بككك ضةو   شةَيوااى ئةة ئرد      

ككةك    ى رك  د ك كبىَير   وَييةكى  ةر  ى رةك    ن   
د ئةةرا رةةك  دامكا ا ا ةةك   بةةك بََينَيزم ئة يةةة  تَيةةنا  
ببةت، ضو بك بك ى رك  د ك كبىَير    كةك ز بةو    
د كةة  ك دا ى  ر  ئرد ةةى  و هةةة   ةةك ؤ و بَيةةز )  ك  
نةةةةك    ثةةةةَية د يبةةةةرد( نككةةةةك  د  َنةةةةكت، جةةةةة بةةةةؤ  
ثة اك نى د ك بك تم بك ذ    نييك دامةكا ا  ئة   

كى  ةةةكية   كيةكةةةييك بَيةةةز يةةةة  بةةةؤ دا سةةة نى  وَي ةةة
  وَيبة ية  بَيز 

 ةةك بز  تنةةك   ريسةةهميكئة ، ئةةك توا يةةة     
هك ةةةنَيت جةةةة  كةةةك ئك توا ك ئؤمكَن ةةةك نةةةك  وَي ةةةكى      
نةةةةةةةةةةةةةةك ؤ رت م ضةةةةةةةةةةةةةةة ئبرد ى ضوا ضةةةةةةةةةةةةةةَيو    

مكبككز  -شة ك ة يكئة يك   بك  ك  ة  كيةككتك  
تةةةةك ية ضوا ضةةةةَيو  برو ا وااييةةةةكئة   ييةةةةك، بةةةةكَنبو    

 -هة ئة ،واا   َيزا يةكئة   ضوا ضَيو  هك    اىم
توا ية  ثةشكئشةكئرد  بسةكثَين  بككةك  د كةكىتى     
 ة   نيةةنا  كيةكةةكتى شة كةة ة ى  وَي بك ةةك     ةةك    
بز  تنةةك  ئة ى مةةة ى مةةر ي، ئةةك هك ةةنَيت  ر  يةةة      
نككةةةك  د ئةةةرد، توا يةةةة  بكشةةةنا ييكئى  واكةةة كقينك  
ببةةك  نةةك ئرد ةةك  ى  وَي ةةكى ضةئسةةةاى  ايةةةد  و يى  

َي  د كةةةةَنَيت ئةةةة ئرد  بةةةك  جةةةؤ   رَيمةةةكى  ييةةةك بَبةةة
 كية ةةةةةةةةةن  رةكةةةةةةةةة ك  م ئوَير  وَي ةةةةةةةةةكى  ةةةةةةةةةو      
 يك   يبرد ى  را ا ى جكمة    ئكمة  بؤ ثرو ذ ى 
كةةةك بةايى ءةةة اي ئةةةك بةةةك تةقةةةك هيةةةواى كةةةكثة ن ى    
 ؤ وا بةةةةةة ىم شةةةةةَبكقة ن ى بة  د  ةةةةةك مك  كئةةةةةكى 
د اا ةةةةةى، هةةةةةك   هة ثةشكئشةةةةةكى  َيةةةةةراى  وذَيمةةةةةك   

ئةةك نةةك قؤ ةةة ى يكئكمةةنا  اد  ئةةك ت     كيةكةةييكئة  
هككةةةةةة ية  بةةةةةةك رةكةةةةةة ك   ئةةةةةةرد  ئؤشةةةةةةة بةةةةةةؤ    
 وَيبرد ةةةةةك  ى شةةةةةَيواا ئة ى  ةةةةةك مة رو  ايى  و      
دةوئراكةةى د ئةةك ، ئكضةةى بةةك    جةةؤ َيبى  ةةوَيى    
 وذَيمةةةى  ةشيسةةةزم ءككةةةبك تة   هةةةك  ة ية   ةةةة،     
تةةكء   نةةك  رةكةة ك  م ئوَير  وَي كيةةك د ئةةك   بةةك       

تى  ة   ةنيى كةك ئوتبك ا ك   جؤ   د  َنكتم د ككى
بك    ة ى هكمو  رك  هك ى كى  ؤ وا بة ى بو  ك   
ئك نككك  بنة كى  سة نك ك وى كك ضةة  ئة ى هَيةز    
نةةك ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ينا دامةةكا ابو    ركمةةك بةةك    
مة ةيك  ييك رك  د  َنكتم د ككىتك  كهكذا  هةك  يز  
 ةهةةةةةكذَي ، بةةةةةكَنبو  شةةةةةة ى بز  تنةةةةةك  ى رةةةةةةيينى  

شةةةةةةةةةةةةَيو يكئى بَيوَينةةةةةةةةةةةةك تك  وضةةةةةةةةةةةةكَنكمكئة ى بك
قوَنبرد  كتةةةةةةةك    بَي ومةةةةةةةة  هكَنو شةةةةةةةة ن ك  ية   
ايةترد ئةةةت  بةةكىم ثَيشةةبك تنى ئةةة ى  يشةة يمة ى    
بةةةةةكب  ب ئرد ةةةةةك     َينةةةةةةئرد ى قةةةةةوم د  بةةةةةة  ى 
رةةكامو  ى ثَيشةةو     كم  ةةن ى كةةرتاتيى ك   ةةوَيى 
ك  تةةكبة نك ةةكم بة  د  ةةك ئ وثرو ئةةك ئةةة َيبى مكحةَنةة   

ثَين ضةَيز هةؤى كةةك  ئى كةك  كئك تنمة  نةك ثةةة ز      
كةةةةةةةَنى ثَيشةةةةةةو دا بةةةةةةؤ كةةةةةةكثة ن ى  ؤ وا بةةةةةةة يى   
دةوئراتية ةةةةةةك، ب ك وَي ةةةةةةك   بةةةةةةؤ  وا وايةةةةةةى ضةةةةةةينى  
 ة   واكةةزم رةةك  هَيزا ةةكى ثَيةةو ى  رَيةةن ا   )  ك      
د َنةةةَي  ءكية يةةةكئة ( بةةةؤ   بةةةك هَينة ى بةةةكئرد   ى 

ككةك  هَيَبةى   ئؤمكَن كى شة ك ة ىم بةك د  ام و   ن 
د ذمنةيةةةةكتيبرد ى كيةكةةةةىم كةةةةو  بو   نككةةةةك    
كةةرتاتيىى بز  تنةةك  ى  ةكيو ةنيسةةزم ضةةكثرو  ى   
تكقبيةةةةةةةنى ئةةةةةةةك د  َنةةةةةةةكت د ثك كةةةةةةة َيزم هةةةةةةةي    
ركَن ةةةةةك  ةتيءَيبى تةةةةةر ج ةةةةةك نةةةةةك  بةةةةةؤ ئةةةةةة ئرد م   

 مةمكَنكئرد  نك كَنينام نك وَي كيك   بكد   ةئةت 
رك ك ضةةةى هَيشةةة ة ا    ثك ةةةن   ا ةةةكئة ى  

امو  ة ةةةةةةك ثو  كببكينةةةةةةك   ئةةةةةةك هَيشةةةةةة ة رةةةةةةك  رك
 ك كيشةةةة و  كتك ئؤتةةةةةةيى، بةةةةةكىم بةةةةةك ى ئكمةةةةةك    
د شَيز هَيمة بؤ د   تَي ينةى ببةكي   يكئةكم بةكهؤى     
بكد  َنةةةةةةةةةكتيبرد ى جيَةةةةةةةةةة يى كيسةةةةةةةةةة كمكئة ى   
ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ىم كيةكةةةةى ثَيبةةةةك  ،  اتةةةةك  
بةةةةةو  ى  ةةةةةو دى د  َنةةةةةكت   ك جةةةةةك  ى ئك ةةةةةنا    

  ك ثَيشةو   ةر   نككةك       يشة ينا، ضينى  ةئرَيةز 
ئؤمكَن ةةةةةةكى شة كةةةةةة ة ى ببةةةةةةكي   د  َنةةةةةةكت نةةةةةةك     
ضوا ضةةَيو ى رةةك هة ثكةة َي يةةك  َيود  َنكتيةةكدا ئةةك     
ريمةةةةرو  بكد كةةةة ينَينَيز، د توا َيةةةةز  يسةةةة  هةةةةك   
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ئؤمكَن كيةةةةكئى شة كةةةة ة ى، هك ضةةةةك ن بةةةةكهَيزبَيز، 
تَيب شةةةةةبَينَيزم ئؤيبكيةةةةةكتىم  ؤبكد كةةةةة ك  دا    

رةةةةةةةةةك ةمى رةةةةةةةةةك  ش بككةةةةةةةةةك ينا بسةةةةةةةةةكثَينَيز، 
هك  كةةةةََينة ى رةةةةةبو  ىم  َيرا  ةةةةو  ى  شةةةة ييك،    
رةةةةةةك  ى ريمةةةةةةرو  نةةةةةةك ا  بةةةةةةكى ئؤمكَن كئةنة ةةةةةةنا   
 و  د دات  د ك كبىَير   ةك امة رو  ائة  ريمةرو  هةي     
هككةة َيبى  يشةة يمة ية   ةةكمة    هةةي  هككةة َيبية   
 ييةةةك، ج ةةةك نةةةك هككةةة ى رةكةةةةيةم  ؤثة اكةةةشم     

بو  يةةةةةةةة  نةةةةةةةك  ثة َيز ةةةةةةةة يبرد ى بك ذ    ةةةةةةةنىم  
  ك مة رو  ايينا،  ييك 

رةةةةةةةةكامو   رةةةةةةةةك  ى د   سةةةةةةةة و  ئةةةةةةةةك  
دامكا ا  ئة ى ئؤمكَن ةكى ئةؤ  ئة ي ةك ىم ئؤَنكئةك     
 ؤييةةكئة ى  ؤيةةة   ك تة ةةن  ، رةةك  ش نةةك  و  تةةى    
 و  ئرد ك   بك هَينة ى د ككىت نك يك  بز  تنك   
ريسةةةهميكئة م  ؤ وا ية ةةةك   بةةةةؤ حيزبةةةى كيةكةةةةى    

بك ام ةةةةك  ركمةةةةك دامةةةةكا ا  ئة ى بكد  د ئةةةةك َيز  نك
ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى  ةةةو  هةةةي  توا ةيةةةكئى  اى   
 يشة   كدا   ئةك د توا َيةز كةك بك ؤ نةك د  َنةكتم      
بةة  ثة اكةةشم ئك ةنةةكتى رةةك  ئة ببةةك   جةةة رك ةةك        
هَيشةة ة بةةك ى ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة يمة ك    بةةكهؤى 
ثة ضكثة ضةةةةكيى رَيسةةةة ةيك   كةةةةك ز بَيةةةةز ب ةتةةةةك   

بز  تنك  يةكئى كةك بك ؤى بةكهَيزى     بك هكمََينة ى
ثشةةز بك ؤبككةة و ، نكبةةك   ةةكبو  ى د   كتةةكئة ى     
يكئك ن   يى شية    وَيببةك ت ، بةكىم  ك وا ةك   بةؤ     
ذية ن ك  ى ئة ى كيةكى نك كةَنكئة ى داهةةتو دا   
نةةةك هكنومةةةك  م بةةةكثَيى رةةةك  ثَيوا ة ةةةكى د  َنةةةكتم     
د كةةةةكىتى دامةةةةةكا ا  نةةةةةك هةةةةةك   ىتم  ة ضةةةةةكيكك  

سةةكثَين  شةة َيبى حةشةةةهكَننك ر   ركمةةكش  وَي ةةك  د ي
نةةةةةةةةك  وَيببةةةةةةةةك تنى د كةةةةةةةة كبىَير  ئؤمكىيكتيةةةةةةةةةك    
جؤ ا جؤ  ئة   ة رَيةز، هةك   هة  وَي ةك نةك رك ةك ى      
ثةةةك ةبرد ية  بةةةؤ رةةةةمروااى شةةةك وى  ةةةة  ؤ  ة رَيةةةز    
نَير شةةةةةنا هةةةةةي  د   ةةةةةكتَيت بةةةةةؤ  ؤثة اكةةةةةش نةةةةةك      
مكتركةةةييكئة ى رةةةةك  جك  ةةةك نكرة ادا ييةةةةك، رك ةةةةك    
ثَيشو  زم نةك كةةَنكئة ى داهةةتو دا  وَيبرد ةك  ى     

بنك و تية ك د  بة  ى ضكمبى د ككىتم كيةكةكتم  
 وَيبرد ةةةةةةةك  ى قةةةةةةةومم  واكةةةةةةة كقينكى د  َنةةةةةةةكت    

  كيكتكرة ا   
ركمةةةةةةةةك مة ةةةةةةةةةى رك  يةةةةةةةةك ثرو كةةةةةةةةكئة ى 
 وَيبرد ك  ى  ويشكيى ئؤمكَن كى شة كة ة ى،  اتةك   
 ، نككةةةك  رةكةةة ى بةةةكهةئة م رةةةك هقيةتم ئون ةةةو    

ثَيويسةة ك ريمةةرو  هة شةةة ى كةةرتاتيى   رت و  ةةك       
مكا كئة  بَيز بؤ  ؤ وينى د كةكىتم  وَيبرد ةك  ى   
بو يةد   اتةئة ى د  َنكتم رةمرواا ئة ى ئةة ئرد ى   
جةةةةة رك ةةةةك  نةةةةك د يةةةةة  كةةةةةَنى ثَيشةةةةو دا ب  ئةةةةكى  
كيةكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكت د     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ثرو كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكى  
د ككىت رتنكد كةة ى دابَيةةز،   ك رةةك  ى د  َنةةكت    

قكىيةةك بَيةةز بةةك ئةةؤ رت َنبرد ى بشةةَيز كةةك جكم   رةةك 
ثرو كةةةةةةكى ئؤمكىيةةةةةةكتىم قَب برد ةةةةةةك  ى  شةةةةةةز    
ثَيوا كئة  جَبك ببرَيز، ئك يكئَيبك نةك  كيةَن   ييةك   
هك    ك   ئة ى ب ى شؤ ش َيروا كى  وابرد  ، رك ا 
ريمةةةرو  مكحةَنةةةك د كةةةة كبىَير   وَيبةةةة ى  واايةةةةة ى    

ذ يةةةكئى نةةةؤذيبيى  ؤ وا بةةةة ى بةةةكب  د  بروينةةةى ثرو 
 اقيعةةةةةىم ثرائ يبيةةةةةى رةةةةةكق  ى بةةةةةؤ  ؤ وا بةةةةةة ى   
كيةكةةةةى، ثشةةةة   يبرد ى جةةةةكمة     ئؤمكَن ةةةةكى  
شة كةةةة ة ى بكد كةةةة  ََينَيز، بةةةةكىم  ر  ةةةةى هةةةةك    
 ةةةك    نَيةةةر دا د  بروينةةةةى رةةةك  ثرو ذ يكيةةةك، ثةةةةَية     
رك  ش دية يبرد ى مة ةةى ئؤمكَن ةكى شة كة ة ىم    

 ئؤمكَن كى كيةكىم كنو   ئة ية ك 
د بَيز د  ك بةك   ببةكي  ئةك دائةؤئيبرد      
نةةةك ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة ى  رَيةةةن ا ى نةةةك ة برد ى   
د  َنةةكتم تك ة ةةكتية بكثَيويسةةز   اائرد ةةى  ييةةك   
  ك شوَين كيكئى د ككىتى  ة   نى   ر  ى هةك    
 ةةك    تةةك ية نةةك د  َنكتةةنا  ييةةك، بةةكَنبو كةةك  تة نةةك      

كى بو يةةةةةدى ئؤمكَن ةةةةكى شة ك ة يشةةةةنايك   و  نةةةة  
كةةةةةةةك  ئى ئةةةةةةةك د شةةةةةةةَيز رة واكةةةةةةة كى د  َنةةةةةةةكتى  
ريسةةةة ي نادىم كةةةةك تةثة   ببرَيةةةةز رك  يةةةةك، رةةةةك  
د  َنكتةةةك هكميشةةةك بكهة ةةةكى بةةةؤ  ةةةؤىم ئؤمكَن ةةةك    
 وا شةة ى د هَينةيةةك    وايةةك بةةكئة هَينة ى ا بةةر بةةؤ      
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ضة  كةةةةةةةةةك ئرد ى  ةئؤئييةةةةةةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةةةةةةكى   
شة كةة ة ى ثَيويسةة ك، ئكضةةى  ةةكي وا ي ثروا ثةةرو رةةك  

 ى ضة  كةةةك ئرد ك بََينَي ةةةكدى  د كةةة بك تى   رمةةةة
كيةكةةةةةةةيى كةةةةةةةك  ئى هوشةةةةةةةية يى كيةكةةةةةةةيمة ،  
د  ئبرد ةةةك بةةةك  ى كةةةك ئوتبرد م ضك كةةةة ن ك    
د   رةةةةمروااى بكئةةةكَنت  ةةة  بةةةؤ  و  بك و  بو  ةةةك  ى   
ثَينا يسةةةةةةةة يكئة ى  كشةةةةةةةةكثَينا م  وَيب سةةةةةةةةة نى   

 ئؤمكَن كى شة ك ة ى 
بؤيةةك  نَيةةر    ثَيويسةة ك جيةةة ااى ببةةكي     

ك َيوا  د  ةى دا ائرد ى ذية ن ك  ى ئؤمكَن كى ن
شة كةة ة ى، رةةةك  ى كةةك نك و  ثَيبَةتنةةةك  ى رةةةك    
هَيز  ئؤمكىيكتىم  يبرية ةكى نككةك   واد   كة َيز    
ئةةك ثَيويسةةز بةةؤ ئةةة ى كيةكةةى، نك ةةكم د  ةةةى       
دةوئراكى ئك ثكيو  نيى بةك بةبةكتى تةة توَيبرد ى    

بى ثَيويسز بؤ  ودى د  َنكتك   هكيك،   ك رةمروااَي
د اينةةةةك  ى د   اا ى د  كةةةةز بةةةةؤ  ةئؤئيةةةةكئة ى  
ئؤمكَن ةةةةةةةةةكى شة كةةةةةةةةة ة ى  نةةةةةةةةةكم  و ا  كيةةةةةةةةةك  ، 
دةوئراكةةةةةةةةةةةةى بك جككةةةةةةةةةةةة كئة ى كر شةةةةةةةةةةةة ى  
ذية ن ةةةةك  ىم  َيروا ةةةةك  ى بةيةةةةك  بةةةةؤ ئؤمكَن ةةةةكى    
شة ك ة ى  كبو    ةبَيز، بكَنبو ثَية رك     ر  رت 
نةةةك   د  مةةةة ى كيةكةةةييك بةةةؤ     ر  ةةةكئة ى رةةةك    

ؤمكَن كيةةةةةك  ااَن ةةةةةو   بككةةةةةك ية نا، بك ثَييةةةةةكش    ئ
    ر  ةةةةكئة ى ئؤمكَن ةةةةكى شة كةةةة ة ى نةةةةك ؤ      
ضة  كةةةك  ةب م ثَيويسةةة ية  بةةةك د  َنكتةةةك  نَير شةةةنا 
دا ائةةةرا  ديةةةة يبرد ى جةةةؤ ى رةةةك  د  َنكتكيةةةك ئةةةك   
بةةةةكئرد    د توا َيةةةةز   ىمةةةةى د  كةةةةزم  َي ةةةةكى    
جؤ بةةةةكجؤ ى اامنبةةةةك ى  وا ةةةةة ئرد ى ئؤمكَن ةةةةكى 

 ة ى نك  ةئؤئيةكئة ى د  ةتةك و     رةك   ا      شة ك
توا ةية ةةك د تكقَينَي ةةك   ئةةك ج ةةك نةةك  ا ى مةةةدىم     
 يبريى ئؤمكَن ك ش َيبى ديبك ثَيت  ةهَين   ئك اتةك  
ضة  كةةةةك  ئك نةةةةك  و تبرد ةةةةك  ى د  َنةةةةكتم ثَيةةةةت     
 ةئؤئبرد ى د  َنكتم ئؤمكَن كى شة ك ة ينا  ييك، 

نةك ة     وا،  اتةك   بكَنبو نك ئةؤ وينى  ةودى  ؤينايةك    
د كةةةةةةةةة بة يبرد ى شةةةةةةةةةَيوااى رةةةةةةةةةك   يسةةةةةةةةة كى  

جَبك يةةةةن ئةتم  ةةةةؤ وينى نةةةةك  يسةةةة َيبى د   ئيةةةةى  
 رَيةةن ا ى تةقمَيةةت يةةة   ر  ثَيبةةك   بةةؤ  يسةة َيبى    
 ة  ئيى هكَنيوى  نك  ودى ئؤمكَن ةك    ثةشةبؤ بةؤ    
هةةةةةكمة  ئؤمكَن ةةةةةك  رك ةةةةةك  نةةةةةك تَي كيشةةةةة نى رةةةةةكم   

د  َنةةةةةةكت  ريشةةةةةةبةنيكتك تةي كتةةةةةةك بةةةةةةك ئؤمكَن ةةةةةةك   
ت  ك ةةةكي ، بكتةي ةةةكتى ئَيشةةةكى رةةةك  ى بةبكتكئةةةك      
هة ئةةةةت ثكيو  ةةةنيى بةةةك ئؤمكَن ةةةكى شة كةةةة ة ىم     
د  َنكتةةةةةةك   هكيةةةةةةك، رةةةةةةك ا كةةةةةةكير ةبَيز  يبةةةةةةرى    
كيةكيمة  جة َيبى ديبك دذى  ؤى  وا  كة َي ك     
جةةةةةك ز نككةةةةةك  كر شةةةةة ى حةةةةةك ىم ثَيويسةةةةة ى  
د كةةةةكىتى كةةةةك تةثة    ريسةةةة ي نادى ببةتةةةةك  ،    

رك   بكديةن ئةت ئةك كةك  ك نةك ضوا ضةَيو ى       ئةتَيت
بةةةةةةك د  ام و  ى شةةةةةةَيوااى رَيسةةةةةة ةى ئؤمكَن ةةةةةةكى 
شة كةة ة ينا دةوئراكةةى بضككةة َينرَيز  نك اقيعةةنا   
ثَين ضةةةةةةةَيز رةةةةةةةك  دذى  ؤ  كةةةةةةة ة ك  يك ثةةةةةةةَية   
هك  ة هةةةكَنََينة   و    دةوئراكةةةى د كةةة  َي بةت،  
ضو بك ثرو ككى د    س نك  ى هَيز  ئؤمكىيكتيك 

مييك  وَيبةةةةةةة  نةةةةةةك ضةةةةةةكمبى ئؤمكَن ةةةةةةكى     ريسةةةةةةه 
شة كةةةةةة ة ى، ثةةةةةةةش تَيبةةةةةةكَنبرد ى رةةةةةةكم ضةةةةةةكمبك  
بككيةككت، رةمروااَيبك د ك كبىَيرى  ك مة رو  ا يةة   
بةىد كةةةةةةز ئؤششةةةةةةن ئةت بكهؤيةةةةةةك    و  ايةةةةةةكتى  
ب ك شةةةةةةةَي ك   بةةةةةةةك كيةكةةةةةةةكتى كةةةةةةةك ئوتبرد م  
د    سةةةةةة نك  ، ركمةةةةةةكش بةةةةةةك ة ى ثَيويسةةةةةة يى    

يى د كةةةةةكىتم ثة اكةةةةة نى ئؤمكَن ةةةةةك  يةةةةةكئ رتو  
د  َنةةكت، تك ة ةةكت رك ةةك  رةةك   وتةةة   ريسةة ي ناديك   
 وَييك جبوبك  ى دائؤئيبرد ى ئؤمكَن ةكش ئرابَيةز   
بكبك ينام ئؤمكَن كى شة ك ة ى يكئسة  ببةةت بةك    
هَيةةةةةةةةز  كيةكةةةةةةةةية كى  وَينك ايكتين ئةةةةةةةةك  يةةةةةةةةة    
ثيشةةةةةةةةة   ين ئك م هةةةةةةةةةة جوت  نك ةةةةةةةةةكم رةةةةةةةةةك     

 و  كتك   د ك كبىَيرا كى نك د   ى د  َنكت ئؤب
تَي ينةةةةى د  م رك  يةةةةك، نةةةةك هكنومةةةةك جى    
رَيسةةةةة ةدا ئةةةةةك د يةةةةةةى بك هةةةةةكمََينة ى رةةةةةةبو  ىم   
ئؤمكىيةةكتىم و ةةةو  بكد  َنكتيةةن ئرَيز،  ةئرَيةةةز   
نككةةك  بنضةةينكى ثرشةةوب  يى بةةة ى هَيز ئةةة م نةةك     
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 و ا  كى ئةة ئرد ى  ة ضةكيى كةنو  دا   د  َنةكتى     
ئة  بضةةةةةو ئك    و  بةةةةةك و  ى  شةةةةةز  ؤ وا بة ييةةةةةك  

ب ينةةةةةك    شؤ وشةةةةةى اا ية ييةةةةةكئة م ثَيب كيشةةةةةش   
)رينفؤ مةكةةةةيؤ م ئؤمؤ يبةكةةةةيؤ ( بككةةةةك   شةةةةز 
 ك  ينا د ككثَين  بةكثَيى ثَيوا ةك ئيشةو  ييك هةك       
 ةةةةك   ئة  ب ببك ةةةةك    ةةةةكك ثَيوا ةةةةكى د  َنةةةةةكتم     
ثَيبَةتك  و وييك  و  تةكئة   د  َنكتةك ثيشككةةاييك    

بكثَيوا ةةةةةكى  -بةةةةةكب  هةةةةةي   ويزثةةةةةك وَيت -مكا ةةةةةكئة 
ئيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   ئة م شة كةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة يكتكئة ى   ك 
شة كةةةةةة ة يكتى رةةةةةةكمريبىم يةبةةةةةةة ىم رةةةةةةك   ثى   
ب د ئك ك  ، جة نك  ىتك يةكئ رتو ئة ى رةكمريبة     
بي ةر  ئةك رةةبو  يى  ةؤى نك ةكم ئك ةكدا  مكئسةيت        
يكئ سةة و ، تةةة د  ةتةةك يةبةةة  ئةةك ثَبن ةةك رةكةةيةييك       

ئةك  ةؤى    وَيبة  نك د   ى  رت و  كتك  م رك   ثة 
بةةةةؤ كةةةةك د مى يكئ سةةةة نى رةةةةةبو  يى هكمك يةةةةك   
رةمةد د ئةةةةتم يةةةكئَي يى كةةةؤيييكت ئةةةك بكهةةةكمو      
شةةةةةةةَيوااَيت ئةةةةةةةة  بةةةةةةةؤ ثة اكةةةةةةة نى يةةةةةةةكئ رتو يى  
هك و شكنَيبرا ى  ؤى د ئةت  جة رك ك   ودى رةكم  
د  ىتة ةةةةك ئةةةةة ى مةةةةكحةم ببةةةةك  بةةةةؤ هَيشةةةة نك  ى   
ئةةة ئرد  نةةك د  َنكتةةك بضةةو ئكئة م نكضوا ضةةةَيو ى     

و  ى  يشةةةةة يمة يى تكقبينيةةةةةنا، ئةةةةةك بةةةةةكثَيى   كةةةةةن
ثك  ثَينا ى ذيوا ية كى هكمك يك  ئة َيبى بَيبكَنبك، 
رةةةةةةةةةةةةةك ا  وذَيمةةةةةةةةةةةةةك  ةةةةةةةةةةةةةك مة رو  ائة  بةةةةةةةةةةةةةكهؤى 
كيةكةةةةكتكئة ية ك   نةةةةك  د   تةةةةر د ضةةةة م نكبةةةةك      
تركةةكئة ى رةكةةةيةم بةةؤ تككةةببرد ك  ى  ةةةودى     
ئة ى  يش يمة ية ك ميببكتكئة   ةضة د ئك  د   تر 

ى بك ذ    ةةةنىم ثَينا يسةةة يك ئككةةةَي ىم نةةةك نةةةؤذيب
    ئىم  َيزا يكئة  ب  كئك ك   

دا ةةةةة ى شة كةةةة ة يكت  ةةةةكك د  َنةةةةكت بةةةةك  
يكئكى بنضينكيى، بكشَيبك نك  كةرتاتيى  جيَة يةكى   
ريمرو  نككك  رةك ى جيَة  د  كمَبَيز  بك  ثَييكش 
رةةةةةك   ىتة ةةةةةكى كةةةةةك ئك تو د ب  نةةةةةك  و تبرد ةةةةةى   

ابةةةةرد  ى د  َنكتةةةةكئة م دابكشةةةةبرد ى تكقبيةةةةنيى  و
د  ك ةةك يكئ سةة نى بةةوا  يةةة  ثة  ةةةيى ئون ةةو  ىم    

ذيةةوا ى ميببكتةةكئة  ئؤد ئةتةةك    نةةك ا ى ديبةةكية    
جيةد ئةتةةةةةك  ، ثَي ةةةةةكى بةشةةةةةرت نةةةةةك دابكشةةةةةبرد ى  
جيَةةةةةة يى ثك  كةةةةةك ن دا بكد كةةةةة نَين م بةةةةةكثَيى     
ثَيوا ةةكئة ى ئَي وئَيةةى جيَةةة ى ضةةةئرتي  د   ةةكت بةةؤ  

ى ثك  ثَيةةنا ى ذيةةوا ى بك ضةةة  تكئة ةةنا  بةةك ثرو كةةك
 مسؤ ك د ئك  

 كشةةةكثَينا ى رةةةكم كةةةرتاتيى  مكا ة ةةةك، نةةةك  
 َينةةةةئرد ى  يبريةةةى  و  تةةةك   كك ضةةةة   ة رَيزم    
بك ى  يس ى  ؤيى  ييةك  بكد  َنةكتبرد ى رَيسة ةى    
ثرو كةةةةةةةكى ذيةةةةةةةوا ى يةةةةةةةة ود رةةةةةةةك  ى هك ةةةةةةةنَيت   
بةةةكجَيَة ي و  ى رةةةةبو  ىم ثكيو  نييةةةك كيةكةةةىم   

بك ش ى  ة ين بك ، بَي ومة  د بَي ك  ئون و  ييكئة 
هةةةؤى هَينة ةةةكرة اى د   رةقةةةة ى دذبكيةةةكك  رةقةةةة ى    
يكئةةكم رك  يةةك ئةةك شؤ وشةةى اا يةةة ىم ثَيب كيشةةش     
د بَي ةةك هةةؤى يكئ سةة نى بةةكئرد   ى رةةك  ثة  ةييةةك   
هةةةةةك    ةةةةةك    ئون و  ية ةةةةةكى رةةةةةةمرواا  ئؤ ةةةةةكئة    
د ك ك ك ة  بو   نكرةك ينا  رك  ى ثكيو  نيى بك 

مةةك   هكيةةك، بَي ومةةة  رةةك  شؤ وشةةك د بَي ةةك هةةؤى     رَي
يكئ سةة نى ب ئرد ةةك    هكك وكةةؤامة ، جةةة رةةك    
نك يةةةةةك   ؤمة ةةةةةك   بَيةةةةةز رةةةةةك ةمى بةةةةةكئة برد ى  
تكئنيبةةةةةةك  وَيبةةةةةةة ، يةةةةةةة ود نك يةةةةةةك  د  َنكتةةةةةةةك     
ثَيشككةةةةةةاييك مكا كئة ةةةةةك   بَيةةةةةز ئةةةةةك شؤ وشةةةةةى    
ثَيب كيشةش بكئة د بةةك  بةؤ بةةكهَيزئرد ى د كةةكىتى   

 م  را ا برد ى ثةيكدا يى  ؤيةة  نةك ثة  ةةيى     ؤية
 يشةةةةةة يمة كئكمة نا  نةةةةةةك هةةةةةةكمو  بة  د  َيبةةةةةةةنا    
ميببكتكئةةةةةةكمة  ايةةةةةةةتر  ايةةةةةةةتر د ئك َي ةةةةةةك ذَيةةةةةةر    
ئة ي ك ييةةةك يكئ رتو ئة ةةةك    نَير شةةةنا كر شةةة ى  
رةةك  ئة ي ك يية ةةك نككةةك  د ك  َيشةةبك يى  ؤمةةة     
 واد   كةةة َيز،  اتةةةةك  ةةةةة   و ئى رةةةةك  ئة ي ك ية ةةةةك  

شةةَيز ب َي ةةك هةةؤى يكئ سةة نمة  نككةةك  بنضةةينكى د 
ثةشةةةبؤيكتىم بةةةكئة برد  نةةةك  وَي ةةةكى بك  ةمك ةةةك      
هةةةة  د  يةةةة  د   ئيةةةى كةةةكثَينرا   ب  ئرد ةةةك  ى   
بةةةةةةةكهةئة ى  ؤبكئةةةةةةةكمزا  م د  بة  ئرد ةةةةةةةك  ى   
ثكئبك تةةةةةةكيىم رة َكَنبَيشةةةةةةة م هكَنو شةةةةةةة ك  ى  



 56  

SARDAM  No. 38    2005 
 

ئككةةةةةةةيكتى ئون ةةةةةةو  ىم  كتك  ييةةةةةةك   يةةةةةةة ود    
 و ا  ةكى هككة برد  بةك شةبؤمك نيى     يكئ س نى نك

ئون ةةةو  ىم كةةةك    ىم ثَيويسةةة يى ئون ةةةو  ىم    
 ذيوا ييك   

 

رةقةةةةةةةةةةةة ى د  م نةةةةةةةةةةةك  ى يكئكمةةةةةةةةةةةك     
هكَنةةةةةن قوَنَيزم نككةةةةةك  بنضةةةةةينكى ثَيب كيشةةةةة نى    
د كةةة كبىَير   ةةةك مة رو  ا   ة ةةةك مة رو  ائة  نك ةةةكم   
كيسةة كمى جيَةةة ى بةةة   ثَيرو  ئرد ةةى بةةكهةئة ىم    

ر نةةةةك ميببكتةةةةكئة ية  داد مةةةةكا َيز،   دابروا ةةةةى ايةةةةةت 
بك ثَييكش د بنك رةمروااى جَي كجَيبرد ى كيةكةكتك  
د   ئةةةىم بية يةةةكئة   نةةةكثَينة  رك  شةةةنا د  َنكتةةةك     
رك   ثةييةةةةكئة  ئؤششةةةةَيبى جيةئةةةةة   د ئةةةةك  بةةةةؤ   
 ؤ وينى ركقَبيةكتم  و شةن  يى رةك  د كة كبىَيرا كم     
  ةضة ئرد ية  بك  ى شك م نةك  و شةن  يى  ؤيةة م   
بةةكهةئة ى ميببكتةةكئة ية  ببةةك   نةةكم  و  تةةكدا رَيسةة ة 
كةةةةةةةرتاتيىَيبى هؤةك نا ةةةةةةةكم  يمضةةةةةةةك  و وةةةةةةةى   
 كشكي َين د َيز بؤ نةك ة برد ى د   تةو كم بةكهةى    
كك  ئى نك تَيبرواى شة ك ة يكتى رَيمكدا، مكبككةز  
ضةةةةةةةةكمبى يةةةةةةةةكئ رت م هة ئةةةةةةةةة  م ثر سةةةةةةةةي ى    
 ذية ن ةةك  ى  و شةةن  يى  ؤمةةة م رين يمةبو  ةةك بةةؤ  
ذيوا ى ريسهمى  رك  ئؤششك ضر ثرو ى دامود ا ة 
 و وةةةىم  ة و ويةةةكئة  د يبةةةك  بةةةؤ د   سةةة نى     
ريسةةةهم   ك يكئةةةكم  كك ضةةةة  ى رةةةك   ك شةةةىو   
ئكموئو وية ةةةةكى كيسةةةة كمى كيةكةةةةيم رةةةةةبو  ىم   
رك هقى رَيس ةى رَيمةكم د كة  ك دا بو  ى ريسةهم    
  ك مةةةةك جى شة كةةةةة ة ي و   يةةةةةة  مةمكَنةةةةةكئرد ى  

ك  د  كةةةز نك ةةةكم  ؤ رةةةة ا، بكشةةةَيبك نةةةك   رةشةةة ية 
كةةرتاتيىى جةةك  ى ذيةةوا  م رةةك   و  بك و  بو  ةةك    
هكمك يك ةةةةةةةةةةةةكى نكبك ضةةةةةةةةةةةةة مة  د  ةةةةةةةةةةةةكمَبَيزم 
ثك  د كةة َينَيزم د  ك بةةك  د ئةت بةةؤ جَبةةك ئرد ى  
 ر ثةةةك  ةةةك   ئة  يةةةة   وَي ةةةك رت  نةةةك ثَيشةةةبك تنى  
هكَنو شةةةةةةةةد ك  ى ئككةةةةةةةَي ية ، هة ةةةةةةةنا ية  بةةةةةةةؤ    

و  ى بةةكهة رةةك هقىم و ونيةةكئة ية  د كةة  ك دا ب
ئةةةك بكشةةةَيت نةةةك ثَيبَةتةةةكى قوَنيةةةة  نةةةك ؤد  رَيز،      
ئة َيبى ثَيويسة ك  جةة رك ةك  رَيمةك رةك  د   كتة ةكى       
شؤ وشةةةةةى ثَيب كيشةةةةةش د ية رو  سةةةةةَين  بكبةشةةةةةى   
بكئة  كبكي  بؤ بنيةتنة ى ثة  ةيى كك بك ؤمة ، ئةك  
ا  ة   و ئى ئؤمكَن كى شة كة ة يى هة ضةك  ك، رةك    
بك هةةةةةكمى رةةةةةك  يكئ سةةةةة نك د ئك َي ةةةةةك د كةةةةة ى     
اهلَيز ئةةةةةةة م كةةةةةةك ئك تود ب  نةةةةةةك ثةشةةةةةةبؤئرد ى 
ثة  ةيى ئون و  يى رَيمكدا  ركم جة      ك كةكد ى  
 وابةةةةةةةةةةرد  ،  اتةةةةةةةةةةك كةةةةةةةةةةك د مى ئؤنؤ يةةةةةةةةةةةنيزم،  
دابكشبرد كئك جو را ى  ةبَيز، بكَنبو ئؤمكىيكتىم 
ئةةك اوااد بَيز، ضةةو بك هةةك  اهلَيزَيةةت  يةةك   يى    
بكشةةةةَيت نةةةةك  واى  شةةةة ى يةةةةة  يةةةةكئَيت نةةةةك توَيةةةةى        
 ة ضكييكئة  بكد ك نَينَيز  نكم بة  شةنا د  ؤ وَيةز   
بؤ جكك كيكك ئك ضك ني  كةك ى  ةةئؤكم دذ بكيةكك    

 د ي ك ك وَيو  
ثو  ةةةكى بةكةةةكئك، كةةةرتاتيىى بنيةتنةةةة ى  
ئؤمكَن ةةكى شة كةة ة ى نةةك  يشةة يمة كئكمة  مةحةَنةةك   

ت ئؤمكَنكى بضةو ك  نككك  بنضينكى بنيةتنة ى هك نَي
نَيةر   نةةك   بَي ةةكدى، ضةةو بك ثَينا يسةة يكئة ى رةةكم  
بنيةتنة ةةةةك رةةةةك  ية   و تبةةةةرد   ئةةةةك رةةةةك  ئؤمكى ةةةةك  
د تةةةةةوا   ثَيشبكشةةةةةي بك ، هةةةةةك   هة بة  د  ةةةةةةك    
كيةكةةيكئة م رةةك  تك  وضةةكَنكمك قو َنةةكى د  َنةةكتى    
 يشةةة يمة ى تيةيةةةنا د ذى، رةمةد ئةةةة يى بةةةؤ ضةةةك ن   

ة د كةكثَين  ئةك  واكةة ك  ؤ   كة ةتيىَيبى مةكا ى   هة   
ثكيو  ةةةنية  بةةةك كيةكةةةكتك   هكيةةةك، رك ك ضةةةى نةةةكم  
بوا  شةةةةنا  ةئرَيةةةةز نك وَي ةةةةكى كةةةةو  بو   نككةةةةك     
د  َنكتم كيةككتى د  َنكتك   كيةككت ب ة َيز َيز 
ية ود كك ئك ت  نةك ئةة ى كيةكةينا بكد كة  َيزم     
رةمة ةةةكئة ى  ؤ وا بةةةة يى ضةةةة   و ا برا  بَينةةةكدى،  

ويسةةةةة ك كيةكةةةةةكت نةةةةةك ديو  نككةةةةةك     بةةةةةكَنبو ثَي
د  َنكتةةةك   ب ينرَيةةةز،  اتةةةك ثرو كةةةكى يكئ سةةةشم     
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 وَيب سةةةةةة نى بةةةةةةوا   ثة  ةةةةةةةيى  شةةةةةة يى  ةةةةةةودى   
شة ك ة يكتى  ؤمة   نك اقيعنا يكئكم  جة   ذية  
نك ةةةةكم  زيب و  ةةةةك  ى ا  ى  َيةةةةوا  شة كةةةة ة ىم  
كيةكىم  كمة ى جية اايى  َيوا ية  بككةك د بكي ،  

د ةةةةةةى هةةةةةةك د  ئية  نةةةةةةك ضةةةةةةكمبى     بةةةةةةكَنبو  و تبر 
كةةةةةةةرتاتيىيكتى هكمك يك ةةةةةةةةنا ئةةةةةةةةك كةةةةةةةةك   ةمى  
ئؤئرد ةةةةةك     وَيب سةةةةة نى تورةةةةةك شة كةةةةة ة ىم   
كيةكةةةةيك جية اا ئةةةةة ى  ر  ثةةةةى هةةةةك    ك   يةةةةك   
بكمكبككةةةةة ى بةةةةةك ثةئرد ى جةةةةةك  َيبى ذيوا ية ةةةةةك  
كةةةةةةك ئك ت  تيةيةةةةةةنا،  اتةةةةةةك جةةةةةةك  ى داهَينةةةةةةة م   
ثك  ثَيةةةةةنا م كةةةةةك ئك تنى اا سةةةةة ىم تةةةةةكئنيبى   
نك و ا  ةةةكى رةةةك   كشةةةكئرد كى ريمةةةرو    د  َنكتةةةك     
بضو ئكئة  بكئرد    بو  كتك يكئَيت نك تورةكئة ى  
ئؤمكَن ةةةكى شة كةةة ة يى جيَةةةة ىم رةذا سةةةَيت يةةةة    
بك وَيو بك ايكتيةةكئى  ة ضةةكيى بةةؤ  وَيب سةة نى ئةةة ى  
ئؤم ة ية  هَيز  رةبو  ييك بية يكئة   نَير شةنا تةة     

برد ى بةةةةةةكئرد   ى  واد يةةةةةةكك د  َنةةةةةةكت ئةةةةةةؤ رت نَ  
ثر كةةكى رةةةبو  ىم ئون ةةو  ى نكد كةة  نات، بةةك      
 واد يةةةةةةكش كةةةةةةةك    يى  ةةةةةةؤى نكد كةةةةةةة ن داتم   
د  ؤ وَيةةةةةز بةةةةةؤ بة   ةةةةةةى د كةةةةةكىتَيبى    ئيةةةةةى    
ئؤمكىيةةكتى ئةةك مك جةةكئة ى برويةةة دا ى تَيةةنا ةبَيز    
بَي ومةةةة  كةةةك  ك رةةةك  د  َنكتةةةكى د بَي ةةةك ثة ضةةةك      

و  يى كةةةةةةة َيرى كيسةةةةةةة كمى  َيود  َنةةةةةةةكتيى رةةةةةةةةب 
كةةةةةةك مةيكدا ى، ب َي ةةةةةةةك كك ضةةةةةةة  ى بةةةةةةةكهةئة ى   
كك    ىم يةكة ئك بنيةتنة ى  كتك  يكك ثَيويس ى 

 ثَيية ك  ب  رك ا  رةاادى نك ؤ    ةبَيز 
رك ةةةةك   واكةةةةز بَيةةةةز بَبةةةةَي  ريمةةةةرو  هةةةةي    
ئؤمكَن كيةةةةةكئى شة كةةةةة ة ى بةةةةةكب  كيسةةةةة كمَيبى    
كيةكةةى   هةةة نةةكرة ادا ةبَيز ئةةك توا ةةةى ثة اكةة نى   

كَن كيكى هكبَيز نك  َيرا برد م نك ؤ رتنى رك  ئؤم
د   ئيةةى جيةةنىم بةةكئرد   ، رةةك ا  واكةة رت رك  يةةك     
بَبةةةةَي  ريمةةةةرو  هةةةةي  كيةكةةةةكتَيت نةةةةك ضوا ضةةةةَيو ى    

ئَي وئَيةةةةةى رَيسةةةةة ةدا بةةةةةكب   و تبرد ةةةةةى د  َنةةةةةكتم   
ب ئرد ك  ى جينى نك   رائسيؤ ك جيؤكيةكةية ك،  

د  َنكتم  اتك ثَيبَةتنى ضوا ضَيو ى بكئؤمكَنى  ر  
هةةةك َيك مكيسةةةك  ةبَيز  ئك اتةةةك ذية ن ةةةك  ى ئةةةة ى    
كيةكةةةةةةةةى  يشةةةةةةةةة يمة  ك   ا ك ثَيويسةةةةةةةة ى بةةةةةةةةةك   
ضةةةروئرد ك  ى رةةةك    بك هَينة ة ةةةك هكيةةةك نةةةك ئةةةة ى    
 يبةةةةةةرىم  و شةةةةةةن  ىم  وا كية ن ةةةةةةنا هكيةةةةةةك ئةةةةةةك  
مكبككةةةةةةة ية ك يةةةةةةةكئ رتنَيت نةةةةةةةك بةةةةةةةوا ى  يبةةةةةةةر    
بك ثك ضةةةةةةةةةةنا ك  ى ثَينا يسةةةةةةةةةة يك بك  ؤ ييةةةةةةةةةةك  

ا سةةةة ىم هو ةةةةك ىم داهَينك ييةةةةكئة  ئون ةةةةو  ىم ا
نككةةةك  رةكةةة ى كةةةك تةثةى شة كةةة ة يكتى ءةةةك  خ    
بَينَي ةةةةةكرة ا    ركمةةةةةكش ريمةةةةةرو   ةةةةةر  رتي  ئةةةةةة ى 
كيةكييك  ثك  ثَينا ى ئة ى  و شن  ىم اا س ية 
ثَيويسةة ى بةةك  وَنية ةةن ى رةةك  ئك  كةة ك كيةكةةىم     
ئؤمكىيةةةةةكتىم شة كةةةةة ة ية ك هكيةةةةةك ئةةةةةك د تةةةةةوا   

كشةةبرد ى ضوا ضةةَيو يكئى ئةةة ا بكشةةنا ب  نةةك ثَيشب
 ة ضكيى، رك  ى هكتة  -بؤ ضة ئيى كك   د  َنكتى

د  َنةةةةةكت ثكئبك تةةةةةكتربَيز نكرةكةةةةةز تَي كيشةةةةة نى 
دا ائةةةةةةةة يى ثك  كةةةةةةةك ن ى نكمةةةةةةةك  هة ئةةةةةةةة ىم    
  بك هَينة ةةك ذيوا ييةةك مكا ةةكئة م بك ثك ضةةنا ك  ى 
ثؤا تيءة ةةكية ، ثَيويسةة يى ايةترد بَيةةز  بنيةتنةةة ى  

ة كةة ة ى نك يشةة يمة ى رَيمةةك  نةةك هةةك  ئؤمكَن ةةكى ش
د  َنكتَيبةةةةةةنا ريمةةةةةةرو  ثَيويسةةةةةة ى بةةةةةةك بنيةتنةةةةةةة ى   
كيةكةةةةكتَيت هكيةةةةك ئةةةةك نككةةةةك    كيةكةةةةكتى هةةةةك   
د  َنكتَيبةةةك   بَيةةةزم ب وا َيةةةز هة ئةةةةت ثَيبةةةك  ية   
ئؤببةتةةك     و تية  بةتةةك     اتةةك بنيةتنةةة ى  ةةودى 
ئؤمةةةةةةةكَنى رَيمةةةةةةةك   ك ثكيو  نييةةةةةةةكك ئةةةةةةةك تةئةةةةةةةك   

  ثَيبةك   د بككة َيزم نك ةكم د          هكمكجؤ  ئة
جيَةةةة   رَيية ن داتةةةك  ، د  بةةةروى تةقةةةك  واكةةةزم    
 ك  م بك ذ    نييكك بَيز  هك   هة مة ةى رك  يك 
كةةةةرتاتيى ئة ى توَيىينةةةةك    ئةةةةة ثَيبرد ى  ؤمةةةةة    
 وَي بكينةةك    بةةكئة هَينة ى د  َنةةكت   ك رةمروااَيةةت   
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 نةةةةةةك ثَيبَةتةةةةةةكى  ر  ثةةةةةةى مةةةةةةكا م ثك  ثَيةةةةةةنا ى   
هؤةك ةةنيى  ؤمة ةةنا  وَيب  ةةكي   ئك اتةةك مكبككةةز  
 و تبرد ةةةةك  ى ئةةةةكن  ييةةةةك،  ةةةةك نككةةةةك  رةكةةةة ى      
د  َنكتةةةةكئة م  ةةةةك نككةةةةك  رةكةةةة ى  ر  يةةةةك يى نةةةةك  
ئؤمكَن كئة ةةةنا، بةةةكَنبو د اينةةةك  ى بنة كيكئةةةك بةةةؤ     
رةةةةك  ى ب ةةةةوا   ثَيبةةةةك   ئة ببةةةةك م بةةةةؤ رةمة َيةةةةت 
تَي بؤشةةةةة   ةةةةةكك تةقكتةقةةةةةكية  دذى رةةةةةك ى ديبةةةةةك    

بةتم توا ةةم  ا ئةة ى  ةؤ  بةؤ جك  برد ةك        ئة ب
نككةةةك  بكشةةةكئة  نككةةةك  حسةةةةبى بةةةو  م  واكةةة يى  
 ش ية  نككك  رةك ى جيَة  بكئة بةك َيز  ئَيشةكى   

بنضينكيى كيةكى ية ود شة كة ة ى  ييةك بكتةك ية،    
كيةكةةةيك،  اتةةةك بنيةتنةةةة ى كةةةرتاتيىى -بةةةكَنبو جيةةةؤ

شة كةةةةةةةةةةةة ة ية كى ءةةةةةةةةةةةةك  خ   ك ئؤرةةةةةةةةةةةةك ةمم  
ميببةةةكتم  كتةةةك    د  َنكتةةةكئة  نةةةك     ئةةةة نَيببرد ى

 بك    ة بو  ك  ى ذيوا ية كدا 
 

 سةرضاوة
اجملتمع املدني يف الوطن العرب و دو ه يف حتقيق 
الدميوقراطية، مركز د اس ت الوحدة العربية، بريوت، 

 .755-733ص1992
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 ؤسـيــرؤسـط
(1583-1645) 

 
 

  د. موسا ئيرباهيمد. موسا ئيرباهيم
  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بةرايي:
 

"طرؤسيؤس" ذياني ثِري بووة لة كؤض و 
سةفةر و طةلَيك ثؤسيت طشيت طرنطي وةرطرتووة.. 
كةسَيك بووة هةر لة منداَليةوة جَيطا سةرجني 

بؤتة ضواردةوري بووة. لة تةمةني ضواردةساَليدا 
يةكَيك لة ئةنداماني باَلَيؤزخانةي هؤَلةندا لة 
فةرةنسا و لة تةمةني شانزة ساَليدا بِروانامةي 
دكتؤراي لة ياسادا ثَيدراوة.. لةناوخؤ و دةرةوةي 
واَلتدا نَيوبانطي زؤري ثةيداكردووة، لةبةر 

لَيهاتوويي لة بوارةكاني هونةر و ئةدةب و زانست و 
ضوارةم" نازناوي شيعر و سياسةتدا، "هنري 

 )بليمةتي هؤَلةندا(ي لَينا.
لةتةمةني بيست و ضوار ساَليدا كراية 
ثارَيزةري طشيت خةزَينةي هؤَلةندا و واَلتاني سةر 
كةناري دةريا. بةو ثَييةي ثارَيزةري كؤمثانياي 
          هندي خؤرهةاَلتي هؤَلةندي بوو، راسثَيردرا

ت، ئةمة بةوةي دادوةري كَيشةيةكي دةريايي بكا
وايلَيكرد سةرنج لة بنةما طشتيةكاني ياساكاني 

 جةنط بدات.

كان
ووة

طرت
يةك

وة 
ةتة

 ن
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بةهؤي هةَلوَيستة سياسيةكانيةوة، 
"طرؤسيؤس" دوضاري طرتن و ِراوةدونان بؤتةوة، 

دورخراوةتةوة بؤ فةرةنسا و  1621ثاشان لة ساَلي 
لةو كاتةشةوة خؤي بؤ نوسني تةرخاندةكات. ساَلي 

اوبانط بة ناوي لة ثاريس كتَيبَيكي بةن 1625
)دةربارةي ياساي جةنط و ئاشيت( بة زماني التيين 
باَلودةكاتةوة و ثَيشكةشي "لويسي سيازدةهةمي" 
دةكات، لةبةرئةوةي موضةيةكي زؤري بؤ بِري 

 بووةوة.
ئةم كتَيبة سةركةوتنَيكي طةورةي بةدةست 
هَيناو بة يةكَيك لة طرنطرتين ئةو نوسينانة دراية 

ةي ياساي نَيو دةوَلةتي نوسراون و قةَلةم، كة دةربار
ضارةسةري ثةيوةنديية نَيو دةوَلةتيةكاني كردووة 
لةو قؤناغةدا، ئةو ثةيوةنديانةي لةسةردةم و 
             ِرؤذطاري ئةودا لة قةيرانَيكي قوَل و دذواردا 
            بوو. بةهؤي شارةزايي زؤري لة بواري ياسا 

           ردية باَلَيوَيزي خؤينَيو دةوَلةتيةكاندا، سويد ك
لة واَلتي فةرةنسا و تا مردنيشي لةو ثؤستةدا 

 مايةوة.
 

 بةطشيت:
ئةو دةمةي "طرؤسيؤس" بة طواستنةوة لةم 
ثؤسيت ئيداريةوة بؤ ئةو ثؤست خةريك بوو يان 
سةرقاَلي هةَلهاتن بوو لة زيندان، جةنطي سي ساَلة 

دةوَلةتيةكان لةوثةِريدا بوو. هاوكات ثةيوةندية نَيو 
زؤر نا هةموار بوو، واتة ثَيويسيت بةسةر لة نوَي 
ِرَيكخستنةوة هةبوو، بةتايبةت ثاش هاتنة ئاراي 
دةوَلةتي نةتةوة لة ئةوروثا و نةماني هةيبةت و 

 دةسةاَلتي كَلَيسا.
بارودؤخي ئةوروثا ِرووةو نا ئارامي دةضوو، 
جةنطيش )ئيرت جةنطي ئةهلي بَيت يان طشيت( 

ةندبوو. ثادشاكان كة خاوةن دةسةالتَيكي تاوي س
ِرةهابوون، لة سياسةتي نَيودةوَلةتيدا لة ذَير 
كاريطةري بؤضونةكاني "ماكياظيللي"دا بوون، 

ئةمةش وايكرد كة بؤ يةكاليكردنةوةي كَيشةكاني 
 نَيوانيان تةنها ثةنابةرنة بةر هَيز.

هاوكات لةو قؤناغةدا خواسيت ثاواخنوازي و 
ي واَلتاني ئةوروثي دروست بوو، كؤلؤنيالي ال

ضونكة زؤربةي ئةو واَلتانةي لة دةرياوة نزيك بوون 
وتري طةشةي ئابووري و ئارةزووي هةرضي ز

 زةوي بةسةر ئةوبازرطانيانبوو، لةطةَل دةستطرتن 
كيشوةري  لة ئةمةوزارانةي تازة دؤزرابوونةوة، ئيرت

 ئةمريكادا بَيت يان لة ئاسياو ئةفريقادا.
ئةم هةلومةرجة ناهةموارة، هةموو 

"طرؤسيؤس" يان ناضار كرد بَلَيت: )مرؤظايةتي بؤ 
ئةوةي بة ئاشيت بذي و لة خؤشطوزةراني 
بةهرةمةند بَيت، ثَيويسيت بة بووني ياساطةلَيكة كة 
ثةيوةندية نَيو دةوَلةتيةكان بة شَيوةيةكي 
هةمةاليةن ِرَيكبخات و ئاِراستةي بكات. هاوكات 

ةبرَيتة بةر جةنط، وةكو ئامرازَيك بؤ ثَيويستة ثةنان
ضارةسةركردني كَيشةي نَيوان دةوَلةتان(. 
"طرؤسيؤس" بةيةكَيك لةو برييارة مادييانة 
ئةذماردةكرَيت، كة هةموو شتَيك دةطَيِرنةوة بؤ مادة 

 و جوَلةي بةردةوامي مادة.
 

 ياساي سروشيت )ياساي نيَو دةولَةتي(:
ةوروثا لة ئاكامي ئةو واقيعة تاَلةي ئ

دةيطوزةراند، بةهؤي جةنطة بةردةوامةكانةوة و 
بةكارهَيناني توندوتيذي وةك تاكة ِرَيطاضارةي 
يةكاليكردنةوةي كَيشةكان لةو سةردةمةدا، 
"طرؤسيؤس" ثَيي وابوو خؤشطوزةراني مرؤظ 
ثَيويسيت بة ضارةسةرَيكي هةمةاليةن و داِرشتين 

ن واَلتان ياساطةلَيكي تؤكمة هةية كة ثةيوةندي نَيوا
ِرَيكبخات، ئةمة وايلَيكرد بري لة ياسايةكي سةرةكي 
)ياخود ياسايةكي سروشيت( بكاتةوة، ياسايةك كة 
لة دةرةوةي ياساي مةدةني هةر ميللةتَيك بَيت و 
تةواوي ميللةتان و كؤي هاواَلتيان و فةرمانِرةوايان 

 .(1)وةكو يةك ثابةندبن ثَييةوة
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رد كة مرؤظ "طرؤسيؤس" لةوَيوة دةسيت ثَيك
بة سروشيت خؤي بونةوةرَيكي كؤمةاليةتية، 
لةبةرئةوة بة شَيوةيةكي خؤِرسك لةطةَل كةساني 
تردا ناضارن كار بؤ هَينانة ئاراي كؤمةَلطايةكي 
ديسثلينكراو بكةن. ثارَيزطاري كردن لة كؤمةَلطة، 
طةورةترين دةسكةوتةكة بة هيض دةسكةوت و 

ت. ثاراستين قازاجنَيكي فةردي بةراورد ناكرَي
سستمي كؤمةاليةتي لة دؤخي ئاشيت هةميشةيدا، 
خَيرو ضاكةي راستةقينةية و ئةو مةرجانةشي بؤ 
ثاراستين دؤخَيكي وا ثَيويستة دةبَيت هةموان 
جَيبةجَيي بكةن، وةك ثاراستين موَلكيةت و 
مامةَلةكردني دادثةروةرانة كة لةسةر متمانةكردن 

َيكي واش بؤ بةيةكرت دامةزرابَيت، مةرجطةل
 .(2)ثاراستين كؤمةَلطة ثَيويستة

بة بؤضوني "طرؤسيؤس" ياساي سروشيت 
ئةوةية كة ئةقَلي تةندروست ثَيماني دةَلَيت و لةطةَل 
ثرانسيثةكاني ئةخالقيشدا يةكدَيتةوة. ئةو ئةقَلةية 
وامان لَيدةكات بزانني )كارَيك ئةخالقي و بَيطةردة 

ةطوجناني لةطةَل يان نا، ئةويش بةثَيي طوجنان و ن
 .(3)ئةقَل و سيستمي كؤمةاليةتيدا(

كةواتة دوو خةسَلةتَيك كة هاوشاني وتةزاي 
سروشت بن، بريتني لة هةردوو وتةزاي: )مةعقول و 
كؤمةاليةتي(. هاوكات ياساي سروشيت ئةو 
ياسايةية كة خواي دروستكةري سروشت دايناوةو 

ةوةي ئريادةي ئةويش ناتوانَيت بيطؤِرَيت، لةبةرئ
خواخؤي ناتوانَيت وا بكات كة دوو + دوو نةكاتة 

 ضوار.
ئةو هَيزةي خراثة دةطؤِرَيت و دةيكاتة ضاكة، 
مةوقعيةتي لة هَيزةوة دةطؤِرَيت بة سسيت و 
الوازي. "طرؤسيؤس" ثَيضواندنَيك دةكات لة نَيوان 
)مةعريفةي ئةخالقي( و )مةعريفةي مامتاتيكي( داو 

مةعريفةية، يةقينني و  ثَييواية هةريةك لةم دوو

مرؤظي ئاقَل دةتوانَيت بةشَيويةكي سةربةخؤ و لة 
 دةرةوةي دةسةاَلتي ئاييين دركيان ثَيبكات.

بةجمؤرة "طرؤسيؤس" ميتؤدَيكي نوَيي 
داِرشت كة خؤي لة تيؤلؤذيا قوتار كردبوو، 
خواسيت لةو ميتؤدة نوَييةش ئةوةبوو كة بواري 

كان خباتة ذَير ثةيوةندية كؤمةاليةتي و سياسية
ِركَيفي ِروني و بةَلطةنةويسيت مامتاتيكي. ئةو 

 –دةيويست لة ِرَيطاي ميتؤدَيكي زانسيت 
سةركةوتين ثالنة طةورةكةي مسؤطةر  ئةقاَلنيةوة،

بكات كة برييت بوو لة )بانطةشةكردن بؤ هاريكاري 
نَيو دةوَلةتي و هةروةها بؤ ئةوةي كؤي قةوارة 
سياسيةكان، تةنانةت قةوارة سياسية بااَل 
دةستةكانيش، بضنة ناو ضوارضَيوةي قةوارةيةكي 

 .(4)سياسي مرؤظايةتي هاوبةشةوة(
ياساي سروشيت "طرؤسيؤس" ثَيي واية 

سةرضاوةي تايبةتي خؤي هةية و لة سروشيت مرؤظ 
خؤيةوة سةرضاوة دةطرَيت و وةكو سروشت 
جَيطريةو ناطؤِرَيت، هةروةها ياسايةكي 
يؤنظريساليةو بةسةر تةواوي ميللةتاني دنيادا 
جَيبةجَي دةبَيت و بؤ هةموو سةردةم و زةمانَيك 

 دةطوجنَيت.
ياساي  هةرضي ثةيوةندي بة ضوارضَيوةي

سروشتيشةوة هةية، ئةوا بةبؤضوني ئةو ناوةكةي 
خؤي دياري دةكات و هةموو ئةو شتانة دةطرَيتةوة 
كة لة ذياني مرؤظايةتيدا هةية و هةموو ئةو 
شتانةش كة ذيانَيكي بةختةوةر و ئارام بؤ مرؤظ 

 دةستةبةر دةكةن.
ئةم ياسا تايبةتةش ناضارمان دةكات من ِرَيزي 

ؤ بطرم و تؤش بة هةمان شَيوة، موَلك و مااَلتي ت
هاوكات ناضارمان دةكات ِرَيزي بةَلَين و ثةميانةكان 
بطرين، هةروةها قةرةبووكردنةوةي ئةو زةرةرو 
زيانانةي كةسَيك لة كةسَيكي تري دةدات، لةطةَل 
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سةثاندني سزا بةسةر هةر كةسَيكدا كة سةرثَيضي 
 ئةو ياساية بكات.

 
 :سةروةري

ةكةمني كةسة ئةطةرضي "طرؤسيؤس" ي
بنةماكاني ياساي نَيو دةوَلةتي داِرشتووة و 
بايةخَيكي تايبةتي ثَيداوة، بةالم لة بواري فيكري 
سياسيدا شتَيكي ئةوتؤي ثَيشكةش نةكردووة. بؤ 
منوونة كاتَيك باسي لة ياساي سروشيت كردووة، 
كةمةكَيك نةبَيت طرنطيةكي ئةوتؤي بة بابةتي 

و وةكو "ئاَلتؤسيؤس" دةوَلةت و سةروةري نةداوة 
 بؤضونةكاني ِرون و ئاشكرانني.

ثاش ئةوةي "طرؤسيؤس" سةروةري وا 
ثَيناسة كرد كة دةسةالتَيكة ناضَيتة ذَير ضاودَيري 
ياساييةوة لةاليةن كةسَيكي ترةوة، دةسيت كرد بة 
جياوازي كردن لة نَيوان خاوةني طشيت و خاوةني 

ةني طشيت تايبةتي دةسةاَلتدا، بةبؤضوني ئةو خاو
دةسةالت هةميشة دةوَلةتة، لة كاتَيكدا خاوةني 
تايبةتي ِرةنطة كةسَيك يان ضةند كةسَيك بَيت، 

 ئةويش هةر دةوَلةتة و بةثَيي دةستوري خؤي.
ِرةنطة سةروةري بؤ قةوارةيةكي سياسي بَيت 
 واتة بؤ دةوَلةت بَيت، وةك الي "ئاَلتؤسيؤس" هةية.

َيرةدا مةسةلةكة يان ِرةنطة بؤ حكومةت بَيت، ل
ِروون نيية، ضونكة ِرةنطة ئةوةي خاوةني ئةسَلي 
سةروةرية بةهؤي طرَيبةندَيكةوة دةستبةرداري بَيت 
و بةو ثَييةش ئةو دةسةالتة بداتة دةست مريَيك 
ياخود طروثَيك تا مومارةسةي بكةن. لةو كاتةدا مري 
دةبَيتة خاوةني ماف طةلَيكي تايبةت و بةمةش 

مافانة بةرامبةر بة ميللةت  دةتوانَيت ئةو
ي وةرطَيِري  "J. Barbeyracبةكاربهَينَيت، ئةمة "

كتَييب )دةربارةي ياساي جةنط و ئاشيت( بؤ سةر 
دا ناضار دةكات 1724زماني فةرةنسي لة ساَلي 

 –واتة طرؤسيؤس  –بَلَيت: )نوسةري ئةم كتَيبة 
 مافَيكي زؤري بة دةسةاَلتي ثادشاكان داوة(.

ئةوةشي برينةضووة كة لة "طرؤسيؤس" 
يةكَيك لة نةسكة درَيذةكاني كتَيبةكةيدا مةسةلةي 
جةنطي هاوالتيان دذ بة ثادشا ضارةسةر بكات، لةو 
نةسكةدا ئةو حاَلةتانة ئةذمار دةكات كة تيايدا 
بةطذاضونةوةي ثادشا بةِرةوا دةزانَيت. بةبَي درَيذة 
ثَيدان و ضونة ناو وردةكارييةوة، دةتوانني 

نسيثي طشيت ئةم بةرخورد و بةطذاضونةوةية ثرا
لةمةدا كورت بكةينةوة: )ثادشا ئةو مافةي هةية كة 
هاوالتيان طوَيِرايةَلي بكةن، لةبةرئةوةي ئةو 
نوَينةرايةتي دةسةاَلتي دةوَلةت دةكات، بةالم 
هةركاتَيك دةسةاَلتي ثادشا سنوري خؤي بةزاند، 

 .(5)ِراثةِرن(مايف هاواَلتيانة بةطذيدا بضنةو لَيي 
كةواتة بةخشيين دةسةاَلتي زؤر بة ثادشاكان 
لةاليةن "طرؤسيؤس"ةوة، ماناي ئةوة ناطةيةنَيت 
كة ئةو خوازياري دةسةالتَيكي ستةمكار بووة 

 ياخود اليةنطري دةسةالتَيكي ديسثؤتيزمي بووة.
 

 دةولَةت يان كؤمةلَطةي طريَبةندي:
"طرؤسيؤس" ثَيي وابوو دةوَلةت 

نَيكي تةواوي نَيوان كةسة ئازاد و فيدراسؤ
سةربةخؤكانة بةمةبةسيت بةهرةمةندبوون لة 
دةسةاَلتي ياسا و كاركردن بؤ دةستةبةركردني 
خؤشطوزةراني. هةروةها ثَييواية كة سةرةتاي 
دروستبووني دةوَلةت، دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي مرؤظ 
بةشَيوةيةكي خؤِرسك بوونةوةرَيكي كؤمةاليةتية و 

يزة خؤِرسكةش بة مةبةسيت بةرذةوةندي ئةم غةر
هاوبةش هاني دةدات، لةطةَل كةساني تردا 
هاوكاري بكات. كةواتة دةوَلةت بةهؤي 
طرَيبةستَيكةوة دروست دةبَيت كة ئاماجني 

 بةرذةوةندي طشيت هاوالتيانة.
ثابةندبوون بة بِرطة و بنةماكاني ئةو 
طرَيبةستةوة، بة كؤَلةكةي سةرةكي دروستبووني 

ؤمةَلطةي سياسي ياخود دةوَلةت دادةنرَيت. ك
ياساي سروشيت الي خؤيةوة كةسةكان ناضار 
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دةكات ثابةندبن بةو طرَيبةستةوة، ئةويش لة ثَيناو 
ثاراستين و مانةوةي كؤمةَلطةي سياسيدا. 
"طرؤسيؤس" ثَييواية وةك ضؤن ثابةندبوون بة طرَي 
بةستةوة لة هةموو ياسايةكي تايبةتيدا شتَيكي 

ويستة، ئةوا لة هةموو ياسايةكي طشتيشدا ثَي
 مةرجة ثةيِرةو بكرَيت.

لَيرةوة تَيدةطةين "طرؤسيؤس" ِرؤَلَيكي 
بةرضاوي لةوةدا هةبووة كة بنةماي كؤمةَلطةي 
سياسي ياخود مةدةني بطَيرَيتةوة بؤ ئةو ئايديا 
طرَيبةستيةي بنةماكةي تاكة كةسة. بة كورتيةكةي 

يةخي بة ياساي نَيو دةتوانني بَلَيني ئةو كة با
دةوَلةتي و ثةيوةندية جيهانيةكان دةدا، خؤي لةوة 
بةدوور طرت بةشَيوةيةكي قوَل و دورو درَيذ باس لة 
دةوَلةت و دةسةالت بكات و ثَييوابوو ئةو دوو بوارة 
دةضنة ضوارضَيوةي تيؤريا سياسيةكانةوة. لة 
بةرامبةردا طرنطي ئةو دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي 

ياساي سةرةكي نوسيويةتي، ياسايةك كة  دةربارةي
ثةيوةندي نَيوان دةوَلةتة خاوةن سةروةريةكان 
ِرَيكدةخات، ياخود ياسايةكي سروشيت كة لة 

دةرةوةي ياساي مةدةني هةر ميللةتَيكة و ثَيويستة 
تةواوي ميللةتان و هاوالتيان و فةرمانِرةوايانيش 
 وةكويةك ثةيِرةوي بكةن، بةالم دةربارةي مايف

 نَيودةوَلةتي بؤضونةكاني كةموكوِريان ثَيوة ديارة.
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رةنطةةةةةةةس يةةةةةةةس اةةةةةةةةة       ةةةةةةةس    ةةةةةةةةس  ن    
ه  ن نةةةةةسَىرئة    ةةةةةس  مةةةةةةة  رة يس ةةةةةسرئ  ىن ةةةةة      
ق نوون   س ا خو   سرئ ةت ق نوون م  وة  س  ةة ن نة    

 ةسرةورئه  ن    ت.
وةىل   ر ةةة   س س    ةةس  مةةةة  رة َةنط  ةةس    

  هةةةسن. نةةة  ة   و نةةة        يةةةس  ةةةس مةةةةة        ةةةس ن
 سَيطسنسوة ةةةة   ا نةةةة  ط  ىل  ن طةةةةسر ن  يةةةةس  ةةةة  و     
َو  نسوة  ةسرض وة اةَة  . ةسرةةورئ  ن   ةةسن     
يسوةا  ن  س  ةس ا خةو  اة ةة   اةةةاسرا ر  قة نوون      
 ا ةةةةةنط  ةةةةةة ن  ا خةةةةةو  قةةةةة نوون  ةةةةةى ه  ن نةةةةةس  ر    

سَي ةةةس  ى ةةةسَي     ا امةةةسروةر  م  وة ةةة س ةةةة ن نةةة        
يسو نس س ق نوون خى  يةس خىةة    ةسا و نة  مسةةن و      
 ىةةةةةة      خسةةةةةةسر    ةةةةةت يس ةةةةةسراة  وةاة ةةةةة ةن      
ةةو ةةةة    ى سَتةةةةةسة    ةرضةةةة  . هسرضةةةةسن   ةةةةس    
ة  ةئو ن نس يس  ةن  سو نةس  يةس  ى ةسَي     ااةو ة ة       
يس  رو ةةس وو ا   اةيةةن ةسرةةورئه  ن     ةس  سرضة و      

 ةةةةس  ن  هةةةةسر  س و سةةةةةة   ةةةةسو  ى سَيةةةةسو خسو –
يسَسل   سوة ة    ة     ة  ن  ةس  ةس يةسوة        -ضسن ة    ن

 ةةس  َ  ط   ةةسر  رة  قةة نوون يةةس  ى سَيطسةةةس    ةةس   
ةةةةةس وو ةةا    ةةةةس يسو نسةةةةةس رو َيةةةةس  و    ةةةةي         
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يس ةةسراَتن نةة   ةةةةن  هةةس   . هسرو     ةةسوة  هسةةةت     
 ةةسوة  ةةةان  ةةس قةة نوون هةةسر يةةسخىوة م  وة ةة س  ةةة ن  

 سَي     ةس وو ا   م  وة ت    ةت   اة     ى  ةر   ى
يةةةةةةستة ن  رر نةةةةةةسوة يةةةةةةس   ةةةةةة ة  اووروارة ةةةةةة    

يةةةةةةةس   فسةلسةةةةةةةةووفس م  نةةةةةةةسنطس  ن  رري ةةةةةةة و وة  
 طةةةة ةةة      ث.  ( ةوةPlato 427- 347 ةةسفوةوون 

(  ةةس  ةةة ن  ةةسو Karl Marx 1818- 1883  ةة ر   
 ةةةةةةةةةة  وةةس  قةةةةةةةةةة نوون رةة ة وةةةةةةةةةةةةسوة. هةةةةةةةةةةسرو  

ضةةسن  ة  ةة س        ىل   اي ةةةسة  ةان  قةة نوون يةةس  
  ة ن  يس رريهسَت  و رري  و ا  اةورة     سرض و  
َ  ةةةةةةةةئ وةو ةةةةةةةةوو     ةس و ةةةةةةةسرةوة  ةةةةةةةووة يةةةةةةةس  
  ةةةةة ةىيى     َ ل   ةةةة    سةةةةة   َيس قىنةةةة خ     
َور نةةةةة  .   ةةةةة   يةةةةةس   ر  ةةةةة     ةةةةةة      ةةةةة س        
تةةةسنطة ن     اَيطةةسر   ار  ةنةة    ن ر ةة    وة ةةو 

    و  سةةةة ةسة  س  ن  ض رةةةةسرة      رةنةةةس   ةةة 
 ةس   - ةرض يس  سة  ن   هةسن. يةس هةس وو ةةسراة  ن       

ةةةةةة   ةةةةةة   و اةةةةةةة سو     -ةةةةةةسراة      يس ةةةةةسوة   
 ى سَيس  هسن  سَن   رئ   ن يس هس وو اةةةسَتة     
اة    ةةةسوة و  سرةةةةو و  ةةة وةَى   ةةةس  هسةةةة   رئ      

 -ي  اوونسوةةةةةةةةةةس اةاةنةةةةةةةةسوة يةةةةةةةةس رة طةةةةةةةةس  خةةةةةةةةى 
اةو خىن نةة ن  ن  اي ةةس  سة َي ةانةةسوةوة  ةةس  ةة رو ة 

ه   ة  ن  ن     و ق نوون.    طو  ن   س  خسَي  نس يس 
اَي ةةى ة  ن  وةاوو   ىن ةة         ي  ةة  و نةة  رئوون   
 ةةسوةوون و م    نو ةةةس  ةةسو ه  ةة   خىن نةة ن  نس  ةةس     
رة طسةةةس   مسن  ةةس    يةةة ن     خ ةةة   ةةى ةةةوو    

ر    اة    ا اة ننس   ر وة  وةىل   س   وة ى  وخة
 سوةنس   س َن     رةطسرة س   َسىل   س    سةةسر  
رةوةةة  ةةةسرة     ةة و هى ةة   ةرض ةةةسة  هةةس ووة.  
يسةةةةةةسرةن   س ةةةةةسوة  اة ةةةةة   يةةةةةسو اةةةةةةو رو َيسةةةةةةس     
اةرة   ةةةةةس  ن  مةةةةةةةسو  ىَيةةةةةس   ى سَي ةةةةةةسة  ورا    
 ا نةةةسوةو هةةةسول   ةةة ةةن يةةةس  نةةةس      ةةةة ةىيى      

ة     نط      ر وون يس   ة ة   ق نوون خى    طسةن 
ي  سر ض   سو هس وو ي  رة  ررة  خسَي   س ةسر  س 

  ةة ن.. يةةس  ةة ر   وي ةةوور  و   -  رةةة  نسة     ةة  

ي   ةة   ةئ وة   وَة ف  ةةسوة   ةةس ارة ةة  ة  قىن خطةةسىل 
اةةر    ةرض ةسة   ةسريس سر ق نوون رة    سنسوة 
و يةةةس    ةةة ةن َةا نةةةسا   ةةةس  ةةةسرئو  سَتةةةةس   يةةةس     

ن  س ةسن   يةس َةسل   ى سَيطسةةس      ض رنسه ةوو  ا ن  
 نوق   ن يس هس وو رووة  سوة نس     هسَين    .

يس    طسةس   ا   س     اسا   َةنط   ةس ررىل  
ق نوون وة و اة رة ةةس     ة     هسرو     ةسوة  ةس    
 ةةةسر   قةةة نوون   ار وة   ةةةسو م   ةةةس   س ةةة   س يةةةس  
    ةةةةةةة  و َى ةةةةةةة   اة ةةةةةةة ل ن   ى سَي ةةةةةةةةسة  و   

   ةةةس ضةةةس    ةةةة ن ه ر ةانةةة   ى ةةةسَي       م  وةنةةة ة
ا امسروةر نةةسوة هسةةةس. وةىل     يةةس ي  ة نةةس  يةةس م  نةة     
وةووة ةة  يسةةةسر  ةةس  مةةةة نس ن  ةةسةن   سَي ةةس  ةةسخت   
يسةةةةةسر  ةةةةسو ةةةةةس  س ف  ةة  نةةةةس اة سةنةةةةسوة  ةةةةس      
ةةةةةةىنطس  رةة ةانةةةةةسوة  رةهةةةةة   م  وة ةةةةة اوون   
 ق نوونن يس رةخ     ة ن  سو  ىن ة    س   ةس قة نوون   

 ةةةةةس اةراو  سَتةةةةةةس  ا اةنةةةةة     ةةةةةس نةةةةة  ة    ةةةةةسر    
ي  اط      سَسر وة ةو   ة نوة     ة ة    ة ا    ةةر      
حةةس  اة ةة   ةةة ن ن  ةة    ى سَيطسةةةس   ا امسروةر نةةس  

 ا مبس رة ن   يس تةس   ةةةوة.
 

 سروشتى مرؤظ
هسر ةةةس ا   ةةة ةن  ةةةس   ىن ةةة    س  ةةةة ن ضةةةس  س  

 سوةةةةس  رو َيةةسة       ةةة ةىيى   هةةسن   س سةةة ي ن
 س  ضس  س  س     يةس م  وةنة ة     يةس  ةس ان ة  و  ةس       

     ن  نةةسوة   - ى سَيطةةس  ةةس هةةس وو رو َيسةةةس   ةة      
م   ةةة ة ن  .  ةةة   اوواَيةةة    ىن ةةة      قةةة نوون  يةةةس   
 سقَلس   ة ةىيى   س منة   خةى  هسةةس. يس سر ةسوة     
اةةة      يةةس  ةةى  ىن ةة      قةة نوون  ةة   ةةة   و اوو   

   َن       يس يةس  ةسرئ  ةوة ن     رةنط و روو  ضس 
 ةرض يةس ان ة   يس ةسرئ ةةو ة    ةةرض  ةة ن ةة  ةى         
 ةرض ةةةةةةةةسة  هةةةةةةةسروة و هسنةةةةةةة    يةةةةةةةس نووةةةةةةةةسرة  
ه وضةةةةسرخس  ن  م   ةةةة ن خى ةةةةس و  نةةةة و      ةةةةنن     
وةراةَةةة  . هةةسرو   ةةسو   ر ةة نس و  س سةةة  نس   ةةس    
اة ةة    ةةةرض  ةةساة نا   ن    ةةة ن ا و    ةةساة   ن ن  ن    
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 س م   يسةسر  سوة ا اةَةةن ا خو  ق نوون    . هسر 
 ةةةى  ةةةةرض م  وة ةةة س ةةةة ن نةةة   ةةةةسن   هةةةسول  نةةة اةةن     
فةة        ةةة اة  ف  ة ةة   يةةسَوةن  ةةةرض نةة ةو ن        
 س    ن ن و   و هسَيا  و        ةا سةن   سَي س    يس 
يس  سر ناسر مةرةسةس   نةخ  ةى ا نة ن ا ةةن.  ةسوة      

و  ةةو ةة    ةةةرض   سرئ ةةةت َسرة ي نةةس    ةة ةن ا خةة   
يس  رة   هسةس و       س  رة    ر ةة سق ن    ةرض نةس   
يةةةس  ةةةسرئ  ىن ةةة       ةةةوون  ةةةة ن نةةةس وون  قةةة نوون   
 ط  .  س س  َةا نسةةس   مسن  ةس   اةَةةةس خةى     
ةةةةس  رة   ةةةس    ةةة نس و  س سةةةة    ةةةةرض  ا خةةةو     
      خ  ة   ى  سو هسةس  ض    سرئو اةراو  ةسَي    

    سو       نس   ط  ..ض   م  وة  س ة
   طو  ن   وياوون  ضةئومةئو هس  نسة   ةةرض  
 ةةةةةةسو مةةةةةةةة نس     سنةةةةةة  ن  هةةةةةةس وو ةةةةةةةسراة  و  
 ى سَيطسةةةس     ةةةس  رة   ةةس ةةة  سة   ةةىر ىل  ةةة ن   
 ةةةةة ي نسة  ةةو ةةةةة    ةةةةةةرض  خ ةةةةة ووةةس نةةةةة و     
م لس سةةةةس       ىة ة ةةةةسوة. يةةةس رري   س ةئر  نةةةة      

س سةس نس  هةسر ن  ةئة  ةسوة    هسن ة   م    نو ةس  س  م ل
 سيًََ ةةةس  ةةة     ن  ةةةس.  سهةةةسر حةةة ل     ةةة      رة ةةةس      
هسرضىن   سوة  سوة  هسَيوة    وةرَ  و يس  مةةس  
م  نس   س    سن  ق  س  ى  سو اةرة   س  س ا خو  
قةةة نوون  ةةةى  ةةةةرض م  وة ةةة س ةةةة ن نةةة   هةةةسرو   ةةةس         
م  وة ةة اوونس  ةةة   ةةو    ةةةئ اة ةة  . هةةسر  س ةةس        

 ةةةةةاووة وةووة ةةةة  يس ةةةةسرئ  ةةةةسو مةةةةةةس   ةةةة  ن     و ة
ن ةةةةوَي ل   ةان نةةةةس   .  ةةةةسَوة ةة   سو نس ةةةةسوة  ةةةةس  
م    نو ةس  ةرض  سر سة س وون  اةراو سَتةس  ة ن يس 
   ةةة ةن  ةةة را  ة   سَيسةس ةةةس يةةةس َم َينةةةسرَ  خ  ةةةة و  
 سرئ   سو اوو نس  يس  ليونسةس    سراةو    ن  س 

ر خ  ةةةا  ضةةسن  مةة   ة  ةةة   ةةةسر سوةن   ةةسرئ  سةةةس 
اة    ةةسوة.  ةةسوة  خوة ةةةس  م  وة ةة س  َلةةسو  ه  ةة ة   
خسةسرة رةَ   ووة و و ض  ن ر وة  ن  ة رة   يسن و 
ةةو ةة    ةرضةة     ةةة    ةةس وو  ةةةسوت ر  طةة     ةةةة      
ن    ةة    ةة    ا نسةةةسم    ضةةون س  ةة    ةةسو ن    ةةس   

يةة ن   ةةرض يةس يةةة ن    يةَية ن م  نة سوةوةة ن    ةةت.      
ة  ةئو ن نةةسوة  نةة  ة   اةةةةاسرا ر  قةة نوون         يةةس 

 َلةةسَة    ةةةى  ةةةىن ري ةان  ه   ة ةة ن   ةةةسرئ  ةةةاط     
ضون س  ن  و  و نةس وون  قة نوون  هسَيسةةس   هةسرة     
َسورةةةةةس و اة ةةة   خةةةى يةةةسو هسَيسةةةةس  اةةةو رار  . يةةةس    
تةةةةةس   اة ةةةةسوة   سو نةةةةس  م    نو ةةةةةس  ةةةةةرض هةةةةسر   

 ةةةن و ىة ةةةس    سةةو ةةةت  خ  ةخةةةو  ة  اةة نةةةسو     
خوي    ن   سرئ يس ن و  ةرضة    ةى  ة وا ن  اةرة ة      
و اةورو ةةةسر  ط  ةئنةةةسوة. يسةةةةسرةن   س ةةةسوة  سو نةةةس  
وةاو    وون  خسو       سوهسر  يس اةورو ةسر   
 ى سَتةسة    ةرض اةَسرئة ن  ةسو م   ةس  ةسرضة وة     
 ةةسو اةراو  سَتةسةةةس  ةةس  ةةةرض م    نةةسوة  سةةةسرا ر      

رةنطةةةورئووة    هةةةسرة اةةةة ر   ةةةس      ةةةووة. هسَياةةةس   
اةورو ةةةةةةسرة خةةةةةةى  يةةةةةةس ح وو ةةةةةةسة  اةةةةةةةةسَتةس    
حو يةئ نس  ن و ة   س   ق نوون    اة  ن   سوة  س 
يسة ةسة   اةةسَتة  ة  ة  خى  مة    ة ة اة ة .   
هةةسرَ      ةة  ةسرةةةورئ  ن ن  ةةس   ةةس رةخنةةس اةورو  
خوىل  س  رةنط و روو نس      سو م   س  ةسرضة وة   

 و سةنسة    ةرض ةسةط.خسفس  
يةةس ةةةسراة   ض   ةة  ة   ى سَي ةسة ةة    وة ةةو 
 ةةةةةس  ةةةةةةسا ةةةةةة َيس  او ةةةةةة  رري ةةةةة و   وة  ةضةةةةة      
رةخنسةةةس   يةةس ىرة و    ةةس  ةة     ن اةة    ةةة        
خةةى    ر ةةة س  ض   ةة  ة  قةة نوون  يةةس  ةة ر ا  وو   
  ةةةة  يةةةةس   ةةةة ة   ةةةةسوة  ا و   هسَيوة ةةةة ن نسوة    

ة   س  َ   ط  ةس اةراو  ق نوون    ة. وةىل  اة    يسو
 ةةةسَت  ن  قةةة نوون  يةةةس  ةةةن روونةةة  ا  ن  يةةةس  ةةة ر      
فسي سف  و   ةن سوة    ض رةو اةر وة    ن  ى ن  ةس   
   طةةنةةسوة  هةةسر ة  ةة ي     ةةس ة  ةة س      ا   
 س يسةسر ا مَلىة ن   ةسري   ا  ةس ر    ت  هةس  ن    
اةراو  ةةةةةةسَتو ةىق نةةةةةة ن  ي   ة سوة  ةةةةةةسوة.   ةةةةةة      

 س ةةةةةةةسوة  ة  ةةةةةةةس اةةةةةةةةة   وة    ةةةةةةةس     يسةةةةةةةةىنطس 
  و ىضةةوون   ةةسو ن  يسرئةنةةساةرة ن ن   َلةةسوَةة     

 ق نوون  نسةس يس  ن و  ىة سوة.
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 قانوون و هيَزةكانى شةرِ

يةةس اوو ضةة وَس   ةةوا وة   سو نةةس  م    نو ةةةس   
قةةةةة نوون اةةةةةةة   وة  ة  س  ةةةةةى  سةس سوةهةةةةةسَي ةان    
  ى سَتةسة  يس رة طس  خسفس ةان  هسةةت و ةةى    

 سرئ ن    ةرضسوة   نةسو ن هسَية ةَةن. يسةةسرة  سوة    
هسن ة     سن  يسو َةا نسوة هسَي ةاةن    ةس َو ةة    
 ةةةرض هةةسر  سةةو ةةت   ةةسرئ ن  و  ةةساخوةو نةة  ة     
هةة ث م  نةة سوةن       ةة     ةةس     ةةوون   ةةىاة      

 ة    اة  وة  ر      سا .
يس   يس   ا   اةة س س  ةةة يةسو َةا نسةةسوة    

نس َى  س َو ة   ةرض  سةةو ت  خ  ةخةو  ة  وةىل   اة 
 سهى  َون ه  ة ن َسن ةَي  و  ساخوةي  ة ن  سهى  
هسن    تةسن  مسرئمووة  ن وة     ةرض خةى     نة    
ض وضةةةةةةنى    ةةو ةةةةةة س ر ةةةةةةة سق نس س   ةةةةةةةرض    
 ةةةةةة  و وةو   ةةةةةة   يسةةةةةةةسرةن   س ةةةةةةسوة  ةةةةةةوون      
ة  ةة س      قةة نوون    َلةةسوَة  ةةى  ةةسر ةف  ةان   

س  ةةو ةةةة س   ةرض ةةةةةسةي  ةةةةووة  ةةةةس  ةةةةة رة         ةةةة 
م  وة ةةت.  سو نةةس   ةةست   ةةسو َةا نةةس َس ةةا نسا   
اة    ننسوةو خى يس خسو    ةرض ةسة  اةا نسوة  
حةةس   ةةس َسرئ نةةسوة  ةةى او وة   ةةى ةةةسراة    ة ةةةئةن      
ةةةةةسراة   ةةةةة اةة  و اَي ةةةة      ةةةةسر ة  اة ةةةةسن    

 رر  سواة س   خسَي  ن يةة ن     ةة اة   ةسخ   رو    
رة ةة  و م    ةة ن ر اة ةة را و  ةةةرض هةة ث م وة ةة    ةةس   
ة   س      ق نوون   اةرة    ةة ن يةس اة ة ةرةوة    
نس وو  ى ة ىث م  طةةنة   ةسو خوي ة و   رة وو نةس      
 ةةةةرض  ةةةس يةةةس  نسضةةةس سا  اروةةةةت و اوور ةةةوون يةةةس  
خىمسرة   و  ى خ  ةو خى   َن     ةسرة   ةةرض   

نةةةةس  سر ة ةةةةس   ر ةةةةة س  ة  ةةةةوون.  ةةةة   س ةةةةس  ةةةةسو وة   
منوونسة ةةس  ةةوو  ةةس    سنةة و نووةةةسرة     رر  يةةس     

ةوة  طةةةة ةةة        (65 –  ث.   Seneca 4ةةة      
   سَي ةةةةس ةةةةة   ةةةةس   (Rousseau 1712- 1778ررةةةةةى 

رري   ةةةةس ةئر  اةَةةةة       نةةةة وة نس.  ةةةةس  ةةةةة  لى   
مس سة س  يس  رة  ر  ةةاوو  هةسرة اوور   ةةرض  يةس     

  نطس ةةةةس   ةةةةى    نوة نسر ةةةةةسة  ةان   ةةةةسو    ضةةةةس   
ةةو ت َسرئ نسوة يس وة نس   ةرض   سر ة    اة ةا   
               اة س ن  س   س ه  ن   ةةو  س س  
 ةةةس هةةةى  هى  رة ةةة ن  َسن ةَي  ةةةسوة نسَسضةةةسر وةو    
نسَىرئ وة.  س     وةةس   ةى    ةن ةةس      سر ن  
 ةةةةى  ى سَيطةةةةس  ة ةةةةةسوة   ةةةةس م َينةةةةسرة ََل ونةةةةس ووة    

ة  ن    طةةةةس  ة  ةةةة س   قةةةة نوون     ةةو ةةةة  ةا
 يساة  ةرةوة  طةنسوة.

اة ةةةةةة   منوونةةةةةس يسةةةةةةسر  ةةةةةس  اوو   ر ةةةةةس    
  ة ةىيى   ةس يس سرئ ةةو ت و ض رةنووة   ةةرض   
يس ضسن  ن ةسرض وة  مسر  و  َل وا    ةس  ةس ضة       
اة  نةةةةط ي  ةةةةةةا     ةةةة ية  ةةةةى هسنةةةة ة    ن   ةةةةسةن       

ةة    مة      هسَيا  نجط. يس ضة ن   ىنة    يسةةساة     
  ةط  قوة خب نسةس   ن      ةس نة و  َق نوون  نةسرَ    
هةةةةس ووة   ةةةةس م  ةةةة   ةةةةس  قوة خب نسةةةةةس   ةةةةةرض يةةةةس       
 نسضس سا   ةةو        ةساو  ةسرئ ن  هةسن..  ةسو     
رة طةةةة  خ  ة نةةةةس   ةةةةةرض م    نةةةة   اةرئو   هىةس ةةةةسة ن 
 س رر    رةطسرة  اةورو سر        و  سة ةاسة  

 ةة ة ن  و اة ةة ل ن   ةةىا    ف  ة ةةوون  رة ةةورة    
ةةة    نس. يةةسو مةةن ةة  س  ةئة ري   ر و نةةس   ةةس  ةةس       
قوة خب نسةةةس  ةةةئو   م   ةة ن هةةس ووة   ةةسو مةةن ةة  س    
 ةةووة  ةةس اةَيةة     ق نوون  ةة   ةةس ةةة  َسىل ةونةة ةوة ةةة    
   اةةس    ةان  اةةةة س سر   ةةة   يةةس هةةس وو و ةةةس      
ا ن و حس  ي ن  ةى م ر ةة ن  ن ة    خ ةة ة((. هةسر      

يةةةس ((  Shastra   ةةةة  و ةةةةسراة          اةةة    يةةةس
ه ن ة  ن  سخ   يسةةسر  ةسوة  ةاة ةسوة  ةس  ةةرض      
 سةةو ت  ض وضنى  و ةةى ة   س   سَةسر  َلةسو     
 ةةةى  ةةة    ةةةة     ةةةسو  ان ةةة  اة ةةة    ةةةس َف  ةة ةةةس       
  الةةة   َو َيةةةى       ةةةة َ   َي اةةةةةت اة ةةة  .   
و ةةةةس َةةةسورة    ةةةةوو  اةخةةةو  . ه و ةةة  وة   ةةةةس      

ىضوونس  يس نووةة وة  ن  ي  رةةس  نووةسر    و 
 سورووم   رري  و    ىاة ةنة   اة  ن نةسوة.  ةس ت     

ةوة   ةة ر  رةةةةسن   ةةةرض   ةة ي وةو    – Bodin ةةىا ن 
  Thomasةى ةة ن هةةى    ة ةةةو ةنط و ه  ةة   ةةووة.  
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Hobbes   (1588- 1679  يةةةة ن   ةرضةة   ةةةسر ة    ةةةس
   َ و ةةة  ارخةة   ةةسرئة     ةةسراةو   وةةةةو  ةةةاووةو 

يةةة ن  ة  ةةس  ةةسن  ةةةسخت و مةة   و  ةةور   ةةووة.  
ه ةةو   س ةةسة ن  ةةووة  ةةس وةةةة       ىناةة و.  ا ض ةة     

David Hume 1711- 1776 م  ة  و ةةس  ى سَيطةس      (ة
 ةرةةةة   ةةةس    قةةة نوون و ح وو ةةةس  و ا مَلىةةةةةط      
 ةةةوون  نةةة    .  ةةة  ي  ةةةةةوة قةةة نوون  م  وة ةةة   س       

 Machiavelli ةةو ةةة     ةةة اة    اة.     ةةة ف ل   
  وةه     ىيَ ر      ا ن اة   :  (1527 -1469

َ سَي  ن ن نس سنسةسر  هسر   ة    سو َ ت و ي   نس يس 
َةةةسل   سريةوةنةةة ة ة ةاسةةةةس  ن   سو نةةة   م   نةةة  ى    
 ةةةوون  ضةةةون س خةةةسَي  هةةةسر  سةةو ةةةت  خةةةة من و     
 ةةةةسوةف  نةةةةط   ىةةةةةس اة ةةةة    ةةةة   اة  ن  رةةةةة  يةةةةس        

و ن  نسَةنَ. َةا نس  مسا نس  ن  وةف ا ر   ى  س
   ةةةةةسراة    ة ةةةةةئةن((   ةةةةسر ة    ةةةةس  ةةةةة ن  ةةةةسو     
 ةةةةةةةة  وةةس  اةورة  ةةةةةةةة  َةنطةةةةةةةة  يةةةةةةةةس    ةةةةةةةة وو    
  ة ةىيى     رري  و ة  َ  ةئ وةو ض   ةن  ة     ةس   
يس  ة رة   ةس  َةا نسةةس يةس    ة وو   ىنة   نووةةة         

ث.  ( و  Ovid 43   ىض ةةةةة   ةةةةة   يةةةةةس نووةةةةةة نس  ن  
يةةةس  ةةةسرَ  ةس ةةةس       اةةة       ىض ةةة  ةةةووة.  ةةةة ن  

  س س  نووة وة: Metamorphosesَىرئ ن  رة س  ن 
 ةسو اة ةس     –َيس اةة       ةسراة    ة ةةئةن  

نسةةة ة  ن  فةةسر  نةئةو ة    - ةةةرض نةةة  و نةةو    ةةوو   
ضةةةسن   سَي ةةةس هةةةى  و  ةةة وة   ةةةة   و اروةةةةت      

 هس سض  ة  وو.
 ةر هسر  سرئة س    س   ق ر  خ  ةةا  هةسنط و    

 ن ةسوةهسَي ة 
 نسة ة  ن  ة   يس ة   و ةةن ض  س

 و س  ن  ة اةو ة   رو اةروون   ر ة طى
قةة نوون  نووةةةة وة م وة ةةت نةةس وو  ضةةون س     

 ضسوة و ن نس وون
 ق نوون   ةرض  يس ةنط   ةرض   نووةة  وو

 ةةةةةةةة مورة  خةةةةةةةةةسَي  يةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةسراة  ا اوةرا    
  سرئةة  سة ن نس ةا وو

و ةس    ه  ن   ا اَةس اروةةت نةس اوو  ه  نة      
 ا اخو    نس      وو

هةةةس وو  ةةةت  مةةة رة  ر و  ةةةوو  ضةةةون س وةةةة ا ن 
 خى  م رة  و ن  ووَ

 وو  ضون س فسةلسةووف  وو   ة ن   هسرض  
 سارة ةة ةة ضةةووةةس نةة و    سةس ةةسو نووةةة وةسو اةَيةة   
  يةةةس  ى سَيطةةةس   سر ة ةةة    خةةةسَي   ةةةس    ةةة   و  ةةةس   

 َل ة   خى   و   سضةئ  ية ون  ةسريس سر   ة س  ن   
هةةس وو ن  ةةةوو.  ةةةسواة   َل  ةةةسة  ة  ةةةس  سةةةة  يةةةس   
 ةة ر ا  نةةس وو. يسةةةىنطس   س س ةةسوة اة ةةة      ةة ةن  
 ةةةةسو اة ةةةةس هةةةةس   ىةلةةةةسة   ةةةةوون  نةةةةس ووة  هةةةةس     
ح وو سة   ىةورة س . ة   س  خ ة ةن    وة  
اَيخةةةو    هةةةس ووة  ضةةةون س خةةةسَي   ةةةس  ةةة  وةةس       
حةةةةةةةسِ  م  ةئةوة ةةةةةةة ن يةةةةةةةس ةةو ةةةةةةةت  ةةةةةةةةاووة   

 ساةةةةة  ن   ةةةسو ن  رر حةةةس  ب و ا نةةة   ةةةوون و      ر
رة نوة ن  خسَي   ن اة ةةاو رة طةس  خ  ةةو خى ة   ن     
م   ن ن ن اةا ن. خةسَي   ةس رة   سنة ة  خىة نةسوة      
 ةةةةةةةةةسرفة  ن  حو يةئ نةةةةةةةةة ن اة ةةةةةةةةةوون  ضةةةةةةةةةون س    
فسر  نةةس  ن  ن حس ي  نةةسو ا امسروةر نةةس  ةةوون   ةةس    

 ةسر ة    ة   سرئ وون        ةس     وةة ةو اَي ة ف  س    
وراة موو  ةةةسوةو نةةس    خةةسَي   ض و ةةةة  و  -وراة

ةةةس  ح  ر  ةةوون و هةةسر ةةةسن    ةةس يةةس ة  وةرَةةنةة     
َن   يس   س  و نس  ن  ان   ا نساة ةسوةن   سَي ةس   
حس و   رة ووة ن ىل   ووة   س  ن   و   سنس  َل   

-خىة ن  ض وضةنى     ى سَيطةس  سخ   رة ةس  هةست    
طةس   ةس  س لس ةسة  حةس  ب و     هست  ةا   ل ورئ     

ا ن ة ن ضىي ةا و خسَي  ن ض ر وون ق نوونطسي     س 
 حو يةئ نس  ن  خىة ن  مي   اسة نسوة  ا     ننَ.

 ةةةسخ   يسةةةةسر   ةةةة ن   وة ةةةةئ    ةةةسوة   ةةةس  
ارخةةةةة  اَي ةةةةة ف    ةةةةةسر ة  اة ةةةةةةاةوة  وةىل   ةةةةةس   
اَي     ةةةةس  ةةةةس     نةةةةس  نط  ةةةةوو نةةةةس     ةةةةوةة  و  

     ةةةةةسا  رة   ى سَي ةةةةةةسة    م  وخ ةةةةةة . ةةةةةة ن  
يسوةاو ةة و م  وة     ة   وون  حو ي  قة نوون   
 ةةى َسنةة ةَي   ةةو ةة    ن ةة اة  و نةةس  ن  ارخةة       
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اَي  ف  اةَ  ةئ ةسوة. هسرو   ةسخ   يسةةسر  ةسوة     
اة ةاةوة  س هةى  َسنة ةَي   س ة  وةةس   ةةسرة       
اةَسرئة  ةةسوة  ةةى نسه  ةةسة   ض و ةةةة    .   ر ةةس     

و َسنةة ةَي   وة ةةو  ن خسةةةس   ةةى ضةةسن ةن      رة  يةةس 
ةةةةةةساة  ا  واة َةةةةة  ا مَلىةةةةةة  نس  ن يةةةةةس ف  ةةةةةة      
 ةةةةسورووم  رري ةةةة و ة  م َي ةةةة ن م  ةةةةوة ا  ةةةةوو   ةةةةس   
  ر سةس   ن يس    ىيَ رة س  ن   ة ة ن  ي  ة ة    
و  ووةةة ة  يس ةةسرئ َا رئ ةة ن   ةةةرَوة  وةرَةةاةةوو.  

س    ر س   سهس ت يس ةسور ة    ه و   وة    ر ة 
ةةة ن     ارخةة  اَي ةة ف    سر ة ةةس يةةس  ةةن  ةرضةة       

هةةسرو   ن خةةس  ن  م  وة ةة    قةة نوون و ا  ةةس ر وة    
ه و ةةة  وة  ن  قةةة نوون وة ةةةو اةوَيةةةس  و  َل  ةةةةسة  
ة ةاةةس  و  ىةلةةسة  يةةس ةةو ةة   ضةةسو  و ضةةسوة ل  
 ةةةةةةرض  ةةةةةس يةةةةةسو َ ا رئووخ نةةةةةسَ  سوةوونسةةةةةةسوة      

ة نسو رة وةرَة  ون.  ةة   ةة و  قةة نوون  ةةى ر َةةنةة   ةةو 
 ساة  ن  َون ه   ووة م  وة ة   س   ةةو ة  ةا    
او   َا رئووخةةةةة نَ  ةسن نةةةةةس  خ  ةةةةة  ن   وة ةةةةةو    
   ةة       َا رئووخةة نَ    سَيةةس  يةةس ةس ةة    ةةة وة     
ضةةةون س خ  ةةة  ن  ةةةىن رىل  ررة ل  ةةة  ن  ةةنةةةس  وة ةةةو 
 سي ةةسن ة       ةةى  ةة   ا  و ةس  ةة ن  يةةس  سهس ةة      

سرو   ىةلةةةةسة    ةةةةس  ةةةةةسرةة ة    اةراة ةئة ةةةةت. هةةةة  
   ةة       حةةسِ   َا رئووخةة نَ  ةةس  ةةسي  ر اة ةةت      
ضون س  ةرض  وة ةئ    سوة   س يس  ة ر  ن َسن ةَي ة     
 س ةسر سةت و ه و  ن   ةرض   ة  ا  ا اةنةة   يةس    
   ةةةةة    َون ه ةانةةةةة    ةةةةةووة    ةةةةةسة     يةةةةةس  ر    
 ىةوةسة .  س     وةةس  ىةلسة   ووة ا  س ر وة    

 سراة   َسن ةي   .رةو  يس ة
ة ةةور  قةة نوون و ح وو ةةس  يةةس نووةةة نس  ن  

ا    س ضلس ( Saint Augustine 354- 430 ىَ  ط  
مىمةةس  خةةى  َةةسة   قةة نوون  اةوَيةةس  و ا مَلىةةةط  
هسريةةةةس خىة نةةةةسوة  ةةةةسا نةةةةط   سَي ةةةةس هةةةةسراوو   ن    
 س    ن يةس ة  ة س   خةوا ة  وة ةو اةةة  وة  ة        

خسو  نس   ةةرض  ةس يةس      ى  َلسوَةةن   سو يسةب و
َون ه اة سونسوة.    ي  ةةوة  ةةسريس سر  ا  ةس ر وة   

يس  ر ا  ووة  ن  ق نوون  و اةةةسَتةس  ن  اةوَيةس    
رةو ن و اة ةةة    ةةةى  سهسنةةة  هةةةسَيطةةن  ن ا مَلىةةةةط  

ه ةةةةو و  ى   ةةةة     ىَ ةةةة ط س  ر    نةةةة ر  .  ةةةةسرئ   
 ةرض ةةةةةةةسة  ةةةةةةةسن   يةةةةةةس ضو رضةةةةةة  وة  رة ةةةةةةىر    

سة  و ه  ن نس  ر   رية ي     ا امسروةر نسةة  ى سَتة
يسةةةةةةةسر روو   ةو  خةةةةةةى  ن   ن   ةةةةةةسوة   سَي ةةةةةةس   
 ةةةةةةةةةسوةاة   ن ن   ى سَيطسةةةةةةةةةةس   ة ةاةةةةةةةةةس   ةةةةةةةةةس   
  اةةةةةة ا ة ة ن  خةةةةوا (( اة  ةةةةس ا    ةةةةسوة   ةةةةسو  
 ى سَيطةةس  سف ةة نسة س  ةةس يةةساو   را    ةةسو   ةةةس       
خوا  خةى  حةس    ة   خ  ةةو خى ة  َنة    سةةسر        

 ةةةسو وا  ةةةس ةةو ةةة   هسَيس  ر نةةةةس     ة  ةةة س    
  ةرض   سةسرا    َيس     طس  خى  اةَة  .

يس ةةةسرئ   ىَ ةةة ط ةةةى ضةةةسن ةن ةةةةساة  ة ةةةور   
قةة نوون  ةةسو م   ةةس  م  وة ةة   س   ةةو ةة  ةاة  ةةى  
 َلسَةةن  ةةو    هسَيس  ر نةس   ةةرض    َي اةةةت    
 ةةةةوو.  ىَ ةةةة ط يس  ة   ةةةة   نووةةةةة نس  ن  خةةةةى     

 ةةةةةةة س   فةةةةةةةسر  نةئةو ة   َلةةةةةةة واة ةاةوة  ةةةةةةةس ة 
  ي ة ةىرة   رر ة ن   ةسرةو ا ه  ة ر ن و ا رئووخة ن     
اةضةةوو   ةةىرة  و   ةة ة   هةةس وو  ةةس  ةةسرة   ةةةرض  ةةس     
وة ت و خو ة   خىة ن ة  ة س      رة  وم  ة  و   

وراة  -ا امسروةر نةةةس ا مبةةةس رة نن. وةىل  يةةةة ن وراة  
ه  ةةةةور  و  نةةةةس     ةةةةوو و  و   ةةةة ة    ةةةةس  سَةةةةسر      

 ةةة  وور   -  م  نةةة سوةن   ى سَي ةةةةسة  وةاة   نةةة ن
مسةةة   وو. يساةةةة      ةةةساة  ةةة   اة      ةة ورئ     
فسي ةةةسف  و   ن ةةة   س  ن  ضةةة خس  ىنةةةس  ن يس ةةةسرئ 
 ةةةة ر   ى سَتةةةةةسة   ةةةةةرض   سة ةاةةةةسة    ور  ةةةة ن   

خ  نةةةس  ث. (  322 -ث.  Aristotle 384  سرةةةة ى  
يةس   ن و  سورووم   رري  و وة    ة   سوة ه   َىرئ ن

 ةةة ورئ   ةئو م    نة وة ةةة ن روو ةةة  . ضةةةون س اة ةةة      
ةةو     ةةرض   سا  ر نةسو ضةسو  و ضةسوة       ةت       
وةىل  ه  نةةةةةة    ةةةةةةةرض فس ةلسةةةةةةةس   ةةو ةةةةةة  ةا   

  ةةةةةةس وةن     ةةةةةةسةو ن   مسرةةسن ن نةةةةةة  هةةةةةةسن.   
Thomas Aquinas 1225- 1274)  سم   ةةةةةسق ن ن 

يةةةس  رة  َس سةةةةسن ن    سرةةةةة ى يسةةةةسر ضةةةس     
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   اةوَيةةةةةةةةةس  يسةةةةةةةةةةىنطس  م َينةةةةةةةةةسرة   ةةو ةةةةةةةةة 
 ى سَتةسة  ةةةس  ن   ةرضةةةسوة  اوومةةة ة  ةاةوة  ةةةس   
 سن ض ر  اةوَيةس   ةسا ن  ةس   سَي ةس ا  س ر وةةةس        
ةةو   ةاة  ى مسرةةسن ن  خ  ةو خى    ةرةة .  

ة   ى     س  س  هسَيوة  ت و  ةى  ن  س     س وةن 
  ةةسو هسَيوة  ةةت  يةةس َةةسل  هسَيوة ةة    ةة و  تهةةووة  

يسةةةةسراة   خىةةةة    سةس ةةةسوة َةة اةةة    ةةةةسر  ر      
 ةةةسوة  ةى ةةة ن  ةةةس وةن   ن خسةةةةس   َنةةة    ةةةى  
ضس    يسمل ن   ق نوون  س او ةة  ووة   َي اةةةت   
ا ن     ة     س ق نوون  نةس  هةسر ةةسن    ةس ه   ة  ة       

وا  ةةةى  َلةةةسوَةةن  خوي ةةة   ةةةساة  ن   ةةةةرض      سةةةةو
يسقسَيةةةةةةةةةس  ا    سَي ةةةةةةةةةس هةةةةةةةةةسرو   قةةةةةةةةة نوون   ةةةةةةةةةى  
 سةس سوةهةةسَي ةان   ى سَتةةةسة  و خ  ةةةو خى ةة     
خ ةةةة سَسرئ.  ةةةة  ي  ةةةةةةوة ضةةةة  ا   وة ةةةةو ه   ة  ةةةة   
نسَةةةسة    روو   ةةةى  َلةةةسوَةةن   ةةةسرئو  ةةةساَ ر   
ةسةة  ق نوون نساة ة    سَي س وة و    ة  ة      ر  

 ةةةةساة   ن ن       ةةةةس  ن   ةةةةةرض  ةةةةس م َينةةةةسرة     ةةةةى
 ى سَتةسة  ةةةس  ن  ةةةة ن خ  ةخو  ة ةةة ن  ةةةسر   ةةةةرض  

 اةاةنس  سو       نس.
 
 

ئايا مرؤظ بةسروشت خيَرخوازة؟ ضةمكى 
 ئانارشيستى

اة يةة ن ضةةىن  ةةس هةةسوَي  ا نةة ن  قةة نوون وة ةةو  
م  وة ةة  س   ةةو ةة  ةا  ةةس   قةة ر   َلةةةسوَةةن      

ةرض  وة و ة  ةس رة ط ةةس    ة  و    غسرة ة  ساة  ن   
 ى  س  سقَل ن   ةان  تةسن   ى سَتةسة   ةةو ة    
 ةةةةةةةةرض و   ر ةةةةةةةة س ةان   اةرفةةةةةةةسة  يس ةةةةةةةسراة     
ة  ةئو ن ن   ةةة  نةةةةو    ةةةى قةةةة نوون  ةةةةاةوة   وة ةةةةةئ      
 سوة  يس هس وو ةسراة          سن   وةه  مسة   
 ةةوون  ضةةس    ا مَلىةةة  ن نس  ه   ة ةة ن  قةة نوون و  
ن ةة    رةةا سنةةسوة.  ةةست   ةةسو    سن  نةةسوة   ةةةرض     
هسر  سةةو ت خ  ةخو  ةو ة  ةةسرة  وة ةو خةى     
اة   ن     سوة اةورو سر   ى سَتةسة  س   س  ن خس  

 سا  رة ةةس  ن  ارخةة   ةرة ةةس   سة ةاةةسة   ةةوون      
 ة   س      ق نوون  يسةسرةوة  سه    ا ةسم و.

 ر   ة     سوة   س م    اةَوةة  ف  ةة   سن 
هةةسر يةةس  ىنةةسوة ةةة  ةةةسراة    ةةىاة ةن  ةةة  ر اةةةةس    
 سوة   ة  اة ةة  ةسوة  ةس  ةىرة حةس و   رة ووةةس         
 ةس مسيةةس  َسرئ نةةسوة  ةةى ارخةة   ةةسر ة  و ةةةى ة    ةةى  
ةةةةةسراة   ةس ةةةةس    ة ةةةةةئةن هسةةةةةس.  ةةةةى منوونةةةةس       

 ةةةسةل     ةونةةة     ةةةست  مةا     ةةة       ةةةسفوةوون
ةانسة   هةةةةةةةةس وو هةةةةةةةةسروة و يةةةةةةةةس  ةةةةةةةةة  واوونس   

اةراة ةةسوة ت   خةةسَي  يسةةةساة  ن   ةةسر ة   هةةس  يةةس 
   يةةس ضةة ةة و هةةس  يةةس خةةوا   نةة ة    ةةوون((. وةىل   
 ةةةس  رو نطسةةةةس  رر يةةةس خةةةى ةان     ة    ةةةةس و  ة ةةة   
منةةةةةة    ةةةةةةس ر  ةاووةةةةةةةس   خةةةةةةسة َي         ةةةةةةةرض 
 سة ووة  ة  منة   ن  ةس و ة  مسن  ةس     ةةرض  ةى      

ا امةسروةر  منوونةةسة .   وةاة   نة ن   ى سَيطسةةةس   
ةةةةةةسر  ر   ةةةةةسوة    ةةةةةس   ى سَيطةةةةةس منوونسة ةةةةةس    
 ةةةةةسرفة  ن  ة  ةةةةة س      قةةةةة نوون   منوونةةةةةسة    
نةةةس ووة   سَي ةةةس  ةةةس م   ةةةسو نسوة  ى سَيطسةةةةس    ةةة     
 نةةةس  و رة  ةةة َسىل قةةة نوون   ةةةووة   ةةةس ة  ةةةة   يةةةس       
ةةةةةةةسرةن  م َينةةةةةةسرة  ى سَتةسة  ةةةةةةس  ن و هسةةةةةةة    

وة   سةس ةةسوة َو ةة ن  ضةة  سخو  ة   سن   س  ن  ةةس
  ى سَتةسة    َي اةةت اة   .

 The يةةةةةةةس  ى  رة سةةةةةةةة     ةةةةةةةسفوةوون

Republic  روون   ةا ووةوة  س وة نس  منوونسة   س
ضس ةةةنس اةوَيسةةةةس  ةةة   ق نوونةةةس  م   سوةهةةةسَي ةان      
نةة وة    خةةى  يةةس  ةة وة    ةرضةةسوة هسَيةة ة نج   ةةس      
اةَ ةةةةةةةس   ةةةةةةة   هةةةةةةسرة ةةةةةةةسرةوة  مسةةةةةةة ة  ن    

ةسن ن يس رة طس  ةس   ساو   ةس   ه ةن  م    مسرة
فسةلسةةةووفس  نسوة  ةةس  ةةس ا نةة ة  و   نةة ةي خىةةة ن    

اةة ن نةةةةةة ن اة ةةةةةةة ن.  ةةةةةةسفوةوون  ةةةةةةةئو    ةةةةةةس     
ة   س      خوة ن ن و ف  ة ةان هس وو  س نس  هسر 
فسر  نةئةو   ي  وة  وة م  اطسةسن     سَي س هة ووَتةي  

ن و اَي ةةةى   ةةةن.  اةةةة  و   ةةة ر     نةةة    ةةةس  ةةةسرفة     
 ةةةسفوةوون ة ق  ةانةةةسوة   ةةةىاة ةن  ةةةسو  ةئو ةةةةس     



 71  

SARDAM  No. 38    2005 

من ئ ةةةت اة  ةةةسوة  ةةس خوة نةة ن و ف  ة ةةوون  ةةة ن     
     نةةةةةة  ا  ةةةةةةىرةن(( اة ةةةةةة   خةةةةةةسَي   يسةةةةةةةسر   
 ل سضةةاوون ر     نةة    وةىل  هةةسر  ةةسو ة ق  ةانسو نةةس  
ه واةنط نط ةس  رة   ةسو   ر سةةس   ةس ا خةو        

ة ةةةةةةةة   رة طةةةةةةةةس  ةةةةةةةةى ة  ةةةةةةةة س      ف  ة ةةةةةةةةةان ا
م  ةةةةة ةسة  س   ا نةةةةة  خةةةةةى    ةةةةة   ةةةةةة ن ا خةةةةةو     
رة طسةةةةس   ا  هسةةةةس  ةةةس يةةةس هسَيا ر انةةة    ةةةة ن يةةةس   
ر ه  نةة ن   ةةسو ة   نةةس   ةةس  سةةو ةةت  ةة  ون  ةةى      

  ساةة سوةَةةن   َلسو  حو ب   سهسَيسا  ن ض  .
رةنطةةةةةس  طةةةةةوةة    ةةةةةةس   ةةةةةسة  و خوي  ةةةةةةةس     

هسنةةةةةةة ة   ةةةةةةةسرةو  ةةةةةةةسوة   ةةةةةةةس ةر      ةةةةةةةسفوةوون
ي  ةة رة    مةةي  اةوةةةة     ةةة ن  ةةسرةو اةةةةسَتة  ةوة 

هس سضةةةة   نس  اةوَيةةةةس   اةخةةةة    ه  نةةةة ة  ةةةةسرةو   
  ن ر ةةةةةة    نةةةةةةساةرئرة .  س ةةةةةةس   ةةةةةةسم     ةةةةةةسو     
م  نةةةةةن  ر نس   ةةةةةس يةةةةةس     اةةةةة  َق نوونةةةةةس  نَ      
 سفوةوونةةةةةةةةة   يس ةةةةةةةةةسرئ ة  ةةةةةةةةة س      ةونةةةةةةةةة و    
ةس و سرةوة  ق نوون   هة ةوون. وة ةةئ    ةسوة   ةس     

   ةةةةةب و ضةةةةة رة    ن ر ةةةةة    يةةةةةس     ةةةةةىن  هسنةةةةة    
 سةةةةة   سة   سر ة ةةةة   اة ةةةةة    وةىل   س ةةةةس  ة ةةةة       
     وونةةةةةةسوة  ةةةةةةووة يةةةةةةس قةةةةةة نوون   ةرةةةةةةة  ةةةةةةة        
رةة ةانةةةةةةسوة   ر ةةةةةةة   س س  َوةةةةةةةس      هةةةةةة   
قسة ةةسرة    ةة ةن  ةةس قسة ةةسر(( ىةس   ةةسري س  يةةس   
اةةةةةسَتةس  ن   ةةة ر  اةا . يسهةةةس  ن   ةةةة    رر يةةةس      

سر ة  م   ةةةة نو  وو  ةةةةس ن حةةةةس  ن   سةةةةة    سة   ةةةة 
مةةن          خو    و ن  ةون وة   هسرئة سةس  ى 
ةسر اةةسَتة  اةوَيس  و رة طس   ةى مةةن ة  س  ن    
  ن ر ةةة     ةةةةاةوة  ةةةس هسنةةة    َةةةسورة نووةةةةسر     

  ةةةةةةة  ىنط و ةىي ةةةةةةة ى ه وضةةةةةةةسرخ يةةةةةةةس    ةةةةةةةسة  
 اةة نطوةسوة.

ةةةسراة    ةةىاة ةن هةةسر يساةةةة      ةةةساة     
  ن سوةن    ن ت و ةس نةسيى    يةس   نى اة سوة   سم

ةةةسراة س  ن  ا    ةة  اة ةة  ةةسوة  هةة ورئ   يسَةةسل     
 ةةةةس   سخى سوةنةةةةسا     ةةةةة ةىيى     م  نةةةة سوةن   
 ةةةةةةرة   َس ةةةةةس   ةةةةةةا.  ةةةةةس    ة ةىيى   ةةةةةةس     

ة  ةئو ن ن  ةةةة  ان  خو   نةةةةسو  ةةةةةئو    ةةةةس   ر ةةةةس    
 سهس     سر ة  ن  سو ضة و   ةئةوةةةس   ةن ةةةس      

 ى  ةرض ةسة .  س  مةةن   س  ى   وةةةس     ر   وةةة
ارة ةة   ةةس    ر سةةةس  َةةةةس خةةى  ةةس اةَيةة  : اة ةة         

مسرةةسن ن   ى سَتةسة    ةرض  ى اةور      ا نس    
 ةةسو ه  ةة ة    وورة  نةةس    ا   َلةة ر    ةةس  ةةى قةة        
 سةس سوةَو  نةة ن     َةةسورةةة   ى سَتةةةسة   ةة ر  

 ةةةةس    اةةةةةة   وةرا ن اة ةةةةسن   سَةةةةسر  ةةةةسو ه    نةةةةس 
 سرهسَي     ةة ن.     س س ة ور  َ    اة    رَ  ةة ن  

 َ َ  ةس  Laissez – faire   ةس  خىة  نس ةان  ن     ةس
 Adam   ةة اة    ةةت فسةلسةةةووف     وورةنةة ن 

Smith 1723- 1790)    س ةةةةةةةةة  وةةس   ة ةاةةةةةةةةةس 
 سةسر   رو  ر     وورةة   مة    ة ة   ةةا  وة ةةئ       

ة ورة ةةةةس يةةةةس نةةةة وةخن  خىةةةةة        ةةةةسوة   ةةةةس  ةةةةس  
ار  ةن   ةةة  فةةةةةةة   ةةةسخىوة َةةةةةووة  ةةةس اةَيةةة       
  يسرئوو  مةةن   سوة  هةسر ح وو ةس  و ق نوون  ة     
ةةةة   ةةةسو  سوا ةةةةس  ةةةساو ن حةةةس ة  ةةةس مسرةةةةةسن ن       
ةةو ةة     ةة  وور  و  ى سَيطةةس  ةةى  و  سنةة    ةة      
ةةةة ن  نةةة  وة ن  ((.  ةةةسَت   ةةةس  ة ورة ةةةس يةةةسو رووةوة    

س    ن ر ة   س  ةس م  ة   ة    ةوو قة نوون        م   سو ن
ا مَلىةةة  ن نس  ةةى م ر ةةة ن   َل  ةةةسة   ة ةاةةس   ةةس    
ضةةة  سةس   اةةةةةت ي  نةةةس ووةوة   ةةة   رئ   ةةة   اة      

  سةون    س  ر    ت.
 ةةةس   ىضةةةوونس يةةةس ةةةةساة  نةةةى اةا  َسةنةةة س    
ضةةةلسمىمس يةةةس     اةةة   سن ر   ةةة س  ن   ةةةس  َ  يةةةس     

اةةةةة  نةةةةة      َ   ةةةةة ورئ    ةةةةةىاة ةن  هسرضةةةةةسن        
  Godwin واوةن  وةل س  ا امسروةرة  ة  ة َ   

 1793 ةةةةةةةةى ةس ةةةةةةةةس  ر ةةةةةةةةة َي    (1836 -1756
م   و ةةةةةس  سا  رة ةةةةس  ن     ةةةةواونه ةسوة ةةةة ن ن. 

                  ى سَيطةةةةةةةةةةةس يةةةةةةةةةةةس ةةو ةةةةةةةةةةة    هسَيس  ر نةةةةةةةةةةةسو    
                    َسن ةَي نةةةةةةةةس   ةرضةةةةةةةةسوة هسَينةةةةةةةةسقوَي ون   سَي ةةةةةةةةس  

  رة خة مةةةةةةةةةس  ن  ا  واة َةةةةةةةةة     يةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةوة نسو 
ا مَلىة نسوة ةسرض وةة ن َةةووة.  ةرض ةو ن ةةس    
 ةةة   ةةةةنوور   ةةةى م  نةةة سوةن هسةةةةس  ةةةةسن  و ةةةةسن    
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ا  واة َ  ةةةة ن  ا مَلىةةةةةط و نةةةةس  نط رة طةةةةس يةةةةس      
 م  ن سوةنس اةَةن.

  ي نةةس  رئةهةة    ةةس  ةةسق   و  ةة وة     ةةواوةن 
   يسةسر  ةرة  و ةو ن      َلاوون  هس وو و  سخ

 سوة  ةاووة  س يس ةو نة ا  هسةةس يسرة طةس    ره  نة ن     
و ه رة  رة ةةةسوة  قةةة نوون هسَياوة ةةة  ن رة  سوة.  ةةةس  
رة  ةةة َسيس  ةةةىر ىل و  ى سَتةسة   نةةةس  ةةةى م ر ةةةة ن    
ة  ةة س    ى سَتةةةسة  و م  نةة سوةن  ةةس م  وة ةةت    
اة  نةةةةةةة رة ن و  ةةةةةةة ر و  ةةةةةةةسر  ر اة ةةةةةةةن  ضةةةةةةةون س   

     رةةةةةةةةةةة  ة  ةةةةةةةةةةس  م  خوةةةةةةةةةةة  ةان  ن  يى ةةةةةةةةةةسو
    اخيو  ة ةةةةةةة ن   ى سَيطةةةةةةةسة ن ي   ة سوة  ةةةةةةةسوة.  
هةةةةةةسراوو م  نةةةةةةسو   قوة خب نةةةةةةس   سن ر   ةةةةةة   

 Kropotkin  ةةرم  ط و   Bakunin ة  ىنط  رووةة :  
ا  ى   ن يةس  ضةس  س فسي ةسف  س  ةةا و م   ة نو  وو      
اةوَيس  و ق نوون و ا مَلىةةط و  َل  ةةسة   ة ةاةس     

 ةرض ةةةةسة  و خ  ةةةةو خى ةةة   اي نةةة ن     ةةةسر ن    
َنة ط.  ةةس  اوو نووةةةسرة م   ة ن يسةةةسر  س ةةسَي      
ه رة ةةةةةة ر  يةةةةةةس اةةر ةةةةةة   ةرة ةةةةةة   ا َةةةةةةةةووة      
ر ة نطسة نة   ةس رةوةنة   مسرةةةسن ن  حةسِي  ةةسو      
ةةةةةةةةةس  س اةضةةةةةةةة س م  نةةةةةةةةسوة  ةةةةةةةةس مةةن ةةةةةةةة       
ه رة ةةةةةةة رة ةان  ةةةةةةةةةس      طةةةةةةةةس   ى سَيطةةةةةةةةس   

 ةىي  ى وة ا مَلىة  نسر اةَةةسوة. يسةسرة    اة س
  نطس ةةس   ةةى  ةة  وةةس     ن ر ةة     ةةةا  ةةس مةة َي   
 ةةسو هةة رة  خةةى  اةا  يس ةةسرئ يةةة ن     ةةة   ر نس    
فستنس    لة   طة يةس خةو   ةس  ى سَيطةس  سر ة ةس  ن        
فةةةةةةةستن ة  ةةةةةةةة   اةيةةةةةةةة ن. تةةةةةةةةسنطةة اَيطةةةةةةةسر  و   

هسوَي  نةةةة   َ    طةةةةسىل  ةىي ةةةة ى ة وَةةووة ةةةة ن  
ة نس يس ضسن ةن    طةس   ةىي  ى َ يسةسر  سو  نس  

ان ةة ا  اروةةةت   ةةسن  وةىل  رةنةةس  سخسةةة ر  ةةوون.     
يةةةةس     اس ةةةةس  خىةةةةة    Aylmer Maude  ةةةةسر ووا

َيةةة ن  ةىي ةة ى َ  هسنةة    رة طةةس  َ ي س  رئ نةةسو     
نةة  ى و ةةةةسةةو ةةةةس سرة اةَ  ةئة  ةةسوة  ةةةس  ةةةوون  ةةةس   
  ةس  ا رئووخ ن  خ  ة    س       نس. يس ةس    يةس   

ى منوونس   نة  َي     َ سرو ن ةسَ ةةس   يةس          نس   

ه ورئة  س  ا     س   ن  َيس م  ن   و  ةسَيقط ار  ةوو  
 س  َل  ةسة  ة  س  سة  حسر   و ن رئةو ةسو مىي   
و ا اَةةةةةةةةةةس وة   س ةةةةةةةةةة    يةةةةةةةةةةس ة  ةةةةةةةةةة س         
ا مَلىةةة  نسر نس   ةة   رةو ةةت  ةةسوتوة  ةة      ةةةة      

    َ  سرو ن سَ ةةس نةةط.  ةة ة    ةةس ا و  يةةسو  ن  َيةةس  ةةة  
   ةةةسوة   ن  َيس ةةس ق ةةة  نةةس وو  سرو ن س ةةس    ةةةسوة  
ضون س     يس اةرةس س ح َي   اوو. مةة :  سَةسر  
 َل  ةسة  هسَيسةس   ى اة     ةى  ةسو ضةسو  و ضةسوة       
ةة     يس م  وة س   ن  َيس س َةوة   ةسوة  هسنة ة     
 سو م  وة م  وة      ةس  سرو ن س ةس هسةةسو  حةس       

  مةةس وةووة    يسةةسر   ةة   و ةةوور  ةوو     ي   س  س
يسةسر  ىضوون  خى   س هةسق  وة ةس  سرو ن س ةس     

 يست     و ي    ن نسوة  هسَيسةس    س نس.
 ةةة        ا  هةةةس  ن ض رةنووةةةة   سخةةةةس  و    
 سةسر  ةوو   وو.  سيومسيس  ن      س س  سن و  
 سنةةةة            س ةةةةسوة  ةةةةةئ  ةةةةة   ةةةةى  سريةوةنةةةة     

  ن  خةةةى   ةةةس  رة ن     نةةة  . ررية   ةةة ن    ه ورئة  ةةةس
م  وة    تة ة ه ةس نة و     س ةسو مة   َ  وَةى يةس      
َسل   سن    ن      س س يةسمةئ ر وةةة  و م  ة  َةوةن:     
  غ ة ن اة سو   يسو ة ةسوة م    ن  َل  ب ه ث  ة   يةس   
   وة نس   ل   ة ن  ةوة  ن يس      سا  ن  س  ه   ى و  

وون   ةةةةس   ةةةةس ر و  ةةةةسر وو   ةةةة   و  سنةةةة ةهى   ةةةة 
خ نوو ةةةسرةو رة  نةةةس  ةةةةسريس سرة ن      ةةة    َل ةةة     
 ةةةنن.  ةةةن ةةةة   رري اةرفةةةسة  ن اةاة ةةة   ةةةة  ي  ةةةةة       
  ر  سن و  ةةئرن. ا ن نة و ن ةة  طةةوو  ةوون  وةىل      
 ةةةسرةنط رة  ن نةةةس ةاو     س ةةةسة ن ضةةةىي ةا  او   
اوو رري  ةةةةةس   َل ةةةةة  رة  ةةةةةسري  س   َل س ةةةةةس   ةةةةةس 

       ى  ون ا .ح وو سة  خى
 ةةسوة  يةةس خةةسَي    ةةساَو  ن  ةة   ةةةس  رة   ةةس    
 ةئو  ةةةةةوون  ةةةةةةس اَي ةةةةة ف   ةةو ةةةةةة  ةا   ةةةةةةةرض    
يس ةةةةةسرةخى  م   ة ةةةةةةسن     وةىل  اةرة ةةةةة     ةةةةةةس    
مة     ةةس  سن ر   ةة س ةةة وةل  نسةس    ةة ية  ةةى  ةةسو 
ةسنط ةةةةس اة ةة   ةةس هةةسر اة ةة   روو ةةسروو   سو نةةس   

 ى سَيطةةةس اوور يةةةس  ةئو ةةةة ن  ةةةسوة هسةةةةس  ةةةس اة ةةة    
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  ر ةةس  قةة نوون   ةةسخورة  اةرة ةة  رةوةةة ر و  ةة ر  
اةَيةة  : قةة نوون هسَيوة ةة  ننسوةو     ةةوا  ةة    ا ةةسوة.  

خةةسَي    ةةةئو  مةة      ةةنن  ةةس نةة     قةة نوون  ةةة ن هةةىىل    
ا اَةةس هةةس      ةةسو اة ةةس اة  ةةنن ةةةسن    ةةسو  سةةة نس   
اة   ن   ةن  س يس    وة ية ن   وةة    َونة ة     

                 ون يةةةةةةةس    ةةةةةةةسة   ىة ةةةةةةة ر ن   ةةةةةةةسر يةةةةةةةس ر هةةةةةةة ةو
 ىر ةة  رووةةة  .  ن خةةس   سا  ر نةةس  ةىي ةة ىة   
 سوةةةةس  ةةس ةىي ةة ىة    ةةسرة      ةةسو  ةة رة  ة س     
 رة ةةةةةةةو و  ةةةةةةةسح و  اة ةةةةةةة   ةةةةةةةس   وو  م  منةةةةةةة ن 
وةاةة   ن ه  ن ون   سو نس  ة  ة س      ن ا نة وة   

س اةَةةن   وة ةئ    سو خسو  نس   رة طس يسو ة  ة س  
ةةةةةة  خةةةةةسَي     ةةةةة رن ه رة ةةةةة ر  ةس ةةةةة     ةةةةةسن و  
  نةةةةةةو  ر  خىةةةةةةة ن  ةةةةةةس  ةةةةةةس  ةن رووَةةةةةةةي  و  

 م    سَي   ن     اس      سن.
رةنطس َةسورةةةةن ة  ة  يةسروو    رةطسرة ةسوة      

َ ةةة رل   ةةةسو ة  ةةة ة  ةةة    ةةةس  سن ر   ةةة   هةةة واة       
 َ نووةةةةةةة وةس   ةةةةةة ر   هةةةةةة ر  اة ةةةةةةةا   ةةةةة ر  

ر ة   ةس ة ةو ةنط     ى سَيطس  ةسر  ةسا ر   س  ى
  ةةة ر  مةري   رةةةة   ضسوةةةة وة ةةةةسر و ن   ةةةة  .  

قةة نوون   سةةةسن    ةةس ة  ةة س      ا مَلىةةة  ن نس  ةةى    
م ر ةةةةةة ن    ي  ةةةةة    ضةةةةة ن   َل ةةةةة  ر ا اةنةةةةة و     
 ىر ةةةةةةةةة     ى سَيطسةةةةةةةةةةس   نةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةة ن ةسة   
ي   ة سوة  ةةةةةةةةةسوة.   ةةةةةةةةة   قةةةةةةةةة نوون و اةوَيةةةةةةةةةس    
 هسَي ةوة ةةةة  نسوة  ضةةةةون س هةةةة ث م  وة ةةةة   س   ةةةةى  

منةةةةةة سو ن  ةان  ة  ةةةةةة س      ا مَلىةةةةةةة  نسر نس   
ن    ن  .         ر    ةت ةةسةة   ةسراة   خةى      
اة ةةةة  و  ةةةة ورئ يةةةةساو وة ن ا ةةةةةسوة   ةةةةسو ضةةةة و  يةةةةس 
ةةةةةةةةسراة       ة ةةنةةةةةةةس  ةةةةةةةس  سةس ةةةةةةةسوةَو  و    
 ى سَتةةةسة  ة  ةة     َي اةةةةت  ةة    ةةس هةةى  اَي ةة ف     
 رةةسن  ةةو ة    ةةرض  ةس ا  ةس ر وة   َل  ةةسة      

ة ةاس   ة     نس ةاووة.  س   سهس  س  ى سَتةسة س 
 س سوو ررية   ن ةسةسا   ض ر ن  س اة      وةةس   

هسَياةةةةةس    وة ةةةةةس  اةةةةةة ر    –َو ةةةةةة نسوة هةةةةةس     
 س ة  ة   اةوَيس  ض ت   س  ن  خةى   ةس    -نس ة وة

من  سة ور  هس وو اةة  وة  ة  ن  ا مَلىةةط  ةس   
ة    سوة مة    ة ة اة ة .    سن ر    س  ن     ة ن ىل  ا

يس فسةةَلس  ن  ا ا   يةس  ة رة  ة ةور    ر    ة        
يس ةةسرئ قةة نوون  ة ةة  اةاوة ةةط و  ةةسوة و  اة ةةنط  ةةةس       
ةىةةة  ي       ر    ةة    ة ةة   ةةى  ةةسرفةة ةان      
قةة نوون و ا مَلىةةةط يةةس   ةة ة  هسَيوة ةة ن نسوةة ن    

   ر   ةاووة.
 

 دلَسافيى رةمةكى و نرخى شارستانيَتى
ة ةةةةئ   ة ق  ةانةةةسوة  ةةةةسرنسَةةوو  ه  نةةة     و

   سن   هسَي سوةوو  و  هةسن  ةس   نطس ةس  ةى  ةسو      
  ر سةةةةس اة ةةةسن  ةةةس َو ةةةة   ةرضةةة   ةةةسر ة  هةةةسر       
 سخىرئةةةةةةة  خةةةةةة ن  ةةةةةةووةو  ةةةةةةسوة رة  خ ةةةةةة ن      
 ى سَتةةةةسة  و ة  ةةةة   يةةةة ن    رةةةة  ن    س  ةةةس   
ةىو   ة ةو ةنط و  ة ي وة  ن وةةةسوة و يةس      ة       

طسي     ا مَلىةةةةةةةةةة  نسر نس  قةةةةةةةةة نوون  ة  ةةةةةةةةة س 
ي   سوة  سوة. ةس    يس   ة ورئ  ةةسرة    نس   ةس يةس     

    ةةسي ى    ةةت     اةة  َ   ةة وو   ةرض ةةةسة  َ 

Eliot Smith1888- 1965)     ا   ةةس  ةةى ةس ةةس   ةة ر
ا   َلةةة و ووةوة  سوةةةةةس  ةةةس ةةةةوو    1930يسةةةة َي  

 ةرةةةة  هةةةسر يس نسضةةةسا  خةةة ن  و       رةةةة س و    
رةوة اةَيةةةة     ةةةةة غ ةانسوة   س ةةةةس روون و   يةةةةس ا 

اةةةة رو فةةةةةةس  ةةةس  ةةة  وةةس   ةةةس وةووة ةةة  يةةةس  رة        
ن ةةوَي  ةان  هسنةة    خةةسَي  يةةس رة ةةس    اَي ةة ف       
 ةةةةةةرض و خوي ةةةةة   رة س   نةةةةةس    سةس ةةةةةسوةية ن     
 س   ةة     سةةةسيسةس   اةروون  ةةس. هةةسر ةةة     يةةس     
   يةةس  ةةس ة ق  ةانةةسوة  ة ةاةةسة  خةةى  اة  نةة    ةةس    

 وةَيةةةةس  ن   ةةةةس َنةةةةة   ضةةةةسن  ن ةةةةة  و خةةةةةى      ه
 س ةةةة ن.  رر ةةس   سةس  سَينةة خ ن و ن ةس  ة ةةس  ن  
يةةةةس يةةةةة ن     يةةةةسا     ةةةة     ةةةةسو  ليونسةةةةةسن  ةةةةس    
  رةةةةة  ن     خةةةةى  اروةةةةة   ن اة ةةةة .   ةةةةةة  و  

    ةةة ن  -  نةةةسو  ةةةساَىة  و هةةةس وو  ةةة  وة   ةةة   
 ة ةو ةنط            اةة ةا اةراة ةئن و  ةرض  

 ي    ن  سرة س.  سر ة 
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 س  نسةةةةس  ن ةةةوَي  يةةةسوة اة ةةةسن  ةةةس  رر يةةةسو  
نسةةةة غ   نس   ساةةةةة   نسوة اةنةةة َي  نط    ةةة        
ر ةةة سوخى   ةةسو َةةةي  و   نةة و وون و  ليون نةةسن 
 ةةس  ةة  وة   ةةوون    رةةة  ن  ي   َيى ةةة ن مةةي    ةة   
اة ةة  ةةسوة. خوة ةةةس  ةةس  ةةسو  ةةسر وراة   ةةسي و  يةةس  

  و  ةرضة    رةة  ن   ةةاووة     ن  و ن  ةرض   ةسر ة 
 ةةسر وراة    ةةة  ةةةسر     ةةق ن ةةة اةو ةةة   تةسنسةةةس.  

َ   Frankensteinخوة نةةسر ن      اةة  َفةن نةة  ةن   
 س  ة ن اة  سوة  ةس ضةىن   Mary Shelley   ل     ر 

فةن ن  ةن ارئن ةةس  يس   وة   ةرض اروةةت اة ة    
   س هس وو هسة       ةرض نس  هس ووة  وةىل  او ةة 

يس روو    فسرة ة ةس  هسَي ةَسرئة  ةسوة و اةة ةوي  .    
 ةةس  رر  نةةس     يةةةةس  ةةى او ي   ةة  خةةو   ةرةةة .       
رةنطس  ةرض خوي    رة س    سرةو ض  س هس    و ةةس  
 ةةةةةسو م  وةن ة  نةةةةةس   ةةةةةس يةةةةةس ةةةةةةى و ه رة ةةةةة ر      
اة سونسوة و  س     سو ن ية ن   ى سَتةةسة    ةة س    

   يةةةةس ةةو ةةةة   اة ةةةة  . وةىل  رووة  ةةةة  اةنةةةة     
 ةرة    هسةةس  ةس اة ةة    ةى  س سةة   ا ه  نسر نةس        

 ة ن   وي  ر نس   ر ة س   ة  .
فسةلسةةةةةةةةةووف   سن ر   ةةةةةةةة   روونةةةةةةةة  اط  
ةسن نةةس   ةة ة    ةةس َةنط ةةس    ررةةة   ةةس م َينةةسرة      
خويق  نةةةةةسرة  ن اةا   هةةةةةسول  اةا  خةةةةةى  يةةةةةس رووة 
ة رة س ةةةةةس  ةةو ةةةةة    ةةةةةةرض نةةةةةس  ن   ةةةةة   ةةةةةة ن   

 Herbert هة ةةةة  رةةةة  وة.  ةةةى منوونةةةس   نةةة رة  س

Read :ةةىرئو  ى سَيةةس   ةرةةة ن  ةةس  ةة  وةةس    اةىل   
رة س   ي   ة   خةئاة وونةسوة ةة  ه رة ة ر  ةس ة        
  ةةسن و م    وة ةة   س  ن  ن ا  ةةط   ةةسن و  ةة   ةة و      
اةةةةة ن و ن   ةةةس  ةةةسةو و    ةةة   خىةةةة ن منةةةت  ةةةس 

    ةس     اسةنت ة     وورة س    س ى سل   س   ة
خىة ن  مة   ا  ةط   ةسن  رة  اخةسن((. هةسرو  اةَية  :       
         سن ر   ت م  ة  و ةةس  ى سَيطةس  ةة   ةس يةس      
يسنطةةةةةةسررئ َةةن  ةةةةةةة ن  سةس سوةهةةةةةةسَي ةان   ةةةةةةىرئو 
 ى سَيةس  ن. ة  ةس  ةتةةس  و ايو رة ةس   سوةةةس  ةةس     
ضةةىن م   سوةهةةسَي ةان يةةس م  وةن ة ةةس  ن  ن وة  ةة     

ا خةةةةةو  مسرةم  ةةةةة  ن   ةةةةةس   اروةةةةةةت اة ةةةةة  ((. وةىل 
 سةس سوةهسَي ةانس  ةسر  و فةسر  ن    ن  ةس  ةس اة ة        
وةمةةة ل   ىرة ةةة  يةةةس رة  خ ةةة ن  اةوَيةةةس   ةةة ر    .     

اوو  روو  هسةةةس: ةس ةةس   ةةسو   هة ةةة  رةةة وةت ةة  
م   و ةةةةةس  ةةةةس   ةةةةسر  و فسر  نةةةةس ةةةةة  ر اةةةةةةس    رر  
 ساوورخ  نسوة  ه نة  ن   ة  وور  يةس  ى سَيطةسا      

.  ةةةى منوونةةةس ةةةة و ن ةةةة  ر اةةةةةس    ةةةس ن       نةةة    ن  
  را نسوةةس ةةةس يسهس اةةةسر ا  ةةةس ر وة   َل  ةةةةسة      
ة ةاس . اووة : اةَية       ره  نة ن   نة  ل  و    ة رو     
رةو ةةةةة   َنةةةةة    مةةةةةةةطسي   ن م  وةنةةةةة ة  ن  ةةةةةس  
ة  طسةنةةةةةنت و ار  م   ةانةةةةةسوة هسةةةةةةسو اة ةةةةة    ةةةةةس  
 َسرئ نةةسوة  ةةى وة ةة   ضةة  سخو   نس  رةةةةسن يةةس ن   

 ىرئو  ى سَيةس  ن ض رةةةسر    ةسةن  هةسرو  اة ةة        
هةةةةةسر ن ةس  ة ةةةةةس  يةةةةةس ضو رضةةةةة  وةةس   خةةةةةى        
ض رةةةةةةسر   ةةةةة    ةةةة ة    ةةةةس اةةةةةةسَت  يةةةةس  ةةةة ر     

ةةةسن  ل و يةةة ن ةةة اةو   -    ن  ةةسوة اة ةة    ةةس نةة   
ةةةة   ر  ىل  ا  ةةةو َ قةةةسو رة ن  ةرة ةةةس  نَ  وة ةةةو   

ى سَيةس     رو  ة ية ة   ةىاة ةن  اةمو   نةسوة.  ىرئو    
خى     اةةو نن ا اَةس  ة ةاةس   ةس خىةة ن هةس          
                  ةةةةةةةةس  ا اَ نةةةةةةةةس  سةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةى    اةةةةةةةةةس    ةان    

قةةة نوون  َنةةة   من  سةةةة وور  ةةةس ار     ةةةةان و     
 ة  طسةننت.((

يةةةةةةةس َةةةةةةةسل   رةةةةةةةة وة ةةةةةةةو ة  ا نةةةةةةة  اة ةةةةةةةة   
 سن ر    س  ن  ا     و  ةس   هسةس يسو رووةوة 

رة ةة  يةةس قةة نوون  َنةة     ةةس اا ن  ةةس م  وة ةة     ى
اةنةةةةةة   و ةةةةةةةسن   ةةةةةةةوورة يسةةةةةةةسر رةة ةانةةةةةةسوة   
ةةةسريس سر  ا  واة َةة  ا مَلىةةة  نس  ن  اةةةةسَتة     
ن وةن . رة  روون  اة  ةسوة  ةس َ سن ر ة   َ و ةةس    
 ى سَيطسةس       حةو يةئ ن  نةس   ى سَيطسةةس    ة       
قةةة نوون و هسرو     ةةةسوة  ى سَيطسةةةةس    ةةة   ن ةةة   .     

ر   ةةةةةةت  ةةةةةةىن       ى سَتةةةةةةةسة  ت    ةةةةةة    سن 
مسةن ة  وةىل   س  ة  وةةس   ة ةاةسة  ي     ةا ةةسوة    
و م   و ةس  سو رة طس هسرة خ ةةسةس  ةس  ةسق   و  ة وة      

 مسةن   اة  .
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ا ننةةةةة ن  ةةةةةسوة  ةةةةةس ة  ةةةةة س     يةةةةةس رة  ةةةةة و  
ق نوونطسل ةسن نس  يس ة اةةةةن    وة   ى سَيطسا  

  م   نة و  . يةس هةسر    م  وة  س    رة  س   س وو  سوت
 ى سَيطسةس ةة    ةةةسرةة ة   ةة    ةةة ن مسرةةةةسن وو      
م  وة  س رة   و ق نوونطسي    هس ن ةة   ةسو  سر  نةس    
اة ر    سن  س ين ن و م  و ن   و نن ين و   ا ةسة  
خىةةة ن   ةةسن و يسةةة ةسة    ةة ةن. ق نوونطةةسىل وةةةة    
هةةةةةسن  ةةةةةس م  وةن ة ةةةةةس  ن  خ  ةةةةة  ن رة   ةخةةةةةسن      

طةةةةةةةةةةةسىل ا  ضةةةةةةةةةةة ت   س    وورة ةةةةةةةةةةةس  ن و ق نوون
 ى ةانسوة  خو ران  ةة ن ر وو  ة  ر   ق نوونطةسىل    
و   هةةةةةةسن  ةةةةةةس  ةةةةةةسو   رو ةا نةةةةةةس   ةةةةةةة ن  ةةةةةةس    
 سريةوةنةةةة ة  خ  ةةةة  ن  ةةةةةة ن ةةةةة ةو هةةةةى و  ةةةةةىرئو     
 ى سَيس ةةةةس  ةةةةس َنةةةة   اةَسةةةةةسنن حةةةةسر   اة ةةةةسن.   
ةةةةةةةةسر  ر   ةةةةةةةسوة  ةسن نةةةةةةةس  يةةةةةةةس  ى سَيطةةةةةةةس   

س   سَةسر  ةس ملسةةس        رة  ن     َيى ةن    ةسن ن
و   ةةةةةة اة   ةة  ةةةةةسوة  ةةةةةس يسةةةةةةسر اَيةةةةة     ةةةةة     

اة َ ةةةةةس   رةةةةة    سن ر   ةةةةت خةةةةى   ةةةة     نةةةة  
قة نوون  و  هةسر اة   نة    ةةس يةة ن  خ  ة  ن و يةةة ن       
 ى سَتةةةسة  و  ةة  وور  رة  اخةة  .  ةةسو   ر سةةةس    

اةَي  ت:  س  ى سَيطس   ةرة      يةس هةسر   ةة          
ر  ن خسةةةس  ا مبةةس ر    ةةس هةةسر      ةةت  اة ةة   يسةةةس  

 ةرة س    و ن  ت  سو   رة       س خى   سر ةة    
اة  ن  ةةةةت    ر سةةةةةس   خسة َي  ةةةةسو  ةةةة ة ن  هةةةة ث 
  ةسخ   ةةةة  ن    ن  ةةةةس. ضةةةةون س  ى سَيطسةةةةةس   يةةةةس    

اةَية       ى سَيطسةةس      رة    سةس  هسرَ   هسروة و 
 ةةةةة   ن ةةةةة   (( ن    ةةةةةت    سَي ةةةةةس اة    ةةةةةس نةةةةةس  ن و      

 ةا ةانسوة  هس  ن  ى سَيطس.ر
   ي  ةةوة وةووة   ةةس  رة   ةس  م  وة ة اوون     
قةة نوون يةةس  ى سَيطةةس   ةرة ةةسوة اةةةة     ة     ةةى   
مةةةة  رة    ا   ةةس م  وةن ة ةةس   ةونةة و ةةةىَي   ةةس     
  ةس سوة هسةس: ا خةو  اة ةة     ر ةس  قة نوون يةس      
ة  ةة س   ا مَلىةةةط  ةةوا    ةة  ةةسوة  يةةس فسةةةَل      

    وةَت    س س اةاةةنسوة.اووة 
 

 
 سةرضاوة

 (27ةل لس ي مل  ملعةفس   -  هي ف ةة  يق نون 
 ةةمجس ةل ب  يعوةص.
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 ئةدةب ضيية؟ 
 )بةشي دووةم(

 
 

  رؤجةر فؤلةررؤجةر فؤلةر
  لة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيدلة عةرةبييةوة: شاهؤ سةعيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا. جيهان
ئاشكراية "ئةدةب" لةدَيرزةمانةوة، شَيوةيةكة 
لةطوتار كةثةيوةندييةكي تايبةتء طرنطي لةطةَل 
جيهاندا هةية، بةالم سروشيت ئةو ثةيوةنديية 

تووة. بةثَيي ضاخة تيوريةكان طؤِراني بةسةرها
 احملاكاة(تيورةكاني طَيِرانةوة يان الساييكردنةوة )

جةخت لةسةر بريؤكةي "الساييكردنةوةي جيهان" 
دةكةنةوة، بِروايان واية ئةوةي لةجيهاندا هةية 
خاوةني بووني تةواوي خؤيةتي. زؤرجار ئةم بِرواية 
بةئاشكرا دةرناكةوَي تةنانةت لةو كاتانةشدا 

تؤماركردنء طَيِرانةوةي كةبةرطري لةخةسَلةتةكاني 
سروشيت دةكرَي لةرؤماندا. بةمانايةكي طشتيرت، 
 تيؤرسازو ِرةخنةطرةكان ضةمكي "الساييكردنةوة"
يان بةشَيوةيةكي ئةوتؤ شيكردؤتةوة كةثَييان 
وابووة ثرؤسةيةكي بنياتنانة لةثَيناو ئةفراندني 
وَينةيةكدا بؤ واقع يان دروستكردني ديدَيكي 

ع. ثاشان هةنطاوَيكي طةردووني بؤ واق
 ضاوةِروانكراوي بةدوادادَي كةبريتيية لةبةراورد
كردني زماني "شيعريي" يان "ئةدةبي" بةزماني 
 زانسيت يان "مةرجةعيةت" بةثَيي ئةدةبيةتي دةق: 
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"ئاشكراية جةمسةري هونةري ئةدةبي لةذانرة 
تةقليديةكاندا هةية: لرييكي، داستاني، شانؤيي. 

طةِرَيتةوة بؤ جيهانَيكي ضاوطي هةموويان دة
جيهانَيك  لةخةياَل  يان، fictiveخةياَلي 

imagination طوتار لةرؤماندا، يان ضامةي .
شيعريي، يان لةشانؤدا لةِرووي ئةدةبييةوة ِراستطؤ 
نييةو بابةتَيكي لؤجيكي نيية. ضونكة جياوازييةكي 
                 طةوهةري و طرنط لةئاراداية لةنَيوان 

كة دةشَي لةِرؤماني  -لةاليةك–ي ئةدةبي طوتار
دا هةبَي، كة -مَيذوويي يان لةرؤمانةكاني بةلزاك

هةوَلدةدةن زانياريي لةسةر واقعي ِراسيت ثَيشكةش 
بكةنء.. لةنَيوان خودي ئةو زانياريانةي كة 
نوسةراني بواري مَيذوو كؤمةَلناسي ثَيشكةمشان 

 ،wellek& warren. )"دةكةن، لةاليةكي ترةوة
 ( 25، ل1963

" و fictiveهةردوو زاراوة بنةِرةتيةكة "خةياَلي 
" لةِرواَلةتدا هاوواتان. ئةمةش imagination"خةياَل 

تاك واتايي زاراوةي خةياَل دةطةيةنَيء ماناي ئةو 
هَيزة ئةفرَينةرة دةردةخا كة تواناي وَيناكردني 
جيهانَيكي راستةقينةو ضاوةِروانكراو دةطةيةنَي. 

" real worldكة "جيهاني راستةقينة  جيهانَيك
لةخؤدةطرَي. ئةم ديدة بؤ داهَيناني شيعر 
شَيوازَيكي كالسيكي وةرطرت لةسةر دةسيت فليث 

لةكتَيبةكةيدا "بةرطري  philip sidnegسيدني 
. تةنانةت Apologie for poetrie (1595)لةشيعر" 

جياكاريي ويَلَيكء وارين لةنَيوان طوتاري خةياَليء 
دا وةك دةنطدانةوةي قسةكةي يري مَيذوويطوتا

سيدني وابوو كاتَي ووتي: "شاعري هيض شتَيك 
 ناسةملَييَن، بةالم هةرطيزيش درؤناكا". 

هةرضةندة دةقي خةياَلي جيهانَيكي راستةقينة 
دروست ناكا، بةالم جيهانَيك لةداَلغةي مرؤظدا 
دروست دةكا كة تا ئةندازةيةكي زؤر خاوةني 

تايبةمتةندييء وردةكاريية.. ئةَلبةتة زيندوَييتء 
ئةوانةش خةسَلةتطةلَيكن كة رةخنةطرانء نوسةران 

زؤر سةراسيمةن لةئاستيدا. بؤ منوونة لةثاشكؤي 
 Theي رؤذنامةي سةندةي تاميس  -كتَيبةكان

Sunday Times باس 1988ي ئؤكتؤبةري 9، رؤذي ،
لةسَي رؤماننوسء شاعريَيك كراوة شاعريةكة 

(ةو ضةند حوكمَيك خراونةتةِروو larkin -)الركني
 -كةثةيوةندييان بةبابةتةكةي ئَيمةوة هةية: "وزةي

لة وةسفكردندا تايبةمتةندييةكي  -ئةو ئةديبة
ئةوتؤي ثَيدةبةخشَي كةدةيكاتة رؤماننوسَيكي 

بة  -خةريكة-خاوةن تواناي طةورة"، "ئةو وزةية
وةسف دةتةقَيتةوة"، "رؤمانةكة بةشَيوةيةكي 

اكَيش ذيان دةكا بةبةري وردةكاريية سةرجنِر
كؤمةاليةتيةكاني ساالني ثةجناكاندا"، "واقع تيايدا 
بةوردةكاريةكانيةوة جةخيت لةسةر كراوةتةوة". 
ئةَلبةتة قسةكردن لةتايبةمتةنديي هةر دةقَيك 
ئةطةرَيكةو لةئاراداية، )بةالم( زؤربةي رةخنةطران 

. كاتَي بةورياييةوة مامةَلةي لةطةَلدا دةكةن
هةوَلدةدةين قسة لةثةيوةنديي نَيوان دةقء ذينطةي 
كؤمةاليةتيء مَيذوويي بكةين، دةبينني سةختة 
ئيدعاي نةمريء خةسَلةتي طةردووني دةقة 
ئةدةبيةكان بكةين. سةرةجنام دةبَي ئاسانكاري 
بكةين لة لةهجةي حوكمي رةخنةيي بةوةي 
حوكمَيكي منوونةيية يان حوكمَيكة دةربارةي 

ايبةمتةنديي دةق، ضونكة ئةو جيهانةي كة دةق ت
دروسيت دةكاو ذياني بةبةردا دةكا، هيض نيية جطة 
لة منونةيةك لةمنونةي بوونةوةران، ثاشان ئةو 
منوونةية قابلي هةمواركردنة لةبةر رؤشنايي 

طشتييةكان. كارَيكي  ياساكاني طةردونء راستية
 -هةروةك بةرطريكاران لة "ئةدةب" دةَلَين-وا

ئامرازَيكة كة ئةدةب لةِرَيطايةوة "هةقيقةت" وَينا 
دةكا، تةنانةت طةر دةقةكاني ئةو ئةدةبة هةَلطري 
بابةتي لؤجيكيء بةهاكاني راستطؤييش نةبن. 
يةكةمني كةس كة ئةم بابةتةي وروذاند د. جؤنسن 

Dr. johnson  بوو، بةالم تاوةكو ئَيستاش ثةيوةنديي
ي طشت لةناو دياليكتيكي سةبارةت بة "بوون
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 تايبةتدا" رةخنةطرة هاوضةرخةكاني سةرقاَل
 كردووة. 

سةرنج: ثَيداطرتين تةقليديانة لةسةر 
جياكاريي نَيوان دةقي "خةياَلي" و دةقي 
"ناخةياَلي" وةك ثَيوةرَيك بؤ حوكمي "ئةدةبي" 
لةبةرابةر حوكمي "نائةدةبي"دا، كَيشةيةكي ئاَلؤزي 

ةو قسةيةي دةَلَي لةتيؤري ئةدةبدا دروستكردووة. ئ
دةقي ئةدةبي خةياَليية، واتة ذَيدةرَيكي نييةو 
واقعَيكي جيا لةسةر بنةماي بةَلطة ناطوَيزَيتةوة.. 
قسةيةكة بؤ داماَليين دةق لةهةر شيكارييةكي 
ئةقاَلنيء لؤجيكي )كَيشةي دابِراني دةق ئاَلؤزتر 
دةبَي كاتَي باس لةسةربةخؤبووني دةكرَي.. بِروانة 

ج(. بةطوَيرةي دةقناسي لةِرووي بِرطةي: 
زمانةوانييةوة، جياكارييةكي لةو شَيوةية ثَيويست 
نيية. بؤضوونَيكي باويش هةية دةَلَي دةقةكان 
بنياتء قةوارةي خؤيان هةيةو زمانناسي ديدي 
خؤي ثَيشكةش دةكا سةبارةت بةجيهاني )دةق( 
لةِرَيطاي ئاشكراكردني بنياتء تايبةمتةنديية 

يةوة. ئةَلبةتة لَيرةدا جياكارييةكي سيمانيكيةكان
فةلسةيفء جياكارييةك لةذَيدةر )مةرجةعيةت(دا 
هةية لةنَيوان جيهاني ئةفرَينراو لةرؤمانء جيهاني 
هةواَلئامَيز لةرؤذنامةدا.. هةرضةندة "ئةفراندن" و 
"هةواَل" لةِرووي سيمانتيكاي دةقةوة يةك شنت. 

كي ضونكة ضريؤكي رؤذنامةواني هةر وةك ضريؤ
ئةدةبي )كة كةسايةتيةكاني خةياَلني و تيايدا 
تومخةكاني طَيِرانةوة بةكاردَين..( بريتيية 
لةئةفراندني طوتار )ئةَلبةتة مةبةستم لةو ضريؤكة 
رؤذنامةوانيانةية كةِرووداوي راستةقينة دةطَيِرنةوة، 
نةك ئةو حيكايةتة فةنتازيانةي كةرؤذنامةكان 

تة ئةو رؤذنامانةي كة "تابلؤيد" باَلويدةكةنةوة، وا
. تا ئَيستا سَي ناوضة (ريسواييةكان باَلودةكةنةوة

لة زانسيت زمانناسيدا هةن، كة لَيكؤَلينةوة 
لةبارةيانةوة بةردةوامةو هاريكارميان دةكةن بؤ 

 تَيطةيشنت لةسروشيت سرتةكتوريي طوتار: 

يةكةم: دةروازةي دةروونناسي مةعريفي 
cognitive psychologyها واتاناسي مةعريفي  ، هةروة

cognitive semantics كة لةبارةي ثرؤسةي ،
واتة -ثَيكهَيناني جيهاني دةقةوة دةكؤَلنةوة

دةربارةي ضةمكةكانء ثةيوةنديية بابةتيية 
دةربارةي ئاستةكاني لَيكسازي  -تَيكِرذاوةكان

schemata  كة ضوارضَيوةو بنةِرةتي دةقةكانء جؤرة
وة. ئةو ئاستانةش بةراييةكانء..هتد، دةطرَيتة

ئاسيت مةعريفني كة داهَينةرانء وةرطراني دةق 
بةشداري تَيدا دةكةن، هةروةها خوَينةران لةِرَيطاي 

 جفرة زمانةوانيةكانةوة ئةو كارة دةكةن. 
(de Beaugrande& Dressler, 1981, chap.5 ) 

، inferencingدووةم: ثرؤسةي ئةجنامطريي 
ي ثةيوةندييان يان سؤراخكردني ئةو زانياريانة
 بةشيكردنةوةي لَيكسازييةوة هةية. 

بةطوَيرةي ئةم ثرؤسةية دةقةكان لةبةر 
رؤشنايي زانيارييةكامنان لةمةِر جيهان 
شيدةكرَينةوة، واتة ناسيين ئةو سيستمي بريو 

 بِروايانةي كة لةدةقةكان ئاالون.
(Downs, 1984, chap 9, brown & yule, 1983) 

 functionalرماخنوازي  سَييةم: زمانناسي فة

linguistics (1985  وHalliday كة هاريكارميان )
دةكاو كةرةستةكاني شيكردنةوةي دةقء 
لَيكؤَلينةوةي جيهاني دةقمان ثَيدةبةخشَي، 
هةروةها ناسيين سةرضاوةكاني دةقء كاريطةرييان 
لةسةر هةَلبذاردني )تومخةكاني( زمان كة هاَليداي 

  (12)كاني زمان. ناويدةنَي فةرمانة ثةتية
(Halliday, 1971, 1978. Fowler, 1977, 1986) 
 

 ب. نووسةر
تا سةردةمي بنياتطةري و ثاش بنياتطةريش، 
زؤر طرنط بوو الي ئةوانةي سةرطةرمي رةخنةو 

وون كة نووسةري دةق كةسَيك بَي بتيورةي ئةدةبي 
شوناسَيكي دياريكراوي هةبَي. هةرضةندة ئةوانةي 
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اوضةرخةكاندا كاردةكةن نكوَلي لةم لةبواري تيورة ه
طرنطيثَيدانة دةكةن بةالم تاوةكو ئَيستا خوويةكي 
باوة لةناو رةخنةطراندا. ئةو كاتةي ئاشكراكردني 
شوناسي نوسةر دةبَيتة كارَيكي سةخت، ئةوا ئَيمة 
ناضارين وةك ئةطةرَيك قسةي لةسةر بكةين، وةك 

ةي ئةو قسانةي دةربارةي شاعريي نةناسراوي ضام
دةيكةين. ئةَلبةتة نوسةر  Beowulf (13)بيؤَلف 

يان  authorثَيطةيةكي مةزني هةيةو بة "دانةر" 
دةكرَي. شاعري وةك ناونان  ناوزةد poet"شاعري" 

لةدايةلؤطي تيوريي طشيتء لةبواري بةرطريكردن 
لة"ئةدةب" بةكاردَي، سةرباري جياوازيية 

نةريش ئةدةبييةكان لةذانرو شَيوةي عةروزيدا. دا
)وةك ناونان( جؤرَيكة لةمتمانة بةخشني و ستايشي 
بةردةوام. هةر بؤية ئةديبةكان وةك فةيلةسوفء 

يةكَيك  shellyري تةماشاكراون، شيللي حاسدانيارو 
بوو لةوانةي زؤر بةتوندي ثشتطرييي لةو بؤضوونة 

 ,1821دةكرد، لةكتَييب )بةرطريكردن لةشيعر 

Defence of poetryدا هاتووة ) : 
"شاعريان.. تةنها دانةري زمان، مؤزيك، سةما، 
تةالرسازي، ثةيكةرتاشي و نيطاركَيشان نني.. 
بةَلكو دانةري ياساكانء دامةزرَينةري كؤمةَلطاي 

كاني ذيانء ئةو ةشارستانيشن.. داهَينةري هونةر
مامؤستايانةن كة لةضةثكَي جوانيء راستطؤيي 

ونراوة هاوجؤردا )..( ديدي هَيزي غةييب، كة نا
ئاين، يةكدةخةن.. شاعريان ياسادانةرة ناديارةكاني 

 (in Adams, 1970, p. 500) جيهانن.
ئةوان هةندَي جار ئيلهام لةخواوةندةكاني 

(ي يؤنانةوة وةردةطرن، كةسروشيت musesهونةر )
)دةرووني( يان دةوروذَييَنء دةياخناتة دؤخي 

)وةك شكسثري(. هةروةها  frenzyسةرسامييةوة 
يهاني مرؤظ بةرزتر دةبنةوةو دةضنة دؤخَيكةوة لةج

كة تواناي وَيناكردنء تةفسريكردني جيهانيان 
هةبَيت بةشةفافيةتَيكي زياتر لةوةي لةتواناي 
مرؤظداية، هةندَي جاريش ثةنا دةبةن بؤ بةهرةو 

لَيهاتوويية تايبةتةكانيان لةو ثَيناوةدا. شاعريو 
يذييان  تبري دانةرةكان بِرَيكي نائاسايي لةداناييء

ثَيبةخشراوة، يان خةسَلةتي زاتي زؤر طرنطيان 
ثَيبةخشراوة وةك هاوسؤزيء لَيبوردنء تواناي 

 words worthرابةرايةتيكردن، بِروانة ؤردس ؤرس  
كاتَي دةَلَي: "شاعري كةسَيكة كة تواناي ثةيربدنَيكي 
زيندووي ثَيدراوة، هةروةها حةماسةتَيكي ثِر لة 

زايي لةسروشيت مرؤظي هةست ناسكيء شارة
ثَيبةخشراوة. ئةوانةش خةسَلةتطةلَيكن كة 

 ,in Adamsلةسةروو سروشيت مرؤظةكاني ترةوةن" )

1971,p. 437 هةندَي جار بةو خةسَلةتانة دةوترَين .)
واتة  ،"داهَينةرانة" يان "خةياَلي" يان "ئةفرَينراو"

ان يتواناي ئةفراندني جيهاني تازةو جيهاني خةياَلي
 بوو (يشcoleridgeئةمة ثَيناسةي )كؤلَيردج   هةية.

بؤ خةياَل "وزةيةكي لَيكدراوي سيحريية" 
لةهاوسةنطيء كؤكردنةوةي نَيوان خةسَلةتة 
هاودذو ناجؤرةكاندا بةرجةستة دةبَي.. شتة 
سروشيتء شتة ناسروشيتء دةسكردةكان 

 تَيكةَلدةكاو دةيانطوجنَييَن ثَيكةوة"
(Adams, 1971, p.471 ) 

ثَيناسةية كاريطةرييةكي زؤري هةبوو ئةم 
لةسةرجنِراكَيشاني رةخنةطراني بزاوتي رةخنةي 

، دةربارةي هةردوو خةسَلةتي New criticsنوَي 
 يةكَييتء ثةشَيوي لةدةقةكاندا.

وةك ئةبرامز تَيبيين  -بزاوتي رؤمانسي
خودي شاعريي كردؤتة تةوةري سةرةكي  -كردووة

تكردن لةخود بايةخي تيورةي رةخنةيي. طوزارش
تةنها ئاماجني ناوةِرؤكي ئةدةب نيية، يان تةنها 
جؤرَيك نيية لة "هةَلقوالني خؤِرسكانةي هةستء 
سؤزة بةهَيزةكان" وةك ؤردزؤرس وتوويةتي.. 

واتة  بةَلكو بووةتة ئاماجني شَيوازي ئةدةبيش،
ةجنةيةكي تايبةت بةكةسايةتي ثبةجَيهَيشتين شوَين

 نووسةرة شَيواز نوسةر، ئةو خةسَلةتةي كة
طةرةكانء رةخنةطرة رؤذنامةنوسةكاني سةرطةرم 
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كردووة، بةالم الي رةخنةطرة ئةكادمييةكان زؤر 
بايةخي ثَينادرَي. بؤ منوونة لةِرانانَيكي رةخنةيي 

( دا Larkinبؤ ديواني شاعري )فليب الركن 
 داِرشتنَيكي رةخنةيي لةجمؤرة هاتووة: 

بةشيعرةكانيةوة "شوَينثةجنةيةكي طاَلتةجاِري 
ديارةو هةندَي جار تةوسئامَيزة، بةالم راشكاو و 
تايبةتن، شوَينثةجنةيةكي دةنطي شيعريي كة 

 ئاسان نيية بةالم قةبةش نيية.."
(The Sunday Times. 9 October, 1988) 

هةندَي لةرةخنةطران لةطةَل ئةم تيورية 
 (1917)"طوزارشتخوازة" نني، وةك ت. س. ئيليوت 

T. S. Eliot  كة جةخيت لةسةر نةبووني خودطةري
لةداِرشتين شيعردا كردؤتةوة "ضاوطي هونةرمةند 
بريتيية لةهةالتين بةردةوام لةخود، هةروةها هةالتن 

رةخنةي نوَي " (Adams, 1971, p.785)لةكةسايةتي
"ثَييواية كة ثَيويستناكا كةسايةتي "دانةر" شوَين 

دوور  بايةخ بَيت، ضونكة ئةوةي دةينوسي
خستنةوةي خودة لةدةق، رةخنةيش هيض 
ثةيوةندييةكي بةمةبةست يان بةكةسايةتي ئةوةوة 

(. بةَلكو ثَيويستة بايةخ wimsatt, 1954نيية )بِروانة: 
بةسنعةتةكةي بدرَي لةسةر ئاسيت دةق، واتة 
خودي كارةكة. بؤضوونَيك هةية زؤر ثةِرطري ترة 

وونةي داواي وةالناني "دانةر" دةكا، ئةو بؤض
( ي بارت structuralismكةثاشرت تيورةي )بنياطةري  

Barthes   و فؤكؤFoucault (1979 بةالم لةطةَل .)
ئةوةشدا، تا ئَيستا قسةكردن لةكةسايةتي "دانةر" 
كارَيكي ثَيويستةو لةبريوِراي طشتيدا سةبارةت 
بةبواري "ئةدةب" و بةدواداضووني رةخنةيي 

 ئامادةيي هةية. 
 سةرنج: 

ور خستنةوةي دانةر )نوسةر(و وةالناني دو
لةطوتاري بنياتطةريدا رةتكردنةوةي ئةو بِروايةية 
كةثَييواية مةعريفةيةكي بةهَيزترو باالتر بووني 
هةية، هةروةها رةتكردنةوةي مؤنؤثؤلي تاكةكةسة 

بؤ دةقةكانء واتاكانيان. سةرةِراي ثةسةندكردني 
"نوسةر" بؤ  ئةم خاَلة، بةالم جَيي خؤيةتي زاراوةي

ئةو كةسة بةكاربَيت كة لةثرؤسةي بةرهةمهَيناني 
دةقدا كاردةكا. ئةوكات دةتوانني نوسةرةكان 
بةطوَيرةي دؤخي رؤشنبريي و ئابوريانء شوَينيان 
لةدةزطا جؤراوجؤرةكاندا وةسفبكةين، واتة: كَي 
كارةكانيان باَلودةكاتةوة، ئةو ئامرازانة ضني 

ء فيدراسيؤنانة كامانةن بةكارياندَينن، ئةو يةكَييت
كة ئنتمايان بؤيان هةية، ضؤن كرَي وةردةطرنء 
لةكوَيء ضؤن كاردةكةن؟ )دةشَي ثرسيارطةلي لةم 
جؤرةش لةخوَينةران بكةين( هةلومةرجي 
بةكارهَيناني زمانةواني دؤخةكاني طوتارو رةهةندي 
واتاكان دياريدةكا بؤ ئةو كةسانةي كةزمانء كتَيب 

ةش بابةتَيكي بةرباَلوة بةكاردَينن.. ئةم
 ethnography ofلةئيتنؤطرافياي ثةيوةندخيوازيدا 

communication .)14(  
 Bauman & Sherzer, 1974. Cumperz)بِروانة: 

and Hymes, 1972) 
هةمان ثرس لةشيكاريي ماديانةي ثرؤسةي 

 بووني بةرهةمهَيناني دةقء شَيوازةكاني وةرطرتنيدا

ةكَيك لةداخوازية (. يEagleton 1976هةية )
توندةكاني زمانناسي، كة هاريكارمياندةكا بؤ 
تَيطةيشنت لة هةَلوَيسيت نوسةرو دةقء كؤنتَيكست، 
ئةوةية كة طوتارو مةغزاي طوتار لةِرووي بونيانةوة 
ثَيش ثرؤسةي نوسني دةكةون. نووسةر دةتوانَي 
وشةو ثَيكهاتةكان هةَلبذَيرَي، بةالم ثةيوةندي ئةو 

دةبَي كة وشةو ثَيكهاتةكان بةواتا كاتة دروست
كؤمةاليةتييةكان تَير دةكرَين. ئةو كات دةتوانني 
بَلَيني كة نوسةرانيش وةك هةر بابةتَيك، لةِرووي 
سيميؤتيكيةوة دةبنة ئاماذةطةلَيك لةدةقةكانياندا. 
ئةو سةرابة تةفرةدةرةش كة لةدةقدا هةية وةك 

 implied author   (Booth, 1961 ("دانةري ثةنهان"
بنياتَيكي ئةوتؤ دةثؤشَي كةنيشانةكاني بؤ خوَينةر 

 ِرووندةبَيتةوة. 
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 ج. خويَنةر

هةستكردن بةهؤشياريء رَيز لةئاست 
"دانةر"َيكي باال دةست بةسةر دةق "كارةكة"دا، 
واتة بووني خوَينةرَيكي ثاشكؤ كةرؤَلَيكي ئةوتؤي 

. نييةو خوَينةرَيك كةلةذَير كاريطةريي كارةكةداية
درومشي ئةوانةي بةرطري لة"ئةدةب" دةكةن زادةي 

ة كةدةَلَي: "شيعر -قسةيةكي بةناوبانطي هؤراس
ضَيذبةخشء سوودبةخشة"، واتة "ئةدةب" دوو 
ئاماجني هةية: لة يةك كاتدا ضَيذ بةخوَينةر 
دةبةخشَيء شتيشي فَيردةكا. زاراوةي سةرةكي 

 " لةِرستةكةدا، بةضةند شَيوةيةكpleasure"ضَيذ  
ثَيناسةدةكرَي: هةستكردن بةثايةبةرزي، 
ثابوونةوةي دةروون لةِرَيطاي هةَلِرشتين هةستء 
سؤزةوة،  يان ثَيكةوة طوجناندني هاندةرةكاني 

(. يان سةرسامبوون Richards, 1924)ناخي مرؤظ( )
بةلَيهاتوويي شاعري. لَيرةوة كاتَي قسة لةديواني 

ا، دةكرَي )الركن( دةكةين كةثَيشرت ئاماذةمان ثَيد
، وةك نيوشةي "ضَيذ" ضوارجار لةسةر يةك بةكاربَين

"ضَيذي هاوجؤريي بةرايي.." و ئاستةكاني تري 
ضَيذ. تيؤرة زؤر "ئيستاتيكيةكان" خؤيان لةبابةتي 
"ضَيذ" دةثارَيزن و وةك دؤخَيكي وةستاو تةماشاي 

ن ئةو دؤخةي ناودةنَين يدةكةن. ويَليكء وار
وونَيك كةثَيويست ناكا" "لةسةر وةستان، يان ثَيض

 (. 32، ل1963)
بةالم نيوةي دووةمي ِرستة كورتةكةي هؤراس 
باس لةسودي "ئةدةب" دةكا كاتَي خوَينةر ئاِراستة 
دةكا. ويَلَيك و وارين لةو بارةيةوة دةَلَين: "زماني 
ئةدةبي دةخوازَي كاريطةري لةسةر ديدوبؤضووني 

طؤِرَي" خوَينةر هةبَي، فريوي بداو دواجاريش بي
(. كَيشةكة ئةوةية كة لةحاَلةتَيكي 23، ل1963)

وادا ناتوانني بةئاساني جياكاريي لةنَيوان "ئةدةب" 
و ئةدةبي ريكالم و وتاربَيذيدا بكةين. ئةو دوو 

ن( بةدرَيذايي سَي الثةِرة ينوسةرة )ويَليك و وار

هةوَلدةدةن ضارةسةري ئةم كَيشةية بكةن، دواجار 
ي كة "شيعري راستةقينة ئةطةنة ئةو بِرواية

بةشَيوةيةكي ضاوبةستةكي كاريطةري خؤي 
(. هةرضةندة ئةم 24بةسةرمانةوة جَيدَيَلَي" )ل 

دياريكردنة بةس نيية بؤ ضارةسةري كَيشةكة، بةالم 
هةستَيكي ئةوتؤمان ثَيدةبةخشَي كة "ئةدةب" 
ئاماجنَيكي ئايدؤلؤجي شاراوةي هةية. ئةَلبةتة 

ة قةناعةمتان ثَيبكا، ضونكة مةرج نيية ئةو ئاماجن
هَيَلَيكي فَيرخوازي راشكاوانة لةرةخنةي 
ئينطليزيء ئةمريكيدا هةية دةربارةي توانا 
ئةخالقيء رةوشتيةكاني "ئةدةب"، يان ئةوةي 
كةناوي دةنَيم هَيَلَيكي ناسك كة دذي رةوتي 
ماديية. بنةماكاني ئةم نةريتة دةطةِرَيتةوة بؤ ِرةوتي 

ردةمي فيكتؤريدا دةربارةي ئاين، ِرةشبيين كة لةسة
زانستء دياردةكاني طةندةَلي لةكولتوري ضيين 

 & Wimsattناوةِراسيت ئينطلتةرا لةئارادا بوو )

Brooks, 1967, p. 440 بةالم درومشي ئةوانةي .)
باوةِريان بةخةسَلةتة ئةخالقيء ِرةوشتيةكاني 

(ةوة Arnold"ئةدةب" هةبوو لةاليةن )ئارنؤَلد 
 وتي:  و دا داِرَيذرا كاتَي 1880 لةساَلي

"ذمارةيةكي زؤري مرؤظةكان، ثاشان 
ذمارةيةكي زؤرتر، )رؤذي لةرؤذان( دةطةنة ئةو 
بِروايةي كة ثَيويستة بطةِرَيينةوة بؤ شيعر تا 
ذيامنان بؤ شيبكاتةوة.. تا خؤشنودمان بكاو 
هؤكاني مانةوةمان ثَيببةخشَي. طةر شيعر نةبَي 

مَينَيتةوة، رؤذَي دَي شيعر زانست بةنوقساني دة
دةضَيتة جَيي ئةو شتانةي دةربارةي ئاينء فةلسةفة 

 (Adams, 1971, p. 596باسيان دةكةين". )
سةدةي بيستةم ئةو ديدوبؤضوونانةي 
بةخؤوةدي كةثَييانوابوو "ئةدةب" و فؤرمةكاني 
ديكةي هونةر، هةَلطري هَيزَيكي ئةخالقيء 

ئةو جيهانانةن كة  كولتوورين، ثابةندي ثَيوةرةكاني
لةكتَيبةكاندا هةنء وَينةي ِريطاكامنان بؤ دةكَيشن، 
بةها مرؤيية جوانةكامنان نيشاندةدةن، لةثَيناو 
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هاوسةنطي ِراطرتن بةرامبةر ئةو رةوتةي دذي 
 . philistinismهونةرو رؤشنبرييية 

ديدَيكي تر هةية سةبارةت بةثةيوةنديي نَيوان 
نكةوتواني "ئةدةب" و خوَينةران، كةشوَي

 Russian Formalismقوتاخبانةي فؤرماليزمي روسي 
بةثَيي ديدي -كردوويانةتة بةَلطةي خؤيان. دةق

تةوةري بايةخة، بةالم )لةهةمان  -فؤماليستةكان
         يةت يان دذة فكاتدا( دةبَي تيورةي نامةئلو

لةبةرضاوطرين،  (15)( Defamiliarzationئاشنايي )
لؤجيية لةكاتي وةرطرتنء كةتيورةيةكي سايكؤ

 ,1965)خوَيندنةوةي دةقدا. فيكتؤر شكلؤفسكي 

1917) shklovsky  ثَييواية كة ثرؤسةي وةرطرتن
لةذياني ئاساييدا ثرؤسةيةكي دووبارةو رؤتينيية، 
بةالم جيهاني هونةر كة زمانَيكي تَيدا بةكاردَي 

كي ثَيويستة كة يةثَيشرت بةكارنةهاتووة خوَيندنةوة
يية، خوَينةر ناضاردةكا ثةردةي ئاسان ن

مةئلوفيةتء ئاشنابوون لةبةرضاوي خؤي هةَلماَلَي 
و لةبةر رؤشنايي تيشكَيكي نوَي بِروانَيتة جيهان. 
ئةم تيؤرةية دةِروانَيتة خوَينةر بةو ثَييةي 
وةرطرَيكي ضاالكء خاوةن بةرثرسيارَيتيية، نةك 
تةنها وةرطرَيكي سةليب بةهاكان بَيت يان تةنها 

 كارلَيكراوَيك بَيت. 
سةرنج: يةكَيك لةهةنطاوة طرنطةكاني تيورةو 

نء ورةخنةي هاوضةرخ بريتيية لةو رؤَلة زؤر ِرو
ضاالكةي كةدراوة بةخوَينةر كةثَيشرت رؤَلَيكي 
تةقليدي بوو. بؤ منوونة قوتاخبانةي "تيؤرةي 

رؤَلَيكي بنةِرةتي  Reception Theoryوةرطرتن"  
لةبنياتي دةقدا )بِروانة:  دةبةخشَي بةخوَينةرو

Holub, 1984 رؤالن بارت وةك نةرييت هةميشةيي .)
خؤي درومشَيكي ئيستفزازي دادةِرَيذي كة دةروازة 
رةخنةيية هاوضةرخةكان لةخؤدةطرَي: "لةدةقدا، 

(. ضونكة 151، ل 1975تةنها خوَينةر قسةدةكا" )
واتاكاني دةق لةِرَيطةي خوَينةرةكانيةوة 

ثةي ثَيدةبرَي، لةسةر بنةماي دياريدةكرَيء 

مةعريفة طشتييةكانيانةوة لةئاست جيهاندا، 
هةروةها لةسةر بنةماي بريوباوةِرةكانيان كة 
كارئاساني دةكةن لةثرؤسةي ناسيين ئةدةبيةتي 
دةقةكانء هةَلَينجاني دةرةجنامةكان. بةالم كؤسثَيك 
دَيتة بةررَيمان، ئةويش ئةوةية كة لةهؤكاني 

نيةكي تةواو لةنَيوان ئةو شفرةو طةياندندا ضو
مةعريفانةدا نيية كةاليةنة جياوازةكان ثَيكةوة 
كؤبكاتةوة. لةحاَلةتي دةقي ئةدةبيدا كةلَينةكة زؤر 
بةرفراوانرتة لةنَيوان نووسةرو خوَينةردا. ئةو 
كةلَينةي كةبةهؤي ثاراسنتء هةَلسةنطاندني بااَلي 

ييء دةقةكانةوة دروست دةبن كة لةِرووي مَيذوو
كولتوورييةوة دووركةوتوونةتةوة لةخوَينةري 
هاوضةرخ. ثةروةردةي ئةدةبي لةقوتاخبانةكاندا 
شارةزاييةكي ئاراستةكةرمان ثَيدةبةخشَي كة 
لةسةر بنةماي طوتاري رةخنةيي لةضوارضَيوةي 
ثَيوةرَيكي سنورداردا دادةمةزرَي، كة دةسيت 
قوتابي دةطرَيء شفرةكاني دةقي ثَيدةناسَييَن 

ئاستةكاني رةوانبَيذي، كةسةكان، كةرةستة )
هونةرييةكان، دياردةكاني الساييكردنةوة كة 
واتاكاني دةق ئاساندةكةنةوة(. ئةم ثرسة 
جياوازييةكي ئةوتؤي نيية لةطةَل ثرؤسةي 

ة لةسةر ضةند جؤرَيكي لثَيطةياندني كؤمةاليةتي 
جياوازي طوتار راهاتووة، فَيرياندةبنيء 

قوتاخبانةو شوَينةكاني كاركردندا،  دةيانثارَيزين كة
لةذَير طوشاري دةزطا جياوازةكاندا، لة قؤناغةكاني 
طةشةكردندا(. "تواناي ئةدةبي" كةبةرةجنامي 

ي يهةموو شتةكانة، ضوارضَيوةي مَيذووييء كولتور
مةعريفة جياوازةكانء شَيوازة جياوازةكاني 
مةعريفة لةخؤدةطرَي، نةك تةنها مةعريفةيةكي 

ني كة داماَلراوبَي لةخةسَلةتةكاني ووطةرد
"ئةدةب"، كة بنياتطةرةكان لةهونةري شيعردا 

 (. Culler, 1975بانطةوازي بؤ دةكةن )
 ثةروةردةي ئةدةبيء )ثرؤسةي( سنوردار
كردني دةق بةهيض جؤرَيك ناتوانن كةلَيين نَيوان 
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نوسةرو خوَينةر ثِربكةنةوة، بةالم هؤكاني طةياندني 
ةتوانن. رةنطة تيورةي "ثةيوةنديي بةئةندازةيةك د

الي بوطراندو دريسلةر  informativityمةعريفي" 
لةمبارةيةوة هاريكارميان بكا. ضونكة ئةو دةقةي كة 
هةموو شتَيك بؤ خوَينةر ئاشكرا دةكا دةقَيكي بَي 
كةَلكء بَي كاريطةريية، بةالم طةر خوَينةر خؤي 

كةو ئازار ماندووبكا لةثَيناو تَيثةِراندني كةلَينة
بضَيذَي تا دةطاتة مانا، ئةوا دةق ثِر سوودةو 

 ,de Beaugrande & Dressler, 1981كاريطةريية. )

chap. 7 ِرةنطة ئةم سةرجنةي خستمانةِروو )
كاريطةري تيوري نامةئلوفيةت يان دذة ئاشنايةتي 

 ِروون بكاتةوة كةثَيشرت بامسانكرد. 
 

 د. دةق
ثَيويستة ئةوة بزانني كة تيؤرسازيي لةضاخي 
نوَيدا دةربارةي "ئةدةب" يان دةربارةي "دةق"، 
رَيِرةوي خؤي وةرطرتووةو فاكتةرةكاني 
الساييكاريء سوودطةريء طوزارشتكاريي 
وةالناوة، يان بةالني كةمةوة بةضاوَيكي نزم 
تةماشاي ئةو فاكتةرانة دةكا. دةبينني سرتاتيذي 

ي هاوضةرخ بريتيية -دةق سةرةكي تيؤرةي
لةسنوركَيشان بؤ دةقي ئةدةبي، ئةو دةقةي كة 
لةناو سنورةكاني خؤيدا بةسةربةخؤيي دةذيء هيض 
ثةيوةندييةك نايبةستَيتةوة بةريشةكانيةوة لةناو 
مَيذووداو لةناو ذياني نوسةرةكةيدا، هةروةها هيض 
ئاماجنَيكي سوودطةر يان ثراكتيكي نييةو هيض 

ي لةدوورو نزيكةوة بةسةر كاريطةريةكيش
سات و خوَينةرةوة نيية. ئةو مةرجانةي كة ومي

بؤ ئامانج و  wimsatt & beardsleyبريدزلي  
 .wimsatt, 1954. Pكاريطةريةكاني دةق داياننابوو )

( طوزارشتيان لةئارةزووي تيورسازة 39
هاوضةرخةكان دةكرد دةربارةي سنورداركردني 

ةيوةندييان ثَيوةي دةقء وةالناني ئةو شتانةي ث
نيية.. ئةو مةرجانة لةثةجناكاني )سةدةي 

بيستةمةوة( طةورةترين كاريطةرييان بةسةر تيورةي 
ئةدةبيء رةخنةوة لةئةمريكاو ئينطلتةرا 

" worldبةجَيهَيشتووة. بةهةمان شَيوة "جيهان 
لةدةق دوورخراوةتةوة، ضونكة "ئةدةب" واقعَيك 

َلكو جيهانَيكي وَيناناكا كةثَيشرت هةبووبَي، بة
تايبةت بةخؤي دروستدةكا، هةر بؤية ضةند 
كتَيبَيكي قوتاخبانةيي وةك كتَيبةكةي ويَليكء 

( جةختيان لةسةر بةكارهَيناني ضةند 1963وارين )
زاراوةيةكي دةكردةوة وةك: خةياَل، خةياَلسازي و 

 ئةفراندن. 
هةروةها دةقي ئةدةبي وةك زانست خاوةني 

جيكي نيية سةبارةت بةرثرسيارَيتييةكي لؤ
بةِرَيزطرتن لةهةقيقةتء ساختةكاريي لةشايةتيء 

(. ثرةنسيثي سةربةخؤيي Richards, 1924بةَلطةدا )
دةق بايةخَيكي ئةوتؤ نادا بةجيهان و نوسةرو 
خوَينةر، ضونكة دةق تةنها ثَيويسيت بةخؤي هةية، 
خاوةني "ذياني تايبةتي" خؤيةتي هةروةك 

ةشبيهةكةي )كؤلريدج(ي كاتَي ت-)ئيليؤت( دةيووت
دووبارة دةكردةوة كة دةق بوونةوةرَيكي زيندووة 
واتة خاوةن بنياتَيكي تةواوة كة لةضةند ئةندامَيك 
ثَيكهاتووةو ثةيوةندييةكي يةكتةواوكةر 
لةنَيوانياندا هةية لةثَيناو درَيذةدان بةذياندا. 
بةطشيت، بةضةند وشةيةكي زؤر تاكخوازيء 

زارشت لةتيورةي خؤثةسةنديء نةرجسي طو
سةربةخؤيي دةق كرا، وةك "ضامةي شيعريي خؤي 
 لةخؤيدا"، "بنياتي ناوةكي"، "رةخنة لةناوةوة"،

، "بنةِرةتي" و..  ضةند "ناوةكي" ،"شاراوة"
خةسَلةتَيك كة لةناو خؤياندا بوونء ثةيوةندييان 

وةك "خاوةن ئاماجني  بةشيت ترةوة نةبوو،
"، "خود ، "ثةيوةنديدار بةخودةوةخودطةر"

 كاريطةري" و "خود نَيوةندي". 
وتةزاي سةربةخؤيي دةقي ئةدةبي ئةو مةتةَلة 
ئؤنتؤلؤجيية هةَلناهَييَن دةربارةي )بووني شت 
لةناوخؤيداو بؤخؤي( واتة قةوارةي "ئةو". ئايا 
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بةكارهَيناني ِراناوي "ئةو" بةشَيوةيةكي ئاسان 
بةَلطةي ئةوةنيية كة دةقي ئةدةبي "شتَيك"ي 

يكراوة؟ رةخنةي مؤدَيرن ِريشةي وشةي ديار
(poesis ي زيندووكردؤتةوة، كةبةشَيوةيةكي طشيت)

ماناي "سنعةت" دةطةيةنَي. كاتي خؤي ئةديبة 
ئينطليزةكان لةسةدةي ضواردةدا زاراوةي 
"سنعةتسازيي شيعر" يان بةكارهَيناوة، ثاشان 
لةسةدةي شازدةدا بةشَيوةيةكي بةرفراوان بةماناي 

. كةواتة poeticارهاتووة وةك هاوواتاي "شيعر" بةك
دةق سنعةتسازييةكي زيرةكانةية، كارَيكي 
هونةريية، توحفةيةكي هونةريية كة مرؤظ دروسيت 
كردووة، دواتر ضواندني دةقي ئةدةبي بة كارة 
تةقليديةكاني هونةري شَيوةكاري برةوي زؤري 
ثةيدا كرد، كة ثةيوةندييةكي يةكانطري )لةنَيوان 

، urn، طؤزة iconانيدا( هةية، وةك: ئايكؤن شَيوازةك
. هةر بؤية شتَيكي سةير monumentمؤنيومَينت 

نيية كة ضةند دةروازةيةكي رةخنةي هونةري 
شيعريي جةخت لةسةر ماديةتي دةقي ئةدةبيء 
بايةخي ئامرازي طةياندن كة بة )زمان( ناسراوة، 
دةكاتةوة. دةكرَي ئةو دةروازة رةخنةييانة ناوبنَيني 

(، Formalistدةروازة شَيوةطةرةكان )فؤرماليستةكان 
كة رَيضكة خودطةرةكانيان زادةي فؤرماليزمي 
رووسنيء لةبيستةكاني )سةدةي بيستةم(ةوة 

 .Hawkes, 1977باَلوبوونةتةوة )بةطشيت بِروانة: 

Bennet, 1979. Leman & peis, 1965 هةر ئةو )
و رَيضكانة كاريطةرييان لةسةر بنياتطةري هةبو

(. Hawkes, 1977. Culler, 1975لةشةستةكاندا )
كانة بريتيي بووة لة: ؤطرنطرتين ثَيشةنطاني ئةو بري

كارؤظسكي  و(، م1965، 1917شكلؤفسكي )
(1965, 1932) Jan mukarovsky  و رؤمان ياكؤثسن

(1960 .) 
ياكؤثسن ئاشكرايدةكا كة "ئةركي شيعريي 

ةكاتة زمان، واتة ئةو تايبةمتةندييةي ئةدةب د
 messageئةدةب، لةو جووَلةيةداية كة بةرةو ثةيام 

دةِروا، هةروةها ضِربوونةوةي ئةو ئةركة 
لةطةياندنيدا، بؤ ثةيامةكةو لةناويدا. ئةم ئةركةش 
كة بةثلةي يةكةم لةثةيوةنديةكاندا بةرجةستة 
دةبَي، دواليزمي بةَلطةنةويسيت نَيوان نيشانةكان و 

(. مةبةسيت 356، ل 1960شتةكان قووَلدةكاتةوة )
ياكؤثسن لةثةيام ئةو فؤرمةية كةزماني دةق 
وةريدةطرَي لةِرووي دةنط، دةسخةت، ثَيكهاتةو 
واتاكانيةوة، ثرت لةوةي ناوةِرؤكَيك بَيت كةثَيويست 
بةطةياندن بكا. جةختكردنةوة لةسةر داِرشتين دةق 
لةِرَيطاي ديدَيكي ضِرةوة بؤ ضوارضَيوةي 

راوة، هةروةها لةِرَيطاي سرتاكتووريي دَيتة ئا
دابةشكردني دروستةوة، لةِرَيطاي بةطةِرخستين 
وردي تةكنيكة رةوانبَيذيةكان كة تةوني زمانةواني 
ضِردةكةنةوةو دةضنة نَيو شَيوازي دةركةوتين 
نيشانةكانةوة. يان وةك ياكؤثسن دةَلَي "ثرؤسةي 

 - سةخترتو درَيذتر -خوَيندنةوة -وةرطرتن
(. ديريك ئاتريج 12، ل1965 ،1917دةكاتةوة" )

Derek Attridge  زماني شيكاريي ياكؤثسن
شيدةكاتةوةو ئاشكرايدةكا كة تيورةكةي ياكؤثسن 
زؤر سةرسامة بةرامبةر ثَيكهاتةي ئاَلؤزو 

 ,Attridgeوردةكاريةكاني ضوارضَيوةي سرتاكتوريي )

1987, p. 24 بةجمؤرة، شَيوةطةريي زمانةواني زؤر .)
" دةضَي كاتَي كة بايةخَيكي زؤر لة "رةخنةي نوَي

بةئاَلؤزيةكاني بنياتي ِرةوانبَيذي دةدا. ئةمربتؤ 
 ثَيناسةيةكي هاوشَيوةي هةية Umberto Ecoئيكؤ  

كاتَي سةرجنمان رادةكَيشَي بؤ الي "كةَلةكة بووني 
"، واتةباركردني دةق dvercodingجفرةكان 

 ,Ecoبةزؤرترين رازاندنةوةي ئاماذةييء نيشانةيي )

1976. P. 264 ضونكة شَيوةطةريي ضةمكَيكي )
بارؤكيي "ئةدةب"ة بؤ بةرزكردنةوةي ثلةوثايةي 
ضامةي لرييكي، بةوثَييةي منونةي بااَلي هونةري 

 (16)ئاخاوتنة. 
لةئةدطارة طشتيةكاني ديكةي ضةمكي 
"ئةدةب" لةرةخنةي فؤرماليسيتء رةخنةي نوَيدا، 
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ي ئةدةبي" و ئةو طرميانةيةية كة ثَييواية "زمانَيك
"زمانَيكي شيعريي" تايبةتن جياوازن لةزماني 

 ،1963ئاساييء زماني زانسيت. ويَليكء وارين )
( ثَيوةرة جياكةرةوةكاني نَيوان ئةو دوو 26-22ل

ئاستةي زمان كورتدةكةنةوة بةثشتبةسنت 
بةتَيزةكاني تيؤرةي ئينطليزي و ئةمريكي )كة 

واتا الي ا.  بةثلةي يةكةم دةطةِرَينةوة سةر تيورةي
( دةربارةي I. A. Richardsا. ريضاردس 

تايبةمتةندييةكاني زماني ئةدةبيء شيعريي: 
زمانَيكة هيض ذَيدةر )مةرجةعيةت(َيكي نيية، تا 
زانستيية، خؤِرسكةو.. هتد. يةكَيك لةو ثَيوةرانة 
ديدَيكي فؤرماليزمي ئةوروثي يان فؤرماليزمي 

"زماني  زمانةوانيمان ياددةخاتةوة بةوةي كة
شيعريي تواناكاني زماني رؤذانة رَيكدةخاو، هةندَي 
جار ثَيشَيليان دةكاو طوشاريان دةخاتةسةر وةك 
هةوَلَيك بؤ بَيداركردنةوةي هوشيارميانء ِراكَيشاني 

(. زماني شيعريي بةطشيت، 24سةرجنمان" )ل
الدانة لةزماني )ئاسايي(و الدانة لةياسا فؤنةتيكيء 

ثراطماتيةكاني ئةو زمانة،  ثَيكهاتةييء دةالليء
لةِرَيطاي ئةو ئامرازانةوة كة دابء نةرييت 
رؤذانةمان تَيكدةشكَيننء ثةيوةندييةكامنان لةطةَل 

ؤظسكي لذياندا دةشَيوَينن، )ئةو دؤخةي( كةشك
باسي كردووة. لةبواري زمانناسي شَيوازطةريدا، 
لَيكؤَلينةوة لةبارةي ئةو كةرةستانةي دةقةوة 

كة رؤَلدةبينن لةثرؤسةي الدانء ئةجنامدراوة 
تَيكشكاندني مةئلوفء ئاشنا )بؤ منوونة بِروانة: 

Leech, 1969. Clugsenaar, 1976 بؤ زانياري( ، )
زياتر دةربارةي زماني ئةدةبيء الدان لةمةئلوف، 

 (. Fowler, 1981 & 1986بِروانة: 
 سةرنج: 

بةستنةوةي رَيضكةي فؤرماليزم لةئةدةبدا 
نناسييةوة وَيناكردنَيكي ئةوتؤي بةزانسيت زما

خستؤتةوة كة دةقةكان بنياتطةلَيكي بابةتيء 
شَيوةيي )شكلي(يان هةية. ثرؤسةي طةيشنت بةو 

بنياتانة. بةِراي شوَينكةوتوواني بزاوتي رةخنةي 
تةنها "لةِرَيطاي ئةو وشانةوة ئةجنامدةدرَي  -نوَي

كة لةسةر الثةِرة تؤماركراون". ضونكة دةقةكان 
ن ثَيكهاتةطةلَيكي فؤنةتيكني بةيةكةمني ثلةو خاوة

دواثلة. دةق لةديدي زمانناسي نوَيدا، لةسةدةي 
بيستةمدا، بريتيية لةزجنريةيةك ِرستة كة لةسةر 
ضةند ئاستَيك طوزارشتيان ليدةكرَي. ئةو زجنرية 
ِرستةية بةشَيوةيةكي ِرةمةكي بةدواي يةكدا نايةن، 

ية لةئةجنامي ئةو بةَلكو بنياتَيكي يةكانطرييان هة
( 1976شتةي كة هالَيدايء ئيهاب حةسةن )

 ناويانناوة: "ثةيوةندييةكاني يةكانطرييي كة
الي - ِرستةكان بةيةكدييةوة دةبةستنةوة". ِرستةش

لةضةند يةكةيةكي بضوكء لةضةند  -خؤيةوة
ثَيكهاتةيةكي سَينتاكسيء مؤرفؤلؤجي ثَيكهاتووة 

سة، دةنطةكانء وةك: نيمضة ِرستة، فرَيز، نيمضة ق
نيشانةكاني شيكاريي زمانةواني و..هتد. هةروةها 
بنياتي ِرستة لةضةند يةكةيةكي فةرهةنطي 
)معجمي( ثَيكهاتووة، وةك جؤرةكاني وشة كة 
لةفةرهةنطةكاني زمان وةردةطريَين. جطة لةمانة، 
ِرستة بنياتَيكي دةاللي هةيةكة ثةيوةنديية 

 جؤراوسيمانيكيةكاني لةشَيوازة جياوازو  
جؤرةكاندا دروستدةبن، وةك: شيكردنةوة، 
وردكردنةوة، دووبارةكردنةوة، حةشو، هاودذيء 
 رةتكردنةوة، كورتكردنةوةو درَيذثَيدان، دذة

هتد. …و جناس و طباق(ِرةطةزيء هاوِرةطةزي )
دواجار، لةسةر ئاسيت مادديي ثةتي، دةقةكان 

بؤ لةضةند دةنطَيك ثَيكدَين كة بةثيتةكان ئاماذةيان 
دةكرَيء لةِرَيطاي شيكردنةوةي دةنطةكان و 

 دةسخةتي نوسةرةوة طوزارشتيان لَيدةكرَي. 
ئةو ئاستة ثَيكهَينةرانةي باسكران، لةميتؤدي 
وةسفي بؤ شيكردنةوةي زمانةواني بةكاردَين، 
ئةوانةي ئةو ميتؤدة بةكاردَينن ثَييانواية كة تواناي 

دةقة شيكردنةوةي هةر دةقَيكيان هةية، جا ئةو 
وَيذ" بَيت يان "ريكالم" يان "ضامةي و"وت
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شيعريي" يان "لَيدوان لةسةر ياري تؤثي ثَي" يان 
"كورتة ضريؤك" بَيت. بةالم سةرباري ئةوةي هةندَي 
لةو توَيذينةوانة كة ميتؤدي وةسفي ثَيِرةو دةكةن لة 
شيكردنةوةي دةقةكاندا و سةرباري ئةو ثَيوةرانةي 

بةكاريدَينني، بةوةي  بؤ ثؤلَينكردني دةقةكان
هةندَيكيان "دةقي ئةدةبي" و هةندَيكيان "دةقي 
نائةدةبني".. بةالم ئةو توَيذينةوانة سوودي 
ئةوتؤيان نةطةياندووة، بطرة زمانناسةكاني وةك 
ياكؤثسن كة باسيان لة ثَيوةرطةلَيكي زمانةواني 
زانسيت كردووة بؤ "ئةدةب"، بةشَيوةيةكي خراث 

ةوة و تيؤرةي )دةق(يان )دةق(يان شيكردؤت
بةكارهَيناوة. بةهةرحاَل، طةر بةشَيوةيةكي نةزؤك 
توَيذينةوةكان بةكارنةهَينرَين، ئةوا شيكردنةوةي 
دةق بةشَيوةيةكي فؤرماليسيت سوودي خؤي هةية 

 بؤ هةموو لقةكاني ديكةي لَيكؤَلينةوةي ئةدةبي.
كورتبيين ميتؤدي وةسفي شَيوةطةريي لة 

ي ئةدةبيدا، بؤتة هؤي ئةوةي كة لَيكؤَلينةوةي دةق
بةناضاري سنورة قةدةغةكراوةكان ببةزَينرَين و دان 
بةوةدا بنرَي كة دةقةكان تةنها ضةند بنياتَيكي 
زمانةواني شَيوةيي نني. ثَيشرت لة سةرجنةكامناندا 
دةربارةي بِرطة تايبةتةكان دةربارةي )جيهان، 
 نووسةر و خوَينةر( ضةمكَيكي ئاَلتةرناتيظمان

خستةِروو كة ثَييواية دةق "طوتارَيكي 
( يان جؤرَيكة لة Fowler, 1981كؤمةاليةتي"ية )

 ,de Beaugrande & Dressler"ضاالكي ثةيوةندي" )

(. طةر دةق وةك ميتؤدي وةسفي بةمانايةكي 1981
زمانةواني بةرتةسك دياريبكرَي و تةنها ئامِرازي 

ةري و طوتار و ثةيوةندي بَيت، ئةوا هَيز و كاريط
دةاللةتي خؤي لةو مةعريفة و بةهاو بريوِرايانةوة 

ةردةطرَي كة دةيبةخشَي بة خوَينةر و بنياتة و
زمانةواني و رؤشنبرييةكان و لة ضةند سياقَيكي 
دياريكراوي طوتار و ثةيوةنديدا لةسةري 
رَيكدةكةون. بة مانايةكي زمانةواني بةرفراوانرت 

ضةك بكا بة دةبَي )زمانناسي شَيوةطةري( خؤي ثِر

شيكردنةوةي ثراطماتي، واتة "ثةيوةنديي نَيوان 
دةق و بةكارهَينةراني دةق: وةرطرةكاني" 

 بدؤزَيتةوة.
(Leavinson, 1983. Brown & Yule, 1983 ) 

ثاشان ثَيويستة زمانناسي شَيوةطةري 
بطؤِردرَي بة شيكاريي سياقي، واتة ئةو شيكارييةي 

ةر لةاليةك و دةق كة ثةيوةنديي نَيوان دةق و نووس
و وةرطر لةاليةكي ترةوة ئاشكرادةكا. لةوَييةوة بؤ: 
ئاستةكاني دةقنوسي، تَيطةيشنت و هةَلطؤزيين 
ناوةِرؤك لة سايةي سياقَيكي ثِر لة مةعريفة، 

تنة وؤلؤجيا و ِرَيكةيزانياريي ئاَلوطؤِركراو، ئايد
طشتيةكان. طةر رووبةرةكةمان بةرتةسك نةبواية و 

ها منايشَيكي كورت نةبواية، ئةوا ئةركمان تةن
بةدرَيذي باسم لةم تيؤرةية دةكرد. بةالم بةهةرحاَل 
بابةتةكة سةبارةت بة تيورةي دةق و طوتارة 
بةطشيت، نةك جؤرَيك لة جؤرةكاني تيورةي 

 "ئةدةب".
 

(6) 
 دوا تيَبيين

لة دَير زةمانةوة "ئةدةب" قةوارةيةكي تايبةت 
م هيض كام لة و بةهايةكي مةزني هةية. بةال

تيؤرسازاني ئةدةب يان فةيلةسوفاني جوانناسي 
نةيانتوانيوة ثَيناسةيةكي طشتطري و تةواوي 

اي من لَيكؤَلينةوة لة "ئةدةب" بة ثَيببةخشن. بةِر
مةبةسيت دياريكردني سنورةكاني، هيض نيية جطة 
لة بةفرِيؤداني وزةي زةيين. بةالم بةو ماناية نا كة 

نةوة يان بايةخي بةها بريؤكةكة ِرةتبكةي
كؤمةاليةتيةكاني ئةدةب بة كةم تةماشا بكةين، 
بةَلكو بة ثَيضةوانةوة "ئةدةب" هَيزَيكي 
كؤمةاليةتيية كة طاَلتةي ثَيناكرَي. لَيرةدا حةزدةكةم 

 ئاماذة بؤ منوونةيةك بكةم.
كاتَي سةرطةرمي نوسيين ئةم بابةتة بووم، 

يكردني حكومةتي بةريتانيا سةرقاَلي بةياساي
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ناوةِرؤك و شَيوازي خوَيندني قوتاخبانةكان بوو، كة 
دةبوو بةشَيوةيةكي ئيجباري ضةند بابةتَيك 
خبوَيندرَي، يةكَيك لةوانة زماني ئينطليزي بوو. 
ناونيشاني بةَلطةنامةي ثَيشنيازكراو برييت بوو لة 
"زماني ئينطليزي بؤ ئةوانةي لة نَيوان تةمةني ثَينج 

(، هةروةها Cox, 1988ساَليدان" )سااَلن تا يازدة 
خوَيندني "ئةدةب" و دةرخستين بايةخي دةقي 
ئةدةبي لة ذياني منداالندا، لةطةَل زةرورةتي 
خوَيندني ئةدةب لة قؤناغة سةرةتاييةكاني 
قوتاخبانةدا. ئةَلبةتة كةس الريي لةم ثرةنسيثة 

كة  –نيية، بةالم من زؤر بة ئاساني تَيبينيم كرد 
كة  –لَيرةدا بؤضوونةكةم ِروخَينةر نةبَي خوازيارم 

بةَلطةنامةي ناوبراو شايةتَيكي جواني بةكارهَيناني 
زاراوةي "ئةدةب" يان خراث بةكارهَينانيةتي لة 
طوتاري رةخنةيي هاوضةرخدا. ئةَلبةتة هةر 
زاراوةيةك بة ذينطةكةيدا دةناسرَيتةوة وةك ضؤن 

وة. هةر مرؤظَيك بة هاوِرَيكانيدا دةناسرَيتة
رستةكاني وةك "باشرتين ئةدةبي خةياَلي" و 

 ,Cox"بةهاي ئةدةب لة ذياني تاك و ثَيطةياندنيدا" )

1988, p.27 ئةوة ِرووندةكةنةوة كة تا ئَيستا )
ثَيداطرتن لةسةر بةها نةريتيةكان هةر لة ئاراداية، 
هةروةها ثَيداطرتن دةربارةي رؤَل و سوودي 

ليذنةيةوة كة كؤمةاليةتي ئةدةب لةاليةن ئةو 
راثؤرتةكةيان نوسيوة، كة رؤَلَيكة لةبةرضاوي هةر 
كةسَيكة كة بايةخ بة شيكردنةوةي سياقي ئةركي 

 ثةروةردةيي/ سياسي بدا.
ِرةنطة تَيطةيشتين ئةو ِرَيوشوَين و بةهايانة 
ئاسان بَيت كة لة بةَلطةنامةكةدا خراونةتةِروو طةر 

قسة لة  "ئةدةب" لة مةسةلةكة دةربَينني و تةنها
دةقة ئةدةبيةكان بكةين لة ِرووي بنياتيانةوة، 
هةروةها لة ِرووي ئةو ِرؤَلةي لة ضاالكي 
كؤمةاليةتيدا دةيطَيِرن. بةَلكو ئةم ئاسانكاريية 
طوِروتني دةدا بة ثةروةردةي ئةدةبي لة 
قوتاخبانةكاندا، هةروةها بة لَيكؤَلينةوةي ئةدةبي 

كارة مةيسةر  باال الي خاوةن ثسثؤريةكان، )ئةم
دةبَي( طةر بريؤكة ئاَلؤز و وشة شلةكاني وةك 
"خةياَل"و "هونةر" بطؤِرين بة ضةمك و ئامِرازي 
ئةوتؤ كة قابلي شيكردنةوةبن لة كارة 
رةخنةييةكاندا. ضةند كةرةستةيةكي هونةريم 
خستوونةتة ِروو كة لة زمانناسي دةق و شيكاريي 

زانسيت و زمانةواني وةرطرياون، ضةندين بريؤكةي 
تيؤرةي تر هةن كة لةم كتَيبةدا هاتوون، هيوادارين 
هاريكاري بكةن لة ثَيناو ثةردة هةَلماَلني و البردني 

 ئاَلؤزي لة بواري لَيكؤَلينةوة ئةدةبيةكاندان.
 
 

 ثةراويَزةكان
-1889لؤدفَيط جؤزيف يؤهان فيتطنشتاين )-1

 ( فةيلةسووفَيكي بةريتاني بةرةضةَلةك نةمسايية.1951
-ثاش لَيكؤَلينةوةيةكي هاوبةش لةطةَل بريتراند راسَل

دا، نامةيةكي فةلسةيف دةربارةي لؤجيكي فةلسةيف 
نوسيوة كة لة ثةيوةنديي زمان بةجيهانةوة دةكؤَلَيتةوة. 
خاوةني كاريطةرييةكي طةورةية لة بواري فةلسةفةي 

 ثؤزةتيظيزمي لؤجيكيدا.
ناوة، كة دا Corpusوشةي )كةشكؤَل(مان لة جَيطاي -2

بةماناي )ضوارضَيوةيةكي كؤكةرةوة( دَيت و بؤ بةرهةمي 
شاعري يان بةرهةمي ئةدةبي نةتةوة. وةرطَيِري عةرةبي 

 وشةي )ديوان( بةكارهَيناوة. )و.ك(.
3-Coedemons Hymn  سرودَيكي ئاينيية، كة قةشة و

( لة Caedemonشاعريي ئةنطلؤساكسؤني )كايدمؤن 
اوة. دةَلَين كايدمؤن كؤنرتين سةدةي حةوتي زاينيدا داين

 شاعريي ئينطليزة.
4-The Vision Concerning Piers the Plowman 

ضامةيةكي شيعريي رةمزيي درَيذة، طرنطرتين ضامةي 
ئةدةبي ئينطليزيية لة سةدةكاني ناوةِراستدا. ضةند 

. لة نَيو Langlandبِرطةيةكي دراوةتة ثاَل وليام النطالند 
َيك هةية سةبارةت بة خاوةني رةخنةطراندا مشتومِر

 راستةقينةي بةشة جياوازةكاني ئةو ضامةية.
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5-Absalom & Achitophel  ضامةيةكي طاَلتةئامَيزي
بة  1681(ة، ساَلى Drydenشاعريي ئينطليزي )درايدةن 

شَيوازَيكي رةمزيي نوسيويةتي دةربارةي هةندَي 
رووداوي سياسي ئةو سةردةمة و جةماوةرَيكي زؤري 

 وة.هةبو
              "ذيان و بؤضوونةكاني وليام شاندي" -6

Stern (1713-1768 )رؤمانَيكة لؤرانس ستَيرن 
نووسيويةتي، نؤ بةرطة و تةرجةمةكراوة بؤ زماني 

 فةرةنسي و ئةَلماني.
ضامةيةكي الواندنةوةية شاعريي ئينطليزي -7

، 1850-1833تَينيسؤن نووسيويةتي لة نَيوان سااَلني 
            َيك بؤ هاوِرَيكةي )هَينري هاالم( كة لة وةك ياد

               دوو ساَليدا لة ظيةننا طياني  تةمةني بيست و
 دةست دابوو.لة
 D. H. Lawranceرؤمانَيكة د. ه. لؤرانس -8

 باَلوبؤتةوة. 1915نووسيويةتي و ساَلي 
كي رؤماننوسي ئينطليزي هاوضةرخ رؤمانَي-9

لة  1920(ة، كة ساَلي K. Amisكينطزلي ئةميس )
 دايكبووة.

درامايةكي راديؤيية شاعريي ويَلزي ديالن تؤماس -10
D. Thomas (1914-1953 نووسيويةتي و ثاشان )

ضةند جارَيك وةك شانؤ ثَيشكةشكراوة. ضةندين طؤراني 
و بِرطةي فؤلكلؤري تَيداية و بة زمانَيكي شاعريانة 

 نوسراوة.
يززي بةرةضزةَلةك هينزدي    رؤمانَيكي نوسةري ئينطل-11

لةدايكبووة. ساَلي  1947)سةملان روشدي(ية، كة ساَلى 
 باَلوبؤتةوة. 1981
هاَليداي ثَييوايزة كزة ثَيويسزتة زمزان طوزارشزت لزة       -12

ناوةِرؤكَيززززززززك بكززززززززا. واتززززززززة وةزيفززززززززةي )وَينززززززززاكردن      
representational    ي هززززةبَي، يززززان وةك خززززؤي ناويززززدةنَي)

ي هةندَي كزةس بريتييزة   وةزيفةي وَيناكردني ثةتي، كةال
 cognitiveلززززة طوزارشززززتكردن لززززة "واتززززاي مززززةعريفي    

meaning هاَليزززداي بزززِرواي وايزززة كزززة وةسزززفكردني ئزززةم ."
ئةركزززة بززززةوةي مةعريفييزززة وةسززززفَيكي هةَلخةَلةتَينززززةرة،   

ضززونكة هززةموو وةزيفززةكاني زمززان ئاسززتَيكي مززةعريفييان 
 هةيززة، هةربؤيززة وةزيفززةي وَينززاكردني ثززةتي دابةشززدةكا    

 بةسةر دوو رةهةنددا:
يةكةم: رةهةندَيكي مزةعريفي كزة لزة ِرَيطايزةوة قسزةكةر      
يزززان نووسزززةر شزززارةزايي خزززؤي لزززة ئاسزززت دياردةكزززاني   
جيهاني راستةقينةدا بةرجةستة دةكا، كة ئةزموونزةكاني  
جيهزززاني نزززاوةكيش بةرجةسزززتة دةكزززا و لزززة ضزززينةكاني     
هوشزززززياريدا كةلَةكزززززةبوون، وةك: ثةرضزززززة كردارةكزززززاني   

ر، زانياريززةكاني.. هززةروةها شززَيوازي بززةكارهَيناني  نوسززة
 زمان لة ئاخاوتن و تَيطةيشتندا.

دووةم: رةهةنزززززدَيكي لزززززؤجيكي كزززززة لزززززة ثةيوةندييزززززة   
لؤجيكييززة بنةِرةتيززةكاني زمانززدا دةردةكززةوَي، بززة ثلززةي     
يةكزززززةم ثشتئةسزززززتوورة بزززززة تَيطةيشزززززتين ثةيوةندييزززززة  

اليززةن و سَينتاكسززيةكان، تززا ببَيتززة تززومخَيكي وةزيفززي بَي
لزززؤجيكي كزززة رؤَلزززي خزززؤي دةبزززييَن لزززة بزززواري طشزززيت        
مةدلولةكانزززززدا، دوور لةاليزززززةني مزززززةعريفي كزززززة ثَيشزززززرت  

 بامسانكرد. بِروانة:
M.A.K. Halliday: “Linguistic Function & Literary 

Style”, in Essays in Modern Stylistics, ed. By Donlad C. 

Freeman (Methiuen, London, 1981), pp. 325-8. 

ضززامةيةكي شززيعريي داسززتانئامَيزيي ئينطليزيززي    -13
كؤنززززة، لززززة سززززَي هززززةزار و سززززةد و هةشززززتا و دوو دَيززززِر     
ثَيكهززاتووة. ضززةند رووداوَيكززي ئةفسززانةيي دةطَيِرَيتززةوة، 
كززة ثَيدةضززَي لززة سززةدةي شةشززةمي زاينيززدا ِروويانززدابَي.  
ثاَلززززةواني ئززززةو ِرووداوانززززة )بيؤَلززززف(ة كززززة سززززةركردةي    

َيكززززززززي باكورييززززززززة، دةضززززززززَيتة ضززززززززةندين شززززززززةِر و  خَيَل
قارةمانَيتييزززززةوة دذي ئزززززةذديها و خزززززةَلكاني سزززززةر بزززززة   
خَيَلةكاني تر، لة سةردةمَيكدا كة قؤناغي وةرضةرخانة لة 
بتثةرستييةوة بؤ ئايين مةسزيحي. خزاوةني ئزةم ضزامةية     
ناديززارة، لززة سززةدةي هةشززتةمي زاينيززدا دؤزراوةتززةوة و     

شزززيعريةكان كزززة بزززة زمانزززة    يةكَيكزززة لزززة كزززؤنرتين ضزززامة  
 ئةوروثية نوَييةكان نوسراوة.

، يزززان زانسزززيت  Enthographyزانسزززيت ئينتزززؤطرايف  -14
وةسزززفي مرؤيزززي، طرنطزززي دةدا بزززة توَيذينزززةوةي ديزززاردة  
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مززززادي و كولتوريززززةكاني كؤمززززةَل لززززة هززززةموو شززززوَين و     
زةمانَيكززدا. بايةخززدةدا بززة بةرهززةمي كؤششززي مززرؤظ بززؤ      

وشززززززيت و هةوَلززززززدان بززززززؤ كززززززؤنرتؤَلكردني ذينطززززززةي سر
وةبززززةرهَيناني دةرامةتززززةكاني ذينطززززة بززززؤ دابينكردنززززي     
ثَيداويسزززززتية كؤمةاليةتييزززززة بةراييزززززةكان. ئزززززةو بابةتزززززة 
ماديانززةي كززة طةشززةي تةكنززةلؤجي و مززةعريفي طشززيت       

ئزةو بابةتانزةن كزة ئزةنتؤطرافيا      يوَينا دةكةن، لة ثَيشةوة
نززاي طرنطييززان ثَيززدةدا. ئززةو طةشززةيةش زينززدوَييت و توا  

خؤطززززززؤِريين ئززززززةقَلي مرؤيززززززي دةردةخززززززا لززززززة هززززززةوَلي   
كؤنرتؤَلكردني سروشتيدا. ئزةو زانياريانزةي ئزةم زانسزتة     
كؤياندةكاتةوة لة بواري زانسزتَيكي تزردا ثؤلَينزدةكرَين و    
شيدةكرَينةوة كة ئةويش )زانسيت مرؤظشيكاريي(ية يان 

 .Ethnologyئيتنؤلؤجيا 
 (estrangement)دذة ئاشزززنايةتي يزززان نزززامؤكردن  -15

Ostranenie  زاراوةيةكزززززززززززة فؤرماليسزززززززززززتة روسزززززززززززةكان
دايانِرشزززتووة. ئزززةوان بانطزززةوازيان بزززؤ ئزززةوة دةكزززرد كزززة  
زماني ئةدةبي لزة رووي ثَيويسزيت هونةرييزةوة زمزانَيكي     
جياوازة لة زماني ئاسايي. ضزونكة زمانَيكزة دةضزَيتة بزان     
ئةو ئاستانةي بةكارهَيناني زمانزةوة كزة ثَييزان ئاشزناين.     

اشزززان وزةيزززةكي طوزارشزززتخوازيي نزززوَي دةثؤشزززَي كزززة    ث

ئاشنايةتي لزةو شزتانة دةسزتَينَيتةوة كزة ئاشزناين ثَييزان       
تززاوةكو )بززةجؤرَيكي تززر( وَينايززان بكززا، واتززة ئززةو شززتانة    
نزززامؤ دةكزززا تزززا لزززة وَينةيزززةكي نوَيزززدا كزززة ثَيشزززرت ثَيزززي         

 ِرانةهاتووين بيانبينني.
نززة وردةي ئاشززكراية نووسززةر لَيززرةدا ئززةو طرنطيدا -16

يزم بززة وردةكززاريي زمززان و ِرةوانبَيززذي و لِرَيضززكةي فؤرمززا
جوانسززازي ئززةدةبي، دةضززوَيين بززة ِرَيضززكةي بززارؤكي لززة    
مؤزيك و هونةري شَيوةكاريدا. هةر شيعرَيك تةنرابَيت بة 
زةخرةفةي فؤنةتيكي و وَينةي شيعريي سةرسووِرهَين و 

)كزة لزة   يك و هونةرةي بزارؤك دةضزَي   زبةهَيز لةو جؤرة مؤ
ِرووي فؤرمةوة تةنراون( بةالم لة ِرووي ثةيوةنديي نَيزوان  
بةشززززةكانيةوة ثَيكززززةوة طوجنززززاو نززززني. سززززيفةتي بززززارؤك  

Baroque  بؤ شيعري لرييكي سةدةي حةظدةي ئينطلتةراو
نسزززززا و ئيتاليزززززا  ةسزززززةرةتاكاني سزززززةدةي هزززززةذدةي فةر 

 بةكاردَي.
 

 سةرضاوة
". ت: روجر فولر، األدب. "موسووة  األدب و الندو   
. 1999د. ةب احلميوو  حوويا ، ااألووى األةألووة لأل دافوو ،  

 .61-23ص 
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 رؤذيَك لة يؤنانى ديَرين
-2- 

 و نيشتةجيَكانىئاطؤرا
 
 

  وليةم داظيسوليةم داظيس
  لة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةدلة ئينطليزييةوة: ئاوات ئةمحةد

 
 
 
 
 
 
 
 

 خانوبةرةكانى دةوروثشتى ئاطؤرا
 

 بةرين طةورةو ئاطؤراى! (1)ةهةي بةردةوام بازاِر
 شةقامة نَيوان جياوازيي. بووة ذيان ئاوَيزانى
 سةر زؤر قةشةنطة شوَينة ئةم ثؤخَلةكانء تةسكء

 منايش نادةنةَي طو زؤر ئةسينا خةَلكى. سامكةرة
 دةدةنيطرنط زياتر تايبةتىء خودى سامانء كردنى

 بة و طشتييةكانيان خانوبةرة بيناو بةرووكارى
 بؤية داياندةنَين، خؤيان نيشتماني ساماني

 .بوون ماندوو ثَييانةوة زؤرةو رةونةقيان

 بؤ لةوآ رةولَي بةرينة، مةيدانَيكى ئاطؤرا
 باكورء بةرةو نَيذراوة، لَي دارودرةختى سَيبةر
 زةناى هةراو ساتَيك بؤ با. دةبَيتةوة درَيذ باشور

 ضاوَيك با خبةين، ثشتطوآ قةرةباَلغييةكة ئاثؤراو
. ئاطؤرادا دةوري خانووبةرةكانى بيناو بة خبشَينني

 و دادةخةن بةتةواويي شوَينةكة خةريكن ئةوانة
 دَلطري يةك وةكو هةموويان طةرضى. دةدةن طةمارؤى

 طةورةو ثةرستطاى هةندَيكيان. نانوَينن قةشةنط و
 لة" ئةثؤَلؤ باوانةى" ثةرستطاى وةك بضووكن،

 يان خؤرةآلتةوة، باشورى طؤشةى نزيكى

رين
 ديَ

ناي
ةسي

ئ
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 دايةطةورةى سيبَيَلي ثةرستطاى كة" مَيرتوون"
 تريان هةندَيكى. باشور لة خوداوةندةكانة

 مَيرتوونةوة ثشتى لة كةمَيك مرييني، خانووبةرةى
 لةوَيدا ديارة، ئةجنومةن خانةى دَلطريةكانى ستوونة

 سياسةتى لةسةر وتووَيذ ئةندامةكة ثَينجسةد
 بينا" هةية سؤَلؤس لةوالشيةوة دةكةن، ئةسينا
 لة نووكتيذة، سايةوانَيكى سةربانةكةشي" خِرةكة

 ئاطردانة ناو ئاطرى بةردةوام بنميضةكةيدا ذَير
 كؤميتةى لةوآ دَيت، بَلَيسةى ةكةطشتيي

 ئؤفيسَيكى ضةند و(2)سةركردايةتى ئةجنومةنى
 لةسةر دانوساندن دةخؤنء نان باآل ديكةى

 لة بينايانة ئةو زؤرينةى. دةكةن شار كاروبارى
 لة طةِرانن، هاتوضؤء جَيطاى، ئاطؤراوةن سةرووى

 .ثَيكهاتوون ستؤ داآلنء و هةيوان ثايةو
 دوكانء باران، سايةوانى ةل تَيكةَلةيةكة ستؤ

. لَيية طشتيشي ئؤفيسي هةروةها منايشطا، بازاِرو
 ثاَل لة شاهانةدا، ستؤى سايةى لةذَير

 هةر راطؤِرينةوةيةكة ضثةضثء ئةستونةكاندا،
 كؤبوونةوةى غةمزةكردنة، ئيشارةتء مةثرسة،
 هؤَلي بةرةو ثاَلةثةستؤية بيستةرانة، ئاثؤراى
 لةسةر جورييةكان رَيذىد ريزى. كؤبوونةوة دادطاو

 لة يةكَيك كة" ئةرخؤن شا" دانيشتون، سةكؤكانيان
 بَيدينى تؤمةتى بة هةذارَيك راوةستاوة، سةرؤكةكان

 ياسا ثشتةوة ديوارةكانى لةسةر. (3)دةكرَيت غةرامة
 .نوسراونةتةوة سؤَلؤن داركؤو دَيرينةكانى

 هةتا سةرايةكى لةوبةرةوة. تَيثةِرين مةيدان لة
 راِرةوَيكى" رةنطني داآلنى" هةية بةشكؤ بَلَييت

 بؤ ضاكة ثةناطةيةكى درَيذة، سةرثؤشراوى
 ناوةوةى روكارى هةتاويش، بؤ بارانيشء
 بة داوة ثاَلي ضونكة) كراون سثيكاريي ديوارةكان
 ديكة نيطاركَيشةكانى ثؤليطنؤتؤسء( ئاطؤراوة

 ضريؤكى كردووةء سةرف لَيرةدا خؤيان شارةزايي
 بةزينى تةروادةو اطريكردنىد ئةندَيشةيي

 طَيِراوةتةوة، ديوارةكان لةسةر ئةمازؤنييةكانيان

 كة كردووة نيطار بةوجؤرة ماراسؤنيشيان شةِرى
" زيؤس ستؤى. "دةيطَيِرنةوة مَيذووييةكان ضريؤكة

 ثةرستنى بؤ تةرخانة ديكةيةو دَلطريي شوَينَيكى
 دةرةوةى روكارى بةآلم. ئازادي بةخشةرى زيؤسى
 قةَلغانء ئةوة لةبرى نةدراون، سواغ كانديوارة
 ثَيوة ئةسينايان ئازاكانى جةنطاوةرة مةتاَلي

 . هةَلواسراوة
 جؤرةها مةيدانةكةدا ناوضةكراوةكانى لة
 منونة بؤ دةبينرَيت، جياجيا ثةيكةرى وَينةو

 ثةيكةرى بَيشومار ،"خوداوةندةكة دوازدة"
 هارمؤديؤسء وةك لَيية، ئةسيناى جةنطاوةرةكانى
 هةروةها ستةمكارةكان، بكوذانى ئةريستؤطيتؤنء

 بةرةو خؤرةآلتةوة لة ضةثةرَيك سَينتةريشدا لة
 ذمارةيةكى لة كةرتةوة، دوو بة دةكات بازاِر خؤراوا

 كةللةى ثَيكهاتووة، هةَلضنراو كةَلةكةبةردى زؤر
 لةسةر بازرطانى خواوةندى هَيرمَيسي ردَيندارى

 خؤى ذمارةى ةىهةريةك دانراوةو يةكةبةيةكةيان
 بؤنة و ئاهةنط راطةياندنى و تَيبينى هةيةو

 .واسرَيتةهةَلد ىَل رةمسييةكانيان
 

 ذيانى ناو ئاطؤرا
 شت زؤر ئاطؤرا رووكارى سيماو دةربارةى

. ئاطؤرا بة دةدةن بايةخ زؤر خةَلكى بيَلَيني، هةية
. هاتوضؤ ضاالكىء ذاوةذاوء لة ثِرَيتى مةيدانةكة
 بازاِريش بة ئيشى ةطةرئ ئةسينايي كةسَيكى

 روو زانني هةواأل دةنطءباسء بؤ النيكةم نةبَيت،
 بة خوار سةرو هاتوضووى جار دوو بة. بازاِر دةكاتة
 دةنطءباسةكانى هةواألء رةنطكراوةكةدا داآلنة

 سَيبَيس، دةرةوةى سياسةتى دةربارةى ثَيدةطات،
 ثرية ئاطَيسيالوسى ئةوةى ثاطةندةى ثِرو دةمطؤء
 بووةو سةوز طةمنةشامى مردووة، ثارتةس ثادشاى

 نا، يان طةيشتووة رةشةوة دةرياى لة دانةوَيَلة بارى
 دذى دةكات ساز هةَلمةتَيك فارس طةورةى ثادشاى

 ثؤشيوة، سثييان بةرطى ئاثؤراكة زؤربةى. ميسر
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 بوون، ضَلكن هةذارةكانن خَيزانة بة سةر ئةوانةى
 ةمةييشث ثرتةقاَليء شنيء رةنطى كةمة كةم بةآلم

 رةوان ئاتيكييانةى زارَيكى بة هةمووان. دةبينرَيت
 دةسرِتاوةشاندنء خةريكى هةمووان دةدوَين،

 بةراز، مرقةى، كةر زةِرةى ناوبةناو. سةربادانن
 ئاخاوتنى ذاوةذاوى تَيكةآلوى قةلةمون، عليوةى

 كارطةو ئةمةشدا لةثاأل. دةبَيت مرؤظةكان
. دَيت ِرةيانخ طرمةو بةرز بةدةنطى كارخانةكانيش

 رَيطاكانةوة ئةوبةرى لةمبةرو. هاوارة هاتء ئيرت
 هاواردةكات جاِرضى دةكةن، طاز يةكرتيي

 بزر لَي طرانبةهاى ئةنطوستيلةيةكى ئاندؤسيدَيس
 وةردةطرَيت، خةآلت بيدؤزَيتةوة هةركةسَيك بووة،

 هةيةو ضاكى ئةسثَيكى فايدؤن دةَلَيت تر يةكَيكى
 هةريةكةى يرتئ. دةيفرؤشَيت هةرزان بة

 بانطةوازانة ئةم بؤ طوآ دةكاتء هةَلوةستةيةك
 .رادةدَيرَيت

 
 دوكان و بازارِ

 لة جؤرَيك الوذَيكة طةِرة زةناو هةراو وةلَي
 زؤرى بةشى. تَيداية رَيكءثَيكيشى و هارمؤنى

 مَيزى و بضووك بضووك كؤشكى بة مةيدانةكة
 دةكةنةوةو كؤيان شةوانة طرياوة، فرؤشيارةكان

 راِرةوى كؤشكةكاندا نَيوانى بة. دةدةن ميانكَلؤ
 دانراوة، تايبةتى نيشانةى لةسةريان هةيةو تةسك

 شوَينة بةرةو دةكةن نةشارةزاكان رَينمايي
 ماسي، بةرةو شةراب، مةىء الى بؤ: تايبةتييةكان

 بةرةو ئاماذة نيشانةو جؤرةها ئيرت فرؤشان، طوأل
 شتىط بةشَيوةيةكى. ئاطؤرا جياجياكانى جَيطا

 دةكرَيت، بضووكةوة ضةردةى بِرو بة بازرطانيكردن
 بؤ هةية كاآلى دياريكراو بِرَيكى فرؤشيارَيك هةر

 طةورةى طةجنينةى عةمبارء ئاطؤرا ئاَلوطؤِركردن،
 خؤيةوة دةستطاى و مَيز الى هةركةسة. نية لَي

، "زةيت بؤ وةرة: "دةكات هاوار هةناسةبِركَييةتىء
 هتد،" ..قاورمة طؤشتى بؤ وةرة"، "خةَلوز بؤ وةرة"

 مشتةريدا لةطةأل دةبَيتةوةو كث ساتَيك بؤ جارجار
 .دةدوَيت
 دةفرؤشرَيت ثياز سريء جوغزَيكدا لة

 ميوةو شةرابء لةوالتر، كةمَيك ،(هةذاران خواردنى)
 بازَيلال نيسكء. دةفرؤشرَيت كَيَلطة باخء بةرهةمى

 حازرى بة لَينراونء ياخود ريزدان، يةك لة
 بازاِرى طرنطةكان شوَينة لة يةكَيك. شرَيندةفرؤ
 زمانلووسء ثريَيذنَيكى ضةند. كولَيرةية نانء

 يةك دةبرذَيننء زل زل كولَيرةى خةثلة ضةنةباز
 هةَليان سةرجنِراكَيش شَيوةيةكى بة يةك لةسةر
 قووِر ئيشى ديزةو طؤزةو بازاِرى لةوالترةوة. دةضنن
 لَيية نانةىشوَي ئةو ئاطؤراوة، ئةوسةرى الى هةية،

 خشألء وةكو لَيدةفرؤشرَيت، طرانبةهايان شتى كة
 بةشَيكدا، لةضةند. ناياب كةلوثةلي طاليسكةو
 وايان شتى سينىء طةورة، دةنط كةسانَيكى

 دةكةنء هاوار دةضنء دَينء بةدةستةوةية،
 بةَلكو نافرؤشن، خؤراك ئةمانة دةفرؤشن،

 شيفابةخش دةواى. ثَيية ثزيشكييان داودةرمانى
 خةَلكى. دةكةن ناساغى بة هةست ئةوانةى بؤ

 دةكِرن؟ لَييان دةخؤنء ثَي فريويان بَيئاطا
 

 طوأل فرؤش و ماسي فرؤشةكان
 لة تايبةتى سةرجنِراكَيشء زؤر بةشى دوو

 طةآلو طوألء. ماسيفرؤشانة طوَلفرؤشانء بازاِر،
 تاجةطوَلينة، بة دةكرَين كة تايبةتى بة طذوطيا،
. بكةن فةرامؤشى ناتوانن نيؤنانييةكا شتَيكة
 بؤ هةية، تايبةتى خَيزانيي ئاهةنطَيكى ئةوةى
 هةموو دةبَيت ئةوا كوِرَيك، لةدايكبوونى منونة

 ئةطةر. سةريان بكةنة طةآلزةيتون تاجى ميوانةكاني
. (4)تاجةطوَلينة ئةوا بَيت، زةماوةندكردن ئاهةنطى

  كاذ طةآلى زيؤس، شكؤداركردنى بؤ داربةِروو طةآلى
 ئةى) دةكةن ئامادة ئةفرؤدَيت بؤ طوأل ئةثؤَلؤ، بؤ

 هةمووان ئازيزى خؤشةويستى خوداى بؤضى ضؤن،
 كؤمةآليةتى بؤنةيةكى سازدانى كورتى بة(. نية؟
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 لة طوَلفرؤش كضانى. مةحاَلة تاجةطوَلينة، بةبَي
 مَيبازو الوانى. سةالرن خرثنء جوانء كضى ئةسينا
 دةبنةوةو خِر دوكانةكانيان دةورى لة قسةزان
 كةس هةموو كضانة ئةو تَيهةَلدةسون، خؤيان

 دةكةن، بانطيان خؤيانةوة بةناوى و دةناسن
 دةكةنء كِرياران ثَيشكةشى خؤيان ئَيوارانيش

 .دةكةن طةرم ئاهةنط دةذةننء فلوت
 هةراو ثِر ئاوةدانء ماسيفرؤشان بازاِرى

 كة بادةدةن بةوةوة خؤيان ئةسيناييةكان. زةناية
 وةكو ئةوانيش. لَيدةكةن حةزى زؤر ء"نطؤشتخؤر"

 لة حةز زياتر بةآلم وان، دراوسَييان بؤياتَيكانى
 بةبَي ئَيوارة شَيوى ئاهةنطَيكى هيض. دةكةن ماسي
 دةرياوة لة ماسي بارى كاتَيك. نية خؤش ماسي
 هؤى دةبَيتة ئةمةش لَيدةدرَيت، زةنط كةنار، دةطاتة
. بنب ألضؤ تر دوكانةكانى هةموو نزيكةى ئةوةى

 دةبَيتء دروست ماسيفرؤش دوكانى الى قةرةباَلغى
 بة تؤسنةو تووِرةو ماسيفرؤش. ثاَلةثةستؤ دةكةونة

، دةكات كِريارةكانى لةطةأل مامةَلة فيزَيكةوة
 دَلنيايي بة. ثارةثةرستة و ضرووك ثياوَيكى
 كاسثي برةوترين بة طؤَلفرؤشى ماسيء بازرطانى

 ئريةييان ديكة انىدوكاندارةك بووةو رؤذطارة ئةو
 .بردوون ثَي

 ناو لة كاسثييانة بازرطانىء هةموو ئةم بَيشك
. نابَيتةوة جَييان ئاطؤرادا كؤشكةكانى تةختء

 بةرضاو دةستطَيِريش فرؤشيارى زؤر ذمارةيةكى
 راخستووةو سيثاَلَيكيان زةوييةكة لةسةر دةكةون
 بآلو خؤياندا لةبةردةمى كةلءثةليان كةمَيك

 ثايةى بةردةمى لة تريشيان لَيكىطة. كردؤتةوة
 جياجياكان شةقامة لةسةر دووكانةكاندا، نَيوانى

 هةر واتة بةدةستيانةوةية، كاآلكانيان راوةستاونء
 لةوآ لَيرةو. طرتووة خؤيان بؤ سوضَيكيان يةكةى

 دكتؤر تةداويكةرء دوكانى دةبينني، سةرتاش
 سواَلكةرى لة زياتر باشةكان، كةَلةشاخطرة طةرضى)
 لَيية، بضووكيشى كارخانةى جؤرةها ،(دةضن ةِرؤكط

 كورةكةوة الى شاطردةكان تَييدا كة ئاسنطةري وةك
 بِرندةن، ئامَيرى ضةقؤو دروستكردنى خةريكى

 ريزيان تةختَيك لةسةر دووكانةكةش خاوةن
 كويلةو فرؤشتنى خانى دةيانفرؤشَيت، دةكاتء

 هةندَيك. هةية شةرابيش دروستكردنى كارخانةى
 بةَلكو نا، قةِرابة بة بةآلم دةفرؤشن، شةراب اندوك

 لةبةردةمى هةر مشتةرييةكان بضووك، ثَيكى بة
 .دةخيؤنةوة دوكانةكاندا

 
 ميوانى بةيانيان لة ئاطؤرا

 ضةند هات، كؤتايي يةكةمينمان طةِرانى
 زؤرى بةشي لةوانة يةكَيك. بؤوة روون بؤ شتَيكمان
 ضةك نانكةرةكانء ذنة. ثياوانن ئاثؤراكة

 ئافرةتَيكى دةطمةن بة لَيدةرضَيت، طوَلفرؤشةكانى
 نَيوانى لة. دةبينيت فرؤشيارةكاندا لةناو تر

 خانةدان و بةِرَيز خامنى تاقة يةك كِريارةكانيشدا
 ئةسينا خانةدانى ئافرةتَيكى هيض. نادؤزيتةوة

 خَيزانة ئافرةتانى تةنانةت. ناكات ئاطؤرا سةردانى
 هاوسةرةكانيان ثَيباشرتة وايان هةذارةكانيش

 ثياوان طرووهي بؤية. بكةن بؤ بازاِريان ئيشى
 ئيشَيكى ئةطةر دةكةن، ئاطؤرا سةردانى رؤذانة

 قسةَلؤكء قسةو بؤ ئةوا نةبَيت، ئةوتؤشيان
 دةضن، هةر هاوِرَيكانيان بينينى و زةمكردن

 بؤ دةنَيرن متمانةثَيكراو خزمةتكارَيكى زؤرجاريش
 ماَلةوة لة ئةطةر بةآلم. كرَيتب شتءمةك تا بازاِر

 هةبَيت، ئَيوارةيان ناخنواردنى طرنطى ئاهةنطَيكى
 بؤ دةضن دةكَيشنء زةمحةت خؤيان ثياوان ئةوا

 هيض خؤى بكِرَيت، شت خؤى ثياو ئةطةر. شتكِرين
 دةكةن، كارة ئةم كؤيلةكان ناطرَيت، هةَل شتَيك

            نيسكى( هةذارترن هةمووان لة كة) كؤيلةكان
              بة سرييش ثيازو فاسؤليا، ال،لبازَي كوآلو،

 كةمَيك دَيتء سةربازَيك لةوالوة. هةَلدةطرن سةبةتة
 خؤيدا سةرى خودةكةى لة كوآلو الىلبازَي

 .وةردةطرَيت
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 زؤرى بةشى. سةرجنِراكَيش ديكةى شتَيكى
. ةيني ثَي ثارةيان كيسةى هةذارةكان ئةسينايية

 الى. هةَلدةطرن ثارةكانيان يانداضنط لة زياتر بةَلكو
              ئاَلؤسكاو قذ ثياوَيكى مَيزةكانةوة لة يةكَيك
. (5)هةَلدةطرَيت دةميدا لةناو ثارةكاني باقي وردةو
 وةكو هَيشتا سادةيةى خةَلكة ئةو خؤشحاَلن ضةند

 ميكرؤبيان خواسي باسء بيستةم سةدةى خةَلكى
 زؤرى ةرةه بةشى ئةوةشدا لةطةأل! نةبيستووة

 .تةندروسنت و لةشساغ ئةسيناييةكان
 لةثَيشضاوى دةبَيت هةية ديكةش راسيت يةك

 بةهيض" كاآل نرخى دياريكردنى" لةوآ. بطرين
 سةوداو فرؤش كِرينء بضوكرتين. نةزانراوة جؤرَيك

 ذيرتر كآ. لَيدةكةوَيتةوة خةستى مامةَلةيةكى
 بَينةوبةرةيةكى دواى بكات، قايل تر ئةوةى بَيتء

 ئةو هةموو. رَيدةكةون فرؤشيار كِريارء ئينجا زؤر
 ببَيت ئاطؤرا ئةوةى هؤى بوونةتة، باسكران شتانةى

فَيربوونى كاروبارى طشتى يان  بؤ قوتاخبانةيةك بة
 كَيشمةكَيش و بَينةوبةرة ياساييةكان.

 
 ضينى دةولَةمةندى ئةسينا

 ديكةدا، شارةكانى لة طةلَيك لةضاو ئةسينا،
 بؤ هةية تَيدا ئاشكراترى و ونرترو هَيَلَيكى

. يةكرتيي لة خانةدانان كارطةرانء جياكردنةوةى
 كؤيلةكانء ثؤشاكى نَيوانى لة ئةوتؤ جياوازييةكى

 بةآلم ية،ين سةربةستةكاندا هةذارة بازرطانة كارطةرو
 ثؤشاكى لةطةأل هةية بةرضاويان جياوازييةكى

 مةتاألء ضةكء بةخؤيانء ضوارشانةكان سةربازة
 كوشتارةوة جةنطء مةيدانى لة كة َلغانةكانيانةوةقة

 ثؤشتةكانيش خانةدانة ثؤشاكى هةروةها دَينةوة،
. دةنَين مل ثةرستطاكان بةرةو نةرمى بة كة جياوازة

 هةية، مةزن سياسي دميوكراسييةكى ئةسينا لة
 خؤش. كةمة كؤمةآليةتى دميوكراسي بةآلم

 نرَيت،دةهَي بةدةست رَيطاوة جؤرةها لة طوزةرانى،
 بةرز، ثايةى ثلةو طران، كارى ثارةثةيداكردنء

 ماندووبوونى لةسةر مشةخؤر وةك خةَلكانَيكيش
 بؤ تةرخانكردووة خؤيان و دةذين تر خةَلكى

 فةلسةفة، و نوسني يان مةدةنى خزمةتى
 .ئةوانةن ئالودةي زؤر ئةسيناييةكان

 ئةوانةى ئةوآ، خةَلكى زؤرى ذمارةيةكى بؤية،
 ثيشةيةكى كارو بؤ دةسوِرَينةوة، ائاطؤراد لةناو

 رةمسييان ئيشى ئةوانة ضونكة نةهاتوون، تايبةت
 بةآلم. (6)كاردةكةن حكومةتدا ئؤفيسةكانى لة هةيةو

 ئَيرة رادةيةى بةم سةردةمَيكدا هيض شارَيكى هيض لة
. نةكردووة تةشةنةى نةكردن هيض هونةرى

 كؤبوونةوةوبة  حةز زؤر خةَلكَيكن ئةسيناييةكان
 كةسَيك هةموو كةسَيك هةموو. دةكةن َيكةوةبوونث

 مةحاَلة" وتوويةتى رةوانبَيذَيك وةك يان. دةناسَيت
 نزمء يان شكؤدار شارةدا لةم بتوانَيت ثياوَيك
 ضةند". بيناسن هةمووتان ئةوةى بَي بَيت، بَيبايةخ
 طرذييةوة مؤنىء بة دةكةن، ثياسة ثَيكةوة ثياوَيك
 ئةوةية بؤ ئاطؤرا، نىبةيانيا سةردانى. دةدوَين
 ئةوةش ء(7)ببيستيت يان بَلَييت نوآ شتَيكى

 دَيتء بةدوادا خؤشى طفتوطؤيةكى دةمةتةقَيء
 لةوانةية دةكرَيت، لَيوة باسي وةرزشطا لة دواتر

 ناخنواردنى ئاهةنطى لة خبايةنَيتء درةنطرتيش
 سآلوكردنء. بَيت ئةوة باسي باس هةر ئَيوارةشدا
 بَي سادةو خؤياندا نَيوانى لة تاكةكةسي رَيزطرتنى

 ثؤشاكى بة كةم دةستهَينانَيكى طؤَلة، طرآء
 نيشانةى راوةشاندن دةست يان ثؤشراودا،

 كةس بؤ خؤى ئازاد، يؤناني. بِرايةوة سآلوكردنةو
 مةزنيش ثادشاى بؤ ئةطةر تةنانةت نانوشتَينَيتةوة

 و دةطوشن يةكرتيي دةستى رَيز سآلوء بؤ. بَيت
 :دةَلَين

 ئاريستؤمَينَيس ىضَير
 كلياندرؤس ضَيرى

              وشةية ئةو رةنطة باوة، سآلوى ئةمة
 كردنيش ماآلوايي و ضؤنيش ضاكء ماناى

 .بطةيةنَيت
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 ئاطؤرا دةوروبةرى باوةكانى شيَوازة
 بة رووكراوانة طوشادو ثياوة ئةم دَلنيايي بة

 داوة، لوول ثؤشاك لة خؤيان دَلطري شَيوةيةكى
 ثياسة كراوةكةدا بؤية داآلنة ذَير لة خؤشة ثَييان
 بضنء و بَين شينا ئامسانى ذَير لة ياخود بكةن،

 يان سياسييةكانيان، نةخشة فةلسةفةو
 رةوانبَيذييء وتارة بابةتى مادةو ئامادةكردنى
 نةك بدةن، ثَي رةواجيان و خبةن ثَيش دراماكانيان

 مَيزدا بةسةر خؤيان داخراودا ئؤفيسى لةناو بضن
 دةورى لة لةمةوبةرةوة سةدة نيو لة. بكةنةوة شؤِر

 جؤرة ئةم راستةقينةى تةرزَيكى ئةسينا، ئاطؤراى
 بة بَيكاريياندا لةكاتى كة تايبةتييانة خةَلكة

 قنجء لووتى ثَيكةنيناوىء روخسارى خؤيانء
 ئارام ضاوى خرثنء خِرء جةستةى رووتاوةو سةرى

 تايبةتييانةوة شةوكةتى شانء لَيرِباويانء
 هزرةكانيى ئايدياو سةرقاَلي ئةمانة ةبينرَين،د

 رَيكثؤشى تةمةنى بة ثياوَيكى يةكَيكيان. خؤيانن
 ناوى مَيذوو كة زؤربَلَيية، و قسةزان خؤهةَلواسي

 .لَيناوة سؤكراتى
 ئيشى بَي كاتى ئةسيناييةكان هةموو بَيشك،

 بة الوةكان ثياوة لة طةلَيك. بةكارناهَينن ئاوا خؤيان
 زةيتيان خِربوونةتةوة، ئاودامانةوة ىدرَيذ رؤبي
 ثرضيان ذنانة بةشَيوةيةكى قذيانء لة داوة

 ئةنطةستيلةو لة ثِرن ثةجنةكانيان هؤنيوةتةوة،
 شاعريى ئةريستؤفانَيسي ميوانى ئةمانة. خشأل

 منايشَيكى بينينى بؤ هاتوون كؤميدن،
 خاوةنى كة تريشيان زؤرَيكى هةروةها. طاَلتةجاِرانة

 تا نية، داناييةكيان يان نني ةيةكفةلسةف هيض
 بةهةرحاأل بدةنةوة، بةردةوام قسةكردنى ثاساوى
 زؤر ئةسيناييةكان بنَيني بةوةدا دان ثَيويستة
 ناخةنة خؤيان طَيالنة رابواردنة، كةيفء لة حةزيان

 بةختةوةريي. ناثَيويستةوة بَيهودةى كارى ذَير
 ثَيريكلَيسء وةك ثياوانى ئةوان ذيانى

 سؤفؤكلَيسء ئةسخينياسء سءسيؤسيدَي

 ثَيشكةشي ئةفالتونى سؤكراتء يؤرثيدَيسء
 هونةرمةنديشمان فيدياسي نابَيت كردووة، جيهان

 خؤى هونةرةكةى بة ثياوة ئةو بضَيت، لةبري
 .كردبوو سةراسيمةى هةموويانى

 
 سةرتاشخانةكان

 بةشَيوةيةكى كارى ئيشء َيب نةريتى
 مةَلَيككؤ سةرهةَلدانى هؤى بووةتة سروشتى

 سةرتاشخانةكان منونة، بؤ. سةمةرة دامودةزطاى
 لةو. وتووَيذ كؤبوونةوةو شوَينى بة ببوون

 ردَينيان كةم هَيلينييةكى ضةند تةنها سةردةمةدا
 بذى ريشي بة هاتؤضؤكردن زؤربةى، (8)دةتراشي

 درَيذو قذى بةآلم دةطةِران، شانةنةكراوةوة
 دوكانى ةبؤي. بوو ناشرين ال زؤر ئاَلؤسكاويان،
 كؤآلنةكان لةسةر ذورانةى ئةو يان سةرتاشةكان،

 مجةيان و بوون زؤر سةرتاشخانة، بة كرابوون
 هونةرمةند دةسرِتةنطنيء سةرتاشةكان. دةهات
 رةش يان قاوةيي برجنيان ماشء قذى بوون،

 خاو مةعميلةكانيان قذى دةيانتوانى دةكردةوة،
 بؤ نكرد ثرض ئةوكاتةش) بكةن لوولي يان بكةنةوة
 بؤنء تايبةتيش بةشَيوةيةكى(. نةبوو عةيب ثياوان

 هةموو دةدا، خؤيان لة كةسكونيان توندء بةرامةى
 هةبوو بةوة ثَيويستييان زؤر خةَلكَيكى بةيانيانَيك
 لَي بؤنى بهَينَيتء قذياندا بة دةستَيك سةرتاش

 وةلَي. نةكات بؤ زياتريشيان لةوة ئةطةر بدات،
 بؤ دةضوون ةىئةوان هةموو نةبوو مةرج

 ئاوَينة بةرامبةرى تةختةكة لةسةر سةرتاشخانة،
 هةبوو بؤى كةس هةموو. دابنيشن بريسكةدارةكة

 بطرَيتء هةواأل باسء قسةو لة طوآ ئةوآء بضَيتة
 هةواَلَيكء هةموو تا. بكات ئاخاوتن بةشداريي

 ئةجنومةن بَلَيي: ببيستَيت ثِروثاطةندةيةك هةموو
 بؤ نوآ بةرنامةيةكى انانىد بؤ ئةجنام َيتةبطةيشت

 ئؤَلؤمثيادي لة بَلَيي تؤ تازةكة؟ رَيطا دروستكردنى
 ثَيشرِبكَيى سرياكيؤسا، ستةمكارةكةى داهاتوودا،
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 شَيوة هةمان بة سةرتاشةكانيش. بباتةوة؟ طاليسكة
 .ناسراون زؤربَلَيي بة

 ئةرخيالوسي شا لة سةرتاشَيك جارَيكيان
 بكةم؟ ضاك بؤ سةرت ضؤن: ثرسي مةكةدؤنى

: دايةوة وةآلمى مؤنييةكةوة بة ئةويش
 .بةبَيدةنطى
 خةريكى موَلكدارةكان هةر تةنها بة وةلَي
 ذوورة لةناو كةسَيك هةموو. نني قسةكردن

 و كَيرِبكَي. دةكات ئاخاوتن بةشداريي بضووكةكةدا
 ناو طروثى ئةطةر دةكةن، ضةلةحانآ

 بوون، بةِرَيز بةسامء خةَلكى سةرتاشخانةكة
 تيورييةكةى سةر بؤ َينةوةردةطواز ِرةكانمشتوم

 ياخود يان ،"ئايدياكان جيهانى" لةمةِر ئةفالتون
 نَيوانى ثةيوةندي بؤ يؤرثيدَيس لَيكدانةوةكةى

  رؤحانييةكةى هَيماطةرَيتيية ياخود مرؤ، خواوةندو
 .هاليكارناسؤس لة سكؤثاس

 بةشَيكى ئاطؤرا ناو سةرتاشخانةكانى كةواتة
 دةبينني دواتر. ئةسينا كؤمةآليةتى ذيانى لة طرنطن

 ئاطؤرا. ئةمانة تةواوكةرى ش(جومنازيا) وةرزشطا
 ئاثؤراش و غةَلبةغةَلب. داينةوة طلى خؤى بةشى

 طةِرانةوة بة كردووة دةستيان خةَلك. كزيية لة روو
 كة( طنؤمون) كاتثَيوةكة ثَيي بة. ماأل بةرةو

 لة يةكَيك نزيكى لة سادةيةو هةتاوثَيوَيكى
 لةطةأل ئَيمةش. نيوةِرؤية نزيكى دانراوة، اقةكانةوةت

 خؤيان ماَلي بةرةو ئةسيناييدا خانةدانَيكى
 .دةِرؤينةوة

 
 ثةراويَزةكان

 .بةيانيدا دوازدةى و نؤ نَيوان لة-1

 .ثريتانَيس ناونراوة هةَلبذَيردراوة كؤميتة ئةو-2

 بؤ بوو تايبةت" ئةرخؤن شا" دةوترا ثَيي ئةوةى-3
 بة ثةيوةندييان كَيشانةى ئةو زؤربةى وةىلَيكؤَلينة
 .هةية ئاينييةكانةوة مةسةلة

 ئَيمةيان طوَلزارةكانى و طوأل زؤربةى يؤنانةكان-4
 وةنةوشةى لة بوون بريتى ئةوان باوةكانى طوَلة. نةبووة
 طوآلَلة لةطةأل ياقوت، طوَلة سؤسةن، طؤَلة نَيرطز، سثي،

 لة باو تاجةطوَلينةى(. زيؤس طوَلةكةى) سورةدا
 ضةند ثاشان دةكراو دروست الوالو يان طوَلةمؤرد

 .دةكرا تَيكةآلو ديكةشى طوَلَيكى

 بووة، ثَي خؤى ثارةى كيسةى دةوَلةمةند كِريارى-5
 كؤيلةكةى زؤريي بة هةَلطرتووة، زياترى ثارةى ياخود
 .دةطرت هةَلى

 بة) شاردا ئؤفيسةكانى لة يةكَيك لة خزمةتكردن-6
 ئةوثةِرى( هةبَيت موضةشي يضه ئةوةى بَي طشتى
 بةشدارييكردن ئارةزووى. بوو يؤنانييةك هةموو هيواى

 ئالودةى هةمووان بوو شتَيك طشتيدا كاروبارى لة
 .ببوون

 .17:21 ثةيامبةرةكان، كارى-7

 لة داواى( ز.ث323-336) مةزن ئةسكةندةرى-8
 نةتوانَيت دوذمن تا) برتاشن ريشيان كرد سةربازةكانى

 بةناو نةريتةكة لةوةوة ئيرت!( ريشياندا ةب بكات ثِر
 .بآلوبؤوة هَيلينيدا جيهانى

 

 

 

 سةرضاوة
WILLIAM DAVIS: 

A Day in Old Athens 
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 ضةثكة شيَعريَكي ئانا ئامخاتؤظ
 
 

  لة فارسييةوة: لةيال ساَلحيلة فارسييةوة: لةيال ساَلحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 "دابِراو"
 دةَلَيي ئةوانة ئاطرَيك بوون

 كازيوةكان هةَلفِرين و  الةطةَل من ت
 هةرطيز نةمتواني تَيبطةم

 ضلؤن بوون رةنطي ئةو ضاوةسةيرانة
 مهةموو شتَيكي دةوروبةر

 ئاوازي دةخوَيندو من
 ز نةمتواني تَيبطةمهةرطي

 تؤ دؤست بووي يان دوذمن.
 زستان بوو يان هاوين

 "كاتَيك مانط لة ئامسان دا.."
 كاتَيك مانط لة ئامسان دا مؤركَيكي سةهؤَلينة

 نةك ضرايةك لة طةِران دا..
 هاوسةرة مردووةكةي من دَي

 تا نامة عاشقانةكامن خبوَينَيتةوة
 رةمزي قفَلي كةشةوة دارينةكةي لة برية

 زجنريي ثَييةكاني لةسةر تةخيت داريين هؤدةكة
 دةنط دةداتةوة

 مَيذووي ديتنةوةكان دةبييَن
 ئيمزا سةرسووِرهَينةرةكان دةبييَن

تؤظ
مخا

ا ئا
ئان
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 بةس نية
 ئةشكةجنةي ئةو.

 
 "تا ِرادةيةك لة ئةلبومَيك دا"

 هةورة تريشقة ببيسنت، وة بري من دةكةنةوة و 
 ئةو تؤفاني دةويست. –دةَلَين 

 وَل دةطرَي و ئاسؤ دةنطي ط
 دَلةكان وةك جاران طِرطرتوو..

 ئاوا دةبَي كاتَيك من "مةسكةو"يش جَي دَيَلم،
 بؤ هةتا هةتاية و 

 دةضمة شوَينَيك كة بة ئاوامت دةخواست
 لةالي ئَيوةدا بةجَيم هَيشت. بة نيسَييةك كة

 
 "وا ئَيستة ثاييز هات ثِر لة رةنط و ميوة"

 ط و ميوةوا ئَيستة ثاييز هات ثِر لة رةن
 ضةندي خاياند ضاوةِروانيم

 ثازدة بةهاري ثِراوثِر لة خؤشي
 زةوينم لة ئامَيز طرت و 

 قةت لَيي جودا نةبوومةوة
 تا ثاييز نهَيين خةوتووي خؤي

 لةطيامنا خوَيندةوة.
 

 "دةبيين ئيرت باَلم نية بؤ هةَلفِرين"
 دةبيين ئيرت باَلَيكم نية بؤ هةَلفرين

 ان دا..لة نَيوان رةوةي قووةك
 خؤشةويستم! شاعريي هةَلبةسيت عاشقانة

 دةبَي ثياوبَي
 ئةطينا هةموو شتَيك ئاوةذوو دةبَيتة 

 تا دابِران دةطاتَي
 باخ ئيرت باخ نية، ماَل ئيرت ماَل و 

 ديتنةوة ئيرت ديتنةوة.
 

 "بةَلَي من.."
 بةَلَي من كؤبوونةوةي شةوانةم ثَي خؤش بوو:

 سةر مَيزَيكي بضووكثةرداخةكاني ثِر لة سةهؤَل لة
 هةَلمي بؤن خؤش و لة سةماي قاوة

 طةرماي شرييين ئاطريين سوور
 طاَلتة خؤشة ئةدةبيةكان و 

 هةوةَل نيطاي دؤستَيك
 بةشةرمةوة هةَلبزِركاو..

 مةطةر من نةبووم لة ثَيي خاض دا
 مةطةر من نةبووم خنكاو لة زةريادا

 خةفةتي ضي، ئَيستة لَيوةكامن
 تةوة.تامي تؤيان بريضؤ

 
 "بريةوةرييةك لة ناخم داية"

 بريةوةرييةك لة ناخم داية
 وةك بةردَيكي سثي لة ضاَلَيك دا

 ناتوامن لةطةَليا بةشةِر بَيم، هَيزيشيم نية:
 بؤ من شاديية و خةميش 

 ئةطةر بَيتوو كةسَيك بِروانَيتة ناو ضاومةوة 
 دةيبييَن.

 خةمني تر دةبَي لةوةي كة 
 بيسيَت.ضريؤكَيكي دَلتةزَين ب

 دةزامن خوداكان مرؤظ دةكةنة شتَيك
 بَي ئةوةي رووحي لَي بستَينن

 تؤش بووي بة بةردَيك لة نامخا
 تا خةمةكان نةمر بكةي.

 

 

 "قةمت خؤش نةويستووة، هةر لة مَيذة"
 قةمت خؤش نةويستووة، هةر لة مَيذة

 "بةزةيي" بةهةر شَيوةيةك كة بووبَي..
 بةالم لةاليةن تؤوة ض شريينة

 ةك الواندنةوةي هةتاوَيكي بةتنيو
 سثَيدة بةو هؤيةوة رووناكة و 

 من ئاوا مةستانة
 سيحر دةخوَلقَينم.
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 "خوليا"

 دابِران تاريكة ومزر
 تؤ بؤ دةطري. –بةشي خؤمي لَي وةردةطرم 

 دةستم بطرة ناو دةستت و بَلَي لة بريم دةمَيين
 بةَلَيين بدة سةرَيك لة خةونةكامن بدةي

 من و تؤ وةك دوو شاخ، دوور لة يةك، جيا لةيةك،
 نةهَيزي جووَلةيةك، نة هيواي ديتنَيك.

 ئاوامت ئةوةية
 ئةوينت ئاوَيتةي ئةستَيرةي نيوةشةو

 بؤ مين بنَيري.
 

 "بَي خةوي"
 جَيطايةك، لة دوورة دةستةكان ثشيلةكان دةناَلَينن

 دوورترين هةنطاوةكان دةبيستم
 خوَيننوشةكانت اليةاليةم بؤ دة

 بَي ئةوةي كة بَيَلن لةو سَي مانطةدا بؤ ساتَيك
 ضاو لةسةر يةك دانَيم.

 ديسانةوة لةطةَل مين شةوخنووني!؟
 سيماي ئارامت دةنامسةوة
 وةرة شؤخةكةم، دَلدارةكةم
 شيعرةكامنت خؤش ناوَي؟
 ثةردةكاني ثةجنةرة سثني

 جؤبارَيكي كاَل لة دَلي ِرةشايي بةرةو ثَيش ئةكشَي
 مةوة لة هةواَلة دوورة دةستةكان دادةطريسَي

 ض شريينة لةطةَل تؤ بوون.
 

 "ثَيمان وا بوو دةس كورتني و نةدار"
 ثَيمان وابوو دةس كورتني و نةدار

بةالم كاتَي لة دةسضووني هةموو شيَت دةسيت 
 ثَيكرد،

 هةموو ِرؤذَيكمان بوو بة بريةوةري
 ئةوسا شيعرمان طوت

 بؤ هةمووي ئةوةي هةمان بوو،

 بؤ دالوايي خوداوةند.
 

 "دةَلَيي لَيرة"
 دةَلَيي لَيرة

 نايةتة طوَي، هةرطيز دةنطي مرؤظ
 بةردينةكانسةدة تةنيا باي 

 دةرطا رةشةكان دةكوتن.
 دةَلَيي لَيرة

 لةذَير ئةم ئامسانةوة
 تةنيا من زيندوو ماومةوة

 ضونكة هةوةَل مرؤظَيك بووم
 ئاوامت خواست بؤ جامَيكي شةوكةران.

 
 ة سثييةكةت..""ماَل

 ماَلة سثييةكةت، باخة ئارامةكةت بةجَي دَيَلم و 
 مةوةذيامن دةسِر

 ئةوسا لة شيعردا سةنات دةكةم
 ئةو جؤرةي تا ئَيستا هيض ذنَيك نةيكردبَي و 

 هةميشة 
 بةشَيك دةمب لة ذيانت

 لةو بةهةشتةي بؤت ضَي كردم
 بة قيمةت ترينةكاني دةفرؤشم،

 ةكةت.ئةوينةكةت، ناسك خةياَليي
 

 "بؤ شيعر"
 منت تا ئةو شوَينة بردووة، هيض رَيطةيةك نايبا

 نيشتماني رةشيابةطؤ ئةستَيرةيةكي ئاطرينةوة، ت
 خةم 

 بؤ من نائومَيدي بووي، فريوبووي
 بةالم، سوكنايي، هةرطيز.

 
 "شةوانة"
 لةطةَل شةثؤلةكان دةضمة ثَيش
 لة دارستانا خؤم حةشار دةدةم
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 دةردةكةوملة قوواليي ئامسانةوة 
 دابِرانت دةتوامن 

 ديتنت، بةالم ضةتوونة.
 
 
 

 ضوارينةكان
 

(1) 
 رؤذةكاني سثي و خاَلي كريسمةس

 كِرَيوة و بةفر، كِرَيوة 
 بة من ضي شةقامةكان خليسكن

 جَيطةيةكم نية بضم.
 

(2 ) 
 دةنطي زَيِر دةطؤِرَي، مةِرمةِر دةبَيتة خاك

شتيكة لة  هاوِرَيي هةموو ندَييَن، نةما ثؤال ذةنط
 دونيادا 

 تةنيا خةمة خؤِراطرة
 تا ئةو كاتةي وشة بة شكؤ مبَينَيتةوة.

 
(3 ) 

 هةموويان دةبةخشم و 
 لةثاي خاضي مةسيح

 ماض دةكةم نَيو ضاواني ئةوةي كة خيانةتي كرد
 لَيوةكاني ئةوةي نةيكرد.

 
 

 سةرضاوة
طزينةي شعرهاي عاشقانة. در دومن است،  ةيخاطر
 1377، ضاث اول. ةنشر ضشموري. ثامحد  ةترمج

 تهران.
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 ديكارت
 طفتوطؤ لةطةلَ بيَرنارد ويليامزدا

 
 

  حمةمةد كةريمحمةمةد كةريم  ::لة فارسييةوةلة فارسييةوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثيَشةكي:
 

ئاسايي هةركاتَي زاراوةي "فةلسةفةي نوَي 
Modern philosophy لة زانكؤكاندا بةكاردَي، بؤ "

جياكردنةوةي ئةم فةلسةفةيةية لة فةلسةفةي كؤن و 
ةم ثَيية فةلسةفةي سةدةكاني ناوةِراست. ب

فةلسةفةي نوَي بة ماناي فةلسةفةية لة قؤناغي 
ريفؤرمي ئايينيةوة )لة سةدةي شانزةهةمدا( هةتا 
ئةمِرؤ، نةك فةلسةفةي سةدةي بيست. ئةو كةسةي 

بة بنياتنةري  –و بة ِراي من، بةِراسيت-كة بة طشيت

فةلسةفةي نوَي لة قةَلةم دةدرَي، ديكارتة. كةواتة، 
ونرت، زاراوةي "فةلسةفةي نوَي" بة دةربِرينَيكي ِرو

 واتة "فةلسةفة لة ديكارتةوة بؤ دواي ئةو".
ساَلي  – Rene Descartes –ِرينية ديكارت 

لة فةرةنسا لةدايكبووة و زؤر باش  1956
خوَيندوويةتي، هةَلبةتة فيكرَيكي زؤر سةربةخؤشي 
هةبوو. هَيشتا خوَيندكار بوو كة دةركي بةوة كرد 

نةي كة قسةكانيان بة بةَلطة لة مةزنا سةكة ئةو كة
قةَلةم دةدرَي، زؤر جار بةَلطةهَينانةوةكانيان 
ناِراستة. بةالويي ضووة بواري سةربازييةوة و 

رت
كا
دي
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سةفةري بؤ زؤر شوَيين ئةوروثا كرد بةالم لة هيض 
شوَييَن نةضووة بةرةي جةنطةوة. بةزوويي ئةو 
ِراستية سةرجني ِراكَيشا كةمةيداني ذيانيش وةكو 

اني كتَيب، ثِرة لة دذايةتي و ناكؤكي و ئةو جيه
مةسةلةيةي كردة جَيطةي بايةخي خؤي كة ئايا 
ِرَيطايةك هةية كة مرؤظان بتوانن لةوَيوة بةشيَت 
يةقني ثةيدا بكةن و ئةطةر هةية، ئةو ِرَيطاية ضؤنة. 
لةو كاتة بةدواوة ديكارت وازي لة سةفةر هَيناو لة 

َي لة هةموو شوَيين هؤَلةندا كة ذياني فيكريي لةو
ئازادتر بوو، طؤشةطرييي هةَلبذارد و لة ماوةي 

ضةند بةرهةمَيكي  1649تا  1629بيست ساَلدا لة 
لةبريكاريي و فةلسةفةدا خوَلقاند كة لة ِرووي قووَلي 
و ِرةسةنَيتيةوة بَيوَينةبوون، هةروةها لَيكؤَلينةوةي 
زؤري لة زانستدا ئةجنامدا. )فةلسةفة و زانست بة 
دوو شيت جيا لة قةَلةم نةدةدران و هةروا تا سةدةي 
هةذدة لة يةك جيا نةكرابوونةوة( ئةو لقةي لة 

لة  ةبريكاريدا بة ئةندازةي شيكاريي ناسراو
داهَينانةكاني ديكارتة كة بة برييدا هات باري هةر 
خاَلَيك بةثَيي دوورييةكةي لة دوو هَيَلي جَيطريةوة 

اتَي نيشاندةرَي دَيتة بثَيوَيت. بةم ثَيية، هةر ك
بةرضاومان، لة ِراستيدا لة شتَيك دةِروانني كة 
ديكارت دايهَيناوة. بةو دوو هَيَلة ستوونةي كة 

ةكةون، دهةميشة لة هةموو نيشاندةرَيكدا بةرضاو 
بة يادي ديكارتةوة دةَلَين "ميحوةرةكاني كارتزين" 

Cartesian axes كارتزين( سيفةتَيكة لة ناوي( ،
وة دروست بووة. بةناوبانطرتين بةرهةمي ديكارتة

فةلسةيف ديكارت دوو كتَيبة يةكَيكيان طوتارَيك لة 
 Discovrse on theبارةي ميتؤدةوة )ثةيربدني عةقَل( 

Method  و ئةويرتيان )وردبوونةوةكان(ة )لة
كة يةكةميان  Meditationsفةلسةفةي سةرةتاييدا( 

 وبؤوة.باَل 1642و دووةميان ساَلي  1637ساَلي 
ديكارت قةت ذني نةهَينا بةالم كضَيكي 
ناشةرعي هةبوو كة لة تةمةني ثَينج ساَليدا مرد و 
مردني طةورةترين طورزي عاتيفي لة ديكارت 

وةشاند. ديكارت هةميشة شيك ثؤش بوو وا خؤي 
دةردةخست كة ئةفسةري سوثاية و بة طشيت 
هاوِرَييةتي و هةمنشيين ثياواني ئةهلي كار و 

ةضي لة هي زانايان ثَيخؤشرت بوو. بةالم لةو مامةَل
ساالنةدا كة سةرطةرمي كاري داهَينةرانة بوو، 
تَيكةالويي كةسي نةدةكرد و بة طؤشةطرييي دةذيا. 
لة تةمةني ثةجناو سَي ساَليدا بة جةخت و سوور 

شاذني سويد، بة  Christinaبووني شاذن كريستينا 
بؤ ستؤكهؤَلم ثَيضةوانةي ئارةزووي خؤيةوة، ضوو 

فةلسةفة بة شاذن بَلَيتةوة. ئةم  وانةي بؤ ئةوةي
كارة هةَلةيةكي مةرط هَينةر بوو. ديكارت لة 
زستاني تاقةت ثِروكَيين سويددا تووشي نةخؤشي 

 دا مرد.1650سيل بوو و ساَلي دواي ئةوة لة 
بؤ قسة و باس سةبارةت بة يةكةمني 

يت فةيلةسويف فةيلةسوفاني مؤدَيرن، بانطهَيش
م Bernard Williamsثِرؤفيسؤر بَيرنارد ويليامز 

كردووة كة مامؤستاي فةلسةفةية لة زانكؤي 
كاليفؤرنيا لة باركلي و خاوةني يةكَي لة كتَيبة 

 بةناوبانطةكانة دةربارةي ديكارت.
 

 كرؤكي باسةكة
ماطي: ثَيمواية باشرتين ِرَيطةي دةستثَيكردني 

ربارةي ئةوة باسةكة ئةوةية كة يةكةم زةينمان دة
ِروون بكةينةوة كة ديكارت لة كوَيوة دةسيت ثَيكرد. 
بفةرموو ديكارت كاتَي دةسيت ثَيدةكرد، مةسةلةي 
سةرةكي ئةو بةثَيي دةستنيشانكردني خؤي 

 ضيبوو؟
ويليامز: ديكارت بةهؤي ئةو خوَيندنةوة كة 
خؤت ئاماذةت بؤ كرد هةروةها بةهؤي ئةو 

ةكةي كردبوو، ئةو ئةزموونانةوة كة لة ذياندا كةَل
فيكرة لةالي جَيطةي بايةخ بوو كة هيض ِرَيطايةكي 
دَلنيا بؤ بةدةستهَيناني مةعريفة لة ئارادا نيية. 
واديار بوو كة هةندَي بةشي مةعريفة لة ئاراداية 
بةالم هيض ميتؤدَيكي جَيطةي متمانة نيية كة خةَلك 
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لة ِرَيطايةوة زانني بةرةو ثَيشةوة بةرن و تيايدا 
سةركةوتووبن. بؤ ئةوةي لة ِروانطةي مَيذوويي 
سةردةمي خؤمانةوة تةماشاي بابةتةكة بكةين، 

( بةو Scienceثَيويستة ئاطامان لةوةبَي كة زانست )
مانايةي كة ئةمِرؤ لة زةينماداية، لةو رؤذطارةدا 
بةِراسيت لة ئارادا نةبوو. زانست بة ماناي كارَيكي 

تةك ضةند ميتؤدَيكي ِرَيكخراوي نَيو دةوَلةتي لة 
لَيكؤَلينةوةي دياريكراوو تاقيطة و شيت لةو بابةتة، 

نةبوو. تةنانةت بوار بؤ دةربِريين بريوِراي  لة كاردا
زؤر جياواز ِرةخسا بوو كة لة بنضينةدا ض ئةطةرَي 
بؤ بووني زانست هةية. لة اليةكةوة، هةندَي كةس 
)كةساني زؤر خاوةن هةست( باوةِريان وابوو كة 

ةطةر كةسَي ميتؤدي ِراست بدؤزَيتةوة، زؤرنابات ئ
كة لة ضارةسةركردني هةموو كَيشة بنةِرةتيةكاني 
دةرككردني سروشتدا سةركةوتوو دةبَيت. بؤ 

ي سياسةمتةداري -منوونة فرانسيس بيكؤن
ئينطليز، ثَييوابوو كة دةكرَي لة ماوةيةكي زؤر 

ي كةمدا زانست خبرَيتة سةر شاِرَيي ِراست. لةاليةك
ترةوة كؤمةَلَي كةسي بة طومان هةبوون كة 
ثَييانوابوو مةعريفةيةك لة ئارادا نيية و رَيكخستين 
توَيذينةوة و لَيكؤَلينةوة بة هيض ِرَيطايةكي عةقَلي 

 كاري كردة نيية.
يةكَيك لة هؤ طرنطةكاني ئةوةي بؤضي ئةو 
هةموو طومانة لة ئارادا بوو، رَينيسانسي ريفؤرمي 

قؤناغي دواي ئةو رَينيسانسةدا ئاين بوو. لة 
بانطةشةي هةمةجؤر دةخراية روو كة دؤزينةوةي 
راستيي ئاييين ضؤن ضؤنيي كاري كردةية. ئةم 
بانطةشانة زؤربةيان لةطةَل يةكدا ناكؤكبوون و هيض 
ِرَيطايةك نةبوو بؤ بةرزكردنةوةي يةكَيكيان بةسةر 
ئةوي ترياندا و ئةمةش دةبووة هؤي مشتومِرَيكي 

يةكَيك لةو شتانةي كة بةتايبةتي دوذمناني  زؤر.
ئايني دةيانوت ئةوة بوو كة ِرَيطايةك بؤ 
ضارةسةركردني ئةم كَيشانة لة ئارادا نيية: دةيانوت 
هةموو ئةم جياوازي بري و بؤضوونانة هةن بةالم هيض 

ِرَيطايةك بؤ ضارةسةركردنيان نيية. مةزهةبيةكانيش 
ن دةداو دةيانوت الي خؤيانةوة كاردانةوةيان نيشا

لةم ِرووةوة  ئايني لةطةَل باقي شتةكاندا جياوازيي 
نيية، بةم ثَيية، هيض ِرَيطايةك لة ئارادا نيية بؤ 
ئةوةي هيض شتَيك بتوانَي كةسَي لةسةر بنةمايةكي 
مكؤم جَيطري بكات. كةواتة طومانكردن يةكَيك بوو لة 
رةوةتة طرنطةكان لة فةزاي فيكريي سةردةمي 

ا و بةشَيوةيةكي سةير لةطةَل هيوا ديكارتد
دوورةكاندا هاوذيانيي ثةيداكردبوو دةربارةي 
ئةوةي زانست ِرةنطة بةتايبةتي بة يارمةتي ئةوةي 
ئةمِرؤ بة تةكنةلؤذيا ناو دةبرَي، ض كارَيكي لة 
دةست دَيت. بؤ منوونة ئومَيدي طةورة بة تواناي 
سةرهةَلداني ثزيشكيي زانسيت و ثيشةسازيي 

 و لةو بابةتة ثةيداببوو، بةالم كةس زانسيت
 ضؤنيةتي ئةم كارةي نةدةزاني.

ماطي: بَيطومان بؤ كةسَيكي لة بنةِرةتدا 
داهَينةري وةكو ديكارت، بووني هةندَي دةزطا لةو 
سةردةمةدا كَيشةي طةورةي دةخوَلقاند. تةقريبةن 
هةر دةزطايةكي طرنطي زانسيت يان فَيركاري لة 

جةعيةت خوازدابوو كة رَيبةرة دةسيت كَلَيساي مةر
        فيكرييةكاني بؤ خؤيان شةيداي سةرضاوة 

 كؤنةكان بوون.
ويليامز: بةَلَي، بَيطومان واية. هةَلبةتة 
هةروةكو ومت، كؤمةَلَي كاريطةريي مةزهةبيي 
جؤراوجؤر لة ئارادا بوون. يةكَيك لةو 
كاريطةرييانةي كة رَينيسانسي ريفؤرمي ئايني 

ةوةبوو كة هةندَي لة كَلَيساكان زياتر داينابوو ئ
 –مؤركي ثرؤتستانتيان ثَيوةبوو كَلَيساكاني تر 

وةكو كَلَيساي ثاريس لة سةردةمي ديكارتدا 
كاسؤليك بوون. بةالم هةَلبةتة طومان لةوةدا نيية كة 
ئةو خاَلةي دةربارةي مةرجةعيةت باست كرد، زؤر 

كاني بايةخي هةبوو. لةطةَل ئةوةشدا كة لة سةدة
ناوةِراستدا زؤر لَيكؤَلينةوة دةربارةي ئةوةي ئةمِرؤ 
بة زانسيت ميكانيك ناسراوة، واتة جؤرَيك لة 
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         فيزياي بريكاري ئةجنام درابوو )نابَي بة هيض 
جؤرَي ئةم خاَلة لة يادبكرَي( ديسان بِرَيكي زؤر 
لةوةي بة زانست ناو دةبرا بة شَيوةي راظة و 

تَييب نووسةرة كؤنةكان، شيكردنةوة لةسةر ك
 –ئةرستؤ بةالم نةك بة تةنها ئةو بةتايبةتي–مابؤوة 

يةكَيك لةو شتانةي كة ديكارت و هاوتةمةنةكاني 
بةِراسيت دةيانزاني ئةوة بوو سةرضاوةي مَيذوويي 

 لَيكؤَلينةوةي يةكةم دةست و يةكالكةرةوة نيية.
بكرَي لة مشتوماَلكردني  ماطي: ِرةنطة

اوا بطوترَي كة كَيشةي ديكارت بابةتةكةدا ئ
دؤزينةوةي ِرَيطايةكي سةالمةت بوو بؤ دةرضوون 
         لةو بارودؤخة. ثرسياري بنةِرةتي و هةستيار 

تةنانةت بةثَيي –ئةوة بوو ئايا هيض ميتؤدَي 
بؤ وةدةستهَيناني مةعريفة و  -ثرةنسيث

كةَلةكةكردني مةعريفة هةية يان نا. ئةطةر هةية، 
ة ضيية؟ بة زماني ئةمِرؤ، ديكارت بة ئةو ميتؤد

        شوَين بةرنامةيةكي لَيكؤَلينةوةدا دةطةِرا، لة
ثَيش ئةوةشدا بة دواي ميتؤدَيكدا دةطةِرا بؤ 

 لَيكؤَلينةوة.
ويليامز: بةَلَي، ثَيمواية ئةمة شةرحَيكي 

دروستة سةبارةت بة بارودؤخي ئةو  ءراست
ارادا بوو كة رؤذطارة. بةالم راستيةكي ديكةش لة ئ

هةموو كارةكاني ديكارت ثابةندي بوون و زؤر 
طرنط بوو. خةَلك لةو رؤذطارةدا، بة ثَيضةوانةي 
ئةمِرؤوة، زانستيان وةكو يةكَيك لة كارة هاوبةش 

ئةمِرؤ ئَيمة بَيضةند  دةكرد.نةيان رَيكخراوةكان وَينا 
و ضون ئةوةمان قبوَلة كة زانست يةكسانة بة 

تة كؤمةَلَي كةس كة لةطةَل يةكرتيدا زانا، وا كؤمةَلَي
بري و ِرا ئاَلوطؤِر دةكةن و كاري فيكري لة نَيوانياندا 
دابةش دةبَيت. لةو رؤذطارةدا، لة نيوةي يةكةمي 
سةدةي حةظدةدا، هَيشتا ناماقوَل نةبوو كة يةكَيك 
بة تةنيا بري لة داِرشنت و دامةزراندني هةموو 

ِراستيدا ديكارت زانستةكاني داهاتوو بكاتةوة. لة 
باوةِري بةم مةسةلةية هةبوو فيكرَيكي وا لةو 

رؤذطارةدا، بة ثَيضةوانةي دنياي ئةمرؤوة، وةكو 
 شَييت خؤ بة طةورةبيين لَيكنةدةدرايةوة.

ماطي: من لة ثَيشةكي باسةكةدا ومت كة 
ديكارت ئةو مةسةلةية سةرجني ِراكَيشا بوو كة ئايا 

ة )يةقني( بيزانني؟ و لة شتَيك هةية كة ئَيمة بتوانني ب
و ِراسيت  (1)بةاليةوة روون بوو كة )يةقني(سةرةتاوة 

دوو شيت جياوازن. بؤ ئةوةي بابةتةكة بة زمانَيكي 
سادة و ساكار دةربِرين دةبَي بَلَيني )يةقني( يةكَيكة 
لة حاَلةتة زةينيةكان لة كاتَيكدا كة راسيت سيفةتي 

ة كة شتةكان طوزارةكانة و ئاسايي ثةيوةستة بةوةو
لة دةرةوة ضؤنن. بةالم ديكارت باوةِري وابوو تةنها 
بةو مةرجة يةكَيك دةشَي بطاتة ِراسيت كة بنةما و 
بةَلطةيةكي بؤ بةيةقني طةيشنت هةبَي و بةم ثَيية، 
طةِران بة دواي ِراستيدا خؤي لة خؤيدا طةِرانة 
بةدواي يةقيندا. بة دةربِرينَيكي تر، ديكارت هةر لة 

تاوة ثَييوابوو ئةو ميتؤدةي كة دةيةوَي سةرة
بيدؤزَيتةوة، دةبَي هةم ئةجنامي بةهادار بةدةستةوة 
بدات، و هةم لة بةرامبةر رةخنةي طومانكاراندا بة 
ضاكي قابيلي بةرطري لَيكردنيَب. ئَيستا بفةرموو 

 ديكارت ضؤن ئةم دوو مةرجةي دياريكرد؟
بة ويليامز: ديكارت بؤ لَيكؤَلينةوة باوةِري 

ضةند مةرجَي هةبوو. هةندَي لةو مةرجانة ِرَيك ضةند 
بنةمايةكي عاقاَلنة بوون دةربارةي ئةوةي كة دةبَي 
مةسةلةكان بكرَين بة ضةند بةشَيكةوة كة قابيلي 
لَيكؤَلينةوة بن، دةبَي كارَي بكرَي كة بؤضوونةكان 
ِروون و ئاشكرابن و شيت لةم بابةتة. بةالم ديكارت 

انابوو كة لة تايبةمتةندييةكاني بنةمايةكيشي د
بريكردنةوةي بوو سةبارةت بةوةي كة هةرطيز نابَي 
يةكَيك ِراسيت شيَت قبوَل بكات كة بضوكرتين 
طوماني هةبَي دةربارةي. ئةم بنةماية بة ِرووكةش 
بنةمايةكي عاقاَلنة نيية ضونكة طةرضي ئَيمة لة 
ذياني رؤذانةدا دةمانةوَي بريوبؤضووني ِراستمان 
دةربارةي مةسةلةكان هةبَي، وةكو ثَيويست بة 
نيازنني و ناتوانني هةرضةندي دةكرَي ئةو بري و 
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بؤضوونانةمان بطةيةنينة ثلةي يةقني ضونكة ئةطةر 
ة دةست بدةينة كارَيكي وا، دةبوو مبانويستاي

كؤششَيكي زؤرمان خةرجبكرداية. بةالم  هةوَلء
بنةماي  ئاماجني ديكارت طةيشنت بوو بة قواليي و

واتة نةك تةنها بنةماي يةكَي لة  –زانست 
زانستةكان بة مةفهومي هةندَي ِراستيي طشتيي و 
بنةِرةتي دةربارةي جيهان، بةَلكو بنةماي 
لَيكؤَلينةوةش. ديكارت دةيويست بنةمايةك فةراهةم 
بكات كة بكرَي بةهؤيةوة درَيذة بة لَيكؤَلينةوة بدرَي 

ةيويست ئةوة و ثةي بة شيت زياتر بربَي، د
بسةملَييَن كة مةعريفةي زانسيت بةِراسيت لة 
تواناداية، بؤ طةيشنت بةو ئاماجنة، هةسيت دةكرد 
كة دةبَي طةِران بة دواي راستيدا لة طةِران بةدواي 

 يةقينةوة دةست ثَيبكات.
دةيويست كاري زانسيت والَيبكات كة لة 
ئايندةدا طومانكاران نةتوانن هَيرشي بكةنة سةر. 

م ثَيية، دةكرَي يةكةم كار كة ديكارت كردي بة بة
 Pre- emptive)دةستثَيشخةريي لة طومانكردن(دا )

Scepticiam ناوبةرين. ديكارت بؤ ئةوةي بنةماي )
زانست لة ِرةهةندي طومانكردن بةدوور بطرَي، 
لةبةرخؤيةوة وتي: "هةركارَي كة طومانكاران بتوانن 

م. هيوادارم بيكةن، خؤم دةيكةم، باشرتيش دةيكة
لَيكؤَلينةوة شانبةشاني طومانكردن بة شوَييَن 
بطةيةمن كاتَي كارةكة تةواو دةبَي، شتَيكي تةواو 

 بنةِرةتيي و وةك بةرد تؤكمةم لةبةردةستدابَي".
ديكارت طةِران بة دواي ِراستيدا لةطةَل طةِران 
بةدواي يةقيندا هةَلةي نةكردبوو. تةواو ئاطاداري 

دوانة لةيةك جيان. بةالم باوةِري ئةوة بوو كة ئةم 
–وابوو كة ِرَيطةي ِراست بؤ دؤزينةوةي ِراستيي 

طؤِريين دؤزينةوةي راسيت  –لةسةروو هةمووشيةوة
ئةوةية كة  –بؤ رةوتَيكي مةنهةجي و سيستماتيك 

 يةكةجمار بة دواي يةقيندا بطةِرَي.
ماطي: ئةمةش ئةو طومانةي لَيكةوتةوة كة بة 

واتة طومان وةكو  –ناسراوة طوماني ديكارتي 

ميتؤد. هةَلبةتة ئةمة لةوة جياية كة لةناونيشاني 
كتَيبةكةيدا واتة )طوتارَيك لة بارةي ميتؤدةوة( 
مةبةسيت بووة. هةرضةندة بَيطومان بةشَيكي طرنطة 
لةو كتَيبة. دةكرَي ئةوة روون بكةيتةوة كة طوماني 

"ي ديكارت ضؤن methodological –"ميتؤددار 
 ة قؤناغي ثراكتيكيةوة؟ضوو

ويليامز: ديكارت بة دواي يةقيندا دةطةِراو، 
بةم ثَيية، هةر لة سةرةتاوة بضوكرتين طوماني لة 
هةر شيَت بكرداية، دةخيستة الوة. خؤي لة 
وتةيةكي بةناوبانطدا وتوويةتي ئةم كارة وةكو ئةوة 
واية كة سندوقَي سَيومان هةبَي و هةندَي لة 

بن و ئةواني تر ساغ بن و سَيوةكان عةيبدار 
مبانةوَي ساغةكان جيابكةينةوة. يةكةم شت هةموو 
سَيوةكان لة سندوقةكة دةردةهَينني و يةكةيةكة 
تةماشايان دةكةين و ئةوانةي طومامنان لَييةتي 
دووريان دةخةينةوة و تةنها سَيوة تةواو ساغةكان 
دةكةينةوة ناو سندوقةكة. بةم ثَيية، ديكارت 

موو بريو بؤضوونةكاني لة زةيين يةكةجمار هة
دةركرد و هةرشيَت كة كةمرتين طوماني لَيي هةبوو 

 خستية الوة.
ئةم كارةي بةسَي قؤناغ ئةجنامدا. يةكةم ئةو 
شتانةي خستة الوة كة رةنطة تةنها بةهؤي 
هةستَيكي ئاسايي و باوةوة طوماني لَيكردبن، بؤ 

اس منوونة بؤ خؤي ئةم جؤرة ِراستية زانراوانةي ب
كردووة كة داري ِراست لة ئاودا بة ضةوتي دَيتة 
بةرضاو يان رةنطة شتةكان لة ئةجنامي هةندَي 
ناتةواويي لة بيناييدا، ِرةنطيان سةير بنوَييَن و لةم 
بابةتة. بةالم دةيةويست لة طوماني ِرؤذانة و هؤي 
ئةم جؤرة طومانانة كة سةبارةت بة هةندَي شيت 

ةضن، زياتر بِروات. هةست ثَيكراو ِراست دةرد
هةنطاوي دووةم ئةوة بوو كة طومان بكات كة ئايا لة 
هيض ساتة وةختَيكدا بة ِراسيت بَيدارة و بة هةست 
دةرك بة شيَت دةكات يان نا، طةيشتة ئةو باوةِرةي 
كة لة ِرابردوودا زياتر خةوي ديووة كة لة ِرَيي 
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هةستةوة دةرك بة كؤمةَلَي شت دةكات و لة دنياي 
دا، ِراست وةكو ئَيستا، بريي كردؤتةوة كة خةون

كةسَيك يان مَيزَيك يان شتَيكي ديكة دةبييَن بةالم 
هةَلبةتة كاتَي خةبةري بؤتةوة، ثةي بةوة بردووة كة 
هيض كام لةوانة جطة لة خةون و خةياَل شتَيكي 
ديكة نةبوون. بةم ثَيية ضؤن دةيتواني لةو 

بييَن؟ ئةم ساتةوةختةدا بطاتة يةقني كة خةون نا
بةشةي طومانكاريي بة تةواوي مايةي ثةرَيشانيية. 
لة رابردووشدا طومانكاران ثةنايان بؤ ئةم ِرةخنةية 
بردبوو بةالم ديكارت لة لَيكؤَلينةوةكانيدا 
جَيطايةكي ِرَيكوثَيك و سةقامطرييي بؤ تةرخانكرد. 
دواجار طومانَي كة بنةماكةي خةون بينني بَي 

ة ئةو كةسة بةالي كةمةوة ثَيويسيت بةوةية ك
هةندَي شت بزانَيت، ثَيويسيت بةوةية كة لة 
رابردوودا هةندَي جار بةخةبةر هاتيَب و هةسيت 
بةوةكردبَي كة خةوني ديووة، ثَيويسيت بةوةية كة 
بري لةوة بكاتةوة كة هةندَي جار دةخةوَي، جاريواية 
بةخةبةردَي، جاريواية خةون دةبييَن، هتد. بةم 

َيويسيت بةوةية كة شيَت لة بارةي دنياوة ثَيية، ث
 بزانَي.

ثاشان ديكارت هةنطاوَيكي تري هةَلطرت و 
طةيشتة بةرزترين ِرادةي مومكيين طومان. لة 

 -خةياَليدا ئةوةي وَيناكرد كة )رؤحَيكي ناثاك 
malignspirit يان وةكو ئةوةي كة هةندَي جار لةو( )

شةيتاني  نووسينانةدا كة سةبارةت بةم بابةتةن بة
طوزارشيت لَيدةكةن(  malicious demon –ناثاك 

تةنها نيازي فريوداني ئةوي هةية و لة خؤي ثرسي: 
طرميان رؤحَيكي وا هةبوو، ئايا شتَيك هةبوو كة 
نةيدةتواني من دةربارةي ئةمة طومِرا بكات؟ هةَلبةتة 
ئةمة تةنها وةرزشي فيكريية. ديكارت هةرطيز 

يةكَيك لة ذياني رؤذانةدا مةبةسيت ئةوة نةبوو كة 
طوماني فةلسةيف ئةو بةكاربهَينَيت و ضةندين جار 

–ئةم خاَلةي راطةياندووة. ميتؤدي طومان 

جطة لة بةشَيك -بةتايبةتي رؤحي ناثاك خةياَليي

ِرةخنةي عةقَلي شتَيكي ديكة نيية، بؤ ئةوةي بريو 
بؤضوونةكان لة بَيذةنط بدات و ئةوة دياري بكات 

 دَيكيان زياتر نزيكة لة يةقينةوة يان نا؟كة ئايا هةن
–ماطي: هةَلبةتة مةبةسيت كؤتايي ديكارت 

واتة سرتاتيجي درَيذخايةني ديكارت بؤ لة 
بَيذنطداني هةرشيَت كة ئةطةري ئةوة هةبوو رةنطة 

 -لة هةموو بارودؤخَيكدا طوماني لَيبكرَي
بةدةستهَيناني ضةند مةسةلةيةكي طومان هةَلنةطر و 

د تؤكمة بوو كة ثاشان بشَي وةكو سةرةتاي وةك بةر
بةَلطةهَينانةوة بةكار بهَينرَين و بنةمايةكي 
سةقامطري بهَيننة ئاراوة و بيناي مةعريفة لةسةر 

 ثايةكانيان دروست بكرَي.
ويليامز: ِراستة. لة ِراستيدا دوو مةسةلة لة 
ئارادا بوون. يةكَيكيان ئةوة بوو كة ديكارت بة 

ناني ضةند مةسةلةيةكي طومان نيازي بةدةستهَي
هةَلنةطر و تؤكمة بوو وةكو بةرد كة بة مانايةكي 
تايبةتي لة ئةطةري طومان بةدووربن و لةبةرامبةر 
زؤرترين طومانيشدا خؤيان ِرابطرن. ديكارت 
لةاليةكةوة دةيويست وةكو ثَيشةكي بةَلطةهَينانةوة 
ئةم جؤرة مةسةالنة بةكاربَيين و لةاليةكي ترةوة، 

كو زةمينةيةكي طشيت كةزامين ِراسيت و وة
متمانةي ميتؤدي لَيكؤَلينةوة بَيت. ِرةنطة خراث 

 نةبَيت شتَيكيش لةمبارةيةوة بَلَيني.
ماطي: بةالم با ئةوةمان لةبري نةضَيت كة 
بةِراسيت تؤثةكة هَيشتا لة طؤِرةثاني شةيتاني 
ناثاكدايةو دةبَي هةرضؤنَي بَيت وةريبطرينةوة. 

ش ئةوةي يةكةيةكة ئةو مةسةالنةي ديكارت ثا
خستةالوة كة قابيلي طومان بوون. بةم ئةجنامة 
طةيشت كة دةربارةي هةندَي شت مةحاَلة نةطةيتة 

 يةقني. دةكرَي بفةرمووي ئةو شتانة ضيبوون؟
ويليامز: سةرةجنام طومان دةطاتة خاَلي 
سةرنطون بوون. كاتَي كؤتايي دَيت. ديكارت ثَيض 

ِرَيتةوة و لة كاتي طةِرانةوةيدا سةر دةكاتةوة و دةطة
لة نوَي مةعريفة بنيات دةنَيتةوة. طومان كاتَي 
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دةوةسيَت كة ديكارت دةبييَن بريي سةرقاَلدةكات، 
بة قسةي خؤي، دةَلَيت شةيتاني ناثاك هةر ضةندة 
فريوم بدات، لةم بارةيةوة هةرطيز ناتوانَي فريوم 

َيبكات كة بدات كة كاتَي بريناكةمةوة، قةناعةمت ث
بريدةكةمةوة. تةنانةت ئةطةر بريَيكي ناراست و 
درؤشم هةبَي، خودي ئةوةش ديسان برية. تةنانةت 
بؤ ئةوةي بريَيكي فريودةريش بة خةياَلمدا 
بطوزةرَي، ديسان دةبَي بريَيكم هةبَي. كةواتة 
بةناضاري دةبَي ِراستيَب كة بريدةكةمةوة. ديكارت 

-ةشي بةدةست هَينا لةم بابةتةوة ئةجنامَيكي ديك
يان بةالي كةمةوة ئةم بابةتةي بةِراستيةكي ديكةوة 

ئةويش ئةوةية كةواتة من هةم. بةم ثَيية،  -طرَيدا
يةكةم يةقيين بنةِرةتي كة بةدةسيت هَينا ئةوة بوو 
"من بري دةكةمةوة كةواتة من هةم" يان بة زماني 

( )كؤطيتؤ ئريطؤ سوم( كة Cogito ergo somالتيين )
بؤنةيةوة زؤر كةس بةم بةَلطةهَينانةوةية دةَلَين  بةم

(Cogito.) 
 ماطي: ئةو خاَلةي كة ديكارت خؤشي ثَيي
دواوة، شاياني جةخت لَيكردنةوةية كة مةبةسيت 
ديكارت لة )بريكردنةوة( تةنها بريي ئةبسرتاكت 

جؤرةكاني  نيية، بةَلكو هةموو وَينة جؤراو
و دةرك هةَلضوونةكاني هةستة، لةوانيش هةست 

ثَيكراوة هةستيةكان و ئازار و شيت تر. 
بةحسابكردن بؤ ئةم مةسةلةية، جَيي خؤيةتي كة 
بَلَيني لة ِراستيدا ديكارت دةيويست بَلَيت "من ئاطام 

 لَيية كة هوشيارم، بةم ثَيية دةزامن كة دةبَي هةمب"
ويليامز: راستة. ديكارت لة بةرهةمة 

ةكان( كة تيايدا طةورةكةيدا واتة كتَييب )وردبوونةو
ئةم بابةتة بة وردي و بة درَيذي تةواوة وة 
باسكراوة، هةنطاو بة هةنطاو و بة شارةزاييةكي 

بة ئةزمووني جياجياي  Cogitoزؤرةوة سنوورةكاني 
           زةيين يان بةشيت ويذداني جؤراوجؤر 
  دةطةيةنَي. بةالم هةَلبةتة بةرهةمي مةسةلةكة

 ئةوةية كة وتت.

ئاشكراية دةبَي ئاطاداري ئةوةبني كة ماطي: 
ديكارت هاوزةمان لةطةَل بةدةستهَيناني ئةم مةسةلة 
بنةِرةتي و بَيطومانانةدا، ئةوةشي نيشانداوة كة 
ئةطةرضي ئَيمة دةتوانني سةبارةت بةم مةسةالنة 
يةقينمان هةبَي، هةر ئةجنامَي كة لَييان بةدةست 

ية، هيض شتَيكي بَينني قابيلي ئةوةية هةَلةبَي، بةم ثَي
بَيطومان لةم مةسةالنة بةدةست نايةت. بؤ منوونة 
بةالي منةوة جَيطاي طومان نيية كة لةم 
ساتةوةختةدا دةبينم كة تؤ بَيرنارد ويليامزيت، 
شتَيكي ماديت لة جيهاني دةرةوةي من، بةالم لةم 
مةسةلةيةوة ثَيويست نايةتة بةرضاو كة جيهانَي 

شتة ماديةكانيةوة كة هةية لة دةرةوةي من بة 
بوونيان سةربةخؤية لة ئةزمووني من )واتة بينيين 
من(. ئةم بةَلطةهَينانةوةية سةبارةت بة هةموو 
شتَيكي تريش ِراستة. من هةميشة دةتوامن يةقينم 
هةبَي كة ئةوةي ِراستةوخؤ بة هةست يان بة 
دةرككردني من دةطات هةمان ئةو شتةية كة هةية، 

 وامن سةبارةت بة راسيت و بةالم هةرطيز نات
 متمانةي ئةو ئةجنامةي كة لةسةري دةستم 
           دةكةوَي و ئةجنامةكةي شتَيكي ديكة دةبَي، 

 بطةمة يةقني.
ويليامز: هةتا ئةوةي ئةجنامةكة ضؤن 
ئةجنامَي بَيت. بؤضووني ديكارت ئةوة بوو كة 
خودي ئةو ِراستية كة من ئةزموونَي بؤ منوونة لة 

ووبوونةوة لةطةَل ئةم مَيزةدا حاسَل دةكةم، رووبةِر
طرةنيت بووني مَيزةكة نيية لة دةرةوةي من. يةقني 
لةم مةسةلةيةدا تةنانةت لة حاَلةتَيكدا كة خةون 
بينني بنةماي طومان بوو لة ناوضوو و كاتَي ديكارت 
مةسةلةي شةيتاني ناثاك هَيناية ئاراوة، بابةتةكة لة 

ديكارت منوونةي  جاران روونرت بؤوة. كاتَي
شةيتاني دةهَينايةوة، ئاطاي لةوة بوو كة رةنطة 
ئةزموونَيكي وا حاسَل بكات، بةو ثَيية، هيض شيَت 
لة واقيعدا وجودي نةبَيت. كةواتة كةس ناتوانَي 
بووني جيهان لة دةرةوةي خؤي راستةوخؤ و بةبَي 
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هؤ و نَيوةند لة ئةزموونَيكةوة كة لَيي ِروودةدات 
. ديكارت ئَيستا ئيدي بة نيازة ضةند هةَلَينجَي

تَيبينيةكي نوَي بهَينَيتة ئاراوة بؤ ئةوةي بتوانَي 
دووبارة جيهان لة شوَيين خؤي دابنَيتةوة. هةَلبةتة 
دةبَي خَيرا ئةوةش بطوترَي كة ئةو جيهانةي 
دووبارة لة شوَيين خؤي دادةنرَيتةوة بةشَيوةية كة 

يت ئاسايي جياوازة لةو جيهانةي كة سةرةتا هةس
وَيناي دةكرد. دواي ئةوةي تةواوي كةلوثةلةكامنان 
لة ئةجنامي طومانةوة لة طةجنينة هَيناية دةرةوة، 
ئيرت نابَي دووبارة هةموو شتةكان بةبَي هيض 
ضاكسازيةك خبةينةوة شوَيين خؤي. لة كاتَيكدا كة 
جيهان ضاكسازيي دةكةين. بريوبؤضوومنان 

ةي كة لةطةَل سةبارةت بة دنيا جياوازة لةو
ئةزمووني بري لَينةكراوةي سةرةتاييدا هةمانبووة و 
ئةمةش بؤ خؤي يةكَيكة لة راستية زؤر طرنطةكان 
دةربارةي ميتؤدي طومانكردن. ديكارت بة بةَلطةي 
ثؤزةتيف لة تةك طوماندا بةرةو ثَيشضووة و كاتَي 
دووبارة جيهان دةخاتةوة شوَيين خؤي، بة رةخنة و 

عةقَليي دةربارةي ئةوةي ضؤن هةَلسةنطاندني 
دةكرَي سةبارةت بة مةسةلةكان مةعريفة بةدةست 
بَينني، طؤِرانكاريي ورد و شارةزايانةي تَيدا بةدي 
هَيناوة. بةالم بةِراسيت مةسةلةكة ئةوةية كة 

 ديكارت ضؤن جيهان دةخاتةوة سةر جَيطاي خؤي.
ماطي: وا دَيتة بةرضاو كة ديكارت لة كاتي 

ني ئةو مةسةلة طومان هةَلنةطرانةدا كة بةدةستهَينا
بةشوَينياندا طةِراوة، خؤي بة بنبةست طةياندبَي. 
ِراستة كة مةسةلة طومان هةَلنةطرةكاني بةدةست 
هَيناوة، بةالم لة هةمان كاتدا ئةوةي نيشانداوة كة 

 ناكرَي لةو مةسةالنة هيض بةدةست بهَينرَي.
يكارت لة ويليامز: باوا بَلَيني تةنها شيَت كة د

قؤناغي ثَيشوودا تَيبيين كردبوو ئةوة بوو كة 
تةنانةت ئاشكراترين ِرَيطةي ئةجنامطرييي بووني 
جيهان لةسةر بنةماي ئةزموونة تايبةتيةكاني خؤي، 
راست نيية و جَيي متمانة نيية. ئَيستا دةيةوَي 

ِرَيطايةك نيشان بدات كة بة ئيديعاي خؤي جَيطةي 
تة خاَلَيك كة ضيرت جطة لة متمانةية. ضونكة طةيشتؤ

ناوةرؤكي خود ئاطايي يان )هةسيت( خؤي هيض 
شتَيكي قبوَل نيية، ديارة كة ئةطةر بيةوَي دووبارة 
دنيا خباتةوة شوَيين خؤي، دةبَي تةنها لةسةر 
بنةماي ناوةِرؤكي خود ئاطايي )يان هةسيت( خؤي 
ئةم كارة بكات، ضونكة هيض شتَيكي ديكةي 

. كةواتة دةبَي لة نَيو ئةو لةبةردةستدا نيية
هةستانةي كة هةيةتي شيَت ثةيدا بكات كة لة ناخي 
خؤي بيباتة دةرةوة. ديكارت ئيديعاي ئةوة دةكات 
كة ئةمة هةمان وَيناكردني خوداية. وَيناكردني 
خودا لة ناوةِرؤكي خود ئاطاييةوة خؤي ئاشكرا 
دةكات و دةَلَيت ئةم وَيناكردنة لة نَيو هةموو ئةو 

ناكردنانةدا كة هةيةتي بَيهاوتاية، لة نَيو هةموو وَي
ئةو شتانةي كة لة زةينيداية، تةنها ئةو وَيناكردنة 
بة جؤرَيكة كةِرَيك بةرهةمةكةي ئةوة دةسةملَييَن كة 
بةراسيت خوَلقَينةرَيكي هةية، بة دةربِرينَيكي ديكة، 

 بةِراسيت خودا هةية.
نةت تةنا–ماطي: بةالي خوَينةراني ئةمِرؤوة 

 –بةالي ئةو كةسانةوة كة باوةِريان بة خودا هةية 
 هةرسكردني ئةم بةَلطةية قورسة.

ويليامز: بةَلَي. لة ِراستيدا ديكارت دوو بةَلطة 
دةهَينَيتةوة و لة كتَييب )وردبوونةوةكان(دا هةردوو 
بةَلطةكة بؤ ئةم مةبةستة بةكار دةهَييَن. يةكَيكيان 

ستةوة هةية و بة ثةيوةندي بة سةدةكاني ناوةِرا
بةَلطةي بوون ناسراوة و ِرةنطة ثَيويسيت بةوة نةبَي 
كاتةكةي ثَيبكوذين ضونكة لة ِراستيدا نهَينيةكي 
لؤجيكي يان ميتافيزيكي تةرح دةكات و 
رةنطدانةوةي تايبةمتةنديي بريي ديكارت نيية. 
بةَلطةكةي تريان زياتر تايبةمتةنديي بريي ديكارت 

لةمةشياندا ديسان كةرةستةي دةطةيةنَي، ئةطةرضي 
سةدةكاني ناوةِراست بةكارهاتووة. بنةماي ئةم 
بةَلطةية ثرةنسيثَيكة كة دةوترَي ثَيويستة سةبارةت 
بةوةي كة ناشَي طةورةتر لة بضوكرت ثةيدابَيت يان 
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هؤكاري بَيت. ديكارت طةيشتؤتة يةقني كة 
وَيناكردنَيكي هةية سةبارةت بة خوداوةند و ئةم 

نة، وَيناكردني مةسةلةيةكي ناكؤتاية. ئةم وَيناكرد
وَيناكردنة بؤ خؤي لة وَيناكردنَي زياتر نيية، بةالم 
لةبةرئةوةي وَيناكردني مةسةلةيةكي ناكؤتاية، 
ثَيويسيت بة ئاشكراكردنَيكي تايبةتي هةية. 
ديكارت دةزانَيت كة بوونةوةرَيكي سنووردارة و 

–وا مةحاَلة ئيديعاي ئةوة دةكات كة وَيناكردنَيكي 

لة  -واتة وَيناكردني بوونةوةرَيكي ناكؤتا
بوونةوةرَيكي سنوورداري وةكو خؤي ثةيدابووبَي. 
تةنها ئةطةري ئةوة هةية كة خودا خؤي ئةو 
وَيناكردنةي تَيدا دروستكردبَي. دةستةواذةي 
لةبرينةكراوي ديكارت لة دةربِريين ئةم مانايةدا 

ةكو نيشانةيةك ئةوةية كة خودا ئةم وَيناكردنةي و
كة دروستكةر لةسةر دورستكراوةكةي خؤي 
دايدةنَي، لة مندا دايناوة، بة كورتي خودا بة داناني 
وَيناكردني ناكؤتاي خؤي لة مندا، ئيمزاي خؤي 
لةسةر من كردووة. كاتَي بري دةكاتةوة كة بضوكرت 
ناتوانَي بةديهَينةري طةورةتر بَي، ثةي بةوة دةبات 

م هؤيةية خاوةني وَيناكردنَيكة كة تةنها لةبةر ئة
سةبارةت بة خودا كة خودايةك هةية كة ئةوي 

 خوَلقاندووة.
ماطي: ثاشان لةسةر بنةماي ئةوةي كة 
هؤشياريي خؤي ثَييدةَلَيت، سةبارةت بة بووني 
خودا دةطاتة يةقني، دةضَيتة سةر ئةوةي كة لة 
يةقني سةبارةت بة بووني خوداوة بطاتة يةقني 

 ووني جيهان.سةبارةت بةب
ويليامز: راستة. ئةوةي دةربارةي خودا 
دةيزانَي، هةَليدةسةنطَييَن و دةَلَيت: دةزامن خودا 
وجودي هةية و دةسةاَلتداري رةهاية و مين دروست 
كردووة، هةروةها دةزامن كة خودا خَيرخوازة 
)هةَلبةتة هةموو ئةمانة لةبريوباوةِرة باوةكاني 

دا مين دروست مةسيحيةكانة( لةبةرئةوةي خو
كردووة و خَيرخواية، هةم نيطةراني باشي ئاكاريي 

منة و هةم نيطةراني ضاكي عةقَليي و فيكريي منة، 
بةو مانايةي كة ئةطةر منيش ِرؤَلي خؤم ببينم و 
)ئةم خاَلة زؤر بايةخدارة(، بةشَيوةيةكي باش بري و 
بؤضوونةكامن ِروون بكةمةوة و بةخَيرايي باوةِر بةو 

كةم كة هَيشتا سةرو ذَيريامن شتانة نة
هةَلنةسةنطاندووة، بةكورتي رؤَلي خؤم ببينم، 
ئةوسا خوداش متمانة و قورسايي بؤ ئةو مةسةالنة 
دادةنَي كة من زؤر حةزدةكةم باوةِريان ثَيبكةم. 
لةاليةكي ترةوة، هةرضةندةش بة تونديي رةخنة لة 
بريو بؤضوونةكاني خؤم دةطرم و هةرضةندة بة 

ياندةسةنطَينم كة بريو باوةِرةكامن وردي هةَل
دةربارةي جيهاني مادي ضيان لةخؤطرتووة، لةطةَل 
ئةوةشدا كة بة طومانكردن حوكمدان بة 
هةَلواسراوي دةهَيَلمةوة )هؤيةكةشي ئةوةية كة 
ئةطةر وامنةكرداية نةدةطةيشتمة ئَيرة( ديسان 
دةبينم كة زؤر حةز دةكةم باوةِرم بة بووني 

هةبَي. لةبةرئةوةي ئةم حاَلةتة يان  دنيايةكي مادي
ئةم رةغبةتة لة مندا هةية و هةرضيةكم لة توانادا 
بووبَي بؤ دَلنيابوون لةم مةسةلةية سةرفم كردووة 
كة بريو بؤضوونةكامن لةسةر هةَلة بنيات نةنرابن، 
كةواتة دةطةمة ئةو ئةجنامةي كة سةرئةجنام خودا 

ة طرةنيت ئةوة دةدات كة لة ِرةطوِريشةو
بةشَيوةيةكي سيستماتيك بة هةَلةدا نةضوومب. بة 
دةربِرينَيكي تر، مايف ئةوةم هةية باوةِرم هةبَي كة 

 جيهانَيكي وا هةية.
ماطي: ئةمة بةالي ديكارتةوة دةبَي بة ِرَيطايةك 
كة دةكرَي لةو ِرَيطايةوة قسةي هةر كةسَيك كة 
دةربارةي ئةطةري بووني فةلسةفة يان زانست 

ِرةتي هةية، بةتاَل بكاتةوة. وانيية؟ طوماني بنة
دواجار ديكارت بةوةي كة دةَلَي ئةو جيهانةي كة 

ئةو –سةرؤكارميان لةطةَليدا هةية دياري خوداية 
زياتر  -خودايةي كة بوون و خَيرخوايي ئاشكراية

لةوةي وةالمي طومانكاران بداتةوة، هةوَليداوة 
 دةستثَيشخةرييان لَيبكات.
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، ئةوةي كة سةبارةت بة ويليامز: بِروانة
ثَيطةي ديكارت بايةخي بنةِرةتي هةية ئةوةية، كة 
بة باوةِري ئةو، هةر كةسَي بةنياز ثاكيةوة سةبارةت 
بةخودا، بة تةواوي حساب بؤ بةَلطةكاني بكات، 
ِراسيت ئةو بةَلطانة دةسةملَييَن. طرنطي ئةم خاَلة 
تةواو بنةِرةتيية. ئةطةر ديكارت ئةوةي قبوَل 

اية كة باوةِري تؤ ثةيوةنديي بةوةوة هةية كة بكرد
لة ِرووي دةروونييةوة لة ض كلتوورَيكدا يان لة ض 
هةلومةرجَيكدا طةورة بوويت و ئةوةشي قبوَل 
بكراية كة كةساني تةواو خاوةن هةست دةتوانن، 
هةرضةندةش قووَل بينةوة، ديسان دةربارةي بووني 

َلوَيسيت خودا جياوازيي بريوبؤضوونيان هةبَي، هة
يةكسةر دةطؤِرا. بةِراي ديكارت، نكوَلي كردن لة 
بووني خودا دواي بيستين ئةم بةَلطانة، بة قةد 
نكؤَلي كردن لة دوو كةِرةت دوو دةكاتة ضوار 
ثَيويسيت بة كةللةِرةقي و الساريية. بةِراي ديكارت، 
ئةطةر تؤ ئةم بةَلطانة خبةيتة بةر دةسيت كةسَيكي 

بة هةنطاو رَينمايي بكةيت و طومانكار و هةنطاو 
ئةطةر ئةو طةرموطوِر و ِراستطؤبَيت و ئاماجني 
طةمةي زماني و خةَلك خستنة ذَير كاريطةريي 
نةبَيت، دواجار بةناضاريي باوةِر دةكات. هةندَي 
خةَلك باوةِريان نةكردووة لةبةرئةوةي بة تةواوي 
قوَل نةبوونةتةوة و بة ديسثليين ثَيويستةوة بة 

ةسةلةكاندا نةضوون. بَيطومان زؤر لة شوَين م
طومانكاران فَيَلبازن و بةبَي ئةوةي بة ِراسيت بري 
بكةنةوة و تةنها بؤ ئةوةي قسة بكةن هةَلوَيست 
وةردةطرن. بةالم ئةطةر كةسَيك نيازثاكي هةبَي و 
بةِراسيت قووَل بَيتةوة، بَيطومان ئاطاي لة راسيت 

بَيئةوةي مةسةلةكة دةبَيت و ضيرت ناتوانَيت 
رووبةِرووي ناكؤكي بَيتةوة، نكؤَلي لة بووني 
جيهانيي دةرةوة بكات. ئةوةي ديكارت باوةِري ثَيي 

 هةبوو، ئةمة بوو.
ماطي: يةكَيك لة ئةجنامةكاني ئةم بةَلطانة كة 
بايةخي مَيذوويي هةبوو، بةِراست وةرطرتين ئةوة 

بوو كة جيهان لة دوو بةشي خود ثَيكهاتووة. 
جيهاني دةرةوةية خودا ثَييداوم كة يةكَيكيان 

دةتوامن ثشيت ثَيببةستم. بةالم منيش هةم كة ئةو 
جيهانة دةبينم. لة ِرةوتي طةيشنت بة دةستةواذةي 
"من بري دةكةمةوة كةواتة من هةم"دا بينيم كة 
دةشَي هةر شيَت كة لة جيهاني ئةندَيشةدا سةبارةت 

مة ئاراوة بةو وَيناكردنةي دةربارةي خؤم هةمة بيهَين
جطة لة ثرؤسةي بريكردنةوة، ئةمة بة قسةي 

ماناي ئةوة بوو كة لةدوا شيكردنةوةدا من ديكارت، 
خودي )بري( ئةندَيشةم. دةتوامن وَيناي ئةوة بكةم كة 
بةبَي )بةدةن(يش هةم, بةالم ناتوامن وَيناي ئةوة 
بكةم كة بةبَي ئةوةي هؤشيارمب هؤشيارم و هةم. 
كةواتة ئةو مادةيةي كة بةدةني منة، بةشَيك نيية 

ةِرة لةطةَل بريو لةضِركراوةي بووني من. ئةم باو
بؤضووني ئاييين مةسيحيدا دَيتةوة )بةالم هةَلبةتة 
مةسيحييةكان لةبةرهؤي تر ثةسةنديان كردووة(و 
راستةوخؤ ئةو تيؤرةي لَيدةكةوَيتةوة كةجيهان 
دابةش بووة لةنَيوان زةينء ضاودا كة يةكةميان 
ئةندَيشةي رووتةو دووةميان رةهةند يان ماوةي 

دواليزمي ناسراوي ديكارت رووتة. دوانة يان 
يةعين ئةمة، واتة دابةشبووني سروشت بؤ 
دووبةش واتة رؤحء مادة، تةماشاكةرو 
تةماشاكراو، ناسَينةرو ناسَينراو، زةينء عةين 
)ضاو(. ئةم دواليزمة لةطةَل تةواوي روانينةكاني 
مرؤظي خؤرئاواييدا سةبارةت بةمةسةلةكانء 

 شَيلراوة. سةراثاي زانيارييةكاني ئَيمة هةَل
ويليامز: ئةم قسةية لةزؤر اليةنةوة راستة. 
دةكرَي وا بطوترَي كة ديكارت كاتَي دةطاتة دوا 
سنووري طومان، وا بري دةكاتةوة كة دةشَي جيهاني 
دةرةوة وجودي نةبَي، بةالم لةدةستةواذةي سادةي 
"جيهاني دةرةوة"دا زؤر شت هةية. )جيهاني 

اتة لةدةرةوةي من. دةرةوة( واتة لةدةرةوةي ضي؟ و
بةالم )لةدةرةوةي من( ماناكةي "لةدةرةوةي بةدةني 

 من" نيية. 
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بةدةني من بةو مانايةي كة ديكارت 
مةبةستَييت، بةشَيكة لةجيهاني دةرةوة، بؤ خؤي 
يةكَيكة لةشتةكان لةدةرةوةي من. بةالم سةرئةجنام 
كاتَي جيهان دوبارة لةِرَيطةي زانيين خوداوة 

شوَيين خؤي، منيش دوبارة دةمبةوة  دةطةِرَيتةوة
بةخاوةني بةدةنء ئاشكرا دةبَي لةراستيدا 
بةدةنَيكم هةية. بةالم هةرطيز ئةو ئةجنامةي 
لَيناكةوَيتةوة كة من بةدةمن. ئةوةي بةشَيوةيةكي 
ئاسايي ناوي لَيدةنَيم "من"، لةراستيدا بةِراي 
ديكارت دوو شتة: لةاليةكةوة، نةفس يان رؤحَيكي 

بَيمةرطء -ديسان بةباوةِري ديكارت-دييةناما
نةمرة، كة هةروةكو وتت, فكر يان نةفس يان زةيين 
رووتة بةبَي هيض رةهةندَيكي مادي. لةاليةكي ترةوة 

)جةستة(. لةئةجنامدا، لةذياني رؤذانةدا  ةبةدةن
هةركاتَي بةشَيوةي يةكةم كةس )واتة من( سةبارةت 

جؤر طوزارة بةخؤمان قسة دةكةين، لةراستيدا دوو 
ثَيكةوة كؤدةكةينةوةو بةبَي ناِرةحةتي و نيطةراني 
بةوي دي دةَلَيني، "من شةرمةزارم، من بري لةثاريس 
دةكةمةوة، من كَيشم حةفتاو ثَينج كيلؤية" 
لةروانطةي ديكارتةوة، ئةمة راست بةماناي ئةو 
شتةية كة زمانةوانةكان ثَييان دةوت "مةبةسيت 

ي كة دةربارةي دوو شيت ، واتة ئةوة(2)دوو مانا"
تةواو جياواز قسةبكةين. كاتَي من دةَلَيم بري 
لةثاريس دةكةمةوة، طوزارشت لةناخ يان دةرووني 

واتة بةِراي ديكارت طوزارشت لة "من"ي -خؤم
دةكةم. بةالم كاتَي دةَلَيم كَيشم -راستةقينة خؤم

 حةفتاو ثَينج كيلؤية بةمةجازي قسةدةكةم. 
ي بةدةنت قسةدةكةي كة ماطي: واتة دةربارة

 لةراستيدا بةهيض شَيوةيةك خودي خؤت نيية. 
ويليامز: راستة. يةكَيك لةفةيلةسوفة 
ئةمريكاييةكان زؤر باش ئةم مانايةي دةربِريووة، 
كة بةِراي ديكارت، كاتَي يةكَيك بَلَيت "من كَيشم 

ة واية كة بَلَيت وحةفتاو ثَينج كيلؤية" وةكو ئة
 ةم ثةجنةر بوو". "كاتَي دةهامت تايةك

ماطي: لةسةرةتادا ومتان كة ئاماجني درَيذ 
خايةني ديكارت ئةوة بوو كة بووني ئةوةي كة ئَيمة 
ئةمِرؤ بةزانست ناوي دةبةين بةدةستبَييَنء تؤ 
ئةوةت نيشاندا كة ديكارت لةِرَيطةي ض بةَلطةيةكةوة 
ئةم تَيِروانينة تايبةتيةي دةربارةي جيهاني دةرةوة 

دةكرَي بفةرمووي كة دةكرَي ضؤن  حاسَل كرد.
ضؤني بةشَيوةيةكي زانسيت مامةَلة لةطةَل جيهاندا 

 بكرَي؟ 
ويليامز: ثَيشان باسي ئةوةم كرد كة ئةو 
دنيايةي بةيارمةتي خودا دوبارة خستمانةوة 
شوَيين خؤي هةمان ئةو دنياية بوو كة توِرمان 
دابوو ضونكة لةو بارةيةوة كةوتبووة بةر رةخنةو 

سةنطاندن. لة )وردبوونةوةكان(دا خؤمان هةَل
دةطةينة ئةو ئةجنامةي كة نةك تةنها جيهاني 
لةدةرةوة وجودي هةية، بةَلكو بةهةمان شَيوة كة 
ماهيةتي من ماهيةتي بوونةوةرَيكي بريكةرةوةو 
خاوةن عةقَلء ئةندَيشةية، جيهاني دةرةوةش 

يان دووراييةو  ماهيةتَيكي هةية كة رةهةند
تي ئةوةية كة شوَيين داطريكردووةو خاسيةتي زا

قابيلي ئةوةية كة ببَيتة بابةتي ئةندازةو زانسيت 
-بريكاري. هةموو اليةنة رةنطاو رةنطةكاني ديكةي

واتة ئةو راستيةي كة رةنطي هةيةو تامي هةيةو 
لةراستيدا زةينية، واتة لةالي  -دةنط دةداتةوة

هؤشياريي  زةينةوةيةو دياردةي زةينية كة لة
مةدايةو مةعلومي هةمان جيهاني ماديء رةهةندو ئَي

 ئةندازةيية. 
ماطي: ديكارت بؤ ئةوةي بةَلطةيةك بؤ ئةوة 
بهَينَيتةوة كةناوةِرؤكَيكي ثةيوةست بةتةواوي 
خاسيةتةكاني خؤيةوة كة وابةستةية بةهةستةوة بؤ 
خؤي جياية، منوونةيةكي زؤر كاريطةر دةهَينَيتةوة 

ة لَيرةدا باسي بكةين. كة بَيطومان شاياني ئةوةي
دةَلَيت مؤمَيك بطرة بةدةستتةوة. دةبينيت ئةندازةو 
شَيوةيةكي دياريكراوي هةية، كاتَي دةسيت 
لَيدةدةي سفتة، ثيكهاتةو طةرميء رةنطء بؤنَيكي 



 112  

SARDAM  No. 38    2005 
 

تايبةتي هةية، و وا دَيتة بةرضاو كة ثَيكهاتةيةكة 
لةو خاسيةتانة. بةالم ئةطةر خبرَيتة بةرئاطر، 

ةم خاسيةتانةي دةطؤِرَي. مؤمةكة يةكسةر ئ
دةتوَيتةوة، شَيوةيةكي تر بةخؤيةوة دةبييَن، 
طةرمرت دةبَي، رةنطةكةي دةبَي بةقاوةيي تَير، 
بؤنَيكي تري لَيدَيتء هتد، بةالم لةطةَل ئةوةشدا 
هَيشتا حةزدةكةين بَلَيني كة ئةمة هةمان مؤمة. ض 
شتَيكي هةمان شيت جارانة؟ وةالم ئةوةية ضؤن 
شتَيكي ديكة هةيةو ئةوةية كة مؤم بةردةوام 
شوَينَيكي داطريكردووةو ئةم مةسةلةيةش قابيلي 
ثَيوانة كردنة بةثَيي شوَينء قابيلي ثَيوانةكردنة 
بةثَيي كاتيش، ئةم دوو ثَيوانةكردنةش 

 هةردووكيان ماهيةتي بريكارييان هةية. 
ويليامز: بةَلَي. هةَلبةتة ئةو بابةتة جَيطاي 

ة كة ديكارت تةسةوري  كردووة مشتومِر
بةَلطةهَينانةوة سةبارةت بةمؤم خؤي لةخؤيدا رَيك 

 دةسةملَييَن. بةالم طومان لةوةدا نيية كة يَتش ض
ديكارت ئةم منوونةيةي بةكارهَيناوة بؤ ئةوةي 
بةَلطة بؤ ئةو وَيناكردنة بهَينَيتةوة كة بةالي خؤيةوة 

ةي كة شيت وَيناكردنَيكي بنةِرةتيية سةبارةت بةو
مادي رَيك ئةو شتةية كة جَيطايةك داطريدةكاتء 

شوَين. ديكارت  بةمةفهومَيك، لةبنةِرةتدا بةشَيكة لة
ثَييوابوو كة خودي شيت مادي بةشَيكة يان 
قةبارةيةكة لةشوَين، نةك ئةوةي تةنها جَيطايةكي 
داطريكردبَي. يةكَيك لةهؤيةكاني ئةم بريكردنةوةية 

باوةِري بة بؤشايي نةبوو و ئةوة بوو كة ديكارت 
باوةِري وابوو كة جيهاني مادي سةراثاي شتَيكي 

ئةم مَيزة يان  درَيذكراوةيةو شتةكان بةجيا، وةكو
هةر شتَيكي ديكة، ضةند بةشَيكن لةدةوري شتة 
طةورةكة لةهةندَي حاَلةتي دياريكراوي جوَلةدا. ئةم 

ي سةدةي حةظدة بوو يباوةِرة بنةماي فيزياي بريكار
ةالم بةجَيطريي نةمايةوةو دواجار زانسيت ب

ديناميكي نيوتن جَيطاي طرتةوة كة مامةَلةيةكي 
ديكةي لةخؤي دةطرت بؤ جيهاني مادي. بةالم 

بةهةرحاَل، ئةو وَينةيةي كة ديكارت ِرةمسي كرد 
لةسةقامطريكردني ئةو وَيناكردنة دا زؤر كاريطةر 
بوو كة جيهاني مادي لةبنةِرةتدا خةسَلةتي 
بريكاريي هةيةو بووني فيزياي بريكاريي دةكاتة 
كاري كردة. راسيت طرنطء ثِر مانا دةربارةي 
شؤِرشي زانسيت ئةو ضاخةي جَيي باسي ئَيمةية 
ئةوةية كة يةكةم زانسيت مةزن كة لةذياني 
ديكارتداو بة بةرةكةتي لَيكؤَلينةوةكاني ئةو كةوتة 

كة ِرَي فيزياي بريكاريي بوو. كيميا كةزانستَي
دةربارةي بةشة جياوازةكاني مادة لةطةَل بايةخداني 

بةتايبةمتةندييةكاني مادة لةمادة دةدوَي،  دازياتر
بةشَيوةيةكي سةرةكي كيميا بةرهةمي سةدةي 

 هةذدةو نؤزدةية نةك سةدةي حةظدة. 
ماطي: ئايا بؤ ئةوةي بةويذدانةوة داوةرميان 

ي كردبَي، دةتوانني بَلَيني كة ديكارت لةسةردةم
بَيجطة لة - خؤيدا لةهةر كةسَيكي ديكة زياتر

بؤ سةقامطريكردني ئةطةري بووني  -بيكؤن
زانستء جَيطريكردني ئةم فيكرة الي خةَلكي 
ئاسايي دةرضووي ئةوروثاي خؤرئاوا زةمحةتي 

 كَيشا؟ 
ويليامز: واي بؤ دةضم وابَي. هةَلبةتة 

ناوبانطَيكي طةورةي  كةسَيكي ديكةش هةية كة
ياكةي لةفيزياي كالسيك نزيكرتة هةيةو فيز

هةروةكو دواجار وا دةرضوو، ئةو كةسةش 
               طاليلؤية. بةالم طاليلؤ بةدناوبوو رَيزي 
             لَينةطريا ضونكة لةدادطاي ثشكنيين بريو
باوةِردا دادطايي كراو حوكمدرا. ديكارت وَيراي 
ئةوةي زؤر لةبةشةكاني فيزياكةي دواجار 

كرايةوة، لةم بوارةدا نفوزَيكي زؤر زؤري رةت
 بةدةست هَينا. 

ماطي: لةباسةكةماندا هةتا ئَيرة، ديكارت 
هَيشتا فيزياي نةخستؤتةِروو، تةنها ئةوةي 
نيشانداوة كة ئةو فيزيايةي بنةماي بريكاريي هةبَي 

واتة هةم لةبازنةي تواناي  -لةتوانادايةو دةشَي
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بةجيهاني دةرةوة عةقَلي ئَيمةدايةو هةم سةبارةت 
راستة. دةكرَي لةم بارةيةوة قووَلرت قسةبكةيت كة ض 
جياوازييةك هةية لةنَيوان ئةوةدا كةيةكَيك 
لةبوارَيكي زانستيدا كار بكات لةطةَل ئةوةدا كة 

 ئةطةري بووني ئةو زانستة نيشان بدات؟ 
ويليامز: بةَلَي. ديكارت ئومَيدةوارة بةو 

ة نيشان بدات كة رَيوشوَينانةي كة دميان، ئةو
جيهان بةشَيوةيةك دروست كراوة، كة مرؤظ 
دةتوانَيت شيت لةبارةوة بزانَيت. بةدةربِرينَيك خودا 
مرؤظ و جيهاني بؤ يةكرتي دروست كردووة. بةِراي 
ديكارت، وةكو ماهيةت مرؤظ بةشَيك نيية 
 لةسروشت لةبةرئةوةي جةوهةرَيكي عةقَليء نا

كة لةجيهاني مادييةو ئةم جةوهةرة نة بةشَي
ثاشكؤي ياسا زانستيةكانة. كةواتة  سروشتء نة

بةم ماناية مرؤظ بةشَيك نيية لةسروشت بةالم هَيزو 
تواناي بةباشي لةطةَل سروشتدا دةطوجنَي. بةم 
ثَيية. ئَيمة لةتواناماندا هةية كة فيزياي بريكارميان 
هةبَي. دواجار ديكارت باوةِري وابوو دةكرَي بةوةي 

اوي لَي بنَيني بريكردنةوةي قووَلي كة دةشَي ن
فةلسةيف، هةندَي ثرةنسيثي بنةِرةتي فيزيا بزانني، 
بةتايبةتي باوةِري وابوو كة دةتوانني لةِرَيطةي ئةم 

بةرين كة فيزيا ةجؤرة بريكردنةوة قووَلةوة ثةي بةو
دةبَي ياسايةكي هةبَي كة ضاودَيري مانةوةي 
 )ضةندايةتي( بكات. لةبةرئةوةي، دةبَي
ضةندايةتيةك هةبَي بؤ ئةوةي مبَينَيتةوة. ئةو 
ضةندايةتييةي كة ديكارت ثَييوابوو دةمَينَيتةوة، 
جووَلة بوو كة مانةوةي نةبوو لةفيزياي كالسيكي 

نةكرا.   دواي ئةوةدا تةنانةت بةراستيش ثَيناسة
بةالم بةهةر حاَل، ئةو بؤضوونة هةبوو طرميانة 

ربةخؤية لةهةست و لةسةر ئةوةبوو كة )رابردوو( سة
ئةزموون بةبريكردنةوةي قووَل ئاشكرا دةبَي. 
ديكارت باوةِري وابوو كة هةندَي ثرةنسيثي 
بنةِرةتي ديكةش لةفيزيادا هةن كةزانينيان 
بةشَيوةي )رابردوو( ئاسانة، بةالم ئةطةر لةمة 

برتازَيني، دةبَي بةِرَيطةي ئةزموون راستية 
 فيزياييةكان بدؤزينةوة. 

َلة بايةخي تايبةتي هةية ضونكة ئةم خا
بةِراسيت دةطوترَي كة ديكارت ئةهلي رةسةنَييت 
عةقَل يان فةيلةسوفَيكي عةقاَلني بووة. ئةو شتةي 
كة دةبَي لةبةرضاومان بَيت ئةوةية كة بةبؤضووني 
ئةو، دةكرَي بةبريكردنةوةي قووَل خاسيةتة 
بنةِرةتييةكاني جيهانء نةفس بدؤزرَيتةوةو هةموو 

بةرهةمي ئةزموون نيية. دواجار هةندَي كةس  شيَت
ثَييان واية كة ديكارت ئةوةندة ثابةندي رَيبازي 
عةقَلي بوو كةثَييوابوو دةكرَي تةواوي زانست 
بةِرَيطةي ثَيوانةكردنء رَيك بةهؤي بةَلطةي بريكاريي 

فةلسةفةي  يان لؤجيكيةوة لةميتافيزيك يان لة
ِري وابوو كة سةرةتاييةوة هةَلبهَينجرَيتء باوة

ئةطةر كةسَيك دابنيشَيء بةتةواوي دةربارةي )منم 
بري دةكةمةوة كةواتة من هةم( و مادةو خودا قووَل 
ببَيتةوة، سةراثاي زانسيت ضنط دةكةوَيت. ديكارت 
بةهيض جؤرَي وَيناكردنَيكي واينةبوو هةميشة بةبَي 
ئةوةي قسةكاني يةكرتي رةت بكةنةوة دةيوت 

بؤ ئةوةي لةنيوان رَيطا ئةزموون ثَيويستة 
جياوازةكاني بةَلطة هَينانةوة لةسروشتدا جياوازيي 
بكات. باوةِري ديكارت ئةوة بوو كة دةكرَي تؤ 

دروست بكةي. ئةمة رةنطدانةوةي  مؤدَيلي جياجيا
اليةني زؤر مؤدَيرني بريكردنةوةي ديكارتة. 

لةضوارضَيوةي ياساكاني ديكارتدا  تدةتواني
قَلي جياواز سةبارةت بةجيهان مؤدَيلي فيكريء عة

بينابكةيت يان دابِرَيذيت، بةالم بؤ ئةوةي ثةي بةوة 
ببةيت كام مؤدَيلة بةراسيت نيشاندةري سروشتة، 

 ثَيويستيت بةئةزموون هةية. 
ي ديكارت، ئةزموون بةو اماطي: ئايا، بةِر

ِروو كة تيؤرةكاني ئَيمة  مةبةستة دةخرَيتة
يان بةو مةبةستةي  دةربارةي سروشت تاقيبكاتةوة

كة ضةند دراوَيك بؤ ئَيمة فةراهةم بكات تا بةو 
 دراوانة تيؤر دابِرَيذين؟ 
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ويليامز: بؤ ضةند شتَيكي جياواز 
ةِروو، بةالم خاَلي بنةِرةتي ئةوةية كة ئةطةر تدةخرَي

- ياسا بنةِرةتييةكاني سروشت لةبةرضاو بطريت
ن واتة ئةو ثرةنسيثانةي كة مادة لةسةر بنةمايا

دةبينيت دةتوانيت زؤر ميكانيزمي  -دةجوَلَيت
جياواز وَينابكةيت كة بةِرووكةشي هةموويان هةمان 
شت بةرهةم دَينن. ثاشان ئةزمووني جياواز ئةجنام 
دةدةيتء رَيوشوَينَيك دةهَينيتة ئاراوة كة ئةطةر بؤ 
منوونة ئةم مؤدَيلة لةطةَل واقيعدا بَيتةوة فاَلن شت 

 مؤدَيلَيكي ديكة لةطةَل واقيعدا وو دةدات و ئةطةرِر
ِروودةدات، بةم ثَيية،  يةكَيك  بَيتةوة، شتَيكي ديكة

مؤدَيلةكان هةَلدةبذَيريت. لةِراستيدا ئةمة  لة
وةسفَيكي شايستةية بؤ ئةوةي فيزيازانةكان 

 ئةجنامي دةدةن. 
ماطي: واتة وةكو ماهيةت بةهةمان مةفهومي 

 ووسسازة؟ ئةمِرؤي ئةزموون هةستيار يان ضارةن
ويليامز: ديكارت زؤر جةخيت لةم خاَلة 
دةكردةوة. يةكَي لةو شتانةي كة بةشَيوةيةكي 
ثةسةندكراو ثَيي لةسةر دادةطرت ئةوة بوو كة 

بؤ ئةوةي  بَيسوودة يةكَيك طَيذو سةرطةردان تةنها
ببييَن ض شتَيكي دةستطري دةبَيت، لةِرَيطةي 

بكات.  تاقيكردنةوةوة، دةست بةئةزمووني جياواز
طرنط ئةوةية كة ثرسياري راست تةرح بكات. 
لةراستيدا ئةمة يةكَيكي ترة لة بةَلطة سةرةكيةكان 
كة ثَيشان بامسان كرد. بةو مانايةي كة خودا لةطةَل 
تؤداية بةو مةرجةي تؤش رؤَلي خؤت ببينيت. 
خودا نايةَلَيت تؤ بةردةوام هةَلبخةَلةتَييت ئةطةر 

ةَلةتَينيت. بةم ثَيية، تؤش بةردةوام خؤت هةَلنةخ
ئةو كارةي كة دةبَي بيكةي ئةوةية كة ثرسياري 
ِراست بكةيت خودا بة شَيويةك هةلومةرجةكاني 

 ِرَيكخستووة كة سروشت وةاَلمت بداتةوة.
خاَلة  وماطي: ثَيمواية لة جَيي خؤيداية ئة

ِرابطةيةنني كة بة بؤضووني ديكارت، ئةطةرضي 
)ميتؤد( ثَيويستة،  بووني خودا بؤ بةدةستهَيناني

بةالم ثاش ئةوةي كةسَيك ميتؤدةكةي بةدةستهَينا، 
ئيرت ثَيويست نيية بؤ بةكارهَيناني كةسَيك 
ميتؤدةكةي بةدةست هَينا، ئيرت ثَيويست نيية بؤ 

 بةكارهَيناني ئةو ميتؤدة باوةِري بة خودا هةبَيت.
خاَلة زؤر  مويليامز: راستة. حسابكردن بؤ ئة

ت دةيويست كاري زانسيت لة طرنطة كة ديكار
فشاري كؤت و ثَيوةند و دةستَيوةرداني دةقي 
ئاييين رزطار بكات. ئةطةر بِريار بوو تةنها ثياوة 
ئاينييةكان بنةمايةك بؤ كاري زانسيت فةراهةم 
بكةن، دةيةويست كاري زانسيت لة كؤتي 
بنةمايةكي لةو جؤرة رزطار بكات. بةالم هةروةكو 

ي سيستمي فيكري ئةوي بينيمان، خودا ثاية
ثَيكدةهَيناو ديكارت لةِرادةبةدةر ثَيي لةسةر ئةو 
خاَلة دادةطرت كة لَيكؤَلينةوةكاني جيهانَيكي 
بَيخودامان بؤ ناهَيَلَيتةوة. دنياي ديكارت 
دةسكردي دةسيت خودا بوو، خودا خؤي زانيين 
ئَيمةي لة بارةي دنياوة دابني دةكرد. واتة ئةو 

بَي لة ذياني عةقَليدا ثةنا بؤ جَيطايةي كة تؤ دة
خودا بةريت. وةكو خؤشت ئاماذةت بؤ كرد، لة 
ناواخين كاري زانستيدا نيية، لةوَيداية كة 
دةتةوَيت تواناي كاري زانسيت بؤ طومانكاران 
بسةملَينيت. جطة لةمةش، ديكارت عاقاَلنة ِراي 
وابوو كة ثَيويست ناكات هةموو جارَي كة نيازي 

ةية، تواناي كارَيكي وا بؤ كاري زانستيت ه
بسةملَينيت. تةنها جارَيك بةسةو طومانكاران 

 ديكارت ثَييوابوو ئةو كارةي كردووة.
ديكارت زؤر جةخيت لة بووني خودا دةكردةوة 
و باوةِري تايبةتي من ئةوةية كة لةم كارةدا تةواو 
ِراستطؤ بوو و بة هيض جؤرَيك كارةكةي بة ِرووكةش 

وَلي دةدا لة ِرَيطةي نةبوو، هةرضةندة هة
جؤراوجؤرةوة دَلي قةشةكان رازيبكات ضونكة 

 تاقةتي كَيشةي نةبوو لةطةَل كَلَيسادا.
لةطةَل هةموو ئةمانةشدا، ئةطةرضي خؤي 
راستطؤبوو، بةو دةربِرينةي كة دايبةدةستةوة، 
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ئامادةكاريي خوداي سةبارةت بة جيهان و 
رت تَيطةيشتين خةَلكي سةبارةت بة جيهان، ئاسان

 كرد.
ماطي: هةندَي كةس ئيديعاي ئةوةيان كردووة 
كة ديكارت بة هيض جؤرَي لة باوةِريدا بةخودا 
ِراستطؤنةبووة بؤ ثةسةندكردني ئةم ئيديعاية، 
ضةند بةشَيكيان لة نووسينةكاني هَيناوةتةوة كة 
بَيطومان تياياندا هةندَي خؤطَيلكردن بةديدةكرَي. 

عاية قابيلي بةالم بةبؤضووني من، ئةم ئيدي
سةملاندن نيية، هؤي ئاسانيشي ئةوةية كة ئةطةر 
راست بواية، شتَيك لة كاري كلتووري ديكارت 
نةدةمايةوة. رةنطة ديكارت مةسيحيةكي خاوةن 
باوةِر نةبووبَي و من ئاطام لَينةبَي. بةالم ئةمة 
بابةتَيكي ترة. طومان لةوةدا نيية كة ئةو بةخؤش 

ساي نةدةكرد، بةالم طومامن خةياَليةوة تةماشاي كَلَي
نيية كة بة راستطؤييةوة باوةِري بة بووني خودا 
هةبوو، ثَيمواية كةسانَيك باوةِريان بة ثَيضةوانةي 
ئةمةي منةوةية، باوةِرنةبووني ديكارت بة كَلَيسا 
بةهةَلة بة باوةِر نةبووني ديكارت بةخودا لَيك 

وة دةدةنةوة، هةروةكو زؤر لة مةسيحيةكان بةداخة
هةم لةو رؤذطارةدا و هةم ئةمِرؤش، مةيليان بةالي 

 ئةم هةَلةيةدا بووةو هةية.
بةالم ئَيستا دةمةوَي بضمة سةر شتَيكي تر. 
ثَيشرت ومتان كة ديكارت باوةِري بة دواليزم هةبوو، 
واتة دابةشكردني بوون بؤ مادة و رؤح. لةو كاتةدا 

ئَيستا نةمانتواني درَيذة بة باسةكة بدةين. دةكرَي 
درَيذةي بدةييَن؟ روونرتين مةسةلةيةك كة ئةم باسة 
دةيهَينَيتة ثَيشةوة، بريتيية لة بةيانكردني ضؤنَييت 
كاروكاردانةوة لة نَيوان ئةو دوانةدا. بفةرموو كة 
ديكارت ضؤن ئةم مةسةلةيةي روونكردؤتةوة كة 
رؤح دةتوانَيت شتة مادييةكان لة شوَيندا جَيطؤِركَي 

 ثَيبكات.
ليامز: وةالمي ثوخت ئةوةية كة ديكارت وي

هةرطيز ئةو كارةي نةكردووة. اليب نيتس دةربارةي 

مةسةلةي كاروكاردانةوةي نَيوان رؤح و مادة 
بةِريتمَيكي كةمَيك سووك تةماشاكردنةوة دةَلَيت 
"ديارة تا ئةو شوَينةي كة دةتوانرَي بةديبكرَي 
 مسيو ديكارت مةيدانةكةي ضؤَلكردووة" ديكارت
ِراست ثَيش سةفةري بؤ سويد، كتَيبَيكي نووسي و 
بةشَيوةيةكي سةير جَيطاي كارو كاردانةوةي نَيوان 

لة  pineal glandرؤح و بةدةني بةغودةي سنةوبةري 
بةشي ذَيرةوةي مَيشكدا ناساند. بةالم ئةو قسةية 
تةقريبةن بَيماناية. بريي ئةوةي كة شتَيكي نامادي 

شتةي كة تةقريبةن بة و ثةتيي وةكو رؤح، ئةو 
تةواوي لة طؤتةي عةدةد نيية، بتوانَيت بة طؤِريين 
ئاراستةي رؤحي هةندَي طيانةوةري دياريكراو، لة 

واتة ئةو –دنياي ماديدا طؤِرانكاريي بكات 
ئةوةندة  –بؤضوونةي كة ديكارت باوةِري ثَيي بوو

وَيناكردني تةنانةت بةثَيي ثرةنسيثيش دذوار بوو 
تووشي سةرطةرداني كرد. بةشَيكي كة هةموواني 

لة  -دواي ئةويش-زؤري فةلسةفةي سةدةي حةظدة 
دةوري ئةو مةسةلةية دةخواليةوة كة ضؤن 
ثةيوةندي نَيوان رؤح و بةدةن بةشَيوةيةكي باشرت 

 لةوةي لة ديكارت بة مريات مابؤوة، بةيان بكات.
ماطي: لةطةَل ئةوةدا دةبَي ئةوة ثةسةند بكةين 

ديكارت بةشَيوةي جياواز لةم سَي  كة دوا ليزمي
سةد ساَلةي دواييدا لة بريي خؤرئاواييدا ِرةط و 

 ِريشةي داكوتاوة.
ويليامز: بةهةرحاَل، بةِراي من، هيض 
ضارةيةكمان نيية جطة لةوةي بةشَيوةيةك لة 
شَيوةكان جياوازيي لة نَيوان زةين و عةين يان عالةم 

ةلسةفيدا و مةعلومدا بكةين. لة هةندَي سيستمي ف
هةوَليانداوة بَلَين كة ئَيمة هيض وَيناكردنَيكمان 
سةبارةت بة مةعلوم بة جيا لة عالةم نيية و بة 
كورتي ئَيمةين كة جيهان دروست دةكةين. بةالم 
باوةِركردن بةم بؤضوونة تةنانةت بةشَيوة جوانرت و 
زانايانة ترةكةشي، زؤر دذوارة. هةم لةبريكردنةوةي 

هةم بة شَيوازي سةرةتايي لة  ئاسايي ئَيمة و
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بريكردنةوةي زانستييدا، هةميشة شَيوةيةك لة 
دواليزم لة نَيوان عالةم و مةعلومدا بةكاردَيت، واتة 
ئةو وَيناكردنةي كة جيهان بةجيا لة مةعريفة 
حاسَلكردني ئَيمةية لة جيهان. ئةو شتةي كة ئيرت 
 كةمرت كةسَي باوةِري ثَيدةكات، دواليزمي ِرةها لة
نَيوان رؤحي تةواو ثةتي و بةدةنداية. ئةمِرؤ 
بَيطومان دةبَي مامةَلة ئةوةبَي كة جيهان وةكو 
ماهيةت بوونَيكي بةرجةستةو خاوةن بةدةنة، نةك 
               تةنها رؤحَيكي دةطمةن. ئةم مةسةلةية 
تةنانةت ثَيش ديكارتيش لة فةلسةفةدا الي 

ئةرستؤ  كةساني وةكو تؤماس ئةكويناسي قةشة و
 ثةسةند بوو.

ماطي: ئايا بةِراسيت خةوشي بنةِرةتيي 
 ديكةش لة سيستمي فةلسةيف ديكارتدا هةية؟

ويليامز: هةرضةندة كات زياتر تَيثةِري، زياتر 
دةركةوت كة بةَلطةي ديكارت بؤ سةملاندني بووني 
خودا الوازترين بةشي فةلسةفةكةي ئةوة. ئةم 

اريطةرييةكي مةسةلةية لة ِرووي مَيذووييةوة ك
طرنطي هةبوو، ضونكة هةروةكو خؤشت ثَيشان 
وتت، وا دةهاتة بةرضاو كة ديكارت بة بةكارهَيناني 
ميتؤدي طومانكردن خؤي بة بنبةست طةياندووة. 
بؤضوون لةسةر ئةوة وةستا كة ئةطةر ديكارت 
بةِرَيوشوَيين ئاينيش نةتوانَيت لة بنبةستةكة بَيتة 

ئةو كارة وَينا ناكرَي، بةم  دةرَي، ِرَيطايةكي ديكة بؤ
ثَيية، هةركةسَي لة ِرَيطاي طوماندا هاوِرَيي بَيت، 
سةرئةجنام بة هةَلوَيستَيكي ئايدياليسيت يان 
مةعنةوي وا دةطات كة جطة لة ناوةِرؤكي 

 هؤشياريي خؤي هيض شتَيكي بؤ نامَينَيتةوة.
خاَلَيكي ديكة كة شايةني باسة ئةوةية كة 

ارت تةنانةت لة ذياني سيستمي فةلسةيف ديك
خؤشيدا لةبةرئةوةي كة دةيانوت بؤ قؤناغَيكة، 
ِرووبةِرووي نارةزايي بؤوة. طرميان واية كة ِراسيت 
و متمانةي هةموو شيت لة خوداوةية. ثَيشان لةم 
باسةدا تةئكيدمان لة دةوري خودا كردةوة، 

بةتايبةتي بؤ بةِراست زانني و متمانة بةخشني بة 
ان سةبارةت بة جيهان. ئةوةي كة بريوباوةِرةكامن

ثَيويستة بيخةينة سةري ئةوةية كة ديكارت باوةِري 
وا بوو كة خودا لة متمانة بةخشيندا بة بري و 
باوةِري طشيت ئَيمة بة بةَلطةو دةليليشةوة دةورَيكي 
طرنطي هةية. بةالم لةوَيوة كة ديكارت لة ِرَيطةي 

داكردبوو، بةَلطةهَينانةوةوة باوةِري بة خودا ثةي
كاتَي نووسينةكةي باَلوبؤوة خةَلكي ناِرةزاييان 
دةربِري كة ديكارت طريؤدةي سةردةم و زةمانة 

 بووة.
ماطي: ديكارت تةنها لةبةرئةوةي بةشَيوةيةكي 
"روون و جياواز" دةرك بةوة دةكات كة خودا 
وجودي هةية، دةتوانَيت لة قؤناغي "من بري 

َي بةرةو ثَيشةوة دةكةمةوة كةواتة من هةم" هةنطاو
هةَلبطرَي و بضَيتة ثَيشةوة. لةاليةكي ترةوة، تةنها 
لةبةرئةوةي كة دةزانَيت خودا وجودي هةية و 
         هةَلخةَلةتَينةر نيية دَلنيايي ثةيدا دةكات كة 
ئةوةي بةشَيوةيةكي "روون و جياواز" هةسيت 

 ثَيدةكرَي ِراستة.
لة ويليامز: وردةكاريي ئةم بابةتة تةنها 

خوَيندنةوةي فةلسةفةي ديكارت لةاليةنَيكي زؤر 
تايبةتيةوة سةرنج رادةكَيشَي. بةالم مةسةلةي زؤر 
طشيت كة ئةم بابةتةش لةخؤدةطرَي ئةوةية كة ض 
ثةيوةندييةك لة نَيوان فةلسةفة و بووني خودادا 
هةية. ئةوةي كة ناويان لَيناوة سةردةمي كارتزين 

يةكَيكة لة  Cartesian circle –يان )ديكارتي( 
راستية جوزئيةكاني ئةم كَيشة طشتيية كة فةلسةفة 
دةبَي ضؤن ئةطةري بووني خؤي بةيان بكات، ضؤن 
دةبَي دامةزراندن و متمانةي خؤي و باقي ئةم جؤرة 
مةسةالنةش حساب بكات و ئةم كارة بةبَي 

يان ريزبةنديي  circleدووركةوتنةوة لةسةردةم 
regress .قورسة 

يةخي طشيت ئةم خاَلة بةِرادةيةكة كة ماطي: با
بةهاي ئةوةي هةية كةمَي لةبارةيةوة قووَل بينةوة. 
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هةر ضوارضَيوةيةكي بةيانكردني طشيت كة ئيديعاي 
راسيت و متمانة دةكات، دةبَي نةك تةنها ِراسيت و 
متمانةي خؤي، بةَلكو ضؤنيةتي بةدةستهَيناني 

كة زؤر خؤشي بةيان بكات. منوونةيةك دةهَينينةوة 
لة فةلسةفةي ديكارتةوة دوورة. ئةطةر ثةيِرةواني 
فةلسةفةيةك بَلَين بريوباوةِرة فةلسةفيةكان هيض 
ثةيوةندييةكيان بة مةسةلةي راسيت و درؤوة نيية 
و تةنها يارمةتي بةرةو ثَيشةوة بردني بةرذةوةندي 
ضينايةتي ئةو كةسانة دةدةن كة باوةِريان ثَييانة، 

وةية كة فةلسةفةكةي خؤشيان ماناي قسةكةيان ئة
هيض ثةيوةندييةكي بة مةسةلةي راسيت و درؤوة 
نيية و تةنها يارمةتي بةرةوثَيشةوةبردني 
بةرذةوةنديي ضينايةتي ئةو كةسانة دةدات كة 
باوةِريان بةو فةلسةفةية هةية. كةواتة فةلسةفةيةكي 
ئاوا خؤي ئةو دةسةالتة لة خؤي دةسَينَيتةوة كة بة 

ي جديي و شاياني بايةخثَيدان لة قةَلةم فةلسةفةيةك
بدرَي. يان ثةيِرةواني شَيوة مامةَلةيةكي تر بَلَين، 
بةثَيي ثرةنسيثي ناوةنديي ئةم شَيوةية، تةنها 
 طوزارةيةكي مةعنادارة لةبةرئةوةي دووبارة

كردنةوةي زانراوو هةمان شتة ِراستة يان 
لةبةرئةوةي بة تاقيكردنةوة قابيلي بةديهاتنة، 

َيوةيةكي وا يةكسةر دةسةاَلتي خؤي لةدةستدةدا ش
ضونكة خودي ئةو طوتةية نةدووبارةكردنةوةي 
زانراوة كة راستيَب و نةبةتاقيكردنةوة قابيلي 
بةديهاتنة. زؤر لة سيستمة فكرييةكان خؤبةخؤ لةم 
جؤرة كَيشانة بؤخؤيان دةهَيننة ثَيشةوة. واتة 

لة قةَلةميان  ئةطةر ِراست بن، ضيرت ناتوانني بة ِراست
بدةين و لة هةندَي حاَلةتدا تةنانةت تواناي 
رةمسكردنيشيامنان نابَيت. كةواتة هةر تيؤرةيةك 
دةبَي حساب بؤ خؤشي بكات. دةبَيت بةشَيوةيةك 
كة بؤ خؤي نةبَيتة ثَيويسيت )مةلزومي( ناكؤكيي، 
هةم شةرعيةتَيك بؤ بووني خؤي فةراهةم بكات و 

ة خؤشي. ئةطةر لةم كارةدا هةم بؤ ِرَيطاي طةيشنت ب
سةركةوتوو نةبَي، يان بؤ خؤي مةلزومي ناكؤكيية 

يان نامةفهوم و بَيمةعناية و لة هةردوو حاَلةتةكةدا 
 قابيلي بةرطري لَيكردن نيية.

بابطةِرَيينةوة سةر ديكارت: دةسةالت و 
كاريطةريي ديكارت لةسةر فةلسةفة طةورة بووة. 

 بدوَيي؟ئايا دةكرَي لةم بارةيةشةوة 
ويليامز: ئةطةر مبانةوَي بابةتةكة تةنها لة 
            شتَيكدا كورت بكةينةوة، دةبَي بَلَيني ئةو 
كةسةي كة لةم سَي سةد ساَلةي دواييدا باسي 
مةعريفةي كرد بة ميحوةري فةلسةفةي خؤرئاوا 
             ديكارت بوو و تةقريبةن جطة لةو كةسَيكي 

          ووة هؤي ئةوةي كة ديكة نةبوو. ديكارت ب
فةلسةفة لة جياتي ئةوةي لةم ثرسيارةوة دةست 
ثَيبكات "ضيي وجودي هةية؟" يان "جيهان ضؤن 
ضؤنيية؟"، ئةم ثرسيارة بكات بة ثرةنسيث 
"دةتوامن ضيي بزامن؟" سةرنج بدة كة ثرسيارةكة 
ئةمةية "من دةتوامن ضيي بزامن؟" نةك ئةوةي 

" يان تةنانةت "دةتوانني "دةتوانرَي ضيي بزانرَي؟
واتة فةلسةفة لة ثرسيارَيكةوة  –ضيي بزانني؟" 

بةشَيوازي كةسي يةكةمي تاك دةستثَيدةكات كة 
ميحوةرةكةي )من(ة. لة سةرةتادا باسي ئةوةم كرد 
كة لةسةردةمي ديكارتدا هَيشتا ئيمكاني ئةو فكرة 
هةبوو كة رةنطة كةسَيك بة تةنيا بتوانَيت كاري 

ةجنام بطةيةنَي. بةالم ئةطةر تةنانةت ئةو زانست بة ئ
واقيعة مَيذووييةش خبةينة الوة، خودي ئةو 
هةنطاوة طةورةيةي ديكارت لة قاَليب ذياننامةيةكدا 
كة خؤي نووسيوويةتي هةَليطرتووة، بةشَيكي زؤر 

 طرنطة لةوة.
بةِرَيكةوت نيية كة هةردوو بةرهةمة طةورةكةي 

و  –ؤدةوة ديكارت )وتارَيك لة بارةي ميت
وردبوونةوةكان( بةشَيوازي كةسي يةكةمي تاك 
نووسراون و كارَيكن لة لَيكؤَلينةوةي فةلسةيف 
خوديدا. كاريطةريي سةرةكي ديكارت لةمةدا 
جةخت بووة لةسةر ئةثستمؤلؤجيا )مةعريفةزاني( 

 بةشَيوازي يةكةم كةسي تاك.
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ماطي: لة دواي ديكارت تا ثَيش ئةم سةدةية 
ي بيستة(، كةمرت يةكَي لة )مةبةسيت سةدة

فةيلةسوفةكان لةو بارةيةوة جياوازيي دةكرد كة 
ثرسياري ميحوةريي لة فةلسةفةدا ئةوةية "دةتوامن 

 ضيي بزامن؟"
ويليامز: هةَلبةتة ئةو مةسةلةيةش هةية كة 
لةم بارةيةوة دةبَي ض مامةَلةيةك لةطةَل فةلسةفةي 

مامةَلةي هَيطَلدا بكةين. دةكرَي سةبارةت بة هَيطَل 
جياواز بكرَي. يةكَيكيان ئةوةية كة هيطَل هةوَليدةدا 
بطةِرَيتةوة بؤ هةندَي مامةَلةي ئةرستؤيي كة ئةو 
ثرسيارةي جَيطةي باسةكةمانة كةمرت بايةخي هةية. 
بةالم بَيطومان ئةوةي بايةخي هةية ئةوةية كة لة 
كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةو لةم سةدةيةدا 

تة(، خةَلك لةو جةختةي )مةبةسيت سةدةي بيس
هَيطَل دووركةوتنةوة كة لة ئةثستمؤلؤجياي 
دةكردةوة و زياتر جةختيان لةسةر لؤجيك و زمان 
كردةوةو لةوة بةدواوة هةوَلياندا لة جياتي باسي 
مةعريفة، فةلسةفةي )شيكاريي( زمان بكةنة 

 ميحوةري فةلسةفة.
ماطي بةو طرميانةي فةلسةفةي ديكارت ضةند 

و هةندَي  –هةبووة كة بامسان كرد خةوشَيكي 
ديسان بةو  –خةوشي ديكة كة بامسان نةكرد 

طرميانةي فةيلةسوفةكان بةهةر حاَل لة مةسةلةي 
مةعريفة دووركةوتوونةتةوة، بؤضي خوَيندنةوةي 
ديكارت هَيشتا ئةوةندة ثِر بايةخة؟ ِرَيمبدة بابةتةكة 
بةشَيوةيةكي شةخسي بةيان بكةم. تؤ بيست ساَل 

بةناو بؤ نووسيين كتَييَب دةربارةي ديكارت ناو
زةمحةتت كَيشاوة. بؤ ثَيتوابوو كة ئةم كارة بةهاي 
سةرمايةطوزارييةكي طةورةي واي هةية لة 

 تةمةنتدا؟
ويليامز: ثَيمواية لةبةر دوو هؤ. لة ِراستيدا 
كارمان بة ثَيويستيي تَيطةيشتين مَيذوويي ئةو 

ئَيمةدا بة  دةورة نيية كة ديكارت لة طةياندني
بارودؤخي ئَيستا ديويةتي. هةر ئةوةندةي كة كةمَي 

بة وردةكارييةوة بزانني ضيي وتووة، بةِراي من لة 
ِروانطةي تَيطةيشتين ئةوةوة كة ئَيمة كَيني و لة 
كوَيوة هاتووين زؤر طرنطة. ئةطةر كةسَيك حةزي لة 
فةلسةفة بَيت، ئةمِرؤش دةيةوَيت كارةكاني ديكارت 

ةوة "هةَلبةتة مةبةستم لة )كارةكاني( زياتر خبوَينَيت
)وردةكاريةكان(ة". ثَيمواية هؤي ئةم مةسةلةية بؤ 
ئةوة دةطةِرَيتةوة كة لةم بةرهةمةدا ِرَيطايةك 

واتة ثرسياري لةم بابةتة )ضي  –طرياوةتةبةر 
دةزامن؟( و )دةتوامن طومان لة ض شيَت بكةم؟( و لةم 

كة ناتواني لَييان  بابةتة بةشَيوةيةك خراونةتة ِروو
دابرِبَييت. بةِرَيطاي ِرَيكةوت نةبووة كة جةخت 
كردنةوة لةم بابةتة بايةخَيكي وا طةورةي هةبووة لة 
فةلسةفةدا. مةسةلةكة ئةوة نيية كة ديكارت 
لةبةرئةوةي قةَلةمَيكي وا جادويي و داِرشتنَيكي 
ِرةواني هةبووة، توانيوويةتي زةيين ئةوروثا لة 

رةوة بةو جؤرة سةرسام بكات. هؤيةكةي ِرَيطةي دوو
ئةوة نيية. هؤيةكةي ئةوةية كة ئةو شتةي ئةو 
كةشفي كرد خؤي لة خؤيدا ئةندَيشة وروذَين بوو: 
يةعين نةك ئةوةي من بؤ خؤم بَلَيم هةموو ئةو 
بريوبؤضوونانةم هةية، بةالم مةسةلةكة ئةوةية كة 
 ضؤن بتوامن بضمة ئةوديو ئةو بريوبؤضوونانةوة و

بزامن ئايا بةِراسيت بريوبؤضوونةكامن ِراسنت يان نا؟ 
ضؤن دةتوامن لة بريوبؤضوونةكامن دوور بكةومةوة و 
بزامن كاميان اليةني ثَيشداوةرييان تَيداية. ضةندة 
ئيمكاني طومانكاريي هةية. ئةمانة ئةو ثرسيارانةن 
كة بةِراسيت ئةندَيشة وروذَينن و مرؤظ بؤ ئةوةي 

ةم تؤِرة زؤر سروشتيةي بريكردنةوةي بتوانَي لةناو ئ
قووَلةوة ِرَيطايةك بؤ دةرةوة بكاتةوة، ثَيويسيت بة 
خةياَلي فةلسةيف بةهَيز و كاري زؤرة هةروةكو 
خودي ديكارت وتوويةتي، دواي ئةوةي ئةم 
ِرَيطايةت بِري ئيرت لة كؤتاييدا نايةيتةوة سةر 
جَيطاي يةكةجمار. مةسةلةكة ئةوة نيية كة لةو 

ؤشية فةلسةفية قوتار بيت كة بةدةسيت خؤت نةخ
 تووشي بوويت.
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ثرسيارَيكي ديكة كة ديكارت بةشَيوةيةكي 
زؤر بةرضاو تةرحي دةكات ئةمةية "من كَيم؟" ئَيمة 
دةتوانني بةغةيري ئةوةي كة هةين وَيناي خؤمان 
بكةين. ئةو توانايةمان هةية كة لة دنياي خةياَلدا 

تا بةرينة دةرةوة. خؤمان لة شَيوة و حاَلي ئَيس
دةتوانني خةياَل بكةينةوة كة لة ضاوي بةدةنَيكي 
ديكةوة تةماشاي جيهان دةكةين. دةتوانني لة دنياي 
خةياَلدا ئةوة بهَينينة بةرضاوي خؤمان كة تةماشاي 
ئاوَينة دةكةين و روخسارَيكي ديكة دةبينني و 
لةوةش طرنطرت ئةوةية كة بةبينيين ئةو روخسارة 

ابني. ئةم مةسةلةية ئةو وَيناكردنة سةراسيمة ن
بةهَيزة الي من دروست دةكات كة لة بةدةن و 
رابردووم جيام. بنةماي فيكري ديكارت كة من 
بةشَيوةيةك لة شَيوةكان لة هةموو مةسةلة ماديةكان 
جيام )سةربةخؤم(، هةمان ئةزموونة. ئةطةر 
لةناوةوة وةكو تيؤرَيك تةماشاي دواليزمي ديكارت 

باوةِرثَيكردني لةبةر ئةو هؤيانة بة جواني بكةين، 
ومتان، زؤر دذوارة. بةالم لة هةمان كاتدا دةبينيت 
كة ئةطةر لة رَيطةي زجنريةيةك قووَلبوونةوةوة 
ثَييبطةيت. بةربةرةكانيي لةبةردةميدا زؤر سةختة. 
ئةو زجنرية قووَلبوونةوةيةي كة ديكارت بةو رووني 

تة بةردةمت و بةرةو و توانا بَيهاوتايةيةوة دةخيا
رَينماييت  -بةراي من هةَلة–ِرَيطايةك وةكو دميان 

دةكات، هةم زؤر كاريطةر و بةرضاوة و هةم دةضَيتة 
قوواليي وجودتةوة. هةروةكو ومتان، تةنانةت 

ئةطةر هةوَلبدةيت قووَلبوونةوةو فيكري ديكارت 
ِرةت بكةيتةوة، ديسان ناتواني بةبَي طؤِران لةم زؤر 

وةكو يةكةجمار بَييتة دةرةوة. يةكةم ئةركي  كاريية
فةلسةيف تؤ ئةوةية كة هةوَلبدةيت دةربارةي ئةوةي 
دةشَي ضيي بيت تَيطةيشتيَن لة بارةي خؤت و 
خةياَلت و وَيناكردنةكانتةوة حاسَل بكةيت و لةم 
رَيطةيةوة لة كؤتي ئةم مؤديلةي دوانةي )رؤح و 

 بةدةن( رزطار بيت.
 

 ثةراويَز
يةقني: بريتيية لة زانست و زانيارييةك  )يقني(-1

كة دواي لَيكؤَلينةوة و سةملاندن و نةهَيشتين شك و 
طومان بةدةستدَيت، يان مةسةلةيةك كة روونيَب و 

( وشةيةكي 2531ص  3سةملَينرابَي )فرهنط عميد جلد 
طوجناوي كورديم بؤ نةدؤزييةوة بؤية وةك خؤي 

 دامنايةوة. )وةرطَيِر(
2-zeugma املعنني( واتة كردارَي يان  )قصد

سيفةتَي لة رستةيةكدا دوو مةفعول يان دوو مةوصوف 
وةربطرَي و لة بارةي هةر يةكَيكيانةوة مانايةكي ديكة 
بدات و تةنيا ثةيوةسيَت لة نَيوان ئةو دوانةدا )و. 

 فارسي(.
 

 سةرضاوة
 .151-123فالسفة بزرط، اشنايي با فلسفة غرب، ال
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 رِؤماني )يةكةم مرؤظ(ي ئةلبيَر كامؤ
 لة طفتوطؤيةكي نيَوان رِاسلَ ويلكنسؤنء كاترين كامؤدا

 
 

  لة ئينطليزييةوة: ئازاد بةرزجنيلة ئينطليزييةوة: ئازاد بةرزجني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دا نووسةرو فةيلةسوويف 1960 جةنيوةرييلة 
فةرةنسي )ئةلبَير كامؤ( لةطةَل هاوِرَيء بآلوكةرةوةي 

ِرووداوَيكي ئوتومبَيلدا كتَيبةكاني، ميشَيل طاليمار لة 
طياني لةدةستدا. ئةوةي لةنَيو ثامشاوةي ئةم ِرووداوةدا 
ِرزطاري بوو دةسنووسَيكي تةواونةكراوي دوا ِرؤماني 

 كامؤ بوو، كة ئةويش ِرؤماني )يةكةم مرؤظ(ة.
داو وةكو داننانَيك بة بةناوبانطرتين 1957لة ساَلي 

خةآلتي نؤبَل بة ِرؤمانةكانيدا، واتة )نامؤ( و )تاعوون(، 
 كامؤ بةخشرابوو.

ثاش ثةجنا ساَل لة يةكةم ضاثي )نامؤ(، تا 
ئيستاش ثِرفرؤشرتين ِرؤماني فةِرةنسيية لةم سةدةيةدا. 

دا دواجار )يةكةم مرؤظ( بة 1995لة ئؤكتؤبةري 
ئينطليزي ضاثكرا، واتة سيء ثَينج ساَل دواي مةرطي 

اث كامؤ. كاترين كامؤي كضي ئةو دةسنووسةي بؤ ض
 هةَلبذارد كة ضاوي ثيانةخشَينراوةتةوة. ِرةش

نووسةكاني لة شَيوةي دةقي تةواوكراوي ِرؤمانةكةو 
تَيبينيةكاني نووسةردا ِرَيكخراون كة بةدوايةكدا هاتنء 
بةرةوثَيشضووني كارةكة تةوادةكات. بةم جؤرة )يةكةم 
مرؤظ( تا ِرادةيةكي زؤر ثرؤسةيةكي تَيبينيكراوي 

 تي ئيشكردن تيايدا ثيشاندةدات.كارَيكمان لة كا
ِرؤمانةكة خؤي بريتيية لة ِرامانَيكي 
ذياننامةئاساي مناَليي ثِر لة هةذاريي كامؤء خَيزانَيكي 

مؤ
كا
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هةتيو لة جةزائريداو لة خاَلي وةرضةرخاني ئةم 
 سةدةيةدا.

لة كاتَيكا ئةم ِرؤمانة تةواويش نةكراوة، بةآلم 
كراوو بةشَيكي زؤري دةقةكة ِروونيي بةرجةستة

هةستياريي كامؤي ثَيوة ديارة، كة بة ِروونى ئةوة 
              دةخةنةِروو كة بةر لة مةرطة كارةساتبارو

ساَليدا باشرتين نووسيين  47ناوةختةكةي لة تةمةني 
 بةِرَيوة بوو.

كاترين كامؤو ِرؤبرت طاليماري هاوكاري لة 
ي دا ضوون بؤ لةندةن. لةوَيء لة ئوتَيل1995ئؤكتؤبةري 

باسيل لَيدوانيان لةسةر ئةو ئاماذانةي )يةكةم مرؤظ( كرد 
              كة ثَيويسنت بؤ هةَلسةنطاندمنان بؤ ئةلبَير كامؤ
وةك نووسةرَيكء فةيلةسووفَيكي سياسي لة 
كؤتاييةكاني ئةم سةدةيةدا. ئةم طفتوطؤية بة فةرةنسي 

 ئةجنامدراوة.
 * * * * 

 
ةتدا بؤ )يةكةم ِراسَل: لة سةرجني بآلوكةرةوةك

مرؤظ( ثَيشنيازي ئةوة دةكةيت كة ئَيستا كاتَيكي 
زؤر طوجناوة بؤ ثَيشوازيكردن لة كارةكاني كامؤ. 
تؤ لةو بِروايةدايت كة لةم ساآلنةي دواييدا كامؤ 

 ثشتطوَي خرابوو؟
كاترين: ئةو هةرطيز لة اليةن خوَينةرةكانيةوة 

ئةو فةرامؤش نةكراوة. كامؤ زؤر دةخوَينرَيتةوة. 
ثِرفرؤشرتين نووسةرة لة كؤي كارة ضاثكراوةكاني 
طاليمار، ضةند ساَلَيكة واية و تا ئَيستاش هةرواية. 
بؤية قسةكردن لة سةرلةنوَي كةشفكردنةوةي ئةو وا 
دةطةيةنَيت كة ضيدي ئةو ناخوَيندرَيتةوة، لة 
كاتَيكا ئةمة ِراست نيية. مةسةلةكة ئةوةية كة لة 

كةم مرؤظ(دا لة دَلي خؤمدا كاتي بآلوكردنةوةي )ية
ومت ئةمة ئةبَيتة شتَيكي ترسناك، بةآلم ترسناك لة 

 طؤشةنيطاي ِرةخنةوة.
من لة جةماوةري خوَينةرةكاني كامؤ ناترسم. 
بةَلكو لةو شتانة دةترسم كة لة ِرؤذنامةكاندا 

 دةنووسرَين.

بةهةرحاَل، كؤمةَلَيك نيشانة هةن ئةوة ثيشان 
كامؤ دةطةِرَينةوة. ض مَيذوو  دةدةن كة ِرؤشنبريان بؤ

و ض شكسيت كؤمؤنيزم ئةو ثاساوةي ثَيداون. لة 
ِراستيدا ئةوة هةر كَيشةي كؤمؤنيزم بوو كة لة 
دذايةتيكردني كامؤ بةرثرسيار بوو. بةردةوامء 
لةسةروو هةموو شتَيكي ترةوة هؤيةكي سياسي 
بوو، جؤرَيك لة بةدحاَليبوون، كامؤ طؤالطء 

ستاليين مةحكوم كرد. ئةمِرؤ  دادطاييكردنةكاني
بؤمان دةردةكةوَي كة ئةو لةسةر هةق بووة. وتين 
ئةوةي كة لة يةكَيتيي سؤظَيتدا ئؤردوطاي زؤرةملَي 
هةبووة كاتي خؤي كفر بووة، هةر بة ِراسيت 
شتَيكي ترسناك بووة. ئةمِرؤش ئَيمة كاتَي بري لة 
يةكَيتيي سؤظَيت دةكةينةوة ئةو ئؤردوطايانةمان لة 
زةينداية، بةآلم ثَيشرت ئةوة ِرَيثَيدراو نةبوو. كةس 
ِرَيي ثَي نةدةدرا  بري لةوة بكاتةوة يان بَلَيني كة 
ضةثة. كامؤ بةردةوام جةخيت لةسةر ئةوة كردووة 
كة بة تةنها ثَيوانة مَيذووييةكانء هؤكارة 
 مَيذووييةكان تاقة شت نني كة دةبَي لةبةرضاو

كاري تةواو بةهَيز بطريَين، هةروةها ئةمانة هؤ
نةبوون، دةشَي مَيذوو بةردةوام سةبارةت بة مرؤظ 
هةَلة بَيت. لةبةرئةمةية ئةمِرؤ وا بةجمؤرة دةست بة 

 بريكردنةوة دةكةين.
ِراسَل: تؤ لةو بِروايةدايت كة دواي ئةم 
سةردةمي طؤشةطريييةي ِرؤشنبريانة كة كارةكاني 

 كامؤ خةريكة ثشتيوانييان لَيدةكرَي؟
: ئةمة ثشت بة قؤناغةكة دةبةستَيت. ئارجي

هةر ثاش جةنط، ثاش شةِري ئازادخيوازنةي 
، كامؤ باش ناسرابوو، الي سارتةرو الي 1945

تةواوي ِرؤشنبريةكاني ئةو نةوةية خؤشةويست 
بوو. ضاوثَيكةوتنَيك هةية كة لة ئةمريكا لةطةَل 
سارتةردا سازكراوة، كة لَيي دةثرسن ثاشةِرؤذي 

       نسي ضيية، ئةويش وةآلم دةداتةوة ئةدةبي فةِرة
كة نووسةري طةورةي داهاتوو لة ثاشةِرؤذدا 
كامؤية. بةجمؤرة ِرؤذان تَيدةثةِرنء ثرت دةرةجنامي 
سياسي لةبري ئةدةبي دَينة ثَيشةوةو، لةو 
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دا )ياخي( 1955ِرؤذةشةوة كة كامؤ لة ساَلي 
دةنووسَيت، تةقينةوةكة ِروودةداتء، زؤربةي زؤري 

شنبرية ضةثةكان دوذمنايةتيي دةكةن. لة ِرؤ
هةمانكاتدا ِراستةكانيش تَيِروانينيان بؤي باش 
          نةبوو، ئيدي بةجمؤرة بة تةواوةتي خؤي 

 تةنيا بينييةوة.
لة هةشتاكاندا، ئةوانةي كة تؤ ناويان  ثاشان،

دةنَييت فةيلةسووفة الوةكاني فةِرةنسا، وةكو 
يان بةوةدا كة كامؤ برينارد و طلؤكسمان، ئاماذة

شيت واي طوتووة كة لة طؤِرةثاني سياسيدا كةس 
نةيويستووة بيانبيستَيت. ئةوان وتيان كة كامؤ 
ِراسيت كردووة، نةك ئةوانةي لةذَير كاريطةريي 
سارتةردا نوقم بووبوون، واتة ئةوانةي بَي هيض 
قةيدو شةرتَيك طوَيِرايةَلي كؤمؤنيزم بوون بةو 

كَييت سؤظَيتدا دةبينرا، ئيدي لةو شَيوةيةي كة لة ية
كاتةوة بةرزِراطرتين كامؤ تا ئَيستا بةردةوام بووة. 
ِرؤشنبرياني سةردةمي كامؤ كة ثَيشرت ِرقيان 
          لَيبووة، ئَيستا ِرَيزي لَيدةطرن. لةم خاَلةشةوةية 
             كة دةطةِرَيينةوة سةر ئةدةبء، بةردةوام 

ة هةية كة هةميشة ِرَيكةوتنيش لةسةر ئةو
 نووسةرَيكي طةورةية.

ِراسَل: بة شَيوةيةكي تايبةتي ئةوة ضيية كة 
وامان لَيدةكات )يةكةم مرؤظ( ضاثء بآلوبكةينةوة، 
ئةم كتَيبة ضؤن تَيطةيشتين ئَيمة بؤ كاري كامؤ 

 دةطؤِرَيت؟
كاترين: ئَيمة دةبَي ئةوةمان برينةضَيت كة 

سيوة كة كامؤ تةنانةت سَييةكي ئةوةشي نةنوو
ويستوويةتي بينووسَيت. ثاش مةرطي )يةكةم 
مرؤظ( دواكاري بآلوكراوةيةتي. بةآلم لة ِراستيداو بة 
شَيوازَيكي دياريكراو، يةكةم كارَييت، لةبةرئةوةي 
لةم كارةيداية كة نيشانةكاني ئيلتيزامي ئةو 
دةبينينةوة، هةروةها نيشانةكاني ِرَيطاي دروسيت 

ساكاريء هةستياري،  نووسني. ئةم ئاوَيتةيةي
خواسيت قسةكردن بة زماني ئةوانةي كة ناتوانن 

 قسةي خؤيان بكةن.

ِراسَل: لة هةندَي شوَيين نامةكانيدا بؤ جان 
جرينية )مامؤستاي فةلسةفةي كامؤ لة جةزائري، لة 
هةَلبذاردةي ياداشتةكانيدا بآلوبؤتةوة( ئاماذةي 

ؤظ" ئةوة هةية كة لة كاركردنيدا لةسةر "يةكةم مر
شادمان نةبووة. ئايا دواي وةرطرتين خةآلتي نؤبَل، 
هةسيت كرد لةذَير طوشارداية بؤ بةرهةمهَيناني 

 دواكاري؟
كاترين: ئةو لةذَير كاريطةريي خةآلتي نؤبَلدا 
نةينووسيوة ئةوة شتَيكي دةرةكي بووة بةالي ئةو 
هونةرمةندةوة كة لةناخى ئةودا هةبووة. خةآلتي 

ت. ئةوة لة سةرَيكةوة نؤبَل لة دةرةوة دَي
 دانثيانانَيكي ِرةمسيانةي كؤمةآليةتيية.

بة بِرواي من ئةوةي هونةرمةندي ِراستةقينةش 
هان دةدات ثَيداويستيية ناوةكيةكانة. ئَيمة ناتوانني 
دةربارةي ئةو كتَيبة بدوَيني كة ويستوويةتي 
بينووسَيت، لةبةرئةوةي هةر سةرةتاكانيمان 

زةمحةت نووسيوني، بةآلم  لةبةردةستداية، كة بة
ثَيويسيت بة نووسينيان هةبووة. من وايدةبينم 
ئةطةر سةيري شَيوازي "يةكةم مرؤظ" بكةيت، زؤر 
لةو دةضَيت كة ضؤن بووة و وةكو ثياوَيك 

 ِراستةوخؤ زؤر لةو دةضَيت.
ِراسَل: ئايا ئَيمة دةتوانني لة ِرَيي )يةكةم 

ة مرؤظ(ةوة بؤضوونَيكي ِروونرت سةبارةت ب
 بريوِراكاني بةدةست بهَينني؟

كاترين: لةوانةية نةتوانني، لةبةرئةوةي 
ئةوكارة لة حاَلةتي كةرةسةيةكي تةواو خاوداية، 
بةآلم لةم حاَلةتةشداية كة مرؤظ شيت زياتر 
دةبينَيت، بةبَي هيض فرتء فَيَلَيكي هونةري، بةبَي 
ئةوةي شتَيك هةبَيت سِرابَيتةوة. لةوانةية لة 

ا ئةم حاَلةتة زؤر ِراستطؤيانةتريش بَيت. هةمانكاتد
من لةو بِروايةدام ئةو ويسيت هةندَي شت بنووسَيت 
تا ِرووني بكاتةوة كة ئةو كَي بووةو ضؤن جياواز 
بووة لةو سةردةمةي كة ثَيي بةخشراوة. زؤر كةس 
ئةوي وةك ئاكارطةرايةكي زاهيد سةيركردووة، بةآلم 

انؤدا فَيري ئةو ئةو لةناو ياريطاي تؤثي ثَيء لة ش
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"ئاكار"ةي بووة. ئةمةش شتَيكة هةستثَيكراوة، كة 
ئةوة تايبةتي بة هزردا تَيناثةِرَيت،  بة شَيوةيةكي

شتَيكي مومكني نةبوو ئةو. لة ِرَيي "هةست"ةوة 
بريي دةكردةوة. ئةو هةرطيز نةيدةتواني لة ِرَيي 
شتة دروستكراوةكان يان مؤدَيلة كةلتوورييةكانةوة 

 وة، لةبةرئةوةي شتَيكي وا لة ئارادا نةبوو.بريبكاتة
بؤية ِراستة طةر بَلَيني كة ئاكار يان 
ئةخالقيةتي ئةو تةواو شتَيكي "ذياني" بوو، لة 
شتة مةملوسةكان ثَيكهاتبوو. هةرطيز بة بريوِراي 
ئةبسرتاكتدا تَينةدةثةِري. بةَلكو ئةوة ئةزمووني 

َيك خؤيةتيء شَيوازي بريكردنةوةي خؤيةتي. هةند
هةن كة بريؤكةكاني ئةو سةبارةت بة ثووضي 

(absurdity بة سةرجنِراكَيش دةزانن، هةندَيكي )
تريش هةن كة دةكةونة ذَير كاريطةريي اليةني 
هةتاويي كارةكانيةوة دةربارةي جةزائريو طةرميء 

 شيت لةم بابةتة.
ِراسَل: بةوثَييةي "يةكةم مرؤظ" مامةَلة لةطةَل 

كامؤدا دةكات لة جةزائري،  لةدايكبوونء مناَليي
شتَيكي سةيرة كة بةشداريبووني قووَلي 
شةخسيانةي لة قةيراني نيشتمانيي جةزائريدا وا 
دةنوَينَيت كة ئةو وةكو نووسةرَيكي فةرةنسي لة 
وَينةكَيشاني سوننةتيانةي ئةو قةيرانةدا 
كةمتةرخةم بووة. تؤ لةو بِروايةدايت كة "يةكةم 

ئَيمة سةبارةت بة كامؤ مرؤظ" بؤ بريكردنةوةي 
 جةخت لةسةر طرنطيي جةزائري دةكاتةوة؟

كاترين: هيوادارم وابَيت، كامؤ لة جةزائري 
لةدايك بووة، بةآلم ِرةطةزنامةي فةِرةنسيية. ئةو 
لةناو كؤَلؤنيية فةِرةنسيةكاندا ئيندماجي كرد. 
طةرضي كؤَلؤنيستة فةِرةنسيةكان بة تةواوةتي 

ةبةرئةوةي هةذار بوو. لة ئةويان ِرةت دةكردةوة، ل
ِرووي سياسيةوة، ئةو فيدراَليةتي ثةسةند دةكرد. 
لة ِرووي كردةييشةوة باوةِري بة منوونةيةكي وةكو 
باشووري ئةفريقاي ئةمِرؤ بوو. )يان وةك ئةوةي 
هةوَلي بؤ دةدةن( واتة كؤمةَلَيك لة دانيشتوواني 
 تَيكةَل هةبن كة لة ِرووي مافةوة يةكسان بن، هةمان

ماف بؤ عةرةبةكانء بؤ دانيشتووة فةِرةنسيةكان، 
هةروةها بؤ تةواوي ئةو ِرةطةزانةي تريش كة لةوَي 

 دةذين.
ِراسَل: تؤ لةو بِروايةدايت كة ئةو خؤي بة 
يةكةم ئةندامي ِرةطةزَيكي ِرةطوِريشة هةَلكةنراو 
دةزانَيت بة هؤي نةبووني باوك لة سةرَيكةوةو 

ةردةكردنيدا لة ثةرو دواليتيي كةلتووري لة
 سةرَيكي ترةوة؟

كاترين: لةسةر ئاسيت سياسي نةخَير. ئةو 
يةكةم مرؤظة لةبةر ئةوةي هةذارة، كة هةرطيز ئةمة 

 بؤ مرؤظ زؤر نةبووة.
ئةو بة ِراسيت جةزائريي ناسيوة. ئةو لة 
وآلتةكةي خؤي دوورخرابؤوة، بةآلم هَيشتا لةناو 

 Solitaire etر زماني وآلتةكةيدا دةذيا. )تةنيا و هاوكا

Silidaire)* ئةو وةكو ئةوانة نةبوو كة .
دووردةخرَينةوة بؤ وآلتَيك كة زمانةكةي هي خؤيان 
نيية. ئةو زؤر ئومَيدي بةوة نةبوو كة شتةكان ِروو 
لة باشبوونن، بةآلم دةيويست ئةوان دةستيان لة 

 باشكردنياندا هةبَيت.
ة ِرادةيةكي وا لة جةزائري طةيشتبوو

توندوتيذي كة هيض بوارَيك بؤ تَيِرامان نةمابوو. 
هةروةها هةَلوَيست بؤ ناوبذيكردن نةمابوو. ئةمِرؤ 
طةر تؤ سةيري بؤسنيا بكةيت، كرواتةكان، 
بؤسنيةكانء سربةكان، ئةمانة هةموو ترسَيكي 
وةهايان خوَلقاند كة مرؤظ سةري سووِردةمَينَيت 

هةَلدةكةن، دواي ئةوةي بة ضؤن ئةمانة ثَيكةوة 
يةكيان كرد! كاتي خؤي توندوتيذي طةيشتبووة 
ثلةيةكي وا هةموو كةسَيك لة ِرقء كينةدا دةذيا، 
دةرفةتَيك بؤ بريكردنةوة نةمابوو، هةَلوَيستَيك بؤ 
ناوبذيكردن. كةسَيك نةبوو بتوانَي بَلَيت "ئةم كةسة 

لة لةمةدا هةَلةيةو لةوةدا ِراستة" ئةو شتةي كةوا 
خةَلك دةكات، يان وا لة دوو مرؤظ دةكات بتوانن 
ثَيكةوة بذين. ئَيمة تةنها لة ِرَيي قبووَلكردنء 
دةوَلةمةندكردني جياوازييةكامنانةوة دةتوانني 

 كَيشةكامنان ضارةسةر بكةين.
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ِراسَل: كةواتة كامؤ هةوَلي داوة لة ناودذَييت 
 )ثارادؤكس(ي )تةنياو هاوكار(دا بذي؟

بِرواي من كامؤ زؤر هةسيت بة  كاترين: بة
تةنيايي كردووة. تؤ دةتوانيت ئةمة لة هةموو 
كتَيبةكانيدا ببينيتةوة. )نامؤ( كامؤ نيية، بةآلم 
ضةند بةشَيك لة كامؤ لةناو )نامؤ(دا هةية. وَينةيةك 
بؤ تاراوطة دةبينينةوة. بةآلم تاراوطةكةي ئةو بة 

ية، تايبةتي لة ثاريس يان شوَينَيكي ديكةدا ني
بةَلكو لةنَيو دونياي هزريداية، ئةمةش دةطةِرَيتةوة 

ِرةطوِريشةكةي. هةر خودي ئةمة خؤيشي  بؤ
 تاراوطةي تةواوة.

ئةمةش تةنها لةبةر شَيوازي ئةو لة 
  هةستثَيكردندا بةر لة بريكردنةوة. ئةو لة
بوارَيكداية كة زؤرجار هةست بة جؤرَيك هةآلتن 

َي بزانيت خوَين ئةكات لَيي. بةهةرحاَل، تؤ دةب
ضيية. دةبَي هةموو ئةو شتانة ثاساو بدرَينةوة. 
لةمةشداية كة ئةو هةست بة نةيفء هةست بة 

 تةنيايي دةكات..
ئاِر. جي: تا ئَيستا ئةوةي ِروونة ئةوةية كة 
كامؤ هةرطيز نةيتوانيوة مرؤظَيكي "بَياليةن" بَيت. 
ئةمةش لةبةرئةوةي ئةو ثابةند )مولتةزيم( بوو. 

انة ثةيوةستبووني فيزيكيي ئةو بة بِرو
بةرهةَلستكارانةوة. ئةو ِرؤَلي خؤي لة شةِردا دذ بة 
نازيزم بيين. ثاشان ئةو بةردةوام ئيلتيزامَيكي 
قووَلي بة بةرةنطاريي ِراستةقينةوة هةبووة دذ بة 
هةموو جؤرةكاني تؤتاليتاريزم. بؤ منوونة، زؤرجار 

مين ِرذَيمةكةي ئةوة لةبري دةكرَي كة كامؤ تةواو دوذ
فرانكؤ بوو و تا كؤتاييش هةروا مايةوة. ئةو 
سةفةري بؤ ئيسثانيا ِرةتكردةوةو وازي لة يؤنسكؤ 
هَينا، لةبةرئةوةي يؤنسكؤ ئيسثانياي فرانكؤي وةك 
ئةندام قبووَل كرد. كامؤ لةوةدا كةللةِرةق بوو و 
ئةمةش بة هيض جؤرَيك بَياليةني نيية. ئةمة 

َيكة كة دةروةست )مولتةزيم(ة. نةبةردة، ئةمة مرؤظ
هةَلبةت ئةو بوونطةرا نةبوو، بةآلم مرؤظَيكي 
دةروةست بوو. مرؤظي نةبةرد بوو. بة خؤِراييش 

نةبوو كة ِرؤذنامةيةكي بةرهةَلستكارانةي بة ناوي 
 "نةبةرد"ةوة دةردةكرد.

ِراسَل: ضي وا دةكات كة دةروةستيي ئةو لة 
 هي بوونطةراكان جياواز بَيت؟

 ينء ئاِرجي ثَيكةوة: ئةو بوونطةرا نةبوو.كاتر
 ئاِرجي: ئةو بةردةوام ئةوةي ِرةتكردؤتةوة.؟

ِراسَل: منونةيةكي تري ئةوةي كة ئةو "تةنياو 
هاوكار" بوو ئةوة بوو كة لةطةَل سارتةردا دوو 
هاوِرَيي نزيك بوون، بةآلم لة ِرَيبازي بوونطةراكةي 

 ئةو جيابوو؟
امي ئةو جياوازيية كاترين: بةَلَي ئةمِرؤ ئةجن

دةبينني. بةآلم عادةتةن كاتَي بة توندي ِرووبةِرووي 
شتةكان دةبيتةوة ئينجا وردة وردة لَييان 
تَيدةطةيت. هةموو كةسَيك ئومَيد بة مرؤظايةتيةكي 
باشرت دةخوازَيت، زؤر لة خةَلكيش، تةنانةت 
سارتةريش، لةسةرةتاكانيدا بةالي ئايدياي 

 ة.كؤمؤنيزمدا شكانديانةو
بةخشندةيي لة ئومَيدي خةَلكدا جَيي خؤي 
هةبووة. بةآلم كامؤ ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة زؤر 
شت هةن ثَيويستة ثياياندا تَيبثةِرين. دةبَي بةر لة 
ضاككردنيان هةموو شتةكان قبووَل بكرَين. كاتَيك 
               لة سارتةريان ثرسي ئاخؤ لةذَير سايةي 

دةذي، وتي "نةخَير، بؤ  ِرذَيمَيكي كؤمؤنيستدا
            خةَلكي تر باشة، بةس بؤ من نةخَير" بؤية 
             قورسة بَلَيني كة هةَلوةستةي فيكريي ضؤن 
بووة. ضؤن بِروا دةكةيت كة تؤ هةرطيز ئامادة 
نةبيت ذيان لة ساي ِرذَيمَيكي كؤمؤنيستدا 
بةسةربةريت كةضي بؤ خةَلكي تر بة باشي بزانيت؟ 

مة شتَيكي زؤر قورسة، بةآلم سارتةر تةطبريي ئة
 ئةمةي كردبوو.

كامؤ نةيكرد، ئةمِرؤش ئةم شتةية كة ئَيمة 
ِرووبةِرووي دةبينةوة. مةبةستم لةوةية ئةو 
ئايديؤلؤجيا ثةتيية ضيية كة هيض حسابَيك بؤ 
ضوارضَيوةي مرؤيي نةكات. لة ئابوورناسيشدا 
              هةمان شتة. ئابووريناسيش ويسيت 
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تيؤرةيةك خباتة سةروو ثَيودانة مرؤييةكانةوة، يان 
 مرؤي باآلوة.

ئةو كات خؤت دةبينيتةوة كة ديسانةوة 
سةرت بة ديواردا دةكَيشيتةوة، ناطةيتة ئةجنامَيك. 
كاتَيك مرؤظ لة هةموو شتةكان دامباَليت. لةبةرئةمة 
دةبينني كامؤ ئيستاش هةر تازةية، لةبةرئةوةي ئةو 

وتوويةتي بةَلَي، بةآلم مرؤظ هةية. مرؤظ  بةردةوام
يةكةم شتة، لةبةرئةوةي من مرؤظم، هةر ئةمةش 

 (ية.Solidarity)هاوكاري 
ِراسَل: كةواتة ئايا "يةكةم مرؤظ" ثردةكةي 

 ئةوة لة نَيوان ئةزموونء فةلسةفةدا؟
كاترين: ئةوةي ئةو بابةتانة ثَيشنيازي دةكةن 

             راون، كة سةبارةت بة "يةكةم مرؤظ" نووس
خاكَييت )تةوازوع(ة. قبووَلكردني ئةم دذايةتيانة. 
طةِران بة دواي هةر ثاساوَيكيشدا بريتيية لة مةرط. 
درؤ الي كامؤ بريتيية لة مةرط. هةر بؤية لة 
شانؤنامةي )بةدحاَليبوون(دا كوِرةكة دةمرَيت، 
لةسةر دةسيت خوشكيء دايكي دةكوذرَي، 

            . ئةو هةرطيز بةواني لةبةرئةوةي درؤي كرد
نةوت كَيية، ئةوانيش كوشتيان لةبةرئةوةي 
نةيانناسيةوة. بةآلم لة هةمانكاتدا كامؤ دةَلَيت هةر 
شتَيك مرؤظ ناضاري دوورخستنةوة بكات شتَيكي 
ِراستةقينة نيية. هةر لَيرةوةية كة تؤ ناضاريت 
 دذايةتيةكان قبووَل بكةيت طةر نةتةوَي شتة ِروونء
حاشاهةَلنةطرةكان سةبارةت بة ذيانء بةَلطة 
حاشاهةَلنةطرةكان ِرةت بكةيتةوة. تؤ ئةطةر 
سيستمَيك خبولقَينيتء بَلَييت "ئةمةتانَي 
حةقيقةت" لةو جؤرة ِرَيطايةدا، ئةوكات تؤ تةواوي 
ِرَيطاكاني تر ثووضةَل دةكةيتةوةو ذيان دةكوذيت. 

ة. ئةو ئةمة ئةركَيكة لة ئةستؤي هةموو كةسَيكداي
بة تةنها هَيرشي نةدةكردة سةر دامةزراو )يا 

(. ئةو دةيوت "ئةطةر دامةزراوةكة -و–سيستمةكة 
باش بَيت، ئةوا ضاكرت". ئاماجني ئةو يارمةتيداني 
خةَلك بوو بؤ ذيان. ئةوة بة اليةوة طرنطرتين شت 
بوو. بة بِرواي من ئةوةي بةالي هةر 

ضؤن بضَيتة هونةرمةندَيكةوة زؤر طرنطة ئةوةية كة 
 زؤربةي دَلةكانةوة.

ِراسَل: بةوثَييةي كة ئةم ِرؤمانةي بؤ دايكي 
نووسيوة، ئايا تؤ لةو بِروايةدايت كة "يةكةم مرؤظ" 
وَينةيةكي ِروونرتي بريوبؤضوونةكاني ئةومان 

 سةبارةت بة مَيينايةتي دةداتَي؟
كاترين: ِراستة كة لة كارةكاني تريدا ئافرةت 

تووة. لة ثةراوَيزدان. بةآلم زؤر بة كةمي دةركةو
مَيينايةتي، بةَلَي, ئامادةطيةكي كاريطةري لة 
"يةكةم مرؤظ"دا هةية. نةك هةر لةو شتانةدا كة 
ثةيوةندييان بة ئافرةتةوة هةية، بةَلكو لة ِرووي 
شَيوازيشةوة، لة تومخةكانيداو، لةو سةرجنانةدا كة 
نووسيوني. دةتوانيت ضريؤكَيكي خؤشةويستيي 

ةقينةي تيا ببينيتةوة. ضريؤكَيكي ِراست
خؤشةويستيي مناَلي، يةكةم ضريؤكي 
خؤشةويستيي كامؤ. لة ِراستيدا مَيرسؤ )ثاَلةواني 
نامؤ( و ماري زؤر دةرنةكةوتوون. دؤراش هةية لة 
)دادثةروةران(داو هةروةها ئافرةتي تر لة 
شانؤنامةكاني ديكةيدا، بةآلم زؤر نةناسراون. بة 

كامؤوة دايكي لةوة زياتر بوو. ئةو  بِرواي من بةالي
برييت بوو لة خؤشةويسيت، خؤشةويستيي ِرةها. 
هةر بؤية ئةو ِرؤمانةي بؤ نووسيوة، ثَيشكةشة بة 
"تؤ، ئةو كةسةي هةرطيز ناشتوانَيت 
بيخوَينَيتةوة". هةروةها لة "يةكةم مرؤظ"دا 
            خؤشةويسيت زؤر طرنطة، تيايدا كامؤ ئةو

ةوَيت كة خؤي هةَلينةبذاردوون، ئةو شتانةي خؤشد
بة شَيوةيةكي زؤر ِراستةقينة مناَليي خؤي 
خؤشدةوَيت. هةذارييةكةيان ماناي ئةوة بوو كة 
هيض شتَيكي دي نةبوو بريي لَي بكةنةوة جطة 
لةوةي ضي خبؤن، ضي لةبةربكةن. تةنانةت 
خَيزانةكةيان لة ذوورَيك زياتريان نةبوو تا شيت 

        بةالي خةَلكي ترةوة زةمحةتة  تري تيا دانَين.
              ئةو دؤخة بهَينَيتة بةرضاوي كة كامؤ خؤي 
             تيا بينيوةتةوة. لة ذيانياندا بوونَيكي 

 خةياآلوي نةبوو.
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زؤربةي ِرؤشنبرية فةرةنسيةكان وردة بؤرذوا 
بوون. زةمحةتيشة بتوانني بَلَيني كة ئةوة واي 

اني كامؤ بةهادارتر بن. من وا كردووة كة كارةك
ثةسةند دةكةم بَلَيم كة كارةكاني جياوازن. ئةو بة 
ناضاري هةسيت بة بارودؤخةكاني خؤي كردووة. 
هةر بؤية شتَيكي سروشتيية كة ئةو ِرؤشنبريانةي 
بةو ئةزموونةي ئةودا تَينةثةِريون زةمحةتة لَيي 
تَيبطةن. بةآلم بة بِرواي من ئةمة واي لة كامؤ 

دووة لَيبوردةتر بَيت، لةبةرئةوةي ئةو هةردوو كر
ديوي شتةكاني بينيوة، لة كاتَيكا ئةواني تر بة 
تةنها يةك ديويان بينيوة. ئةوان بة خةياَل هةذاري 
دةهَيننة بةرضاوي خؤيان، بةآلم نازانن هةذاري 
ضيية. لة ِراستيدا ئةوان هةستكردن بة طوناهيان 

ئةوة سةبارةت بة ضيين كرَيكار هةية، 
طؤشةنيطايةكة كة ئةوان نةيانتوانيوة الي خؤيان 
دروسيت بكةن، هةَلبةت نةك بةو شَيوازةي 
سارتةريش، لةبةرئةوةي بةوان ئاشنا نةبوون. 
هةرطيز خؤيانيان بؤ ضيين كرَيكار تةرخان 
نةكردووة. ناشزانن ئةوة ماناي ضيية، هةر بؤية 
ئةمة واي كردووة لةو بارةيةوة هةست بة طوناه 

كةن. كامؤ لة ِرووي هةذارييةوة ثةيوةندييةكي ب
 نزيكرتي بةوانةوة هةية.

ِراسَل: ئاخؤ ئةم نزيكيةي لةو خاكَييت 
)تةوازوع(يةوةي سةرضاوةي طرتووة كة لة كؤتايي 
)يةكةم مرؤظ(دا لةو نامانةيدا بةدي دةكرَين كة بؤ 
كؤنة مامؤستاكةي خؤي )مؤنسيؤ جَيرمةين( 

 نوسيوني؟
ةوةي مامؤستاكةي لة )يةكةم كاترين: لةبةرئ

مرؤظ(دا شوَينَيكي سةرةكيي هةية. ئةو مامؤستاية 
ضؤن بووة، كامؤ ِرَيك وةكو خؤي ثيشامنان دةدات. 
يةكةم مرؤظ تةواو كارَيكي بايؤطرافيية. ئةو دايكةي 
وةسفي دةكات ئةو ئافرةتةية كة من ناسيومة، ِرَيك 
ئةو كةسةية كة ئةو وةسفي كردووة. ئةم 

ايةش دةقاودةق خؤي بووة. بةآلم ئةمة مامؤست
ديسانةوة ئةوةش ثيشان دةدات كة خةَلكي 
بايةخَيكي زؤر بةناوبانط دةدةن، كامؤش لة وتاري 
قبووَلكردني خةآلتي نؤبَلةكةيدا سوثاسي ئةو 
مامؤستايةي دةكات. ثَيزاننيء سوثاسي تياية. 
ئةوة بؤ ئةوةية ثيشاني بدات كة ئةو خةآلتةي 

ة كة مامؤستاكةي بؤ ئةوي كردووة. لةوةوة هاتوو
هةروةها لة هةموو شوَينَيكي ئةم جيهانةشدا 
مؤنسيؤ جَيرمةينَيك هةية. لةبةرئةمة من 
نامةكانيشم ضاث كرد، بؤئةوةي لة كارةكةدا 
شوَينَيكيان هةبَيت. بةآلم من هةرطيز لةبرى باوكم 
ِرةفتار ناكةمء شت ناَلَيم. ئةو هونةرمةندَيكة، خؤي 

رمةند دةزاني، بؤية بةرثرسيارَيتيي بة هونة
قسةكردني لةبري ئةوانة طرتة ئةستؤ كة ئامرازو 

 دةرفةتي قسةكردنيان بؤ نةِرةخساوة.

 
 

 ثةراويَز
*(Solitaire et Silidaire ئةم دةستةواذةية كة )

فةِرةنسيية ناونيشاني سةرةكيي ئةم طفتوطؤيةشةو بة 
بة  Solidaireماناي )تةنيا يا طؤشةطري( و ئةوي تريش 

ماناي )هاوكار( دَيت، كة دوو زاراوةي مانا تايبةتن الي 
كامؤو بة واتاي ئةوة دَين كة مرؤظ لة سةرَيكةوة 
بوونةوةرَيكي تةنيايةو لة سةرَيكي تريشةوة لةناو 

 كؤمةَلَيكي مرؤييداية كة دةبَي ِرؤَلي خؤي تيا ببينَيت. 
 -وةرطيَرِ-

 
 سةرضاوة

www.spikemagzine.com 
 يشاني بابةتةكة:ناون

Solitaire et Soledaire 

Russell Wilkinson talks to Catherine Camus about 

Albert Camus’ The First Man 
 



 

 ذمارةفايلى 
 طابريل طارسيا ماركيز 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ماركيز بؤ؟ 
 ذيان و كارنامةي ماركيز 
 ...ماركيز، ئةو ثرية بة طومانةي 
 ماركيز بة قةَلةمي هاوِرَيكاني 
 خوَيندنةوةيةك بؤ ثَينج بةرهةمي ماركيز 
 يادةوةري سؤزانيية خةمبارةكامن 
 ثاتريارك و ضريؤكي ستةم 

 .هةواَلي ِرفاندنَيكِرؤماني . 

 طفتوطؤيةك لةطةَل ماركيزدا 

 خنكاوَيك لةسةر خاكَيكي ِرةق 

 ئةو شَيوازةي كة نةنكم ِراهاتبووضريؤكان بطَيِرَيتةوة 

 بؤني طةواظة 

 ضاوي سةطة شينةكة 

 وةسَيتنامةي ماركيز  
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 ي تايبةت يَكفايل
  

 
 

 بؤ؟ ماركيز
 

 سةرنووسةر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طابريلللا طاا لللكا  لللااركَ ي ه للل اي     لللل ا      
يلللللللاهمراؤ  للللللل  ردني  للللللل م بكا   ميكايللللللل    للللللل ه   
ي ه  اري ي  ر     ادي   ب ا    رايك ه ، ب  ايبل     
   ان اي رايكدر رلت اي    ري اؤ ال كين ب  طشل   

ه   ه رؤَ ؤ بكاي هال ل  ب  ايبل    ب اس  لت  رلرمه    
   ل ا  ا ل   ك ليههي  كا ل   ل ه هاَل ايل  يللا         ض

 للل ه   نةلللاي  ه تك ايللل و ه  لللكةر ه   ارنا للل ي   
 هم  للاهم ل  لل   لل ا ن للاين يلل ه را  طك رمارهي  لل ه  

ب هي    ب شلك     ل هرهؤ َك  تا ل  ادنشلةبةي ر ي      
 للللااركَ  لللل ياه  ك َريك  للللدر َك ئ يشللللت ه  رلللل   لللل ه  

هرقكللللل  ه ض ه   ب  للللل ا او ه ادههمرهريللللل ، ض ه    
  للل ا ن ايكايللل ه  بللل  ه طللل ي    ب  نةلللاي     كشللل  

 لل     ةلللدرَ كا  َللل   َردرلللرمه ، بؤيللل  ب ا   للل راين  
 للكىاؤ  لل ه رلل و ه  لل هر   نةلل ياهيك ي طر لل  ه    
ياهي   ه شك  رن يشكا  ياه  ايا كَ   سامهي  يلا   

 لللللل   1928هرقكعلللللل   للللللكةري   للللللااركَ  للللللاَ ن    
(  لللل  بللللار اي  Aracatacaشاانضلللل  ي  ااررا ارللللا   

رؤَ ؤ بكللا  لل مريو بلل ه  ه  للا    لل ين م  للااَلي   لل ا 
 لل هي  الي يلل ي   ةيللاه   ه    للؤي با لل  م رللاو     
ي ي ن م هاي ط ها ي  ل  ضلك ي َك ب  شلكين انتل      



 ماركيز لة تةنياييدا 
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   در   ب   ب ه ضةن  ه   نةاياي   ب   ايب    ر  
ي ي   م  ل  بلاالي  ل ب    ل  ضلةة ه  ل  ادههيلاي         

  ب   ا ا  رايدر 
  اه  ا باَةيشل  رل   ل اباني    رؤيل رااي     
شللللل ادي  لللللانرم، رني بللللل ه ، م هاي  للللل ب    للللل      

رررميللللل  ن ا للللل يئ  ن ايلللللدر ه ضلللللاهررمي ه ي   نك 
  ه شللللللل اد ه ي لللللللااركَ بللللللل ه ب  للللللل ا ا    ك للللللليه

 ادرَ اديةاي ي    هال  ر يدر اههيايدره  
ن لللاي  ي ه لللكين  لللااركَ ن لللايك    رللل او ه   

اره ،  ل   ل  ا  را لدر ن لاي      َ  ت ه    ت مرادي لي 
ه راايئلللل اي     لللل ا   ي ةلللل ا   يلللل ،     ك ئ شللللتة

ميكار يش  ميكاي ر    ا ا   اي َرد  ل  اههمرهه  
ب   ا ا     ير     ط اض   لااركَ  ل   ل ياَ ك       
 لل ا  َللرده م هَ    يللد ه  راا رللاين  لل  ال م مرو    
بلل الل ه    للؤي م َ ك للت  لل ه  لل  هرقكلل  مريلل بردره  ه      
باب  للل راي  ضللل يد  بللل ياباه بداي ةللل  ق َ للل ل  ك شلللتا    
  ا    ه   ياه ةياي  ادنةري ي   َ  كلدر ب  ايبل      

باه   هر ا ن  كة ي ان لا  ه   –      ري اي ال كةدر 
ضللةنر  هرقللكعخ ه  لل ياو  ررمههيلل  بلل    يلل ا،  لل     
طلل  ك و بؤيلل مر رلل  بللاي  لل  هرقكلل  ه نايتانيللا م رللاو   

ايلا كَ   سلامهي  بل   ايلاي         ا   ه    ها  ر  
مربللردر  يكلل   لل  هرقكلل  ه     يللدي و هري بللؤ م ضللخ،       
ب َ    " ب هامي ه ق هَ   ض هي  ياه هرقكع ه  ه بل    
 لللل ه ي  للللل  َك شلللللدر نلللل ا اي   للللل قَ يكت مربك لللللت،   
َاي ار ايلللللل ر   لللللل ن   لللللل  اههي ان اي را ايللللللدر 
م را لللل ه ،   اضلللل يد  لللل َ  ك  ادي بان رلللل  ا  بلللل      

    ال خ بدر   ق َ ل ل، بل الل يَيلو يلا  مهها     اي باني  
 هرقك    ه  م   ملك ةك ت ر    ياو      ا   ق " 

بلللل الي  للللااركَ ه   لللل يكا  لللل قا    اضللللاه ي   
ارظلل ررمي  هرقكلل  يكلل ، بلل َ    ه   شللكااي  للرنظ بلل    
م هاهب ا رللل ي ه  للل ه بردهريللل ي م بك تللل  ب شلللك        

 ر     شكااي ر يش  راا راي    قا    هره م 
ميلللاا  يللل رك و  للل     لللَل     للل ا  مياا رلللاي   

  بلللل  ةيللللا  ه   ب ا لللل     للللااركَ  ؤب  للللتة ه ي  

ضاا ي ه لل   رنظلل ه    لل ه بللاي  لل ه مي تا ؤاريلل     
م رلللاو رللل  بللل  ماي للليري  م يلللا   لللاو  مريكشلللت ري    
 لللل  ري اي ال كةكللللا  ض ه للللايدن  ه  ه رؤيللللل يا    
رلللرمهه    ؤيلللا  بللل   للل ري  للل ا ن هي مريلللاه  ه     

ريللل يا   للل  اد طللل ه    َ  ك شلللاه  رللل   للل  بللل  اه         ه
  رياياي  ر ل ررمبك ت ه   باي      نةلاي ه يل ايت   
ه ا هشللت   ايب  كلل راي   لل َ    م رللاو رلل  طلل  ك و  
ساا ب   ؤي   ياو  ه هي ةل   ل ا   ل ير راي ه  ه      
 للللل سكَ   لللللؤ م يللللل ي ةخ ه يا  ريكلللللت  للللل  بللللل ام ل 

بللل  ر  ه  ط  ايك  لللدر  لللؤو ي مننيتللل ه  رللل   للل يكا   
ي ه لللللللل اي و م   ريك للللللللت ط  اي رلللللللل     مر ك ةللللللللاي

 برد هي ةك ت ه  
 لللااركَ  للل ه شلللت  م ي ه لللك ت رللل  م نريك لللت     
شكاهي ي ه كة  ه ير   ه ين   ي   بؤي     كش  
  ي ةللل اي  للل  نيامب هيدريللل ، با للل راي  ضللللةنر      
 لل   ه ر  للك  خ، ضللةنر   ايب  كلل راي   لل يكاي  ه  

 للا   شلل ه  را  ه  للؤن ه  لل ل ه  ؤش هيةلل  ه  
 لل ه ضللاه ي رادياي ي بلل     ك للد ياطلل    ضللةنر   لل ه 

 – رنظايلللل ي  لللل يكا سااي للللو  لللل   لللل   ه ةيايكايللللدر  
ب  تلل ه ا م بللخ ه  لل ه  – لل هيب بللؤ ضلل يد شلل هي و 

َاَ للل هر  ه س يردرَ لللل   ك يهررمريللل ي ةيللللايك     للللري   
 ايبللل    ه َلللرد  للل  اد للل ريكا    يللل  ه ر  للل راي       

هي  ا اي  م ا  بل    قكةل  كا    م هاهب ايا  ب  ضا
يارللل       ايللل   للل ه ضلللى   نيةدهريللل   رللل   للل   ه   
سكاهرني راي  ا ط ن ه ن ا  ه  ايخ ه  ك ليهه م بلرد    

 ه    ب  تك ين  رنظاي  كدر م طة ك ة ه   
 ااركَ    ضاهَك   ه ةك  در رل  با ل  ا هرسل     
ان للاي   لل م  للاو   لل يكاي   لل   م َر للخ م َ ك للت        

ه اطك ردري  نناي   م  او   ل يكاي  بلؤ  ل ا    " ؤي 
ن لللللاي   لللللر   ه يللللل  رللللل  ننا رللللل ي  لللللؤي  كلللللا    
م بكةك تلل ه ، بللؤ   هيلل  ةرَؤيكلل   مهري  لل ه ي بلل     
ن ايلل     للَلك ر ي   ي ةدب هيلل ه  َك لل  ه   لل ه ي   
ننا رااي     ررمه   ل ه  بل ه  رل   ل ه هري    لت      

  ررمه  ضلةنر   ك َري رل ي  لؤي م   ي ةك تل ه   ل     
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ط يللللدي    بيلللل هر  ةرَؤيللللدر   لللل اه  ا ريللللك         

 لل َ ىاي  يا  يلل ر  بللؤ يللاامل  كللا ي ه للكب هي  لل ه    
ط  لللاي   للل ه  يكللل  رللل   لللخ بللل  مهري  ك َري رللل ي ه  
ط يد ر يايلللدر  للل   للل َ ىايكا طللل ادرهل ه ضلللةنر ر ي    
  هرمن ي ه ك  ، َاشا ، ب   ك  اي   ط و  هاَل  ر ي 

  ؤ در ط  ايدهه  "
َ ه  ي ه لللل ا   ب ا لللل  تك ةاي  بلللل الي  للللاارك

( للل   لللؤي م َااي َي لللت فرديةةة   م بكلللدر  ارايللل     
ض ي    ل مي راا رل  ب ا ل  ا   ر  لك     ل هره      
را َلللل   للل  مر ك ةايلللدر،    للل  بللل  َك يللل هري ي رلللااي     

  كا ك ه  ر  ضاالرك ر  ب  رؤ  و  ه   ا ه ني  
 للااركَ ه   طلل  ك و  لل  ي ه لل اري   لل  ري اي   

ري بل   كةلتى    شكا ةل  بل  ه  لاَ        ال ة برده
ر  شؤادش  ر با م  ل  َك  لرم يل رك و بل ه      1959

كلل ر  يَي لل  نكللدو    هريلل ي َاَ يتشلل  رللرم ه  اهادي 
را رتني   انر    ل هال  ي    لؤي  ل ل باا يل ه     
م َ ك ت  "م   هي ت     ه ميكا   شكا كةل  بك لت،   

تلل  مي" بك ئ  ايكشللز نهه يللا  ما يلل     لل   لل ا مي   
  ط و    ه يشدر  لؤي ي ب  لتؤ  ه  بل ه ق  اةايل      
  م بكلل ه  رلل  يللاهي ايللا كَ     شكا كةللتكا   لل     

ب  لل ا  -ر تللَرل –يللاه  ه  لل اس  م اب  للت بلل ه     
ي ه لل امر م  لل َك ةخ ه َك كللا  هريلل  يابك للت ي ه لل ا 
  ه ض راضك   ي  م ابيك ت ر  بؤي ميلااي رره    ل ل   

ا كةللتاي  م رللاو ه م َ ك للت   ادهه  لل ه مهطى باا يلل ه 
بللللل راي  كا لللللكز   "ننا  للللل   لللللاهادي  ضلللللاالر راي 

  هريلل ي هر    للت م رلل   م بك للت مر ك ةلل ا بلل  َك لل   
رؤ  َ ك و َك  ري ي ميااي رره بة ه ك ت، م بك ت   ه  

 ه    َ  ي ةللللتك    رؤي َ ا للللتاي ي ،  للللبللللَريخ رلللل  
ضلل ي   بلل ه رللاا   للانرمي    يلل اي  رللؤو ه َك   يللد 

  ، بؤيل   لخ هري م بكلةز  ل ه ان ايل ي بلاي  ل         م ر
 ؤش هية  م راو  كض  ل ه ان ايايل  رل  رت يككل      
ر  باي    باب     ر م ر    ر هر     ار  ي ه  ا 

  ه يل    –م   رية بَللك ة   ارل  شؤادشلئك ردي ر ي     –
 ر  باو بة ه ك ت"

 لل ل نايللل مر رلل   لل ل ة اا يلل ي  لل ام  ا  بللؤ  
  ب  لتىاي   لااركَ بل    ي ةل اي       ا ا  رلرمهه ،  

ر ام بةا ك ةة ه   ب ا     سكديل راي   ل ل طل ها     
ي ه  ا ي  اطامرا ب  يخ  ض ي    ا  ك ةتا ننا ر ل 
 لل  راا رللاي  رررهي  لل  رلل امي ه  لل  ه اا رللاي  يللاه  
 لل ل نايللل مر   ي ةلل ا بللؤي م ام رلل هي ت رلل  ضلل يد       

ه  م ي يللللل   كللللللل  اي  ميكلللللا  للللل اقاَ   ه اطك لللللردر  
ب مهرمرض هي  ب ا   ل راي   ل ل ي ه ل ا   ه  لكض     

  ه اي طك ردماربك تل   ل ا نههابل ي ن ايل      كرااي    يك
نيةللده راي  ميكللا  بلل   ايبلل    ان للاي   لل م  للاو      

 لل اَل   يللؤبَل   لل م بك    1982 لل يكاي  رلل   للاَ    
ادن للاي  َللايكَي بللاه   للاالا ه     ،   لل ا ه اطللرو ه 

ر ه  ل اا   شل هل   ر ك ؤ ؤش هية      ام    رل 
ه رللللل ي يككللللل  يا للللل  بلللللؤ ر َ  يكلللللا بة ه لللللك ت ه   
 ؤش هيةلللل  ه شللللل يتاي راي   للللر ه طللللل  ك و  للللل    
ضةنر  ر ا  رايكش    ا ام ب هي    ل سؤا  يلاه   

  لللللل م ا ه اهيللللللاربةي  ر اميللللللدر ين لللللل  ب  للللللتك 
نارت اي     ل هره طريئل  بلؤ  ك ئ يشل   ل   ل م ا ه       

شلل ه     اشللاررمي  مر ك ةللاي  ميكللا ه  لل ه ادهريئ ي 
  م ب   ؤ ا ، ب  ايب     ل  بل راي ان اية ه لكدر    
ر   ا  ك ةتا الي  ك ى     بانرادي    ب   رااَل م ضك ت ه 
بك جئلل   للل  نرر ه نايةك  لل  بللل    ايللا ه را للل  ا بللل     
م طى   ي بك ت   يا  ي ر  سل ري   كلا    لت َل       

ب بلل  رللااي    ييارلل يت  م شللك ت  لل ل نايللل ي  ك ىلل  
 للللل  الي يللللل ي ب ا للللل     لللللااركَ مريللللل يري ت ه       

  اهريش ، ب الل  لكض يل بك ت َك ةا ل ي َكاهي  ل  رل       
 للل ادي   مر ك ةلللاي   ؤيللل ه  ش يا للل  هاَل  رللل ي ه     
    ه    ري اي ال كين بل   رنظايل    ب  شلك  ه،    
  ريك ي     ل ه رلتل ها  بل ان ادربئري لت رل    َ ةل ي       

ب ب  ي ه ي ي ي  ب  تة ه ي ي ه راي  ه،   ه ي َك 
بَلك لللللت رللللل   للللل م ا اهيلللللاررتيخ  ك للللليههي  للللل   ه  
  ام   راي  ه   ا   ب ام ل   ه  كش  مر  ايةد ي 

 َرشةئدرا ه ب     هشرت م بك ت 
   2005يكةاي  
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 ذيان و كارنامةى ماركيز
 

 لة فارسييةوة: فةرهاد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

لة طوندى ئاراكاتاكا لةدايك بووة، تا  1928
تةمةنى هةشت ساَلى هةر لةو طوندةدا الى نةنكى 

 ذياوة.
طةِراوةتةوة الى باوك و دايكي و لة  1935

شارى )بارانكيا( و لة قوتاخبانةي سيمون بوليظار 
دةكات و دةضَيتة ناوةنديي )سان سةرةتايي تةواو 

 خوزة( كة قوتاخبانةي يةسوعيةكان بووة.
يةكةم بةرهةمي نووسيين لة رؤذنامةى  1941

)خوظينتود(دا باَلوكردةوة كة تايبةت بوو بة 
 قوتابياني ناوةنديي.

دةضَيتة شاري )بوطوتا(ى ثايتةخت و  1943
  لةوَى لةسةر خوَيندن بةردةوام دةبَيت هةر لة

ساَلدا لة ناوةندى )زيثاكويرا( كة ثةجنا هةمان 
           كيلؤمةتر لة ثايتةختةوة دوورة دةوامى 
خوَيندن دةكا. لةوَى لة طؤظارى )ليرتاتورا( دةست 

 بة نووسني دةكات.
دةضَيتة بةشي ماف لة زانكؤى بوطوتا.  1947

ثاشكؤيةكي هةفتانةي زانكؤ بة ناوى )رازون(ةوة لة 
َل ثلينيو مندوزاو كاميلو ئةستؤ دةطرَيت. لةطة
 توريس دةبَيتة هاوِرَي.
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دةِرواتة شارى كارتاخناو هةر لة  1948 

كؤلَيجى ماف دةخوَينَيت. لة هةفتةنامةى )ئال 
ئونيظرسال( ستونَيك وةردةطرَيت بةناوى نوختة، 

 سةري دَيِر.
وتار لة رؤذنامةى )ئال ئارالدوى  1950

ئةو ساَلةدا بارانكيا(دا باَلودةكاتةوة. لة كؤتايي 
دةبَيتة سةرنووسةري هةفتةنامةى )كرونيكا( ثَينج 

نووسَيت و دةست دةكات بة نووسيين دةنوظَل 
 .ِرَيزانِرؤمانى طةال
ماركيز دةطةِرَيتةوة بؤ )كارتاخنا( كة  1951

 دايك و باوكى لةوَى نيشتةجَين.
دةطةِرَيتةوة بؤ )بارانكيا( دةستنووسي  1952
ةاليةن بنكةى باَلوكردنةوةي ل ِرَيزانِرؤمانى طةال
ةكرَيتةوة و بؤى ئايرسةوة رةت د ينسلوساداى بو

 دةكات بة نووسيين رؤمانى ماَل.ضاث ناكةن. دةست
واز لة رؤذنامةنووسي دَينَيت بة دواى  1953

و كةنارةكانى ئةتلةنتيك بة باَلوكةرةوةيةكدا هةمو
 و زةريا دةخوَينَيتةوة.ثَيوةدةدات. رؤمانى ثريةمَيرد

دةبَيتة نووسةري رؤذنامةي )ئال  1954
ئسثكتادؤر( لة بوطوتا. لةوَيدا رةخنةي سينةمايي 
دةنووسَيت كة كارَيكي تازةية. هةروةها لةسةر 
ضريؤكي رؤذَيك دواى شةممة خةاَلتي ئةدةبي 

 وةردةطرَيت.
طوزارشَيك دةربارةي لويس ئاخلاندرو  1955

ى ظيالسكوى خنكا و دةنووسَيت كة بة ئابِروبردن
لة  ِرَيزاندةوَلةت كؤتايي دَيت. باَلوبوونةوةي طةال

ر لة ئةوروثا. ؤادتئسثك بوطوتا. دةبَيتة نوَينةري ئال
بؤ دةست بةكاربوون دةضَيتة كونفرانسَيك لة 

هةر لةم ساَلةدا سةفةري ئةم واَلتانة دةكات:  جنَيف.
 ينيسيا.ظرؤما، ثؤَلؤنيا و ضيكوسلوفاكيا، ثاريس. 

ر( لةاليةن ؤ)ئال ئسثكتادرؤذنامةى  1956
دةوَلةتةوة دادةخرَيت. هةر ئةو ِرؤذنامةية بةناوى 
)ئال ئيندي ثَيندت(ةوة دووبارة دةكةوَيتةوة بازاِر. 

 ديسانةوة )ئال ئيندي ثَيندت( ِرادةطريَيتةوة.

ماركيز بةبَي ثارةيي روو لة فةرةنسا دةكات. 
بة يارمةتي مندوزا هةواَل و طوزارشت بؤ 

 )ئليت( دةنَيرَيت لة كاراكاس. هةفتةنامةى
لة نووسيين رؤمانى )كةس نية نامة بؤ  1957

كؤَلؤنَيل بنَيرَيت( دةبَيتةوة لةطةَل مندوزادا دةِرواتة 
 ئةَلمانياي خؤرهةالت.

هةر لةطةَل مندوزادا دةِروات بؤ يةكَييت 
 سؤظيةت و ثاشان بؤ هةنطاريا.

َيكي درَيذ تدةطةِرَيتةوة بؤ ثاريس و طوزارش
دةربارةي واَلتانى بلؤكى رؤذهةالت دةنووسَيت، 
ثَيش ئةوةي هةواَلةكة لة )ئكستنسو( لة بؤطؤتا 
باَلوبَيتةوة، بةشبةش لة كاراكاس باَلودةبَيتةوة. 

 ماركيز لة ثاريسةوة دةِروات بؤ ِرؤما.
ثلينيو مندوزا هانى دةدات لة هةفتةنامةي 

 اكاس.نتودا وتار بنووسَيت. دةطةِرَيتةوة بؤ كارممو
لة سةفةرَيكي كورتدا بؤ كؤَلؤمبيا  1958

 )مارسيدس باركا ثاردو(ى دةزطرياني دةطوازَيتةوة.
نتو مبة هاوكارى مندوزا واز لة هةفتةنامةى مو

دةبَيتة  دةهَينَيت تا لة كايريلدا كار بكات.
 سةرنووسةري طؤظارى ظنزويال طرافيكا.

رؤمانى كةس نيية نامة بؤ كؤَلؤنَيل بنووسَيت 
ميتودا طةلَيك لة  ية بوطوتا باَلودةبَيتةوة. لة طؤظارل

ضريؤكةكانى ناو رَيوِرةمسي ناشتين داية طةورة 
رؤمانى ساتة شوومةكة تةواو  باَلودةكاتةوة.

 دةكات.
سةركةوتنى شؤِرشطَيِراني )سوثاي  1959

خةَلك( لة كوبا. لةطةَل مندوزادا ضةند ِرؤذَيك 
ا دةطةِرَيتةوة بؤ لةطةَل مندوزاد دةِروات بؤ كوبا.

كؤَلؤمبيا. لة كوبا نووسينطةي ثرنساالتينا 
لة ثيشانطاى كتَيبدا، بؤ يةكةجمار دةقي  دةكاتةوة.

 ثيشان دةدرَيت. ةكةشووم ةرؤمانى سات
لة كؤَلؤمبياوة دةِروات بؤ هاظانا، لةوَي  1960

بةردةوام دةبَيت لة كاركردن لة ثرنسا التيندا. دواى 
 َيتة نيويورك.ماوةيةك لةوَيوة دةض
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ضاثي تازةي كةس نية نامة بؤ  1961
  سةرهةنط بنووسَيت لة ميديين كؤَلؤمبيا.

واز لة ثرنسا التينا دةهَينَيت، نيويورك 
بةجَيدَيَلَي و، لةطةَل ذن و كورة دوو ساَلةكةيدا لة 
مةكسيكوسييت نيشتةجَي دةبَيت و لة ِرَيي 

دةست  رؤذنامةنووسيةوة ذيان دةطوزةرَينَيت.
لةسةر  .دةكات بة نووسيين سيناريوي سينةمايي

لة بوطوتا خةاَلتي يةكةم  ةكةشووم ةرؤمانى سات
 وةردةطرَيت.
 دووةم كوِرى دةبَيت. 1962

باَلوبوونةوةي )ِرَيوِرةمسي ناشتين داية 
 طةورة( بةهؤي زانكؤي ظرياكروسي مةكسيك.

بنكةي باَلوكردنةوةي ئرياي مةكسيكي  1962
ة نامة بؤ كؤَلؤنيل بنووسَيت ييكةس ن يرؤمان

 باَلودةكاتةوة.
 لة ثاريس هةمان ِرؤمان دةكرَيتة فةرةنسي.

دةسيت كرد بة نووسيين ِرؤمانى )سةد  1965
ساَل تةنيايي( واتا شَيواز و ناونيشاني هةمان 

لة كارتاخنا دةسيت  1949ِرؤمانى ماَل كة ساَلى 
 ثَيكردبوو.
رَيكي تر بنكةي باَلوكردنةوةي ئريا جا 1966

سةعاتى شوومي ضاث كردةوة. يةكةمني ضاثَيك كة 
 نووسةر بة ِرةمسي دانيثَيدانا.

باَلوبوونةوةي ِرؤماني )سةد ساَل  1968
تةنيايي( لة بوينس ئايرس، رؤمانةكة هَيند 

 سةركةوتوو بوو بةردةوام ضاثي تازة دةكرايةوة. 
ضاثكردنةوةي كتَيبةكانى ثَيشووي طارسيا 

 ماركيز
 ةوتين ثاثاي طةورة لة كؤَلؤمبياضاوثَيك

سةفةر بةناو وواَلتانى ئةمريكاى التيندا، 
 لةوانة ئارذةنتني، ثريؤ، كؤَلومبيا، ظةنزويال.

 لة مةكسيكةوة ضوو بؤ بةرشلؤنة.
سةد ساَل تةنيايي بؤ طةلَيك زمانى دنيا 

 وةرطَيرا.

سةد ساَل تةنيايي خةالتي فةرةنسايي  1969
بةدةست دَينَيت. كار لةسةر باشرتين كتَييب دةرةوة 

ةوا يان ثايزي باوك ساالر شرؤمانى ثاييزي ثَي
 دةكات.

لة بةرشلونة )بةسةرهاتى خنكاوَيك(  1970
 باَلودةبَيتةوة.

سةفةرَيكي دوورودرَيذ دةكات بة واَلتانى 
 دا.يكاريب

باَلوبوونةوةي نوظةلَييت )ضريؤكي  1972
ة دَل و غةماوى و باوةِرثَينةكراوي ئةرينديراي ساد

 نةنكة دَلرةقةكةي(
لة كاراكاس خةاَلتي )رومولوطاية طوس( 

ت. ئةم خةالتة لةسةر ضاكرتين رؤمان وةردةطرَي
ئةمريكاى ثَينج ساَلى  –دةدرَيتة رؤماني ئيسثانيا 

واتا ثارتي  M.A.Sرابوردو. ماركيز ثارةكةي دةداتة 
 ضةثي ظةنزويال.

1973 
اكرت ض M.A.Sبؤ ئةوةي بارى دارايي ثارتي 

 1957بَيت، ِرَيطايان ثَيدةدات ئةو وتارانةى ساآلنى 
 بكةنةوة.يلة ظةنزويال نووسيونى بآلو 1958و 

 باَلوبوونةوةى ثاييزى ثَيشةوا. 1976
دةورى باَليوزَيكى نهَينى دةبينَيت لة بارةى 
ثَيشكةوتن و ئينسانيةتى ئةمريكاى التني و دنياى 

لة ئةجنومةنى ئازادى خوازانةى  سَي.
 برتراندراسل( وةك ئةندامَيك بةشدارى دةكات.)

ناشتنى  ثايزى باوك ساالر، ِرَيورةمسى 1977
دايةطةورة، ضريؤكى خةماوىو باوةِرثَينةكراوى 

 ئةرينديرا.. وةردةطريين بؤ زمانى فةرةنسي.
لة هابيس ضاوى بة ثاثاو شاى  1978

وتى ةئيسثانيا دةكةوَيت و دواى ئةوة، لةسةر ِر
 تانةى خؤى بةردةوام دةبَيت.كارى مرؤظ دؤس

 ضريؤكى خنكاوَيك دةكرَيتة فةرةنسي.
ة نامة بؤ يضاثي تازةى كةس ني 1980

ؤنَيل بنووسَيت بة زمانى فةرةنسي. زوربةى كؤَل
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ى زمان وتارةكانى نرؤذنامةكانى ئيسثا 

 بآلودةكةنةوة.
يةكةم بةرهةمى وتارة رؤذنامةييةكانى  1981

ى كوَلؤمبيا لة بةرشلونة ضاث دةكرَيت. سوثا
هةِرةشةى لَي دةكات، ئةويش زوو وآلتةكةى 
بةجآدَيَلَيت كةواى نيازبوو زؤر تيايدا مبَينَيتةوة، 
دةِروات بؤ مةكسيك.رؤمانى )كارةساتى كوشتنَيكى 

س ئايرس نثَيشرت ِراطةيةنراو( لة بةرشلونة و بوي
ضاث دةكرَيت. يةكةم ترياذي ضاثي ئةم كتَيبة دوو 

ةردةوام كراية زمانى تر و مليون دانة بوو، ب
 فيلمَيكى سينةماى لَي بةرهةمهَينرا.

طارسيا ماركيز فرانسوا ميرتانى سةرةك 
نَيت و خةآلتى لذيون دونورى يكؤمارى فةرةنسا دةب

 دةداتَى.
بآلوبوونةوةى ضريؤكى ضاوى  1982

 سةطةشينةكة لة بنكةى سود ئةمريكانا.
خةآلتى نؤبَلي لةسةر رؤمانى سةد ساأل 

 ايي وةرطرت.تةني
رؤمانى )خؤشةويستى رؤذانى  1986

 ِرشانةوة( باَلوبوةوة.

باَلوبوونةةةةةةوةى رؤمةةةةةانى )ذةنةةةةةراَل لةةةةةة  1989
 سةرطةردانيدا( كة دنياي وروذاند.

باَلوبوونةةةةةةةةةوةي رؤمةةةةةةةةانى عةشةةةةةةةة  و  1992
 شةيتانةكانى تر.

 رؤمانى هةواَلى فِراندن. 1996
 وةرشةي سيناريو 1998
 سةرزةميين زارؤكان 1999

ا ئةةةةم دواييةةةةيش طابريةةةل طارسةةةيا مةةةاركيز    تةةة
لةطةَل مارسيدسي ذنى و هةردوو كوِرةكةةي و بةووك   
و كةةوِرةزا ثَيةةنج سةةاَلةكةيدا لةةة شةةارى نيومةكسةةيكو    
دةذيان. بةالم بة هؤي تَيكضةووني بةارى تةندروسةيت    
و نةخؤشةةةةةي شةةةةةَير ثةجنةةةةةةيي و هةسةةةةةتكردنى بةةةةةة 
                نزيكبوونةةةةةةةةةوةي مةةةةةةةةةرت طةِرايةةةةةةةةةوة بؤطؤتةةةةةةةةاى   
           شةةةةةةارى خةةةةةةؤي. شةةةةةةاياني باسةةةةةةة كةةةةةةة ماوةيةةةةةةةك    
لةمةوبةر، ناونيشاني "مةةزنرتين ثيةاوي كؤَلومبيةا و    

ي ئةمريكاى التينةى بةة ِرةمسةي    1999ثياوي ساَلى 
 ثَيدرا.
 

 سةرضاوة
 ياداشت هاى روزهاى تنهايي طابريل طارسيا ماركيز
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 طابرييَل طارسيا ماركيز
 ئةو ثرية بةطومانةي كةبووني راستةقينةي سادةترين مةتةَلي  بوو.

 
 لةئينطليزييةوة: سةدرةدين عارف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :كابرييَل طارسيا ماركيز

، لةئاراكاتاكا، كة 1928ئازاري  ي6لة  
 لةدايكبووة. دا،باكووري كؤَلؤمبيا لة كةشارؤضكةية

           طوتي  طوتة كدا، كةثِر بووة لةماَلَي لةلةوَي، 
            خَيوو ذمارةيةكي بَيشوماري ثوور، لةاليةن 

              بةخَيو -الي دايكييةوة-وة نةنكء باثرييية
           كراوة. بؤ ئةوةي باشرت لة ذياني طابريَيل 
ماركيز تَيبطةين، ضاكرت واية شتَيك دةربارةي 

 و ثَيشينةي نائاسايي مَيذووي كؤَلؤمبيا
 خَيزانةكةي بزانني. 

 كؤلَؤمبيا
لةئيسثانيا  1810كؤَلؤمبيا لةساَلي 

جيابووةوةو سةربةخؤيي بةدةستهَيناو بوو بة 
كؤنرتين دةوَلةتي دميوكراتي لةئةمريكاي التينيدا، 
بةالم، بةداخةوة، ئةم دةوَلةتة "دميوكراسيية" 

 بيين. بةدةطمةن ئاشيتء دادثةروةريي بةخؤيةوة 
لةثَيشدا، بَيطومان، ئيسثانةكانء هينديية 
سوورةكان ثَيكةوة دةذيانء ضاك رقيان لةيةكرت بوو، 
ئيسثانةكان واَلتةكةيان وَيرانكردبوو بةهؤي طةِران 
بةدواي هةَلطةراندنةوةي خةَلكةكة لةئايينة 
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كؤنةكانيانء زَيِري "ئةلدؤرادؤ" و دةسةاَلتي  

ي خؤيان طَيِراو رامياريدا، ئينطليزةكانيش رؤَل
Drake  دا هَيرشي كردة سةر  1568لةساَلي

)ريؤهاضي(و بؤ سةدةيةكي دوايي وردة شةِري 
 كؤَلؤنيالي درَيذةي كَيشا. 

دا شاي  1810ثاش ئةوةي ناثليؤن لةساَلي 
ئيسثانياي لةسةر دةسةالت البردو كؤَلؤمبيا 
سةربةخؤيي بةدةستهَينا، ئةم دةوَلةتة نوَيية بؤ 

زؤر بةئازادي ذيا، بةالم هةر زوو، لةساَلي  ماوةيةكي
دا، لةئةجنامي ثةالمارة ناخؤشء 1815

خوَيناوييةكةي جةنةِراَل مؤرَيلؤوة دووبارة 
مبيةكان، بةهؤي دووبةرةكيي ؤداطريكرايةوة. كؤَل

ناوخؤييةوة، هَيشتيان دةوَلةتة ساواكةيان بكةوَيتة 
وي ذَير مششَيري مؤرَيلؤوة. ئةم سةردةمة لةمَيذو

كؤَلؤمبيادا ثارَيزراوةو ناوَيكي سةيري لَينراوة، 
)واتا: واَلتي مرؤظي  la putria bobaئةويش 

دةبةنط(. بةالم، جارَيكي ديكة كؤَلؤمبيةكان هةليان 
ار تواني ظبؤ رةخسايةوةو ئةوة بوو سيمؤن بؤلي

جارَيكي ديكة والت رزطاربكاتةوةو خؤي ببَيت 
دا، واَلتةكة 1849بةيةكةم سةركؤمار. لةساَلي 

ئةوةندة ثَيشكةوتين بةخؤوة بيين كة بتوانَيت ئةو 
شةِرو شؤِرو دوو بةرةكييةي ناوخؤي لةشَيوةي دوو 
ثارتدا بةرجةستة بكات، كة ثارتي ليرِباَل 
)ئازادةكان( و )ثارتي ثارَيزطارانن( كة هةتا ئَيستا 
هةر ماون. ئةم دوو ثارتة ضوارضَيوةي زؤربةي 

ا ثَيكدةهَينن، هةروةها ضريؤكةكاني طارسي
تَيطةيشتين سروشيت تةواوي ئةم دوو ثارتة كليلي 
تَيطةيشتين هةم نووسينةكانيء هةم تَيطةيشتين 

 ذياني راميارين لةئةمريكاي التينيدا بةطشيت. 
هةرضةند لةبنةِرةتدا ئةم دوو ثارتة بةدةوري 
ناوكي دوو ئايدؤلؤجياي جياوازدا ثَيكهاتن، بةالم 

خوَيناوي  يرو درَيذي ملمالنَيساالني دوو
لةنَيوانياندا وايكرد كةجياوازيي طرنطي 
لةنَيوانياندا نةهَيشت وةكو دوو بةشي 

بةشةِرهاتووي يةك خَيَليان لَيهات، نةك دوو ثارتي 
خاوةن دوو ئايدؤلؤجياي جياواز. هةردوو ثارت 

ةوسَينةرو طةندةَلن. هةردووكيان كاتَيك كة ض
ستيان زؤر بةخراثي دةسةالت دةكةوَيتة دة

 بةكاريدةهَينن. 
بةدرَيذايي مَيذووي غةمناكي كؤَلؤمبياش ئةم 
دوو ثارتة لةطةَل يةكرتدا هةر لةشةِردابوون. زؤرجار 

مرؤظ ثةيوةندي بةم دوو ثارتةوة  تدةوترَي
نابةستَيت. بةَلكو لةناوياندا لةدايكدةبَيت. 
لةراستيشدا هةر واية ضونكة وةكو دوو بنةماَلةي 

ضةيي كار دةكةن نةك دوو بةرنامةي سياسي كة ناو
ئاشتيانة كاربكةن. سةرةِراي ئةوةش، والت بةسةر 

 costenosدوو كؤمةَلي ناوضةييدا دابةش، كؤمةَلي 
)كةنار دةرياييةكان(، كة لةكةناري دةرياي كاريبيدا 

كة لةناوةِراسيت والتدا  cachacosدةذينء كؤمةَلي 
ةَلةية زاراوةكةي دةذين. هةر يةك لةم دوو كؤم

بةرامبةر وةكو ناتؤرةيةك بةكاردةهَينَيت بؤ 
شكاندني ئةويرتو بةضاوَيكي سووكةوة سةيري 

 costenosيةكرت دةكةن. كؤمةَلي )كةنار دةرياييةكان( 
ضؤيان لةطةَل ولةاليةن رةطةزةوة تَيكةَلنء هات

دةرةوة زياترةو باوةِريان بةسيحرو شيت ثِروثووض 
يت "نةوةي قاضاغضي و زؤرة. ئةمانة بةطش

جةردةكاني دةريانء خوَينيان تَيكةَل بةخوَيين 
 كوَيلة رةشةكان بووة". 

ييةو ئةم تامخة "حةزيان لةسةماو سةرضَل
خةَلكانَيكن قؤمشةو حةزيان لةكةيفء خؤشيية". 
كؤمةَلةكةي ديكة لةاليةن رةطةزةوة خاوَينرتنء 
ثابةندي نةرينتء خؤيان بةخانةدانرت دادةنَينء 

انازي بةوةوة دةكةن كة شاري ثَيشكةوتووي ش
وةكو )بؤطؤتا( يان هةيةو دةتوانن بةزمانَيكي 
ئيسثانيي رَيكوثَيك قسةبكةن. هةر لةكؤنيشةوة 
خةَلكاني كةنارةكاني دةرياي كارييب بةرةلاَلتر 
بوونء خةَلكاني دؤَلء شاخة فَينكةكاني 
ناوةِراسيت والت ثارَيزطارتر بوون. طارسيا ماركيز 
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و هةم بة costenoزؤرجار وتوويةتي كة خؤي هةم بة 
mestizo  دادةنَيت. ئةم دوو كةسايةتييةش يارمةتي

زؤري داوة لةدروستبوونء طةشةكردنيدا وةكو 
 نوسةرَيك.

بةدرَيذايي سةدةي نؤزدة كؤَلؤمبيا، بةهؤي 
ةها كوودةتاوة، دشةِري دةرةكيء ناوخؤييء 

َيذي بوو و كاولكراوة. ئةم سةدةية سةدةي خوَينِر
دا بوو  1899لوتكةي ئةم خوَينِرَيذيية لةساَلي 

كاتَيك كة شةِري سةد رؤذة دةستيثَيكرد كةشةِرَيكي 
دا بةدؤِراني 1902ناوخؤيي كاولكةر بوو و لةساَلي 

ليرباَلةكان )ئازادةكان( كؤتاييهات. ئةم شةِرة بووة 
هؤي كوذراني زياتر لةسةد هةزار كةس، كة 

منداَلةكانيان بوون. باثريي زؤربةيان جوتيارو 
طارسيا ماركيز لةم شةِرةدا بةشداريكردو وةكو 
كةسايةتييةكي خةياَلي لةضريؤكةكاني ماركيزدا 

 ضاويداني بةركةوت. 
رةطةزَيكي ديكة كة كاريطةريي بةسةر 
كارةكانييةوة هةبوو رةشة كوذييةكةي جوتيارة 

. قاوة 1928مانطرتووةكاني مؤز بوو لةساَلي 
نَيردراوي سةرةكيية لةبازرطاني بةطشيت 

كؤَلؤمبيادا، بةالم مؤزيش طرنطيي زؤري هةية 
لةئابووريدا. كؤمثانياي )يونايتد فرووت(، كة 
كؤمثانيايةكي ئةمريكايية، ئةم ثيشةسازييةي، كة 
تاكة سةرضاوةي ثةيداكردن بوو بؤ دانيشتووي 

، بةدانيشتواني شاري costenosكةنارةكان 
بؤ خؤي قؤرخكردبوو.  ئاراكاتاكايشةوة،

كؤمثانياكة كةوةكو منوونةي خؤشطوزةراني خؤي 
ثيشاندةدا لةراستيدا منوونةيةكي شينباري 
ئيمثرياليزمي رؤذئاوايي بوو و دةسةالتَيكي بَي 
رةوشتء بَيسنووري ئابووريء زةبري سياسي 
مةزني هةبوو. كؤمثانيايةكي طةندةَل بوو و كرَيكارة 

ندانة دةضةوساندةوة. كؤَلؤمبييةكاني زؤر دِر
 32زياتر لة  1928لةمانطي تشريين يةكةمي ساَلي 

هةزار كرَيكاري خؤجةيي دةستيان بةمانطرتن كرد. 

داواي هةندَيك شيت زؤر ناماقووَليان دةكرد، وةكو 
ضارةسةري ثزيشكي، ضاككردني بارودؤخي 
كاركردن، ثَيداني مووضة بةثارة نةك بةثسوولةي 

ي رؤذ بةرؤذ دادةبةزي، كؤمثانياكة، كةنرخةكة
دروستكردني ئاودةسيت طوجناو. لةراستيدا 
 لةسادةترين ماف بَيبةشبوونء هةفتةي حةوت رؤذ
كاري سةختيان ئةجنامدةدا بةرامبةر بةمووضةيةكي 

 كةم. 
كؤمثانياكة هةمووياني بةناونيشاني 
"بةَلَيندةري الوةكي" دامةزراندبوو بؤ ئةوةي 

كاري كؤَلؤمبيادا لةهةموو مافَيك كة لةياساي 
هاتبوو بَيبةشيان بكات. هةر لةسةرةتاوة 
كاردانةوةي ئةمريكاييةكان ثشتطوَيخستين 
داواكارييةكانيان بوو. لةطةَل دةستثَيكردني 
مانطرتنةكةدا، حكومةتي كؤلؤمبيا ناوضةي مؤزي 
داطريكردو هَيزي سةربازيي بةكارهَينا بؤ شكاندني 

ةكي زؤري خةَلك مانطرتنةكة. شةوَيكيان، ئاثؤِرةي
لةناوضةي )سيناكا(، كة لةدووريي سي ميل 
لةباكووري )ئاراكاتاكا( داية، كؤبوونةوة بؤ 
سازداني رَيثَيوانَيك. حكومةتي ثارَيزطاري كؤَلؤمبيا 
هَيزي سةربازيي نارد بؤ دامركاندنةوةي. 
سةربازةكان تةقةيان لةكرَيكارة بَيضةكةكان كردو 

نطاني دواي ئةوةدا بةسةدةهايان لَيكوشنت. لةما
خةَلكانَيكي زؤر بَيسةروشوَين كران. حكومةت 
بةِرةمسي نكووَليي لةهةموو كارةكة كردو نةيهَيشت 
لةالثةِرةكاني مَيذوودا تؤماربكرَين. طارسيا ماركيز 
ثاشان ئةم رووداوانةي لة رؤماني )سةد ساَلي 

 تةنيايي(دا تؤماركرد. 
سةر رووداوي دووةم كة كاريطةريي هةبوو بة

نووسينةكانيدا، سةردةمانَيك بوو كة خؤي تيايدا 
ذياو لةمَيذووي كؤَلؤمبيادا بةرووداوي ترسناكي 

( دةناسرَيت. رةطي ئةم la violencia)توندوتيذي 
توندوتيذيية دةطةِرَيتةوة بؤ رةشة كوذييةكةي 
كرَيكاراني مؤز. لةو سةردةمةدا سياسةمتةدارَيكي 
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ئيلسَير  )خؤرخةبوَيري ليرباَل هةبوو بةناوي  

طايتان(، كة تواني هةَلوَيست لةدذي حكومةت 
وةربطرَيت. كؤمةَلَيك كؤبوونةوةي رَيكخستء داواي 
لَيكؤَلينةوةي كرد دةربارةي رووداوةكة. بةهؤي ئةم 
هةَلوَيستةوة لةبةرضاوي جوتيارو هةذاراندا بوو 
بةقارةمانَيك، بةالم لةالي ئةندامة بةهَيزةكاني حيزب 

ةي بَيزاريء بةترسء قينةوة سةيريان بووة ماي
دةكرد. طايتان وتةكاني لةِرَيطةي راديؤوة ثةخش 
دةكردو مذدةي سةردةمي طؤِراني دةدا بةخةَلك، 
سةردةمَيك كةخةَلك بةراسيت بتوانَيت رؤَلي خؤي 
بطَيِرَيت لةثرؤسةي دميوكراتيداو دامةزراوةكان 

 ناضاربكرَين بةرثرسانة هةَلسوكةوت بكةن. 
دا ئةوةندة هَيزي بةدةستهَينا 1946َلي لةسا

 1930كة بتوانَيت حيزبةكةي خؤي، كة لةساَلي 
ةوة دةسةاَلتي بةدةست بوو لةتبكات. ئةم 
لةتبوونةي حيزبةكةي بووة هؤي ئةوةي كة 
ثارَيزطاران دةسةالت بطرنةوة دةستء لةترسي 
ياخيبوون دةستيانكرد بة دامةزراندني ميليشاي 

 سةرةكيي تؤقاندني دةنطدةرة ضةكدار، كة مةبةسيت
ليرباَلةكان بوو. ئةم كارةشيان زؤر بةباشي 
ئةجنامدةداو لةكؤتايي ساَلةكةدا بةهةزارةهايان 

دا ليرباَلةكان كؤنرِتؤَلي 1947لَيكوشنت. لةساَلي 
كونطريسيان طرتة دةستء طايتان كرا 
بةسةركردةيةكي حيزبةكة. )سةرةِراي هةوَلي 

زؤر بةشداريي  ثارَيزطاران ذمارةيةكي
 هةَلبذاردنةكةيان كرد(.

ي نيساني ساَلي 9طرذي ثةرةيسةندو لة 
دا طايتان لةشاري بؤطؤتادا كوذرا. شارةكة 1948

بةتةواوي هةذاو بؤ ماوةي سَي رؤذ ئاذاوةو كوشتء 
 2500كوشتار باَلوبووةوة. ئةم ماوةية، كةتيايدا 

. el bogotazoكةس كوذران، ثَيي دةطوترَيت 
ضووة قؤناغَيكي  la violensiaتوندوتيذي  بةجمؤرة،

كوشندةترةوة. هةردوو حيزب ميليشياي 
ضةكداريان دامةزراندو تؤقاندن باَلي بةسةر واَلتدا 

كَيشا. شارو الدَيكان سوتَينرانء بةهةزارةها كةس، 
لةوانة ذنء منداَل، زؤر بَيبةزةييانة كوذران. 

ليؤنَيك كَيَلطةكان دةستيان بةسةرطرياو زياتر لة لةم
 1949ناضاربوون كؤضبكةن بؤ ظَينزويال. لةساَلي 

ثارَيزطارةكان سياسةمتةدارَيكي ليرباَليان كوشت 
ة لةناو هؤَلي طونطرَيسدا وتةيةكي كلةكاتَيكدا 

ثَيشكةش دةكرد. لةئاكامدا كؤنطرَيسيان 
ييان راطةياندو كةوتنة اهةَلةوةشاندةوةو باري نائاس
ن بةتوومةتي ئةوةي كة راونانء كوشتين ليرِباَلةكا

 1953"كؤمؤنيست"ن. والت لةتبوو و هةتا ساَلي 
هةزار  150توندوتيذي بووة هؤي كوذراني زياتر لة 

كؤَلؤميب. ئةم توندوتيذيية بووة سةرضاوةي زؤر 
ضريؤكء كورتة رؤماني طارسيا ماركيزو لةهةموويان 

 Inبةناوبانطرت كورتة رؤماني )لةسةعاتَيكي بةددا  

Evil Hour .) 
 

 خيَزانةكةي
طرنطرتين خزمي طارسيا ماركيز، بَيطومان، 
نةنكء باثريي بوون لةاليةني دايكييةوة. باثريي 

( Mejiaكؤَلؤنَيل نيكوالس ريكاردؤ ماركيز مَيخيا )
بوو، كة جةنطاوةرَيكي دَيريين ليرباَلةكان بوو 
لةشةِري هةزار رؤذةدا. لةشارؤضكةي ئاراكاتاكا 

ةتدا طوندَيكي كةنار دةرياي دةذيا، كة لةبنةِر
كارييب بوو و خؤي بةشداريي دامةزراندني كردبوو. 

بةقارةمانيان دادةنا  (costenos)كةنار دةرياييةكان 
ضونكة لةبةرامبةر رةشة كوذييةكةي كرَيكاراني 

دا ناِرةزاييةكي  1929مؤزدا نةبوو و لةساَلي 
توندي ئاراستةي كؤنطرَيس كرد. كةسايةتييةكي 

ئاَلؤزبوو. ضريؤكبَيذَيكي ناياب بوو و سةيرو 
ذيانَيكي ثِر لة فرتء فَيَلء ثيالنطَيِريي دةبردة 
سةر. لةكاتي الوَيتيدا زةالمَيكي لةزؤرانبازيدا 

كةشانزة منداَلي  وةةطَيِرنةدكوشتبوو. هةروةها 
بةخَيو كردبوو. كةباسي قارةمانَييت خؤي لةكاتي 

كي خؤش شةِردا دةطَيِرايةوة دةتووت ئةزموونَي



 ماركيز لة تةنياييدا 
 

139  

SARDAM  No. 38    2005 

وةكو سةركةشييةكي خؤشي طةجنانةو  -دةكات
ياريكردن بةتفةنط. كؤَلؤنَيلة ثريةكة لةسةر 

ابريَيل دةووتةوةو هةموو طفةرهةنطَيك وانةي بة
ساَلَيك دةيربد بؤ بينيين سَيرك. بؤ يةكةجمار 

ا، كة لةعةماري رلةذيانيدا سةهؤَلي ثَي ناسان
يةك كؤمثانياي ميوةدا هةبوو و وةكو موعجيزة

وابوو الي ئةمان. ثَيي دةووت كة كوشتين كةسَيك 
قورسرتين بارة بةسةرشاني مرؤظةوة. ئةم وتةيةش 

سةر زاري يةكَيك لة  دواتر طارسيا ماركيز ناية
 كارةكتةري ضريؤكةكانييةوة. 

نةنكي ناوي )ترانكويلينا ئيطواران كؤتيس( 
بوو. ئةميش كاريطةريي لةسةر ماركيز لةمَيردةكةي 

نةبوو. وةكو خوشكةكاني مَيشكي ثِر بوو كةمرت 
لةئةفسانةو باوةِري ميللي. لةبةرئةوة ماَلةكةيان ثِر 
بوو لةضريؤكي خَيوو ترسء دَلةراوكَيء مزطَيينء 
جادوطةري. مَيردةكةي طوَيي لةم ضريؤكانة 
نةدةطرتء داواي لةطابريَيلي الو دةكرد كة طوَييان 

ة. ئةوانة بؤ نةطرَيت. دةيطوت "طوَييان لَي مةطر
باوةِري ذنانةن". بةالم طارسيا ماركيز طوَيي بؤ 
دةطرتن ضونكة نةنكي شَيوازَيكي بَيهاوتاي هةبوو 
لةطَيِرانةوةي ضريؤكدا. هةرضةند ئةو شتانةي كة 
دةيطَيِرانةوة نةشياو ناماقووَل بواية، بةالم ئةو واي 
دةطَيِرانةوة كة دةتووت باس لةراستيةكي 

 ةشَيوازَيكي تايبةتي سةنطيينحاشانةطر دةكات. ب
ضريؤكةكاني دةطَيِرايةوة، ئةم شَيوازةش، سي ساَل 
دواتر، طابريَيل ماركيز هةَليبذارد بؤ طَيِرانةوةي 

 طرنطرتين رؤماني. 
لةسةرةتاي ذيانيدا طابريَيل ماركيز هةسيت 
بةنامؤيي دةكرد لةبةرامبةر دايكء باوكيدا. هؤي 

ي يةكَيك بوو لةو ئةم هةستكردنةش سةير بوو. دايك
دوو منداَلةي كة كؤَلؤنَيَلء ذنةكةي هةيانبوو. 
كضَيكي ورة بةرزو ضاالك بوو، بةالم بةداخةوة كةوتة 
عةشقي زةالمَيكةوة بةناوي "طابريَيل ئيلَيخيؤ 
طارسيا". "بةداخةوة" ضونكة طارسيا لةاليةن 

دايكء باوكييةوة نةفرةتلَيكراو بوو لةبةرئةوةي 
ةنطرة حيزبي ثارَيزطاران بوو و لةاليةكةوة الي

" بوو. ئةم زاراوةية la hojarascaلةاليةكي ديكةوة "
لةبازرطانيي مؤزةوة وةرطَيرا بوو و بةواتاي "طةالي 
مردوو" واتا شتَيكي مردوو و وةريو كةدةبَيت 
مباَلرَيت. هةروةها ئةم زةالمة ناوبانطي ئةوةي 

ةتةوة، هةبوو كة مَيبازةو ضوار منداَلي زؤَلي ناو
بةكورتي ئةو جؤرة كةسة نةبوو كة كؤَلؤنَيَل 
دةيويست كضةكةي بداتَي. بةالم طارسيا بةنامةو 
شيعري دَلداريء كةمانضة لَيدانء تةنانةت ناردني 
بروسكةي دَلدارييةوة بةردةوام سؤزي كضةكةي 
رادةكَيشا. هةوَلَيكي زؤريان دا كةدوورخيةنةوة، 

دةركردنَيك هةر بةالم بيسوود بوو، ثاش هةموو 
دةطةِرايةوة، دةيانزاني كة كضةكةيان خؤشيدةوَيت. 
لةئةجنامدا ملكةضي ئةو خوازبَينيية رؤمانتيكيية 
بوونء كؤَلؤنَيل قايلبوو كة كضةكةي بدات بةو كؤنة 
قوتابيةي كؤلَيجي ثزيشكي. بؤ ئةوةي كة 
ثةيوةندييةكانيان ناخؤش نةبَيت بِريارياندا كة 

 بذين.  riohachaلةشاري رَيوهاضا 
)ثاشان طابريَيل طارسيا ضريؤكي 
تراجيكؤمَيديي ئةم دَلدارييةي لةرؤماني "دَلداري 

 لةسةردةمي كؤلَيرادا" داِرشت(. 
 

 سةرةتاي ذياني
ي ئازاري 6طابريَيل خؤزَي طارسيا ماركيز لة 

لةشارؤضكةي )ئاراكاتاكا( هاتؤتة دنياوة،  1928
لةراستيدا  بةالم باوكي سوورة لةسةر ئةوةي كة

لة دايكبووة. لةبةر ئةوةي كة دايكء  1927لةساَلي 
باوكي هَيشتا هةذاربوونء تَيدةكؤشان بؤ ذيان، 
نةنكء باثريي ئةركي بةخَيوكردنيان خستة ئةستؤي 
خؤيان، ئةمةش نةريتَيكي باوبوو لةو سةردةمةدا. 

دواساَلي طةشةكردني  1928بةداخةوة، ساَلي 
اتاكا. مانطرتنء بازرطاني مؤز بوو لةئاراك

دامركاندنةوةي بةشَيوةيةكي دِرندانة كارَيكي 
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خراثي كردة سةر شارةكة. زياتر لةسةد هةزار  

مانطرتوو كوذرانء خرانة طؤِري بةكؤمةَلةوة. ئةمة 
سةرةتايةكي غةمناك بوو لةذيانيداو ثاشان 

 لةنوسينةكانيدا سةريان هةَلدايةوة. 
لي بضووك( لةمنداَليدا بةناوي "طابيتؤ" )طابريَي

بانطيان دةكرد. شةيداي ضريؤكةكاني باثرييء 
ئةفسانةكاني نةنكي بوو. ماَلةكة، بَيجطة لةكؤَلؤنَيَل، 
ثِر بوو لةذن. طابريَيل ماركيز دان بةوةدا دةنَيت كة 
وايان لَيكردبوو لةترسي خَيو نةوَيرَيت لة 
كورسييةكةي بَيتة خوارةوة، بةالم لةطةَل ئةوةشدا، 

 -ووي لةو ماَلةدا ضَينرا بووتؤوي داهات
ضريؤكةكاني شةِري ناوخؤو كؤمةَلكوذييةكةي 
كرَيكاراني مؤزو خوازبَينييةكةي دايكيء باوةِرة 
ثِروثووضةكاني نةنكيء هاتوضؤي بةردةوامي 
ثوورةكانيء كضة ناياساييةكاني باثريي، ئةمانة 

ماكي نووسينةكاني بوون. طارسيا ماركيز  يهةموو
ا هةستدةكةم كة هةموو دواتر نووسي: "و

نووسينةكامن دةربارةي ئةزموونةكاني ئةو 
 سةردةمةن كة لةطةَل نةنكء باثريمدا دةذيام".  

كاتَيك كة هةشت سااَلن بوو باثريي مردوو 
رادةي كوَيريي نةنكي رؤذ بةرؤذ لةزيادبووندا بوو. 
لةبةرئةوة ناضاربوو كة بطةِرَينةوة بؤ الي دايكء 

ة(. باوكي لةوَي باوكي لةشاري )سوكر
دةرماخنانةيةكي هةبوو. ثاش طةرانةوةي بِريار درا 
خبرَيتة قوتاخبانةيةكي رةمسييةوة. نَيردرا بؤ 
قوتاخبانةيةك لة )بارانكيال(، كة بةندةرَيكة لةسةر 
رووباري ماطدةلينا. لةوَي بةوة ناسرا كة منداَلَيكي 
شةرمنةو شيعري ثَيكةنيناوي دةنووسَيتء وَينةي 

تَيري دةكَيشَيت. لةبةرئةوةي ياري نةدةكردو كاريكا
لةذيانيدا زؤر جيدي بوو، هاوِرَيكاني ناتؤرةي 

 "ثياوة ثريةكة" يان لَينابوو.
، كاتَيك كة تةمةني دوانزة 1940لةساَلي 

سااَلن بوو، كورسيي خوَيندني لةخوَيندنطايةكي 
ناوةندي ثَيبةخشرا كةتةرخانكرابوو بؤ خوَيندكارة 

 liceo nacionalن. خوَيندنطاكة ناوي بةهرةمةندةكا
)ناوةنديي نيشتماني( بوو و لةشارؤضكةي زيثاكريا 
بوو، كة سي ميل لةباكووري )مؤطؤتا( بوو و قةشة 
جزويتةكان بةِرَيوةياندةبرد. طةشتةكةي هةفتةيةكي 
دةخاياند. هةستيدةكرد كة حةزي لةشاري )بؤطؤتا( 

ت نيية. كة بؤيةكةجمار ضاوي بةثايتةخت كةو
هةستيكرد كةشارَيكي ناخؤشء بَيزاركةرة. ئةو 
ئةزموونانةي كة تووشي بوون وايان لَيكرد كة 

( لةالي بةهَيزتر costenoنشيين )رثَيناسةي كةنا
 كرد. 

بابةتةكاني قوتاخبانة زؤر هانيان نةدةدا بؤ 
كؤشش كردن. زؤربةي ئَيواران لةبةشي ناوخؤييدا 

دةخوَيندةوة.  بةدةنطي بةرزكتَييب بؤ هاوِرَيكاني
زؤر حةزي لة ئةدةبء وَينةكَيشان دةكرد، ئةمةش 
مايةي دَلخؤشيي بوو. بَيئةوةي هيض جؤرة 
نووسينَيك باَلوبكاتةوة ناوبانطي نووسةري ثَيوةلكا 
بوو. لةوانةشة ئةم ناوبانطة ئةو ئةستَيرةية بَيت كة 
كةشتيي خةياَلي ئاراستة دةكرد. ثَيويستيي بةو 

نكة ئةو "نووسةرة" تةمةن ناوبانطةش بوو، ضو
هةذدة ساَلة، ثاش تةواوكردني خوَيندني 
ئامادةييء لةسةر داخوازيي دايكء باوكي ضوو بؤ 

universidal nacional  زانكؤي نيشتماني( لة شاري(
 بؤطؤتا بؤ خوَيندني ياسا، نةك رؤذنامةواني. 

لةو سةردةمةدا بوو كة طارسيا ماركيز ضاوي 
لةسةردانَيكدا بؤ باوكء بةذني داهاتووي كةوت، 

دايكي كضَيكي سيانزة ساَلةيان ثَيناساند بةناوي 
)مةرسةيدس بارخا ثاردؤ( وة. كضَيكي ئةمسةري 
بَيدةنطء بةرةوشت بوو. "لةهةموو ئةو كةسانةي 
كة ناسيبووني سةرجنِراكَيشرت بوو". ثاش 
تةواوكردني خوَيندني ئامادةيي مؤَلةتَيكي كورتي 

ةي بضَيت بؤ زانكؤ. لةو كاتةدا وةرطرتبوو ثَيش ئةو
خوازبَيين كضةكةي كردو ئةويش قايلبوو، بةالم 
نيشانكردنةكةي دواخستء داواي لَيكرد كةدةبَيت 
لةثَيشدا خوَيندني تةواو بكات. هةرضةند هةتا 
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ضواردة ساَلي داهاتوو شووي ثَيي نةدةكرد، بةالم 
)مةرسةيدس( بةَلَيين ئةوةي ثَيدا كة هةميشة 

 ي بَيت. دَلسؤز
 

 ساالَني برسييَت
وةكو هةموو ئةو نووسةرة طةورانةي كة دةضنة 

خوَيندني بابةتَيك كة رقيان لَييةتي،  زانكؤ بؤ
طارسيا ماركيز هيض جؤرة بايةخَيكي 

وانةكان  بةخوَيندنةكةي نةدةداو خؤي لة
ئةدزييةوة. خؤي لةوانةكان دةدزييةوةو، وانةكاني 

ةرامؤشدةكرد. لةبري دةثةِراندو خؤيء بابةتةكاني ف
ئةوة بةكؤالنةكاني بؤطؤتادا دةسووِرايةوةو سواري 

 عةرةبانة دةبوو. 
لةبري ياساش شيعري دةخوَيندةوة. خواردني 
لةضاخيانة هةرزانةكاندا دةخواردو جطةرةي 
دةكَيشاو تَيكةالوي هةموو جؤرة طومانلَيكراوَيك 
دةبوو وةكو شوسياليستة نةخوَيندةوارةكانء 

ندة برسييةكانء رؤذنامةنووسة تازة هونةرمة
 دامةزراوةكان. 

رؤذَيك، ثاش خوَيندنةوةي كتَيبَيكي سادة، 
هةموو ذياني طؤِرا. وةكو ئةوةي هةموو خةتةكاني 
ضارةنووس بطةنةيةك، ئةويش ئةو كاتة بوو كة 
نوسخةيةكي كتَيبةكةي كافكا )طؤِران( يان 

ر ثَيبةخشي. كتَيبةكة كاريطةرييةكي قووَلي لةسة
طارسيا ماركيز هةبوو. بؤي دةركةوت كة مةرج نيية 
ئةدةب راستةوخؤ شت بطَيِرَيتةوة لةسةر شَيوازي 
تةقليدي. كاريطةرييةكي رزطاركةر بوو. "لةدَلي 
خؤمدا ومت كةس ناناسم بتوانَيت شيت لةم جؤرة 
بنووسَيت. ئةطةر دةمزاني زووتر دةستم بةنووسني 

افكا دةكرد". تَيبينيكرد كة "دةنطي" ك
لةطَيِرانةوةدا هةمان دةنطدانةوةي هةبوو 
لةضريؤكةكاني نةنكيدا. "نةنكم بةم شَيوازة 
ضريؤكةكاني دةطَيِرايةوة، دذوارترين شيت 

 بةزمانَيكي زؤر سادةو سروشيت باس دةكرد". 

برياريدا كة دةستبكات بةخوَيندنةوةي هةموو 
ئةو ئةدةبةي كة "لةدةسيت ضووة". ضاوضنؤكانة، 

كي دةستبكةوتاية بةثةرؤشةوة هةرضيية
دةخيوَيندةوة. هةروةها دةستيكرد بةنووسني. 

 1946يةكةم ضريؤكي "وازهَيناني سَييةم" لةساَلي 
، كة لةبؤطؤتا El ispectadorلةرؤذنامةي ليربالي 

دةردةضوو، باَلوكرايةوة. ئةم باَلوكردنةوةية 
سةرساميكرد. سةرنووسةري خوَينطةرمي 

ةكي طةرمي لةنوسينةكة كردو رؤذنامةكة ثَيشوازيي
طارسيا ماركيزي بة "بليمةتَيكي نوَيي ئةدةبي 
كؤَلؤمبيا" ناوزةد كرد. طارسيا ماركيز ضووة 
قؤناغي داهَينانةوةو لةضةند ساَلي دواييدا دة 

 ضريؤكي ديكةي نووسي. 
وةكو مرؤظدؤستَيكي خَيزانَيكي ليرِباَل، 

 كاريطةرييةكي 1948لةساَلي كوشتين "طاتيان" 
قووَلي لةسةر طارسيا ماركيز هةبوو. تةنانةت 
بةشداريشي كرد لةئاذاوةكاني شاري )بؤطؤتا(و 
لةسووتاندني بةشَيك لةطةِرةكةكةي خؤي. زانكؤي 
نشتماني داخراو ضوو بؤ ناوضةي باكوور، كة 
شوَينَيكي ئارامرت بوو. خؤي طواستةوة بؤ زانكؤي 

امبوو )كارتاجينا(. لةوَي، بةنابةدَلييةوة بةردةو
لةسةر خوَيندني ياسا. لةهةمان كاتدا ستوونَيكي 

)طةردوون(  El universalرؤذانةي بؤ رؤذنامةي 
 1950دةنووسي كة لةشارةكة دةردةضوو. ساَلي 

وَيندني ياسا بهَينَيت و واز لة هةوَلي خبِرياريدا 
خؤي تةرخانبكات بؤ نووسني. ضوو بؤ شاري 

كؤمةَلَيكي  )بارانكيال( و لةوَي ثةيوةنديكرد بة
 El grupo deئةدةبييةوة بةناوي "طروثي بارانكيال" 

Barranquilla لة ذَير كاريطةريي ئةواندا دةستيكرد .
بة خوَيندنةوةي نووسينةكاني هَيمنطوةي و جوَيس 
و وَلف و لة هةمووشيان زياتر نووسينةكاني 
فؤكنةر. هةروةها دةستيكرد بة خوَيندنةوةي 

ةركةوت كة خوَيندنةوةي ئةدةبي كالسيكي و بؤي د
"ئؤديب"ي سؤفؤكليس زؤر ئيلهامبةخشة. 
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سؤفؤكليس و فؤكنةر طةورةترين كاريطةرييان  

لةسةري هةبوو بة درَيذايي ضلةكان و سةرةتاي 
ثةجناكان. سةرسامبوو بةو توانايةي كة فؤكنةر 
هةيبوو لة دارشتنةوةي منداَليي خؤي لة 

اتاوفا(ي رابوردوويةكي ئةفسانةييدا. لة )يؤكنا ث
ئةفسانةيي فؤكنةرةوة )مؤكؤندؤ(ي وةرطرت و لة 
)ئؤديب( و )ئةنتيطؤن(ي سؤفؤكليسةوة بريؤكةي 
بةسةرهاتي كؤمةَلطا و خراث بةكارهَيناني 
دةسةالت. طارسيا ماركيز نارازيبوو لةو ضريؤكانةي 
كة باَلويكردبوونةوة ضونكة زؤر ئابسرتاكت 

نة )تةجريدي( بوون و دووربوون لة ئةزموو
راستيةكان. ضريؤكةكان "درَيذة ثَيداني رؤشنبريانة 
بوون و هيض ثةيوةندييان بة واقعةوة نةبوو". 
فؤكنةر فَيريكرد كة نووسةر دةبَيت لة بارةي ئةو 
شتانةوة بنووسَيت كة لَييانةوة نزيكة. طارسيا بؤ 
ساَلةها لة هةوَلي ئةوةدا بوو كة بزانَيت بةراسيت 

 وة بنووسَيت؟دةيةوَيت لة بارةي ضيية
ئةم بريؤكانة كاتَيك دةقيانوةرطرت كة لة ماَلي 
باوكييةوة طةِرايةوة بؤ ماَلي باثريي لة ئاراكاتاكا. 
ماَلةكة دانرابوو بؤ فرؤشنت، بةالم ثَيويسيت بة 
نوَيكردنةوة هةبوو. "ئةو ماَلةي كة خَيوي تَيداية" 
ئةوةندة يادةوةريي الي ئةوروذاند كة بة تةواوي 
نوقمي ئةو يادةوةرييانة ببوو. لة راستيدا هةموو 
شارةكة وةكو مردوو دةهاتة بةرضاوي و دةتطوت 
كات لةو شارةدا وةستاوة و بةستوويةتي. ثالني 
ضريؤكَيك لة مَيشكيدا ئامادةبوو لة بارةي 

 La casaئةزموونةكاني ذياني ثَيشنيازي ناونيشاني 
)ماَلةكة(ي بؤ كردبوو. بةالم وايهةستدةكرد كة 
هَيشتا ئامادة نيية بؤ نووسيين. دةيزاني كة 
بةشَيك لةو شتةي دؤزيوةتةوة كة بؤي دةطةِرا 
ئةويش هةستكردنة بة شوَين. سةردانةكةي ئيلهام 
بةخش بوو. لة طةِرانةوةيدا يةكةم كورتة رؤماني 

زرياني ) Leaf stormنووسي بة ناونيشاني 
طةالكان(، طرَيضين رؤمانةكة لة )ئةنتيطؤن(ةوة 

وةرطريا بوو، بةالم شوَينةكةي طؤِريبوو بؤ شارَيكي 
ئةفسانةيي. رؤمانةكةي بة وزة و ضاالكييةكي 
باشةوة نووسي و بؤ يةكةجمار ناوي )ماكؤندؤ(ي 
بةكارهَينا وةكو شوَيين رووداوةكة، كة هاوتاي 

راستيشدا شوَيين وا  )يؤكناثاتاوفا(ي فؤكنةر. لة
هةبوو و بةشَيك بوو لة كَيَلطةي مؤز و لة منداَليدا 
زؤر جار سةري لَيدابوو. )ماكؤندؤ، بة زماني ثانتوو 

 واتا "مؤز"(.
بةداخةوة، يةكةم دةزطاي ضاث كة رؤمانةكةي 
بؤ نارد رةتيكردةوة و ئةمةش خستيية طومانةوة لة 

لة خؤي و دةستنووسةكةي خستة ضةكمةجةيةكة. )
، لة كاتَيكدا كة طارسيا ماركيز 1955ساَلي 

سةرداني ئةوروثاي رؤذهةاَلتي دةكرد، هاوِرَيكاني 
دةستنووسةكةيان دؤزييةوة و رزطاريانكرد و 
نارديان بؤ دةزطايةكي ضاثكردن، ئةجمارةيان 

 ضاثكرا(.
سةرةِراي هةذاري و وةرنةطرتين 
نووسينةكاني، طارسيا ماركيز لة ناخةوة هةر 

ان بوو. هةرضةند لة طةِرةكي سؤزانييةكان كامةر
دةذيا، بةالم هةميشة ذمارةيةك هاوِرَي لة دةوريدا 
ئامادةبوون، كارَيكي بةردةوامي هةبوو كة برييت 

 Elبوو لة نووسيين ستوونَيكي رؤذانة بؤ رؤذنامةي 

Heraldo  مينبةر(. ئَيوارانيش، بةدةم جطةرةكَيشان(
ووسيين و قاوة خواردنةوةوة، خةريكي ن

رؤمانةكةي بوو و لةطةَل هاوِرَيكانيدا طفتوطؤيان 
، لةثِر 1953لةسةر دةكرد. ثاشان، لة ساَلي 

تووشي حاَلةتَيكي بَيئارامي بوو. وازي لة كارةكةي 
هَيناو شتةكاني ثَيضايةوة و لةطةَل هاوِرَييةكيدا 
ضوو بؤ شاري )لة كواجَيرا( بؤ فرؤشتين 

كي سووِرانةوة و ئينسايكلؤثيديا. هةندَيك خةري
طةشتكردن بوو و لة هةمان كاتدا سةرقاَلي 
تاوتوَيكردني بريؤكةي هةندَيك ضريؤك بوو. لةو 
سةردةمةدا بةرةمسي )مارسةيدس بارخا(ي مارة 

جارَيكي ديكة طةِرايةوة بؤ  1954كرد. لة ساَلي 
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)بؤطؤتا( وةكو ئةندامي دةستةي نووسةراني 
ؤ نووسني و دامةزرا ب El Espectadorرؤذنامةي 

ثَيداضوونةوةي ضريؤك. لةوَي مةيلي بريي 
سوشياليزمي ثةيدا كرد، بةالم هةوَليدةدا كة 
سةرجني )طؤستاظؤ رؤخاس ثنيال(، ديكتاتؤري ئةو 
سةردةمة، رانةكَيشَيت. هةرضةند سةردةمةكة 

( بوو، بةالم ئةم، la violenciaسةردةمي توندوتيذي )
 ةي بوو.وةكو نووسةرَيك، سةرقاَلي كارةك

رووداوَيك جارَيكي ديكة  1955لة ساَلي 
خستييةوة سةر رَيطةي ئةدةب و بووة هؤي 
ئاوارةبوونَيكي كاتي لة كؤَلؤمبيا. لةو ساَلةدا 
كةشتييةكي بضووكي جةنطي، بة ناوي 
)كاَلداس(ةوة لة كاتي طةِرانةوةيدا بؤ )كةرتاجينا( 
لة طةرداوَيكدا نوقم بوو. هةموو دةرياوانةكاني 

شتييةكة كةوتنة ئاوةكةوة و خنكان، تةنها كة
يةكَيكيان نةبَيت كة زةالمَيكي سةرجنِراكَيش بوو كة 
ناوي )لويس ئةليخاندرؤ ظيالسكؤ( بوو. ئةم 
دةرياوانة خؤي بة قةياغَيكةوة طرت و تواني بؤ 
ماوةي دة رؤذ لة دةريادا مبَينَيتةوة، هةتا شةثؤلي 

ئةجنامدا  دةرياكة طةيانديية كةناري دةريا. لة
ظيالسكؤ بوو بة قارةمانَيكي نةتةوةيي. ثرؤثاطندةي 
مريي سوودي لَيوةرطرت و ظيالسكؤ هةموو شتَيكي 
دةكرد، لة وتار خوَيندنةوةوة تا دةطاتة ريكالمكردن 
بؤ سةعات و ثَياَلو. ثاشان هةموو شتَيكي ئاشكرا 
كرد. راستيةكةي ئةوة بوو كة بارَيكي قاضاغيان 

هؤي نةزاني نةشارةزاييةوة نوقم  هةَلطرتبوو و بة
 Elبوون! ظيالسكؤ سةرداني رؤذنامةي 

Espectador ي كرد و راستيي ضريؤكةكةي بؤ
طَيِرانةوة. ثاش تؤزَيك دوو دَلي باوةِريان ثَيكرد و 
بِرياردرا كة ضريؤكةكةي بؤ طارسيا ماركيز 
بطَيِرَيتةوة، كة ئةوسا ضريؤكي خَيوي دةنووسي 

ايةوةو ئةويش لة دةقَيكي ضريؤكةكةي بؤ طَيِر
ثةخشاني رَيكوثَيكدا دايِرشتةوة. ضريؤكةكة بة 
زجنرية بؤ ماوةي دوو هةفتة لة ذَير ناونيشاني 

"راسيت دةربارةي سةركةشييةكةم، نووسيين 
لويس ئةليخاندرؤ ظيالسكؤ"دا باَلوكرايةوة. 
حكومةت بةم كارة زؤر تووِرة بوو و ظيالسكؤ لة 

كاربةدةستاني رؤذنامةكة هيزي دةريايي دةركرا. 
ترسان لةوةي )ثنيال(ي ديكتاتؤر راستةوخؤ سزاي 
طارسيا ماركيز بدات. لةبةرئةوة نارديان بؤ 
دةرةوةي والت بؤ نووسيين بابةتَيك لةسةر مردني 
)ثاثا ثبؤسي حةوتةم( كة ضاوةِروان دةكرا. كاتَيك 
كة مردنةكة دواكةوت و ئةركةكةي بَيهوودة بوو، 

يز ناضار بوو وةكو ثةيامنَيرَيكي طارسيا مارك
رؤذنامةكة بة ئةوروثادا بسووِرَيتةوة. ثاش 
خوَيندني هونةري فيلمسازي لة ئيتاليا بؤ 
ماوةيةكي كورت، دةسيت بة طةشتَيك كرد لة بلؤكي 
كؤمؤنيسيت، هةر لةو ماوةيةدا بوو كة هاوِرَيكاني 

( يان لة leaf stormكورتة رؤماني )زرياني طةال 
 بؤ ضاثكرد. بؤطؤتؤ 

طارسيا ماركيز طةشتَيكي كرد بةناو جنَيظ و 
رؤما و ثؤلةندا و هةنطارياداو ثاشان لة ثاريس 
نيشتةجَي بوو. حكومةتةكةي )ثنيال( ضاثخانةي 

ي داخستبوو و ئةميش El Espectadorرؤذنامةي 
 بَيكار بوو.

لة ثاريس لة طةِرةكي التني بة قةرز دةذيا. ذنة 
يت دةطرت و لة طَيِرانةوةي خاوةند خانووةكة دةس

قاثة شووشة بؤ سةرضاوةكانيان هةندَيك ثارةي 
ثةيدا دةكرد. لةوَي، لة ذَير كاريطةريي 
)هَيمنطوةي(دا يانزة رةشنووسي )كةس نامة بؤ 

 Esteكؤلؤنَيل نانووسَيت( و بةشَيك لة رؤماني 

pueblo de mierda  ئةم شارة طووة(ي نووسي كة(
ماني )لة سةعاتَيكي بةدي دا ثاشان بوو بة كورتة رؤ

In Evil Hour (. ثاش تةواوكردني )كؤلؤنَيل( ضوو
بؤ لةندةن، ثاشان طةِرايةوة بؤ كيشوةرةكةي خؤي 

بةالم بؤ ظَينزةوَيال، كة شوَيين هةَلبذاردةي ئاوارة  –
كؤلؤمبيةكان بوو، نةك بؤ كؤلؤمبيا. لةوَي رؤماني 

(Este pueblo de mierda ي تةواو كرد كة) ضريؤكَيك
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 laبوو راستةوخؤ باسي سةردةمي توندوتيذيي ) 

violencia ي دةكرد. هةرضةند ئاشكرابوو كة)
ثةرةيداوة بة شَيوازَيكي نووسيين تايبةت بة خؤي، 
بةالم هَيشتا بةوة قايل نةبوو. ضريؤكة 
سةرةتاييةكاني بَي سؤز و تةجريدي بوون، )زرياني 

يار بوو، طةاَلكان( كاريطةريي فؤكنةري ثَيوة د
)كةس نامة بؤ كؤلؤنَيل نانووسَيت( و )لة 
سةعاتَيكي بةديدا( زؤر دووربوون لةو ئاماجنةي كة 
لة خةياَليدا بوو، ئةو ئاماجنةي كة سااَلنَيك بوو 
بةرةبةرة ثةرةيثَيدةدا. دةيزاني كة لة ئةجنامدا 
ضريؤكةكاني دةبَيت لة شاري ئةفسانةيي 

واية ضاوةِرواني )ماكؤندؤ(دا رووبدةن، بةالم دةب
دؤزينةوةي تؤنَيكي راست بَيت بؤ طَيِرانةوةيان. 

 دةبواية دةنطي راستيي خؤي بدؤزَيتةوة.
لة ظينزوَيال، بةزؤري لةطةَل هاوِرَييةكي كؤني 
خؤيدا دةطةِرا كة ناوي )ثينيؤ ئةثؤليؤ مَيندؤزا( بوو 

( كاريدةكرد Eliteو لة رؤذنامةي نوخبة )دةستةبذَير 
 1957س دةردةضوو. بةدرَيذايي ساَلي كة لة كاراكا

ئةم جووتة ثَيكةوة بة طةشتَيك هةستان لة والتة 
كؤمؤنيستةكاندا. بؤ دؤزينةوةي ضارةسةرَيك بؤ 
نةخؤشييةكاني كؤلؤمبيا و لة زؤربةي 
باَلوكراوةكاني ئةمريكاي التينيدا وتاريان 
باَلودةكردةوة. لة كاتَيكدا كة شتَيكي بةسووديان لة 

م بةديدةكرد، بةالم طارسيا ماركيز بة سؤشياليز
ثةستييةوة بؤي دةركةوت كة كؤمؤنيزميش هَيندةي 

la violencia  ناخؤش و ترسناكة. ثاش ئةوةي بؤ
ماوةيةكي كورت لة لةندةن مايةوة، طارسيا ماركيز 
طةِرايةوة بؤ ظَينزةوَيال. كاتَيك لة رؤذنامةي 

Momento وِرَي كاريدةكرد، كارَيكي دؤزييةوة بؤ ها
سةركَيشيي ئةوةي كرد  1958كؤنةكةي. لة ساَلي 

كة بطةِرَيتةوة بؤ كؤَلؤمبيا. بة دزييةوة طةِرايةوة و 
)مةرسةيدس(ي مارة كرد كة ضوار ساَل بوو لة 
شارؤضكةي بارانكيال ضاوةِروانيي دةكرد. بةهؤي 
كَيشةكاني كةراكاسةوة و ثاش ئةوةي ضةند 

ئةمةريكا و  وتارَيكي باَلوكردةوة دذي ناثاكيي
خراثةكاريي حاكمة زؤردارةكان، رؤذنامةي 

Momento  ناضار بوو سةر بؤ فشاري سياسي
دابنةوَينَيت و هةَلوَيستَيكي ثاساوداني سةر بة 
ئةمريكا هةَلبذَيرَيت، بةتايبةتي ثاش سةردانة 
شوومةكةي )نيكسن( لة مانطي مايسدا. طارسيا 

تووِرة ماركيز و مَيندؤزا بةم خؤبةدةستةوةدانة 
بوون و دةستيان لة كاركردن كشاندةوة. ثاش ئةوة 
طارسيا ماركيز و ذنةكةي سةرداني هاظانايانكرد و 
وتاري لةسةر شؤِرشي كاسرتؤ نووسي. بة ئيلهام 
وةرطرتن لةو شؤِرشة، لقَيكي ئاذانسي سةر بة 

و لةطةَل  prensa Latinaكاسرتؤي كردةوة بةناوي 
رد كة هةتا ئَيستا كاسرتؤدا هاوِرَييةتي ثةيدا ك

 بةردةوامة.
، يةكةم كوِريان، رؤدريطؤ، لة 1959لة ساَلي 

دايكبوو و خَيزانةكةيان ضوو بؤ شاري نيويؤرك. 
لةوَي طارسيا ماركيز سةرثةرشتيي لقي ئةمريكاي 

ى دةكرد. بة هؤي  presna Latinaباكووري ئاذانسي 
هةِرةشةي ئةمريكيية تووِرةكانةوة بة كوشتين، 

اركيز ثاش ساَلَيك دةسيت لة كار طارسيا م
كَيشايةوة. بةهؤي ئةو هةَلة ئايديؤلؤجيانةي كة لة 
ثارتي كؤمؤنيسيت كوبادا رووياندةدا، بةرةبةرة لةو 
وةهمةي كة لة مَيشكيدا هةبوو لة بارةي ئةو 
ثارتةوة نةما. سةرداني ئةمريكاي كرد و ضووة ئةو 

ضوو بؤ شوَينانةي كة فؤكنةر تياياندا دةذيا. ثاشان 
شاري مةكسيكؤ. سةرداني ئةمريكاي لَي قةدةغة 

 .1971كرا هةتا ساَلي 
لةشاري مةكسيكؤ سةرقاَلي نووسيين 
سيناريؤ و وةرطَيِراني فيلم بوو. هةر لةو كاتةشدا 
هةندَيك كورتة رؤماني بةضاث طةياند. كورتة 
رؤماني )كةس نامة بؤ كؤلؤنَيل نانووسَيت( كة 

و بفةوتَيت لةاليةن  خةريكبوو مؤرانة بيخوات
ضاثكرا. ثاشان لة  1961هاوِرَيكانييةوة لة ساَلي 

رؤماني )نةرمي داية طةورة( ضاثكرا.  1962ساَلي 



 ماركيز لة تةنياييدا 
 

145  

SARDAM  No. 38    2005 

هةر لةو ساَلةدا، كوِري دووةمي، طؤنزالؤ، 
 لةدايكبوو.

هاوِرَيكاني قايليانكرد كة بةشداريي 
ثَيشرِبكَييةكي ئةدةبي لة شاري بؤطؤتا بكات. 

 Este pueblo deكردني رؤماني دةستيكرد بةبذار

mierda  و ناوةكةي لة )شاري طوو(ةوة طؤِري بؤLa 

mala hora  لة سةعاتَيكي بةدي دا(. رؤمانةكةي(
بةشداركردوو خةالتةكةي بردةوة. ضاودَيراني 
خةالتةكة رؤمانةكةيان نارد بؤ مةدريد. كاتَيك كة لة 

 باَلوكرايةوة، ثَيشوازييةكي جيهانيي 1962ساَلي 
لَيكرا، بةالم خؤي زؤر ثَيي نائومَيد بوو، ضونكة 
ضاثكةرةكة ئةو شتانةي كة بةدَلي نةبوون 
اليربدبوون و هةموو ئةو طفتوطؤيانةي كة بة زماني 
ميلليي ئةمريكاي التيين نووسرابوون طؤِريبووني 
بؤ ئيسثانييةكي فةرهةنطي و ئيرت وايكردبوو كة 

شكستة، رؤمانةكة نةناسرَيتةوة. ثةست و دَل
طارسيا ماركيز ناضار بوو خؤي لةو ضاثة 
بَيبةريبكات و زياتر لة ثَينج ساَل دواتر ئينجا 
تواني كتَيبةكةي بطَيِرَيتةوة بؤ سةر دةقة 

 راستيةكةي و ضاثي بكات.
ئةو ضةند ساَلةي دواي ئةوة سةردةمي 
نائومَيدييةكي قووَل بوو هيضي ئةوتؤي تَيدا 

لمَيك بة هاوكاري نةنووسي، بَيجطة لة دةقي في
لةطةَل )كارلؤس فوينتس(دا. هاوِرَيكاني بة هةموو 
شَيوةيةك هةَلياندةدا كة دَلي بدةنةوة، بةالم بَيسوود 
بوو. هةسيت بة نوشسيت دةكرد. هيض كام لة 

( دانة زياتريان لَي نةدةفرؤشرا 700كتَيبةكاني لة )
هيض ثارةيةكي لة كتَيبةكانييةوة بةدةست  –

َيشتا ضريؤكي شاري )ماكؤندؤ(ي لَيوة نةدةكةوت. ه
 دوور بوو.

 

 سةركةوتن
، لة 1965ثاشان، رؤذاني جةذني هات. ساَلي 

كاتَيكدا كة خؤي و خَيزانةكةي لة طةشتَيكدا بوون 

لة )ئاكاثولكؤ(، لة ثِر ئيلهامى بؤ هات و ئةو 
دةنطةى دؤزييةوة كة بؤي دةطةِرا، بؤ يةكةمني جار، 

ك ئةو دةنطةي بؤ ثاش بيست ساَل بروسكةية
ئاشكرا كرد كة دةبواية )ماكوندؤ(ي ثَي بنووسَيت. 
لةم بارةيةوة ثاشان نووسي: "لةثِر، نازامن ضؤن، 
ئةوةم بؤ روونبووةوة كة ضؤن ئةم كتَيبة بنووسم.. 
بريؤكة ئةوةندة بة تةواوي قاَليب وةرطرتبوو كة 
دةمتواني يةكسةر وشة بة وشةي بة ضاثكةرةكة 

 بنوومسةوة".
روةها لة بارةي ئةم روونكردنةوةيةوة هة

 دةنووسَيت:
"ئةو تؤنةي كة لة ئةجنامدا بةكارمهَينا بؤ 
نووسيين )سةد ساَل تةنيايي( لةسةر ئةو بناغةية 
ئةو شَيوازة دانرابوو كة نةنكم ضريؤكي بؤ 
دةطَيِرامةوة. نةنكم شيت خةياَلي و نائاسايي بؤ 

وشيت. دةطَيرامةوة، بةالم بةشَيوةيةكي زؤر سر
ئةوةي كة زؤر طرنط بوو ئةو دةربِرينة بوو كة بة 
روخسارييةوة دياربوو. كاتَيك كة ئةو ضريؤكانةي 
دةطَيِرايةوة كة خةَلكةكةي سةرسام دةكرد، 
روخساري هيضي ثَيوة ديارنةبوو. لة ثَيشدا 
هةوَلمدةدا ضريؤكَيك بطَيِرمةوة كة خؤم باوةِرم 

ةبَيت خؤم ثَينةبَيت. ثاشان بؤم دةركةوت كة د
باوةِرم بة ضريؤكةكة بَيت و بة شَيوةيةك بيطَيِرمةوة 
كة روخسارم هيض دةرنةبِرَيت، وةكو نةنكم". 
يةكسةر طةِرايةوة بؤ ماَلةوة و )مةرسيدسي( ذني 
داية دةسيت كةس و كاري بؤ ئةوةي ئاطايان لَيبَيت 

 و خؤي خزاندة ذوورةكةيةوة بؤ نووسني. 
وةي هةذدة بة راستيش دةينووسي. بؤ ما

مانط هةموو رؤذَيك دةينووسي و شةش ثاكةت 
جطةرةي دةكَيشا. سةيارةكةي فرؤشت بؤ 
دابينكردني مةسرةيف ماَل و زؤربةي كةلوثةلي 
ماَلةكةي خستة رةهنةوة بؤ ئةوةي ذنةكةي 
مةسرةيف خَيزانةكةي بكَيشَيت و دنيايةك كاغةز و 
جطةرةي بؤ دابني بكات. هاوِرَيكاني ذوورة 
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 ي تايبةت يَكفايل
وييةكةيان ناونابوو "ئةشكةوتي مافيا". دووكةال 

هةموو دةوروبةرةكةي كؤمةكيان دةكرد، ضونكة 
دةيانزاني كة خةريكي داهَيناني شتَيكي 
سةرجنِراكَيشة. متمانةي قةرز ثَيداني درَيذتر كرا، 
ئامَيرة ثَيويستةكانيان بة قةرز ثَيداو لة قةرزة 
كؤنةكاني خؤشبوون. ثاش نزيكةي ساَلَيك لة 

كردن، طارسيا ماركيز سَي بةشي رؤمانةكةي كار
نارد بؤ )كارلؤس فوينتس(. ئةويش بة ئاشكرا بة 
خةَلكةكةي راطةياند: "هةر ئَيستا هةشتا الثةِرةي 
شاكارَيكي ئةدةبيم خوَيندةوة". لةطةَل 
نزيكبوونةوةي كؤتاييهَينان بة رؤمانةكة، كة هَيشتا 

و  ناوي نةنرابوو، ثَيشبينيكردن دةسيت ثَيكرد
دةنطي سةركةوتين لة ئارادا بوو. لة كؤتايي 
رؤمانةكةدا كةسايةتي خؤي و ذنةكةي و هاوِرَيكاني 
تَيكةَل بة ضريؤكةكة كرد. ئينجا لة ئةشكةتةكةي 
دةركةوت و سةدةها الثةِرةي بةدةستةوة بوو، 
ماندوو و نيكؤتيين جطةرة نيمضة ذةهراويي 
كردبوو. نزيك بوو لة دارووخاني جةستةيي 

َيشكةوة، دةهةزار دؤالريش قةرزاربوو. بةالم، وم
لةطةَل ئةوةشدا، شاد و بةختةوةر بوو. ثَيويسيت بة 
هةندَيك ثارةي ديكة هةبوو بؤ ناردني كتَيبةكةي بؤ 
ضاثكردني لة بؤينس ئايرس، لةبةرئةوة هةندَيك 

 كةلوثةلي ديكةي ماَلةكةي لة رةهن دانا.
 1967)سةد ساَل لة تةنيايي( لة حوزةيراني 

ضاثكراو لة ماوةي يةك هةفتةدا هةر هةشت هةزار 
نوسخةي كتَيبةكة فرؤشرا. لةو كاتةوة ئيرت 
سةركةوتين مسؤطةر كرد و هةفتةي جارَيك 
كتَيبةكة لة ضاثدةدرايةوة. لة ماوةي سَي ساَلدا نيو 
مليون دانةي لَي فرؤشرا. ضوار خةاَلتي جيهانيي 

و طابرَييل وةرطرت. سةركةوتن لة ئةجنامدا طةيشت 
ساَليدا ناوبانطَيكي جيهانيي  39ماركيز لة تةمةني 

 بةدةستهَينا.
ناوبانط لة ثِر هَيرشي بؤ هَيناو نامة و 
ضاوثَيكةوتن و دةركةوتن لة بؤنةكاندا دةوريدا 

 1969ئاشكرا بوو كة ذياني طؤِرا. لة ساَلي 
رؤمانةكةي خةاَلتي )ضينضيافؤ(ي ئيتاَلي وةرطرت و 

كتَيبةكةي بة باشرتين كتَييب بياني لة فةرةنسادا 
كتَيبةكةي وةرطَيِردراية سةر  1970دانرا. لة ساَلي 

زماني ئينطليزي و بةيةكَيك لة باشرتين دوانزة 
كتَييب ساَل دانرا لة ئةمريكادا. دوو ساَل دواي 
ئةوة خةاَلتي )رؤمؤلؤ طاليطؤس( و رؤماني 

(Neustadtي وةرطرت. نووسةرَيكي خةَلكي ثريؤ ك) ة
ناوي )ماريو ظارطاس يؤسا(ية كتَيبَيكي نووسي 
دةربارةي ذياني و بةرهةمةكاني بؤ 
رووبةِروبوونةوةي ئةم هةموو دةركةوتنة طارسيا 
ماركيز هةر ئةوةندةي بؤ كرا بطةِرَيتةوة بؤ 
نووسيين. بِرياريدا لةسةر ديكتاتؤرَيك بنووسَيت، 
لةبةرئةوة ضوو بؤ شاري بةرشةلؤنة لة ئيسثانيا. 

ةو سةردةمةدا ئيسثانيا لة ساالني دوايي حوكمي ل
ديكتاتؤر فرانسسكؤ فرانكؤدا دةذيا. هةوَليدا كة 
رؤماني داهاتووي دةربارةي دِرةندةيةك بَيت كة 
ثَيكهاتةكةي تَيكةالو بَيت لة ديكتاتؤرَيكي كارييب 
لةسةر شَيوازي دةستسووكيي ستالني، بةالم 

ةر منوونةي بةخؤثةرستييةكي ستةمكارانةوة لةس
ستةمكارةكاني ئةمريكاي التيين. لة هةمان كاتدا، 
كتَييب )ئَيرينديراي بَيتاوان و ضةند ضريؤكَيكي 

باَلوكردةوة. هةروةها لة  1972تر(ي لة ساَلي 
دا، كارة رؤذنامةوانييةكاني ساالني 1973ساَلي 

 Cuandoثةجناكاني باَلوكردةوة لةذَير ناونيشاني 

era felise in documentado  كاتَيك كة كامةران و(
 بَيئاطابووم(. 

 1975)ثايزي ثاتريارك(ي لة ساَلي 
باَلوكردةوة. ئةم رؤمانة دابِرانَيكي توند بوو لة 
رؤماني )سةد ساَل تةنيايي( هةم لةاليةن 
بابةتةكةيةوة و هةم لة تؤني نووسينةكةيدا. 
كتَيبَيكي ئاَلؤز و رستةكاني ثَيضاوثَيض بوون، 

رةخنةطرةكاني نائومَيد كرد ضونكة  لةبةرئةوة
ضاوةِرواني )ماكؤندؤ(يةكي ديكةيان دةكرد. بةالم 
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ساَلةكاني دوايي ئةم بؤضوونة طؤِراو ئَيستا بة 
 شاكارَيكي تايبةتي ئةدةبي واقعي دةذمَيردرَيت.

 

 ذياني دواتري
ذيان لة سيستةمَيكي ديكتاتؤريدا و ضوونة 

سؤز بوو كة ناو مَيشكي ستةمكارَيكةوة باجَيكي 
دةبواية بدراية. ثاش تةواوكردني رؤمانةكة طارسيا 
ماركيز بِرياريدا كة ئيرت هيض جؤرة رؤمانَيك 
نةنووسَيت هةتا )بينؤشيت(، كة ئةمريكا ثشتطريي 
دةكرد، لةسةر دةسةالت النةضَيت، بةالم دواتر خؤي 
ئةم بِريارةي هةَلوةشاندةوة. وةكو نووسةرَيكي 

ةسةاَلتي سياسي خؤي بوو. ئةو ناودار ئاطاداري د
دةسةالتةي كة رؤذ بة رؤذ لة زيادبووندا بوو. 
دَلنيابووني لة دارايي خؤي تواناي ئةوةي ثَيدا كة 
زياتر بايةخ بة ضاالكيية سياسييةكاني بدات. ثاش 
طةِرانةوةي بؤ مةكسيكؤ خانوويةكي نوَيي كِري و 

ني ثةرةيدا بة هةَلمةتةكاني بؤ كارتَيكردن لة كةسا
دةوروبةري، هةروةها بةردةوامبوو لة تةرخانكردني 
بِرَيك لة ثارةكةي بؤ هةندَيك كَيشةي سياسي و 
كؤمةاليةتي. بةهؤي نووسني و بةخشيين ثارةوة، 
ثشتطريي كرد لة كَيشةي ضةثةكاني كؤَلؤمبيا و 
ظَينزوَيال و نيكاراطوا و ئةرجةنتني و ئةنطؤال. 

 HABEASخراوي بةشداريكرد لة دامةزراندني رَيك
كة خؤي تةرخانكردووة بؤ راستكردنةوةي 
خراثةكارييةكاني بةكارهَيناني دةسةالت لة 
ئةمريكاي التيندا و هةوَلدةدات بؤ بةرةَلاَلكردني 
زيندانيية سياسييةكان. هاوِرَييةتي بةست لةطةَل 
هةندَيك سةركردةدا، وةكو )عومةر تؤرخيؤس(ي 

رتؤدا سةرؤكي ثةنةما و لةطةَل فيدل كاس
ثةيوةندييةكةي هةر بةردةوام بوو ثَيويست ناكات 
ئةوة بَلَيني كة بةم ضاالكييانةي لة دَلي 
سياسةمتةدارةكاندا خؤشةويسرت نةبوو، نة لة 
كؤَلؤمبيا و نة لة واَلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكادا. 
لة هةموو سةردانَيكيدا بؤ ئةمريكا ظيزاي 

تي دةرةوةي كورختايةني ثَيدةدراو دةبواية وةزارة
ئةمريكا ظيزاكةي ثةسةندبكرداية. )ئةم 
سنووردانانة ثاشان لةاليةن بيل كلنتونةوة البرا(. لة 

كتَيبَيكي باَلوكردةوة بةناونيشاني  1977ساَلي 
Operacion Carlota  كة برييت بوو لة كؤمةَلة وتارَيك

لة بارةي رؤَلي كووبا لة ئةفريقادا. سةير لةوةدا بوو 
دا خؤي بة هاوِرَيي كاسرتؤ دادةنا، كة كة لة كاتَيك

 chronicle of aيارمةتيدا لة ضاثكردني رؤماني 

death forelold  تؤماري رووداني مةرطَيكي(
ثَيشبينيكراو( بةالم كتَيبَيكي زؤر "رةق و 
راشكاوانة"ي نووسي لة بارةي كةموكوِرييةكاني 
شؤِرشي كووبا و ذيان لة سايةي رذَيمي كاسرتؤدا. 

كتَيبة هةتا ئَيستا ضاث نةكراوة و طارسيا ئةم 
ماركيز دةَلَيت كة هةَليطرتووة هةتا ئةو كاتةي 
ثةيوةندييةكاني نَيوان كووبا و ئةمريكا ئاسايي 

 دةبنةوة.
فةرةنسا ميدالياي شةرةيف  1981لة ساَلي 

ثَيبةخشي و لةسةردانَيكيدا لةطةَل كاسرتؤ لة كاتي 
ة بووةوة. طةِرانةوةيدا دووبارة تووشي كَيش

حكومةتي ثارَيزطاري كؤلؤمبيا تاوانباريكرد بةوةي 
( كة M-19كة ثارة دةدات بة ريكخراوي )

دةستةيةكي طةريالي ليربال بوون. ناضار بوو 
ِرابكات و داواي ثةناهةندةيي لة مةكسيك بكات. لة 
مةكسيك ماَلَيكي ثَيكةوة نا كة هةتا ئَيستا هةر 

شيمان بووةوة لةو ماوة. حكومةتي كؤلؤمبيا زوو ثة
تووِرةبوونةي كة لة بةرامبةر كوِرة ناسراوةكةي 

خةالتي نؤبَلي وةرطرت.  1982نواندي. لة ساَلي 
لةبةرئةوةي كة شةرمةزار بوون و لةبةرئةوةي كة 
سةرؤكَيكي تازةيان هةَلبذاردبوو كؤلؤمبيةكان 
داوايان لَيكرد كة بطةِرَيتةوة. سةرؤك كؤماري 

وو بؤ بةرَيخستين بؤ هةَلبذيردراو خؤي ض
 ستؤكهؤَلم.

بة يارمةتي هاوِرَييةكي كتَييب  1982لة ساَلي 
(El odor de la guagaba ،ي ضاثكرد)بؤني طواظا( )
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كة  بريتيية لة طفتوطؤيةك لةطةَل هاوِرَيي دَيريين  

)ثنيؤ ئةثؤليؤ ميندؤزا(. لة هةمان ساَلدا 
)بذي  viva sandinoسيناريؤيةكي نووسي بةناوي 

دينؤ( دةربارةي شؤِرشي ساندانيستةكان لة سان
نيكاراطوا. كاري دواي ئةوة دةربارةي خؤشةويسيت 

 بوو نةك سياسةت. 
بةبريكردنةوةي لة رابوردووي دةوَلةمةندي 
خؤي و مةسةلةي دَلدارييةكةي دايك و باوكي، 
ضريؤكَيكي نووسي كة باس لة دَلدارييةكي 

وو درَيذخايةن دةكات. ضريؤكةكة دةربارةي د
عاشقي رَيطةثَينةدراون كة ماوةيةكي دوورو درَيذ 
هةية لة نَيوان يةكةم و دووةم خوازبَينيدا. لة ساَلي 

رؤماني )دَلداري لة سةردةمي كؤلَيرادا(  1986
ئاشكرا كرا بؤ جيهانَيك كة بةثةرؤشةوة ضاوةِرواني 
دةكرد. بةشَيوةيةكي سةرسووِرهَينةر ثَيشوازيي 

ري بةناوبانطي ئةمريكي لَيكراو تةنانةت نووسة
وازي لة طؤشةطريييةكةي هَيناو وتارَيكي لة 
نيويورك تاميز لةسةرنووسي. طومان لةوةدا نةبوو 
كة طارسيا ماركيز بؤتة نووسةرَيكي جيهاني و 

 بةردةوام سةرنج رادةكَيشَيت.
ئَيستا طارسيا ماركيز يةكَيكة لة ناسراوترين 

هةية لة  نووسةراني دنيا و شَيوازَيكي تايبةتي
 1990نووسينداو لة ضاالكيي سياسيدا. لة ساَلي 

كتَييب جةنةرال لة ويَلبوونةكةيدا باَلوكردةوة و 
(. strarge pilgrimsدواي ئةوةش )حاجية سةيرةكان 

تازةترين بةرهةمي ضريؤكي  1994لة ساَلي 
باَلوكردةوة، بةناونيشاني )خؤشةويسيت و 

كتَييب  1996دَيوةكاني ديكة(. ثاشان لة ساَلي 
)دةنط و باسي رفاندنةكة(ي باَلوكردةوة كة كارَيكي 
رؤذنامةوانيية دةربارةي دِرندةيي بازرطاني تلياك لة 
كؤَلؤمبيادا. ئةم طةِرانةوةية بؤ رؤذنامةطةري لة 

زياتر ثةرةيسةند بة كِريين طؤظاري  1999ساَلي 
. ئةم طؤظارة ئامَيرَيكي زؤر combioخةباتكةري 

ارسيا ماركيز بؤ طةِرانةوة بؤ رةط و بةجَيبوو بؤ ط
ريشةي خؤي. ئةمِرؤش، ئةم طؤظارة بوونَيكي 

 سةركةوتووي هةية لة وَيذةي كؤلؤمبيادا.
 

El otono del patriarca 
دةركةوت كة  1999بةداخةوة لة ساَلي 

طارسيا ماركيز تووشي شَيرثةجنةي ليمفاوي بوو، 
يية هةتا ئَيستا ئازاري ضارةسةركردني ئةو نةخؤش

دةضَيذَيت و ناضار دةبَيت لة شاري مةكسيكؤ يان 
كارتاجيناوة بضَيت بؤ )عيادة(كاني لؤس ئةجنلز، 
كة كوِرةكةي روودريطؤ طارسيا لةوَيدا دةذَيت و 

 دةرهَينةري سينةمايية.
ئَيستا )طابؤ( وازيهَيناوة لة ضريؤك نووسني و 
خؤي تةرخانكردووة بؤ نووسينةوةي 

ةم بةرطي يادةوةرييةكاني بة بريةوةرييةكاني. "يةك
 vivir paraناونيشاني )ذيان بؤ ئةوةي بيطَيِريتةوة 

contarla دا باَلوكرايةوة. كتَيبةكة 2001( لة ساَلي
لة والتة يةكطرتووةكاني  knopfلةاليةن دةزطاي 

ئةمريكا باَلوكرايةوة و يةكسةر برةوَيكي زؤري 
انةي كة بة هَيناو بةبايةخدارتني كتَيب دانرا لةو واَلت

ئيسثاني قسة دةكةن. وا بِرياريشة كة هةمان دةزطا 
دا وةرطَيِراوة ئينطليزييةكةي 2003لة ساَلي 

باَلوبكاتةوة. بريةوةرييةكاني، كة بِريار واية لة سَي 
بةرطدا بَيت، باسي وةردةكاريي ذياني )طابؤ( دةكات 

. ئَيستا سةرقاَلي نووسيين 1955هةتا ساَلي 
كة تيشك دةخاتة سةر نووسني و  مةرطي دووةمياني

ضاثكردني كارة سةرةكييةكاني، لةوانة رؤماني 
 )سةد ساَل تةنيايي(.

 

 
 سةرضاوة

 لة ئينتةرنَيتةوة: ساييت
The modern world, Gabo biography 
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 كاااااااا     (   (دا طؤظاااااااا   2002لةساااااااا ل    

كؤل اااااؤ ر ي    خاااااةك   اااااؤ   اااااة     كااااا د  اااااؤ  
ئ هااةطييِ  نا   ة ؤطاااة  د   ااا  ط   ااا    خةكاااة    

 ط   ِخااااااي ط  ساااااا    اااااا  ك  (      ري    خ ااااااةك ط 
  د يخا   ا    يِ  نخواة  (ة ئاة        ؤ ئاة    ةط  ط ش ط 

ئ ساااي ط      خااة (  ؤ اااؤ  داطااة لااة    كوِ  ااة  ااة رياي   
ئااااة  خال   ب ااااا  و  ك اخااااة    ئااااة  طؤظاااا           
  ز ك  خ ااااة     اطاااالا خ  ذةل ااااة   ي    خااااة  لااااة  
كةس طة  ك د كة ه   نِ    دؤسيت ط خال     ك    
طة    ط  ساة   كؤل اؤ  ا   اؤ ئاة    ذساة لةساة        

ط  سااة    ة  اط خااة  الااة  كااة  اا   ط   ااةب      ئااة 
 طؤ ؤ   ئةد    ة 

لاااة  كةسااا طةؤ كاااة طؤظ   كاااة    اطااالا خ        
 ظ لل ك سرتؤ(  سة ؤك   ط  س نةك ط  ط  ك د   

  ا ((    ك       ا و  كؤطالِخ ا(  طاة    ط  ساة      
ساااااة      زخااااا    ِ شااااا    ئ ساااااي ط      ؤ يااااا   

نوه(   كاااا  لؤي  ااااؤخ  طااااِ ط ال ه(  هة خااااة  لااااة  
 ئااةلر  ؤ  ااؤ  ه(    ِخاالخ  د ك  سنسااال (    اا ا   
ط  سااااا     طسااااا (    ؤ ااااا ي ئاااااةل    ااااا      (   

  سِ  ه    ا ربخ (   ئةمل  ج  ري  ؤ ريخ وؤ(خة 
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 ة  لةهة    شوِ ( د  ِ   سة طج لة    ال خ     

( ب ااة    خةكااة    596  كااة  اا  ك   لااة  كوِ  ةخاالا  
ب ِخايتة ئاة     ة   طال د     ؤ ساة د     نالال       

    ك  ( يخا ط  لةكاةط   ك ط  كؤل ؤ   ا دا     س ب طةؤ
 ةسة   د    كة د  ن اطِ    ةسة  د  خ   ك  خ  لا  

 ئ  اك   كاا ( د   اا    د ك ِخوااة  ة   لة ِخاالا داهِ ناا ط 
ئة  ش  ؤ الةخة  كاة لِ  اطؤِ ا   لةكةساِ و  ة ط زطا       

ل ا       ب ط  ئاة  ش  ؤ االةخة  ؤ   ئ ل ؤز ك  ة كةخ  ط
 زخ    هااة     لةساة   اا  ك    ا    ن ا ااة   سا     ط س

ج هاا ط  داهِ ن طااة  ة  ة و  ك دطااة     ااريؤكةك ط  
لة ناطةخ طلطااااة ط  ساااا ا  ك طلا د سااااويِ ل ك  ة  اااا    
د ط  ااة ئة ك  ااة  كااة لااة سااة    دا  ؤيط  ةطااة خ      
   ااااااال ك د     اااااااة  ؤ كؤ ااااااا خ  ط خاااااااة  كاااااااة    

كااا دة      لِ الؤل  نة  خاااةك   نؤيط  اااة اط   ةساااةطل 
 ياط ِخ( داهِ ن ط   ؤ  ط   ؤ نلك د 

  اااااا  ك  ( داهِ ناااااا ط  ساااااا ل ةك ط    هااااااة   ه 
  ِخنلطيااة  ذؤط كااةك ط  كؤلِ اا    اا و طِ  نا   ااة  ة  
 ة لااااااة     ةشااااااِ   خةك  خااااااةك    ك    نخاااااا       
 ةجِ هِ شااوث  ؤلااةك ط    ِخناال   االا     ااؤ   ااؤ   
ئااااةد ت    ة وااااةك ط  شاااا طؤ  ب اطاااا    هااااة      

     ال  ة  ةب    ةسةلةكة  ة  طال    ط   سايت    ة 
 اااةل ال   ِ  ن اط ناااةك ط   اااة      شاااة  ط  سااا ن    
د خا  ؤ    د ا ب ااة ن ك ط  ئااة  كوِ  اة  ااة   كؤ اا خ    

كؤل ؤ            س ِل   لة (23  دِخ     ك   د  ِ وة
    كؤ   ك د   ةخ  نِ  ِخال   نؤيط  ة  ة    ئة  
ساااة  ئاااة  كةساااة    لة ة ئاااة    ذساااةك د  لة 

  خااااااااا ل     سااااااااا   خ  لةئةد  ااااااااالا(  ط زطااااااااا   
 ِ  ة شااااا ا   زؤ  د هاااااِ ث   دِخ ن كااااا   طااااا   اط     

 طاا  ؤ(  ِ  يةخشااو         ب  اال   لااة   ة زخ ااة  كااة 
ئاااااااة  ج ه طاااااااة   هة  اااااااة  ئاااااااة   ةخ  طلخ اااااااة     
 ِ سااان   اطة  د     طااا    ا   دا  ة  ؤخاااة  اااةطه    
ة ط  ساااااا نةك ط  سااااااِ  كااااااةي لااااااة  كةساااااا خة      

  ااا  ك  (   ةط    طي طاااة  و  د كةخناااة   كاااة لةساااة   
 ط  س  خ طة 

 

 سةعات لةطةلَ )طابؤ(دا (48) 
 ااي   هةشاا  سااةق   لةذسااةك د  كااة  ااِ      
ساا  ةك ط   ِ اال طي   ِ االا  اا   كااةن   هةسااو         
 ة ِ  خساااايت  اااا نخث ئااااة  ذساااا طة طااااةك د    ن اااا       
 لة ِ الة      ة هة     ئة    ز  ةطِ ال   ِ الؤ ا خ  
 ااااة     ِ شااااة   د  ااااِ  ة  اااا ن  لةسة كِ شاااا       

 هةط ةك ط      كة  كؤ  خ  سةد  
طااااةز  ك ط   ري     اااا   هااااةل  ي  ا  ااااة      

اساوة  ئاة     ري    خ ة ه  شاِ   ك  ة خا    اة    ئ  ن   
 ؤش خ  طة  كة هاة د  ك     ؤ ا   د  كاة   ئاة        
 هة  شاااة لةدل اااة نا كِ ال ط  ئِ ساااو   طة   سة  ااا     

 ِ ة سااة   نا  ئااة    زؤ  ااة  جاا   سااؤز   ااؤ    د طاا
  ا  د   د  ِ   

 ط   امن لةسؤطية    ِخنة ِخالاة   ذساة لةساة     
 طااا  ؤ(  الاااة  ساااة   نا  طاااة   خ  ط  سااا نةك ط     
  ِخنلطة    د         ِخنلطة     هة  لة  وةك ط  

هااااااة        طاااااا    لااااااة   اااااا  ال دط  ة    ة ااااااِ   
الؤ  خ ااااة  كااااة   ِخنلطة  خااااةك   ااااؤ ئااااة    اطاااا   ِ 

ج اط     لةداهِ ن طلا هةخ     خ    ةهؤ   ِ ية دخ 
 ريؤكةك ط  خا   لة اة  ئاة   خو اة سا نة  خ ة  كاة       
كاااا    ئةد    ااااةك ط  هةخااااة  ة طااااة ِ     ااااا          
ه   نِخ ة          ؤظِ ( ساةخ    ا  ك   د كاة  كاة     
لةطةل  اااااالا يخاااااا          ئااااااة  كةسااااااة  لة شاااااا   

 ئةد  ةكةخة  خة   
و طؤخااااة ط  وااااةك ط  ئااااة   ري    خ ااااة ئااااة  ط 

      ِخل ك   كاة  اة  د اخ اة كؤ  خ ها     ة ئ ن ا       
د طؤ نِ   ؤ  ري    خ  ئة  سة كِ ش  طة  كة كا ا    
لةئااااااة  خال   ط   طاااااالة لااااااةك      لااااااةكؤل ؤ    دا    
لة ن  دا  ك طااااة    اااا ز د دا   ااااؤ ك  اكوااااة    اااا ن  

     خيااؤية  ؤكاا  دلواا  (  زؤ ِخالااا     طااةك ط      
 اااا خ  كااااة  ةشااااِ   خةك    طل    اطااااة  ااااةلالِ      

  ةطاااة  ة ط الااا  اط اة   ك ا طة اااة  اااة د    اااة   لاااة   
 ساااا ؤر دؤ ة ط ا   اااا ب(  دخالو  ؤ  كاااا ط  كااااة  ااااة    
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ط سا ا      لة شا  ئةد  ةكاة       ذ  ةك    شا   ( 
 اا  ك      يخ طِ اا( هةخااة  اا ن لة   ةطاال    لِ  اطؤِ اا    

   اؤ د    اا   لةسة كِ شا     ا ن  لة ة  ساا ة د  ن ا  
لة ناساااااايت   هةل ااااااةة لة ِ شاااااا  ن  ةك ط   اذ اااااا      
 ِ شالة    لةطةِل ئ خنل  د ك  ة د  ِ وة ط    ئاة   

 ز  خ ة  كة  ؤ   ؤش ل  ِخ  
  ؤ ي  طؤط ال ه

  سة      زخ    ِ ش      ئ سي ط  ( 
 

 طيَرِانةوةي بريةوةرييةكاني 
 (   ا طي  9       ط  ؤ( هة د  ك    لاة نؤي  

(دا لةشاااا       ؤطؤ اااا ( 1948ي(  ساااا ل     ئااااة  خ
 ط خو  (خاااا   ك شاااا ة   نؤي   اااا   كااااة  اااا  خ ة ئااااة 

 (21  هة د ك    ه   ة ة     خ ة  ا ة هة د ك   
ساا ِل  اا  خ ة هااة د  ك    شاا خةو ل    ن  دا  كاا    
 اا  خ ة هة د  ك شاا      ِخناالك    هااة     شااوة    

    ف(        خ   ئة خ ِ كؤلِ   
 ِ الاااااة    ا ااااا    ريد كااااا د    كاااااة ه  ااااا     
زاط    اااا   د   اااا     ئااااة خرت    ط  ااااةة كااااةن   
خةكاال    طةد ط ساا ة  ةط طااة   ؤضاا   ه  اا        
لة       ؤ  طة   طةد زاط   د ا   ِ ية ن   ط  ط ا   

 طااا  ؤ( ئاااة  ئِ  ا  خاااة   اااؤ   اااريا (      ساااةد ة  ااا    
 ناة  ك  ا   ة كة    د   خ  كة د كة ِخوة  ؤ هاةب    

 ذسة 
( 1926  (  ئااااااا   13  ئة ك  اااااااة سااااااايِ ل  

 د  كااة   ئااة   اا   ِ الة  نةؤ  ااؤ كِ ال   ِ  اطاا   
ط  ااااة  ااااؤ ة كااااة  ري    خاااا  ئ شااااان خة  ال ا         
 اشال  اطة  ؤ  د ساة ِ ث   ساة  نِخ   لةهةسا       
سااااؤز لة    دؤ ِ الاااالا لةطااااةِل كؤ ااااةل ِ ( هاااا   ن     

 سة ك د   شؤ نؤ دا ةض   ك د  
كاااة ط و طؤ ااا   د كااا د لةطاااةِل     لاااة  شاااة  دا 

 ط  ؤ(دا د       ئاة  د ةط طاة ه  ناة    ة  ا          
 كااااااة لةخ د      طاااااالا  ةسااااااي       ئة ك  ااااااة    

(  ط سا    9   ط خو  (خ   ك ش ة ه  ا   ذ ا  ك ط  

ك  اة  لةطاةِل كؤ اةل ِ (       ؤطؤ  (دا طة ناخة  ة ئة  لة
لا طةجن  ك    سة ة     ك د     ؤ ئة    لةطةل   طا 

 ئاااة  خال   ب اااا(دا  كؤطي  خاااةك    ِخنااالك    لاااة
 ِخال خااااةخ ة لة ك  ااااةدا سة ساااا  ن      دل ااااة نا ك    
 هاااااة    بخاااااةك  ط  اااااة  ة طاااااةل  ك  ااااا   الااااا ي     
 ط خو  (  لةشةذ  ةك طلا د سويريك د  ي    خاةك   
زؤ    اااااااةل (  اااااااةطلخ  ط   طااااااال    ز طااااااا ط       
  ط  س نية  س نة     ةب   من خشال ا   اؤ ك ِخ ا   

ساااا   طل   ة ااااةؤ طاااا  ن زاخ    دل وااااةطي   ؤخاااا       
د  د  اا ن ة  ااةل ال   لااةد   از ك ط  شاا     ااة د       
شةذ  ةك     لة  لالؤطة سا    ك ط  طة   ط  ن زاخ ا     
د  د  اااا ن   لااااةط    ئااااة  د ةط طةشاااالاة     ِخاااا(   
لة  ة ن  هةل   ط لا ذ  اطال     ساوِ ال  كِ شا   اة      

ا  ااا     هةل  ااالا  ئااا  ِ     ااا  ة  كاااة لة ة د ساااو ل  
 ةئ ن طاااااالا  ئ  ِ   كااااااةؤ  ة لااااااة     الة ِخوااااااة   
  ا         لا  ةز  خ ة كؤطال ِخوةكاةدا  ةئ ن طالا   

  ة ش  و    ؤ   
ا ئااة    اا   ك  ِ اا( دئااة    سااةخ   اا   لة ك  ااة 

 اااريؤكةكة  اااة ا   ااا   زاطااا و  طااا  ؤ(ؤ لاااة ِخ    ة   
لااااة  ؤ طةخشااااوو كااااة  ِخالااااة    اااا  د  د  اااا     

ة د  ك     ِ الااااة    ةشااااةذ  ةك طلا   ِ ل  ااااِ   هاااا 
طة نا اة لة اطةشاة هاة د  ك    لةهاة     ا ة نخنالا     
يخ  اة   طي شة هة   ك    هة    هةسيت   ي   

 اث كا د     سة س  ن      ل    ةسة دا كِ شا  اة كاة  
خةكِ ال     لة           كة كو   ن ها   ي   كا د    

ك د كااة سااة  ط دؤل الااةك    ئااة    ساا      ئ  اسااوة   
 اا   لةطااةِل    ل ِ الاا   ةسااي    هة  شااةخ    هاا   ِ 

 ئااة   ااؤة  ااؤ لااةك     نا ة خنةكااة   ؤطؤ اا دا  اا     
 طاا  ؤ( لة  ب  االا  ة ااةخ ل    د كاا د.(  ئااة خ   ا ااة

 ؤخااااااااااالا شاااااااااااؤ ن  ؤ    ةز  د  ةطاااااااااااة   كاااااااااااة 
 ةلِ ه    خ ةكااااة   لةس  شااااوة    طريا  ك ط  ااااة    

  ئاااة  سة  ااا     د طااا     ااا   ظ اااللة  ااا  هاااة  
               ئ  ِ       ةكة     ( 

 سة ؤك  ك    –ظ لل ك سرتؤ 
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 رِؤذنامةنووسي مةزن
ي    خاااةك  زؤ   ااا ق  ر هةخاااةة كوِ  اااةك ط   
 ة نِخ  خااااةك  زؤ  د   ؤشاااا     اااا  د   سااااو ئااااة    
جة       زؤ   لةك ِخ   دِخ . لة    ن اخةشلا  ئاة    

   ِ  لااة  ؤخ   اا  ط  ئةد  ةكةخااة   سة  اا    د طاا 
 هااااة    لااااة  د     ااااة   لااااة  يخنيةخااااة   كااااة لااااة  

كوِ  ةك ط لاخااااة   ؤ  طساااا  ة    ااااريؤكةك ط  ب ا  
  طاااااة   ك ط   سو خشااااا  ذااااا ل        ِ  ناد كِ شااااا

هةطلِخال   خ   ة     ِ  ن اط نةك ط   طا  ؤ( د كاة    
سة       ةيخ      اةل (   ئاة  ج ه طاة  كاة  ِ  الا      

 د يخ  
الاااة لاااة نِخن ِخ     ا اااة   لاااة ؤل ؤط    طااا  ؤ( خةكِ 

 ؤح  ااةك  ة كةسااِ الة من  طااةك   د طة شااِ ث  ااؤ    
ئااة     ااؤ   اا خ     ااؤ   ااري  الةخنااة     ةط طااة      

  ِخناااة  هاااة  لةسةداساااةد  ؤخااا       هةطااالِ  ِ لاااة 
 ة     د كة   ؤ ك   ك ط  ئاة    اة د  ا    سا       
د كااااااة  دا ااااااؤ هاااااا ك شااااااوِ ال   اااااا ز    اااااا  ك    

 كوِ  خ طةك ط   ؤل ؤط  .لةكؤل ؤ       طةخشوؤ ة 
  ِخنااة ا   ة  ؤشاا   ااؤ طاا ِخي    لااة  د طيااة     

    ك  (  ة ط   د ط ة      خ ة ةة سة       ة ا 
هة    ط  سة ِخال  هِ ن    اةد ة  اة    د ذاةك ط     

  د سيت لِ هةل  يريِ   ريؤز    ط   اط ِ 
(دا ك  ِ ا(  اةخ  نِ     ؤيط  اة    1970لةسا ل     

ك    ط سا ة ئة اةؤ  اة  لةسا           لة ةكس (    

ساا ِل  اا   كااة هِ شااو   نؤ اا ط   سااةد ساا ِل  ااةطه خ (   
طااااااةك ا     ة ؤل ةطاااااال   لة ك   طااااااةدا زخاااااا         
 ؤيط  ةط  سااِ (    ااةهؤ  ئااة   ا ؤ  ااة هة اب طااة     
لةسااة  ئااة  خال   ب ااا  و  خل ك دطااة   ط ساا ا      
هة  شة  ةه   نِخ ةك   ؤ  داطا   ة      ؤشاو زؤ    

جناا    اا    لةطةل  االا  زؤ  هةساا   ةشاا ط زخ ةك    ط 
طة    د كة  كة ئة  ش ِخنة  ة نِخ  د  ة  كاة  ا  ك     

 كؤ ةل اة   ؤيط  ةط  سا     سة ؤك خة   د ك  ة كاة 
 ط ِ (خة  -ئة  خال  -ئةخ ري 

سااااااااة   نا  ئااااااااة     اااااااا  زؤ  سة ساااااااا  و    
 ة نؤ  طةك ط ة  ةب       ؤ  ؤ  هةسول كة   ةزط   

ِ الؤل  ناااااااااة     ةد ادا ااااااااا  طة ل   ااااااااا  ك  ( لاااااااااة
 ؤيط  ةط  سااااا  ةك ط  ة   سة  ااااا     ط  ااااا      

د ذااااااااااااة   ااااااااااااة نا   اااااااااااا   ؤ  طااااااااااااةك ط  لااااااااااااة  
 اا      اا طالة   ؤيط  ةط  ساا  ةك ط  ة   ه    طة ااة

ئااااة   ة هة  طااااة   ةشااااِ         ااااة  ه طااااة خ      
لة نؤيط  ااة  طؤظ   ك طاالا  و  د كاا د     د ا اا خ     

 خ  لة اةخ ِل      اة  ه طاة   طةشة  كا د   ا     اة   
 د   سوال ا  

 ط  سة    ؤل ؤط  -  دخ  دك  س طسال 
 

 

 سةرضاوة
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 خؤشةويسيت لة سةردةمي كؤليَرادا
رؤماني "خؤشةويسيت لة سةردةمي كؤلَيرادا" 

ضاثكراوة. لةم رؤمانةدا سَي  1985لة ساَلى 
ؤكي كارةكتةري سةرةكي هةن لة ضري

خؤشةويستييةكي نائاساييدا دةذين. كاتَيك دوكتؤر 
وي مَيردي خاتوو فريمينا دازا لة نجوظينال ئوربي

ساَليدا دةمرَيت و كاتَيك ثَيكةوة  81تةمةني 
ذيانيان بؤ ماوةي ثرت لة ثةجنا ساَل كؤتايي ثَيدَيت، 
فلؤرينتينؤ ئةريزاي كوِرة عاشق دةردةكةوَيت، ئةو 

ساَل لةمةوبةر فريمينا دازاي كوِرة عاشقةي ثةجنا 

خؤشدةويست بةالم فريمينا ئةوي رةتكردةوة، لة 
دواي ثرت لة ثةجنا ساَل فلؤرينتينؤ دَيت تا جارَيكي 
تر بةَلَيين وةفاو ئةويين هةميشةيي ثَي بدات، بةالم 
فريميناي بَيوةذن دةريدةكات، بةجمؤرة بةشي 
 يةكةمي رؤمانةكة تةواو دةبَيت كة لة شةش بةش
ثَيك دَيت و لةو شةش بةشةدا ذياني هةرسَي 
كارةكتةرةكة بةهَينانةوةي رابردوو و لةمياني 

 طَيِرانةوةي رابردوودا باس دةكرَيت.
فلؤرينتينؤ ئةريزاي عاشق بؤ ماوةي 
ثةجناويةك ساَل و نؤ مانط و ضوار رؤذ ضاوةِرَيي 
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بة فريمينا دازا  ئةو دةرفةتةي دةكرد تا جارَيكي تر 

ساي فلؤرينتنيؤ طةنج بوو، كةوتة نَيو بطات. ئةو
داوي عةشقَيكي هةتاهةتايي فريميناوة، فريمينا لةو 
كاتانةدا قوتابي بوو وا ثَيدةضوو ئةويش هةمان 

ؤي هةبَيت بة تايبةتي دواي نهةسيت فلؤرينتي
ئةوةي سةدان نامةي دَلداري و ثِر لة ئةويين 

ر نؤوة ثَيدةطةيشت. دواتيرؤمانسييانةي لة فلؤرينت
فلؤرينتنيؤ دةضَيتة خوازبَيين، بةالم باوكي فريمينا 
ِرازي نابَيت كضةكةي بدات بة كرَيكارَيكي هةذار كة 
لة فةرمانطةي تيليطرافدا كار دةكات. ئةم باوكة 
كضةكةي لةو شارة دووردةخاتةوة و لة طةشتَيكدا 
كة ساَل و نيوَيك دةخايةنَيت، دةيبات بؤ الي خزم و 

ثةيوةنديي فلؤرينتنيؤ و فريمينا  كةسوكاري، بةالم
بة نهَيين و لة ِرَيطةي سَينتةرةكاني تيليطرافةوة 
بةردةوام دةبَيت. ثاش ئةوةي فريمينا دةطةِرَيتةوة، 
لة يةكةمني ديداريدا لةطةَل فلؤرينتينؤ، بؤي 
دةردةكةوَيت ئةم خؤشةويستييةي بؤ ئةو كوِرة 

شان طةجنة جطة لة وةهم و درؤ شتَيكي تر نيية، ثا
فلؤرينتينؤ رةت دةكاتةوة. دواتر يةكَيك لة 
سةرجنِراكَيشرتين الواني شار، واتة دكتؤر ئؤربينؤ 
كة طةجنَيكي ِرَيزدار و خؤشةويستة لةالي خةَلك، 
دَيتة خوازبَيين فريمينا، ئةويش بةرةزامةنديي 
باوكي شووي ثَيدةكات بَيئةوةي خؤشيبوَيت. لة 

دا فريميناو مَيردة ماوةي ثةجنا ساَلي ذياني هاوبةش
دكتؤرةكةي جؤرَيك لة خؤشةويسيت دةذيان كة 
هةردووكيان لة زؤربةي ئاهةنط و دانيشتنة 
تايبةتييةكاندا داكؤكييان لة "خؤشةويسيت 

 يِرامكراو" دةكرد. هةر لةو ماوةيةدا فلؤرينتينؤ
عاشقي دؤِراو دةبَيت بة بةِرَيوةبةري "كؤمثانياي 

يي"، وةك "دؤن كارييب بؤ طواستنةوةي دةريا
جوان"َيكي لَيزان دةذيا و لةطةَل ذمارةيةكي ئَيجطار 
زؤري ئافرةتدا ثةيوةنديي بةست، بةالم هةميشة 
تةنها بوو و بِرياري دابوو دَلسؤزي فريمينابَيت، 
ئاماجني لة ذياندا ئةوةبوو بةورةيةكي بةهَيزةوة لة 

ذياندا مبَينَيت و تةندروستيي باش بَيت تا ِرؤذَي لة 
ؤذان بة فريمينا بطات، ئةو لة ثَيناوي ِر

 خؤشةويستيدا لة جةنطَيكدا بوو دذي مةرط. 
ئةويين تازةي فلؤرينتينؤ بؤ فريمينا ئؤربينؤي 
بَيوةذن لة مياني ئةو سةد و ضل نامةيةوة سةرضاوة 
دةطرَيت كة فريمينا وةالمي نةدانةوة، لةو نامانةدا 

اش دَلنةوايي ئةو تةنهاييةي دةكات كة لة ث
سااَلنَيكي دوورودرَيذي شووكردن دوضاري ببوو، 
بَيئةوةي الثةِرةكاني رابردوو هةَلبداتةوة. كاتَيكيش 
لة نزيكةوة يةكرتدةناسن و ديدةنيي يةكرت دةكةن، 
دواجار سةرداني هةفتانةي فلؤرينتينؤ دةبَيتة 
شوَيين بريكردنةوةي بةردةوامي فريمينا. ئةطةرضي 

ز لةو ثةيوةنديية نائاسايية كوِرةكاني هةوَلدةدةن وا
بهَينَيت كة شاياني تةمةن و سومعةي ئةو نيية، كة 
ضي فريمينا لة ثَيناوي ئةو ئةوينة نوَييةدا 
تَيدةكؤشَيت و داكؤكي لَيدةكات. ثاشان فريمينا و 
فلؤرينتينؤ بة درَيذايي دةرياي جمدلينا طةشتَيكي 
دةريايي دورودرَيذ دةكةن و لة ثةيوةندييةكي 

ويستيدا ثرؤسةي سَيكسي دةكةن، دةبن بة خؤشة
ذن و مَيرد و طةشيت دةريايي و مانطي هةنطويين 
دةيانبةنة نَيو جةوهةري خؤشةويستييةوة و 
راستةوخؤ و بةبَي رَيطةي ثَيضاوثَيض كرؤكي ئةوين 
دةناسن. بؤ ئةوةي لة دةسيت ئةو واقيعة رةتكراوة 
هةَلبَين، ئااَليةكي زةردي رشانةوة لةسةر 

تييةكة هةَلدةكرَي و فلؤرينتينؤ فةرمان بة كةش
كاثتين كةشتييةكة دةدات بةردةوام دةريا برِبَيت، 
كاتَيكيش كاثنت لَيي دةثرسَيت تاكةي ئةم طةشتة و 
ئةم هاتوضؤية بةردةوام دةبَيت، فلؤرينتينؤ ئازايانة 

 وةالم دةداتةوة و دةَلَي: تا كؤتايي ذيان.
يت لة تيمةي سةرةكيي رؤماني "خؤشةويس

سةردةمي كؤلَيرادا" لة رستةيةكدا كؤدةبَيتةوة: 
"لةم جيهانةدا هيض شتَيك لة خؤشةويسيت زةمحةت 
تر نيية" دةشَيت ئةم رستةية وةك درومشي 
رؤمانةكة خبرَيتة ِروو. لَيرةدا مةبةست لة طةوهةري 
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تيية، واتة خؤشةويسيت و سئةوين و خؤشةوي
ن. ذينطةي تَيثةِربووني ساالني تةمةن و فةنابوو

سياسي و مَيذوويي ئةم رؤمانة نزيكةي سةدةيةك 
دةطرَيتةوة بَيئةوةي باسي جةنطة جيهانييةكان و 
ئةو جةنطة نَيوخؤيية بكات كة لة ناوضةي كاريبيدا 
بةردةوام بووة و ِرؤَلَيكي طرنطيان لة رؤمان و 
ضريؤكةكاني ماركيزدا بينيوة. رووداوةكاني ئةم 

واقيعي شاري كاريبيدا  ِرؤمانة لةوديوي زةمةني
روودةدات بةتايبةتي لة كةنارةكاني روباري 
جمدلينا، ماركيز لةم رؤمانةدا دةطةِرَيتةوة بؤ 
شَيوازي تةقليديي طَيِرانةوة لة مياني ئةو طؤشانةوة 
كة ثةيوةسنت بة ضريؤكبَيذَيكةوة هةموو شتَيك 
دةزانَيت، ئةم شَيوازة كؤنةي طَيِرانةوة لة 

ويستيي سةرجنِراكَيشي لةو ضريؤكَيكي خؤشة
ضةشنةدا، دةبَيتة ضَيذَيكي طةورةي راستةقينة بؤ 

 خوَينةراني شَيوازي كؤني رؤمان.
 

 كةس نيية نامة بؤ كؤلؤنيَل بنووسيَت
ئةم كورتة رؤمانة ياخود ئةم نؤظلَيتة لة ساَلي 

دا باَلوكرايةوة. تةنها  Mitoلة طؤظاري ميتؤ  1958
َيكي سةربةخؤ ضاثكرا. دا وةك كتَيب1961لة ساَلي 

ئةم نؤظلَيتة لة بنةِرةتدا بابةتي رؤماني "لة 
دا  1962ي شوومدا" بوو كة لة ساَلي َيكساتةوةخت

ضاثكرا. بةالم ماركيز ويسيت ئةو تَيكستة لة 
 كتَيبَيكي سةربةخؤدا ضاث بكات.

ئةم نؤظلَيتة ضريؤكي كؤلؤنَيلَيك دةطَيِرَيتةوة لة 
ة كؤتايي دواجةنطي سةرةتاي سةدةي بيستةم و ل

ناوخؤي كؤَلؤمبيادا رووبةِرووي بَيكارييةكي 
كوشندة دةبَيتةوة. ئةم رؤمانة بةشَيوةيةكي 
ضِروكورت و بةبَي خةياَلَيكي شيعريي، بةسةرهاتي 
كؤلؤنَيلَيكي خانةنشني دةطَيِرَيتةوة كة ثَيشرت 
لةناوضةي ماكاندؤ بةرثرسي دارايي شؤِرش بووة، 

شني كراوة، بؤ ماوةي ثرت لة ئةم كؤلؤنَيلة خانةن
ثةجنا و شةش ساَل ضاوةِرَيي موضةي خانةنشيين 

دةكات كة بؤ جةنطاوةرة دَيرينةكان بِراوةتةوة، 
هةموو رؤذانَيكي هةيين لة دةربةندي شارةكةياندا 
ضاوةِرَيي طةيشتين ثؤست دةكات و ئةم حاَلةتة 
بةردةوام دوضاري بَيئومَيديي دةكات، ضونكة هيض 

ثؤستةضييةكة نامةي بؤ ئةو ثَي نيية، جارَيك 
فةرمانبةري ثؤست بةنةغمةيةكي برينداركةرةوة 
ثَيي دةَلَي: "كةس نيية نامة بؤ كؤلؤنَيل 

 بنووسَيت".
كؤلؤنَيل هيض موَلك و سامانَيكي بؤ نةمايةوة 
تةنها ئةو كةَلةشَيرة شةِركةرة نةبَيت كة يادطاريي 

دراية بةر  ئؤطستيين كوِري بوو كة بةر لة نؤ مانط
رَيذنةي طوللة و كوذرا، لةبةرئةوةي لةبةرةي 
ئؤثؤزيسيؤندا بوو و بةياننامةي لة دذي حكومةتي 
سةربازي باَلوكردةوة. برسَييت و هةذاري وا لة 

كة دوضاري تةنطةنةفةسي  –كؤلؤنَيل و ذنةكةي 
دةكات دواجار كةَلةشَيرةكةيش بفرؤشن.  –ببوو 

كة لة كريارةكة ثارة ثَيشةكييهةر كة كؤلؤنَيل 
وةردةطرَيت، رؤمانةكة دةضَيتة قؤناغي 
وةرضةرخانَيكي طةورةوة، هاوِرَيياني ئؤطستني كة 
دوكاني بةرطدروويةك دةكةن بة سةرةتاي 
دروستكردني ئؤثؤزيسيؤنَيكي ناشةرعي لة 
طوندةكةدا، كةَلةشَيرةكة بؤ خولَيكي شةِركردن 
 ئامادةدةكةن، لة ساتةوةخيت شةِرةكةَلةشَيردا
كؤلؤنَيل بة هةست و حةماسي طةجنَيكةوة تَيكةَلي 
ئةو دميةنة دةبَيت، ئةو كةَلةشَيرةي هةموو 
كةَلةشَيرةكاني تر دةبةزَييَن، دةبَيتة هَيماي 
هاوكاري و ئؤثؤزيسيؤنَيكي كاريطةر. كاتَيكيش 
كؤلؤنَيل جارَيكي تر كةَلةشَيرةكة دةباتةوة بؤ 

رَيكي ثِر لة ماَلةوة، هةست دةكات "ثَيشرت بوونةوة
ذياني لة نَيو دةستةكانيدا هةَلنةطرتووة"، ذنةكةي 
بة ثالرَيكةوة ثَيي دةَلَي "مرؤظ لةسةر وةهم ناذي" و 
ضؤن دةشَيت لةبري نان وةهم خبؤين. كؤلؤنَيل 
دةَلَي "بةالم وةهم دةبَيتة خؤراك و ئريادةمان 
دةرخوارد دةدات"، ئةم قسةية لة كاتَيكدا دةكات كة 
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ي زؤري بؤ سةركةوتين كةَلةشَيرةكةي حةماسَيك 

هةية و ئامادةية ثيسايي و ثاشةِرؤك خبوات نةك لة 
 ثَيناوي ناندا كةَلةشَيرةكة بفرؤشَيت.

رؤماني "كةس نيية نامة بؤ كؤلؤنَيل 
بنووسَيت" بة مانا تةقليدييةكةي رؤمانَيكي 
سياسي نيية، بةالم دةضَيتة سةر باسي 

كان و داثَلؤسيين ثَيشَيلكاريية كؤمةاليةتيية
سياسي و سانسؤر و بةكارهَيناني توندوتيذي دذ بة 
ئؤثؤزيسيؤن. ماركيز لة يةكَي لة 
ضاوثَيكةوتنةكانيدا لة بارةي هةندَي لة كارة 
سةرةتاييةكاني، دةَلَي كارةكتةري كؤلؤنَيل و 
رؤمانةكة جؤرَيك لة ئةدةبي ئاماجندار ثَيكدةهَينَيت 

ا ئةندازةيةك سةر بة و وَينةيةك ثَيشكةش دةكات ت
كتَيبانةية كة  بةو واقيعَيكي راستةقينةية، واتة سةر

 لةطةَل دوا الثةِرةدا كؤتاييان ثَي دَيت.
ئةم رةهةندة ثةيوةستة بة ئامادةنةبووني 
رةهةندي ئةفسانةيي، ئةو ئةفسانةيةي دواتر 
بايةخَيكي زؤري لة كارةكاني ماركيزدا دةبَيت 

ساَل لة تةنياييدا" بةتايبةتي لة رؤماني "سةد 
. بةالم ئةو رةواجة زؤرةي نؤظلَييت "كةس 1967

نيية نامة بؤ كؤلؤنَيل بنووسَيت" لة ئةمريكاي 
التيندا هةيةتي، دةطةِرَيتةوة بؤ بايةخداني 
ئيستاتيكيانةي ماركيز بة واقيعي هةستثَيكراو و 
بينراو، ئةمة لة داِرشتين زمانةواني و 

 تةوة.طَيِرانةوةييشدا ِرةنطدةدا
 

 ضريؤكي مةرطيَكي راطةيةنراو
دا دةرضووة. 1981ئةم ِرؤمانة لة ساَلي 

دا لة ثاش كودةتا 1973ماركيز لة ساَلي 
سةربازييةكةي ضيلي، وةك ناِرةزاييةك بةرامبةر بةو 
كودةتاية، رايطةياند كة ضيرت هيض كارَيكي ئةدةبي 
ضاث ناكات تا جةنةراَل بينوشية لة حوكمدا بَيت. 

ماركيز دواتر بةِرَيطةيةكي جوان و بةالم 
سةرجنِراكَيش كؤتايي بةو ثرؤتيستؤية هَيناو ئةم 

رؤمانةي دةركرد كة يةك مليؤن دانةي لَي ضاثكراو 
 هةر هةموويشي فرؤشرا.

"ئةو رؤذةي هةردوو برا، ثيدرؤ و ثابلؤ 
فيكاريؤ، ويستيان سانتياطؤ نازار بكوذن، سانتياطؤ 

و نيو لة خةو هةستا تا  بةياني زوو كاتذمَير ثَينج
ضاوةِرَيي ئةو كةشتيية بكات كة قةشةكةي تَيداية". 
بةم ضةند وشةية ئةو رؤمانة كورت و وروذَينةرة 
دةست ثَيدةكات. شانؤي رووداني تاواني 
"مةرطَيكي راطةيةنراو" يةكَيكة لة طوندةكاني سةر 
دةرياي ناوضةي كارييب، ئةمة هةر هةمان ئةو 

لة رؤمانةكاني ماركيزدا  طوندةية كة ثَيشرت
باسكراوة. زةمةني رؤمانةكة سةعات ونيوَيكة، واتة 
لة كاتذمَير ثَينج و نيوي بةيانييةوة تا ضركةساتي 
تاوانةكة لة حةوتي بةيانيدا، سةرانسةري طوندةكة 
دةيانزاني ثالنَيك بؤ كوشتين سانتياطؤ دانراوة. 

ةتاو ماركيز لة ِرَيطةي طَيِرانةوةي تةفاسيلةكان سةر
 ثاَلنةرةكاني تاوانةكة دةهَينَيتة نَيو رؤمانةكة.

يةك رؤذ بةر لة تاوانةكة و بةر لةو "دووشةممة 
طواستنةوةي باياردؤ سان  شوومة"، ئاهةنطي ذن

رومان و ئةجنَيال فيكاريو لةاليةن خةَلكي طوندةكةوة 
بةِرَيوةدةضَيت. كاتَيك باياردؤي زاوا لة شةوي 

وَيت بووكةكة كض نيية زاوابووندا بؤي دةردةكة
بةَلكو ثةردةي كضَيين لةدةست داوة، دةيباتةوة بؤ 
ماَلي باوكي، دةبواية ئةجنَيال لة ماَلي باوكيدا داني 
بةو مةسةلةيةدا بنايةو ناوي عةشيقةكةي 

، كةضي سانتياطؤ نازار تاوانبار دةكات بدركانداية
 هةردوو براكةبةوةي ئةو كردوويةتي بة ذن، ثاشان 

و ثابلؤ دةست دةدةنة خةجنةرةكانيان بؤ ثيدرؤ 
كوشتين سانتياطؤ تا شةرةيف خوشكةكةيان لةو 
شورةيية بشؤنةوة. ئةطةرضي خةَلكي طوندةكة كة 
خؤيان بؤ سةرداني قةشةكة ئامادةكردبوو، لة 
ضواري بةيانييةوة دةيانزاني ئةو دوو براية ض 
نيازَيكيان هةية، بةالم تاوانةكة لةبةردةرطاي ماَلي 
دايكي سانتياطؤدا تةواو دةبَيت، كةسانَيكي زؤر 



 ماركيز لة تةنياييدا 
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كةم هةوَليانداوة ئةو تاوانة روونةدات، بةالم 
لةبةرضةندين هؤي جياواز، هةوَلةكانيان ماية ثوض 

 بووة.
ضريؤكبَيذ يان طَيِرةرةوة بةراناوي كةسي 
يةكةمي تاك قسة دةكات و يةكَيكة لة دانيشتواني 

راذيدييةي لة طوندةكة، لة دواي ئةو رووداوة ت
خةونيدا روودةدات، رؤَلي مَيذوونووسي 
رووداوةكان لةخؤ دةطرَيت و ثاش تَيثةِربووني 
بيست ساَل بةسةر رووداوةكةدا قسةي 

 شايةدحاَلةكان كؤدةكاتةوة.
لةطةَل بووني هةندَي سيماي رؤماني ثؤليسي 
لة "ضريؤكي مةرطَيكي راطةيةنراو"دا، بةالم ئةم 

دييةكةي رؤمانَيكي ثؤليسي رؤمانة بةمانا تةقلي
نيية. مَيذوونووسي رووداوةكان لةو لَيكؤَلةرةوة 
دةضَيت كة بةدواي هَيَلةكاني تاوانَيكدا دةطةِرَيت و 
تةمومذيي رووداوي تاوانةكةش لةطةِران بةدواي 
ئةجنامدةراني ياخود ثاَلنةرةكانيدا نيية، بةَلكو لةو 

سةرجةم خاَلة طرنطةداية كة تاوانةكة بة بةشداريي 
دانيشتواني طوندةكة ئةجنام دةدرَيت. واقيعي 
"ضريؤكي مةرطَيكي راطةيةنراو" ثةيوةست نيية بة 
تراذيدياي كوشتنَيك، بةَلكو ثةيوةستة بة تراذيدياي 
كالسيكيي شةرةف، ضونكة لة دادطادا بة جؤرَيك 
مامةَلة لةطةَل تاواني كوشتين سانتياطؤدا دةكرَيت 

نَيكي بة ئةنقةستة بؤ وةك ئةوةي "تاواني كوشت
يكردنَيكي شةرعي لة شةرةف"، هةردوو داكؤك

براكةش ثيدرؤ و ثابلؤ ئةركي سةرشاني خؤيان 
جَيبةجَي دةكةن، بةالم ئةوةي الي ئةم دوو براية 
جَيي داخة كةسَيك هةوَلي نةداوة رَي لةو تاوانة 
بطرَيت ئةطةرضي سانتياطؤ خةتاباريشة. لةوالتر 
وادةردةكةوَي )بياردؤ سان رؤمان(ي زاوا تةنها 
قوربانييةكي نَيو ئةو تراذيديايةية ضونكة 

 فريودراوة. 
بؤ ثاراستين دابونةريتَيكي رزيو و ئةخالقَيكي 

ئةو  ييساختة، سةرانسةري طوندةكة بةرثرسيار

تاوانة هةَلدةطرن، لَيرةدا فاكتةري باوكساالري 
ياخود دةسةاَلتي نَيرينة لةناو سيستمي 

ناك كؤمةاليةتيي الدَييدا بةشَيوةيةكي ترس
دةردةكةوَيت، هةروةها ئةو توندوتيذييةي دةشَيت 
ديوَيكي تري هةمان ئةو سيستمة بَيت و ماركيز ئةم 
دؤخةي لة رؤمانةكاني ثَيشووتريشيدا خستؤتة 

ة رستةي لِروو، ئةطةرضي كؤتايي ئةم ِرؤمانة 
نرَيت ضيية، بةالم نووسةر زايةكةميةوة دة
كي لة ثَيشكةشكردني ضريؤكَي سةركةوتووبووة

ورووذَينةر طةرضي هةندَي سيماي خةياَلئامَيز و 
ثَيكةنينهَينةري بؤ زياد كردووة. ماركيز لةم 

ةواني نزيك مانرؤمانةدا لة شَيوازي نووسيين  رؤذ
دةبَيتةوة بَيئةوةي سنوورَيك بؤ ئازاديي خةياَل 
دابنَيت. رؤماني "ضريؤكي مةرطَيكي راطةيةنراو" 

نَيت، ضريؤكَيكة وةك نووسةر خؤي داني ثيادا دة
َيوةيةكي دؤكيومَينتاري و لَيكؤَلينةوةي شبة

رؤذنامةواني نووسراوةتةوة بؤ تاواني كوشتنَيكي 
 راستةقينة.

 
 ثرسةي داية طةورة

دا 1962ئةم كؤمةَلة ضريؤكة لة ساَلي 
 ضاثكراوة.

لةو كاتةوةي شاكاري "سةد ساَل لة 
تةنياييدا"ي ماركيز دةرضووة، زوربةي رةخنةطران 

ئةوة دةضن كة بةرهةمةكاني ثَيشووي ماركيز  بؤ
هةوَلَيكة يان خؤ ئامادةكردنَيكة بؤ نووسيين ئةو 
شاكارة مةزنة، واتة رؤماني سةد ساَل لة تةنياييدا، 
كة بة يةكَيك لة كارة مةزنةكاني ئةمريكاي التيين 
دادةنرَيت. ئةم هةشت ضريؤكةي ماركيز بةشَيكن لة 

ةوتنَيك لة رةوتي كارة زووةكاني ئةو كة ثَيشك
نووسينيدا ثيشان دةدات، هةر يةك لةم ضريؤكانة 
)جطة لة ضريؤكي ثرسةي داية طةورة( درَيذةثَيداني 
هةمان وةسفي داستاني ماكؤندؤ و هَيزة 
ناديارةكاني كةناري كؤلؤمبياية، وةسفي شوَين و 
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رووداوةكان بة زمانَيكي كورت و ضِر و  

 لة شَيوازي سةرجنِراكَيش ئةجنام دراوة كة ثرت
نووسيين رؤذنامةواني نزيك دةبَيتةوة. ضريؤكبَيذ 
يان طَيِرةرةوة بةشَيوةيةكي تةقليدي، كةسَيكة 

 هةموو شتَيك دةزانَيت.
ضريؤكي يةكةم "نيوةِرؤي سَيشةممة" كة 
دةشَيت باشرتين ضريؤكي ئةو كؤمةَلة ضريؤكة بَيت، 
باسي ذنَيك و كضةكةي دةكات كة بة شةمةندةفةر 

طي رةشي ماتةمبارييان رك دةكةن، جلوبةطةشتَي
ثؤشيوة، دواي ئةوةي دةطةنة طوندةكة، بة نَيو رَيطة 
ثَيضاوثَيضةكانيدا دةِرؤن و ئةم طوندة لة نيوةِرؤدا لة 
طوندَيكي مردوو دةضَيت، داوا لة قةشةكة دةكةن 
كليلي طؤِرستانةكةيان بداتَي تا دايكةكة ضةثكة 

دابنَيت كة بةر لة  طوَلَيك لةسةر طؤِري كوِرةكةي
هةفتةيةك لة كاتي ثةالمارداني يةكَي لة ماَلةكاني 
طوندةكة كوذراوة. جوانيي ئةم ضريؤكة لة 
روونييةكةيداية بَيئةوةي شتةكان بة تةواوي روون 
بكاتةوة و زانيارييةكان بة درَيذي خباتةِروو، 
ئةطةرضي بة كورتي راستييةكاني رووداوةكة 

وةسفة دورو درَيذةكاني دةطَيِرَيتةوة، بةالم 
ذينطةيةكي  ضدةريدةخات دانيشتواني ئةو طوندة لة 

ناشريين و دواكةوتوودا دةذين و ض فزولَيكي 
 دوذمنكارانةيان هةية.

لة ضريؤكي "لة رؤذَيكي ئةم ضةند رؤذةدا" 
هةَلكَيشاني ددانَيك دةبَيت بة هةوَلَيك بؤ 

ي تؤَلةسةندنةوة، ثزيشكي دداني طوندةكة بة قينَيك
زؤرةوة ددانَيكي كلؤربووي موختارةكة 
هةَلدةكَيشَيت كة دةبوو نرخي كوشتين بيست 
كةس لة خةَلكي طوندةكة بدات كة لة ذَير ئازارداندا 

 طيانيان لة دةستدا.
ضريؤكي "لةم شارةدا دز نيية" بريتيية لة 
حيكايةتَيكي تراذيكؤميدي و هةروةها ضريؤكَيكي 

تَيتة سةر يانةيةكي زؤر ئاساييشة، دزَيك هةَلدةكو
ياريكردن و دةستكةوتيشي تةنها سَي تؤثي 

بلياردة، كةسَيكي بياني كة طوماني ئةو كارةي 
لَيدةكرَيت، دةطريَيت و ئيدي دزةكةش هةوَلدةدات 
هةرسَي تؤثةكة بطةِرَينَيتةوة بؤ يانةكة ضونكة 
ثةشيمان دةبَيتةوة و ثَيي واية كارَيكي طةمذانةي 

ئةويش دةطريَيت. لة ضريؤكي  كردووة، لةو كاتةدا
بالتازاردا، بالتازاري دارتاش جوانرتين قةفةسي 
باَلندة دروست دةكات بؤ كوِري دوشيب مؤنتَيل، 
بةالم مؤنتَيل ئارةزووي كِريين ئةو قةفةسةي نيية، 
دواتر بالتازار بةدياري قةفةسةكة دةبةخشَيت بة 
كوِرةكةي، سةرانسةري خةَلكي طوندةكةش 

بؤ ساز دةكةن ضونكة ثَييان واية  ئاهةنطَيكي
بالتازار شةست بيزوي لةاليةن مونتَيلي 
دةوَلةمةندةوة دةست كةوتووة. لة ضريؤكي 
"بَيوةذني مؤنتَيل"دا دوشيب دةمرَيت و مرياتَيكي 
زؤر بؤ ذنةكةي دةمَينَيتةوة، ئةو بَيوةذنةش هيض 
كارلَيكَيكي لةطةَل دةرةوةدا نةبووة و تا ئةو 

ضي نةدةزاني، ثاش ئةوةي لة هةموو ساتةوةختة هي
كارة بازرطانييةكاني مَيردةكةيدا ماية ثوض دةبَيت و 
ئيفالس دةكات، بة هَيمين خؤي بؤ مةرط ئامادة 

 دةكات.
لة ضريؤكي "رؤذَيك لة دواي شةممة" 
ذمارةيةكي زؤري باَلندةي مردوو لة ئامسانةوة 
دةكةونة خوارةوة، راهيبة ثريةكة ثَيي واية ئةمة 

كَيكة لة نيشانةكاني رؤذي قيامةت، ئةوسا ية
دةتوانَيت ئيمان لةالي خةَلكيدا بة طةشي 
دابطريسَينَيت و مةوعيزةكاني ذياني دةست 
ثَيبكاتةوة. شوَيين رووداني ئةم ضريؤكة 
ماكؤندؤية، ئةو طوندة ئةفسانةييةي لة رؤماني 
"سةد ساَل لة تةنياييدا" شوَينَيكي طرنط 

كي "طوَلة دةستكردةكان"دا لة داطريدةكات. لة ضريؤ
ثَيشبينييةكاني داثريةي كوَيردا رووداوةكان 
بةشَيوةيةكي نارؤشن منايش دةكرَين، ثوختةي 
رووداوةكةش لة ثةيوةنديي ناسةركةوتووي نَيوان 

 ذنَيكي طةنج و ثياوَيكي تةمومذاويدا تةواو دةبَيت.
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ضريؤكي "ثرسةي داية طةورة" ضريؤكَيكي 
ةتي لة رووداوي سةير و سةمةرة و نائاسايية و ثِري

نائاسايي و خةياَلي. ضريؤكبَيذ بةشَيوةي ئةو 
فرؤشيارانةي لة بازاِردا هاوار دةكةن، بةم شَيوةية 
ضريؤكةكة دةكاتةوة: "ئةي هةموو ئةو كةسانةي 
باوةِر ناكةن، ئةمة حيكايةتي راستةقينةي دايكي 
طةورةية، حاكم و دةسةاَلتداري رةهاي مةملةكةتي 

اكؤندؤ، لة ثَيناوي دةسةالتةكةيدا نةوةد و دوو م
ساَل ذيا، لة يةكَي لة رؤذةكاني سَي شةممةى 
ئةيلولي رابردوودا، لةوثةِري ثاكيزةييدا طياني 
سثارد و ثاثاش لة ثرسةكةيدا ئامادةبوو". لةوة 
دةضَي ئةم ثاكيزة ديكتاتؤر و خاوةن دةسةالت و 

ركيز بَيت لة خورافيية ئةلتةرناتيظي ثةترياركي ما
 .1975رؤماني "ثايزي ثاتريارك" 

هةردوو كارةكةش بةوة جيادةكرَينةوة كة 
بةزيادةِرؤيي خةياَلي و رووداوي سةير و نائاسايي 
ثِركراون. دةشَيت ئةم شَيوازة لة هةردوو شاكارة 
طةورةكةيدا ببينني: سةد ساَل لة تةنيايي و ثاييزي 

رضي لة ثاتريارك يان ثاييزي باوكساالر. ئةطة
و  1971ضريؤكي "ضريؤكي مةرطَيكي راطةيةنراو" 

هةندَي لة ضريؤكةكاني دواتريدا روونييةكي زياتر 
بةدي دةكرَيت. ماركيز لة دواييدا ضريؤكةكاني ثاش 
)مةرطَيكي راطةيةنراو(ي لة دوو بةشدا كؤكردةوة، 
يةكةميان بةناوي "ضريؤكي خورايف و خةمهَينةري 

و  1971ثرية دَلِرةقةكةي" ئةريندَيراي دَلثاك و دا
" بؤردووةميشيان بةناوي "ضاوةكاني سةطَيكي 

1973. 
 

 ثاييزي ثاتريارك
دا ضاثكراوة و لة 1975ئةم رؤمانة لة ساَلي 

دواي رؤماني سةد ساَل لة تةنياييدا بة دووةمني 
رؤمانةكاني ماركيز دادةنرَيت، هةروةكو  طرنطرتيين

نةراني ماركيز خؤيشي داني بةوةدا ناوة، خوَي
ئةمريكاي التني ئةم رؤمانة بة منوونةيةكي هةرة 

باشي كارةكاني ماركيز بة زماني ئيسثاني 
دةذمَيرن. رؤماني ثايزي ثةتريارك ياخود "ثاييزي 
باوكساالر" سةر بة ذانري رؤماني ثياوة 
زؤردارةكانة، واتة ئةو رؤمانانةي باسي ديكتاتؤر و 

طرنطرتين سةركردة و ثياوة زؤردارةكان دةكات، 
نووسةراني ئةم ذانرةي رؤمان لة ئةمريكاي 
التينييدا بريتني لة: ميطَل ئةخنل ئةستؤرياس 

، ئة. 1964 –خاوةني رؤماني "سةرؤكي فةرماندة" 
–كاربينري خاوةني رؤماني "هونةري دةسةالت" 

، ئة. رواباستؤس لة رؤماني "من توانادارم" 1974
1974. 

وَينةيةكي  ئةم بابةتة كؤنة لةالي ماركيز
هونةريي تايبةتي لةخؤ دةطرَيت كة بة شَيوةيةكي 
ناوثؤشكاريي جياواز دميةنةكان دادةِرَيذَيت. لة 
رووي بنياتي رؤمانيشةوة شَيوازي بةكارهَيناني 
"رستةي درَيذ" بةرجةستة دةكات كة ئةم شَيوازة لة 
بنةِرةتدا دةطةِرَيتةوة بؤ جَيمس جؤيس و مارسيل 

ك لة فةسَلةكاني ئةم رؤمانة، لة ثرؤست. هةر فةسَلَي
ِراستيدا، تةنها لةيةك رستةي درَيذ ثَيك دَيت، بؤية 
وا دةردةكةوَيت ئةم ضريؤكة ياخود طَيِرانةوةي ئةو 
بةسةرهاتة بةشَيوةيةكي ضِر و خَيرا دةِروات و 
خوَينةر دةخاتة هةناسة بِركَيوة. بةالم لةاليةني 

ط و بؤضوون شَيوازي رؤماندا ذمارةيةكي زؤري دةن
و طؤشةنيطا بةكاردةهَينَيت كة دةبَيتة 
بةرهةمهَيناني رؤماني فرةدةنطي "ثؤليفؤني"، ئةو 
فرة دةنطيية لةيةك دةنطدا كؤ دةبَيتةوة كة دةنطي 
ضريؤكبَيذَيكي زانراو ياخود ناسراوة و ضةندين 

 شايةتي نادياريش هةن.
هةربةشَيك لةو شةش بةشةي رؤمانةكة بةكاتي 

ت ثَيدةكات، واتة دةسثَيكي هةر ئَيستا دةس
خةَلكي " .فةسَلَيكي رؤمانةكة زةمةني ئَيستاية

رةسةن و سةرةتاي يةكَي لة دةوةَلةتاني كارييب كة 
بؤ سااَلنَيكي درَيذ لة ذَير سايةي كؤشكَيكي 
روخاوي سةرؤكايةتيدا دةذين، لة ثِر بريار دةدةن و 
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سةركَيشيي ضوونة ناو ئةو كؤشكة دةكةن،  

ي داِرماو و ِرزيو كة ماوةيةكي درَيذة كؤشكَيك
بازةكان لةسةري دةنيشنةوة، لةناو كؤشكةكةدا 
الشةي رزيوي ديكتاتؤر دةبينن و دوضاري 
حةثةسان و سةرسووِرمان دةبن و باوةِرناكةن كة 
دةبينن الشةكةي بة كةِروو و بونةوةري قوواليي 

 . "دةرياكان داثؤشراوة
، ذياني ئةم لة ِرَيطةي هَينانةوةي رابردوو

ديكتاتؤرة زؤردارة دةطَيِرَيتةوة كة ضؤن لة 
سةرةتادا طةيشتؤتة دةسةالت ثاش ئةوةي لة 

 232ساَلي و  107تةمةنَيكي خورافيدا لة نَيوان 
ساَليدا مةرطَيكي ئاسايي دةمرَيت. ئةم ديكتاتؤرة 
لةاليةن هَيزةكاني داطريكةري بياني دةكرَيت بة 

ثياوة نةخوَيندةوارةي سةرؤك، لةو ساوة ئيرت ئةو 
لة خَيزانَيكي هةذاردا ثةروةردة بووة، دةسةاَلتةكاني 
خؤي ثتةوتر دةكات، لة ِرَيطةي كةسَيكي ترةوة كة 
كتومت لة خؤي دةضَيت، دةسةاَلتي خؤي بةسةر 
هةموو شتَيكدا دةسةثَينَيت، كاتَيكيش شةبيهةكةي 

كة  –لةاليةن ياخيبوانةوة دةكوذرَيت، ديكتاتؤرةكة 
فةرمان دةدات بة  –َيكي تر دَيتةوة ناو ذيان جار

دِرندانةترين شَيوة شؤِرشطَيِرةكان بكوذن، دواجار 
بة تةنها و بةبَي ثةرلةمان و بةبَي وةزيرةكان حوكم 
دةطَيِرَيت، ئةم حوكمة تاك و تةنهاية تا طةِرانةوةي 
يةكَي لة كلكدارةكان درَيذة دةكَيشَيت، ئةم 

كي طةورة و راستةوخؤي كلكدارةي ئامسان ثابةندَي
بة ذياني ديكتاتؤرةوة هةية. ئةو كاتةي 
دةسةالتَيكي ِرةها ثةيدا دةكات، ثةتريارك كةساني 
نةخؤش و طةِروويي و كوَير و ئيفليج ضاك دةكاتةوة 
و بة توانايةكي خوداييةوة وا لة درةختةكان دةكات 
بةربطرن و بة ئاماذةيةكي ثةجنةكاني باران 

ةرضي ميللةت قيين لة دةسةاَلتي دةبارَينَيت. ئةط
زؤردارانةي ثةتريارك دةبَيتةوة، بةالم هاوكات 
رَيزيشي لَيدةطرَيت ضونكة كةسايةتييةكي ثِر لة 

 هةيبةتةو ترس و تؤقيين لَيدةتكَي.

بةالم ثةتريارك لةة ثةايزي زؤر درَيةذي تةمةنيةدا     
هَيزي دةسةالتةكةي كؤتايي ثَيدَيت و دواجار خةؤي  

ديلي ئةو دةسةالتة". بةؤي دةردةكةةوَيت   دةبَيت بة "
دةوَلةةةةت بةةةة تةةةةواوي ئيفالسةةةي كةةةردووة، ئيةةةدي لةةةة  
زةليليي تةمةنيدا دةست دةكات بة فرؤشتين هةموو 
سةةةةةةامانَيكي نيشةةةةةةتماني بةةةةةةة دةرةوةي والت، لةةةةةةة    
كؤتاييشةةةةدا كؤمثانيةةةةاي طةةةةرين هؤرنسةةةةي دةريةةةةاي   
كارييب دةكات بة ضةند بةشَيكةوة و هةر بةشَيكيش 

كي بةةؤ دادةنةةَي. ديكتةةاتؤر لةةة كؤتاييةةةكاني   ذمارةيةةة
ذيانيةةدا بودجةيةةةكي مايةةةثوض دةذمَيرَيةةت و ثاشةةان    
ئةو ساَلة ئَيجطار دوورو درَيذانةي بريناكةوَيتةوة كة 
تيايةةدا لةةة لوتكةةةي دةسةةةالت و سةةةروةريدا بةةوو. لةةة   
كؤتايةةةدا مةةةانويال سانشةةةيز كةةةة رؤذَي لةةةة رؤذان ئةةةةم  

ون دةبَيةةةةت و  ديكتةةةةاتؤرة ضةةةةةثةَلة عاشةةةةقي ببةةةةوو،  
ذنةكةي و كوِرةكةيشي لةاليةن سةطة دِرةكانةوة، كة 
لةسةةةةةر مةةةةرؤظ كوشةةةةنت راهَينةةةةراون، ثارضةةةةة ثارضةةةةة 
دةكرَين، ئيدي ثةتريارك هيضي بؤ نامَينَيتةوة تةةنها  
سةةوثايةك نةةةبَيت كةةة لةةة ثَيةةنج هةةةزار منةةاَلي حةةةوت    
مانطةةان ثَيكهةةاتووة و هةةيض يةةةكَيكيش لةةةو منداالنةةة    

 هةَلنةطرتووة.ناوي ئةميان 
ثةةةةترياركي مةةةاركيز، كةةةة وةكةةةو ثَيكهاتةيةةةةكي   
هةةةةموو ديكتاتؤرةكةةةاني ئةةةةمريكاي التةةةيين تةماشةةةا 
دةكرَيةةت، لةةة بنةِرةتةةدا بريتييةةة لةةة كةسةةةايةتييةكي      

دي دةوروذَينَيت، دةشَيت  خةمبار كة سؤزي ئةواني
مرؤ هيواي ئةوة خبوازَيت كة وَينةيةةكي قَيةزةونرت و   

تؤر ِرةوا ببينييايةة، بةةالم تاكةة    ناشريينرتي بة ديكتةا 
ضةةةةةكي نووسةةةةةر كةةةةة بةةةةة ِرووي سةةةةتةمكاري نةةةةاو      
رؤمانةكةيةةدا بةةةرزي دةكاتةةةوة، بريتييةةة لةةة طةمةةةو      
طاَلتةةةةةةةجاِري، هةةةةةةةروةها خةةةةةةةياَلي زيةةةةةةادةِرؤيي و    
نامؤطةةةةةةةةرايي سةةةةةةةةير و سةةةةةةةةمةرةي كةسةةةةةةةايةتيي 
ديكتاتؤر كة دةيكات بة كةسايةتييةكي كاريكاتؤري 

 ل و ديكتاتؤرَيكي ناشارةزا.و زؤردارَيكي زةلي
لةةةةةة ميةةةةةاني كةسةةةةةايةتييةكاني ديكتةةةةةاتؤرةوة   
مةاركيز هةوَلةةدةدات جةوهةةري دةسةةةالت بناسةةَيت و   
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لةةة كرؤكةةي دةسةةةالت تَيبطةةات كةةة لةةةم تَيطةيشةةتنةدا  
دةسةةةةالت بريتييةةةة لةةةة بةةةةديهَينانَيكي بَلنةةةد و فةةةرة     

ونةي مرؤظايةتي، ئةم ضةشنة دةسةةاَلتة  نئاسيت كةي
ديكتةةاتؤر يةةاخود نهَينيةةي مةينةتييةةةكاني   مةةةزنَييت 

زي ثةةةةتريارك" يةةةاخود  يدةردةخةةةات. رؤمةةةاني "ثةةةاي 
"ثةةةاييزي باوكسةةةاالر" بةشةةةداريكردنَيكي تةةةرة لةةةةو    
بابةتةةة طةورةيةةةةدا كةةة فةةةؤرمي زؤربةةةي هةةةةرة زؤري    

كارةكةةاني ئةةةم نووسةةةرة كؤلؤمبييةةة دةتةةةنَيت، ئةةةو    
بابةتة طةورةيةةش بريتييةة لةة: بابةةتي تةةنهايي، كةة       

 لَيرةدا "تةنهايي دةسةالت"ة.
 
 

 سةرضاوة
 (.60طؤظاري )فكر و نقد( ذمارة )
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)لةنةةةةةةةةةيمد  ةةةةةةةةشلويَك   ةةةةةةةةة    د  ةةةةةةةةةي    
لةخؤ ةي سةةش  ةةي  شنة لة ةةة   رزةةة يةك مرشك   ةةك   
ب ة ةةةةة د ةةةةشك( بةةةةؤ خةةةةؤخو ية ةةةةة دمبي  ةةةةة خ ليةةةةش(   

ةرةةةةة(  ةةةةشكرية ) ةةةةشدميمك(  ثشلوةةةةةي نم كة شنةةةةة ن   ي
 ةةؤ  نيية خةةة كشكمرشةو رةةة بةةةخ دي  يشنةةة لة  ةةة       
خشنةةةة( ) (ةةةك(ويم لةدةة ةةةو دمك ةةة يمي  ةةةش     
علَشنم يمك طي ِ  يمتة  ةك   شنم عةكمبم، يةةك يةةي   
خ ليةةةش  ةةةة  م دم  ييةةةشنم ك  ةةةِ مي( يةةةةي كة شنةةةة    

و  ثةِكم ةي 104قةي كم بز يرة دمرشت رة ية  ي( )
( دمرشتةةةةةةةةيم تةةةةةةةش دم  ةةةةةةةةكمرشنم  يييةةةةةةة ي ش( ك ي

 ةةشدميمك( خةةؤ( يةلوكك تةةةيمي يةةةي  ثةِك نةةة بة ةةةك    
ب شتةةةةةةةيم رةةةةةةة  ةةةةةةةةرم خةةةةةةؤ( ي  ةةةةةةؤ  نييةرش   
دم ي ِ    ةيم لة ةكدم م يةك مرشك( ي  ي   ييةيم تش 
دم شتةةة يةةةي رشتةةة( تة ةةةنم دمبي ةةس بةنةةةيمد  ةةش  ،     
ي تةةةةة  ةةةةةكدم م  ي ِ  نةةةةةيم( كة شنةرةةةةة  رةةةةة يةةةةةي   

ثشلوةةةي   -جي كةةةجم  دمبي ةةس، ية ةةة ك ي(يةةشكم ييم  
لةبةةةك   م  ةةةدم ةرم تةةةي يميم بةةةكمي رةيت ةةة نةةشي   
تةةةؤِك( خؤ ةي سةةة ييةي ثةةةةل ي ة دمرةةةشت رةةةة  ةك   
دكمنةةه يةةشت يم، يةةةي ثةم ي ةة دم نةةةيمد  ةةشلوة ة رةةة     
تش م بةةتش م عش ةو بة يم ية ييةة لةةي بةشيمِكمد  بة ي        
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ة رة     كم( )لةخؤ ةي س يش   د و ييض نييةة جطة  
)لةةةة مكيكمتي  م  ةةةين  مو نةةةةبم  ي لةي قينةةةك  يةةةيض  
نش ة ةةةنم ، يةةةي رةةةة يةةة  ي ة ةةةشنم بةتةةةنيش ب دةتةةةة     
 ةةةةكي يةةةة  ي  ةةةي ن   م ة ةةةشنم تةةةشقم ر دةتةةةةيم،     
بةثشكم لة ة    ةنك    ؤ  نيك   ي  سم ر دييم )تش 
تة ةنم ثةجنش  شلويم ة شكم ش   ة ية ة ثي ة س  ةةدي    

ةك    ِك( ي  ةةةةةة  كدم ة و، بةةةةةةةطخ ييزةةةةةةيش  بة ةةةةةة   
خؤ ةي سةةةةة ييةيم لة ةلويةةةةةك  نة ةةةةة يمتة ثي  ةةةةةة     
يشي ةةةةك   ييةيم ) ةةةؤ  نييةرش  ب  ك ةةةش  نةةةةد خ ة     
ب ي ةةة مو بةةةةيؤكم بيةةةشن ي دميي  ي  ةةةةيم، تةةةش دي جةةةشك   
دم شتةةةةةة قةنشعةةةةةةتي  م دكمنط مخةةةةةس رةةةةةة  ةةةةةةري       
لة ؤ  نيية خة طي ةةرشنم ثي ةم ك دم ة ةةني س )يةيض     

ة رةةةة ثيةةةشي بةتةةةةنيش   ة  ةتييةةةةي لةةةةيم خةةة  ث  نييةةة  
 مب ( و 

 ةةةةةةةةكمِك ( ق ك ةةةةةةةم جي كةةةةةةةةجي   دنم يةةةةةةةةي 
د ي رشك يةةة بةةؤ كة ةةش رشكبشرةةشا رةةة بةةةنشيبشنط         
)ق  دموبةة يم، خةةشيمنم يةةةي  شلوةةة ن ي  يةةة  بةة يم رةةة  
لةةي جةةؤكم يةيم ةةشنة بةؤ  يةة ةك ية بةنشيبشنطةةةرشنم   
دم ةة ةبةك دمرةةشت، كمخ ةةة لةةةي بةةرة ةةة( رةةشب  (     

ي  لة م لةي د ي رشك يةة ر ة ثِ ي    نةيمد  شلوة دم  ( 
بةثةلة ةةة( دمرةةشت، رة ةةم رةةشب   لةيمط ةةك  دملوةةم        
)ييل شخ ثي ي مخس يش شد كر دنةيم نشد و  رشكبشرةشا  
 ةنك   ثة  منةك( دمرةشت ي يةةي  ةشكم   ية  ةكم(     
ية ةةةتم دمتشتة ةةةِك تةةش رزةةي   بكة    ةةةيم تة ةةةنم     

م ي  دم( رة لة   كدم  ش   تي  ةثةِك( بم ، بؤ يةي ثة
بةثة ةةؤرشي( دم شتةةة يةةةي(  ي دم ةةي  ة يةةةي ةييكم( 
رزةةةةةرة( تيةةةةش خةةةةةيت يمي دي (  شنةةةةكي  ش  ةك(    
كةة نةي بي  ؤ يي   يم، ثةم ي  دمرة بسس بةبسةس  
رزة كييتة خةيت يمرةة دمثية ، ،  ةؤك نم خؤ ةم     
بؤ دملوم  ي بة )د لطشد  شو لة ةةلوم يةةدي( ،  ةةي   م    

   ةةةةي ن   م بشيمِكثي  ةةةةةر  ي  جيةةةةشي   دمة( ي تيش ةةةةك 
يةدة    ةةةةةةةيم لةيةةةةةةةجنش م تي ِ   ةةةةةةش  لةجة ةةةةةة ة(    
 ي ي ة ةةةرم خةةةيت ي بي يةةةيم(  ةةةي مت  ةةش  ةةةكخ      
ك  طة  بةم ، دي ( يةةي ية   ينةة بةؤ( دمكيةرةةي(  رةة        

) ي  س يةي دلوك نةيم ة ة رة   ة ثةنش( دمبشتة بةةك  
 يةي رشتة( خؤ ةي سش دم س نشرةي  سو 

م ييم( بةتةنيش يةيم ي   نيية، رةي تة يةي يشك
بةةةلو   خ ليةةةشي تش ةةةة ةرم نشد ةةةشكم بةةةؤ ية ةةة   د   
بة ةة ي   رةةة قةةةت بةخؤ ةةةيم نةةةد  م، يةةةي ثيةةشيم(      
نةةةةيمد  ةةةشلوم لةةةةرؤ   نةةةشيمي نش ةةةةي(  يةةةةي ج  نييةةةة  
خةةةةةيت يم بةخةبةةةةةك ب ي  ي ةةةةةس، بةةةةةلو   لةبةةةةةةك ( ي    
نة ييةةةةةةرشنم يةةةةةةي جة ةةةةة ة  ةةةةةة  ي ثةةةةةشك يم يكد   

طش ت  ةةةةةةشيم ثةةةةةةِ  يشكم ييمرةةةةةةشنم دمبي  ةةةةةةةيم بةةةةةةةني
لةيةد شكمرشنم ك دم ي ، ، ك ظة( يةي جة ة ة كييتةة   
دمرةةةشت، ك ظة ةةةةرم كة ةةةم رةةةة يةةةشك  م ي  ةةةشد( ي   
خؤ ةي سش بةتةنيش لةِك  م بي ي ةيم ثي كمبةخيم ، 
يةن يرةة بةثي زةةي نة( يةةي ة شنةة ثةِ  ة يمة يم( رةةة      

شنم د   تي ثةِك( قةنشعةت بةيم دميي ،    (  بؤ نشلوةةر 
ي يش شةمرةةشنم كةب بطةة ( ، لة ةةةثؤلةرشنم جة ةة ةد  
ق لوكي  ةةةةةيم، ية ةةةةة دم شنكشتةةةةةيم  ةةةةةك كة شنةرةةةةة(   
كة شن  ي ةةم ة ثةةؤنم ) ش ةةؤ نةةشك( رشيبشتةةشو ) ةةشلوم    
رزةةة ج  نةةة خةةةيت يمرش و رةةة  ةةشكرية بةةةج  ن        
كة ةةشنم د دمنةةم  ي يشي تةةةخ   م خةةؤ( بي  ي ةةيش ة،   

لةخ كة شنةد  دمبي ني  ةد ( يةي خؤ  ة ة(  شكرية 
رةةةشتم  رةةةة ييلةةة شخ لةرةةةة  ي يةةةةي ( يةةةةي كة شنةةةة       
يمكدم ةة ( ، يةةةةي كة شنةةةة ة ثؤنييةةة بش ةةةم  ةةةةةرم   
 ةةشلوي  م  ةةة   دمرةةشت لةرةةةنشكمرشنم  ةةشك( تؤريةةؤ،  
بؤكةي رةةش  يش يةةؤ( دمرةةة  ي ثشكم ةةةرم  ةك يةةةدم  
تةةةش  ةةةي ن لةةةةثشر     ةةةي  م( دي  ةةةني خؤ ةي سةةةش  

دنم  ةةةةةةي   م تةةةةةةي ي   يمك ةةةةة  ، ي تةةةةةة بة ةةةةةةكب   
لةتي ِ   ش  لةي رزة  ي نة رة ج  ن    رزشنم  ةشك   
ي لةتةنييةة يشنةيم بةةةِكييتم ي بةةةنس رةة  ي( لة ةةةك    
ثي  ة ةرةةة ش  ك ريةةشي ، يةةةي ثيشي نةةة  ةةش  يةةةيم ش     
نيةةةة نةدم ةةة يش  تي  مبةةةكم ، نةخةبةةةةك ش  ب ةنةةةةيم،  
بةيةةةةةةك ش   يةي نةةةةةةة يةةةةةةيلو شدم   ةةةةةةش ي  ب ةةةةةةة    

بة ة )رة لةتةنيي يشنةيم خةةي بكية  و    يةيمنكم ش  
رةةةةةةشتم  يةةةةةةةي ثةم ي  د نةةةةةةة دم ةةةةةة ة  ةةةةةةشلوم رزةةةةةةة    
خةيت يمرش  يةخ  ةكجشنة ش  بؤ دمخ     ةةيم  نةشبم    
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يةةةيض رةةةشك(  ب ةةةة  رةةةة دة(  ميقةةةة، ةنةةةة( خةةةشيمنم   

ي تي لةرةةةة ي  بةةةة )ييطؤ ةةةمو ثةم ي ةةة د دملوةةةم   نةةةشبم  
ثةجنةةةةت تة  ةةةة دم ةةةم رزةةةة خةيت يمرةةةةيم  ةةةش      

 ككم( يةك   ي   ب ة( لةي بشبةتة يةيلو
 ةةشكرية يةةة ش  يةةة   ينم يةةةي كة شنةةة، بةةةطخ      
بة ةةي  م ةرم تةة  ة ةةشيم، لة ة ةة ي  يك  بةةؤ ني  ةةؤكي   
بة ِ ةرةةةةةةةة بة ةةةةةةةةك  مك ةةةةةةةشد  رزةةةةةةةي  م ة ثةةةةةةةؤنم    
لةتةنييةةةة ييةيم دمبةةةةم  )جةةةة  ن    يةةةةش  مت بةةةة يم    
لةة شمنك  بيكي مو يمر   شكرية دملوةم ، لةةي  ة ة ةد     

 ي ن( لةج  نم رزةرةي لة  ةةرم ت  يةةيم   لة  ةي 
لةخ    كنةةةةةةةيم( كة شنةرةةةةةةة يمك  تةةةةةة يم، رةةةةةةشتم     
لة ِ ةرةرةةة د دمبةةة (  ي تةةش م بةةةتش م لةخ    كنةةةيم( 
كة شنةرة بؤتةيم بةبؤ  ي بةك  ة( رزة خةيت يمرةي 
كة شنةرةةةةة نيَزةةةةة بةةةةةنس رةةةة  ي دمبةةةةم ، بةةةةةيي َ، ي 
 بةةةةةةةر كتم يمط ةةةةةةم ث  ةةةةةةيشكمرشنم لي ث  ةةةةةة  ي نم
 ِ ةرةخشنةرةةةةة دمد تةةةةةيم رةةةةشتم  لي ةةةةم دمث  ةةةة        
رشكم ةةس دملوةةم  )كة شن  ي ةةي  م ة ثةةؤنمو يةةةك يمرةة   
يةيم( يك   ة بةخؤ  ة ةرةيم ب شت رة بةةدي خ  ي(  
دم ي  ي  ةةةةيم تةةةش لةةةةخ دي  ةةةني كة شنة ةةةك  بةكجة ةةة ة  

 دمبم  
ثشلوةةةي نم كة شنةرةةة(  ةةشكرية ثيةةشي   م نةةةيمد   

ةي ية ةةةةي  ةيم  ةةةةةك   ةةةةشلوة، نةةةةشي( نييةةةةة بةِكم ةةةةةلو  
خي ة ني  م ي كي   ر  تم، يةيض رةشك   م نةةر دييم    
جطةةةة لةن ي ةةةني نةةةةبم ، لة ؤ ةةةة ة يةرم تةةةةي يد   
دمة( لةخشن ي ةرةةةةةك  لة ةةةةةةك تةةةةةةك ( رؤلوؤنيةةةةةشلوم   
دكيي ةةة    يم لةةةةني   ر ي ةةةا ي  ؤ ةةةي شد ، يةةةة  ي    
ثة  منك يةرشنم بةي دنيش ةيم لةي يتشكم ية  شنة ةد  

رةةةةة بةةةةؤ كةةنش ةةةةة(  ةةةةشكمرة(    خةةةةؤ( دمبي ي  ةةةةةيم 
دمن ي ةةةةم ، يةةةةةكيميش )د  يشنةةةةشو( رشكمرةةةةةك( رةةةةة   
يةيم ةرشنم  ي  ش ثشلوةةي نم تة ةة  ي  رة دييمي    
لةخةينم خؤ ةي سة ييةرم بي كمنطةك  بةؤ  ةةكيمكم     
رة  ةكخة ةرةةةةة( ة ةةةةشيم، بةةةةةخ  شنش ةةةةة كة شنةرةةةةة     
 ي نكنةيم ةرةةة بةةؤ تة ةةةني  م دييكيدك  ةةني ن قةة يخ   

 ي   ييةرم  ةكري يك ي ثة   يةةي   ب ي لة ة شيم م

بةةةةنشد شك(  ةةةشيمِكي نم  ةةةةكر دمرةةةشت، كة شنةرةةةة     
ثة  ش يةي ثيشيم دم ي  ،  رة لةية  ي   ي     شت  
لةةة ؤِكميم نة  ةةة تةةش لةة شنةةةيم، بةةةطخ كة شنةرةةة يةةةي  

  يني  ةيم رةة  ةك رةةخ ثة  ة     ثيشيم دمخشتة ني   ية 
لةةةةةةي تة ةنةةةةةةد  تي ةةةةةم دمرةةةةةةي(  يةةةةةةي ة بةةةةةةيش ش     
يي  شنةيم ةتم بؤ يةةيم( رةة ثشلو ةةك( خؤ ةي سةش     
بةيي ةت م لةةيم( رةة  ةةكر  ة ي  م بةلوطةنةي سة ة،      
ية ةةةة  يي َش ةةةة بؤيةةةةيم( رةةةة جة ةةة ة ثةةةة دمبةةةم ،  
دمث ري  ةةةةيم، د دمرةةةةي( ، بةةةةطخ يةةةةي نة سةةةة( رةةةة    

يةرم ن (  بة ي ن   م   شت ميم يةشكم يي  ية  ي بة شن
دمرةةةةش دم ةةةةس لةةةةة لم ة ةةةةش  ب ةةةةشت، ثةةةةة نشبي ةةةةس،      
 ة ةةةلةرة  ( ثشلوةي نةرةةة(  ةةشكرية ثة  منةةك( بةةةي  
  تة ةةةةةيم نييةةةةة )خؤ  ةةةةة كةة(  لةةةةةِكةة    ي  ةةةةش    
دم ةِك  ةةةةيمو بةقةةةةد يةةةةيم( ثة  منةةةك( بةةةةِكييد نم   
 ةةةةةة عخيةم( خؤ ةي سةةةةةة ييةيم ية ةةةةةةة لةيثةةةةةةةِك( 

ك  رةةة بةةةيي َ،  ةةشيمِكي نم  ةةةكر دمرةةشت ي   ثة   يةة
 ةةةةةشي( لة يشن ي يةةةةةشني  م  ةةةةةشدم ثةةةةةش  يةةةةةةيم(     

 ية   ينم )لةخؤ ةي س يش   د و ة ش 
 شكرية لةخ كة شنة ن   يةد  كمخ ة لةرؤ ةةلوطش(  
ني    ةتم دم  (  لة يشنة( تيية  خسة  ة  ةةك يةةي     
ةنشنة( لةخشنة( خ  كميم( رؤ ةلوطةد  دمة ة  يمرة    

  ي رشكمرةةةةةةةةكمرش ، بةةةةةةةةطخ  ةةةةةةةشكرية  ةةةةةةةؤ  نييةرش
لةثةةةك ي  ة( ة شنةةةيم يةلويشنةةكم  (  ي دم شاشتةةة نةةشي 
 ةةةت،  ي ِ  نةيمرةةةيم يةةةكيمر  يةةةيم( لةةةي رةةؤت ي   
ثي  منكم جؤك يجؤك نة ك  شك ش  ب ةشت بةةكمي  ةة  (    
يةةش  د( لة ةةةك  ثةةةِكمرشنم كة شنةرةةة،  ةةشكرية رةةشتم  

خةةةةؤ(      ك ةةةةس لةةةةةي يةلو   سةةةة ة   ةنط  نة ةةةةة(  
دمرةةةةةشت بةةةةةؤ  ةةةةةؤ  نيية خةةةةةة كشكمرشنم،  ةةةةةةيد (    
دم ةةةةطت ي   لوكةةةة ينم يةدمبةرةةةة( خةةةةؤ( دم  نةةةةم    
بة ةةةةةةةةةك خ    ةةةةةةةةةكد  لةِكةةيةةةةةةةةةطت ي كةةيةةةةةةةةشي د  
 ةةؤ  نيةرشنم بةةةي  ةةي  م ة يمكدم ةةة(  رةةة  ةةشكرية     
دم ةةةةةةي(  ي يةةةةةة  ي قةدمزةةةةةةرش  دمبةةةةةة   ، ، يةةةةةةي  
قةدمزشنةةة( بة ةةةشي(    ةةش  ي كقةةةةيم  ةةة  ( يةةةةي    

 نم لةةنش  دمرة  ت   
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لةِكة شنةرةةةةةةةد  يةةةةةةةي ةنشنةةةةةةة دمنش ةةةةةةني رةةةةةةة     
رشك طةةةك يش  لة ةةةك ة ةةشنم ثشلوةي نةرةةة جي  ي يةة  يم 
لةي نةةة  د   ةةم،  لؤكنيةةش( جةة    رةةة بةةةيم نش ةة  يم    
 ةةة ( لة ؤ ةةي ش ة، د  يشنةةش، يةةةي رشكمرةةةكم( ك  (  
نةةةب ي لةبةك  كةةةك  ةةشرةرشنم خؤ ةةك  بةةؤ ثشلوةي نةرةةة    

لي ةةةم، رسةةةيَي ش يةةةةي ةنةةةة(  يةةةيض ر   يةةةةي يمك ةةة ( 
يةةؤ  ( بةة ي ي بِ  شك ةةك  بي ةةي ،  رة ةةم لةدي  ةةشتك   
كيي مكد( ر دي ي  ( لي  ي  شي نة  ي  ش، رش يلك  يةي 
 ةةةةةةؤ  نيية ثةةةةةةةم(   ةك( لةةةةةةم  قكةةةةةة ي   دمرةةةةةة د     
لةبةكيةةةةيم(  يةةة ةك ةرم دلوسةةةؤ ي بةةةةكدمي خ بةةة ي،   
يةةةكيميش كة ةةش رشكبشرةةشا خةةشيمنم  ةتشنةرةةة رةةة    

ك    ةيت يم لة ةك يةيم( يةة  ي يةةيما   لة ةلويك  
ي يشكم ييمرةةةةةشنم بةةةةةؤ جي كةةةةةةةجم  ب ةةةةةشت لةةةةةةةثي ة    
ية  ي ةةةةيشنةيم )د ليطشد  ةةةةشو( جةةةة    ي ثةةةةشريةمي 
خةيت ي رة ية  ي  ةة  ةرشنم ثشلوةي نةرةة دم ةؤِك(     
ي دمتشتةةةةةةةةةةةةةةةةة ني ةةةةةةةةةةةةةةةة  د يم     دمكمرةةةةةةةةةةةةةةةةشنم  

 خؤ ةي س ييةيم دي ( يةيم(  ةك(  ثم ب يم 
رية بةؤ ةنةة  ةي ةشيمرش     يةي   ةنطة ةة(  ةشك  

ية ةةةةتم كم ةرةةةة( بةةةؤ  ةةةشطنم دييك(  ةةةةكدم م     
  ةةشلوم خةةؤ( دم ةِك   ةةةيم لة شدميمك يةرشنيةةك   )بةةؤ     
يةةةةةيم( بطي ِ  ةةةةةيم ة ةةةةشخو د   بةةةةةيمد  دمنةةةةم  رةةةةة      
لةجةييةةةةةةةك(  ةةةةةةي    ( ة ةةةةةةش  ي بةر دنةيم ةةةةةةك     
قةةةةةةةةك  كبشك( ةنةةةةةةةشنم خي ة نةرةةةةةةةة( ي يةةةةةةةةي ةنةةةةةةةة  

خة ةةةةةتيش  رةةةة دييم  رشكمرةك نة ةةةةة رةةةةة لة  شلويةةةةك    
لة شكة ةةةة ةرة( خؤ ةةةةك  )يشك رشتشرةةةةش لةةةةةبشر يك(    

لةةةةةد   ك يمو  ةةةةشكرية  1927رؤلوؤ كيةةةةش رةةةةة  ةةةةشلوم 
دملوةةةةم   يةةةةةي ةنشنةةةةة رة ةةةةي  يةرم بةةةةةيي ةي دلوي  ةةةةم    
 ي  مبشنيةةةش  يةةةةب ي ي بة ةةةي  م ةرم خؤِك ةةة شنة(    
بةية  ي  م  ةك  مي( كم  شك ةش  لة ةلوةك  دمرة دخ،    

رية  ةةةشرة ش  دمد تةةةةةيم،  لةبةكيةةةةيم يةن يرةةةة  ةةةشك   
 ؤ  نييةرشنم لةةدة مخم  ةةك  م ي ةةيم دميي  ي  ةة     
ني ةةةة  بةية ةةةةش ن ي ةةةةي ةيم، يةك ةةةةةنكم  ةةةةشكرية    
لة ي ِ  نةيمد    شدمِكة م دمرةشت يمرة  بةؤ يةةيم )ة ةش      
بةةةةم  تةةةةش بيطي     ةةةةةيمو يةةةةةكي    شدميمك يةةةةةرشنم     

نةةةشين يا رةةة دييم، بةةةةطخ لي ةةة مد   ةةة يكم لة ةةةةك      
ةكيمر  يةةةيم( ب  ةةةم   ةجني ةةةة(  ر كت  دنةةةيم يةةة 

  شنةرةةة( ي ةة  ب ةةشت، خةةؤ( لةةة ةك بلوي يةةم بةةةدييك  
دم ةة (  ي  ةك بة ةةِ ( ي بة زةتةةةيم دمن ي ةةم  يةةي   
يمرةةةة  يم ةةةةن بةةةةم   ةةةةش   ي ِ  نةةةةةيم( كييد يمرةةةةش    
يةةةةكيميش د شلؤ ةةةةرش  رةةة كت  يةةةةكيمر  تييةةة ي  م  
خي ةةةةة   ي بةةةةةةيش شةم  ي بةةةةةةِك نشي( رة ةةةةةم  ةرةةةةةةخ     

م ي ِ    ةةةةيم، بةةةةطخ يمرةةة  ك ي يةةةةرم    ي ش ةتةرةةةة د
كيينةةشركة قسةةةرشنم دمبشتةةةيم  ةةةك بش ةةم ر ي ةةا ي   
د   نة  ين ي  ةكيةةنه رةة يةة  ي ية شنةة خةؤك رم      

 ة شنم ب ي  
يةةةخ رةةشكم ن   يةةة( يةك ةةييةرم تيةةش بي ةةس دمبةةم  
يش ةةةةةشةم بةةةةةؤ يةةةةةةيم ب ةةةةةة   رةةةةةة  ةةةةةشكرية نشي   ةةةةةةي  
 كنطشنةيم ةةةةةةرم تش كةةةةةةت بةةةةةةخؤ( ية ةةةةةة، يةةةةةةكي  

ةيش شنم بة ةك خ    ةك( يك شد  تي  شثةةِك(  ي بة يم   ب
بةد شكدم ةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةني     بةية ةةةةةةةة ي  م بةةةةةةةة ي  ي     
بآليب ينةةةةةيم( جةةةةة شيمك م ي ك  ةةةةة( كمخ ةةةةة        
لةنشيمنةةكمرشنم كمخ ة  ت ةةك ،  ةةشكرية يش شدم يةةةرم  
  لوةةم ية ةةة بةِك دم ةةةي نةةشت  ن (  ثيةة ط (  تةة (  ي   

ِ  نةةةةةةيمد   ةك رةةةةةةا يةيلويشنةةةةةك يم لةتةةةةةةر ي م  ي 
  ش م ب ةنةيمي لة ي    (  ي ِ  نةيمد   ة     ثي ةم   
يةةةةةلوط   تةةةةش بةةةةة ن   ةةةةؤ  يةةةةةي ي قينةةةةة يش ةةةة ش ة(  
 ة شنكةتة ثلةرشنم  ةك ةش ك ي ،  ةشكرية بة ةةري      
لةي رة شنة دمة ي  دك(  رة لةةة شنم خؤ ةك  نشيبةشنه    
ي  ةةةكيمك( بةدم ةة  ي  شيم، ية ةةة  دي (  ةةةنك   

ط   يش  ) ةد  ش   تةنيشو يةة رةة   كة ش  رة بةنشيبشن
 نؤبلوم يةدمبم ثي  مك  ت  1982 شلوم 

لةةةةةةةني   ن ي ةةةةةةةك نم ية ةةةةةةةك  ش(  تي ةةةةةةك ي    
ق تشتشنة نش   يمرة( )ي قنيةتم  ةير (و  ةشكرية   
تةةة  نم جي ةةةشني  م  ةةةير  يةةةش ي ةي  ةك ةةة ِكيي  ةك     
دكي س ب شت رة لة ة  رشنيك  خة شأل ي ي قيع بة ةي 

 ة ةرةةةةةك  رةةةةةة لةةةةةةيم دم ةةةةةي س    يش ةةةةة ش دمبةةةةة  لةي   
يةكدييريش  بةد  يةةيم لة ةةك يةةيم ك    ةةيت  رةة      
جي ةةةشني  م د( بكة نةةةةيم تي  ةلوة ةةةةي بي ةةةس لة ةةةةي     
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لةيةةةةيم،  ةةةشكرية تشن ثؤرةةةة( دم ةةة، ، بة ةةةة تةةة  نم  

 ليؤنةةش  خ    ةةةةك بةةةجؤكميش   ةةةشنم    ةةكيي بةةةة (    
خؤ ةةةةةةك  ك ب ي يةةةةةةم  رةةةةةةة بةكية ةةةةةةةرشنم  ةةةةةةشكرية     

 ةةةةك يةةةةي   شنشنةةةةي بةةةةكدمي  ية    يمك ي ِ دك يمتةةةة 
 ةةشيمِك  م بةكيةةة م نةة   م تةة   ي ية  ي ةةيش  يمرةة  
 ةةةةةكةرم رةةةة يبم  يةةةةك   رش ةةةة ة يتةةةةةنم دملوةةةةي     
نةةشت  نني   ثش ةةم نةرةةة   لةبةكيةةةيم( يةةةي ة شنةةة      

 ة شيم تش بيطي ِ    ةيم 
 ةةشكرية رشتي ةةة  بةةةدي ( ثشوةةةشيم دييكمرةةةشنم   

ةي لةةةني      ةةشدميمك م خؤ ةةك  دم ةةةِك(  يش ةة ش ةتيي  
 ةقي ةتم يةي ة شنةد  رة ة شيم دكي س دمرش لة ة   
يةيم( بة ي  م( ة ةشني  م نة (  ية ةة رةة بِ بِ مرةة(      
ي ةةة ة، لةنةةةةك ش  ةةشكريةد  )ة ةةةش  يةةةيم نييةةةة رةةةة    
 ةةةري  َش  تيةةش دمة ةة ، بةةةلو   يةيم ةةة رةةة لةبة شنةةةي  
 ةةةةؤ  بة ةةةةش  دمرةي   ةةةةةيم تةةةةش بيطي ِ   ةةةةةيمو بةةةةةخ    

ثةةةةِ   ةةةةةي دمرةةةةشت ي دمك شرةةةةشنم    ي َةتةةةةة خةةةةؤ(
 ي ِ  نةةةيم دمخشتةةة  ةةةك  ةةش مك ( ثيةةس ي كة شني ةة      

ثي ي ة  دمرشت رة بِ بِ مرة( ي ة(  ةير يش ي ةي  
 ةةة ك ب يني  م ج  نةةة بة ةةشرةرشنم  ي ِ  نةيم ةةةرم   
ثةة  رةة  ةةلم  دكةي دملة ةة  دمرةشت لةةِك  م يةةي       
 ي ش ةتةةةةة بزةةةة يرشنةيم رةةةةة لةبةةةةةك م ك  ةةةة طؤ م  

نةةةك   تةةةش يي َةةةة بةخؤ ةةةييةيم ثةةةةِكمرشنم يةةةةي  د يي  ش
كة شنةةةةةة يةلوككم  ةةةةةةيم، يةةةةةةي كة شنةةةةةة(  ةةةةةةكمِك ( 
نشينييةةةشنة خة كشكمرةةةة( ثةةةِ م لة ةةةشد(، كة شنةرةةةة   
 ي َةتي   بةيي َةةي بةثشلوةةي نم كة شنةرةة  دملوي ةس     
رةةةةة ثي يةةةة   ةةةةةري   لةثشلوةي نةةةةةرشنم ثةةةةشيلؤ رؤ لةةةةؤ  

ض يت  ةةةةتم )ية ةةة   د  بةةةةيم( رةةةة يي َةةةة بةةةؤ يةةةي    
رة ي  م  ةك كيي( يةةخ  مي يةةيم يةيض نش ة ةةنني،     

 ية  ي  م كييخي  ةكمو 
 
 
 

 سةرضاوة
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"ثاااا ثات ث ركثاااا م " ؤممنى مابراااا       كثاااا    
  مسي  ر مكيانم لة  َيوان سَي ش ك مى ؤثكةثااا را    
مابذت ئةركابكة هةم لة سةم رتم  اة ةاةلىك  ثةمبشاة    
 يخوَثنَيتاااااااةمنَ هة ااااااااَثكي  ثَييااااااا ن  ومساااااااة م    

ساةؤ  "ؤنكةن. كةضي را مكيا  اة مبرا        فةمارؤشي
ؤا 1967زبمرك   سكامن كة لاة سا لى     "س َل رة ي ثي

 ومساااايوثةريَ كةساااا  َيكي زبم سةمساااا ر  ثَياااايَ    
السااا ثي ؤنكة اااةمن. "ةؤشةمثةاااخ لةساااةممنةت    

ثةكَيكااااااة لااااااة مابر  ااااااة هااااااةمن     1985كااااااؤلَيكا"ؤا 
ةؤشةمثةتةك    كة  ة ثةكَيك لة مابر  ةك    ئةظني 

 ااااؤ ؤنككَثااااةَ زبم  ةمضاااا مم رااااةزنَ لااااة  حيةاااا  ي 
ؤم ياا ت ئةؤن ي راااا. لااة  َيااوان ئااةم سااَي مابر  ااةؤام     
زبم ااااةت مبراااا ن م ضااااكبكةك    راااا مكياؤا رااااة       

"  اة مابرا  َيكي زنتاة     1975 –"ث ثات ث ركث م  
ؤاؤن كَثة  اؤ ةوَثنا اةمنَ رَييةث اي لَياي  ومساة م      

كي الى ةوَثناااانماما   ئاااةؤن ي رااا مكيا  اااة مبرااا  يَ  
  َيانمنم م   ةؤش حية  ي  ؤ ككامن.

هةلىبةرة مابر    "ث ثات ث ركثا م " ش ثةاتةت   
ئااااةم هااااةروم  وراااا ن م هَيكشااااة  ييااااةَ هةمضااااة ان   
ةوَثناااةما ي رااا مكيا ةؤثااا ن لاااةى مابر  اااة  اااة ؤممم     
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ؤن كن م  ة  اةماممؤ لة اةَل ؤمم مابر  ةكاةت ؤثكاةؤا      

اَ فكبشي كةررت  اومَ ؤثا من ئةمنشاي ن لاة  ؤ  دَيكاا     
ؤمارااااك فكبشااااي ئااااةى مابر  ااااةش  ةث ااااتة ئ سااااخ   
شاا ك منك    ؤثكااةتَ رااة    لة ااةم ئااةمنت سااتةري      
ؤكت رؤمنكااا ن ماى كاااكؤ كاااة ةوَثناااانمامان مامم لاااةى   
مابر  ة  كةن كة لة ؤم ي ت ئةؤن اا حةك ثةري ذث  ي 
ئ شاااككا م ثاااة      هاااةروم ؤكت رؤمنك  اااةَ ؤنكاااكَت  

ة يي رة اة  ئ ها  –من  مابر  ةكةت "ر مثو ظ م ا ""  
كة ث لىةما ةكةت ئةمث  هةم ؤكت رؤمنَ كة ؤنككَت  –

منوم ااةت سااةؤاى حةااةث   َيااةَ ئؤكةااتؤ ثنؤشااَيةَ  
ةوان ظينةاة  اؤرياَ منف ئيا  ركمةي.اؤ.. ثا ن هاةم       
ثةكَيك لة ؤكت رؤمنك    ئةركثك ى الرني كاة هاةمؤمم   
 ومسااااةمنكة ككؤممث  ااااة  ااااة ث لىااااةمان م منوم ااااةت   

نم  يياة لاة ئ كا م م مبحاي     ستةرك مىَ  َييورا ن  اةؤ  
ساااات لني م فكا كااااؤ م ك ساااارتبَ هةلىبةرااااة منوم ااااةت  

ي ؤكتاا رؤم لَيكااات  يراا مكيا م ظ م اا "  ااؤ كةساايةر  
جيااا مازن.    كثااا    مساااي  رااا مكيا من  ثيااا مَثكي    
ضةث ؤمم منوم ةت فةمارؤش ككؤممن: ةوان ثاكبن  
م فياااااااال ك سااااااارتبَ هةلىبةراااااااة لاااااااةمنؤا زبم لاااااااة     

مكيا  ة  ومسةمَثكي ماث ك م ةوَثنانماما ي ئةؤنب ر 
لاة  ةلىاةى ؤنؤننَ  اة ر ثبااةري كاة هاةرومر ن ؤنزا ااني      
)راا مكيا م ك ساارتبو ؤمم ؤبسااخ  ياا  ي  ااة  ياا  ني. 
ساا لىَيك لةرةم ااةم  ااوم كااة مبذ  رة ومسااَيك  ااة  اا مى  
"ةؤم ة مارؤ"" لاة "ريا ري هكالاا"  ومساي "زبم     
زنتةرااااة  ااااكاما  ااااةمن  ككَثااااة كااااة منوم ااااةى ئااااةم  

ؤمنت )ثا ثات ث ركثا م و ثينؤشاَية  اَي ثارت لاة       ؤكت ر
ك سرتب" هةمضة ان هةر ن مبذ  رة وم" مااثيةث  اا  
كة ر منكو   منمااساخ حاةفت ك  ي  ك سارتب راوا       
هةم هةروم  ومسةمان م مابشنبكان فكثاو  ااام ةاؤَل    
 ك رااااااة ضاااااا مت هااااااةم هااااااةرومث ن لةسةمر سااااااةمت 
م ئاااةركثك ى الراااني. هةلىبةرااااة زبم اااةت ئاااةم سااااك الى    

 .ةثي  اة كاة ئ ماساتةت را مكيا ؤنكاكَث َ لاة ةاةلىكي        
)كو  ونمنثاااة كاااة لاااة  ااا م مالىرااااان م كةضاااي هةساااة  
ؤنكااااةن مان لااااة زثناااااانَ ئااااةمان ؤنلىااااَي  ؤكتاااا رؤم      

ساااتةرك منَ جااا   اااك م  كاماكااا    هةمضااايية   َياااةَ  
ؤثاا من راا مكيا  ااؤ ر منثااةكي ؤمَثاا  لااة ك ساارتب  اثااك   

ضاة ان  ةشاَيونثةكي    ومنم ماامَث ك مث ي  اومنَ هةم 
منمسااي ئااةمك منى  ااةككؤممنَ  ااةالىى ةااةلىكي )كو اا و 
 ور  ي ن لةمن هة ومن كة ك سرتب هاي  شاتَيك كا مى    

 رَي   ك   م كةلىكي    َية.
 ةالىى ئةم سك الىم  .ةثية سة  من   ة سي سة  
مااساااتةَ  اااة  ةاااوؤى ئاااةؤنب. )ثااا ثات ث ركثااا م و       

ك م ئة اَث اةَ لاة   مابر  َيكي ف  ت زثية م ثكان لاة ساي   
هاااةر ن ك ري ااااا ماني م ماث اااةت ؤن ةماَثتاااةمن  ااا م    

 ةوؤى ما يع.
ئةمنش مااستة كاة   مساي  را مكيا  اكاماى ماثاة      
ةوؤى ذث نَ  ة هةروم الثةن م   منك  يياةمن ثاكان لاة    
سي ك م ف  ت زث َ  ة ر ثبةري لة ئةركثك ى الرنيَ  اة  

ة ما ياع  مار  ؤثوامَثكي ئةمن اان ئةساتومم ف  ت زثا  لا    
جي    ك رةمن. ر مكيا سةمنر  ث سا ت ةوَثنااَ  اةالىى    
هةم زمم ةزمم كةمرة   م ؤم ي ت مابذ  رة ةمىَ ئاةى  
ثي ااااةثةش ك مثيااااةمت زبمت هااااة وم ئااااةم ك رااااةى  
ر مكيا  كت لة  ومساي  ضاكب  م مبرا ن كاكؤنمنَ     
 ااة ر ثبااةري لااة سااةمنر ى ثة. ك  ااةمن. هةمضااة ان     

ن ي راا مكيا ثااكا  ااوم لااة هااةم لااة سااةمنر من كاا مى ئااةؤ
هو ااةمَ  ااةالىى هَي اات  ساانوممؤام  ااوم. راا منكو ساا لى  

كااااة ضاااااكب   ااااوم  ةشاااااَيك  سااااةمنكي لاااااة     1965
جي ااااااااا    ش مبضاااااااااكة  –ئةفةااااااااا  ةت رااااااااا مكيا 

ةةث لىييةكااااااةت )ر كؤ ااااااابو لااااااة رَي ااااااكي ئااااااةمؤا  
ؤمنمش ثةمنَ ئةم ك رة  وم كة )رةكةيكؤو ؤنذث َ لة 

اثاااةمن م ثةكةاااةم ساااةفةمَثكي  اااؤ )ئ كااا ثولكؤوَ  ةما 
 ضااااومن ر لىااااةمن م ساااا لىَيك م  يااااو لااااة ث ااااة رَيااااات  
 ومسني ؤا ي اةَ لاة كؤر ثيااا راوا   ؤنستنومساي      

ساااةؤ سااا َل راااة ي ثيو راااةمام  كااا  . ئاااةم  ثةكاااةري )
مابر  ااةى كااة  ةمثااةمات ةؤشااي م سةمساا رييةمن لااة   

 1967ئااةركثك ى الرااني ثَي ااوازى لااَي كااكام ساا لى       
 الىمككاثاااةمنَ هاااةممنه   اااة زرااا    ئيني.يااااث  لاااة   

ؤا ةااااااةالىري  ااااااؤ .ىي 1982ؤا م لااااااة 1970ساااااا لى  
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ثَيبةة اااكاَ ؤثااا من  اااوم  اااة ثاااةكَيك لاااة مبر  اااة ثاااكا    
     ؤم ي .فكبشةك

ئا ل .   "ثا ثات ث ركثا م   "سة  من   ة مبرا     
 ااي. ممق  ة  تااةري ماثااة كااة ئااةى مابر  ااة ضااكامثكا م     
 ا جَييكنَ هااةم  ؤثااة ئ ساا ن  ييااة م ةااؤت  اا ؤا   ااة  
ؤنستةمنَ لاةم  كاماثةشاااثة كاة لةما ةثاة ك مثياةمى      

 ةسااةم  "ثوليةاايج")جااَيمج جااؤثجو لااة مبراا      
ئااةمنث ن مااسااتةَ  ااةالىى   راا مكيانمن هااة َية هةلىبااة    

  ككَثاااااة ك مثياااااةمت )ملياااااةى فؤكناااااةمو فاااااةمارؤش 
راةمذري   – الوعي   ككَثة. ئةم شَيوازنى كة  ة )ري م 

و Stream of consciousness –ثاا ن شااةثؤلى  هااؤش    
  ساااااااااكامن رااااااااا مكيا من   ومساااااااااةما ي ؤثكاااااااااة    
 اااةك مث َين منَ  اااةالىى ئاااةمن راااةمذري هؤشاااي ر كاااة      

ؤا "ات ث ركثااااا م ثااااا ث"كةساااااَيك  اااااة ومن كاااااة لاااااة  
 ااةك مه رومنَ  ااةلىكو هااي  ةرةمنثااة   ااومنَ راا مكيا    
 ةشاااااَيونثةكي زبم   ئ سااااا ثي لااااااة  ااااا م رَي ااااااكي    
ث لىةما ةك  يااااااااااا ؤَثاااااااااة م ؤنضاااااااااَيةَ ث لىةما اااااااااة 
سةمنكييةكةشااااي ث ركثااااا مكي ساااااتةرك من كاااااة لاااااة  
رةراااة َيكي   ؤثااا مؤا كؤرااا ثي ثَي ااا رومنَ لاااة  َياااوان    

ك راااا سااة  من   و ساا َلَ لااة هااةر ن  232و راا  )107)
كةس  ة ؤن َياة  ئةم  ةم ستةرك من  وَثم ن لة هةروم 

كاااة ةاراااةري ن كاااكؤممنَ ئةما اااةت لَياااي ركسااا منَ      
ئ زامث ن ضةشتومن ث ن  ة فةمر    ئاةم لة  مضاومنَ   
ثاا ن ئةما ااةى ر.كةضااي هةمنسااي شااَيت  ةت  ااومن م   
ئةما ةشااي كااة  ااة هااةزامنه  رناا لى   ااَي   مثاا ن لااةى      

  ومن.
  ةكة زبم  ةة ااني م ماازامن م شااَيوازت ثةة اا 

ثااكا لااة ممؤنك مثيااةَ  ااة مبة م مانهة اااَثكي رااةتبكت   
 ومسااااكامنَ ك مثيااااةمت لةسااااةم ةوَثنااااةم من  ئااااةم  
 –رؤساايي ثة ماثااة كااة رؤساايي ذن َيكي رينيم ليةااة  

في.يث  اال" ؤاثنا منَ كاة ضةشانة ئييا تَيكي ري ثاة       
و themeةؤت لاة ؤمم ا من  وم اةمنت هاةر ن  كبكاة )     

ةستة ؤنك  . هةر   ةم  اةزا ية ئاةم رَي اكةت     ةمج
 ااوَثي رااةؤنمَتَ ضااو كة    َضااومثتة  اا مى هااي كَييااة   

ثؤمركثتة   تيةكة هي ؤكت رؤمنكةثة م هي ةاةلىكي  
هاااةمَثمي )ك مثبيااا نون كاااة لاااة ذَثاااك ساااتةري ئاااةمؤا      
ؤن ااا لى َ كاااة ؤثااا من ئةمنشاااي ن  اااك يرتن لاااة  اااك م       

ر كاة    ؤضومن م ئة اَث ة م ثا ؤنمنمت م ؤن ياةك     
كةسااَيك. ثاا ؤنمنمت ؤكتاا رؤم من  ر كةكااة" م كااؤت 
ثاا ؤنمنمت  ةرااةمن ثااةك  يك  ااني لااة ساا رةمنةتَيكي    
ؤثااا مثككامؤاَ  اااةلىكو  اااؤ هةري اااة م هاااةر  هةر ثاااة     
لةمَثاااااانَ لااااة  م زنرااااةنَ ؤنكااااكَت  .ىااااَيني ؤكتاااا رؤم   
 ةمجةساااتةت زنراااةن م لاااة هاااةر ن ك رااااا ساااةم  اااة     

من م  ااةالىم  اااة    زنرة ي ااةَ  وم ةمنمَثكاااة  ااة رااا تو  
مانشة   ثَيي ؤنمَثكنَ  ة زنرةنَ ؤكت رؤمَثكة لة  اكت  
هااةرومان  ااك ؤنك رااةمنَ  ااة هااةروم شااتَيكي ئااةما     
ؤثكة ؤنزا َياة. ئاةى  اؤ ةاؤت ةاوؤا   ض من ومساي       

راا مكيا  اا " لااةم ثةثون اثيااة ئاا لىؤزنت      .هةروما ااة
ؤنستةالى  ؤنك  َ كةسَيك  ة هَياانمن ؤنساتةالىراامن   

ؤنمؤنكاااا   م  ةهااااةزامنه  ر.كةضااااي  ااااة   م فااااةمر ن
هة َيكي ةواه  اةى ئاةم ؤنساتةالىراامن ؤنزا ا َ  اة       
هااةم ئااةمن  ااةلىكو ئ راا ؤنن ر.كااةق  اا . ؤكتاا رؤم ثَيااي  

"ئةم ةةلىك  ة رنيا ن ةاؤش    –ةؤشة  ة ةؤت  .ىَية 
ؤنمَثة."  ةمضي ئةمنث ن ؤمب م ةؤهةلىخةلىةر  ا اةَ  

ثكاااة ئاااةمان جياااة لاااةم ؤكتااا رؤمن هاااي  كةساااَيكي ؤ   
    سااا َ جياااة لاااة ثي منكااا    كاااة  وم ةراااة ضااا مت   
ؤكت رؤمَ جية لة جي   َيكي ثكا لاة كوشاي م  اكاث  م    
رؤ   انَ جية لة ر كينةت رك" م رةميَ هاةم  ؤثاة   

  َي ةةث لى  م ئ ر ؤنن كة ر.كةق   .
هةلىبةرااة راا مكيا ئةمنشااي لااة  ااك  ةضااومن كااة     

ؤما ج م ئ ةك  ؤكت رؤم من  ئ ؤنريااؤَثك خب رة ماممَ
ئةمث  ركبظة م  َي هةسة م  ةسة م رَيا مم  يياةَ   
ؤكتاا رؤم رن لىييااةكي ثااكا لااة هااةذامت  ةسااةم  ااكؤممنَ  
ؤنككَت  اةزنثي  اةم رن الى ةشااا  َيتاةمن كاة من  ئاةى       
ؤنذث  م ذث من. ؤكت رؤم الى ر مكياَ  ةمضي هةروم 
 ااوم ي ؤلىكان ااي م زن ااك م زن يااة م سااةث  ا ي هَيااا م 

كةضاااي  اااةؤنم  يياااة لاااةمنى كاااة لَياااكنم  ؤنساااتةالىرةَ 
لااةمَىَ لااة مابر  ةكااةؤاَ  ااة مبحَيكااي زبم كؤريااات م  
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 ؤمشة  زثياااةمن ؤنم كاااةمَثةَ هةري اااة كؤريااااث م     

رو امريااا ت الى  ومساااةم جؤمَثاااك لاااة رَيكاااةلىبومن م  
ثاااا ثات  "ه مسااااة يي ن هةثااااة. ؤنككَثااااة  وركَثااااة     

ضكبكي ث ن ثؤمركَثخ )راة ي ركث  ثيا من    "ث ركث م 
سةم زنمىوَ ثي مَثك كةلةسةم تةمشَيك ؤا ي تومن لة

كااااة هااااةروم ث ثااااةك    منهماااا َ رااااةةتَيك لااااة ؤمبَ  
ؤنستةالى  م هَياَثكة لة ةؤى ؤنةوا  م ؤماج مث  

ؤن َية  ة ةؤلىةرَي َ لةمن ؤنضَية ئةرةث ن ضكبكي 
 هةروم ؤكت رؤمنك ن  َية.

 
 
 

 سةرضاوة
2003 The Washington Post Company 
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بة ثَيضةوانةى زؤربةي رؤمانةكانى تري 
)طابريل طارسيا ماركيز(ةوة، كة لةسةر زةمينةي 
خةياَل و فانتازيا بنيات نراون و، رياليزمي 

ثاوانى  –بة مانا فؤرميةكةي ماركيز  –ئةفسوناوى 
بزاوتى كةسةكاني دةكات،  سةرجةم رووداوو
( بنةمايةكي واقيعي و ِرفاندنَيكِرؤمانى )هةواَلي 

ئاسايي هةية، رووداوى نَيو ئةم رؤمانة لةو كَيشة 
كؤمةاليةتي و سياسيانةوة سةرضاوةي طرتوة كة لة 
كؤَلؤمبيا بة تايبةتي و ئةمريكاى التيندا بة طشيت 
زةمينةيةكي شياويان بؤ رةخساوة و رذَيمةكان 

ةنيا دةسيت بَي تواناييان لة بةرانبةردا هةَلدةبِرن. ت
ئةمةيش وةك ئةجنام هةر بةشَيكة لةو بابةتانةى كة 
بةردةوام ماركيز كاريان لةسةر دةكات، كة ئةويش 
رووت كردنةوةى رووي راستةقينةي ئةو ِرذَيمانةية 
لة سايةي سةرةكيرتين فاكتةري بزؤزةوة كة 

بَيطومان هةريةك بة ديكتاتؤرةكانى ئةو ناوضةيةن، 
شَيوازي خؤي، كة باشرتين منوونةي ئةميان لة 
رؤمانةكانى سةد ساَل تةنيايي و ثايزي باوك 

رووداوةكاني نَيو ثوختةي  ساالردا دةردةكةون.
 ( بةم جؤرةية:ِرفاندنَيكرؤمانى )هةواَلى 
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شوووووَين: كؤمووووارى كؤَلؤمبيوووواي واَلتووووي خووووودي  

 ماركيزة.
وةدى سوووةدةي كوووات: سوووةرةتاى سووواَلةكانى نوووة

 رابوردوة.
قاضاخضيةكانى تلياك و مادة سِركةرةكانى دى 
لةوثوووةِرى ضوووواالكيدان، بنكوووة و بارةطايووووان ديووووارة و   
سةرؤكيان ناسراوي هوةموو اليةكوة. هوةر توةواو وةك     
دةوَلةت كار ئةجنام دةدةن و بوة هةنودَيك كوارطوزارى    
بةسوود رووي دانيشتوانيان لة خؤ كردوة، تةنانةت 

ري خؤيانيوووووان دةزانووووون و لوووووة رذَيموووووة    بوووووة ثوووووارَيزة 
سياسووويةكةيان الباشووورتة. سوووةرؤكي قاضاخضووويةكان   
)ثووابلو ئيسووكوبار(ة كووة شوواري )ميوودل (ي كردؤتووة      
بارةطوواى خووؤي و بنكووةى دةسووتووردان و بووة ئووةجنام   
طةيانووووووووودني ضووووووووواالكيةكانيان. دةوَلوووووووووةتيش بوووووووووة 
سوووةرؤكايةتي سوووةركؤمار )طابريوووا( بِريووواري ئوووةوةي   

ترسووووووووناكة ثاكؤبوووووووودات و  داوة ئووووووووةو رَيك ووووووووراوة
ئةنداموووووةكانى بداتوووووة دةسوووووك والتةيوووووةكطرتوةكانى 
ئةمووووةريكا بووووؤ لَيةَيضووووانةوة و دادطووووايي كردنيووووان.     
بةرانبوووووووةر بوووووووةم هوووووووةنطاوةى دةوَلوووووووةت بزاوتوووووووى    
قاضاخضوووووويةكان زياددةكووووووات و مووووووةر  و بووووووةَلَين و  
دانوستان لةطةَل رذَيمدا دةهَيننة طؤِرَي. )ئيسكوبار( 

اندن و كوشووو و فِرانوودن لووة  هووةموو ِرَيطايووةكي ترسوو 
دذي ئةوانة دةكات كة سةربة دةوَلةتن، يان لة دةزطا 
طرنطةكانياندا كاردةكةن، لةسةرو ئةو داواكاريانةوة 
كووة هةيانووة ثةشوويمان بوونووةوةي دةوَلةتووة لووة بِريوواري 
بةدةستةوةدانيان بة والتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا و 

ن بوووةبَي نةهَيشووتض ضوواالكيةكانى ثؤليسووة كووة ئووةوا     
ياسووايي و زؤردارى لووة قةَلووةمي دةدةن. يووةكَيك لووةو     
شَيوازي فشوارةي كوة دةيانوةوَيك لوة دةوَلوةتي بكوةن       
فِرانووووودنى ضوووووةند كةسوووووَيكي نووووواودارى دةزطاكوووووانى 
راطةياندنة، لة ذن و ثياو، لةوانة: ماروخوا باتشوونى   
ذنووووووي ببياميسوووووواري نوووووواودارة. ماروخووووووا ذنَيكووووووي    

ضاالكةكانى كوةناَلى   رؤذنامةنووسة، يةكَيكة لة هةرة
تةلووووةفزيؤن و راديووووؤ، لووووة خَيزانَيكووووي بةناوبانطووووة،    
بةِرَيوةبوووةري دةزطايوووةكي بةرهةميَينوووةري سوووينةماى 

دةوَلةتيووة. )مارينووا مونتيووا( كضووي يةكَيكووة لووة كؤنووة      
سوووةركؤمارةكان و دواى ماوةيوووةك لوووة طرتنوووى و بوووؤ    
هةِرةشوووةكردن لوووة دةوَلوووةت و بةدةنطوووةوة نوووةهاتنى     

يكوووووووووووذن. )باتشوسووووووووووانتو ( مةرجووووووووووةكانيان دة
 رؤذنامةنووسَيكي رووناكبرية.

 )بياتريس( دشي ماروخاية.
)ديووان تةريبووة( ئووةميش لووةو رفَينراوانةيووة كووة      

 قاضاخضيةكان دةيكوذن.
لةو سةردةمةدا طرتنى ثؤلَيك لة رؤذنامةنوو  
         و ئةنوووووودامى دةزطاكووووووانى راطةيانوووووودنى دةوَلووووووةتي     

انِرةواكان و لوووة زةبرَيوووك بووووو لوووة دةسوووتةاَلتي فوووةرم    
دةرةوةيش كارَيكي بةناووسةنط بوو، بؤية هةر لوةو  
سووووةردةمةدا طوووووةلَيك لوووووةو ذورناليسوووووتانة بوونةتوووووة  
قوربووواني توندوتيوووةي و ئوووةو كَيشوووة هةراشوووانةي لوووة 
نَيووووووووان رَيك وووووووراوة ترسوووووووناكةكان و رذَيمةكانووووووودا 

 بةرثابووة.
بارةطووووووواى نيوووووووَيض قاضاخضووووووويةكان و، ئوووووووةو  

ينووودان بوووؤ طرياوةكانيوووان   خانوانوووةي كردوويانةتوووة ز 
بزاوتووى نوواو  وجةنطووةى هةَلطريسوواني هووةموو رووداو 

ن. مووووواركيز زؤر بوووووة وردى وَينوووووةي ئوووووةو ةِرؤمانةكووووو
شوووووووَينانةى كَيشوووووواوة و كةسووووووةكانى بةرجةسووووووتة   
كردوون، ثةيوةندي نَيوان خودى ثاسةوانةكان، يوان  
ثةيوةنوووودي ثاسووووةوان و طرياوةكووووان، هووووةروةها ئووووةو 

ةى كة بةردةوام كوارى لةسوةر   حاَلةتة دةرونية هةَلضو
ذنوووة طرياوةكوووان بوووووة و كاردانةوةيوووةكي نائاسوووايي    
خوَلقانووودوة. ديوووارة مووواركيز ضوووةند رةطوووةزَيكي تووورى 
بةكارهَيناوة بؤ وروذاندنى ئوةو حاَلةتوة دةرونيانوة و    

كووووووةي و بةزينوووووودو دةوَلةمةنوووووودكردنى فووووووةزاى كارة
هَيشووتنةوةي كاراكتووةرةكانى. لووةو رةطووةزة طرنطانووة    
تةلوةفزيؤني نوواو ذوري طرياوةكانوة كووة هةميشوة و بووة    
حووووكمى ئوووةوةيش كوووة خوووودى طرياوةكوووان ئةنووودامى  
ضاالكي بةِرَيوةبردنى ئةو كاناَلةن فاكتةري سوةرةكي  
ئةو هةَلضوون و داضوونة دةرونيانةية و، دةيانوةوَيك  

، ثةرلةيووةك يووان رازَيكووي نيَينيووان بووؤ     لووةو ِرَيطايووةوة 
 بِرةخسَيك يان دةنطى ئةمانيان بطاتَى.
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ض  –هةر لة ِرَيطواى وردةكاريوةكانى مواركيزةوة    
لة وَينةطرتنى جَيطا و سواختومان و طوةِرةك و، ض لوة    

خوَينووووةر دةتوانَيووووك بوووواري  –خووووودى كةسووووةكانةوة 
ذيووواني كؤمةاليوووةتي كؤَلؤمبيوووا و رذَيمةكوووةي و ئوووةو    

دية ثارَيزكارانةي لةناو خَيزانةكانياندا ثيوادة  ثةيوةن
 دةكرَين بةرجةستة بكات.

كؤتووووووايي رؤمانةكووووووة خووووووؤ بةدةسووووووتةوةدانى    
سةرؤكي قاضاخضيةكان )ثابلوئيسكوبار( و بوةردانى  

 طرياوةكانة كة سةرةكيرتينيان ماروخا باتشونة.
موووووواركيز لووووووة بووووووارةى ضووووووؤنيةتي نووسوووووويض  

 رؤمانةكةوة دةَلَيك:
دا ماروخا باتشون 1993كةمي "لة تشريض ية

و ئةلبريتو ثياميساى مَيردي ثَيشنيازي ئوةوةيان بوؤ   
كردم كتَيبَيك لوة بوارةي فِرانودنى ماروخواوة بنووسو       
كة شةش مانط دةستطريكرابوو. با  لةو ئةزموونوة  
بكووووةم كووووة لووووةو موووواوةى شووووةش مانطووووةدا ثيايوووودا        
تَيةوووووةِريبوون و، ئوووووةو هوووووةوَل و رةجنوووووة سوووووةختةي  

ووى تا رزطارى كردبوو. من هوةنطاوَيكي  ئةلبريتو داب
باشوو  لووة ِرةشنووسووي بةراييووودا نووابوو كاتَيووك لوووةوة      
بوووةئاطا هووواة كوووة ئوووةم كوووارى فِراندنوووة ئةَلقةيةكوووة لوووة  
زجنريةي نؤكارى فِرانودنى تور كوة بؤيوةك مةبةسوك و      
لةيووووةك كاتوووودا لووووة واَلتوووودا ئووووةجنام دراون، هووووةرطيز   

يوووا ئووةوةيش نوووةدةكرا كووة ئوووةم كارانوووة لووة يةكووودي ج   
بكرَينووةوة، لووة راسووتيدا ثرؤسووةي هووةر دةفِراندنةكووة    

وةك لووة سووةرةتادا ئَيمووة    –لةيووةكرت جيوواواز نووةبوون   
بةَلكو فِراندنى دةسوتةيةكي دة   –وايتَيطةيشتبووين 

كةسي بوو كة بةوردى دةستنيشان كرابوون، كاتَيوك  
هةسوووتمان بوووةم ثةيووودؤزةكرد مووون ناضوووار بوووووم بوووة       

اى رؤمانةكوووة هةناسوووةيةكي تووورةوة دةسوووك بوووة بينووو   
بكةمةوة. لةبةرئوةوةي كةسوايةتيةكان شوناسونامةى    
تةواو ديار و دؤخى تايبةتي خؤيان هوةبَيك. ئوةوةي   
كردموووووووان ضارةسوووووووةرَيكي هونوووووووةري )توووووووةكنيكي(   
رؤمانَيكي تَيكضورذاو بووو، لةطوةَل ئةوةيشودا كوة بوةو       
شَيوةية دةبوو كارةكة لة ساَلَيكدا تةواو بَيك كةضوي  

انووود، ماروخوووا و ئوووةلبريتو  نزيكوووةي سوووَي سووواَلى خاي 
هةميشة لة هاوكاريةكي ورد و شياوي مندابوون، تا 
ئةجنامةكة وا شكايةوة كة بةسةرهاتى شةخسي ئةو 
دوانوووة بووووو بوووة توووةوةري سوووةرةكي و هَيَلوووى ثَيكوووةوة  

 طرَيدراوي كارةكة"
بووؤ نووسوويض رؤمانةكووة موواركيز ثةيوةنوودي بووة   
هوووووةموو ئوووووةو كةسوووووانةوة كوووووردوة كوووووة بةشووووودارى    

ياكووة بوووون و تووا ِرادةيووةكي زؤر ئازاريووان تيووا    تراذيد
–ضةشتوة، تاقة مةبةسيت ماركيزيش لوة نووسويض   

لةبرينوووةكردنى ئوووةم كارةسووواتة    -وةك خوووؤي دةَلَيوووك 
دِرندانةيةية كة ئةَلقةيةكة لة هولوكوسيت تةوراتي و 
مواوةى بيسوك سواَل زيوواترة بوةردةوام لوة كؤَلؤمبيووادا      

 دووبارة دةبَيتةوة.
ةدا ئامووووواذة بوووووةوة بكوووووةم كوووووة  دةموووووةوَيك لَيووووور

كوواركردنى موواركيز لةسووةر رووبووةري ذورناليسوويت و    
دةزطوواى راطةيانوودن و طوزارشووك لَيكردنيووان بووةكارى  
داهَينانى وةك رؤمانةوة، لوةوةوة سةرضواوةي طرتووة    
كووة خووودى موواركيز بووة رؤذنامةنووسووي دةسوويت ثووَي     
كووردوة و هاتؤتووة ناودنيوواي ئةدةبووةوة، لووة نووسوو  و 

شووتةكانيدا زؤر ئاموواذة بووؤ ئووةم اليةنووةي  تؤمووارى يادا
ذياني روناكبريي خؤي دةكات. هةر لةبةر ئةمةية كة 
هةنوودَيك لووة كةرةسووةي سووةرةكي رؤمووانى موواركيز لووة   
رؤذنامووة و طوزارشووتةكانيةوة سةرضوواوةيان طرتوووة.    
لةوانوووووووووة هوووووووووةواَلي فِرانووووووووودن، خؤشةويسووووووووويت و   
شةيتانةكانى تر. كارةسواتي نواو رؤموانى "ضوريؤكي     

كي راطوووووةيانراو"يش هوووووةر لوووووة هوووووةواَلَيكي   موووووةرطَي
رؤذناموووةي ئالوووديا بوطوتووواوة وةرطرتووووةو بوووةكارَيكي  

 داهَينانى طةياندوة.
 سةرضاوة

موواركيز  1993( سوواَلى ِرفانوودنَيكرؤمووانى )هووةواَلى  
دةسوويت بووة نووسوويض كووردوة و دواى سووَي سوواَل تووةواو       

الثوووةِرةى قوووةبارة موووام ناوةنديوووة،    333بوووووة. رؤمانةكوووة  
مانى لة ئيسةانيةوة وةريطَيِراوةتة سةر زموانى  صاحل عيل

 لة دار املدى ضاثكراوة. 1997عةرةبي، ساَلى 
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باربن: تؤ لة ناودارترين نووسةري ئَيستاي 
دايت ناوبانط بؤ هونةرمةندي ةايت، لةو باوةِريدن

 بَيت؟داهَينةر طرنطيي هة
ي اماركيز: ناوبانط طرنطة بؤ توان

بةردةوامبوون لةسةر نووسني، ئةمة ثَيزانينَيكة 
دةبةخشرَيتة هونةرمةندي داهَينةر. لةوة 

كة كار بكةيت و ض كاردانةوةي نةبَيت،  ناخؤشرتنية
من ئةمة لة ئةزموونة تايبةتيةكاني خؤمةوة دةزامن، 

ة لة سةرةتاوة ضوار ِرؤمامن نووسي، بَيجطة ل
هاوِرَيكامن كةس قسةي لةسةر نةكردن تا رؤماني 

)سةد ساَل تةنيايي( كة سةرجني جةماوةري 
ِراكَيشا. مرؤظ كة بزانَيت كاريطةريي بةرهةمةكةي 
لةسةر خةَلكي نيية ورةي نامَينَيت، ئةوةي ثَيي 
دةوترَيت سةركةوتن و ناوبانط، ريطايةكي كراوةية 

اى نابينم كة بؤ زانيين ئةو ِراستية. بةالم من و
شتَيكي زؤر ثَيويست بَيت، بة ثَيضةوانةوة، من وا 
ئةزامن ناوبانط بارَيكي طرانة و طةلَيك جار لة كاري 
تايبةتيت دةكات و ثاساوي وات ثَي دةهَينَيتةوة كة 
لة تواناي نووسةردا نيية، زؤر جاريش خؤي لة 
خؤيدا دةبَيتة ثيشة، واتا ئةطةر لة شَيوةيةكي تردا 
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ني، نووسةر بؤية بوةتة نووسةر ضونكة دايبنَي
زانيويةتي، تةنانةت ئةطةر بةردةواميش نةبَيت 
لةسةر نووسني، بةالم ثيشةي راستةقينةي نووسةر 
ئةوةية بنووسَيت، ئةطةر لةم ِروانطةيةوة لةناوبانط 
بِروانني، من ثَيم خؤشة بةرهةمةكامن دواي مردمن 

 باَلوببنةوة.
ساَل تةنيايي( تا *كارةكانت بةتايبةتي )سةد 

ِرادةيةك بؤ زؤربةي زمانة زيندوةكاني دنيا 
وةرطَيِراوة. تؤ ضؤن ئةوة لَيك دةيةيتةوة كة 
رؤمانَيكي تةواو منوونةي ئةمريكاي باشوور الي 
طةلَيك خوَينةر تا ئةم ِرادة زؤرة ببَيتة ئةدةبَيكي 

 ميللي جيهاني؟
وا دةزامن هؤكةي ئةوةية كة لةسةر ئاسيت -

يدةطةيت، ذاثؤنييةك كة بة زمانة جيهان تَي
رةسةنةكةي خوَيندبوويةوة بؤيطَيِرامةوة ئةوةي لة 
رؤمانةكةدا كاري لَيكردبوو، ئةو هةستة بوو كة 
وايزانيبوو ضريؤكي خَيزانةكةي دةخوَينَيتةوة لة 
طوندَيكي بضووكي ذاثؤندا. هةروةها نامةي كضَيكي 

الم ئةَلمانيم ثَيطةيشت هةر هةمان شيت وتبوو بة
بةجؤرَيكي كةمَيك لةو قايلرت وتبووي: ئةو بِرواي 
واية كة من بة دزيةوة ضريؤكي خَيزانةكةي و طوندة 
ئةَلمانيةكةيم بة دةستهَيناوة، ثاشان، بة ئاساني 

 لةطةَل والتةكةي خؤمدا طوجناندوومة.
من بِروام واية رووداوي نَيو )سةد ساَل 

وَينةرة، تةنيايي( بةِراستيي بةسةرهاتي ذياني خ
هةر ئةوةيشة وا ثةرؤشي كردوون. ضونكة ئةطةر 
نووسةر بتوانَيت سؤز و خؤشةويسيت و نةهامةتي 
و ئازار سنووري هةموو زمانةكاني بِريوة. هةروةها 
جياوازية مَيذوويي و رةطةزيةكان. ئةطةر نووسةر 
بتوانَيت بةسةرهاتي ذياني مرؤظ بة ئةمانةتةوة 

َيوةيةكي حةمتي تؤمار بكات، بَيطومان و بةش
 هاوِرَيي مرؤظي خؤي ثةيدا دةكات.

*طةلَيك شيت سةير لة كاراكتةرةكانتا روو 
دةدةن، ئةوان ضةند سةدةيةك دةذين، يان جارَيكي 

تر بةرجةستة دةبنةوة. وا طوزارشت لة كارةكانت 
دةكرَيت كة سةر بة رياليزمي جادويي بَيت، ئايا بةم 

 ثؤلينكردنة قايليت؟
تيي ئةمةوَيت بيَلَيم ئةوةية كة ئةوةي بةِراس-

تاقة رووداوو دَيِرَيك لة كاري مندا نية 
سةرضاوةكةي واقيع نةبَيت، بابَلَيم: بةرهةمي من لة 
ضاودَيرييكردني واقيعداية، ثاشان رؤنانيةتي لة 
ضوارضَيوةيةكي شيعريي لَيركيدا لةطةَل هةندَيك لة 
زَيدةنانة سةر و هةموو فَيَل و تاشينة 

ريةكان، وةلَي هةرطيز نامؤنني بة واقيع. سرتاكتؤ
بَيجطة لةمة، من بِروام واية ئةو نووسةرةي هةر لة 
دةستثَيكردنةوة هةقيقةتي ثَي نةبَيت هةرطيز 
ناتوانَيت بِروا بة خوَينةر بكات. رةنطة نووسةر 
هةموو شتَيك بؤ خؤي بةِرةوا بزانَيت بَيجطة لةوةي 

وَينةردا كةنةتوانَيت لة قةناعةت ثَيكردني خ
سةركةوتوو بَيت. كة خوَينةر بِرواي بة قسةي 
نووسةر نةكرد، ئةو كاتة نووسةر نة بووني هةية 
نةِراستطؤيي ئةدةبيي. ئةوةيش كة ثةيوةنديي بة 
)رياليزمي جادويي(ةوة هةبَيت، من بؤم نيية هيض 
بَلَيم، ضونكة ئةوة كَيشةي رةخنةطرة نةك نووسةر. 

ن لة رؤماننووسيدا ئةوةي دةيزامن ئةوةية كة م
هةمان شَيوازي باسكردن بةكاردَينم كة 
ِراثؤرتةكامني ثَيدةنووسم. من هةقيقةتةكان 
دةدؤزمةوة، بة نيسبةت منةوة )سةد ساَل تةنيايي( 

كة ِراثؤرتَيكة لةسةر دنياي طوندةكةم و -
بريتيية لة راثؤرتَيك بة شَيوازَيكي  –دةوروبةري

سةرضاوةي  شيعري نةك رؤذنامةنووسي. بةالم
 زانياريةكان هةر يةكَيكن.

*شَيوازي )سةد ساَل تةنيايي( لة ثامشاوةي 
طوزارشتة كؤنةكاني ئةسثانياية لة ئةمريكاي 
باشووردا، هةروةها كتَيبةكانت ِريشةيةكي مَيذويي 
كؤكيان هةية. ثرسيارةكة ئةمةية الي تؤ لة ض 
نوختةيةكدا مَيذوو دةوةستَيت تا ببَيت بة 

 يةك بؤ خةياَل؟تاقيكردنةوة
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ئةوةي من تةواو ثَيويستمة خةياَلة، بةالم بة - 

شَيوازي جياواز من هةمان هةَلوَيسيت طوزارشتة 
كؤنةكان لةبةرئةطرم. ثَيشرت خةَلكيي هيضيان 
لةبارةي ئةو زةويةوة نةدةزاني كة دةياندؤزيةوة، 
بؤية هةموو شتَيك سةرجني ِرادةكَيشان، بؤ منوونة، 

ير بوو كة بينيان هةندَيك ميوة بؤ زؤريان بةالوة سة
مرؤظ ذةهراوية كةضي بؤ باَلندة وا نيية. 
)كريستؤظةر كوَلمبس( زؤر بة وردي باس لة 
زيندةوةرة هةرة جوانةكان دةكات. هةروةها 
)بيكافيتا(ي هاوةَلي )ماجةالن( لةيةكةم طةشيت بة 

رة ماَليةكاني ئَيستا دةوري زةويدا، باس لة طياندا
دةكات. بةالم وايزانيوة )بةبةراورد لةطةَل ئةو 
طياندارانةي ئةوروثا كة ناسيوني( كة ئةمانة 
دِرندةيةكي سةيرن، ئةطةر شتَيكي هاوبةش لة 
نَيوان من و ئةم طوزارشتانةدا هةبَيت ئةوة سادةيي 
و بِروابوونة بة هةموو شتَيك، كة هةموو شتَيك 

شتَيكيش ِراستة. من )كوَلومبس(  دةشَيت و هةموو
لةمة دةردةكةم، بةالي منةوة كؤَلومبس دوور بووة 
لةو سادةييةوة، بةَلكوو درؤي كردوة تا كارةكةي 
تَيثةِرَينَيت.. دواي ئةوةيش وا بري دةكةمةوة كة 
)كوَلومبس( يةكَيكة لة كةسة بضووك و نابوودةكاني 

اواي مَيذوو. بؤية لةم بارةيةوة نابَيت تؤ زؤرد
 جيديم لَي بكةيت.

*)كوَلومبس( لة نامةكانيدا كة بؤ ثاشاكاني 
خؤي ناردوة زيادةِرؤيي دةكات وةك ئةوةي دةَلَيت 
)دانيشتواني ئَيرة طةلَيك كةشخةن، واَلتةكة زؤر 
سةوزة، ميوةكان زؤر بةلةزةتن( تؤيش زيادةِرؤيي 

 دةكةيت.
تةنانةت ئةطةر )كوَلومبس( بةهةر شَيوةيةك -

ين كردبَيت، ئةو بة مةبةستَيكي جياواز ئةمةي م
كردوويةتي. مةبةسيت من مةبةستَيكي شيعرية، من 
دةمةوَيت زؤر بة رووني وَيناي واقيع بكةم. ئةمة 
لةوة دةضَيت كة لة ِرَيطاي زةِرةبينةوة تةماشاي 
واقيع بكةيت و شتة بضووكةكانت وةك هةموو دنيا 

بةرئةوة بَيتة بةرضاو. )كوَلومبس( ئةمةي تةنيا لة
كردوة كة ثاشاكاني خباتة سةر ئةو باوةِرةي كة ئةو 

 شاياني يارمةتي ماَلية.
*دةشَيت كتَيبةكانت بة ئاساني خبوَينرَينةوة 
و ضَيذ لة ضريؤكةكاني ناوي وةربطَيِرَيت، بةالم كة 
بة وردي بيخوَينيتةوة دةزانيت ئةمة ثَيكهاتوة لة 

ؤ ضؤنت كؤمةَلَيك سةرضاوة و ئةدةب و شيت دي. ت
 ثَي باشة خةَلكي بةرهةمةكانت خبوَينَيتةوة؟

بةكارهَيناني سةرضاوة ئاماذةية بؤ هاوِرَي، -
نووسةر و خةَلكيي تريش، كة دةيةوَيت 
بةسةرهاتَيك بطَيِرَيتةوة كة بة ئاشكرا لة كةسَيك و 
دوان روويداوة، ِرةنطة رووداوةكة ئةوةندة نووسةر 

نةتوانَيت بةري بةرةو قووَلي ضريؤكةكة بةرَيت كة 
لَيبطرَيت. بةدةطمةن ئةمة لة سةرةتاي كتَيبدا 
روودةدات، بةالم لة هةندَيك حاآلتدا كاتَيكيش مرؤ 
دَلخؤش بَيت كة دةبينَيت شتةكان بة ضاكي بةِرَيوة 
دةضن و وا هةست دةكات كة ياري بة دراوي بضووك 
دةكات. لة ِراستيدا، من وا نازامن نووسةرَيكي 

مب، هةوَليش دةدةم بةهةر نرخَيك بَيت ئةدةبيي باش 
خؤم لة سةرضاوة رووناكبرييةكان دوور ِراطرم، لة 
كتَيبةكامندا وةرطرتن )ئيقتيباس( نيية. خؤم سةرم 
سوور دةمَينَيت كة رةخنةطران باسي كاريطةري 
هةندَيك نووسةر دةكةن لةسةر كارةكامن كة من 

 هةرطيز هيضم نةخوَيندونةتةوة.
بؤ دةربِرين لة واقيعَيك دةدرَيت ئةو تةقةاليةي 

كة من زؤر بة طران و ناخؤشي  –وةك هةسيت خؤم 
ثَيدةضَيت لةو زجنرية ئاستانةوة  –دةزامن 

سةرضاوةي طرتبَيت كة من هةستيان ثَيناكةم. تا 
ئةو ِرادةية بة ِرووني دةردةكةوَيت كة ئةم كارانة بةر 
ثالري شي كردنةوة دةكةون. هةندَيك كةس تةنيا 

بةر خاتري ضريؤكةكةي دةخيوَيننةوة، هةية لةبةر لة
هةندَيك بِرطة دةخيوَينَيتةوة كة وروذَينةرَيكي تيذ 
تَيثةِرن. هةندَيك خوَينةريش بةرهةمةكامن بة 
شؤِرشطَيريي دةدةنة قةَلةم، كةضي هةية دةَلَيت 
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روانينَيكي كؤنةثةرستانةن بؤ دنيا. هةموو كةسَيك 
ا ببينَيت كة خؤي دةيةوَيت ئةوة لة كتَيبةكةد

دةيةوَيت. ئةمة بةالي منةوة زؤر طرنطة، ئةمة بةو 
مانايةية كة من ئاماجنم ثَيكاوة. ضونكة توانيومة 
وَينةي واقيع بة هةموو ملمالنَي و كَيشةكانيةوة 

 بكَيشمةوة.
*لة رؤمانة هةرة ديارةكانتدا )سةد ساَل 
تةنيايي( و )ثايزي باوك ساالر( بةشَيوةي زؤر 

مامةَلةت لةطةَل كاراكتةري ذندا كردووة. لة جياواز 
يةكةمياندا. جيهاني مَيينة زؤر بةهَيزة. ذنان لةوَيدا 
بة ئاشكرا تايبةمتةندي زياتريان لة ثياوةكاني 
هةية، هةموويشيان بةيةك ناو ناودةبرَين: خوزية 
ئةركاديو بويفيديا. بةالم لة اليةكي ترةوة لة )ثايزي 

نيا لة ِرَيي ثةيوةنديان بة باوك ساالر(دا ذنان تة
 ثياوةوة بوونيان هةية. ئةمة ضؤن لَيك دةدةيتةوة؟

ذن تا رادةيةكي زؤر جَي بايةخي منن، -
كاراكتةري ناونيشان لة )ثايزي باوك ساالردا( 
رةهاية و نايةوَيت ثشت بة كةس ببةستَيت، بةَلكوو 
داوا لة هةموان دةكات كة خودايشيان لةطةَلدا بَيت 

ببةسنت. لةطةَل ئةمةيشدا. لة ثةترياركدا ثشت بةو 
دوو نوختةي الوازي طةورة هةية، هةردووكيشيان 
ثةيوةنديان بة ذنةوةية. ذنان وايان لَيكردبوو 
خةريك بوو سةري خؤي لة دةست بدات. بؤية، 
لةطةَل ئةوةيشدا كة ئةو واي دةزاني نوَينةري 
بةرجةستةي هَيزَيكي رةهاية، بةالم طومان لةوةدا 

يية ئةو دوو ذنةي لة رؤمانةكةدا كةسايةتي ن
سةرةكني، وايان لَيكردبوو هاوسةنطيي نةهَيَلن. 
بةالي منةوة ذن هَيزي ِراستةقينةي سروشتة، بؤ 
مَيذوييش، من هةوَل دةدةم ئةمة لة رؤمان و 
ضريؤكةكامندا بةرجةستة بكةم، لة بةرهةمةكامندا 

ة، بةالم ذن وا دةردةكةوَيت كة دنيايان لة ناودةستاي
ثياو طةمذانة رةفتار دةكات. ئةمة بِرواي 

 راستةقينةي منة.
 
 

 سةرضاوة
طابريل طارسيا  –مأمت األم الكبرية  كؤمةَلة ضريؤكي: 

 ماركيز.
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 ضاااااك ك     ضاااااك ك    ك رتاااا   هااااا     ئايااااا 
  ةِرس  رة؟
  ارك ز طارس ا طابري ل ب ِري ز

 ثرسا ارت  ضك ك ب ك رت  س بارةت ح زدةك م
  ا  ااار   ه ناااجي  ار ضااا   ؟ تااا  ة بااا      ل  ب ااا م

  ةكااا  تااا  ة بااا    ضاااك ك ك رتااا  كااا  دةكاتااا  ةبك
 د ا  ر  ان       ر  ان    ل ن   ان  اب  ت ثش  ي ك

 ك رتاا  كاا  ن  ساا ر ه نااجي       ةكاا  يااان ئاا  دا 
 ئا دةب   ذانري  ا   ل سا ر  دادةنا     ب   شق    ضك ك
 ل  ااا  راساااي ة ة ك م ثرسااا ارة ر  انااا ؟ كااا   ااا زنر

  ي ةاااااا رانتخ دةكاااااار   ئايااااااا: ناشااااااار   ة زياااااااتر
 ضك ك؟ ل ك رت  ب  ن ترت كي  ب     ضا ةِر ان 

 بالجس ئ دلب رت 
 ب رت ري  -خ ان سان

  اياا   خشاات دانااان   ةكاا  ر  ااان ن  ساا ي-
  ايا    ت   اردن  ضا ة ني    ةكا   ضك ك ن س ي ب آلم

 ك      ه  رة ان    ري   ط زارة ئ م نازامن ب ت  ا ي 
 كرد تااا  ة  باااارةد   ز رم ل  بااا  ة  طااا ي   دة    ااا 
 د اجاار  ب يا   ب ساح  باا    ن كرد  ة خ   ك س ش
 با     خا م  در  ساي را    ك  با ةِرة  ئ   ط يشية 
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 ه رضااا نجة ئ  ااا   بااا  ه يااا  تاااريش ل   ضااا انجن    
 تكي  ااا  ضااك ك : ن  ااا  جاا ان  ث  شااا   ئاا  ة    ةكاا  
 ك ر ي ش  را ة  ةك  ر  ان ب آلم ه دةف ك دا  ل دَل 
 ئاااا   ل  ياااا ن ثرسااا ارة   ئاااا   ..ب هاااا رحا  .  ايااا  

 ب ئاا  ة  باشاا  فرساا ت     كاارا ة لاا    خ ي ةاا رة ة
 ئااا دةب    رةطااا ز   بااا د    سااا بارةت  د  جااااري   
 ئاااااا  ة ساااااا رةِرا  باااااا آلم ب اااااا ي   ةساااااا  ج اااااا از 

 ياااااااا ك    رةنطاااااااا  ب ي كجاضاااااااا  ن  هاااااااا رد  ك ان
 كاا  باا   ئاا  ة ه َل ياا  ت  ِر ان ةاا  ئاا   لاا ه كارةكان 
 دةث  ااااا ن  دةة كااااا  ي ااااا  در بااااا ث    ج ا ازي  كااااا 

 ضااك ك  كاا  ب اار   ئاا  ة ت  باا ي دةباا   ه رضاا نجة
 ج ا ازي اا   ئاا  . ه ياا  دري اا يش ضااك ك    كا رت 

 لا ن   ان  كا   ج ا ازي يا   ئا    ب ر   س ير  دةب   ك 
 لا ن   ان  ئ  ة  ن ك ه ي   تردا ضك ك       ضك ك
 .ه ي  ر  ان   جا   ضك ك

 سااااااايب  ي ب  ل ذيامناااااااجا ضاااااااك ك كااااااا رتري 
 ئ ط ساااااي ) ط ات ةاااااا ي  ن  سااااا ر  ل ن  سااااا ي

 ه  شيا ه سيام ل خ   ك : )دةَل   ك  ي  (  نيك س 
 ه ياا  تااريش ضااك ك      (باا   ل  ي ااجا ديةاساا رةك 

 جاا ر   رادةيا    ئا    تاا  با  م  س رساام  ث  ا   ز ر كا  
 ي ك   اااا  ئاااا  يش ه َلطكسااااان  لاااا نا ا لاااا ئكةي 

 ئ  ساااااايا(  ةشاااااا  ياااااا ك هاااااا زار ) ل ضااااااك ك كان 
  اساا طرة لاا   باااس ضااك ك ك  ن  اا   ل ب ردةساايةا

 كااا  دةكاااا د   اسااا طري    لااا ذن  دا ا كااا  دةكاااات
 دةدا ب ذن ك  ث ميان   بجات   ت ِرةك   ة ر ة مش 

 ي كا م  ه رب يا   با     ب اجا  كرد را    اس  ي ك  ني
 ذن كا   كاات    ذن كا    دةيجاتا   دةكات را   ك   اس 

 طااا دة  لااا نا  ب اااَذي ي   تاااا ه َلاااجةدِر    اسااا   ك 
 دةد زي يااااااا  ة ئ َلةاسااااااا    ثارضااااااا   اسااااااا   ك دا

 ب ضااك ك ك  ئاا  ة  ساا رةِرا  ط ي زي اا   ب ةاا  ارة 
 ه   طااااار ئاااا  ة  ل طاااا    ضاااا ن   باااا  م  س رسااااام
 ل  اااارةدا ئاااا  ة  باااا آلم ب خش شاااا   ضاااا    ساااااكارة
 رةطاا زة ئاا   ل   ت َلاا كان  ياا ك    طرنطاا  ب   اا  ة

 ت ِرةكاا  ك ساا   ئاا  : دةخاتاا ِر   باا  ئ دةب  اا  ان

 ب  ايا    ث اا   ن ب ايا   ذن  اسا طرةك   دةداتا   ب ة رز
 ل دةسيجةدا  خ   س حرةك   ب ت  ا   ضك ك ك 

 كا    با ؟  نا دةب     ل بة ِرةتجا ه ر ضك ك  ئ   ب َل  
 رةطااا زي    ل نه  ة  ااا كان  ي ك   ااا  ئ  ااا  دةزانااا  ؟
 باا آلم ي اا  ت     ا  ناياب   كاا   ل باا ر كاا  ئاا دةب 

 راسااي ة ة   من  ن ياا ك  ساا  ر اني  ر  اناا كان 
 ب َل   نني  ر  ان ز رب يان ه رض نجة حاَل ت ي   ئ م

 ك نراد ج زيف من  ن  ب  ب ث  ض  ان ش  ة ضك ك 
 ضااااااااااك ك     كااااااااا   ن  سااااااااا  ة   (املباااااااااارز ن )

 ه   ش  ك ض   ث ِرةي   س د ب ست من  ن ي  ي  
 دري  ي  كاااا    رل باااا  دةكاااا ن ح سااااا  باااا ِر  ان 
 كرد  ياا ت  دةره  ةاا ر  (ساا  ت ريااجل ) هاا ر ةها

              ش  ناسااااااا  ب  ئااااااا  ة  سااااااا ة  اي  بااااااا ف  ة    
                   باااااااااجا   ل دةسااااااااات  ضاااااااااك ك      ةكااااااااا   خااااااااا  
           كااا نراد ئااااخ ا بثرساااني طااا ر دةب نط  ااا  ل  رةشاااجا

  كارةكاا  كاا  دةدا ث    َل  اا    ت   اا    باا   طا     ز ر
 ت      ت  ة؟

 طااارنطري  د   نااا اخ   يااا ك  ي ضااِركردن  ة  
 ئاااا   ل ِر  انااااجا ئ  اااا  باااا آلم ضااااك ك   نااااا  شااااي

 ر  ااااان خ شااااب خي باااا  باااا َل   ن  اااا   باي خاااا  
   ث  ه  ةااااان  ة ناعاااا ت  باااا   ه ياااا   تاااار    ةساااا    

 ضاااك ك    ك رتااا   ااار   كااا  ل ب رئااا  ة كاااارت   ردن 
 كااا  ب اتااا  ة لااا  ة خااا يا   دةتااا ان   دةخ ي ة  ااااي  ة

 ئ  ا    ه     ر  دةدا د اتريش ر  يجا ة  ث  شر
 ئااااااااااا  ة  سااااااااااا حر  ل ك رةسااااااااااا   ب شااااااااااا    

 ب ث  ضاااااا  ان   ر  ااااااان باااااا آلم خ ي ةج ي ت  اااااا  ة 
. هاااا َلطرت  ة لاااا ناخ ا شااااي     هاااا     ئ    ةياااا  
 ج ا ازي  كاا  كاا  بَ اا  ني دةتاا انني ل  اارةدا ل ب رئاا  ة

 خ يا  ة  ك س ك تا ب ِرا  ث ي ةنج  ل بة ِرةتجا ه ر
 تاااار ئ ساااايات      ساااا ل ي ك  هاااا ر  ةكاااا  ه ياااا 

 .ل ذيانجا
 بةاااااااا  ا  ل ساااااااا ر كاااااااا  من  ناناااااااا   لااااااا   

 ه يا   ضك ك د   بة اتةرا ة ط  ِران  ة ضِركردن  ة 
 ةاجم ) دةناسار    ئ دةب    رةط زة ئ   ب ط  ه ر  ك 
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 يف الرجااااال)   جااااااك ب    مياااااارك  لااااا    (ةااااارد 

 . نس ة  ج رج  (الشارع
 ج ااااااا ازة ج هاناااااا  لااااا     ل ساااااا ث ر  اااااان  

   دةذ  ل خ يااااا  ة   ب خااااا   خ ياااااجا تايب تااااا  
 ئاال  دة   ئ  انا    ز ربا    ضا ن    دةب    ب ردة ام

 ضك ك ك  ب ضة ي باي خ زياتر ضك ك ن ج رة ئ  
 ب   دي رية  شاكارة ئ   ب ت ن ا   ت َل ك   ن ك دةدةن

 كااا ( شاااا ئ ديباااا ) نااا ب  ( سااا ف ك   )  ي ة يااا  
 خا    باا ك   خا    ك  دةردةك     ب   ةك ثش ة ر

 .ك شي  ة
 ئ دةب  ااا  رةطااا زة ئااا   ضاااك ك  ةااا  ة بااا   

 ري  جةكااا       ر  اي ت اااجا ل طااا    كااا  سر شااي  ي  
 دةبااا    ر ذانااا  ذياااان  ت   ااا َل  خ ِرسااا ان  ضااا ن  
 باا ب   داه  ةاب  اات ضااك ك  كاا  كاا س ي كاا م رةنطاا 
  ب   با   ئ شا   ت  ناا   ث اا    بزان   ب خ   ئ  ة 

 ئااااااا ر را   بااااااا  ضااااااا  ة لااااااا ِر ذان ر ذ   ئااااااا  ة 
 ئااا  ة  بااا ب ان    د ايااا  ر ذ  تاااا ن ط ِرا ةتااا  ة

 ئاااذةَل     ل طاا     ااردن رادة  تااا باا  ة ل شاا ِري  جا
 د ا  با آلم  با     با    شا  يطك  ل برسانجا ك  دِرنجةدا
 ثاَل  ان  ي  اااا   ئاااا   دةزاناااا   ذن كاااا   كاااا  ئاااا  ة 

 كاااا   ل ضااااك ك    جطاااا   ناااا ب  ة هاااا       ردةكاااا  
 ئاا ر كاارد  ة  در سااي خاا   خاا ياَل     ردةكاا  

 دابةاار    ر  ااان  دري اا تري     ب ي كاا م  ئاا  ة  دةكاار  
 باااا   ساااا بارةت ضاااا  نااااازامن. ب رديةااااجا ل ضاااااخ 

 ثشااا  ي ك  ضاااك ك: دةَل  ااا  كااا  بَ ااا    طرميان يااا ت
   ب  اات ت  ري اا  ئاا  ة رةنطاا  ر  انااجا  د   لاا ن   ان

 هااااا   ئااااا  ة بااااا آلم ب  ااااات  ل    َل ةااااا  ة شاااااايان 
  ةكاا  ن  اا   ةاا  ة ب ئ ز   ناا كان  ث ي ةنجي اا ك 

 ئ د ز اا  ة  خاا م ري اا  ل تاري  ااجا  اا . ن  ساا ري  
 ها  َل ان  ن  سا ر  طا ل    ك  ب     ة ل  ة بك ئ  ي رم

 ئ دةب   كاااا  ذاناااارة هاااا رد   كاتااااجا ل هاااا  ان دا ة
 ل ه رد   ن ياني ان   ة جار ز رب   ب آلم بة  س  

 بااا  ل  انااا  بااا   سااا رك  ت   يااا ك  ةكااا  كااا داب ارة
 ز رباااا    كاااا    اااا م  س   رساااات   ي  ااااام : من  ناااا 

 باااا  ط ي زرا ن تاااا  ة ه  اااا نط ا   ةكاااا  كارةكااااان 
 كاا  ه ياا  ضااك ك     ضااك ك كان جا لاا ن    ساا ة  ا 

 ضاك ك      كا  ( ئا   ئ ناج  ث ) ب نا   ناض  ي  ة بكم
 ئ ةط  اااااازة باااااا   ساااااا بارةت دَلِرةةان ياااااا  درا اااااا 

 ه ةجياجا  زةرياا   ل ن   ةناج   ب نزط رة    نجة دة َل
 .دةكر  

 دةضا    ل   حاَل ت ك   ه   نط اي ش ئ رنست
 باااااا آلم ناساااااارا ة  ب كي  باااااا كان  ل ساااااا ة  ادا   

 ضااااك ك     ضاااا نج ل   اناااا   ئ دةبااااجا ل    اااا    
 ل ذيان شااااا  ئ طااااا ر. دةبااااا   نااااا  ر ث  شااااا نط    ة

 رتااا ل ك  راساااي ة ة   باا هرة   دةبااا ي ب  َل ياا  ة 
 ب رها      باشاري    ة شا  ة  با    . با  ة  ضك كجا

 ضك ك  د   ب َل   ن     دري  ةكان جا ب ره    ل ن   
 قفف ) و( لالهففء   كنففي   عصففر  ) ك رترية ااان  كاا 

 باا نا   دري اا ة كاااري    س      شاا ان ( ملطفف  حتفف 
 (.ميك ب  لر  نسيس  لقصرية  لسعيءة  حليية)

*** 
 

 ضك ك ك رت  ك  ترت  ب طرميان ك  س بارةت
 باااا  ئا ااااادةكردن خاااا  باااا  ل   شااااق ردن ج ري  اااا 
 ئ  اا م ب ِراسااي  اا  كاا  دةناا    ث  ااجا داناا  ر  ان  اا  
 ضا ن  بازامن    ف  رمب تا ن ب   خراث ئ  ة  كرد  ة 
 ب   ه  شيا هزرم. بة  س ( ث تريارك ثايز ) ر  ان 

 ااااا  ة(تاااا ن اي  سااااا   ساااا د) ت ة  جي اااا   شاااا   ازة
 كاارم   ةسايان  با    تا  ا   سااَل   د   ك  ةب سراب ة 

 دةن  ساااا  ه رضاااا   ك  ئاااا  ة د ا  ئاااا ر ت ااااكرد  
 ث  شااااا   تة     هااااا   دةرئ ضااااا    ئااااا   هاااا ر ةك  

. ج اااا از كااااري    ن  سااا ي بااا  ب دةساااية دةه  ةا
 دي ياات ر  ن  رةك   ب دن ا س بارةت ه رض   ك ش

 ل كي  باا كان  ت ة  جي اا   شاا   ازة باا   ن  سااراب  
 ناااا ب    زياااااتر ثاااا ِرة ل د  ساااا د ه ياااا   داث  شاااا 

  ااار   كااا  كااا َل  بااا    ةِرسااا  ر  ثااا ِرة  د  سااا د
 ب د ا  دا بِريارم ب جم رة. دةكا ب ده رس  ت  ش 

 ئ كادمي ان يااا  دا   لااا م بطااا ِري   س رك  شااا   كجا
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 بااااااااا  ب ااااااااا م خ ي ةاااااااا ر  باااااااااانط    دةر بهاااااااا  ي  
 .ن    س رك  ش   ك 

 ضا نج  بك ك   ل ك   َل   دةط ِرام ب   ئ  ة  
 ن  ساااا ة امن كاااا  د زمياااا  ة ضااااك ك   ةجا ك رتاااا 

 خاااا م  كردن  اااا  شاااا رم هاااا    باااا ب   د اخساااايب   
 ئااااا  ة  تاااااا كااااارد نقااااا  م ئ ز   ناااااجا ل ك  ااااا َل   
 ك  ا َل    ب ج ز ا  ة   ن ي   كا م  كي  با   با   دة  يست
 ت ادا كارم ل ساَل    زياتر ك  ب   ئ ز   ن  ضك ك 

 كااردة ة باام م ساا رب خ دا لاا كي  ب     د اتاار كاارد 
  ملعجففف    بففي    بالكمفففي   لطيبفف      نفففء   ) باا نا   

. ( خلرففففففف  للم كففففففف   الخفففففففرية  ل حلففففففف   لطيففففففف  
 خاَلب نااج  باا   رسااي ي  ياا ك هاا      نا ن شااان ك 

 ئاا  ه ناسا دان   با   ث   يسنت ك  فاس الن   ل   جط 
 كاا   د زي اا  ة  ثاا رتريارك  ثااايز   نااا ك   باا جم رة
 بريي كي  ب ك  دةض    ر  س  س  زة  ل زةآلت  

 ضاااا نجي  ل ئاااا ز   ن  كاااا  شاااات ل ك  اااا َل   باااا  
 رابااارد   سااا دةكان   -باااا    خاااراث ن  سااا ر 
 ب ضا نجي   ث   يساي  كا   ط زاران   ئ    ةرطكاب   

 زيااااتر   ثااا ِرة سااا   تاااا لااا د   ئااا ر بااا    ثااا ِرة
 ه ناج    ل طا     بث        ب ست ه  ان تا ن دة يست
  دان   بااااااا ردة ام ب زاناااااااجن  ي س سااااااا ئااااااااذا ة 
 .ئ كادمي  ل ِري ز ان 
 كارةساات      ب ِراسي رزطاركردن  كي  با  ئ  
 دَلسا زةكان   ل خ ي ةا رة  ز ر ضا ن    با     بازرطان 

 ف  َ  اااان  كردبااا    ه ساااي ان( تااا ن اي   ساااا    سااا د)
 ثارةكان ان كردب   ل فر ش ارةكان دا ايان ل   را ة 
 ب   ئ  ة كردة ة خ سير   ة ِرةك ئ  ة  بجةن  ة 

 ب   ت ا ت كة    ه َل ي ك  ئ سثان   ك   ضاث  ك 
 دةطاااكا  ب دةساااي  ة ئ  ةناااجة  هااا ر كي  ب كااا  كااا 

 ب سااا عب ت  ة لااا ها ِري  امن ه ناااج   تاااا ه َلجة ةشااا 
 .خ ي ةجة ة ث ِرة ث ِرة ر  ان ك مت دة مت ث   ان

 خ ي ةجن  ةكاااا يان   باااا  ن خاااا ِراطر ه نااااجي  
 ل ن  ة  ن ياني ان ب   تر ه نجي    ب آلم د ت  ا كر

 بااا  ذ ارةياا ك  د اجااار باا آلم خب ي ةةاا  ة  زيااتر  
 ث شاا ك م ل ساا ر يار  ت ااجام كاا   اياا  ة لاا   دي اا 

 ل هاااااا     ر  اناااااا م ئاااااا   ئاااااا  ِر . مب باااااا ردة ام
 ل ساا ر ت ي  يةاا  ة  ل    َل ةاا  ة  تاارم ر  اناا كان 

 ناااا  ة    ل  ان ياااا  ج ا ازةكانااااجا  لاااا زان    دةكاااار  
 ط ِرانااااا  ة   ةكااااا  دةخي ي ةةااااا  ة كااااا  ن ي  ااااا كان

 ئ طاااا ر ب خ ي ةةاااا  ة  ساااااَل  د  ساااا د تاااا رةزان    
 ه َل جايااا  ل ث جن رةكااا  ة نااا ب   بااا دَل  يااا ك    ش

 ن  اا   س رسااام ث  اا  ن  اا  ل ب رئاا  ة ئاا  ة خاا ارة ة
 باا  ه نااجي  اريش ناطااا  ت  اا  كاا  ل ب رئ  ةياا  باا َل  

 زة ي  كاااااا  ل ساااااا ر دةباااااا   ياااااا ك    خ شااااااب خي
 .ه َل طري ي  ة

 ب ثرسااااااااااااااا ارة سااااااااااااااا بارةت: ت  بااااااااااااااا ي
 خ ي ة ران داخ  نازامن - مت  ةك -راسي ة ة ك شت

 باااااك ب ِراساااااي بااااا آلم بااااا   ضاااااا ةِر ان دةتااااا ان 
 ضااااك ك ل ك رتاااا  تاااار ك  اااا َل     ل بم كردناااا  ة 

 كاا  لا خ بطر    ضاك ك  ساا   بِرياارة   ا  دةك  ا  ة  
 ضاااك ك  ه  شااايا. بااا    ثااا ِرة ثااا جنا ه ري كااا يان

 دةباا   ئاا  ة د ا  ئ ة ااا ناا كرد  ة تاا  ا  ساا      
 نا ن شاان      ها    ئ  سايا   تاا  بضاة  ة  ب س ريانجا

 ثاا  ش ب   اا  ة  باام   ناا   ب تاا  ا  داناا نا ة باا 
 يادة ةري ااااا كامن  ي كااااا    ب شااااا  بم ب  نااااا  ة 
 ضا ن    ب ا م   تا  ا    ئ  ِر  نات امن ب دَلة اي ش  ة

 ئ رك     ض ثرس اران م  ئ م آل جان  ة  ة س رةاَل 
 ن   ؟  ا ة رس  

 
 
 

 سةرضاوة
 ( لصلب  أ ض عل  غ  ق)ب ش    ل  كي  يب 

 مقيال  جمم ع 
 عبء ل وؤف مهي/  

 مري   د  
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ئةو شيَوازةي كة نةنكم رِاهاتبوو ضريؤكان 
 بطيَرِيَتةوة

 
 شَيرزاد حةسةنلة ئينطليزييةوة: 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
ِرياليزمي جادووطةرى: وةك زؤربةي 
نووسةراني ئةمريكاى التني، طابريل طارسيا ماركيز 

ئةدةب كة بة  ثةيوةست بووة بةستايلَيك لة
. ئةم سيحراوي" ناسراوة –"رياليزمي جادووطةري

ئةدةبة هةَلطرى كؤمةَلة خةسَلةتَيكة كة هةر هةموو 
كي فانتازيادا ِرةطةزةكانى لةناو تانوثؤو ضنينَي

ثشت ئةستوورة بة زَيدةِرؤيي خؤيان دةنوَينن كة
خةياَل. هةَلبةت ئةو زاراوةية بَي مشتومِر و 
بةرثةرضدانةوة تَينةثةِريوة، لةبةر ضةندةها هؤي 

 ةر.جياواز هَيرشي كراوةتة س

هةندَيك بِروايان واية كة ئةو ناوة شتَيكة لة 
ثامشاوةكانى )ثاش كؤلؤنياليزم(، ئةو خانةبةنديية 
دةستكردى )سثي ثَيستةكان(ة تاوةكو رؤمان و 
ضريؤكي ميللةتانى ديكة خبةنة ثةراوَيزةوة. 
هةندَيكي ديكة واى بؤ دةضن كة ئةوةش مةيلَيكي 

كؤن و  ئةدةبيية و تَيدةثةِرَيت، يان شتَيكي
بةسةرضووة، يان تةنها هةَلاَليةكة و ئةمريكاى التني 
كةَلكي لَي بينيوة. هَيشتا هةندَيك كةس هةست 

رياليزمي جادووطةرى" "دةكةن كة زاراوةى 
مانايةكي سنووردار و بةرتةسكي هةية، هةوَلَيكة كة 
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ضريؤك كة جَيي مشتومِر و  وئةدةبي رؤمان 
زراوو خاوةن ثرسيارة و جيهانَيكة تؤكمةو دامة

مَيذووة، ِرَيبازي "ِرياليزمي جادووطةرى" خؤي جيا 
 ية بكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة.يدةكاتةوة و ئامادةن

لة ِراستيشدا زاراوةكة سنووردارة. زاراوةي 
"رياليزمي جادووطةرى" لة بنةِرةتدا ثةيوةست 
بووة بة قوتاخبانةيةكي تايبةت بة وَينةكَيشةكان، لة 

ثاشان بؤ وةسفكردنى ئةدةبي (دا، 1920ساَلى )
ثةخشاني )خورخة لويي بؤرخس( بةكاريان هَينا لة 

وةسفي ئةدةبي كةساني وةك  ىئةرجةنتني. سةرةِرا
طابريل طارسيا ماركيز لة كؤَلؤمبيا، طونتةرطراس لة 
ئةملانيا و جؤن فاولز لة ئينطلتةرة. ئةم نووسةرانة 
 يةكانطري دةبن لةوةي بةشَيوةي جياجيا دةكةونة
ناو ئةم بازنةية، بةالم شَيوازَيكة كة بةردةوام 
دةطؤِرَيت، جؤرَيكة لة رياليزم كة كةَلك لة ِرووداوى 
ئاسايي وةردةطرَيت و لة ثاَل كؤمةَلَيك شت و 
وردةكارى ذياني ِرؤذانة، بةالم لةناو قالبَيكي 
فانتازيدا خؤيان دةنوَينن كة سةرضاوةكةي 

ةطةزي خةون ئامَيز و دةطةِرَيتةوة ناو كؤمةَلَيك ِر
خةياَل باَلوى، سةرةِراى قةرزكردن لة ئةفسانة و 
داستان و حةكايةتي ثةرييةكان. )رؤبَيرت شؤلز( بة 

ئةوديوي رؤمان(  –جؤرَيك ثَيناسةى )ميتافيكشن 
دةكا وةك ئةوةي زاراوةيةكي هةمةاليةن بَيت بؤ 

ؤمانَيكي زؤر و طةشةسةندوو كة بةتةواوى كؤمةَلة ِر
جيا دةبَيتةوة لةو جؤرة ِرؤمانة تةقليدييانةي كة 

 –سةر بة قوتاخبانةي رياليزمني يان )رؤمانس 
رؤمانى ئةظيندارى(، يان جؤرة داهَينانَيكي ئازاد 
سةبارةت بة جؤري طَيِرانةوة. ئةم جؤرة ِرؤمانانة بة 

ة كة دذ و شَيوةي جياجيا كاريطةري وايان هةي
ثَيضةوانةى ِرؤمانى تةقليدي و ستاندارد خؤ 
دةناسَينن، جياواز لة هةَلبذاردنى بابةت، فؤرم يان 

ضوونى  ستايلي نووسني، هةَلِرذان و بةدوايةكديدا
كات )زةمةن(، تَيكةَلكردنى ذياني ِرؤذانة و فانتازيا، 
ئةفسانة و مؤتةكة، بة شَيوةيةك كة جياوازى و 

دي رةسم ناكات لة نَيوان ئةوةي سنوورَيكي تةقلي
كة زؤر طرنط و بة بايةخة و ئةوةشي كة ثِروثووضة، 
ترسناك يان ثَيكةنيناوى، مةرطةسات يان 

 طاَلتةبازي.
با طوَي لة ماركيز بطرين ضؤن باس لة شَيوازى 

-نةغمة–"ئةو تؤونةي  –نووسيين خؤي دةكات 
ساَل تةنيايي يان  يةي من لة ِرؤمانى )سةد

َيزي( بةكارم هَيناوة ثةيِرةوكردنى هةمان دوورةثةر
ئةو شَيوازةية كة نةنكم حةكايةتةكانى ثَي 
دةطَيِرايةوة. باسي لةو شتانة دةكرد كة لةوة 
دةضوون لة سةرةوةي يان دةرةوةي سروشت بن، ثِر 

كةضي بةشَيوةيةكي زؤر ئاسايي و واقيعي  فانتازيا،
سؤز  دةيطَيِرايةوة.. لةهةمووى طرنطرت ئةو هةست و

و تةعبرية بوو كة لةسةر ِرووخساري دةخموَيندةوة، 
هةست و سؤزَيك كة هةر هةموومانى سةرسام 
دةكرد. زوو لة هةوَلةكانى ثَيشينمدا بؤ نووسني، 
هةوَلمدةدا كة ضريؤكان بطَيِرمةوة بَيئةوةي بِروام 
ثَييان هةبَيت، واتا بِروا بةو بابةتةي كة دةمنووسي. 

ةوةي ثَيويستة بيكةم ثاشان هةستم كرد كة ئ
سةبارةت بة نووسينةكامن و خؤم بتوامن بِروايان ثَي 
بكةم، طةيشتمة ئةو قةناعةتةي كة مةرجة من هةمان 
ئةو هةست و سؤز و دةربِرينةم هةبَيت كة نةنكم 
هةيبوو: بةالم لةسةر دةم و ضاوَيك كة وةك نيطارَيك 

 كة لةسةر ِرووخسارَيكي بةردين داتاشرابَيت."
 
 

 رضاوةسة
2003 The Washington Post Company 
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)بؤني طةواظة( بةرهةمَيكي هاوِرَيي دَيريين 

ية كة بةتَير و تةسةلي قسةي -مندوزا –ماركيز 
لةطةَلدا كردووة و خؤيشي ضي لة ذياني تايبةتي و 

نووسيويةتي. طشيت ئةو نووسةرة داهَينةرة زانيوة 
ئَيمة هةمووميان وةرنةطَيِراوة، بةَلكو ضةمكي 
سةرةكي و اليةنة هةرة ديارةكاني ذياني ئةدةبي و 
تايبةتي ئةومان لَيهةَلبذاردووة، ئةم ثياضوونةوة و 

لة كتَيبوَلكةيةكدا بةناوي  1993ئامادةكردنة ساَلي 
)بةفر و هةَلةكؤك( كة ضةند بةرهةمَيكي تريشي 

لةاليةن وةزارةتي رؤشنبريي هةرَيمي لةخؤ طرتبوو، 

كوردستان وةك كتَييب طؤظاري )كاروان( ضاثكرا. 
لةبةر طرنطي بابةتةكة و دةوَلةمةندكردني فايلةكةي  
ماركيز و، ئةو ماوة زؤرةيش كة بةسةر 
باَلوكرانةوةيدا تَيثةِريوة و طةلَيك لة خوَينةراني 
ماركيز نةيانديوة، بةضاكمان زاني جارَيكي تر 

 َيرةدا باَلوي بكةينةوة.ل
 سةردةم

 
"بيلينيو بوليو مندوزا" لة نووسةرة 
ناودارةكاني كؤَلؤمبياية، بَيجطة لةوةي هةر لة 
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كؤَلؤمبيادا سةرنووسةريي ضةند طؤظارَيكي كردوة، 
لة ساَلةكاني شةستيشا بؤتة سةرنووسةري 

كة لة ثاريس دةرضوة و طةورة  -ليرب–رؤذنامةي 
ي ئةدةبي ئةمةريكاي التني نووسةراني نةوةي نوَي

كة بة ثَيشِرةو ناو دةبرَين هاوبةشيان تَيدا كردوة. 
"مندوزا" لة رؤماننووسة طةورة وديارةكاني 

لةسةر ِرؤماني  1979كؤَلؤمبيايشة كة ساَلى 
"ساالني هةالتن" خةاَلتي بالزا جانيزي وةرطرتووة. 
"مندوزا" لة هاوِرَي هةرة نزيكةكاني ِرؤماننووسي 

زني كؤَلؤميب )طابريل ماركيز(ة، بةيةكةوة لة مة
هةندَيك لة ِرؤذنامة و طؤظاردا كاريان كردوة، بَيجطة 
لةوةي كة ذياني تايبةتي و طةلَيك ئاشكراو نهَينيان 
ثَيكةوة بةسةر بردوة. ماركيز الي خوَينةري كورد 
ناوَيكي هةرة ديارة و خاوةني ِرؤماني "سةد ساَل 

خةاَلتي نؤبَلي جيهاني  1982تةنيايي"ية كة ساَلي 
لةسةر وةرطرت، "مندوزا"ي نووسةر و هاوِرَي لةبةر 
خؤشةويسيت ماركيز و بؤ ئةوةيش كة ضاكرت 
خوَينةر بةو طةورة نووسةرة بناسَييَن و لة دةمي 
خؤيةوة باس لة ِرؤمانةكاني و ئةدةبي ئةمةريكاي 
التيين بة طشيت و ذياني تايبةتي خؤي و 

دةبي و سياسي و كؤمةاليةتي( ثةيوةنديةكاني )ئة
بكات، كتَيبَيكي نووسيوة، كة طفتوطؤي نَيوان خؤي 

 رائحةو ماركيزة، ئةم كتَيبة كة ناوة عةرةبيةكةي )
الثةِرةي مامناوةندية زوربةي لة  139(يةو اجلوافة

شَيوةي ثرسيار و وةالمي رؤذنامةطةري نَيوان 
هةردووكيانداية، ضةند فةسَلَيكي كةميشي خودي 
مندوزا بة زمانَيكي ضِروثِري ثةخشاني شيعر ئامَيز 
نووسيوة. ئةوانةيش هةر زانياري تازةن دةربارةي 
اليةنة شاراوةكاني ذياني ماركيز، بؤ ئةوةي 
خوَينةري كورد زياتر لة ئةدةبي ئةم سةردةمةي 
ئةمريكاي التني و بةتايبةت لة ماركيز و 

زاني تايبةمتةنديةكةي شارةزابَيت، بة ئةركي خؤم 
طوَلبذَيري هةندَيك لةو طوَلة بةِرةنط و بؤيانةي بؤ 
بكةم و ثوختةيةك لةو طفتوطؤ دةوَلةمةندةي خبةمة 

بةر دةست، ئةم كتَيبة لةاليةن )فكري بكر 
حممود(ةوة لة ئينطليزييةوة كراوةتة عةرةبي و لة 
ئةردةن ضاثكراوة. كتَيبةكة ضواردة فةسَلة لةطةَل 

مندوزا ضواردة فةسَلةكةي ثَيشةكيةكي وةرطَيِردا. 
 وا ِريزكردووة:

-4ثيشة -3خَيزاني ماركيز -2ِرةضةَلةك -1)
كارةكاني -6خوَيندنةوةي -5ثةروةردةي ئةدةبي 

ثاييزي -9سةد ساَل لة تةنياييدا -8ضاوةِرواني -7
-12مةيلي سياسي -11ئَيستا -10ثةتريارك 

 ناوبانط( -14ثروثوض و دَلة راوكَي -13ئافرةت 
ةرطَيِرة عةرةبيةكة ثَيناسةية بة ثَيشةكي و

ئةدةبي ئةمريكاي التني و ئةو طؤِرانة بنةِرةتييةي كة 
لة سةرةتاي سييةكاني ئةم سةدةيةدا بة سةريا 
هات، كة وةك دةنطَيكي هةرة ديار و ناوازة خؤي لة 
ضاولَيكةري و ثةيرةوكردني ئةوروثا و ئةمريكا 

وة ِرزطار كرد، لة سةرةتاي ساَلةكاني ثةجنايشة
ِرؤماني ئةمريكاي التيين بووة جَيطاي باس و 
خواسي سةرةكي، ض وةك بةكاربردني زماني تازةي 
نووسني كة زؤر لة زماني لةوةوبةري ئةمريكا و 
ئةوروثا جياوازةو، ض وةك هَينانة كايةي ناوةِرؤكي 
نوَي كة بة قوواليي طياني واقيعي كؤمةاليةتي و 

ةتي و خوليا و سياسي و داب و نةرييت هةرة تايب
ئاواتةكاني ئةو وواَلتانةدا ِرةطي داكوتاوة، لة 
ثَيشةنطةكاني ئةم ِرَيبازة ئةدةبية )ئةليخو 

 كاربنتيةو كارلوس فونتيس و طارسيا ماركيز(ن.
ماركيز، لة رؤماننووسة سةر ئامادةكاني ئةم 
سةردةمةية و خاوةني شَيوازي ِرياليزمي جادويي 

زة وةك خؤي ئةَلَيت: )واقيعي سيحري(ية ئةم شَيوا
ثِربةثِري ئةو واقيعة كؤمةاليةتي و سياسيةية كة 
ئةمريكاي التيين تيا ئةذي، لةوَي هةموو دياردةو 
ِرووداوةكان ئةمةندة سةير و سةمةرةن كة هةر لة 
ئةفسانةو حيكايةتي ثِروثووضا ِروو ئةدةن، بؤية 
ئةبينني لة ئةدةبي ماركيزدا ِرووداوةكان كوت و ثِرو 

دةوام شيت نا ماقووَل و باوةِرثَينةكراو دَينة بةر
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طؤِرَي، كة زياتر لة جيهانَيكي دروستكراو ئةضَيت  

نةك واقيع، كة لة ِراستيا هةموويشي واقيعن، ضونكة 
وةك خؤي ئةَلَيت )لةم جيهاني سَيهةمةدا ناماقووَل 
بؤتة ماقووَل و بة ثَيضةوانةيشةوة(. كةواتة 

ة و ثةيوةستة بة هةموو ئةدةبةكةي ئةدةبَيكي واقيعي
ثةيوةنديةكاني دةسةالت و خةَلكي ئةو وواَلتانةوة. 
هةر خؤي لةم بارةيةوة ئةَلَيت: )لة رؤمانةكامنا 
تةنيا دَيِرَيك نية بنةمايةكي واقيعي نةبَيت، ذيان لة 
ئةمريكاي التيندا ثِرة لة شيت نائاسايي(. 
"ماكندو" ئةو شارةي خةياَلي ماركيز نةخشةي 

ة شارَيكة هةية و جَيطايةكي لةسةر ئةم كَيشاو
ئةستَيرةية طرتووة، نةك تةنيا لة كؤَلؤمبياي 
ئةمةريكاي التيندا بَيت بةَلكوو هةموو جَيطايةكي 

 ئةم سةرزةوية "ماكندو"يةكة بؤ خؤي.
لة بةشي يةكةمي كتَيبةكةدا كة بةناوى 
رةضةَلةكةوةية "مندوزا" باسي ئةو ذينطةية ئةكات 

ا ثةروةردة بووة. لة سروشت و كة ماركيزي تي
دانيشتوان و ماَل و موَلكي تايبةتييةوة تا ئةطاتة 
سةر يةكة يةكةي خَيزاني ماركيز )نةنكي، باثريي، 
دايكي، ثوورةكاني( بة تايبةتي ئةوانةيان كة كاري 
سةرومِريان كردؤتة سةر ثةروةردة و طةشةسةندني 

فات طياني خةياَل و شارةزابوون لة ئةفسانة و خورا
و كارةساتةكاني ناو ووالتةكةي ماركيز، كة بة ثلةي 
يةكةم باثريي )كوَلونَيل ريكاردو ماركيز هيجيا( و 
نةنكي )دوناترا تكيلينا(ية. هةر بة منداَلي 
ئالوودةي باثريي بووة و ئةويش هةميشة لةطةَل 
خؤيدا طَيراويةو طوَيي بؤ ثرسيارةكاني ِراطرتووة، 

ي بداتةوة ثَيي وتووة كة نةيتوانيبَيت وةاَلم
)لَيطةِرَي با سةيري فةرهةنطي بؤ بكةين( هةر 
جارَيكيش تيثي سَيرك خةمية و خةرطاي لة 
شارؤضكةكةدا هةَلئةدا، ئيرت باثريةي دةسيت 
كضةزاكةي ئةطرت و لةطةَل خؤيدا بؤ تةماشاكردني 
ئةبرد، لةوَي ذياني قةرةج و هونةرمةنداني ترابيز و 

 .حوشرتي عةرةبي ئةبيين

لةيةكةم رؤمانيدا باثريي كةسي سةرةكية، 
تةمةني حةفتا ساَلة و لة شةِري ناوخؤي ساَلي 

بةشداري كردوة، لةم شةِرةدا  1889-1902
نزيكةي سةد هةزار كةسي كوذراوة، باسي مةترسي 
ئةو شةرة، طةمارؤدان، تؤث باران، بريندار و كوذراو 

راوةتةوة، باثريي بؤ مناَلَيكي تةمةن ثَينج ساالني طَي
ئةمانة بوونة شةثؤلي ثِر لة هةَلضوون و لة 
طةورةييدا خؤيان بة كةناري يادطارةكاني ماركيزا 
كَيشا و بةرهةمي مةزنيان لَي ِرسكا. نةنكيشي )وةك 
زؤر لة نةنك و دايكة ضاوكراوةكاني كوردةواري 

و( ضاوي ماركيزي بة ضريؤك و –زووي خؤمان 
ة كردؤتةوة، هةر حيكايةتي دَيو و درنج و ئةفسان

ئةمةيش بؤتة فراوانكردني ئاسؤي خةياَلي ماركيز 
و تؤوي ِرؤماننووسيين، يان با بَلَيني )شَيوازي 

 ِرياليزمي جادويي( تياِرواندوة.
)كة شةوة تاريك و سامناكةكاني ئيستوايي 
ضؤكي دائةداية سةر ماَلةكةيان ئيرت نةنة "دوناترا 

ؤكي ترسناكي تكيلينا" دةسيت بة طَيِرانةوةي ضري
ثِر لة تارمايي و مةرط ئةكرد، ئةوسا ماركيز كة 
تةمةني لة ثَينج ساَليا بوو، واي هةست ئةكرد 
هةموو اليةكي ماَلةكةيان بة مةرط تةنراوة، ئيرت وةك 
بة بزمار بة كورسيةكةي ذَيريةوة داكوترابَيت 
كِرومت ئةبوو، ئَيستايش.. دواي نزيكةي ثةجنا 

نيوةي شةوي ئوتَيلةكاني ِرؤما ساَل، كة ماركيز لة 
و بانكؤك بةخةبةر دَيت، ئةو ترسة كؤنةي منداَلي 
لةبةرضاويا بةرجةستة ئةبَيت، مردووة نزيكةكاني 

 لةناو تاريكيا بة دةوريا دَين و دةضن(.
ماركيز تاقة كوِري نَيو كؤمةَلَيك ئافرةتة، 
خَيزانةكةي خؤ ثارَيزو دةربةسيت دابونةرَييت 

و زؤريش بة طرنط طرتوويانة، هةموو كؤمةاليةتني 
ئافرةتةكان بِروايان بة خورافاتة و شتة نا 
سروشتيةكانيان ال سروشتية و لةسةر يادطاري 
كؤنينة ئةذين. بؤ منوونة ثوورة )فرانسيسا 
سيمونيسا( كة ئافرةتَيكي بة توانا و وورة بةرزة 
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ِرؤذَيك دةسيت كردة كفن دوورين بؤ خؤي، طابريل 
ثورَي ئةم كفنة بؤ دروست ئةكةيت؟ لَيي ثرسي 

وةالمي دايةوة: )كوِرةكةم من ئةمرم( لة ِراستيا هةر 
كة لة دووريين كفنةكة بووةوة لةسةر جَيطاكةي 
ِراكشاو مرد. باوكي ماركيز كار بةدةسيت دةزطاي 
بروسكة بوو، لة ناوضةي )بوليظار(ةوة هاتبووة 

هةرة  شاري )ئةراكاتاكا( كة لويزاي كضة كؤَلؤنيل و
جواني ئةو شارةي بيين حةزي لَي كرد و ناردية 
خوازبَيين. بةالم خَيزاني لويزا بةوة قايل نةبوون كض 
بدةن بة مووضةخؤرَيكي تةلطراف، بة تايبةتي كة 
خةَلكي ناوضةي )بوليظار( بَيت و ئةو ناوضةيةش لة 
ضةقؤكَيشي و بةد ِرةوشتيا بة نامَين. بؤ ئةوةي 

ر خبةنةوة بة سةفةرَيكي لويزا لةم كوِرة دوو
دوورودرَيذ لةطةَل دايكيا نارديان بؤ شارَيكي كةنار 
دةريا، بةالم هةوَلَيكي بَي سوود بوو، ضونكة لة 
هةموو ئةو شارانةدا نووسينطةي تةلطراف هةبوو 
كة موضة خؤرةكاني لةطةَل هاوِرَيكةي 
)ئةراكاتاكا(ياندا هاوكاربوون و نامةي 

ضةكة ئةطةياند. خؤشةويسيت ئةويان بة ك
ثةيوةندي ئةويين ئةم كوِر و كضة )كة دةبنة باوك و 
دايكي ماركيز( خَيزاني كضةكةي ناضار كرد سةر بؤ 
واقيعةكة دابنةوَينن و لويزا بدةن بة طابريل اليجو، 
)لة رؤماني "خؤشةويسيت لة تايف رشانةوةدا" 
تةواوي ئةم ثةيوةندي ئةوينة لة نَيوان، 

ضةخؤري تةلطراف و )فلورينتواريسا( مو
)فريميناداسا(دا هةية، بة هةموو كارةساتي قايل 
نةبووني خَيزاني كضة و خؤونكردن و نامة 
نهَينيةكانةوة، زؤر لة سيفةت و بةهرةي تايبةتي 
"فلورينتو" لة باوكي ماركيزيشدا هةية، وةك الوازي 
و طةمن ِرةنطي و جلوبةرط و كةمانضةذةندن و حةزي 

بةالم لة ِرؤمانةكةدا ثةيوةندية  خوَيندنةوةي شيعر،
خؤشةويستيةكة ناطاتة قؤناغي ذن و مَيردي، تا لة 
نزيكةي تةمةني حةفتا ساَليدا ئارةزووةكةي 

 /ب(.-طةجنيان بة ناشةرعي بةدي دَينن 

بةشي دووةمي كتَيبةكة طفتوطؤي نَيوان 
ماركيز و مندوزاية دةربارةي خَيزاني ماركيز. 

ي )باثريي، دايكي، باوكي، مندوزا ثرسياري دةربارة
ذنةكةي، منداَلةكاني، هاوِرَيكاني( لَي دةكات، 
ماركيز جارَيكي تر ئةوة دووثات دةكاتةوة كة 
باثريي زؤر كاري لَيكردووة و لةوةوة لة ذيان 
طةيشتووة، بةالم دواي تةمةني ثةجنا ساَلي هةسيت 
 بةوة كردوة كة باثرييشي ضاك لة ذيان نةطةيشتووة.

ي ئةوةيش كة ئايا هيض ثاَلةوانَيكي دةربارة
ِرؤمانةكاني لة باثريي ئةضن ماركيز ئةَلَيت: تاقة 
كةسَيك كة لة باثريم بضَيت كؤَلؤنَيلة بَي ناوةكةي 
رؤماني )طةالِرَيزان(ة كة الي خؤمةوة وام داناوة و 
مةرج نية الي خوَينةر وا بكةونةوة، ضونكة لة 

ةكراوة، بةالم ِرؤمانةكةدا وةسفي كؤَلؤنَيلةكة ن
سةبارةت بة كؤَلؤنيل "ئوريليانو بوينديا" كة لة 
رؤماني "سةد ساَل تةنيايي"داية و مندوزا باوةِري 
واية منوونةي باثريي ماركيزة. ماركيز ئةَلَيت: 

 تةواو بة ثَيضةوانةي باثريمةوةية.
ثةيوةندي ماركيز لةطةَل دايكيا هةر لة 

ِراطؤِرينةوة و لة منداَليةوة بناغةيةكي ثتةوو لةسةر 
يةك حاَلي بوون بنيات نراوة. بة جووتة لة دةرطاي 
هةموو باسَيكيان داوة و ضةند و ضوونيان لةسةر 
كردوة، كة زياتر شَيوةي رةمسي وةرطرتووة نةك 
خؤشةويسيت و ئالوودةيي. ماركيز اليواية كة 
رةنطة هؤي ئةم ووشكايةتي ثةيوةندية لةوةوة بَيت 

ريي و ثاش فامكردنةوةي كة دواي مردني باث
تةواوي ماركيز و ضوونةوة الي دايك و باوكي، 
دواي ئةوةيش جيابوونةوةيةكي تري دواي تةمةني 
دوانزة ساَلي بةهؤي خوَيندنةوة و كةم بينينيانةوة 
ئةمة هاتبَيتة دي. بةالم ئَيستا هةموو ِرؤذانَيكي 
يةكشةموان، ماركيز لة هةر جَيطايةك بَيت بة 

ة لةطةَل دايكيا ئةكات، وةك خؤي ئةَلَي: تةلةفون قس
وةك خةَلكي ئةَلَين من  –ئةمة لةبةرئةوة نيية 

كوِرَيكي ضاك مب، بةَلكو واي بؤ ئةضم ئةم 
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قسةكردنةي يةك شةموامن و بةو ِرَيكوثَيكية بةشَيكة  

لةو جيدياتةي ثةيوةندي هةردووكماني ثَيكةوة 
 بةستووة.

دايكت بة  مندوزا لة ماركيز ئةثرسَيت: ِراستة
ئاساني كليلي رؤمانةكانت ئةدؤزَيتةوة؟ ماركيز 
ئةَلَي: بةَلَي. لة هةموو خوَينةرةكامن زياتر ئةم 
غةريزةية لة دايكما هةية، ضةندة ثاَلةوانةكامن بطؤِرم 
و وَينةي تريان بؤ بكَيشم ئةو هةستيان ثَي ئةكات. 
ئةطةرضي ثاَلةوانةكاني من بةطرَي و طؤَلن و 

ن بؤ خؤيان، كةضي بةهرةي دايكم مةتةَلؤكةيةك
بةهرةي زانايةكي شوَينةوارناسة كة هةموو 
ثارضةكاني لةشي حةيوانَيكي ثَيش مَيذوو لَيك 
ئةبةسيَت و دروسيت ئةكاتةوة، دايكم ئاوا ثةي بة 
كةسة ِراستةقينةكان ئةبات كة لة ثشت كةسة 
دروستكراوةكاني منةوةن. كة كتَيبةكامن 

د و الوةكيةكان ال ئةدات و ئةخوَينَيتةوة شتة زيا
تةنيا بِربِرة سةرةكيةكان ئةهَيَلَيتةوة، ئةوةي كة 
جةوهةري و تةوةري كةسةكانة، لةوانةية لة كاتي 
خوَيندنةوةيدا طوَيت لَي بَي كة بَلَيت: )ئاي.. خؤ 
ئةو كةسة لَيرةدا بؤتة طوَلة وةنةوشةيةكي 

م راستةقينة( من ثَيي ئةَلَيم ئةمة ِراست نية، بةال
ئةمة تةنيا بة قسة ئةيَلَيم و لة ِراستيا ئةويش 

 ئةزانَيت كة من ئةزامن ئةو ِراست ئةكات.
ئةي ئةشَي دايكي ماركيز لة هيض لةو ئافرةتانة 
نةضَيت كة لة ِرؤمانةكانيدا هةن؟ ماركيز ِراي واية 
كة )ئورسوال( لة رؤماني سةد ساَل تةنيايدا هةندَي 

َيكي تري لة سيماي لة دايكي ئةضَيت و هةند
ئافرةتي تر. ضونكة )ئورسوال( الي ماركيز 
ئافرةتَيكي منوونةيية، بةو مانايةي منونةي هةموو 

 شتَيكة كة تةمسيلي ئافرةت بكات.
لة ِرؤماني )ضريؤكي مةرطَيكي ِراطةيةنراو(دا 
ئافرةتةكة منوونةي ِراستةقينةي دايكي ماركيزة، 

ايكي تةنانةت ناوةكةيشي هةَلطرتووة. بؤية كة د
–ِرؤمانةكة ئةخوَينَيتةوة و ناوي دووةمي خؤي 

ئةبينَيت بةسةرسووِرماويةوة ئةَلَي:  -سانتياطؤ
)خوا هاوار.. من هةموو ذيامن هةوَلي ئةوةم بوو ئةو 
ناوة ناشريينة بشارمةوة، كةضي وا ئَيستا لة هةموو 

 دنياداو بة هةموو زمانَيك باَلوئةبَيتةوة(.
ناكات، ئةي ئةبَي  ماركيز هةرطيز باسي باوكي

 ض يادطارَيكي لةطةَليا هةبَيت و ئَيستا ضؤن بَيت؟.
ماركيز ئةَلَيت: باوكم منوونةي ثياوَيكي 
كارييب ساالني سيةكانة، ئةطةر ضي ئَيستا تةمةني 

بةالم تةواو لةشي ساغة، كةسايةتي ( 2)هةشتا ساَلة
باوكم زؤر لة باثريم جياوازة، جياوازي بريوباوةِر 

ي دةستةالًَت و ِروانني بؤ دنياو ثةيوةندي بة دةربارة
مناَلةكانيةوة، بؤية تا تةمةني مَيردمناَليش من ِرام 
وابوو كة ثةيوةندي من بة باوكمةوة طران و 
نةطوجناوة، بؤية باوكم بة نيسبةت دايكمةوة بؤ من 
نةناس بووة، هةر بؤية نةمانتوانيوة لةيةكبطةين، 

بطةمة الي و قايلي نةيشم زانيوة بة ض ِرَيطايةك 
بكةم، كةضي لةطةَل ئةم دوورة ثةيوةنديةشدا 
هةرطيز لةطةَل يةكرتا تووشي طاشة نةهاتوين و 
بةيةكدا هةَلنةثذاوين. جارَيك باوكم بة هاوِرَييةكي 
خؤي وتبوو ئةو لةو بِروايةداية كة من يةكَيكم لةو 
مريشكانةي بَي يارمةتي كةَلةشَير هاتوومةتة 

ضي ئةمةي بؤ طاَلتة وتبوو بةالم دنياوة. ئةطةر 
ناواخنةكةي سةر كؤنةكردنَيكي هَيورة بؤ من، 
ضونكة من هةميشة باسي دايكم ئةكةم و بةدةطمةن 

 ناوي ئةو ئةهَينم.
لة تةمةني منداَليا نةنكي و باثريي كاريان 
كردة سةر ثةروةردة و دةوَلةمةندكردني بري و 
خةياَلي ماركيز. ئةي ئةبَي )مةرسيدس(ي 

( 25هاوسةري كة تةمةني ذن و مَيرديان وا ئةطاتة )
ض دةورَيكي لة ذياندا هةبَيت؟  (3)بيست و ثَينج ساَل

ماركيز ئةَلَيت تا ئَيستا ناكؤكيةك كة مةترسي لَي 
بكرَيت نةكةوتؤتة نَيوامنانةوة، هؤيةكةيشي ئةوةية 
كة ثَيش هاوسةريةتيمان ضؤمنان لة شتةكان 

، لة ِرؤماني )سةد ساَل روانيوة ئَيستايش هةرواين
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تةنيايي(دا دوو جار ئافرةتَيكي وةك ئةو بة ناوو 
ثَيناسة كيمياويةكةيةوة دةرئةكةوَيت، هةروةها لة 
ِرؤماني )مةرطَيكي ِراطةيةنراو(دا، من ناتوامن لة 
ِرؤمانةكامناندا زياد لةوة بةرجةستةي 
)مةرسيدس(. بكةم ِرةنطة ئةمة سةير بَيت، بةالم وا 

ونكة ئةوةندةي ئةناسم هيض بريؤكةيةكم لة نيية، ض
 بارةيةوة نةماوة.

لةطةَل ئةوةدا كة ماركيز بووة ناودارتني 
نووسةري دنياو ثةيوةنديةكاني تةشةنةيان كرد و 
بة ئاساني دةسيت لَيطرينابَيت، كةضي هَيشتا 
ثةيوةندي لةطةَل ئةو هاوِرَييانةيدا كة تَييئةطةن و لة 

ي ئَيستاي ئةزانن حةقيقةتي شارةزان و بار
ثةيوةندييةكي توندوتؤَلةو طةلَيك جار بؤ بينينيان 
سةفةر ئةكات، وةك خؤيشي ئةَلَيت: كاتَي هةست بة 
خؤم ئةكةم كة لةطةَل ئةواندام، ئةو هاوِرَييةيش كة 
لة حاَل و بارم نةطات ئةوة هاوِرَيي دَلسؤزم نيية كة 

زي لة من بِروام ثَيكردووة، من لة هاوِرَييةتيا جياوا
نَيوان ئافرةت و ثياودا ناكةم بةالم لةطةَل ئافرةتا 

 بةختيارترم.
دةربارةي دوو كوِرةكةيشي ئةَلَي: من 
بِروامواية كة كوِرةكامن نةك كتَيبةكامن طةورةترين 
دةسكةوتن كة بةدميهَينابَينت، ئةوان وةك هاوِرَيم 
وان، كة تووشي طريوطرفيت طةورةببم هةوَل ئةدةم 

كياندا بةشداريم بكةن، ئةطةر طرفتةكة لةطةَل داي
لةوة طةورةتر بوو ِراي هاوِرَييةكم وةرئةطرم، خؤ 
ئةطةر زؤر طةورة بوو ئةوة ئةيشارمةوة و نامةوَيت 
             باري طران خبةمة سةر شانيان، بؤية خؤم بة

تةنيا مامةَلةي لةطةَلدا ئةكةم، ئةجنامي ئةمةيش 
ية كة زةنطي ثِر بِريين ِرخيؤَلةي دوانزة طرَي

مةترسيم بؤ لَي ئةدات، بةالم وةك عاشقَيك راهاتووم 
 كة ثَيي بذيم.

بةشي سَييةمي طفتوطؤكة لة بارةي ثيشةي 
ماركيزةوةية، ماركيز ئةَلَيت: من تةواو بةِرَيكةوت 
دةستم داية نووسني، ِرةنطة هةر لةبةرئةوة بووبَيت 

تواناي  كة بؤ هاوِرَييةكمي بسةملَينم كة ئةم نةوةية
ئةوةي هةية نووسةر دروست بكات. ثاشان بؤ ضَيذ 
لَيوةرطرتن كةومتة داوي نووسينةوة، دواييش 
داوةكة بووة عةشقَيك كة لة هةموو ئةوينَيكي دنيام 
ال خؤشةويسرتة. لة سةرةتادا بة ِرةهايي 
 ئةمنووسي، ضونكة هةستم بة لَيثرسينةوة نةئةكرد.

نج تا دة لةو ِرؤذانةدا بة ئاساني ضوار ثَي
الثةِرةي كتَيبَيكم ئةنووسي، ئةمة دواي ئةوةي كة 
لة سةعات دوو يان سَيي بةياني لة كاري ِرؤذنامة 
ئةبوومةوة. جارَيكيان بة دانيشتنَيك ضريؤكَيكي 
كورمت نووسي، بةالم ئَيستا بةختةوةرم، ضونكة بة 
ِرؤذَيك تةنيا ثةرةطرافَيكي ضاكم بؤ نووسراوة، تا 

ؤيت كاري نووسني ئةبَيتة بةرةو ثَيش بِر
 مةسةلةيةكي طةلَيك بة ئازار و بنَيسة.

مندوزا لَيي ئةثرسَيت: ئةبواية ئةمة بة 
ثَيضةوانةوة بواية، ضونكة تا شارةزا تر بيت نووسني 
ئاسانرت ئةبَيت. ماركيز لة وةاَلمدا ئةَلَيت: بةالم تا 
قاَلرتبيت زياتر هةست بة لَيثرسينةوة ئةكةيت، 

ة لة ناختا ئةضةسثَينيت كة هةر ضونكة ئةو
ووشةيةك ئَيستا ئةينووسيت جَيطاي طةورةترةو 

 كار لة زؤربةي خةَلكي دةكات.
ماركيز ناودةركردن و تةلةفزيؤن و كؤبوونةوة 
و كؤنطرة و ضاوثَيكةوتين رؤذنامةي خؤش ناوَيت، 
جطةرة ناخوات و تةنيا بة ِرؤذئةنووسَيت، ئةوةيش 

ؤخ لة بارا، سةرماو ذاوةذاو لة ذوورَيكي بَي دةنطي د
 شريازةي بريي تَيكئةدةن.

لة بارةي هةندَيك لة نهَيين نووسينةوة ئةَلَيت: 
من بريي ضريؤك و رؤمانةكامن لة وَينةوة دةست ثَي 
ئةكةم، دميةنَيك كة بةضاو ئةيبينم، نةك وةك ئةو 
نووسةرانةي كة لة بري و ضمكةوة دةست ثَيئةكةن. 

انةوةي دوانيوةِرؤي بؤ منوونة ضريؤكي "حةس
سَيشةممة"م كة بة ضاكرتين كورتة ضريؤكي خؤمي 
ئةزامن لة بينيين ذن و كضؤَلةيةكي ِرةشثؤشا 
نووسي كة لةبةر خؤرَيكي سوتَينةرا ضةتريان 
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هةَلدابوو ئةرؤيشنت. لة رؤماني "طةالِرَيزان"دا  

ثريةمَيردَيك كوِرةزاكةي بؤ سةر مردوويةك ئةبرد، لة 
َيل كةسي نية نامةي لةطةال رؤماني "كؤَلؤن

بطؤِرَيتةوة" ثياوَيك نزيك بازاِري بارنكيال ضاوةِرَيي 
بةلةمَيك بوو، ثاش ضةند ساَلَيك لة ثاريسدا خؤم 
بينيةوة كة ضاوةِرَيي نامة يان حةواَلةيةكي ثارة 
بووم، بة هةمان دَلة ِراوكَيوة كة بةدةم وضاوي 

يدا" ثياوةكةوة بينيبووم. لة "سةد ساَل تةنيا
ثريةمَيردَيك مناَلَيكي بةدةستةوةية و ئةيبات تا لة 
سَيركا شةختةيةكي ثيشان بدات. )ئةو ثريةمَيردة 
باثريي ماركيزةو منداَلةكةيش خؤيةتي و 
وَينةكةيش لةم ِرستةيةداية "دواي ضةند ساَلَيكي 
دوورو درَيذ و لةبةردةم تيثي سَي دارةدا، كؤَلؤنَيل 

ئةو رؤذةي بريكةوتةوة  ئؤريليانو بوينديا عةسري
كة باوكي لةطةَل خؤيدا بردي تا شةختةيةكي 

 ثيشان بدات(.
الي ماركيز يةكةم ِرستةي نووسني زؤر طرنطة 
و بة تاقيطايةكي ئةزانَيت كة ئوسلوب و ساختمان و 
درَيذ و كورتي كتَيبةكة دةستنيشان ئةكات، لة 
بارةي تةمةني نوسيين رؤمانةكانيةوة ماركيز 

نزيكةي ثانزة شانزة ساَل بريم لة رؤماني ئةَلَيت: 
)سةد ساَل تةنيايي( كردةوة و نزيكةي دوو ساَليش 

 بة نووسينةوةيةوة خةريك بووم.
بة حةظدة ساَل )ثاييزي ثةتريارك(م نووسي و 

ساَلي  30)ضريؤكي مةرطَيكي راطةيةنراو(يش 
خاياند، ضونكة لة سةرةتاوة ويستم بيكةمة 

ة، دواي ضةند ساَلَيك بريم مادةيةكي ووتاري ِرؤذان
لةوة كردةوة بيكةمة ثِرؤذةيةكي ئةدةبي، بةالم 
ئةمزاني كة ضةند هةَلوَيسيت دايكم بة تةنطمةوة 
دَيت كاتَيك كة ئةبييَن طةلَيك لة هاوِرَي و 
خزمةكامنان ئةكةونة دوو توَيي كتَيبَيكةوة كة 
كوِرةكةي دايناوة، بؤية وازم لةوةيش هَيناو ضةند 

كي تر بريم لةوة كردةوة تا طةيشتمة ئةوة كة ساَلَي
سؤنطةي هةرة سةرةكي و ِراستيةكة لة تاوانةكةدا 

بكوذةكان نةيانئةويست -بدؤزمةوة، بةوةي كة 
تاوانةكة بكةن و هةموو توانايةكيان بةكاربرد بؤ 
ئةوةي يةكَيك دةستيان بطرَيت و كوشتنةكة 

 .-ِروونةدات
ةوة هيض ماركيز بة ثَيضةوانةي زؤر نووسةر

سةرجنَيك الي خؤي تؤمار ناكات تا بيكاتة كةرةسة 
بؤ كارةكةي، هةر شتَيك ئةينووسَيت هةر لةكاتي 
نووسيندا دَيِر بة دَيِر بةسةريانا دَيتةوة و ضاكيان 
ئةكات، تا لة كؤتايي ِرؤذةكةدا الثةِرةيةكي ثوخيت 
دوور لة كوذاوةي ئامادة بؤ ضاثي دةكةوَيتة دةست، 

ِرة ئةدِرَييَن و فِرَيي ئةدات وةك خؤي ئةمةندةيش ثة
ئةَلَيت: )عةقَل قبووَلي ناكات( ضونكة جاري وا هةية 
بؤ نووسيين ضريؤكَيكي دوانزة الثةِرةيي ثَينج سةد 
ثةِرة لةكار ئةخات. باشرتين جَيطايش بؤ ماركيز كة 
تيا بنووسَيت )بةيانيان دوورطةيةكي ضوَل و 

 شةوانيش شارَيكي طةورة(ية.
ضي نةنكي بةو شَيوازة هَيور و وَينة ئةطةر

دةوَلةمةندانةي ضريؤكةكاني بؤ طَيِراوةتةوة يةكةم 
كةس بووة تؤوي نووسيين تيا ِرواندبَيت. بةالم 
"كافكا" لةو نووسةرة سةر ئامةدانةية كة بة هةمان 
شَيوة سةرجني ِراكَيشاوة، ماركيز ئةَلَيت: )كة 

 حةظدة ِرؤماني مةسخي كافكام خوَيندةوة تةمةمن
سااَلن بوو، دةركم بةوة كرد كة ئةمبة ِرؤماننووس، 

طريطؤري سامسا  –كاتَيك بينيم ضؤن بةيانيةكيان 
بوو بة قالؤنضةيةكي طةورة، بة خؤم ووت  –

"نةمئةزاني تؤ ئةتوانيت ئةمة بكةيت، جا كة ئةمة 
لة توانادا بَيت بَيطومامن بايةخ بة نووسني ئةدةم". 

ؤ دةركةوت كة شَيوازي ئةدةب ضونكة ئةو ِراستيةم ب
شَيوازي عةقاَلني و ئةكادمييةكاني ثرؤطرامي 
قوتاخبانة نيية. دواي كافكا هةمةنطواي و طراهام 
طرين لةو نووسةرانةن كة نهَيين نووسينيان فَير 

 كردم.
ماركيز حةز لة فانتيازا ناكات. فانتيازا بة 
ماناي هةَلبةستين شيت بَي بنةماي دوور لة واقيع 
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هيض ياسايةك نةيطرَيتة خؤي، بةالم بِرواي بةو  كة
خةياَلة هةية كة لة واقيعةوة سةر هةَلئةدات و 

 واقيعيش سةرضاوةي داهَينانة.
بةشي ضوارةم باس لة ثةروةردةي ئةدةبي 
ماركيزة كة لة تةمةني سيانزة ساَليدا ماركيز بؤ 
خوَيندني ئامادةيي ئةضَيتة شاري )بؤطؤتا( 

ةسةرا دَيت، شارَيكي هةميشة طؤِرانَيكي تري ب
باران و دةرنةكةوتين ئافرةت و مجوجووَلي خَيراي 
ثياوان و هةميشة مةييت سةر شةقامةكان، بة 
كورتي دنيايةكي زؤر جياواز لة جيهاني شارةكةي 
خؤي، بؤية تووشي تةريكي و تةنيايي دَيت و 
بةناضاري خوو ئةداتة خوَيندنةوة و بؤ ئةوةي لةو 

ِرابكات ثةنا ئةباتة بةر كتَيب، زؤربةي  واقيعة نامؤية
خوَيندنةوةيشي برييت بوو لة ِرؤمان و شيعر، 
ثاشي تةواوكردني  ئامادةيي ئةضَيتة زانستطاي 
حقوق، بةالم ئةمةندة سةر ئةكاتة سةر شيعر كة 
هةميشة لةطةَليا ئةذي، بؤية واز لة خوَيندني زانكؤ 

ةتايبةتي دَييَن و ئةكةوَيتة دنياي ِرؤمانيشةوة، ب
دواي خوَيندنةوةي مةسخةكةي كافكا، ثاشان 
ديستوفسكي و تولستوي ديكنز و فلوبَير و 
ستاندال و بلزاك. بة هؤي هةندَي برادةرييةوة 
ثةروةردة ئةدةبييةكةي زياتر دةوَلةمةند ئةبَيت بة 
خوَيندنةوةي جؤييس و ظرجينا ووَلف و وليام 

 فؤكنةر.
ة سةر لة بةشي ثَينجةما ماركيز دَيتةو

خوَيندنةوةو باسي ئةو شاكارانة ئةكات كة خؤشي 
دةوَين، وةك طرَيي ئؤديبةكةي سؤفؤكليسي و 
ئةماديس الزار ياودي تورمس و ِرؤذانةي ساَلي 
ثةتاي دانيل ديفؤو يةكةم طةشت بةدةوري جيهاني 
بيجافيتا، ئةو نووسةرانةيشي كة ئةطةِرَيتةوة سةر 

كؤنراد و  خوَيندنةوةي كارةكانيان وةك جوزيف
سانت ئةكزبةري، ضونكة شَيوازيان شاعريانة و 
نزيك كةوتنةوةية لة واقيع، ماركيز ِراي واية كة 
ضاكرتين ِرؤمان تا ئَيستا )شةِر و ئاشيت(ية، كة لَيي 

دةثرسيت هيض رةخنةطرَيك شوَينةواري ئةواني بة 
نووسينةكانتةوة نةبينيوة؟ ماركيز لة وةاَلمدا 

ئةوةمة كة لةكةس نةكةم، لةو ئةَلَيت: من ثةرؤشي 
نووسةرانةيش ِرائةكةم كة خؤشم دةوَين تا نةكةومة 

 داوي ضاو لَيكةريانةوة.
 مندوزا: ئةي فؤكنةر؟

ماركيز: ِراستة، رةخنةطرةكانيش ئةمةيان 
ثَيوتووم، بؤ ماوةيةكيش قةناعةمت كرد، اليشم 
طرنط نيية، ضونكة فؤكنةر يةكَيكة لة ِرؤماننووسة 

كان، لةطةَل ئةوةيشدا نازامن كارتَيكردنةكةي مةزنة
لة كوَيداية، ِرةنطة لَيككردنةكة لة باري 
جوطرافييةوة بَيت نةك ئةدةبي، ضونكة باشووري 
ووالتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا لة هةندَيك ِروويدا 
لةو وواَلتانة دةكات كة من لة ضريؤكةكامندا 

 بةرجةستةم كردوون.
نَيت كة كضة ماركيز دان بةوةدا ئة

ِرؤماننووسي بةناوبانطي ئينطليزي )ظرجينيا 
ووَلف( كاري لَيكردووةو، لة طراهام طرين و 
                    هةمةنطوايةوة فَيري فَيَلة هونةريةكان 
           بووة. طةلَيكيش سةرسام بووة بة شاعريي 
طةورة )نريؤدا( و بة مةزنرتين شاعريي سةدةي 

 ت.بيستةمي دائةنَي
بةشي شةشةمي طفتوطؤكة دةربارةي 
كارةكاني ماركيزة. ئةو لةو باوةِرةداية كة 
بةشَيوةيةكي طشيت يةكَيك لة بةرهةمةكاني نووسةر 
خؤي بةسةر ئةواني تردا ئةسةثَييَن و طةلَيك 
نووسةر هةن لةطةَل ئةوةدا ضةندان بةرهةميان هةية 

اني بةالم بة يةكَيكيانةوة ناوبانطي دةركردوة كة لةو
دي ديارترة، بؤ منوونة )سَيرفانتس( ضةندان 
ضريؤكي كورتي هةية و كةس باسيان ناكات، يان 
نووسةري طواتيمالي )ئةجنيل ئةستورياس( بة 
ِرؤماني )سةرؤكي مةزن(ةوة ناوي دةركردوة كةضي 

بةالم ناطاتة ئاسيت  –ئةطةرضي ِرؤمانَيكي ناوازةية 
نوسيويةتي. )ئةفسانةكاني طواتيماال( كة هةر ئةو 
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 ي تايبةت يَكفايل
ماركيز الي واية كة نووسةر تةنيا يةك كتَيب  

ئةنوسَيت، ئيرت ئةو كتَيبة لة ذَير هةر ناوَيك و بة 
ضةند بةرطَيكي جياوازبَيت، بة نيسبةت خؤيةوة 
)تةريكي تاقة بةرهةميةتي كة لة هةموو 
بةرهةمةكانيا دووبارة ئةبَيتةوة "تةريكي طرفتَيكة 

بة ِرَيطاو شَيوازي هةموو تووشي بووين، هةركةس 
تايبةتي خؤي تةعبريي لَي ئةكات، هةستَيكي زاَلة 
بةسةر كاري طةلَيك لة نووسةرانةوة، لةطةَل ئةوةدا 
كة هةندَيك نا ووشيارانة تةعبريي لَي ئةكات و 
منيش يةكَيكم لةوانة، تاقة كتَيبيي ماركيز كة لة 
هةموو بةرهةمَيكيداية مةسةلةي تةريكية، لة 

ِرَيزاندا كةسة سةرةكيةكة لة تةنياييا رؤماني طةال
ئةذي و ئةمرَي، لة )كؤَلؤنَيل كةس نية نامةي 
لةطةاَلبطؤِرَيتةوة( كؤَلؤنَيل ضاوةِروانة، لة 
تةنياييةكي خوديا ئةذي و سثاردةكةي هةرثَي 
ناطات، لة )سةعاتي شوومدا( كوَيخات لةو 
تةريكيةدا ئةذي كة خةَلكي شارؤضكةكة بِرواي ثَي 

، هةروةها لة رؤمانةكاني تريشيدا تةريكي و ناكةن
 تةنيايي سيماي هةرة ديارن ثَييانةوة.

ماركيز بِرواي بة رذَيمي سؤشياليستةو وةك 
خؤي ئةَلَيت "ثَيم خؤشة هةموو دنيا بطاتة ئةم 
قؤناغة، بِروايشم بةوةية كة ئةم ئاواتةم دَيتة دي، 
بةالم درةنط و زوو كةوتووة" لة باري ئيلتيزامي 
ئةدةبييةوة ئةَلَيت: من بِروام واية كة ئيلتيزامي 
نووسةري شؤِرشطَير لةوةداية ضاك بنووسَيت، 
ِرؤمانَيك كة لةسةر خؤشةويسيت نووسرابَيت 
ئةطاتة ئاسيت هةر رؤمانَيكي دي، ئةركي 

كة ئةو  –ئةركة شؤِرشطَيِريةكةي  –نووسةرةكةية 
ِرؤمانة بة شَيوةيةكي باش بنووسَيت، ئةوانةي 

ناوي ئيلتزامةوة بةسةر نووسةرا ئةسةثَينن ضي بة
بنووسَي و ضي نةنووسَي بيانةوَي يان نا 
هةَلوَيستَيكي كؤنةثةرستانةيان بؤ خؤيان 
هةَلبذاردوة، ضونكة كؤتي ديليةتيي ئةكةنة 

 ئةستؤي ئازادي داهَينانةوة.

ماركيز دةربارةي ِرؤمانةكاني ئةدوَي و ناوك و 
زيسكي هةَلطريساني شَيوةي هةموويان و يةكةم ث

كارةسات و ضؤنيةتي نووسني و ضاثكردن و 
طرفتةكاني ِرَيطاي باَلوبوونةوةيان باس ئةكات. ئةو 

دائةنَيت و  -واقيعي–هةموو ِرؤمانةكاني خؤي بة 
ِراي واية واقيعةكة خؤي بَي سةرةو بةرةو 
نةطوجناوة، بؤية خوَينةر ئةطةر بةو ِراستية بطات 

وداوي ناو ِرؤماني ماركيز زؤر ئةوسا ئةزانَيت بؤ ِرو
جار لؤذيك الئةدات و ئةكةوَيتة خانةي ئةفسانةو 
خةياَلةوة، كة لة ِراستيا خؤيان واقيعن. ماركيز لة 
ِروانطةي ئةدةبيةوة رؤماني )ثاييزي ثةتريارك( بة 

 –ضاكرتين كتَييب خؤي ئةزانَيت و هةر ئةويشة 
 ة.كة نةهَيَلَي لة بري بضمةو –وةك خؤي ئةَلَيت 

دةربارةي )سةد ساَل تةنيايي( كة نؤبَلي 
لةسةر وةرطرت ئةَلَيت: )ثاييزي ثةتريارك( لةو 
ضاكرتة، ضونكة لةمياندا زمان جياوازةو ثةخشانة 
شيعرة، لةطةَل نووسينيدا ئةوةندةم طوَي لة مؤسيقا 
ئةطرت كة هةرطيز بة خؤمةوة نةمديوة، بَيجطة 

بِرين و لةوةي كة زماني خةَلكي زؤر تياية، دةر
طؤراني و ئةو رستانةي تايبةتي بة دانيشتواني 
كاريبيةية، بةالم لة سةد ساَل تةنيايدا شَيوةكةي 
ساكارة. بؤية ويستم دواي ئةو رؤمانَيك بنووسم لةو 
ضاكرت و كؤكرتبَيت و هةروايش دةرضوو. مندوزا 
لَيي ئةثرسَيت. ئةتةوَي بَليَيت نووسةر وةك ضؤن 

ؤِرَي ئاوايش بؤي هةية ِرؤذانة كراسةكةي ئةط
زمانةكةي لة كتَيبَيكةوة بؤ ئةوي تر بطؤِرَي. لةو 
بروايةدا نيت كة زمان بةشَيكي دانةبِراوة لة 

 ثَيناسةي نووسةر؟
ماركيز: نةخَير. لةو باوةِرةدام كة ناوةِرؤكي 

 كتَيب شَيواز و زماني كتَيبةكة دياري ئةكات.
بةشي حةوتةمي طفتوطؤكة لة ذَير ناوي 

ةِرواني(داية كة مندوزا خؤي نووسيويةتي، )ضاو
لةوة ئةدوَي كة ماركيز لة ض داروبارَيكا ِرؤمانةكاني 

هةندَي جار  –ناشر–نوسيوة، ضون باَلوكةرةوةكان 
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دةستيان بةِروويةوة ناوةو ِرؤمانةكانيان بؤ ضاث 
نةكردووة، يةكةم ِرؤماني )طةالِرَيزان( شةوانة لةطةَل 

ذاوةذاوي لةضاثداني  ماشيين لينوتيث و هةراو
ِرؤذنامةي )اهلريالدو( تا بةياني ئةمايةوة، نزيك 
كازيوة كة ماشينةكان ئةنووسنت بة ماندوويةتي 
ئةهاتة دةرَي و بةرةو ذوورة بضووكةكةي ئةبوةوة كة 
لة ئوتَيلَيكدا طرتبوي، ِرةشنووسي ِرؤمانةكةي هةر 
لة بن دةستياو خولياو وَينةكاني )ماكندؤ(يش 

ية ذاروذةنط. ئةطةر ضي ئةم كتَيبة نايابة هَينابوو
ناوي ماركيزي بة ئةمةريكاي التني ناساند، بةالم 
دواي ضةند ساَلَيك و بةنووسيين ِرؤماني )سةد 
ساَل تةنيايي( ماركيز بووة ناوَيكي درةوشاوةي 
هةموو دنيا، لة نووسيين ِرؤماني )ساتة 
شوومةكة(يشدا ئةمبيين شةو تا بةياني بةرامبةر 

َينةي )مةرسيدس(ي دةزطرياني ئةينووسي، تا و
لةثِرا وازي لَيهَينا، ضونكة يةكَيك لة كةسةكاني ناو 
ِرؤمانةكة كة كؤَلؤنَيلَيكي ثريي ناو شةِري ناوخؤ 
بوو سةري ِرَيطاي لَيئةطرت و خؤي تَيهةَلئةقورتاند، 
نةيئةويست كةسَيكي الوةكي بَيت لةناو ضةنداني 

نَيكي فراوانرتي هةبَيت و تردا، بةَلكو ِرَي و شوَي
كتَيبَيك بَيت بؤ خؤي، بؤية ماركيز رؤماني )كةس 
نية نامة لةطةَل كؤَلؤنَيلدا بطؤِرَيتةوة(ي نووسي، ئةم 
ضاوةِروانيةي كؤَلؤنَيل ضاوةِروانيةكي ِرؤذانةي 
خؤيشي بوو، ضونكة ماركيز خؤيشي هةميشة 
ضاوةِرَيي نامة و ثارةبوو. كة هةر نةيئةطةيشيَت. 

ةم ِرؤمانةيش بؤ لة ضاثدان ثَيشوازي لَي نةكراو ئ
داواي يارمةتيان لةهةركةس ئةكرد ئةيداية دواوة. 
ماركيز هةر لة ضاوةِروانيدا بوو، ماندوو، بَي ثارة و 
ثوول. كة لة مةكسيك بووة نووسةري طؤظارَيكي 
ئافرةتان ثاذنةي قؤندةرةكاني خواربوون، كة بؤ 

ة شوَينَيكيان دياري ضاوثَيكةوتين خاوةني طؤظارةك
كرد ماركيز يةكةم كةس بوو بطات و دوا كةسيش 
بوو بِروات، تةنيا بؤ ئةوةي ئةو خةوشي ثاذنةيةي 
بشارَيتةوة. لةاليةك نةبووني و لةاليةكي ترةوة كةم 

ِرةواجي بةرهةمةكاني ماركيزيان لة ضاوةِروانيةكي 
درَيذي دَلتةزَينا هَيشتةوة، يةكَيك لة ِرةخنةطراني 

سثاني كة بِروا ثَيكراوي بنكةيةكي باَلوكردنةوة ئي
بوو بؤ ثَيداضوونةوةي بةرهةمةكان، كة ماركيز 
رؤماني )طةالِرَيزان(ي بؤ باَلوكردنةوة دانَي، 
رةخنةطرةكة زؤر بة ِرةقي ِرؤمانةكةي ِرةتكردةوة و 
هةر بة ِرؤماني دانةنا، ئامؤذطاري نووسةرةكةشي 

ت و بكةوَيتة دواي كرد كة واز لة نووسني بهَينَي
كارَيكي تر، كة ِرؤماني )ساتة شومةكة(شي بة 
زجنرية لة ِرؤذنامةيةكي ئةدةبيدا باَلوكردةوة نة 
سةرنووسةر قايل بوو نة هيض ثاداشتَيكيشيان 
لةسةرداية، ضونكة زؤر لة باَلوكةرةوةكان بة 

 بةرهةمَيكي نابوتيان دابوة قةَلةم.
ووسي مندوزا ئةَلَيت: كة ماركيز دةست ن

)سةد ساَل تةنيايي(ي دامَي بة ثةلة بؤمنووسي 
بَيطومامن ئةمة ثَيشكةوتنَيكي طةورةية، ئةويش 
لةوةالمةكةيدا نووسيبووي كة ِرَيز لة سةرجنةكةم 
ئةطرَي و ئيرت شةوانة بة دَلنياييةوة ئةخةوَي. 
ثاشان بة هةزاران دانةي لَي ضاثكراو، ئةو 

ذةي كَيشابوو، ضاوةِروانيةي ثانزة ساَل بوو درَي
 ماركيز شةوي بؤ دابووة دةم ِرؤذ كؤتايي هات.

بةشي هةشتةم باسي )سةد ساَل تةنيايي(ية. 
كة ماركيز خةاَلتي نؤبَلي جيهاني لةسةر وةرطرت و 
بووة كؤَلةكةيةكي ثتةوي ئةدةبي ئةم سةردةمة. 
ماركيز لة وةالمي مندوزادا ئةَلَيت "من بِروام واية 

وينديا مَيذووي ئةمةريكاي كة ضريؤكي خَيزاني ب
التينة، ضونكة مَيذووي ئةم كةرتة بريتية 
لةسةركَيشيةكي بَي ئةجنام و زجنريةيةك لة 
رووداوي طةورةي دَلتةزَين. هةروةها ويستوومة بة 
زمانَيكي ئةدةبي تةعبري لةو ئةزموونانة بكةم كة 
بةهةر شَيوةيةك بووبَيت بة منداَلي كاريان 

 لَيكردووم.
َيشتا لة تةمةني هةذدة ساَليا بوو كة ماركيز ه

هةوَلي نووسيين ئةم ِرؤمانةي داوة و ناوي 
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)خانوو(ي لَي ناوة، ضونكة تةواوي ِرووداوي ناو  

ضريؤكةكة لة ناو ماَلي خَيزانةكةي )كؤَلؤنيل 
ئورليانو(دا بةرثابوون، هةرطيز هةيكةلي 
ضريؤكةكةي ال كامَل نةبووة، ضةند بةشَيكي 

ؤذنامانةدا باَلوكردؤتةوة كة خؤي جياجياي لةو ِر
كاري تيا كردوون. بةالم بؤ ماوةي ثانزة ساَل هةر 
خولياي بووةو بة دواي ئةوةدا طةِراوة بة ض 
شَيوةيةك و لةكام ِرَيطاوة دةست ثَي بكات، تا دواي 
ئةم هةموو سااَلنة و بة ِرَيكةوت ئةوةي بة بريدا هات 

ة ئةويش كة )نةنكي ضؤن ضريؤكي بؤ طَيِراوةتةو
هةمان ِرَيطا بطرَيت( ئيرت بةو سةرةتاية دةست ثَي 
ئةكات كة ضؤن باثريي كضةزاكةي بؤ سةهؤَل بينني 

 ئةبات.
             ِرؤمانةكة بة ساَل و نيوَيك نووسراوةتةوة

               كة هةموو ِرؤذَيك لة سةعات نؤي بةيانيةوة 
                تا سةعات سَيي دواي نيوةِرؤ ماركيز كاري 

 تيا كردوة.
مندوزا لَيي ئةثرسَيت: تؤ لةو باوةِرةدابوويت 

 كة سةد ساَل تةنيايي ِرؤمانَيكي سةركةوتوو بَيت؟
ماركيز لة وةاَلمدا ئةَلَيت: لةوة دَلنيا بووم كة 
ِرةخنةطرةكان بة دَليان ئةبَيت، بةالم نةمئةزاني الي 

وو كة خوَينةرانيش هةروا ئةكةوَيتةوة، وام داناب
تةنيا ثَينج هةزار دانةي لَي بفرؤشرَيت، كةضي لة 
ماوةي دوو هةفتةدا ضاثي يةكةمي كة هةشت هةزار 

 بوو لة بازاِري )بؤينس ئايرس(دا نةما.
ماركيز وايداناوة كة ئةطةر )مةرسيدس(ي 
خَيزاني نةبواية نةيئةتواني ئةم ِرؤمانة بنووسَيت، 

و ئةركي ضونكة لة ماوةي ئةوساَل و نيوةدا هةمو
خَيزانيي لةسةرشان بووة، بة قةرز نان و طؤشيت 
هَيناوة و واي لة خاوةن خانوةكة كردووة تا شةش 
مانط ضاوةِرَيي كرَي نةكات، هةميشة كاغةزي 
نووسيين بؤ هَيناوة و كة ثارةيان نةماوة ثَيي 
نةوتووة، هةر كة لة ثاكنووسةكةيشي بؤتةوة 

ؤ بنكةي )مةرسيدس( خؤي بردوويةتية ثؤستة و ب

باَلوكردنةوةي )ئةديتوريال سود ئةمةريكانا(ي 
 ناردوة.

ئةم ِرؤمانة طؤِرِراوةتة سةر حةظدة زمان و 
 باشرتين طؤِرينيش الي ماركيز ئينطليزيةكةيةتي.

لةبةشي نؤيةمدا ماركيز لة ِرؤماني )ثاييزي 
ثةتريارك( ئةدوَيت و ئةو مةبةستة دَينَيتة طؤِرَي كة 

)هةموو ديكتاتؤرةكاني بابةتةكةي دةربارةي 
ناوضةي كارييب(ية، وةك خؤي ئةَلَيت: )ئةم ِرؤمانة 
ضامةيةكة دةربارةي تةريكي دةسةالت و ِرذَيم، 
يةكَيكة لةو كتَيبانةم كة زؤري بايةخ ئةدةمَي، 

( شعريية و زياتر مغامرةضونكة سةركَيشيةكي )
لةواني ديم ئةزمونطةريية، شيعر ضؤن ئةنووسرَيت 

شة بة وشة ِرَيكم خستوةو لة سةرةتادا منيش ئاوا و
ضةند هةفتةيةكم بؤ نووسيين ضةند دَيِرَيك بةسةر 
بردووة( ماركيز لةم ِرؤمانةدا طوَيي نةداوةتة كات و 
شوَين و زؤر جار لة شَيوة تةقليديةكةيان دةرضوةو 

 خؤيشي ئةمةي مةبةست بووة.
دةربارةي ديكتاتؤرةكاني ئةمةريكاي التيين 

ؤكةكةية ئةَلَيت: )ديكتاتؤرةكان كة ناوكي ضري
هةموو شَينت و ئةو كةسايةتيةي بةسةر ذيانياندا 
زاَلة كةسايةتي دايكيانة، ضونكة هةر لة سةرةتاوة 
بَي باوك بوون( جةنراَل )عومةر تورخيؤس(ي 
سةرؤكي ثةنامايش، ضل و هةشت سةعات ثَيش 
مردني بة ماركيزي وتوة: )ثاييزي ثةتريارك 

ضونكة ئَيمة هةموومان ِرَيك ئةوةين  ضاكرتين كتَيبة،
 كة تؤ باست كردووين(.

بةشي دةيةمي طفتوطؤكة بة ناوي 
)ئَيستا(وةية، باس لة ذياني تايبةتي ماركيزةو 
مندوزا خؤي نووسيويةتي، لة سةرةتاوة 
بةراوردَيكي ئَيستا و جاراني ماركيز ئةكات، كة 
 طومان لةوةدا نيية طؤِرانَيكي زؤري بةسةرا هاتوة،
ض لة ِرووي ِرةفتار و ثةيوةندي و ذياني ِرؤذانةيةوة، 
ض دةربارةي نهَينيةكاني نووسني و ئةو ئارةزوانةي 
هةيةتي. جاران باريكةلةيةكي ِراِراي جطةرةخؤر 
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بوو، شةوي ئةداية دةم ِرؤذ و لة تاقة ذوورَيكاو بة 
ديار كةرةسةيةكي ضاثةوة ئةينووسي و ئةمايةوة، 

بوو، نامةي زؤري بؤ هةميشة الت و نةدارا 
هاوِرَيكاني ئةنووسي و سكااَلي دةردةدَل و خوليا و 
شكستةكاني خؤي بؤ ئةكردن. بةالم ئَيستا هةموو 
شتةكان بةثَيي نةخشةيةكي ِرَيكوثَيكة كة 
)مةرسيدسي ذني و كارمن باليسز(ي وةكيلي 
ئةدةبيي بؤي دائةنَين، ضاوثَيكةوتنةكاني بةثَيي 

اوةو لة دةفتةري ِرؤذانةيدا كات و شوَيين دياريكر
تؤمار ئةكرَيت، ئَيستا نامة بؤ هاوِرَيكاني 
نانووسَيت، هةر كة بريي كردن تةلةفؤونةكةي 

و لةطةَلياندا ئةكةوَيتة قسةوباس  –بةدالة  –ئةبَيتة 
طابو  –و حيكايةتي دوورودرَيذ، هةر وةك جاران بة 

بانطي ئةكةن. ئَيستا وةك جاراني  –طابيتو  –يان  –
هةذاري بةشةو نانووسَيت، بةَلكوو لة سةعات نؤي 
بةيانيةوة تا سَيي دواي نيوةِرؤ. ثاشي نيوة 
ِرؤذةيش دائةنيشَي و طوَي لة مؤسيقا ئةطرَيت، بة 
تايبةت مؤسيقا ميلليةكاني ئةمةريكاي التني، لة 
دواي نيوةِرؤوة حةزي لة بينيين خةَلكة، لة 

ةوة نان هةفتةيةكدا ضةند جارَيك شةوانة لة دةر
ئةخوات و خواردنةوةيشي ئاسايية، شةيداي 
دةنطوباسة و هةموو ِرؤذَيك بة ثؤستةدا هةموو 
ِرؤذنامةكاني ووالتةكةي ثَي ئةطات، خوَينةرَيكي 
ذةمربدةي طؤظارة ئةمريكي و فةرةنسيةكانة. لةطةَل 

مةرسيدسي ذنيا زؤر ِرَيك و طوجناون و  –
)رودرجيو و  ثَيوةنديشي لةطةَل هةردوو كوِرةكةيدا

 جونزالو( لةو ثةِري كؤكيداية.
–ماركيز زؤربةي وةرزي ساَل لة 

بةسةر ئةبات، كؤشكةكةي لة  -مةكسيكوسييت
طةِرةكَيكداية كة سةرؤك دةوَلةتةكاني ثَيشوو، 
ثياواني بانكي و ئةستَيرة ناودارةكاني سينةما كة 
خاوةن سامانَيكي فرةن لةوَي دةذين. ثلةي طةرما لة 

ا بة درَيذايي ساَل يةك ثلةية. ماركيز زؤر ماَلةكةيد
سةفةر ئةكات، بَيجطة لة ماَلةكةي لة 

مةكسيكوسييت لة كرينافاكاو بؤ طؤتادا جَيطاي 
هةية و ثاييزانيشي لة كؤشكةكةي ثاريسيدا بةسةر 
ئةبات، لة ماَلةكانيدا هةموو شتَيك هةية، لة كتَيبةوة 

نيية، تا جلوبةرط، تةنانةت ثَيويسيت بة جانتايش 
هةر كة بطاتة هةر كاميان تةنيا ئةوةندة ئةرك 
ئةكَيشَيت كة ضةثكَيك طوَلي زةرد خباتة ناو 
طوَلدانَيكةوة، ضونكة بةثَيي باوةِري كؤن طوَلي زةرد 
بةختةوةرى هَينة، بِرواي بة خورافات هةية و ِرمَلي 
ئايندةيشي لَي ئةدات، ثَيوةندي ماركيز لةطةَل 

ان( و )ظيدَل كاسرتؤ( زؤر سةرؤكي فةِرةنسي )ميرت
ضاكة، بة تايبةتي لةطةَل دووةمياندا، لةو 
ِروانطةيةوة كة وةك يةكرت بؤ ذيان ئةِروانن و، يةك 
جؤري زمان و بريكردنةوة كة زةمينة جوطرافية 

 هاوبةشيةكة دروسيت كردووة.
بةشي يانزةهةم لة ذَير ناونيشاني )مةيلي 

ثارتي ثياو سياسي(داية ئةطةرضي باوكي ماركيز لة 
ماقوالندا بووة و لة كؤَلؤمبيايشيدا وا باوة كة باوك 
سةر بة هةر اليةكي ليربالي يان ثياو ماقواَلن بَيت 
كوِرةكةيشي وا دةرئةضَيت. كةضي ماركيز لةو 
تةقليدة دةرضوةو زؤر زوو بةرةي ضةثي بؤ خؤي 
هةَلبذاردوة. ئةشَي ئةم هةَلوَيستة سياسيةي 

 ذي خَيزانةكةي؟كاردانةوةيةك بَيت د
ماركيز هَيشتا لة قوتاخبانةي دواناوةنديا بووة 
كة لة سايةي "حكوومةتة ضةثِرةوةكةي )ئةلفونسو 
لوبيز(دا لة مامؤستاكانيةوة سةرةتايةكي ئةم 
بريوباوةِرة فَير بووة، وةك خؤي ئةَلَي )مامؤستاي 
جةبر وانةي ديالَيكيت فَير ئةكردين، مامؤستاي 

ينيين ئةداييَن و مامؤستاي كيميا كتَيبةكاني ل
مَيذوويش ضريؤكي كَيشةي ضينايةتي بؤ 

 –ئةطَيِراينةوة. بةالم ماركيز ِراستةوخؤ ثَيوةندي بة 
ثارتي كؤمؤنيستةوة نةبوةو هةميشة ِراِرابوة لةو 
مةسةلةيةدا، بؤية زؤر جار ناكؤكيان بوةو 
ِرؤذنامةكانيان دذي ماركيز شتيان نووسيوة. 

سوشيالستةو لةو بِروايةداية كة  ماركيز بِرواي بة
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ئةبَي مرؤظايةتي بيطاتَي، بِروايشي بة دميوكراتيةت  

هةية كة مرؤظ لة سايةيدا ئازادانة بريبكاتةوة و مايف 
نةخورَيت، كة مندوزا لَيي ئةثرسَيت ض جؤرة 
فةرمانِرةواييةكي ئارةزووة لة والتةكةيدا 
دةستبةكاربَيت، وةالمي ئةداتةوة )ئةو 

            ِرةواييةي هةذارةكان لة ذَير سايةيدا فةرمان
هةست بة بةختياري بكةن و تةنيا بري لةوان 

 بكاتةوة(.
لةم بةشةدا ماركيز لة بارةي رذَيمي كوباو 
ثَيوةندي لةطةَل سؤظيةت و هةَلوَيسيت كاسرتؤ لة 
دةستخستنة كاروباري ضيكؤسلؤظاكيا لة اليةن 

و جَيطاي  سؤظيةتةوة و، سةرؤك ميرتان و ثلة
ئَيستاي فةرةنسا لة كؤمةَلطاي دةوَلةتياو، ئةو 
هةوالنةي ماركيز داويةتي بؤ مايف مرؤظ و ئةجنامة 
ضاكةكاني ئةدوَي. مندوزا لة ثرسيارَيكيا ئةوة 
دةرئةخات كة ماركيز الي خةَلكي وةك سةفريَيكي 
طةِرؤك واية لة كاريبيداو هةميشة دةوري 

نةوةي ضاكةخوازي و ئارامي و خاوكرد
طريوطرفتةكان ئةبينَيت. بة تايبةت الي هةندَيك لة 
سةرؤك دةوَلةتةكاني ئةو هةرَيمانة كة ماركيز 
ثَيوةندي تايبةتي و شةخسي لةطةَلياندا بووة و 
هةية، وةك كاسرتؤ و عومةر تورخيؤس لة ثةنةماو 
كارلوس ئةندريس لة ظنزويال و ئةلفونسو لوبيز 

دوانزةهةمدا كة بة  ميشنلن لة كؤَلؤمبيا. لة بةشي
ناوي )ئافرةت(ةوةية ماركيز لةوة ئةدوَي كة هةر لة 
منداَليةوة ئافرةت كاري طةورةي لةسةر ذياني بووة 
و دةوري ئةوةي هةبووة كة لة طةورةترين 
تةنطوضةَلةمة ِرزطاري بكات، تا ئةوةي وةك 
بؤضوونَيكي ميساليانة بِرواي بةوة بَيت كة تا لةطةَل 

ريوطرفت نةيةتة ِرَيطاي و هةست بة ئافرةتا بَيت ط
دَلنيايي بكات. ئةطةر ئةو دَلنيايية نةبواية 
نةيئةتواني نيوةي ئةو كارة ضاكانة بكات كة 
بةرهةمي هَيناون، بة تايبةت لة بواري نووسيندا. 
ماركيز لة ِرؤمانةكانيدا و بة تايبةت لة )سةد ساَل 

يت تةنيايي(دا بَي ئةوةي مةبةسيت بووبَيت يان دةس
ئةنقةسيت تيا بَيت هةميشة دةوري ثارَيزطاريكردني 
رذَيمي كؤمةاليةتي داوةتة دةست ئافرةت و 
ثياويشي ال ئاذاوةضي و هةرزةكار و سةرةِرؤ بووة. 
كة رةخنةطرةكان ئةم دياردةيةيان دؤزيوةتةوة و 
ماركيز ثَيي قايل بووة وا ثاساوي ئةدات كة )هةر لة 

ؤكانةوة كة بؤيان منداَليةوة و بةهؤي ئةو ضري
طَيِراوةتةوة و باسي شةِري ئةهليان كردووة ئةم 
هةستةي ال دروست بووة، كة لة ئافرةتدا هَيزَيكي 
طةورة هةية بةرامبةر ترس و كارةساتة طةورةكاني 
ِرائةطرَي، بؤ ئةوةي بةردةوام بَيت لةسةر نةوة 
خستنةوة و ثاراستين نةذادي مرؤظ، لة كاتَيكدا كة 

ون بؤ جةنط و ضةكةكانيان بةشانةوة ثياوان ئةضو
بوو و نةيانئةزاني بؤ كوَي ئةضن و ضييان بةسةر 
دَي ذنةكانيان تةنيا ئةمان و نةوةي تازةيان بؤ 
جَيطاي ئةوان ئةخستةوة. وةك ئةو ئافرةتة 
يؤنانيانةي لة كاتي بةِرَي كردني مَيردةكانياندا بؤ 

ت و شةِر ثَييان ئةوتن "كة طةِرانةوة لة ذَير ِرةخ
مةتاَلي شةِرةكانتانا بن، يان بةسةريانةوة 
هةَليطرابن، زيندو يا مردوو، بةالم نةكةن بة بةزيوو 

 شكست خوراوي بطةِرَينةوة".
بةشي سيانزةهةم دةربارةي خورافات و 
دَلةِراوكَيية، مندوزا لَيي ئةثرسَيت: جارَيكيان وتت 
"ئةطةر بِروات بةخوا نية بِروات بة خورافات بَيت" 

 ةشَي ئةمة ِراست بَيت؟ئ
 ماركيز: بةَلَي.
 ميندوزا: بؤ؟

ماركيز: من لةو باوةِرةدام كة خورافات، يان 
ئةوةي الي خةَلكي بةوة ناو ئةبرَيت، بةرامبةر بةو 
هَيزي سروشتيةية كة بةرة عةقاَلنيةكةي رؤذاوا 

 ِرةتي ئةكاتةوة.
مندوزا: بابَيينة سةر منوونة هةرة زيندوةكان. 

باوةِرت واية كة ذمارةي سيانزة بةِراست تؤ 
 بةدبةختية؟
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ماركيز: هةر تةواو بة ثَيضةوانةوة، ئةوانةي 
ئةم قسة ثِروثووضةيان داهَيناوة تةنيا خؤيان 
سووديان لةو ذمارةية وةرطرتووة، ضونكة خةَلكي 
تريان دوورخستؤتةوة لة هةر شتَيك كة ثةيوةندي 

ةختة. بةم ذمارةيةوة هةبَيت. الي من ذمارةيةكي بةب
هةروةها ثشيلةي ِرةش و تَيثةِربوون بة ذَير ثةيذةي 

 داردا. 
ماركيز بِرواي واية طوَلي زةرد بةختةوةري و 
دَلنياييهَينة. مةرسيدسي ذني هةميشة طوَلَيك 
لةسةر كتَيبخانةكةي دائةنَيت، ماركيز اليواية ئةطةر 
وانةكات ناتوانَي بةضاكي كارةكةي بةرهةم بَينَيت و 

 ةوةيشي لةم بوارةدا هةية.تاقي كردن
ماركيز رةنطي زةردي ال ثةسةندة، نةزَيِر و نة 
ِرةنطةكةي خؤش ناوَيت، هيض شتَيك كة لة ئاَلتوون 
دروست كرابَيت لة ماَلةكةيدا نيية، هةروةها بِرواي 
واية هةندَي شت هةن شوومن و بةخيت ِرةشيان 
لةدواية، وةك هَيلكة شةيتانؤكةي ثشت دةرطا، 

سي ماالن، طوَلي لة ئةسفةنج حةوزي ما
دروستكراو، تاووس، شاَلي ضنراوي لة مانيال 
دروستكراو تةنانةت هةندَي جلوبةرط و جَيطاو 
زةالميش شوومن و خؤياني لَي ئةثارَيزَي. بَيجطة 
لةوةي هةسيت شةشةمي ماركيز زؤر جار كةوتؤتة 
كار و لةطةَل دَلة ِراوكَييشدا برادةرة. بؤ منوونة كة 

يةك بكةوَيتة نووسينيةوة هةموو الثةِرةكة ال هةَلة
 ئةدات و سةر لة نوَي دةست ثَي ئةكاتةوة.

الي ماركيز باشرتين كتَيب )ئؤدييب ثاشا( و 
ضاكرتين ئاواز دانةري مؤسيقا )بيالبارتوك( و 
وَينةكَيش )طؤيا( و دةرهَينةري سينةمايي )ئورسلن 

لة ويلز(ة لة فيلمي ضريؤكي نةمريدا و )كريوساو( 
ريشي سووردا. ئةو فيلمةي سةرسامي كردووة 
)جةنراَل دي الرو فري(ة و طةورةترين كةسي 
مَيذوويي لة تَيِروانيين ئةدةبيةوة )يوليوس 
قةيسةر(ة ئةو كةسةيش كة خؤشيناوَيت 
)كريستؤظةر كوَلومبوس( و رؤذاني يةك 

شةموانيشي هةر خؤشناوَيت. ثةسةندترين 
               ي ِرةنطباَلندةيش الي ماركيز كةناري

 ثرتةقاَلية.
بةشي ضواردةهةم كة دوا بةشي طفتوطؤكةي 
نَيوان ماركيز و بيلينيوا بوليو مندؤزاية لة بارةي 

 ناوبانطةوةية.
مندوزا ئةو ثرسيارانةي لَي ئةكات كة ئاخؤ 
هاوِرَيكاني ضؤن جيائةكاتةوة، ئةوانةي هاوِرَيي 
 ِراستةقينةن و ئةوانةي ثاش ناوبانط بة
دةوريةوةن، ئايا ناوبانط طؤِراني بةسةر 
ثَيوةنديةكاني هاوِرَييةتيا هَيناوة يان نا؟ ماركيز لةم 
ِرووةوة ِراي واية كة هاوِرَيكاني ئةبن بة دوو 
بةشةوة، بةشَيكيان ثَيش ِرؤماني )سةد ساَل 
تةنيايي(ن و ئةواني تر ثاش ئةون، ئةوانةي ثَيش 

و وةك  دةرضووني ِرؤمانةكة كؤنة هاوِرَين
يةكيةتيةكن كة جيا نابنةوة، يان كؤمةَلطايةكي 
نهَينني و خؤشةويستيةكي وا بة يةكةوةي جؤشي 
داون كة هةرطيز قابيلي تَيكضوون نيية. لة هاوِرَي 
سياسيةكانيشي كة زؤري خؤشدةوَيت )ظيدَل 
كاسرتؤ(ي سةرؤكي كؤباية. ماركيز وايدائةنَي كة 

دةسيت  ثَيوةندي بة كاسرتؤوة لة ئةدةبةوة
ثَيكردووة و ئةويش بةِرَيكةوت، كاسرتؤ 
خوَينةرَيكي ضاكي ئةدةبة و ماركيز سودي زؤري لة 
ِرا ئةدةبيةكاني وةرطرتووة. بؤ منوونة كة ضريؤكي 
)حيكايةتي دةرياوانَيكي خنكاو(ي داوةتَي ثاش 
خوَيندنةوةي هاتؤتة ئوتَيلةكةي ماركيز و سةرجني 

بةلةمةكة ِراست نية و بؤ ئةوة ِراكَيشاوة كة خَيرايي 
كاتي طةيشتين ئةوة نيية كة ماركيز باسي كردووة، 
هةروةها ثَيش باَلوكردنةوةي )ضريؤكي مةرطَيكي 
راطةيةنراو( كة دةستنووسةكةي داوةتة كاسرتؤ 
سةرجني ووردي بؤ دةربِريوة. جارَيكيش بة 
ماركيزي وتووة "ئةطةر جارَيكي تر بذميةوة حةز 

هاوِرَييةتي ماركيز لةطةَل ئةكةم ببمة نووسةر". 
 )ميرتان(يش هةر لة بواري ئةدةبةوةية.
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زماني ميرتان زماني طةورة نووسةرانة و  

هةموو كتَيبةكاني ماركيزي خوَيندؤتةوة، بةالم 
جياوازي لةطةَل كاسرتؤدا ئةوةية كة هةميشة لةطةَل 
ماركيزا دةربارةي سياسةت ئةدوَي و بة دةطمةن 

ةَل )جةنراَل عومةر باسي ئةدةب ئةكات. لةط
تورخيوس(ي سةرؤكي ثةنةمادا ميانةي باشي بووة 
و خؤشيويستووة. ئةطةرضي تورخيوس لةطةَل 
خوَيندنةوةي ئةدةبدا ِرانةهاتوة، تةنيا ئةوانةي 

 خوَيندؤتةوة كة فرؤختيان زؤر بووة. 
)طراهام طرين(ي ِرؤماننووسي طةورةيش 

ئةَلَي:  يةكَيكة لة هاوِرَيكاني ماركيز كة وةك خؤي
هةر لة ِرؤذاني قوتاخبانةوة كارةكانيم خوَيندؤتةوة 
و يةكَيكة لةوانةي لة نهَيين ناوضةي ئيستوايي 
طةياندووم، يارمةتي ئةوةي داوم كة فَيري واقعي 

 ئةدةبي مب نةك واقعي فؤتؤطرايف.
لة كؤتايي ئةم ضاوثَيكةوتنةشدا ئةم طفتوطؤية 

 دةكرَيت:لة نَيوان مندوزا و طارسيا ماركيزدا 
مندوزا: جارَيكيان لة يةكَيك لة 
ضَيشتخانةكاني ثاريسدا لةطةَل مارجو هةمةنطوايا 

نانت ئةخوارد، لةو قسانةي كة كردتان ضيت لة 
 يادماوة؟

ماركيز: ئةو زؤر باسي لة باثريي ئةكردو 
 منيش حيكايةتي خؤمم بؤ ئةطَيِرايةوة.

مندوزا: ئةو كةسة كَيية كة ديوتة و طةلَيك زؤر 
 سةرجني بةالي خؤيدا ِراكَيشاويت؟
 ماركيز: ذنةكةم، مةرسيدس.

 
 ثةراويَز

ناوي دارَيكة لة ئةمةريكاي  cuavaطةواظة -1
مةداريدا، بةرهةمةكةي ميوةيةكة لة شَيوةي هةرمَيدا، لة 
ميوةكةي جةلي دروست ئةكرَيت، لة ووالتة عةرةبية 

ناوةوة اييةكانيشدا هةية و هةر بة هةمان ئيستو
اوة، بؤن و بةرامةي خؤشة و الي خؤمان منوونةي ناسر

 نيية. بؤية هةر بة ناوة ِرةسةنةكةي خؤيةوة هَيشتمةوة.
سازكراوة و ساَلي  1982ئةم طفتوطؤية ساَلي -2
كراوةتة عةرةبي. منيش هةر لةو ساَلةوة و لة  1988

 دةقة عةرةبيةكةيةوة ئةمةم لَي رةخساندوة.
 ساَل. واتا ئَيستا دةكاتة ضل و هةشت-3
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 ضريؤك

 
 

 ضاوي سةطة شينةكة
 

 طابريل طارسيا ماركيز
 لة عةرةبييةوة: رةووف بَيطةرد

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ئةوسا سةيرَيكي منى كرد، وامدةزانى 
يةكةجمارة ئةو ذنة تةماشاي من بكات، دواى ئةوة، 
كة لة ثشت مؤمةداطريساوةكةوة رووى وةرطَيراو من 
 لة سةرشان و ثشتمةوة هةستم بة نيطاى ناسك و
درةوشاوةي كرد، ئةوسا زانيم كة ئةوة منم بؤ 
يةكةجمار بيبينم، جطةرةيةكم داطريساند و 
دووكةَلةكةيم توند هةَلمذي، كورسيةكةمم سووِراند 
تا لةسةر قاضي دواوةي لةنطةر بطرَيت، ثاشان 

تَيرِبي، وةك هةموو شةوانى دى كة لة ثاَل  مضاو
ضةند  مؤمةكةدا دةوةستَيت و لَيم دةِروانَيت. تا

هةردووكمان تةماشاي  ،دةقيقةيةك هةروا ماينةوة
يةكرتمان دةكرد، من لةسةر ئةو كورسيةوة كة 

ئةويش  .لةسةر قاضي دواوةى وةستاندبووم
وةستابوو، دةستة درَيذةكةي بة هَيورى راهَيَل 
كردبووة سةر مؤمةداطريساوةكة و تةماشاي 

 دةكردم.
شةوانى لة ثَيَلوةكانيم دةِروانى كة وةك هةموو 

دي دةدرةوشايةوة، ئةوسا ئةو دةستةواذةيةم 
بريكةوتةوة كة بةردةوام لةسةر زارة، ثَيم وت: 
 ي"ضاوي سةطة شينةكة" وتى: "هةرطيز لةبري
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ناكةم" شَيوةي وةستانةكةي تَيكضوو، وتى: "ضاوي  

سةطة شينةكة، ئةم دةستةواذةيةم لة هةموو 
 شوَينَيكدا نووسيوة"

ي ئارايشتةكة ضوو، ضاوم لَيبوو بةرةو مَيز
لةناو ئاوَينة خِرةكةوة دةم و ضاوي دةركةوت، هةر 
تةماشاي دةكردم و رووناكيةكة لةسةرخؤ هاتوضؤى 
بوو. بينيم بة ضاوة طةورةكانى كة لة ثشكؤ 

كردنةوةي  دةضوون هةر تةماشام دةكات. بة دةم
 ةوةبوِرازاسندووقة بضووكةكةيةوة كة بة مروارى 

بينيم ثؤدرةي دا لة لووتى، كة هةر لَيي دةِروانيم، 
لَي بوةوة سندووقةكةي داخست و بةرةو الى 
مؤمةكة بوةوة. وتى: "ئةترسم يةكَيك خةون بة 
ذوورةكةمةوة ببينَيت و شتةكامن ثرش و باَلو 

" دةستة درَيذ و بةلةرزهاتوةكةي لةسةر ةوةبكات
طِرةكة ِراطرت كة ثَيش خؤئارايشت دانةكة طةرمى 

"تؤ هةست بة سةرما ناكةيت" ثَيم كردبوةوة. وتى: 
وت: "هةندَيك جار" ثَيي ومت: "دةبَيت ئَيستا 
هةسيت ثَي بكةيت" ئةوسا دةركم بةوةكرد كة 
بؤضي ناتوامن بة تةنيا لةسةر كورسي مبَينمةوة، 
ئةوة سةرما بوو جةختى لةسةر هةقيقةتي تةنيايي 
من دةكرد. ومت: "ئَيستا هةست بة سةرما دةكةم. 

يرة، ضونكة شةوةكةي هَيورةو منيش ئةمةيش سة
بة باشي خؤم بةمةالفةيةكةوة ثَيضاوة" وةاَلمي 
نةبوو، ثاشان بةرةو الى ئاوَينةكة كةوتة جووَلة، 
منيش كورسيةكةم وةرضةرخاند و ثشتم تَيكرد. بَي 
ئةوةي بيبينم دةمزانى ضي دةكات، دةمزانى ديسان 
 تكاالى ئاوَينةكةوة دادةنيشَيت، تةماشاي ثشتم دة

كة وةختَيكي زؤري هةية ثشتم بطاتة قوواليي 
ئاوَينةكةوة و بةرضاوي بكةوَيت. ذنةكةيش كاتى 
باشي بةدةستةوة بوو تا بطاتة قوواليي ئاوَينةكة، 
جارَيكي تريش بطةِرَيتةوة ثَيش ئةوةي دةسيت 
دةرفةتي ئةوةي هةبَيت ديسان بطاتةوة بة لَيوة تؤخ 

ني سووِري سووراوكراوةكةي، لةطةَل يةكةم
دةستةكة لة ئاوَينةكةدا، لةبةردةممدا ئةو ديوارة 

سفتةم دةبيين كة لة ئاوَينةكةي تر دةضَيت بةالم بة 
كة لة ثشت منةوة  –تاريكيي. من نةمدةبيين 

بةالم وَيناى ئةوةم دةكرد كة  –دانيشتبوو 
ئاوَينةكةي لة جَيطاى ديوارةكة دانابَيت، ثَيم وت: 

ةكةوة بينيم، لةوة دةضوو "دةت بينم" لة ديوار
سةري بةرزكردبَيتةوة، لة قوواليي ئاوَينةكةدا، 
ثشت و سةري مين بةسةر كورسيةكةوة بينيبَيت. 
ثاشان بينيم جارَيكي تر ثَيَلوي داخست و، بَي 
ئةوةي ورتةي لَيوة بَيت، ضاوي بة بةرؤكيةوة 

كي تر ثَيم وت: "دةت بينم" ئةويش دوورا، جارَي
وة و وتى: "هةرطيز نابَيت" لَيم سةري هةَلرِبية

ثرسي بؤ؟ ضاوي هةرتَيرِبيبووم، وتى: "ضونكة تؤ 
رووت لة ديوارة" ئينجا كورسيةكةم 

ضةرخاندةوة، جطةرةكةم بة لَيوةوة بوو، كة وةر
رووم لة ئاوَينةكة كردةوة، ئةو ديسان لة ثشت 
مؤمةكةوة وةستا بوو. وا ئَيستا هةردوو دةسيت لة 

 ياتةوة كة لة دوو باَلى مريشكئاطرةكة نزيك دةخ
رووت كراو دةضن لة كاتى برذاندندا. دةم و 

 ضاويشي لة نَيوانى ثةجنةكانيةوة دةبينرا.
"لةو بِروايةدام تووشي سةرمايةكي سةخت 
دةمب، بَيطومان ئةمشةو دةيبةستَيت" هةندَيك رووى 
كةالخست تا اليةكي بة دةرةوةما، وةلَي ثَيستة 

ةمَيكي لة ناكاوى تَيطةِرا، سوور داطةِراوةكةي خ
ومت: "كةواتة كارَيك بكة" دةسيت كرد بة داكةندنى 
جلةكانى، لة سةرةوة، ثارضة دواى ثارضة. ثَيم وت: 
"من روو دةكةمة ديوارةكة" وتى: "نا، ضونكة تؤ 
هةر دةمبينيت وةك ئةو كاتةي كة ثشتت لَيم بوو" 
هَيشتا قسةكةي تةواو نةكردبوو كة نيوةِروتَيك 

 وةوة، طِرةكةيش ثَيستة مسينةكةي دةلستةوة.بب
"هةميشة ثَيم خؤشبووة بةم جؤرة بتبينم، بةو 
ضرض و لؤضانةي سكتةوة كة دةَلَيي بةر ِريزة فيشةك 
كةوتوون" ثَيش ئةوةي درك بةوة بكةم كة بةرانبةر 
ي يبة لةشة رووتةكةي زمامن دةيطرَيت، بة بَيدةنط

مؤمةكةدا، كةوتة خؤ طةرم كردنةوة لةبةر طِرى 
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وتى: "هةندَيك جار وا هةست دةكةم لة كانزا 
دروست كراوم" كةمَيك بَي دةنطبوو، بارى دةسيت 
بةسةر طِرةكةوة هةندَيك طؤِرا، ومت: "بِرَيك جار لة 
خةونةكامندا وام هةست كردوة تؤ تةنيا 
ثةيكةرَيكي بضووكي لة برونز و لة طؤشةي 

ةمة بَيت كة مؤزةخانةيةكدا دانراويت، رةنطة لةبةر ئ
لةسةر الى  اتَيكهةست بةسةرما دةكةيت" وتى: "ك

ضةثم كة دَلى تياية رادةكشَيم هةندَيك جار وا 
هةست دةكةم جةستةم خاَلية و ثَيستم بريتيية لة 
فافؤنَيك، ثاشان كة خوَين لة لةمشدا توند لَي 
دةدات، وةك ئةوة واية يةكَيك بة سكمدا دةكَيشَيت 

كات. ئةوسا من هةست بة بؤ ئةوةي بانطم لَي ب
م لةناو جَيطادا دةكةم، وةك ؤهةناسة مسينةكةي خ

ئةوةي كة ومت "لة فافؤن مب" لة مؤمةكة زياتر نزيك 
كةوتةوة و من ثَيم وت: "ضةندم ثَي خؤشة طوَيم 
لَيت بَيت" وتى: "ئةطةر رؤذَيك ثَيكطةيشتني طوَي 
بيَن بة ثةراسوةكامنةوة كاتَيك لةسةر الى ضةث 

، ئةوسا طوَيت لَي دةبَيت، مادامةكي حةز دةنووم
دةكةيت جارَيك ئةوة بكةيت" طوَيم لَيبوو لة كاتى 
قسةكردنيدا هةناسةبِركَيي بوو، وتى بؤ ماوةى 
ضةند ساَلَيك هةر ئةوةي كردووة، ئةو ويستوويةتي 
لة ذياني واقيعدا و بة هؤي ئةو دةستةواذةيةوة كة 

ينةكة" لةسةري ِرَيك كةوتووين "ضاوي سةطة ش
هةوَلبدات ثَيم بطات، بة شةقامةكاندا تَيثةِريوة و بة 
دةنطى بةرز ئةوةي وتوةتةوة. ئةمة رَيطايةك بووة بؤ 
قسةكردن لةطةَل ئةو تةنيا كةسةدا كة 
لَييتَيطةيشتوة "من ئةو كةسةم كة هةموو شةوَيك 
دَيمة خةونت و ثَيت دةَلَيم:  ضاوي سةطة شينةكة" 

ن و ثَيش ئةوةي داواى وتى ضوةتة ريستورانةكا
خواردن بكات بة ثَيش خزمةتةكانى ئةوَيي وتوة: 
"ضاوي سةطة شينةكة" بةالم الوةكان بَي ئةوةي لة 
برييان بَيت ئةطةر بؤ تاقة جارَيكيش بوو بَيت لة 
خةوندا شيت وايان ثَي وتبَيت سةريان بؤ 

 دادةنةواند و ِرَيزيان لَي دةطرت.

زيةكان يان بة ئةوسا لةسةر دةستةسِرة كاغة
ضةقؤ لةسةر بؤيةي ضةوري سةرمَيزةكان 
دةينووسي "ضاوي سةطة شينةكة" هةروةها لةسةر 

طشتيةكان،  شووشةي هةَلمطرتوى وَيزطةكان و بينا
بة ثةجنةي شايةتي دةينووسي "ضاوي سةطة 
شينةكة" وتى جارَيكيان ضوةتة فرؤشطايةكي 
تةندروسيت و بؤني خؤشةوة، دركي بةو بؤنةكردوة 
كة شةوَيك لة شةوان لة ذوورةكةي خؤيدا هةسيت 
ثَيكردووة دواى ئةوةي خةونى بةوةوة ديوة كة 
لةطةَلمداية و بة خؤي وتووة "بَيطومان لةم ناوةية"، 
بةدةم تةماشاكردنى كاشي رَيذة ثاك و تازةكةي 
فرؤشطاكةوة لة خاوةنةكةي نزيك بوةتةوة و ثَيي 

بينم كة ثَيم وتوة: هةميشة خةون بة ثياوَيكةوة دة
ة شينةكة" وتى فرؤشيارةكة طدةَلَيت: "ضاوي سة

تةماشاي ضاوي كردوة و ثَيى وتوة: "بة ِراسيت، 
خامن، ضاوت لَيي دةضَيت"  ذنةكة وتوويةتي: 
"دةبَيت ئةو ثياوة بدؤزمةوة كة لة خةودا ئةم 
قسةيةي ثَي وتووم" فرؤشيارةكة داويةتة قاقاي 

خوانةكة جووالوة، ثَيكةنني و بةرةو ئةوسةري ثَيش
كاشي رَيذة ثاك و  بةالم ذنةكة ضاوي لة زةوية

تازةكة بِريوة و هةسيت بة ئاسوودةيي كردوة. 
ثاشان جانتاكةي كردؤتةوة و دانيشتوة، بة قةَلةمي 
سووراوةكةي لَيوي، كة سوورَيكي تؤخة لةسةر 
كاشيةكة بة طةورةيي نووسيويةتي: "ضاوي سةطة 

اوةتةوة الى و ثَيي وتوة: شينةكة" فرؤشيارةكة طةِر
"خامن، كاشيةكانت ثيس كرد" ثارضة ثةِرؤيةكي 
تةِرى داوةتَى و ثَيي وتوة "دةبَيت ثاكي بكةيتةوة" 
ذنةكة كة هَيشتا لة ثاَل مؤمةكةدا بوو وتى هةموو 
عةسري ئةو رؤذةي بة ضيضكانةوة بؤ ثاككردنةوةي 
كاشيةكان تةرخان كردوةو بةردةواميش وتوويةتي 

دةرطا هةموو لَيى  ةطة شينةكة" تا لةبةرس "ضاوي
 كؤبوونةتةوة و ثَييان وتوة شَيتة.

كة لة قسةكانى بوةوة من هةر بةسةر 
كورسيةوة خؤم لة سوضَيك خزاندبوو. ثَيم وت: "من 
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هةموو رؤذَيك هةوَلى بري خستنةوةي ئةو  

دةستةواذةية بؤ خؤم دةدةم كة تؤي تيا دةبينمةوة، 
وة، ةلةو باوةِرةيشدا نيم كة بةياني لةبريم بضَيت

و كةضي لةطةَل وتنةوةيشيدا، كة بةئاطا دَيمةوة، ئة
دةستةواذةيةي تؤي تيا دةبينمةوة لةبريم 
دةضَيتةوة، ذنةكة وتى: "لة هةوةَل رؤذةوة تؤ 
داتهَيناوة" ومت: "راستة من دامهَيناوة، ضونكة من 
ضاومت وةك دوو ثشكؤ بيين، بةالم لة رؤذيي دواييدا 
هةرطيز بريم نةكةوتةوة" وةلَي ئةو هةر لة ثاَل 

وو هةناسةي مؤمةكةدا وةستا بوو، مشيت نووقاب
قووَلى دةدا، وتى: "خؤزطا ناوى ئةو شارةم بري 
 بكةوتايةتةوة كة ئةو دةستةواذةيةم تيانووسي"

لةبةر تيشكي ئاطرةكةدا ددانة لةسةر لَيك 
نراوةكانى دةبريسكانةوة، ومت: "ثَيم خؤشة 
دةستَيكت تَيوةدةم" ضاوي لة تيشكي ئاطرةكة 

نيطا  بوو سةريهةَلرِبى،بِريبوو، كة طوَيي لَي
ئاطرينةكةي كة وةك خؤى و دةسيت داطريسابوو 

ووضةكةداو بةسةر ستَيرِبيم، من هةستم كرد لة 
كورسية ناجَيطريةكةوة بينيمي، وتى: "هةرطيز 
قسةي وات ثَينةوتووم" ومت: "ئَيستا دةيَلَيم و 
هةقيقةتيشة" داواى جطةرةى لَيكردم و لة ثاَل 

نَيو  مؤمةكةدا دانيشت. ثامشاوةي جطةرةكة لة
ثةجنةكامندا نةماو ئةوةيشم لة بري ضووبوو كة 
جطةرة دةكَيشم. وتى: "نازامن بؤ ئةو شوَينةم 
بريناكةوَيتةوة كة ئةو دةستةواذةيةم تيا نووسي" 
ثَيم وت: "هةر ئةو هؤيةية كة بؤ ِرؤذي دوايي 
وشةكان لةبري منيش دةباتةوة" بة دةنطَيكي 

دةزامن كة غةمطينةوة وتى: "نا، هةندَيك جار وا 
ئةوةيشم لة خةوندا ديوة" لةسةر كورسيةكة 
هةستام و بةرةو مؤمةكة رؤيشتم، ئةو كةمَيك 
لةوالترةوة بوو، بةالم من هةر دةرؤيشتم و جطةرةو 
شقارتةكةم بة دةستةوة بوو، لة مؤمةكة تَينةثةِريم، 
دةستم درَيذكرد و جطةرةكةم بؤ ِراطرت، بة لَيوي 

ةكةي بؤ لَيبدةم ثَيش ئةوةي شقارتو  طرتى

دانةويةوة تا بة طِرةكة دايبطريسَينَيت. ومت: 
)بَيطومان ئةو دةستةواذةية لة شارَيك لة شارةكانى 
ئةم جيهانةدا نووسراوة: "ضاوي سةطة شينةكة" 
ئةطةر بةياني بريم كةوتةوة لةو شارةدا بةدوا تا 
دةطةِرَيم( ديسان سةري بةرزكردةوة و جطةرة 

وةوة بوو، "ضاوي سةطة داطريساوةكةى بة لَي
شينةكة" بة دةم هةناسة هةَلكَيشان و يادكردنةوة و 
جطةرة داكةوتوةكةي الى ضةنةيةوة وتيةوة و 
ضاوَيكي كةمَيك نووقاند، ثاشان دووكةَلةكةي 
هةَلمذي و جطةرةكةي لة نَيو ثةجنةيدا ِراطرت، 
هاوارى كرد: "ئَيستا هةموو شتةكان طؤِران، من 

كةم" نةبرةي دةنطةكةي هةست بة طةرميي دة
طةرمى و خَيرايي ثَيوةبوو، وةك ئةوةي بة ِراستيي 
ئةوةي نةوتبَيت و قسةكةي لةسةر ثةِرةكاغةزَيك 
نوسيبَيت و ثاشان لة طِرةكةي نزيك خستبَيتةوة و 
منيش دةخموَيندةوة "من وا هةست دةكةم.." وةك 
ئةوةي ثامشاوةى ثةِرة كاغةزةكة بة طِرطرتوويي لة 

ةجنة كةَلة و ثةجنةي شايةتيدا مابَيتةوة و نَيوان ث
كة من كةومتة خوَيندنةوةي ".. طةرم دةمبةوة" 
هةموو ثةِرةكة سوتابوو بَيجطة لة خؤَلةمَيشة بَي 
نرخةكةي سةر زةوي هيضي لَي نةمابوةوة. ومت: 
"هةندَيك جار كة تؤ لة ثاَل مؤمةكةدا بة 

 هةَللةرزينةوة دةبينم ترسم لَي دةنيشَيت"
نَيك بوو يةكرتمان دةبيين، ئةو كاتانةى ساال

ثَيكةوة دةبووين، يةكَيك لة دةرةوة كةوضكَيكي 
بضووكي لة دةست بةردةبوةوة و لة دةنطةكةي بة 
ئاطا دةهاتينةوة، وردةوردة هةستمان بةوة كرد كة 
هاوِرَييةتي ئَيمة بة شت طةل و رووداوى بضووكةوة 

شَيوةية  بةسرتاوةتةوة. هةميشة ديدارةكامنان بةو
كؤتايي دةهات، واتا بة كةوتنى كةوضكَيكي بضووك 

 لة بةرة بةياندا.
كة طةيشتمة ثاَل مؤمةداطريساوةكة لَيي 
ِروانيم، بريم كةوتةوة كة ثَيشرتيش هةروا لَيي 
دةِروانيم، لةو خةونة دوورانةدا كة كورسيةكةم 
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دواوةى لةنطةرم  يوةردةضةرخاند و لةسةر قاضةكان
بةردةم ذنَيكي نةناسي ضاو ثَي دةطرت و لة

خؤَلةمَيشيدا دادةنيشتم. هةر لةو خةونةدا بوو كة 
بؤ يةكةجمار لَيم ثرسي: "تؤ كَييت؟" ثَيي ومت "لة 
بريم نيية" ومت: "بةالم وا دةزامن من و تؤ ثَيش 
ئَيستا يةكرتميان ديبَيت" بَي دةربةستانة وتى: "وا 

ثَيوة ئةزامن جارَيك هةر لة هةمان ذووردا خةومن 
ديويت" ثَيم وت: "واية، ئَيستا بريم كةوتةوة" وتى: 
"بةِراستيي شتَيكي سةيرة، من وتؤ لة خةونى 

 تريشدا يةكرتمان ديوة" 
دوو مذى لة جطةرةكةيدا، وةلَي من هةروا بة 
بَيدةنطيي لة بةردةم مؤمةكةدا مامةوة و لة ثِرا ضاوم 

ا هةر تَيرِبي. لةسةريةوة تا ثَييم تةماشا كرد، هَيشت
وو، بةالم نةك كانزايةكي ِرةق و ضةدِرةنطي مس 

سارد، بةَلكوو مسَيكي زةرد و نةرم كة قابيلى 
ضةكوشكارى بَيت، ديسان ِرستةكةي خؤمم وتةوة 
"حةز ئةكةم دةستت تَيوةدةم" وتى "تؤ دةتةوَيت 
هةموو شتَيكت لة دةست بضَيت" ومت "طرنط نيية، 

ينةوة و ئةوةندة بةسة سةرينةكة هةَلبطَيِر
ثَيكبطةين" دةستم بةسةر مؤمةكةدا درَيذ كرد، ئةو 
نةجووال و ثَيش ئةوةي دةستم بيطاتَى وتيةوة "تؤ 
دةتةوَيت هةموو شتَيكت لة دةست بضَيت ِرةنطة 
ئةطةر لة ثشت مؤمةكةوة بسوِرَييت لة خةو رابني و 
ترس هةموو طياني داطريكردبني، كةسيش نازانَيت 

يايةدا روو دةدات" بةالم من ئةمة لة كوَيي ئةم دن
جةختم كردةوة "طرنط نيية" ئةو وتى "ئةطةر 
سةرينةكة هةَلبطَيِرينةوة دووبارة يةكدي 
دةبينينةوة، بةالم كة لة خةوةكة هةَلدةستيت لة 

 بريت نامَينَيت"
وردة وردة طةِرامةةةوة سووضةةةي ذوورةكةةة، ئةةةةو   
هةةةةر لةةةة دواوة مايةةةةوة و دةسةةةيت طةةةةرم دةكةةةردةوة. 

ا نةطةيشتبوومة سةر كورسيةكة طوَيم لَي بةوو  هَيشت
وتةةى: "كةةة نيةةوة شةةةو بةةة ئاطةةادَيم لةةةناو جَيطاكةمةةدا 
خةةوم دةزِرَى، وةك قوماشةةي سةةرينةكة دةرزي بَيةةت   

و بة ضؤكمدا بضةَيت، تةا بةةياني هةةروا دةمَينمةةوة و      
 دةَلَيم: "ضاوي سةطة شينةكة"

كة رووم لة ديوارةكة كرد بَي ئةةوةي تةماشةاي   
ومت "ئَيسةةةتا كازيوةيةةةة" كةةةة سةةةةعاتى دووى     بكةةةةم

بةةةياني لَييةةدا لةةة خةةةو هةسةةتام و بةةؤ ماوةيةةةكي زؤر   
هةةةةةروا مامةةةةةوة. بةةةةةرةو الى دةرطاكةةةةة ضةةةةووم، كةةةةة   
دةستطريةكةيم طرت ديسةان طةوَيم لةة دةنطةى بةوةوة،      
ئةةةو دةنطةةةى وةك خةةؤي وابةةوو، دةيةةوت: " دةرطاكةةة  

َيم وت: مةكةرةوة، ِرارةوةكة ثِر لة خةونى ئةاَلؤزة" ثة  
"ضةةؤن دةزانيةةت؟" ثَيةةي ومت "ضةةونكة كةةةمَيك ثةةَيش    
ئَيسةةةةتا لةةةةةوَى بةةةةووم، كةةةةةزانيم لةسةةةةةر الى ضةةةةةثم    
نوسةةتووم ناضةةاربووم بطةِرَيمةةةوة" بةةةالم مةةن درزَيكةةم 
خسةةتبوة دةرطاكةةة، كةةةمَيك جووالنةةدم و شةةةماَلَيكي    
هَيةةةةور هةوايةةةةةكي فَينةةةةك و بةةةةؤنَيكي تةةةةازةى زةويةةةةة 

نا. جةارَيكي دي كةوتةةوة   كَيَلراوةكانى بةسةرمدا هَي
قسة. طةِرامةوة و بَي ئةوةي بهَيَلم دةنطةى لَيةوة بَيةت    
دةرطاكةةةةةةم جووالنةةةةةدةوة. ومت: "بِرواناكةةةةةةم دةرةوة  
ِرارةوي هةبَيت، من هةسةت بةة بةؤني كَيَلطةة دةكةةم"      
وةلَي ذنةكة كةمَيك لة من دوور كةوتبوةوة وتى " لة 

كةةة لةةةوَى تةةؤ باشةةرت ئةةةوة دةزامن، مةسةةةلةكة ئةوةيةةة 
ذنَيةةةك خةةةةون بةةةة كَيَلطةكانةةةةوة دةبينَيةةةت" دةسةةةيت    
بةسةةر طِرةكةةةوة هةةَلثَيكاو لةسةةةر قسةةكانى رؤشةةت    
"ئةةةةوة ئةةةةو ذنةيةةةة كةةةة هةميشةةةة حةةةةزي بةةةةوة بةةةووة 
ماَلَيكي لةناو كَيَلطةدا هةبَيت، بةالم نةيتوانيوة شةار  
بةةةةجَيبَيَلَيت" بةةةريم كةوتةةةةوة كةةةة مةةةن ئةةةةو ذنةةةةم لةةةة   

كانى ثَيشةةةةودا بينيةةةةوة، بةةةةةالم  هةنةةةةدَيك لةةةةة خةونةةةةة 
ئَيستا كةة دةرطةا نيةوة كراوةيةة، ثَيويسةتة       ،دةمزانى

لةةة مةةاوةى نيةةو سةةاعاتدا نةةانى بةةةياني  ةةؤم، ومت "     
بةهةةر حةةاَل بةةؤ ئةةةوةي لةةة خةةةو هةسةةتم دةبَيةةت لَيةةرة  

 دةربضم"
لة دةرةوة بؤ ضركةساتَيك با هةَليكرد و زووش 

كةة  ك هةات  ةخسيت، ثاشان ثرخة ثرخي نووستووةي
لةةةةةناو جَيطاكةيةةةةدا دةتاليةةةةةوة، بةةةةا لةةةةة كَيَلطةكانةةةةدا 
خستى، هيض دةنطةى بةا نةةما، ومت "سةبةييَن لَيةرةوة      
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تةةؤ دةناسةةم، دةتناسةةم كاتَيةةك ذنَيةةك دةبيةةنم لةسةةةر       

شةةةةقامةكان دةنووسةةةَيت "ضةةةاوي سةةةةطة شةةةينةكة"   
 –ذنةكةةةةةةةةة زةردةخةنةيةةةةةةةةةكي غةةةةةةةةةمطيين هةةةةةةةةاتَى 
رانبةر زةردةخةنةيةك بة ماناى خؤ بةدةستةوةدان بة

بةةة شةةتَيكي مةةةحاَل كةةة هةةةرطيز قةةابيلي بةةةدي هةةاتن   
           نةةةةةةبَيت. ذنةكةةةةةة وتةةةةةى "لةطةةةةةةَل ئةمانةيشةةةةةدا، لةةةةةة  
        ِرؤذدا هيضةةةةةةت بريناكةوَيتةةةةةةةوة" ثاشةةةةةةان دةسةةةةةةيت  
نايةةةةةوة سةةةةةر مؤمةكةةةةة و تةةةةةمَيكي خةسةةةةتيش بةةةةة   

          جةسةةةتةيةوة ئةةةااَل بةةةةوو: "تةةةؤ ئةةةةةو تاقةةةة ثياوةيةةةةت     
          و هةَلدةسةةةتيت هةةةيض خةةةةونَيكت  كاتَيةةةك كةةةة لةةةة خةةةة 
 لة ياد نامَينَيت".

 
 

 سةرضاوة
: غابريل غارسيا 1992-1947خمتارات قصصية 

 ماركيز
 



 ماركيز لة تةنياييدا 
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 وةسيةتنامةي ماركيز
 

 سةردةم: فارسييةوةلة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دا 2000لة ِرؤذي هةذدةي تةموزي ساَلي 

ساَلةي  73طابريل طارسيا ماركيز نووسةري تةمةن 
ي لة ِرَيطاي راديوي ناوخؤي بؤطؤتاوة يكولومبيا

كؤِرَيكي نيمضة شيعريي بةناوي ماَلئاوايي لةطةَل 
مةكانيدا سازدا. ثاشان، هاوِرَي و خوَينةري بةرهة

دةقي وتةكةي ماركيز لة هةموو ِرؤذنامةكاني دنيادا 
باَلوبوةوة كةمايةي سةرسووِرمان و داخ و دوو 

 دَليي هاوِرَي و دؤستةكاني ئةم نووسةرة بوو.
ئةةةم نامةةةي ماَلئاواييةةة، لةةة وَةتةةاني ئةةةمريكاي   
ةتيندا بوة ويردي سةر زماني هةموو منداَل و طةنج 

ي ضةةةينةكان. طةةةةلَيل كةةةةي لةةةة ئةةةةمريكاي   و تةةةةواو
رانيي ؤلةبةركرد و وةك ط يةتيندا، ئةو وتة شيعرية

 ِرؤذانة دةيان وتةوة.
 بة وتةي يةكَيل لة هاوِرَيكاني:

دواي ئةةةةةةوةي ثزينةةةةةكةكان طةةةةةابو يةةةةةان لةةةةةة  -
زيةةادكردني نةخؤشةةي سةةةرةتانةكةي ئاطةةادار كةةرد،     

بةضةةةاك زانةةةي كةةةة وةك سوورثَي ةةةتةكاني   طةةةابو واي
ريايي بؤ مردنةكةةي بطةِرَيتةةوة سةةرزةمينةكةي    طواف

طةِراوةتةةةةةوة  -دواي سةةةةاَةنَيل–خةةةةؤي ئَي ةةةةتا ئةةةةةو 
وَةتي خؤي و وةك ضؤن بةة سةةد سةاَل تةنياييةكةةي     



 206  

SARDAM  No. 38    2005 
 

 ي تايبةت يَكفايل
دنيةةاي وروذانةةد. وةك خةةاَلي كؤتةةاييع وتةةة شةةيعرية  

جوانةكةةةةةي ثَينةةةةكةة بةةةةة خؤشةوي ةةةةتاني كةةةةرد.   
 لَيرةدا دةقي ئةو وتة شيعرية باَلودةكةينةوة.

ئةطةةةةر خوداوةنةةةد، بةةةؤ ضركةسةةةاتَيل لةةةة بةةةريي   
و ئةطةةةةر بةةةؤ  بضةةةَي  و مةةةو بةةةة بووكةَلةيةةةةك دابنَيةةة  

ماوةيةكي كورت تةمةة  درَيةب بكاتةةوة. بَيطومةان لةة      
 بارةي ئةو شتانةوة نادوَيم كة بةبريمدا دَيو.

بةَلكوو بري لةةو ق ةانة دةكةمةةوة كةة دةمةةوَي       
 بيانَلَيم.

لةبةةةةر بةةةةهاي   شةةةتةكان هةَلدةسةةةةنطَينم، نةةةةك  
 ماديان، بةَلكوو لةبةرماناكانيان.

كةم دةخةوم، بةَةم خةةوني زؤر دةبيةنم، دةزا    
ئةةةةو دةقيةةيةةةةةي ضةةةةاولَيل دةنةةةَيم، شةسةةةة  ضةةةةركة   

 رووناكي لة دةس  دةدةم.
ئةةةو كاتةةةي خةةةَلكاني دي دةثةةةييو مةةو طةةةوَي      
دةطةةرم و ضةةَيب لةةة وتةةةكانيان دةكةةةم، ئةةةو كاتانةةةي      

دةمب. ضةةَيب لةةةو ئاي ةةةكر ة   خةةةَلكي دةنةةوون مةةةو ِرا  
 خؤشة دةكةم كة تامي شوكوةتة دةدات.

ئةطةةةةةر خوداوةنةةةةد جةةةةارَيكي دي تةمةةةةة  ثةةةةَي  
ببةخنةةةةةةةةةَي ، جلوبةةةةةةةةةةرطي سةةةةةةةةةادة دةثؤشةةةةةةةةةم و  
لةبةرهةةةتاودا ِرادةكنةةَيم، نةةةك تةةةنيا جةسةةتةم لةبةةةر 
خةةؤردا هةَلمةةةم، بةةةَلكوو ِرؤةينةةم هةةةر دةخةمةةة بةةةر 

 هةتاو.
خوداكةةةم، ئةطةةةر دَلةةم هةبوايةةة ِرك و كينةةةكا     
لةسةةةر سةةةهؤَل دةنووسةةيةوة و ضةةاوةِرَيي هةةةَل ات   
خةةؤرم دةكةةرد. لةسةةةر ئةسةةتَيرةكان بةةة خةةةوني   ةةان  
كةةةةةؤخا طؤرانيةةةةةةكاني ةبنةةةةةدي ةم دةنةخنةةةةةاند و    
ئاوازةكةةاني ةسةةراتة، دةبوونةةة طةةورانيي شةةةوان و     

 عاشةانةي مو لةطةَل مانطدا.
 ئةاوي طةةوَلي سةوورم دةدا، تةةا   بةة فرمَي ةةكةكا  

هةسةةةة  بةةةةة ئةةةةازاري دِركةةةةةكاني.. و ماضةةةةي ثةةةةةِرة     
سوورةكاني بكةم. خوداكةم، ئةطةةر بةؤ ضركةسةاتَيل    

ذيةةةةةا  ثةةةةةَي ببةخنةةةةةيتةوة، رؤذَيكةةةةةي تةمةةةةةة  بةةةةةة   
خةسةةارنادةم كةةة بةخةةةَلكيي نةةةَلَيم ةخؤشةةم دةوَيةةوة  
كةة مةو ئةةوا  خةةؤة دةوَية . دةبَية  هةةموو ثيةةاوو       

زانو كةةةة مةةةو خؤشةةةم دةوَيةةةو و، مةةةو ذنةةةةكان بةةةةوة بةةة
 عاشةانة لةطةَل خؤشةوي تيدا دةذيم.

بةةة هةةةموو خةةةَلكيي دةسةةةنَينم ضةةةندة هةَلةةةن  
ئةطةةر وا بةةزانو كةةة ثريبةةو نةاتوانو عاشةةن بةةو، ئةةةوان   
بةو راستية نازانو تةنيا ئةو كاتة ثريدةبو كةة واز لةة   

 خؤشةوي   دَينو.
ةَلَيم خؤيان باَلي فِريو دةدةمة منداَةن، ثَييان د

فَيري فِريو بو، بة بةساَةضووةكان دةَلَيم كة مردن لة 
ة، بةةةةةَلكو و لةةةةة فةرامؤشةةةةيةوةية.   يةةةةثريبوونةةةةةوة ني

خةَلكينةةة، مةةو زؤرشةة  لةةة ئَيةةوةوة فَيربةةووم. فَيةةري      
ئةةةةوةبووم كةةةة هةةةةموو خةةةةَلكيي ثَييةةةان خؤشةةةة لةةةة      
ترؤثكةةي ضةةيادا بةةبيو، بةةَي ئةةةوةي بةةةوة بةةزانو كةةة        

نة لةةةو ننةةَيويةوة دةسةة  ثةةَي  خؤشةةبةخ  راسةةتةقي
 دةكات كة بةرةو لووتكة دةمانبات.

لةةةةوة طةينةةةتووم.. كةةةة منةةةداَلَيل بؤيةكةةةة ار    
ثةجنةكاني باوكي بة دةستة بضووكةكاني دةطرَي  و 
دةيطوشةةةةةةَي ، ئةةةةةةيي تاهةتاهةتايةةةةةةة ئةةةةةةةو دةسةةةةةةتة 

 بةرنادات.
لةةةةوة تَيطةينةةةتووم تةةةةنيا ئةةةةو كاتةةةة مرؤ َيةةةل   

ي تةةر لةةة خةةوار خؤيةةةوة  هةةةقي ئةةةوةي هةيةةة مرؤ َيكةة 
ببينَيةةةة  كةةةةة ئةةةةةم بةةةةةثَيوة وةسةةةةتابَي  و بيةةةةةوَي      
يارمةتي بدات. خةَلكينة.. مو هةةموو ئةةم شةتانة لةة     
ئَيوةوة فَير بووم، بةَةم بةداخةوة سةوودم لةة زؤريةان    
نةةةةدي بةةةوو. ضةةةونكة كاتَيةةةل فَيريةةةان بةةةووم كةةةة لةةةة       

 سةرةمةرطدا بووم.
 ماركيز

 

 سةرضاوة
 . ايي طابريل طارسيا ماركيزياداش  هاى روزهاى تن

 



 

 
 
 
 
 

 بؤ خوَينةراني

 "طؤظاري سةردةم"
 
 

كةة ةةة    ئاطاداري خويَنةراني طؤظارةكةمان دةكةين
ايبةت بةة  ةةةة ت ةكيذمارةي داهاتوومانةاا اايي َة  

 م ش َل اؤكؤ
 

 دةكةينةوة.                             
 

 نيضاوةرِيَي هاوكاري و بابةتةكاني ئ َو
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 ديَوانة طةرمةكان 
 فرانسوا ليلؤر

 لة فةرةنسييةوة: جةالل 
 

 

  هةزار و يةك نامةي خؤشةويسيت بؤ ظيكتؤر هيطؤ 
 لة عةرةبييةوة: هةورامان وريا قانع

 
 

 فةيلةسوف كيَية؟ 
 عةلي حةرب

 عةدالةت عةبدوَلاَل لة عةرةبييةوة:
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 رِاسيزم
  

  لة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةدلة عةرةبييةوة: شوان ئةمحةد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتَيب: ِراسيزم
 فريدريكسؤن م. نووسيين: جؤرج.

باَلوكراوةى:ضاثةمةنيةكانى زانكؤي 
 كاليفؤرنيا
 2004 - ضاثي يةكةم

 الثةِرةي مام ناوةند 224قةوارة: 
 

نوسةري ئةم كتَيبة 
ثِرؤفيسؤري ئةمريكايي "جؤرج. 

ؤِرة م. فريدريكسؤن"ة، كة ثسث
لة بوارى لَيكؤَلينةوة 

زانستة  ءئةنرتؤثؤلؤذي
ةكان بةشَيوةيةكي يمرؤظايةتي

طشيت. لةم كتَيبةيدا كورتةيةكي 
مَيذوميان دةربارةي ِراسيزم لة 
خؤرئاوادا بةردةست دةخات، 
هةر لة سةردةمة دَيرينةكانةوة تا 

 ئةمِرؤ.
ثَيويستة ئةوة بزانني كة 
ثارتة ِرةطةزثةرستةكان لة 

دا، بة نةمانى فاشيزم و خؤرئاوا
نازيزم و شكست هَينانيان لة 
جةنطى دووةمى جيهانيدا 
كؤتاييان نةهات. ِراستة ئةو 
ثارتانة بةسةركةوتنى 
دميوكراسي طورزَيكي 
كوشندةيان بةركةوت و ئاسيت 
جةماوةريةتيشيان داي لة كزي 
بة تايبةتي لة والتة 
ثَيشكةوتووةكانى وةك: فةرةنسا 

نطلستان و والتة و ئيتاَليا و ئي
يةكطرتووةكانى ئةمريكاو.. هتد، 
بةالم تا هةنوكةش ئامادةطيان 
هةية و كةمينةيةكي بضوك ثَيك 
دَينن لةناو كايةي سياسي ئةو 
واَلتانةدا. ثارتي ِراسرِتةوي 
توندِرةو لة ئةَلةمانيا لة ميانةي 

% ي 5هةَلبذاردنة طشتيةكاندا لة 
دةنطةكان زياتر بة دةست 

ت، بةالم لة فةرةنسا ناهَينَي
ن" ثبةِرابةرايةتي "ذان مارى لؤ

% بةدةست دَينَيت. 15ِرَيذةي 
طرنطي ئةم ثارتانة لة فةرةنسا و 
سةرتاسةري ئةوروثادا لة 
زيادبونداية، بة تايبةت ثاش 
ئةوةي ذمارةي كؤضبةران لةم 
واَلتانةدا زيادي كرد، ئيرت ئةو 
كؤضبةرانة بة ِرةطةز عةرةبي يان 

ياخود ئةفريقي ثَيست ئيسالمي 
 ِرةش بن.

"جؤرج. م. فريدريكسؤن" 
لةم كتَيبةدا دةنوسَيت: )ثارتة 
ِراسرِتةوة توندِرةوةكان لة فةزاى 
قةيران و بَيكارى و هةذاريدا 

دةبوذَينةوة، تا ِرَيذةي كرَيكاراني 
كؤضبةريش لة زيادبووندا بن، 
ِراسيزميش لة هةَلكشاندا 
دةبَيت. كةواتة ثَيويستة 

كَيشة  يسةرضارة
كؤمةاليةتيةكانى وةك هةذاري و 
بَيكارى و ثةراوَيز خسنت بكةين، 
بؤ ئةوةي لة هةسيت 
ِرةطةزثةرسيت لة دذي بيانيةكان 

 كةم كةينةوة(.
هةَلوَيسيت ِرةطةزثةرسيت 
لةوانى دي هَيندةي كؤنى مَيذوو 
كؤنة، بةالم لةطةَل ئةوةشدا 
ضةمكي ِراسيزم بؤ يةكةجمار لة 

هاتة ئارا، ئةوةش  1932ساَلى 
لة فةرهةنطي )الرؤس(ى 
فةرةنسيدا بوو. دةكرَيت هةمان 
شت دةرهةق بة ضةمكي ِراسيزم 
لة زمانى ئينطليزيشدا بَلَيني. 
ِراسيزم ئةو كةسةية بِرواى بة 
ِرةطةزى بةرز و باال و ِرةطةزي نزم 
و دواكةوتوو هةية. لَيرةوة 
ئاطادارى دةداتة ِرةطةزى بةرز و 

و ذخنوازي لةطةَل  باال تا ذن
ِرةطةزى دووةمدا نةكات، بؤ 
ئةوةي خوَين ثاكي و باال دةسيت 

 خؤي بثارَيزَيت.
لةسةردةم و زةمانى "ئةدؤَلف 
هتلةر"دا دةستكرا بة 
ثؤلَينكردنى ِرةطةزي مرؤظايةتي 
بةثَيي طرنطيان، لةمةشدا 

ي لة ِريزي يِرةطةزي ئارى ئةوروثا
ثَيشةوةدا بوو. بةشَيوةيةكي 

ِراسيزمةكانى ئةوروثا طشيت 
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ثَييان واية قةشةنطرتين و 
ين ِرةطةز، رتباالترين و بليمةت

مرؤظي سثي ثَيستة، بةالم 
ِرةطةزي ِرةش ثَيست بة نةفرةت 
دةكرَيت، لةبةرئةوةي ِرةطةزي 
ميللةتة دِرندة و 

 ناشارستانيةكانة. 
بةجمؤرة ِراسيزمةكان لة 
ِرَيطةي ِرةنطي قذ و ثَيستةوة 

ةر مرؤظ دةدةن و بِريار لةس
ئةوةيان بري دةضَيت كة سثي 

زؤر هةن طةمذةن و ِرةش  ثَيسيت
ثَيسيت زؤريش هةن كة زيرةك و 

 ووريان.
سةرةجنام زانسيت بايؤلؤذيا 
تيؤرياي ِرةطةزثةرسيت 
بةدرؤخستةوة و لةم بارةية 
دةَلَيت: )ِرةطةزَيكي ئينساني 
نيية كة بةشَيوةيةكي خؤِرسك و 

ةطةزةكانى ثَيشوةخت لةسةروى ِر
ديكةوة بَيت، بةالم لة 
ساتةوةختَيكدا هةلومةرجى لةبار 
دَيتة ثَيشَي بؤ دروستكردنى 
شارستانيةت و ميللةتيش بةو 
ئةركة هةَلدةستَيت، ئيرت ئةو 
ميللةتة سثي ثَيست بَيت ياخود 

بةَلطةش بؤ ئةمة  ِرةش ثَيست.
ئةوةية كة شارستانيةت لة 
جَيطايةكةوة دةضَيت بؤ 

ديكة و لة ِرةطةزَيكي  جَيطايةكي
ئينسانيةوة دةطوازرَيتةوة بؤ 

 .(ِرةطةزَيكي دي
بؤ ماوةيةكي زؤر عةرةبةكان 
خاوةنى شارستانيةت بوون، 

ثاشان ئةوروثيةكان بوون بة 
خاوةنى، ئةويش لةبةر ضةند 
هؤكارَيكي مَيذوويي نةك لةبةر 
هؤكاري ِرةطةزيي. هةروةها بةر 
لة هةزاران ساَل شارستانيةت 

ِرةطةزي زةرد ثَيستةكان بوو الي 
لة واَلتي ضني، هةنووكةش 
لةوةداية ئةو شارستانيةتةيان بؤ 
بطةِرَيتةوة. كةواتة تيؤرياي 
ِرةطةزثةرسيت لة ِرووي زانسيت 
و مَيذووييةوة شكسيت هَينا، 
لةطةَل ئةوةشدا تا ئَيستا 
 ِرةطةزثةرستَيكي زؤر لة ئارةدان.
لة بةشَيكي ديكةي ئةم 

رج. م. كتَيبةدا "جؤ
فريدريكسؤن"، ئايدياي 
ديارترين ئةو تيؤرسينانة 
دةخاتة ِروو كة تيؤريزةي 
ِرةطةزثةرستيان لة خؤرئاوادا 
كردووة، لة ِريزي ثَيشةوةشياندا 
"طؤبينؤ"ي فةرةنسي و 
"شامربلني"ي بةريتانى و.. هتد. 
دةربارةي "طؤبينؤ" دةَلَيت: 

لة طوندَيكي  1816)ساَلى 
او، لة تافى فةرةنسادا هاتؤتة دني

الوَيتيدا دةضَيتة ثاريس بة 
مةبةسيت تةواوكردنى خوَيندن. 
لةوَيدا ضاوي بة زانا و 
ئؤرينتاليسيت بةناوبانط 
سيلظستةر دوسا سي دةكةوَيت، 
ثاشان ضاوي بة فةيلةسويف 
ناودار تؤكظَيل دةكةوَيت. ئةم 
يةكرتبينينة كاريطةريةكي مةزني 
لةسةر ذيان و ضارةنووسي 

ةبَيت، لةبةرئةوةي داهاتووى د
تؤكظَيل توانى يارمةتى بدات و 
ئةطةري باشرتكردنى ثلةو ثايةي 
كؤمةاليةتي بةردةست خست. 
سةر وةختَيك تؤكظَيل ساَلي 

بوو بة وةزيري كاروباري  1849
دةرةوة، طؤبينؤي كرد بة 
بةِرَيوةبةري ئؤفيسي خؤي لة ناو 
وةزارةتدا. ثاش ئةوةش وةكو 

بيرين لة باَلَيؤزي فةرةنسا لة 
واَلتي سويسرا دةست بةكاربوو. 
بةجمؤرة طؤبينؤ بوو بة خاوةن 
ثؤستَيكي بةرز و ثَيطةيةكي 
كؤمةاليةتي و سياسي وا كة 
ئريةيي ثَي دةبرا. ئةم ثؤستة 
توانستَيكي مادى واي بؤ 
مسؤطةر كرد تا بتوانَيت خؤي بؤ 
باس و لَيكؤَلينةوةكانى تةرخان 
بة بكات و هةروةها بؤ ئةوةي كتَي
 –بةناوبانطةكةي خؤي دةربارةي 

نايةكساني نَيوان ِرةطةزي 
لة نَيوان ساالني  –مرؤظايةتي 

دا باَلو بكاتةوة. 1853-1855
دواتر ئةم كتَيبة دةبَيتة ئينجيلي 
تةواوى ِراسيست و 
فاشيستةكانى ئةوروثا. طؤبينؤ 
مرؤظايةتي بةسةر سَي ِرةطةزدا 
بةشدةكات: ِرةطةزي سثي و 

ةش و ِرةطةزي زةرد. ِرةطةزي ِر
لةو ثؤلبةنديةدا ِرةطةزي ِرةش 
ثَيست لة خوارى خوارةوة دَيت و 
دةَلَيت: ئةوانة زيرةكي و 
توانسيت ئةقَليان سنوردارة، 
لَيرةوة هةرضي بكةن ناتوانن لةو 
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دؤخي دواكةوتوويية قوتاربن.. 
هةرضي ِرةطةزي زةرد ثَيستة ئةوا 
خةسَلةتي خةَلكانى الواز و زؤر 

ة، ِراستة دةتوانن هةندَيك ئاسايي
دةسكةوت بةدةست بَينن، 
ئةويش بةهؤي حةزي زؤريان بؤ 
ثةيِرةوكردنى ياسا و ثابةندبوون 
بة ِرَيسا كؤمةاليةتيةكان، بةالم 
لةطةَل ئةوةشدا ناتوانن ئاستَيكي 
دياريكراوي شارستانيةت 
تَيثةِرَينن. بةالم ِرةطةزي سثي 
ثَيست ئةوا باشرتين و جوانرتين 
و بةرزترين ِرةطةزة و بَي هيض 
ضةند و ضونَيكيش سةردارى 
جيهانن، تةواوي دؤزينةوة و 
داهَينانة زانستيةكانيش 
بةرهةمي دةسيت ئةوانة، 
بةَلطةش بؤ ئةمة ئةوةية كة 

نرتؤَلي ؤئةوروثاي سثي ثَيست ك
 دنياي كردووة(.

نوسةر لة درَيذةي قسةكانيدا 
دةَلَيت: )ثَيويستة ئةوةمان لة 

ضَيت كة طؤبينؤ ئةم برينة
بؤضونانةى لة ناوةِراسيت 
سةدةي نؤزدةهةمدا نووسيووة، 
واتة سةروةختَيك كة 
كؤلؤنياليزمي ئةوروثي كؤنرتؤَلى 
جيهانى كردبوو. لَيرةوة ئةم 
دؤخة هانى طؤبينؤي دا كة بِروا 
بهَينَيت بةوةى ِرةطةزي سثي 
ثَيسيت ئةوروثي ضاكرتين ِرةطةز 

انا و و لة هةمووشيان زياتر د
بليمةترتة، طةرواش نةبواية 
نةيدةتوانى ئةو ئامَير و 

تةكنؤلؤذيا مؤدَيرنانة دابهَينَيت 
و دةست بةسةر جيهاندا 

 بطرَيت(.
ثَيويستة بزانني كة "طؤبينؤ" 
شةِرانطَيز نةبووة و لة ِرةطةزة نا 
ئةوروثيةكانيش داخ لةدَل 
نةبووة. هةروةها بانطةشةي 
ي ضةوساندنةوةو ثاكتاوكردنيان

نةكردووة، وةك ئةوةي دواتر 
فاشيزم و نازيزم ئةجنامى 
دةدةن. بةالم جةخار بةهؤي 
ستايشكردنى زؤري ِرةطةزي 
جَيرمانيةوة و باسكردنى زؤري 
خةسَلةت و بليمةتيةكانى 
ئةوانةوة، ِرةطةزثةرستةكانى 
و وئةَلةمانيا و لةسةر

هةمووشيانةوة "ئةدؤلف هتلةر" 
تةبةني بريوبؤضوونةكانى 

نؤ" يان كردو و ثاش "طؤب
شَيواندنى لةسةر زةمينةي واقيع 

 ثراكتيزةيان كرد.
ثراكتيزةكردنى بريوبؤضووني 
ِرةطةزثةرسيت بةشَيوةيةكي 
عةمةىل، تةنها لةو كاتةدا ِرويدا 
كة نازيستةكان طةيشتنة 
دةسةالت. ئةو كات بوونة 
خاوةنى سةرجةم ئةو ئامراز و 
توانستانةى ِرَيطاى دةدان بؤ 

زةكردنى ئةو تيؤريايةي ثراكتي
"هتلةر" لة كتَييب )خةبامت(دا 
جةختى لةسةر كردبووةوة.. ئةم 
كتَيبة بة فيعلي كتَييب خةبات و 
تَيكؤشان بوو، بةالم ئةَلبةتة لة 
ثَيناو شةِر و خراثةكاريدا، نةك 

كتَيبَيكي تيؤري بَيت بة شَيوةي 
كتَيبةكةي "طؤبينؤ"ي بَيضارة. 

دواى يةكةمني شتَيك "هتلةر" 
بااَلدةسيت ِرةطةزى ئارى نةذاد 
تةئكيدي لَي كردبَيتةوة، 
 ةِرَيطةطرتن بوو لةوةى ِرةطةز
 جياجياكان تَيكةَلى يةكرتبن.

بةبؤضونى ئةو تَيكةَلبوون 
كارَيكي خراثة، بة تايبةت ئةطةر 
لة نَيوان ِرةطةزَيكي بةرز و 
ِرةطةزَيكي نزمدا بوو، لةبةر 
ئةوةي نةوةيةكي شَيواو و 

ين دةخاتةوة و لة سيفةتة ناشري
دةطمةنةكانى ِرةطةزي بااَل 
كةمدةكاتةوة و لة ئاسيت 

 دادةبةزَينَيت.
لة ِراستيدا ئةم هةَلوَيستة 
ِرةطةزثةرستية لة ذينطةي 
ِراسرِتةوة توندِرةوةكانى 
خؤرئاوادا باال دةستة و، 
خانةوادة ِراسرِتةوةكان هةرطيز 
ِرَيطةنادةن كضةكانيان شوو بة 

كان بكةن، ضونكة ثَييان كؤضبةرة
واية ئةوانة ِرةطةزَيكي كةمرت و لة 
خوارترن لة خؤيان. هاوكات 

ِرةكانيشيان ذن لة وناهَيَلن ك
ِرةطةزَيكي ديكة بَينن، 
لةبةرئةوةي منداَلةكانيان لة 
 ِرةطةزَيكي تَيكةَل و دؤنى دةبن.

بةالم ئةوةي مايةي دَلخؤشيية  
ئةوةية كة لة ماوةى ثيةجنا سياَلى   

بردوودا، زؤربةي زؤري طيةالنى  ِرا
ئييييييييييةوروثا ئييييييييييةم هةَلوَيسييييييييييتة  
ِرةطةزثةرسييتانةيان تَيثةِرانييدووة،  
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كةمينةيييييةك نييييةبَيت ليييية ِراسيييييت   
تونييييدِرةو كييييةس قةناعييييةتي بييييةو  
مةسييةلةية نييةماوة. هييةر بؤييية زؤر 
جيييياران لييييية سيييييةر شيييييةقامةكاندا  
دةبيييينني كييية ثيييياوَيكي ئيييةوروثي  
سثي ثَيسيت لةطيةَل ذنَيكيي ِرةش    

ية، يييان بيية ثَيضييةوانةوة.   ثَيسييتدا
وةك دةزانرَييييييييييييييت "هتليييييييييييييةر"   
ئامؤذطييارى ئييةوةي ئةَلةمانييةكانى  
دةكيييييرد كييييية ِرَيطييييية بييييية ِرةطيييييةزة 

ذن و ذخنوازيان  ،دؤنيةكان نةدةن
لةطةَلدا بكةن. ئيةو مةسيةلةية الي   
ئةو خيةتى سيور بيوو كية نيةدةبوو      
ببييييييييييةزَينرَيت، طييييييييييةرنا ئييييييييييةوا 
شارسييييتانيةت لييييةناو دةضييييَيت و  

 .هةرةس دَييَن
"هتليييييييييييييييةر" مؤجيييييييييييييييياري 
ئةَلةمانيييةكانى دةكيييرد خؤييييان بييية 
دوور بطرن لة ِرةطيةزي جولةكية و   
ِرةش ثَيسييييييت و عييييييةرة . لييييييةم   
بارةيييةوة دةَلَيييت: )ئةطييةر تَيكييةَل   
بييوون لةطييةَل ئييةم ِرةطييةزة دزَيييو و  
ِريسييييييوايانةدا ِرووبييييييدات، ئييييييةوا 
مانيياى سييةرةتاى كؤتييايي هيياتنى   

 ة(.يذياري ئةوروثي
يية كتومت ِراستة ئةم مؤجيار

و وةكيييييو خيييييؤى لييييية كتَيبةكيييييةي  
"هتلةر"دا نيية، بةالم لية هةنيدَيك   
ليييةو باَلوكراوانيييةدا هةيييية كييية لييية   
فةرةنسيييييادا بييييية دةركيييييةوت، لييييية  
سييةردةمى هةَلكشيياني فاشيييزم و   

سةرضييييييياوةي ئيييييييةو   .نازيزميييييييدا
بؤضيييييييييونانةش بريوبؤضيييييييييوون و 
 تيورةكانى "ئةدؤلف هتلةر" بوو.

ِرةطةزثةرسيت "هتلةر" تيةنها  
ِرةطييييةزةكانى ديكيييية نييييةبوو،  دذي

بييييييةَلكو ليييييية دذي توَيييييييذة الواز و  
نةخؤشةكةي ناو طةىل ئةَلةمانيش 
بوو. لَيرةوة فةرمانيدا بية كوتياني   
ئةوانييييييةي دوضيييييياري نةخؤشييييييي  
بؤميييياوةيي بييييوون تييييا نييييةهَيَلَيت    
زاوزَي بكيييةن و وةضييية ،ةنيييةوة،   
ئةم ثرؤسيةيةش بية ناضياري و لية     
دذي خواسيييييت و ويسيييييييت ئييييييةو  

 كةسانةبوو.
وةك دةزانرَييييت "هتليييةر" بيييية   
ضيياوَيكي سييوك سييةيري كةسيياني  
نةخؤشي دةكرد و ِرقي لة الواز و 
نوقسانةكان بوو، هةر بؤية داواى 
ئيييةوةي دةكيييرد كييية هيييةر ضيييؤنَيك   
بووة دةبَييت خؤمانييان ليَي ِرزطيار     
بكييةين، لةبةرئييةوةي ئةوانيية بييارن   
بةسييييييييةر طييييييييةىل ئةَلييييييييةمانياوة.   
ئةَلييةمانى ِراسييتةقينة ليية بؤضييوني 
ئيييييةودا طيييييةجنَيكي بيييييااَل بيييييةرزي  
ضوارشيييييانةي تَيكسيييييمِراوي قيييييذ   

كة لَييوان لَييوة لية بيِروا بية       ،زةردة
خؤبييييييييييييييوون و تةندروسيييييييييييييييت  
جةستةيي و هَييزدارى. ئةمية ئيةو    
ئةَلةمانية ميسياليةيةكة ثَيويسيتة   
بييذي، هةرضييي ئييةوانى تييرة ئييةوا     

 دةبَيت لةناوبضن.
نوسيييييةر ضيييييةندين الثيييييةِرةي   
ؤ كتَيبةكييييييةي تةرخانييييييدةكات بيييييي

قسةكردن لةسةر ِراسيزم لة واَلتية  
يييةكطرتووةكانى ئييةمريكا، وةكيييو   
ئاشييييييييكراية ِرةش ثَيسييييييييتةكانى  
ئيييييييييييييييةوَي دواى خيييييييييييييييةباتَيكي 

دوورودرَييييذ و جيييةنطَيكي بَييييوادة  
مافييييييية مةدةنيييييييييةكانى خؤيييييييييان  
بةدةسييت هَينييا. هييةروةها "مييارتن 
لوتةر كينط"ي سيةركردةيان بيوو   
بة قورباني كةسَيكي ِراسييزم ييان   

كةسانَيكي ِرةطةزثةرسيت  لةاليةن
سيييييييثي ثَيسيييييييتةوة بيييييييةو كيييييييارة 

 ِراسثَيردرابوو.
سياسةتي ئاثارتاييد لية واَلتية    
يييةكطرتووةكانى ئييةمريكا بيييوارى   
نيييةدةدا كييية سيييثي ثَيسيييتةكان لييية  
خوَيندنطة و تةنانةت ليةناو ثياس   
و ميرتؤكانيييييدا تَيكيييييةَل بييييية ِرةش  
ثَيسييييتةكان بييييت. هاوكييييات ِرةش  
ثَيسيييييييييتةكانيان لييييييييية طةِرةكييييييييية  

ةذارنشييييني و تايبةتةكانييييدا طييييري ه
دةدا، بةالم خؤشبةختانة هةنوكية  
ئييييييةم سياسييييييةتة ِرةطةزثةرسييييييتة 
بَيزراوة ضيؤتة زبَليدانى مَييذووةوة    
و كةسييييانَيكي كييييةم نييييةبَيت كيييية    
سةربة باَلى ِراسرِتةوي تونيدِرةوي  
ئةمريكايني، كةسيي كية ثيةيِرةوي    

 ناكات.
بيييييةجمؤرة دةبيييييينني بزاوتيييييى  

زطيييارى و مَييييذوو بييية ئاِراسيييتةي ِر
كرانيييةوة دةضيييَيت لةسةرتاسيييةري 
دنييييييييييييييياداو، دميوكراسييييييييييييييي و 
هيومييييييييييانيزميش ليييييييييية واَلتيييييييييية 
ثَيشيييييييييييكةوتووةكاندا بةسيييييييييييةر  

 ِراسيزمدا سةركةوت.
 
 

 سةرضاوة
 .29/1/2005 –بيان الكتب 
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 ديوانة طةرمةكان

 
  فرانسوا ليلؤرفرانسوا ليلؤر

  لة فةِرةنسييةوة: جةالل حةميدلة فةِرةنسييةوة: جةالل حةميد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيييؤ ثيشييييانداني ناوضييييةيةكي  
فراوان طييييييييةلَي جييييييييار  زؤر بييييييييةر

هةَلبييييذاردن لةسييييةر دميةنطييييةلَيك 
دةطريسييَيتةوة كيية ةوونييةيرتين و  

طييةرترين ِرةطييةز دةطرَيتييةخؤ   يكار
هييييييييةر ليييييييية ثَيضييييييييي طردؤَلكيييييييية 
ئاَلتوونييييييييييييةكاني تؤسيييييييييييكان و 
ِرووةكييييييييي دِركيييييييياوي قيييييييييواليي   
بيابانيييييييةكاني ئيييييييةريزؤنا تييييييياكو  
ضيييمةني سييةوزي هييةَلِرذاوي نَيييو   
. ِرووبيييييياري كةفضييييييِري ئريلةنييييييدة
هةنيييدَي كيييةس بييية طلةيييييةوة ئيييةم 
دميةنانة بية وَينيةي كَلَيشيةدار لية     
قةَلييييةم دةدةن بييييةالم ثرؤسييييت وا   
دةِروانيييييَي كييييية كةسيييييايةتيةكاني   
دؤستؤيفسييييييكي تييييييةواو لةطييييييةَل 
كارةكتةري ِرووسيي دةطيوجنَين و   
بييؤ هييةمووانيش ئييةوة دةردةخييات 
كيييية زؤر جييييار كَلَيشييييةكان ِرووي   
ِراسييييتةقينة دةنييييوَينن. ئييييةم دوو   

تَيبةي باسيان لَيوة دةكيةين زؤر  ك
بيييية ضيييياكي دوو ناوضييييةي تييييةواو 
جياواز لة ِرووي سايكؤلؤجييةوة 
بةرجةسييتة دةكييةن و كييةمَيك لييةو   
كتَيبيية ضيياكانة دةكييةن كيية توانيياي 
ئيييارةزووي ثيييةيربدني ووالتَيكيييت   
ثَيدةبةخشيين يييان بيية ثَيضييةوانةوة  
جيييةخت لةسيييةر وونبيييووني ئيييةو    
خؤشةويسييتية دةكييةن كيية خييؤت    

ي دةبيييييييةيت. باسيييييييةرةتا  بؤييييييييان
 –ِرَيضكةي هيةنطاوةكاةان بيةرةو   

 psychanalyseدةروونشيييييييييييكاري 
هييييةَلنَيني. ئييييةو بابةتييييةي كيييية ليييية 

ذاك  يؤسيييميانييييةوة ثيييةرتووكي م 
ئةنييدرَي جَيطييةي خييؤي ليية يييةكَيك 
ليييييييةم ياداشيييييييتنامة طةشيييييييتيانة   
دةكاتييييييييييييةوة كيييييييييييية بييييييييييييةهؤي   
سةرطوزةشييتةطةلَيكي نَيييو ضيييةند   
ضييييييييييييييياوثَيكةوتنَيك لةطيييييييييييييييةَل   

يشيييتوانطةلَيكي ووالتَييييك وات  دان
لَيدةكيييةن بييية ضييياكي لييية مَييييذوو و 
دابونييييييييةرييت توَيذينةوةيييييييييةكي  
درَيذخاييييييةني بيييييواري فَيركيييييردن  
تَيبطةيت. هةر ثةِرةيةك لة كتَييب 

 limprevneكتوثِري دانشتنَيك،  –

en séance –  ئةوي ِراسيت بَيت بة
ِرسييييييييتةيةكي ضيييييييياوةِرواننةكراو  
ار دةسييت ثَيييدةكات كيية طييةلَي جيي    

شيييعر ئييامَيز و بييةردةوام هةسييت    
ورووذَينيية و ليية ِرَيطييةي يييةكَي ليية   
كةسايةتيةكان ئيةجنام دةدرَي كية   
لةسةر ديوانةكية ِرادةكشيَي و ئيةم    
قسيييانة بيييؤ نووسيييةر دةدركيييَييَن:   
"من دَلنيانيم ببمية خياوةن منياَلي    

خؤم". "هةر كياتَي دةس بية قسية    
دةكةم لة خؤم دوور دةكةومةوة". 

ثَيشيةوةم يياخود   "من هةميشة لة 
ليية دواوةم، ميين بيية دةطمييةن لييةوَي  
دةمب".. نووسيييييةر يةكسيييييةر ئيييييةم 
ووشيية دةربِراوانيية بيية شييَيوةيةكي  
تيةواو نةسيتيانة بيةكاردةهَييَن لية     
ثَينيييييياو دووبييييييارة سييييييةردانةوةي 
وَيناطيييييييييييييييييييييةلَيكي مييييييييييييييييييييييان  
دةروونشيكاري و ئاَلوطؤِري نامية  
دةنطية ووردةكاني نَييوان ووتيةي   
شييييييييييييييييييييييكةرةوة و دةقييييييييييييييييييييية 

وسييييييييييتكةرةكان ديسيييييييييييثلني   در
دةثشييييكيَن. هاوكييييات دةربييييِريين 

ليييية  –ثَيويسييييتم ثَيتيييية  –ووتييييةي 
يةكييييةم بييييينني ئاسييييايية كاتَيكيييية  
ِرَيطيييةي دةداتيييَي كييية جياوازييييية    
ميكانيزميييييةكاني خؤشةويسيييييت  
دايكانييييةي بَيتييييةوة بييييري ييييياخود     
ضييييياكرتة بيييييووترَي الوازييةكيييييةي  
وةبييري دةهييَييَن ضييوونكة فرؤيييد و  

بييييييواري   وينيكييييييؤت دايييييييك ليييييية   
دةروونشيكاري وةك طومانلَيكراو 
ليييييييية قةَلييييييييةم دةدةن. هييييييييةروةها 
فةيلةسييوو و ِرؤماننوسييانيش بيية 
سييييةرجنةوة بايييييةخ بيييية نووسييييةر   
دةدةن كييييييية بةسيييييييةركةوتوييةوة  
شانبةشييييان فؤلكنييييةر و ديييييدَيرؤ   
بييييييييةراوردي دةكييييييييةن. بييييييييةهؤي 
ثةسيييةندَي دَيِرطيييةلي بيييةرزي وةك 
ئةبسيييييييييييييالؤن، ئةبسيييييييييييييالؤن  و  
شيييييييييييييييييكؤمةندي ميتييييييييييييييييييؤدي  
دةروونشيييييييييييكاري ووتييييييييييةكاني 
شييييكاركةرةوة ميييل بيييؤ ِرؤشييينايي 
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دةقة دامةزرَينةرةكان كةض دةكيةن  
كة هاوكيات تيايانيدا ِرَيطية دةدات    
ثيييةي بييية خوَيندنةوةييييةكي نيييوَي    
بربَيييييييت و تةنانييييييةت بةَلطةناميييييية  
ديارةكيييييياني تَيِرامييييييانَيكي نييييييوَي 
دةوَلةمةند بكات. ناسيين الييةني  
دةروونييي وا طرميييان دةكييرَي كيية    

 ةةو تيشيييييك هاويشيييييتنة سيييييةرلييييي
هاوبييييةش و ِرةنطدانييييةوة نييييةمرة    
هيييةَلقواَل بيييَي كييية لةالييييةن هيييةموو  
نةوةيييةكي نييوَيي دةروونشيييكار و 
نةخؤشيييةكانيةوة دَيتيية ثاراسيينت. 
كةسييييييييييييانَيكي زؤر ثَيشييييييييييييةكية 

ةرةكاني مسيييييييييييؤ ذاك كِرؤشيييييييييين
ئةنييدرَي كيية ليية بييارةي نووسييراوة   
مةزنييةكاني فرؤيييد نووسيييوني بيية  

طةرضييي خيياوةن  هةنييد وةردةطييرن  
بريؤكةيةكي ئاَلؤزة بيةالم هيةَلطري   
زمييييانَيكي سييييادة و ئاشييييكراية و   
ثَيضييييةوانةي ئييييةو نةريتيييية بيييياوة    
هةَلةيةييية كيية هةميشيية دةخييوازَي   
نووسييييييين دةروونشييييييكاري لييييية 
بؤتييييييةي تَيطةيشييييييتين قورسييييييدا  

ذاك  مبَينَيتةوة. كتَيبةكةي مسييؤ 
 Lesثةيبييةراني خييود،   –غييؤ تكؤ

visiteurs du soi – ةخييييوازَي د
مبانباتيييييية شييييييوَينَيكي جييييييياواز   
ئيييييييةويش ناوضيييييييةي ثزيشيييييييكي  
دامييييييييةزراوة لةسييييييييةر بنييييييييةماي  
بةَلطةكان كة ثرنسيثةكاني لةسةر 
ضارةسيييييييةر يييييييياخود ثزيشيييييييكي  

 – psychotherapie –دةروونييييييييييييي 
جَيبييييييييةجَي دةكييييييييرَين. لَيييييييييرةدا 
بةرزبوونييييييييييييييييييييييييييييييييةوةي ِرادةي 

زانياريييييييييييييييييةكان لييييييييييييييية ِرووي  
بةرةنطاربوونييييييييييييةوةي نَيييييييييييييوان 

كردن و دةقيييييييييييييييية ضيييييييييييييييياودَيري
مَيذووييييييةكان ضيييياوةِرَي نيييياكرَي   
بييييييييييييةَلكو دةكةوَيتيييييييييييية نَيييييييييييييو   
بةرةنطاربوونيةوةي طرميانيةكان و   
ئيييييييةم جيييييييؤرة ضارةسيييييييةركردنة    
دةتوانَي دَلة ِراوكَي هَيور بكاتةوة 
و ليييييييية سييييييييؤنطةيةوة كارةكييييييييان 
ئةزمونيييييدةكرَين و خيييييةمؤكَييت و  
دَلة ِراوكَيي نةخؤشةكة ضارةسيةر  

دواي دةكات و دؤخي ماوةي بةرو
وةرطييييرتين ئييييةم ضارةسييييةركردنة 
دةنييرخَييَن. بييةر ليية طةيشيينت بييةو   
الثةِرةيييييةي كيييية تييييةواو هييييةَلطري  

قورسييييييييييييييايي  –ناونيشيييييييييييييياني 
ة مسييييؤ كيييؤترؤ بييية    -سيييةداندن 

ثَينوسييَيكي ورياكييةرةوة مَيييذووي 
ِرةوتة مةزنةكاني بواري ثزيشكي 
دةروونيي شانبةشييان بيةر تييةمايي   
و ميتيييييييييؤد و نشوسيييييييييتيةكانيان 

و. ئييةو هةَلسييوكةوتةي دةخاتيية ِرو
كيييييية لييييييةم جييييييؤرة نووسيييييييينةدا    
دةيسييةدَييَن ضيياوةِرواننةكراوة و 
ليييةوة ضييياكةكارة كييية لووتبيييةرزي   
تيييادا طييةلَي جييار توونييد و تيذانيية  
هةَلسييووكةوت دةكييات. ئاشييكراية 
كيييييييية بييييييييةهؤي ثاَلثشييييييييتكردني   
دةرخسييتين ئييةجنامي توَيذينييةوة  
طيييييييييييةورةكاني هةَلسيييييييييييةنطاندن  

ةوةي نووسةر لة ميان نزيكخسيتن 
دةروونشييييييييكاري و نةخؤشييييييييية  
ئاوةزييييييييييييييةكان ئييييييييييييةجنامَيكي   
ثؤزيتيظانيية بيية دةسييت نييادات كيية   

زؤر ضيياك دةزانييَي ئييةوة بةشييداري 
ليييييييييييييييييييية يومييييييييييييييييييييانيزةكردني  
دةروونشييييييييييييكاري دةكيييييييييييات و  
ديييييييوانيش دةتييييييوانَي كؤمييييييةَلَيك 
نةخؤشييي ضارةسييةر بكييات. بييةالم  

يييييييان طييييييةر  ذليييييية ِروانطةيييييييةوة " 
ماوةيييييييةكي طييييييةلَي درَيذخايييييييةن 

تيية ذَييير دةسييت ثزيشييكَيكي    ،رَي
ونيييييييييييةوة ئييييييييييةوا طييييييييييةلَي  ودةر

مةترسيييييييدار دةبَيييييييت". مسيييييييؤ   
كيييوترؤ كييية الييييةنطري ثزيشيييكي    
دةروونيييية مةبةسيييتةكاني ليييةميان 
ميياوة و ئةجنامييةكان جييَيطري كييرد    
كيييية ثَيويسييييتة كاريطييييةرييان بيييية  
شَيوةيةكي زانسيتيانة بنرخَينيرَي   
و مةرجييةكان ببنيية وةاَلمييدةرةوةي 

و ِرةفتيياري  ضارةسييةري ئيييدراكي 
كة ئةمِرؤ دةسيت بةسةر جيهياني  
ئييييييةنطلؤ سةكسييييييؤن طرتييييييووة و   
هةروةها دةسيكراوة بية بايةخيدان    
بة كؤمةَلَيك ضارةسةري دةروونيي  
سروش وةرطر لة دةروونشيكاري 
ناوضيييةكاني ئيييةوديو ئةتليييةنتيك.   
كتَيبةكيية تييةواو دوور ليية زبييري و   
دَلِرةقييييييييييييي ناوبييييييييييييانطي بيييييييييييية  
 –توَيذينكاريييييييييييييييييييييييةكاني دؤخ  

كردووة و بوارةكاني ئةدة  و دةر
سينةما سووديان لَيوةرطرتيووة و  
هييةروةها ئييةو كَلَيشييةية بيية دوور    
دةخاتيييييييييةوة كييييييييية دةخيييييييييوازَي   
ثزيشييكَيكي دةروونييي و سييلوكي   
تيييييييييةنها ببَيتييييييييية ثزيشيييييييييكَيكي   
جادوطييييةري نييييةزان. اليييييةنطراني  
تايبةمتةنييييييد بييييييةم دوو دؤسييييييتة  
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هيييييييياودذةي دةروونشيييييييييكاري و  
لية   –هةَلسووكةوتكاري  –سلوكي 

يييييةكَي لييييةم كتَيبانييييةدا ثييييةي بيييية  
وَينييةي قةشييةنطي ثَيطييةي خؤيييان 
دةبييييييةن. سييييييةبارةت خوَينييييييةري  
سيييييكؤالر دةتيييييوانَي بريوِراييييييةكي  
تايبييةت بيية خييؤي هةَلبييذَيرَي بييةر    
لةوةي بِريار لةوة بدات بية تيةماي   
دةسييييييييثَيكردني ضيييييييييي جيييييييييؤرة  

 طةشتَيكة.
 

 سةرضاوة
Le Figaro Litteraire 

Jeudi 12 Fevrier 2004. 
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ناوي كتَيب: ئةي ثياوة ضكؤلة  
 مةزنةكةم 

 نوسيين: جولييت درؤية
ثاريس  -لةبآلوكراوةكاني طاليمار

2004 
الثةِرةي قةبارة  827ذمارةي الثةِرة: 
 مام ناوةندي

 
تَيبة خاتوو دانةري ئةم ك

"جولييت درؤية" كة دؤسيت 
ظيكتؤر هيطؤ بووة. ئةم خاةة بة 
درَيذايي ثةجنا ساَل نزيكةي 
هةذدة هةزار نامةي 
خؤشةويسيت بؤ ظيكتؤر هيطؤ 
نوسيوة  ثَيدةضَي لة ِرؤذَيكدا 
دوو نامةي بؤ نوسييَب، بةيانيان 
نامةي يةكةم و ئَيواران نامةي 
دووةم، ئةمةش ثةيوةنديةكي 

زةية لة مَيذودا. ئةم ضريؤكي ناوا
تية وةك ضؤن لة خؤشةويس

ئةدةبي عةرةبيدا ضريؤكي )لةيلَي 
و مةجنون و جةميل و بوسينة( 
بةناوبانطة، ئاواش ئةم ضريؤكة 
بةناوبانطة. لةبةر ئةم هؤيةشة 
ِرةخنةطري فةرةنسي هاوضةرخ 
"بؤل سؤشؤن" بايةخي بةم 
نامانة داوة و بؤ يةكةجمار 
كؤيكردونةتةوة  و ثَيشةكي بؤ  
بؤ نوسيوة و لَيكدانةوةي 

بارودؤخ و ثايةي  ئةم نامانة 
كردووة. هةمو ئةمانةشي لة 
كتَيبَيكي نايا  و زؤر كاريطةردا 
بةضاث طةياندووة. طةر ئةو 
نةبواية ئةوا ئةم نامانة وندةبون 

كة طةواهيدةري ذياني ثياوَيكي 
طةورةن لة ثياوة طةورةكاني  
فةرةنسا كة ظيكتؤر هيطؤية. 
 ئاشكراية ناوبانطي ظيكتؤر هيطؤ
بةئةندازةيةك بآلوببوةوة 
لةسةروي ناوبانطي كةسايةتية 
طةورةكان ياخود بضوكةكاني 
سةدةي نؤزدةوة بوو، ظيكتؤر 

-1802هيطؤ لة نَيوان ساآلني 
 دا ذياوة.1885

داخؤ ئةو ئافرةتة كَيية كة 
هةموو ذياني ياخود 
خؤشةويسيت خؤي بؤ ظيكتؤر 
هيطؤ تةرخان كردبوو؟ ئةو ساَلي 

ة، واتة ضوار لةدايكبوو 1806
ساَل دواي لة دايكبوني ظيكتؤر 
هيطؤ. جولييت هةتيو بووة، بؤية 
مامي بةخَيوي  كردووة تا طةورة 
بووة، دواتر بووة  بة ئةكتةري 
شانؤ و "براديية"ي 
ثةيكةرسازي ناسيوة و ماوةيةك 
لةطةَليدا ذياوة. براديية 
ثةيكةرَيكي بؤ دروستكردووة كة 
 تاكو ئَيستاش لة طؤِرةثاني
 )كؤنكؤرد( لة ثاريس ماوتةوة.

كاتَي لة يةكَيك 1833ساَلي 
لة شانؤكاندا خةريكي كاري 
نواندن بووة، بةِرَيكةوت  ظيكتؤر 
هيطؤ دةناسَيت،  ئةودةم  ظيكتؤر 
هيطؤ لة هةِرةتي الويي و 
لةسةرةتاي تةمةنيدا دةبَيت و 
لةسةر شانؤي ئةدةبي 
فةرةنسيش تادةهات ناوبانطي 

يت دةمودةست ثةيدادةكرد. جولي
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حةزي لَيدةكات، ثاشان دةبَيتة 
ئيلهام بةخش و خؤشةويسيت 
هيطؤ و، جولييت لةثَيناويدا واز 
لة شانؤ و نواندن دةهَينَيت،  

لةطةَليدا  1852دواتر ساَلي 
بةرةو تاراوطة و بؤ دورطةي 
)طرينسي( لة ئؤقيانوسي 

 1883ئةتَلةسي هةَلدَيت و ساَلي 
كؤضي دوايي دةكات، واتة 

وساَل ثَيش مردني ظيكتؤر دو
هيطؤ. ئةم ئافرةتة ثةجنا ساَل لة 
تةمةني خؤي بؤ  ظيكتؤر هيطؤ 

 تةرخان كردووة.
"ثؤل  سؤشؤن"ي ِرةخنةطر 
لة ثَيشةكي طشيت ئةم كتَيبة 

 1833ناوازةيةدا دةَلَي: لة ساَلي 
جولييت درؤية  1883بؤ ساَلي 

بةيانيان و ئَيواران خؤشةويسيت 
دةربِريوة  خؤي بؤ ظيكتؤر هيطؤ

و ذياني ِرؤذانةي خؤي بؤ 
طَيِراوةتةوة و، ضريؤكي 
خؤشةويستييةكةي بؤ ظيكتؤر 
هيطؤ بووةتة ئةفسانة. ئايا ئةو 
ئافرةتة كَيية كة هةذدة هةزار 
نامةي تةرخان كردووة بؤ ئةو 
ثياوةي خؤشيويستووة؟ ئَيمة 
نامة باشةكاةان هةَلبذاردووة: 
واتة تةنها هةزار و يةك نامة، 

سةر شَيوةي هةزار و يةك لة
 شةوة.

دواتر "ثؤل سؤشؤن"ي 
ِرةخنةطر بةردةوام دةبَيت و 
دةَلَيت ئةم نامانة تةنها 
طوزارشتكردني هةست و سؤزي  

ئافرةتَيك نيية لةسةدةي 
نؤزدةهةمدا بؤ ثياوَيك كة 
خؤشيويستووة، بةَلكو ضةندين 
فيكري  طرنطيشي لةخؤطرتووة 
بؤ هةركةسَي بيةوَيت كةسَييت 

يكتؤر هيطؤ بناسَي و شارةزاي ظ
ئةو ماوة  شثرزةيةي مَيذوي 
فةرةنسا ببَيت. لَيرةوة نامةكان 
تَيِروانني و ِروداوةكاني 
سةردةمَيك دةخةنةِروو. تةوةري 
نامةكان دةربارةي طةورةترين 
شاعري و بريمةندة كة فةرةنسا لةو 
سةدةيةدا بةرهةمي هَيناوة. 
ئاشكراية ظيكتؤر هيطؤ بووة بة 

َيتيةكي نيشتيماني كة كةس
طةورة و بضوك سةري بؤ 

 دادةنةوَينن.
لَيرةوة بايةخي ئةم  نامانة 
تةنها ناطةِرَيتةوة بؤ نوسةرةكةي، 
بةَلكو بؤ ئةو كةسةش كة 
نامةكاني بؤ نوسراوة. ثَيدةضَي 
ظيكتؤر هيطؤ دواي ئةوةي لةسةر 
ئةم نامانة ِراهاتووة، بةوثةِري 
تامةزرؤييةوة ضاوةِرواني 

ون، نامةكان وةك ثاَلنةرَيكي كردو
مةعنةوي و هةروةها وةك 
ثاَلنةرَيكي سؤزداري و مرؤظانة 
بووة بؤي. بةَلَي "جولييت 
درؤية" ظيكتؤر هيطؤي زؤر  
هانداوة بؤ داهَينان و ئةفراندن، 
ِرةنطة طةر ئةو نةبواية ظيكتؤر 
هيطؤ نةيتوانيباية كارة 
نايابةكاني ثَيشكةش بة ئةدةبي 

وةك:  فةرةنسي بكات

تَيِرامانةكان، الشرقيات، 
طةآلكاني ثايز،  طؤراني 
زةردةثةِر، داستاني نةوةكان، 
ئةمة جطة لة ِرؤمانة جوانةكةي: 

 بَيسةرثةرشتان.
بةَلَي ئةم ذنة بووةتة ئيلهام 
بةخش و بةدرَيذايي تةمةني 
ظيكتؤر هيطؤي هانداوة بؤ 
داهَينان. زؤر بة دةطمةن ِرويداوة 

عريَيكي ثةيوةندي نَيوان شا
طةورة و ئافرةتَيك ئةو هةموو 
ساَلة بةردةوام بَيت. بةتايبةتي 
بؤية ئةمة دةَلَيني ضونكة  لة 
ذياني ظيكتؤر هيطؤدا جطة لة 
جولييت ضةندين ئافرةتي ديكة 
هةبون، بةآلم ِراطوزةر بوون، تةنها 
ئةو تا كؤتايي ماوةتةوة. 
جارَيكيان بؤي دةنوسَي و دةَلَي: 

سةروةت و جولييت نامةكانت 
سامان و طةوهةري منن، ذياني 
هةردوكمان لةم وشانة ثَيكهاتوة 
كة ِرؤذ دواي ِرؤذ و بريؤكة دواي 
بريؤكة دةياننوسي، سةرجةم ئةو 
شتانةي خةومن ثَيوة دةبينني 
لةسةر ِروثةِري ئةم نامانةداية كة 
بةالمةوة نرخَيكي هَيجطار 
طةورةيان هةية و ضي ئازار و 

هةية  خةم و خةفةتَيكيشت
هةمويانت خستوتة  

وتوَييانةوة. ئةم نامانة بريتني ود
لة ئاوَينة بضوكةكاني 
خؤشةويسيت كة ِرةنطدانةوةن بؤ 
دةرخستين ضةند اليةنَيكي 

 ِرؤحت. 
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بةآلم ئايا دةزانني كاتَي 
ظيكتؤر هيطؤ بؤيةكةجمار ئةم 
ئافرةتةي بيين، ذني هَينابوو 
هةروةها منداَليشي هةبوو؟ بةَلَي. 

ذنةكةي لة ظيكتؤر هيطؤ  بةآلم
دوركةوتبوةوة و كةسَيكي تري 
خؤشدةويست، ئةويش 
طةورةترين ِرةخنةطري ئةو 
سةردةمة )سانت بَيفي( بوو. 
ئةمةش ظيكتؤر هيطؤي  زؤر  
خةفةتبار كرد و هةسيت 
بةتاآلويي تةنهايي كرد. ئةو 
تواناي ذيان و نوسيين نةبوو بَي 
خؤشةويسيت ذنَيك. هةر بؤية 

جولييتةي ناسي وةك   كاتَي ئةم
ئةوة وابوو ذواني لةطةَل قةدةردا 
هةبَيت، واتة لةطةَل جولييتدا. 
جولييت لة كات و ساتي خؤيدا 
هاتوو بةئاساني ِرؤضووة نَيو 
جيهاني ظيكتؤر هيطؤوة. ذيان  
لةطةَل هاوسةرةكةيدا هةرطيز 
نةدةكرا، بؤية لةو ساتةوة ذنة 
ِراستةقينةكةي عةشيقةكةي 

و، نةك ذنة "جولييت" بو
شةرعيةكةي و دايكي 

 منداَلةكاني.
جارَيكيان بؤي نوسيوة و 
دةَلَي: لةو ِرؤذةوةي ضاوم  بة 
ضاوت كةوت، تيشكَيك لة دَلتةوة 
خزاية نَيو دَلم، وةك ضؤن ِروناكي 
سثَيدة دةخزَيتة نَيو 
داروثةردووةوة. ئةمةش ماناي 
ئةوةية ظيكتؤر هيطؤ لةِروي 
او دةرونيةوة وةِرس و تَيكشك

بووة، ئةو هات و بوذانييةوة، 
ياخود طةِرانيةوة بؤ ئةوةي 

 سةرلةنوَي ذياني خؤشبوَيت.
تشريين دووةمي  28لة 
دا جولييت بؤ 1844ساَلي 

ظيكتؤر هيطؤ دةنوسَي و دةَلَي: 
هيوادارم ِرَيطايةكي تازةتر 
بدؤزمةوة تاكو لَييةوة 
خؤشةويسيت خؤمت بؤ دةربِرم، 

هةر بؤية  بةآلم ِرَيطاي تر نازامن،
هيضم نيية تةنها 
دوبارةكردنةوةي هةمان ئةو 
وشانة نةبَيت كة ثَيش دوازدة 
 ساَل لةمةوبةر طوَيت لَي بووة.  

بة  1841ظيكتؤر هيطؤ ساَلي 
ئةندامي ئةكادميياي فةرةنسي 
هةَلبذَيردرا، ثَيشرت ضوار جار لة 
وةرطرتين لة ئةكادميية شكسيت 
هَينا. وتارَيكي طةورةي ئامادة 

ردبوو تاكو لةبةردةم نوخبةي ك
فةرةنسي كة لة كةسَيتيةكان و 
وةزير و  نوسةر و ئةديبةكان  
ثَيكهاتبوو ،وَينَيتةوة. جولييت  
درؤية لة ِريزي ثَيشةوة 
دانيشتبوو، هَيندةي دَلخؤشي  
ظيكتؤر هيطؤ دَلخؤش بوو، كاتَي 
شاعريي طةورة ِرؤشت وتارةكةي 
،وَينَيتةوة، تةماشايةكي 

 كرد و بزةيةكي بؤ كرد، جوليييت
جولييت  لة خؤشيدا  خةريك بوو 

 باَل  بطرَي و بفِرَي.
بةياني ِرؤذي دوايي جولييت 
بؤ ظيكتؤر هيطؤ دةنوسَيت و 
دةَلَي: "من دَلخؤشم بةوةي 

بويتةتة ئةندامي ئةكادميياي 
فةرةنسي، من وةك يةكةم ِرؤذ 
خؤمشدةوَييت، بةآلم لة ِرؤذَيكدا 

ر دةتوامن تةنها يةك كاتذمَي
بتبينم، ئةمةش كةمة، بري لةمن  
بكةرةوة و كاتآ ئةم نامةيةت 
دةطاتة دةست وةرة بؤالم، من 

 ضاوةِرَيتم".
ثاشان "بؤل سؤشؤن"ي 

  1851ِرةخنةطر دةَلَي: ساَلي 
ثةشَيوييةكي ترسناك فةرةنساي 
طرتةوة و ظيكتؤر هيطؤ لةاليةن 
ثؤليسةوة هةِرةشةي لَيكرا. 

ن ظيكتؤر هاوِرَيكاني دةترسا
هيطؤ شتَيكي لَيبَيت، ضونكة 
دةيانزاني ضةند ِرقي لة ِرذَيم و 
شةخسي  لويس بؤناثارتة كة 
كوِري براي ناثليؤني ئيمثراتؤر 
بوو. ئا لةو كات و ساتة دذوارةدا 
جولييت درؤية وةفاداري خؤي 
بؤ ظيكتؤر هيطؤ سةداند و 
ثاسةواني و ضاودَيري 
هةَلسوكةوتةكاني ئةكرد تاكو 

زةفةري ثَينةبات. هةموو  كةس
بةيانيةك ثةناطايةكي ئارامي بؤ 
ئةدؤزيةوة تاكو نةيطرن و 
ِرةوانةي  طرتوخانةي نةكةن. 
دواتر ثةساثؤرتَيكي ساختةي بؤ 
هَيناو يارمةتيدا بةرةو برؤكسل 
ِرابكات. دواي ئةوة جولييت بة  
دةسنوس و  كتَيبةكاني ظيكتؤر 
هيطؤوة  خؤي طةياندةوة ظيكتؤر 

لةو بارودؤخة ئاوارتةيةدا  هيطؤ.
جولييت زياد لةجارَي ذياني 
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خؤي خستؤتة  مةترسييةوة. 
هةربؤية  ظيكتؤر هيطؤ نامةيةكي 
بؤ دةنوسَيت و دةَلَي: جولييت 
دَلخؤشبة و لةبريت نةضَي تؤ 
ئافرةتَيكي باشيت، ئازايت، 
ميهرةبانيت، نايابي، من طةر 
تائَيستا لة  ذياندا ماوم، ئةوا 

بؤ تؤ دةطةِرَيتةوة، تؤ فةزَلةكةي 
ذياني خؤت لة ثَيناو مندا 
تةرخانكردووة، لةبةرئةوة 
خؤمشدةوَييت، من دةست و ثَيت 
 ماضدةكةم و لة ثَيناو تؤدا دةذيم.
لة تاراوطة بؤ يةكةجمار 
جولييت بة تةنها لةطةَل ظيكتؤر 
هيطؤ ثَيكةوة بوون. ئةنداماني 
خَيزانةكةي ظيكتؤر هيطؤيان 

باشيان زاني لة  بةجَيهَيشت و بة
ثاريس ياخود لة برؤكسل 
مبَيننةوة، ئةوان نةياندةتواني 
بةرطةي ئةو دورخستنةوةية لة 
دورةطةيةكي دوورة دةست بطرن، 
تةنها خؤشةويسيت دَلةكةي 
نةبَيت كة ضةند ساَلَيك لةطةَليدا 
مايةوة و دَلخؤشي دةداية و 
بايةخي ثَيدةدا. جولييت ضةندين 

شت ساَلي بةخؤشي لة تةني
ظيكتؤر هيطؤوة بةسةر  برد، 
بةبَي ئةوةي كةسَي هةبَي 
كَيرِبكَيي ئةو هاودةمييةي 
 لةطةَلدا بكات كة بةثارة ناكِررَيت.
شاعريي طةورة طةر جوليييت 
لةطةَل نةبواية، ئةوا نةيدةتواني 
بةرطةي بارطراني غوربةت و 
تاراوطة بطرَي. بطرة لةبةر 

خؤشةويستية زؤرةكةي جولييت 
ةوةي بؤ ِرةواندنةوةي و دَلدان

خةم و خةفةتةكاني و 
بةشداريكردني لة  هةموو 
طةشتةكاني نَيو سروشيت  
دَلِرفَين، ظيكتؤر هيطؤ وايلَيهات 
تاراوطةي خؤشبوَيت. لة ساتَيك 
لة ساتةكاندا خةفةتي بؤ ئةوة 
ئةخوارد ِرذَيم زوتر  نةيف 
نةكردووة  ئاخؤ ظيكتؤر هيطؤ  لة 

ذةكاني تاراوطة  ضي كردووة؟ ِرؤ
لة دورطةيةكي دورةثةرَيز ضؤن 
بةسةر بردووة كة بة دةريا دةورة 
دراوة و ِرةشةباشي هةبووة؟ 
ظيكتؤر هيطؤ رؤذانة دووجار لة 
ئاوةكةدا مةلةي كردووة و لةسةر 
بةردةكانيش خؤي داوتة بةر 
خؤر. لةطةَل ئةم ئافرةتةشدا كة 
وةك سَيبةرةكةي بووة و بؤ  

ةَليدا هةركوَييةك بِرؤشتاية لةط
بوو، ضةندين طةشيت بة ثَي 
ئةجنامداوة و دواتر دةسيت 

 كردووة بة نوسني.
بةَلَي شاعريي طةورةي 
فةرةنسا لةو ماوةيةدا زؤري  
نوسي،  لةبةر ئةوة بةداخةوة بوو 
كة ثَيش ئةو مَيذووة نةفيان 
نةكردووة  ديواني 
)تَيِرامانةكان(ي لةو ماوةيةدا 
نوسيوة، هةروةها ِرؤماني 

كاراني دةريا( و ِرؤمانة بة )كرَي
ناوبانطةكةي )بَيسةرثةرشتان( 
لةو ماوةيةدا نوسيويةتي. بةَلَي 
تاراوطة حةزي ظيكتؤر هيطؤي بؤ 

نوسني كردةوة، ِرةنطة طةر لة 
ثاريس مبايةتةوة و خةريكي 
كؤبونةوة سياسيةكان و بينيين 
هاوِرَيياني بواية، نةيدةتواني ئةم 

يعر و هةموو كتَيبانة لة ديواني ش
ِرؤمان و تَيِرامانة فيكري و 

 فةلسةفيةكان  بنوسَي.
كاتَيكيش دواي بيست ساَل 
لة دوركةوتنةوة طةِرايةوة 
نيشتيمان، هةموو ثاريس  
هةستاية سةرثَي تاكو ثَيشوازي 
لَيبكات، "جولييت درؤية"شي 
لةطةَلدا بوو، جولييت هةسيت بة 
شانازي ئةكرد، ضونكة ثياوةكةي 

ةكةي بووةتة و خؤشةويسيت دَل
كةسَيتييةكي نيشتيماني  كة 
هيض كةسَيتيةكي ديكة شان 
لةشاني نادات. لة ِراستيدا 
ظيكتؤر هيطؤ ئةودةم طةشتبووة 
لوتكةي نةمري. ئةو تةنها  
بةناوبانطرتين كةسَيتييةكي 
شيعري ياخود ئةدةبي نةبوو لة 
فةرةنسادا، بةَلكو لةطةَليدا بة 
ناوبانطرتين كةسَييت سياسي و 

 شكةوتوخوازيش بوو.ثَي
ظيكتؤر هيطؤ بة 
هةَلوَيستةكاني لةبةرطريكرن لة 
كةرامةتي طةل و بةرطريكردني لة 
مايف ثةروةردة و فَيركردن و 
تةندروسيت و ضارةسةركردن و 
هةموو دةستكةوتةكاني ديكةي 
ثَيشكةوتن بةناوبانط بوو. 
هةروةها ناوبانطي بةوة دةركرد 
كة تَيدةكؤشا لة ثَيناو ئةوةي 
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طةل مايف دةنطداني طشيت هةبَيت 
و ِراستةوخؤ نوَينةرةكاني خؤي 
هةَلبذَيرَي و سةروةري باآلي 
خؤيان بةدةستبهَينن، ضونكة 
دميوكراتيةت بريتية لة 
فةرمانِرةواي طةل بؤ طةل و 

 لةثَيناو طةلدا.
ثاشان "بؤل سوشؤن"ي 
ِرةخنةطر بةردةوام دةبَي و دةَلَي: 
وي هاوكات ظيكتؤر هيطؤ ِروبةِر

ضيين بؤرجوازي و 
دةوَلةمةندةكان و كاسةلَيسةكان 
بووةوة، ئةوانةي دةيانويست 
بةهةر شَيوةيةك بووة بةرطري لة 
بةرذةوةندييةكانيان بكةن. ئةو 
ِرقي لَييان بوو ضونكة ئةوان 
سوكايةتيان بة ميللةتي دَلساو 
و هةذار دةكرد. ظيكتؤر هيطؤ لةو 
باوةِرةدا بوو ئةوان لة ِرَيطةي 

كردني كرَيكارانةوة لة ئيش
كارطةكاندا بؤ ماوةي دة سةعات 
ياخود زياتر لة ِرؤذَيكدا خوَيين 
ميللةتيان دةمذي. ضارةنوسي 
كرَيكاراني كانةكان لة باكوري 
فةرةنسا سةرجني ِراكَيشا و 
خاوةنكار و سةرؤكي  
كؤمثانياكاني بة بَيويذدان و 
نةبوني بةزةيي مرؤظانة تؤمةتبار 

ظيكتؤر هيطؤ  دةكرد. هةروةها
ِروبةِروي ضيين قةشة 
مةسيحيةكانيش دةبوةوة و  بة 
تاريكبني و دذة ِرؤشنطةري و 
فيكري عةقآلني ئازاد تؤمةتباري 
دةكردن، هةروةها بةوة 

تؤمةتباري ئةكردن كة ميللةت 
دةضةوسَيننةوة و ئيش بؤ ئةوة 
دةكةن ميللةت بة نةخوَيندةواري 
مبَينَيتةوة و هةميشة ملكةضييان 

 .بن
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ريييةكآ كيية بييريى كييردةوة و هة

نيطييييياى طرتييييية مةسيييييةلةيةك لييييية  
مةسيييةلةكان ييييان لييية بابيييةتَيك لييية  
بابةتةكاندا بةَلطةى هَيناييةوة، بية   
زةرورةت بيية فةيلةسييوو لةقةَلييةم    

ونكة مرؤظ بيةو ثَيييةى   نادرَيت، ض
قَلة، لةوةتى هةية ئابوونةوةرَيكى 

ِرانةوةسيييييتاوة لييييية بيييييةكارهَينانى 
عيييييييةقَلى خؤييييييييدا. ليييييييةم ِرووةوة  

ِروانينطةلَيكى ِرةسيةنى داهَينياوة   
و لةسةر كؤمةَلة مانايةكى ضاك و 
ثييييييييياك ِراوةسيييييييييتاوة و ضيييييييييةند   
بريوبيياوةِرَيكى بيية ثَيييزى فؤرمؤليية   
 كردووة و زانستطةلَيكى ِراسيت و 
دروستى دامةزراندووة. كةسييش  

قأل و نيطيياى خييؤى  ئييةدواجييار ليية  
ِرووت ناكرَيتييييييييييييييةوة. بييييييييييييييةآلم  
فةيلةسييييييوو ئةوةييييييية كيييييية ليييييية    
بةَلطةهَينانيةوةدا نيطياى خيؤى ليية    
بوارَييييييك لييييية بوارةكانيييييدا كيييييورت  
ناكاتييييييةوة يييييييان زانسييييييتَيك ليييييية   
زانسييييتةكان دانامييييةزرَينَيت يييييان  
ياسييياكانى ِرووداوةكيييان ئاشيييكرا   

ئييةو، واتيية كةسييى  ناكييات، بييةَلكو  
فةيلةسيييوو، بيييؤ طيييةِران بيييةدواى   
ئيييييةوديوى زانينيييييى دياردةكيييييان،  

ت. لييةم ِرووةوة  َينَيئييةوة تَيدةثييةرِ 
فةيلةسيييوو دةِروانَيتييية بنيييةِرةتى   

ةقأل ثَيناسيية ئييزانييني و سييةرلةنو  
دةكاتييييييييييييةوة و ضييييييييييييةمكةكان و 
وَيناكردنييييةكان دةثشييييكنآ و ليييية  
هؤكييارى شييتةكان دةثَيضييَيتةوة و   

دا -كانى بيييوونةتييياثَيكهبيييةدواى 
دةطييييييييييةِرَيت و دؤزينييييييييييةوةكانى 
زانسيييييييت ِراظييييييية دةكيييييييات. بيييييييؤ    
ِروونكردنييةوةى ئييةوةش دةَلييَيني:   
ئةوةى كة هةند  ياساى زانستى 
لة بوارى سروشتدا يان لية بيوارى   
مرؤظيييدا ييييان لييية فيزييييا ييييان ليييية      
كؤمةَلناسيييدا ليية كايييةى ئةتؤمييدا   
ييييييان لييييية مةسيييييةلةى دةوَلةتيييييدا     
دةدؤزَيتيييييييييةوة، ئيييييييييةوة، بييييييييييةو   

سيييتييانةى كييية دةيسيييةدَينَيت، ِرا

يدا
دير
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بييييية زانيييييا لييييية قةَليييييةم دةدرَييييييت.   
دةشييييَيتيش كيييية زانييييا ئيييييش ليييية   
فةلسةفةدا بكيات و بيوارى ثيةتيى    
زانسييتى تَيثييةِر بكييات بييؤ ئييةوةى    
بِروانَيتييية ئيييةو دةرةجنامانيييةى بييية 
دةسييتى هَينيياون و ِرامبَينَيييت لييةو 
ِراسييتييانةى كيية سييةداندوونى و  
 ئةو ميتؤدة بةدةست ،اتيةوة كية  
لة توَيذينةوةيدا طرتووَيتيية بيةر.  
دةشييَيت لةوةشييدا تييةواو بَيييت بييؤ   

ةقأل ئييييئييييةوةى بِروانَيتيييية ئييييةوةى  
ضييييييية و شيييييت ضييييييية، زانيييييني و 

، مييرؤظ  و سروشييت ضيييية زانسييت
و جيهيييييييييان ضييييييييييية؟ دةشيييييييييَيت 
ثرسيارةكانيشييييى بيباتيييية بييييارى   
ثرسيييارى بنييةِرةتى ليية هةقيقييةتى  

 بوون و ماناى بوون.
ييية كيية   كةواتيية ئييةوة بييةس ني  

دياردةكيييييييان لَييييييييك بدةينيييييييةوة و 
ياسييياكان لييية كايييية جياجياكيييانى   
زانسيييتدا بدؤزينيييةوة تييياكو ببينييية 
فةيلةسيييييوو، بيييييةَلكو ثَيويسيييييتة   
بريبكةينةوة لةوةى كة زانيومانية:  
ضؤةان زانيوة و بةضى زانيومانة 

ِرةهييايى  و بنضييينة و ِرووى بيياوةرِ 
)اليييييييقني( تيييييييادا ضيييييييية، واتيييييية  

ةقَل ئي ةتيى بطةِرَيني بية دواى ضييي  
 و سييييينوور و بيييييوار و تواناكيييييانى 

، ِرةنطييييييية ئيييييييةم ِرووةى ئةقَليييييييدار
مةسييييييةلةكةش بييييييؤ ئَيميييييية ِرووة   
 طرنطرتةكة بَيت، مةبةسيتمان لَييى  

 ةقأل و سنوورةكانَيتى.ئ ثانتايي
ةقأل ئييطومييانى تيييادا نيييية كيية  

دةِروانَيت و بةَلطية دةهَينَيتيةوة و   

دةثشييييكنآ و ضيييياودةطَيِرَيتةوة و  
رةتييي ةش دةطيير  و بييةَلكو ِرةخنيي 
، ئةميييييةش لييييية نييييياخى  دةكاتييييةوة 

ضيياالكيى فةلسييةفيداية، بييةآلم كيية  
ةقأل ئةم كارة دةكات، ثشيكنني و  ئ

ِرةخنة نايطةيةننة ئيةوةى )واز لية   
ِروانييني بهَينَيييت( واتيية نايطةيةننيية 
ئةوةى خؤى بدا بةدةسيتةوة و لية   
شتَيك لة شتةكان يان مةسةلةيةك 
لييية مةسيييةلةكان ييييان بوارَييييك لييية     

وارةكيييييان بَييييييدةنط بَييييييت، ليييييةم  ب
ِرووةوة هيييييض وَيناكردنَيييييك نيييييية 
مشيييتومِر قبيييوت نيييةكات و نةيةتييية 
ذَييييييييييير بييييييييييارى ثشييييييييييكنينةوة.   

ةقَلى فةلسيييةفيش ئيييخةسييَلةتَيكى  
ئةوةييية كيية طومانكردنيية ليية شييتة    
ئاسيييييييييييياييةكان و ثشييييييييييييكنينى  

و ِرزطاربوونيييية لييييية   سييييةدَينةكان 
وةهميييى بريوبؤضيييوونةكان. ئيييةو،   

وَليييييدةدات ، هةفةيلةسيييييووواتييييية 
بيييية مَيشييييكا نايييييةت بيييية    ئييييةوةى

و ئييةوةى نابييآ لَيييى   مَيشييكا بَيييت
بِروانرَييييييت لَييييييى بِروانَييييييت، بييييية  

 تَيِروانيين رؤضَيتة نياو جؤرَيك كة
هيييةموو زانينَييييك و كردةوةييييةك و 

ك. لييةم ِرووةوة هيييض ِرايييةك  وتةييية
يان ثالنَيك لة بازنةيدا دةرناضَيت 
و هيييييييض داوةرييييييييةك ناكةوَيتيييييية  

ئيييدى  كردنةكييةي،ةريسييةروو داو
ئةوة تَيكستَيك بَيت ييان باوةِرَييك   

ةقأل ئي َيك. بيةَلآ،  بةسيت ةمبَيت ييان  
دةشييييييييَيت دان بييييييييةو طرفييييييييت و   
سييييةختييانةدا بنَيييييت كيييية دَينيييية   
ِرَيطييةى و ثييَي ليية سيينووردارَيتيى   

ى مانييياخيييؤى بنَييييت، بيييةآلم ئيييةوة 
باوةِر بيةوة بهَينَييت كية     ييةئةوة ن

ييييييييةقينَيك هةيييييييية لييييييية دةرةوةى  
ةقأل ئييييوة دَيييييت. دةشييييَيت  خؤييييية

بضَيتة بارى ميتايييةوة )ئيةوديوى   
( بييةَلكو عييةقَلى املااراءا شييتةكان/ 

فةلسييةفى خييؤى شييتَيكى ديكييةى   
دروسييت نييةكردووة تييةنها قييةوارة  
ميتاييةكان نةبَيت، بيةآلم ميتيا لية    
فةلسيييةفةدا ماناييييةكى جيييياوازى    
هةيييييييييية ليييييييييةوةى لييييييييية بيييييييييوارة  
نافةلسةفييةكانى تردا هةية، واتة 

نةكان و بريوباوةِرةكان. ليةم  لة ئاي
ميتيا بةرهيةمى    بةرئيةجنام  ِرووةوة

ةقَلية. هيةروةها،   ئةقأل  و طوتارى ئ
ييييش ضييياو بييية  -ةقَلى فةلسيييةفىئييي

بةَلطةنةويسييييييييييتةكانى خؤيييييييييييدا  
وتييييةكاني خييييؤي   دةطَيِرَيتييييةوة و 
و بطيييرة دادطيييايى  رةت دةكاتيييةوة

خؤيشييى دةكييات، بييةآلم ئييةوة بيية     
نيياوى دةسييةآلتَيكى تييرةوة ناكييات  

لة ثَيناوى باوةِرهَينان بةوةى  يان
كيية شييتَيك هةييية نابييآ مشييتومِرى  
تيييادا بكرَيييت، بييةَلكو ليية ثَينيياوى   

دةيكييات خييؤى بناسييَيت.    دائييةوة
ةقَلى فةلسيييييةفى، ئيييييئيييييةو، واتييييية 

ِرةخنييةدةطر  و ثشييكنني دةكييات   
بيييييية مييييييةرامى طييييييةِران بييييييةدواى   
توانسييييتى نوَيييييدا و ليييية ثَينيييياوى   

نى سيييييييييةختييةكان و نةهَيشيييييييييت
نى طرفتيييييييييةكان، ضارةسيييييييييةركرد
ِرةخنيييية،  ثَيويسييييتة زؤرجيييياريش

ةقَليى نييو  و ئييداهَينييانى ئاسييؤى 
ضيييييييةكي فيكرييييييييي كاراميييييييةترو   
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. كاريطييةرتر بيية دةسييتةوة بطرَيييت 
واتييية ِرةخنييية ِرَيطاييييةك نييييية بيييؤ    

ةقأل ييييييييان ئيييييييثاشةكشيييييييةكردنى 
 و رةتكردنيييييييةوة تةسيييييييككردنةوة

سييييييييينوورى كارةكيييييييييانى ييييييييييان   
فراوانكردنيييى بيييةَلكو نةهَيشيييتنى 
انني و جؤراوجؤركردنى كايةى ِرو

ِرَيطاكانى توَيذينةوةية. طرنطرتين 
ةقأل ئي ئةو بوارانةش كية ثَيويسيتة   

رِبوانَيت، ييدا بكرَيتةوة و تَيوورلة
قوَلة )الالمعقول(، واتية  ابوارى نام

بوارى ئةفسانةيى و غةيبيية، يان 
حةرامكراو و ثريؤزكيراوة، ئةمانية   

ةقَلى عييةرةبى ئييضييةند ثانتاييييةكن 
ئاوِريييان لَينةداتييةوةو  اوة بِريارييد 

 تييييةنيا بيييية ثَيضييييوثةنا و فِروفَيييييلَ  
نييييةبَيت يييييان بِرياريييييداوة لَييييييان    

داواي بَيييدةنط بَيييت. لييةم ِرووةوة  
ئييييييييةوة ناكرَيييييييييت غييييييييةيب رةت   

وةك ئيييييةوةى خييييياوةن  بكرَيتيييييةوة
ةقَلة داخراوةكان دةيكةن، داواى ئ

وازهَينييانيش ليية ِروانييني نييةكراوة    
كييييييييييييية ئيييييييييييييةوة هةَلوَيسيييييييييييييتى 

ةقَلييييية، ئةوةكانى ئيييييةهلى تونيييييدِر
يييداو ووربةبييةَلكو داواى كرانييةوة  

 ةقَلكردنى، كراوة.ئهةوَلى 

 ، فةيلةسيييوو ئيييةوكيييورتيبييية 
كان ماةية كيييييية داواى بنييييييةكةسيييييي

يةكى نييو  نيطادةكييات و " طؤشيية
". دييييياري دةكييييات ِروانني بييييؤ تَييييي 

، ئييييةو كةسييييةية كيييية   فةيلةسييييوو
ثرةنسييييييييييييييييييثةكانى زانيييييييييييييييييني  
هةَلييييييييييييييدةهَينجَي وكييييييييييييييردار و  

لييية شيييار و دةوَلةتيييدا   يييييةكانطري
دادةمييييييييييييييةزرَينَيت. كةواتيييييييييييييية  
فةيلةسيوو ئةوةييية كية قسييةيةكى   
داهَينةرانيية ليية بييوون دةكييات. ليية     
سيييةرو هيييةموو ئةوانةشيييةوة ئيييةو   

ةية كيييية )بيييية ثرسيييييارةكان   سييييةك
دةبَيييت( واتيية   تووشييي دَلييةراوكيَ 

ئةوةييييييية كيييييية طومييييييان دةكييييييا و    
وةآلمَيكيى   و َيتنارةزايي دةردةبِر

( جةوهييةري ئاميادة بيؤ )ثرسييارى   
هةييييية، واتيييية ثرسيييييار لييييةبارةى    

بنيييييةِرةت و  ةوةهةقيقيييييةتى بوونييييي
و سييييييينوور و مانيييييييا و  ماهييييييييةت

 .ةكةيئاكام
كة  يةشئةم جؤرة بريكردنةوة

"فةلسيييييييةفة"  ثَييييييييي دةوترَييييييييت 
دةشيييييَيت لييييية ئَيسيييييتادا بيييييوونى   

لييية داهاتووشيييدا   رةنطيييةنيييةبَيت، 
 بوونيشيييييييي شيييييييتَيكينيييييييةبَيت و

دةشيييَيت، وةك  ،ثَيويسيييت نيييةبَيت
خيييةَلكاني    لييية عيييةرة  و   هةنيييد 
تياييييييدا بينيويانةتيييييةوة،  تيييييريش

زيييييييييانى هييييييييةبَيت بييييييييؤ سييييييييةر    
بريوباوةِرةكييييييييييييييييييييان بييييييييييييييييييييةو  
جياوازييانةشيييييييييةوة كييييييييية لييييييييية  
نَيوانياندا هةية ئيدى بريوباوةِرى 
نووسييراوبن يييا نةنووسييراو، كييؤن   

دةشييَيت   كةواتيية …بيين يييان نييو   
 ييييةتنةقاَلئى طافةلسييةفة ليية ديييد 
و ةوونيييييييييييييييييية  ئيمانيييييييييييييييييييةوة

ييةكانيييييييييييدا، ئييييييييييييدى  ئايديؤلؤذ
             بريوبييييييييييياوةِر و ئاييييييييييييديؤلؤذياى 
           ئييييييياينى بييييييين ييييييييان عيييييييةدانى،   
زانسيييييتى بييييين ييييييان نازانسيييييتى،   
ئامسيييانى بييين ييييان سيييةرزةمينى،  
شَيتَيتى بَيت يان زةنيدةقَيتى ييان    
            فريييييييييودان و ناِراسييييييييتى بَيييييييييت، 

ئةمانييية هييييض لييية هةقيقيييةت  بيييةآلم 
 ناطؤِرن.
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