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ثوختة
هة غةضةتاى غةزةى بيػتةوة ئةزةبى ًِساآلُى كوضز هة كوضزغتاُى عيَطاق زةضكةوتووة و غةضةتا
بة ؾيعط و غطووزى ًِساآلْ زةغتى ثيَلطزووة ،يةكيَم هةو ُاواُةى زةغيت هة ثيَؿدػتِى ئةزةبى
ًِساآلُى كوضززا ٓةبووة بة ؾيَوةظاضى كطًادميى ُاوةضِاغت هة كوضزغتاُى عيَطاقسا( ،هةتيف
ٓةهٌَةت)ى ؾاعرية . ،هةتيف ٓةهٌَةت وةن ؾاعري و ضريؤكِووغيَلى زياض هة ُيوةى زووةًى
ذةفتاكاُى غةزةى ضِابطزووةوة زةغتى زاوةتة ُووغني و وةضطيَطِاُى ؾيعط و ضريؤن بؤ ًِساآلْ و
تا ئيَػتاف بةضزةواًة ،ئةطةض ظيَوةض و بةؾيَم هة ٓاوضِيَلاُى ضِيَبةضايةتى ئةزةبى ًِساآلُى كوضز
بلةْ هة بيػتةكاُى غةزةى ضِابطزووة وة تا كؤتايى ُيوةى يةكةًى غةزةى ضِابطزوو .طؤضاْ و
ئةزيباُى زواى خؤيؿى بة ُةوةى زووةًى ئةزةبى ًِساآلُى كوضز زابِطيَّ ،ئةوا هة تيف ٓةهٌَةت
هة ضاضةطى كؤتايى غةزةى بيػتةَ بة ُويَلةضةوةى ظًاْ و فؤضَ و ُاوةضؤكى ؾيعط و ضريؤكى
ًِساآل ْ زازةُطيَت .ئةويـ وةن ظؤضبةى ٓةضة ظؤضى ؾاعرياُى ثيَـ خؤى و ٓاوغةضزةًى خؤى
غةضةتا بة ؾيعطى طةوضاْ زةغتى ثيَلطزووة ،ثاؾاْ ٓاتووةتة غةض بواض و بابةتى ًِساآلْ .هةَ
هيَلؤهَيِةوةيةزا ٓةويَ زةزضيَت هة ظًاْ و فؤضًى ئةو ؾاعرية قػة بلطيَتٓ ،ةضوةٓا ثةياَ و
ُاوةضؤكى تيَلػتةكاُى خبطيَتة بةض باؽٓ ،ةضوةن ئةو غيٌا و ضِةطةظاُةى ئةو ؾاعرية هة ؾاعرياُى
بةض هة خؤى جوزا زةكاتةوة ؾطؤظة بلطيَت.
لمًت
ًٌ 
زیوير،گۆران ،التیف 
ديبیمىداالن ،
ئً 
واڤًراست ،
بێژيیێهکیڵلی :کوردی،کوردییا 


1 zirak1974@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0002-7411-871X

Letîf Helmet û Şi’îrî Mindalan

Letif Helmet ve Çocuk Şiirleri
ÖZ
Kürtçe çocuk edebiyatı yirminci yüzyılın başından itibaren Irak Kürdistan
Bölgesi’nde şiir ve çocuk marşlarıyla ortaya çıkmıştır. Orta Kurmanci lehçesinin
gelişimine vesile olan isimlerden biri olan Şair Letîf Halmat, Kürtçe çocukedebiyatı gelişimine katkıda bulunmuştu. Letîf Halmat ünlü bir şair ve hikâye
yazarı olarak geçen yüzyılın yetmişlerinde yazmaya başlamış, birçok çocuk şiiri ve
hikayelerini çevirmiş ve hâlâ da devam etmektedir. Eğer Ziwer ve diğer bazı
edebiyatçı ve şair meslektaşları yirminci yüzyılın yirmilerinde çocuk edebiyatına
öncülük etmişlerse ve geçen yüzyılın sonuna kadar Goran ve arkasından gelen
edebiyatçıları da çocuk edebiyatının ikinci nesli olarak sayarsak, o zaman Letîf
Halmat yirminci yüzyılın son çeyreğindeki çocuk şiirleri ve hikayelerinin dilini,
formunu ve içeriğini yenileyen kişi olarak sayılır. Zamanındaki bir çok edebiyatçı
gibi öncelikle o da, yetişkin şiiri ile yazmaya başlamış daha sonra da çocuk
edebiyatına geçmiştir. Bu araştırmada şairin dilini konuşacak ve yazım şeklini
tartışıcak ve yazılarının içeriğini ve göndermek istediği mesajı göstermeye
çalışacağız. Şairin içerik ve yazı tarzını, diğer şairlerden farklarını ortaya
çıkartmak için araştırıp üzerinde konuşacağız.
Anahtar Kelimeler: Kürtçe, Orta Kurmanci, Çocuk Edebiyatı, Ziwer, Goran,
Letif Halmat

Lateef Halmat and Chilren’s Poems
112

ABSTRACT
Kurdish children literature appeared in Iraqi Kurdistan Region in the beginning of
the twentieth century with children’s poetry and songs. One of those who
contributed to Kurdish children’s literature (middle Kurmanji dialect) development
was poet (Lateef Halmat). As a significant poet and story writer he started writing
and translating both children’s poem and children’s story in seventies till now. If
Zewar and some of his partners are considered as the leader of children's literature
in the end of twenties century till the of end the first half of this century, and if
Goran and the writers after him are considered as the second generation of the
Kurdish children literature, then Lateff Halmat is considered as the renewed of the
language, form and content of children’s poetry and story in the last quarter of the
twentieth century. He, as well as many of his fellow poets before him at his age
started with adult poems first, then they started children poetry afterwards. This
research tries to talk about the language and form of this poet, then to discuss the
aim, content of his texts, reviewing the features and elements that distinguish this
poet from others.
KeyWords: Kurdish, Middle Kurmanji, Children Literature, Ziwer, Goran, Latiff
Halmat
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زةغتجيَم
ؾيعطى ًِساآلْ هة ؾيَوةظاضى كطًادميى ُاوةضِاغتسا
ؾيعطى ًِساآلُة كة بةؾيَلى زياضى ئةزةبى ًِساآلْ ثيَلسيَِىَ ،زةؾىَ بوَيَني ؾيعط و
ٓةض ضِغتة و زةغتةواشةيةكى بةكيَـ و غةضوازاض و بة غاظ و ئاواظ ،هةاليةْ ًِساهَةوة
ىل زةكطىَ و خؤؾةويػتة ،بؤ منووُة بةغةضٓاتيَلى ئاغايي
بة طؿتى ظووتط ثيَؿواظى َ
يا ضِووزاويَلى ضِؤشاُة ئةطةض بةؾيَوةى ئاغايي بؤ ًِسايَ باؽ بلطيَت هةطةيَ ئةوةى
كة بة ؾيَواظيَلى ئةزةبى و كؤًةهَىَ ثةيعى كيَؿساض و قافيةزاض و بة ضِيتٍ و ئاواظى
تايبةت بطوتطيَت ،زياضة ئةوةى زووةًياْ ثةغةُستطة الى ًِسايَ و ظووتط
وةضيسةططىَ ،ؾيعطى ًِساآلُيـ وةن ؾيعطى ُيَو ئةزةب بةؾيَوةيةكى طؿتى
ضةُسيّ جؤض و شاُطى ٓةية ،هةواُة :ضريؤكةؾيعط ،ؾيعطى فيَطكطزْ ،ئؤثةضيَت،
ؾيعطى طاهَتةوطةث و ٓتس...
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غةباضةت بة غةضةتاى ثةيسابووُى ؾيعطى ًِساآلْ هة ئةزةبى كوضزيسا ،جطة هةو
تيَلػتة فؤهلؤضيية كوضزيياُةى كة بة ؾيعط بؤ ًِساآلْ ٓةْ ،زةؾىَ يةكةًني
ؾعطيـ كة بؤ ًِساآلْ ُوغطابيَت هة ًيَصووى ئةزةبى كوضزيسا ،زةقة فيَطكاضييةكةى
ئةمحةزى خاُى بيَت بة ُاوى ُووباضا بضووكاْ ،ثاؾاْ ئةو ُووغيِاُةى (ًةال خسضى
ضِواضى)( ،ؾيَذ ًاضفى ُؤزى)ً( ،ةوهةوى) و (حمةًةز باؾكة) و ٓلس ...زيَّ ،بةآلَ
ئةو تيَلػتاُة ُيني كة ٓةًوو ًةضد و ضواضضيَوةيةكى ئةزةبى ًِساآلُياْ تيَسا بيَت.
ثاؾرت هة غةضةتاى غةزةى بيػتةَ ئةو ضريؤن و ؾيعطاُة ثةيسا بووْ كة ضِوو هة
ًِساهَة و بؤ ًِسايَ قػة زةكات .هةو كاتةوةى كة ظيَوةض ،ثريةًيَطز ،بيَلةؽ و زهَساض...
غةضةتا بةو ؾيعطاُةى بؤ غطووز هة قوتاخباُةكاُسا زةُووغطاْ زةغتياْ ثيَلطز.
ٓةضوةٓا هة زواى غاهَةكاُى ثةدما و ؾيَػتةكاْ ئةزةبى ًِساآلُى كوضز بةتايبةتى بة
زياهيَلتى كطًادميى خواضوو ثيَؿلةوتِى تاظةى بةخؤوة زى ،شًاضةيةكى بةضضاو هة
ؾاعري و ئةزيباُى ئةو غةضزةًة ثؿلساضيياْ هة بةضةوثيَؿربزُى ئةزةبى ًِساآلُى
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كوضز بة طؿتى و ؾيعطى ًِساآلْ بةتايبةتى كطزووة ،وةن :عوًةض عةبسوضِةذيٍ،
فةضةيسووْ عةىل ئةًني ،عوًةض عةىل ئةًني ،كاكةى فةهالح ،ع.ع.ؾةومن ،ظةكى
ٓةُاضى ،ئيربآيٍ ئةمحةز ؾواْ ،ضِةًعى قةظاظ ،فاظيَ قةفتاْ و ًةزذةت بيَدةو...
ٓةضوةٓا هة غةضةتاى ذةفتاكاُى غةزةى ضِابطزووف كة ٓاوكاتة هةطةيَ زةضضووُى
بةياُِاًةى ياظزةى ئازاضى غاهَى  0791و زةضكةوتِى زةُط و قةهَةًى تاظة هة بواضى
ؾيعط و ضريؤكى طةوضاُسا ،ئةزةبى ًِساآلُيـ بة ضِةُط و ؾيَواظى زيلة زةضكةوت،
كة بةؾة كوضزغتاُييةكةى جؤضيَم هة كطاُةوة و ئاظازيى غِووضزاضى بةخؤيةوة زى،
ئةو طؤضِاُلاضييةف كاضيطةضيى ضِاغتةوخؤى كطزووةتة غةض ضِةوؾى ُووغني و
ضِؤؾِبريى هة ُاوضةكةزا ،هةُيَويؿياُسا ئةزةبى ًِساآلْ ثيَؿلةوتّ و غةضكةوتِى
تاظةى بةخؤوة زيوةٓ ،ةضوةٓا هةضِووى ضةُسايةتيؿةوة بةضٓةًطةهيَلى ظؤضى غةض
بة ئةزةبى ًِساآلْ ُووغطاوْ و ضةُسيّ ُاو و قةهَةًى ُوىَ زةضكةوتووْ ،هةواُة
ٓةض يةن هة زايلى غؤالظ ،ضِؤغتةَ باجةالْ ،عةظيعى ًةالى ضِةف ،هةتيف ٓةهٌَةت،
كاظَ كؤيي ،عومساْ ٓةوضاًى ...و ضةُساُى زيلةف هة كات و غةضزةَ و قؤُاخى
جوزازا بة ُووغني و وةضطيَطِاُى ؾيعط و ئؤثةضيَت و تيَلػتى زيلةى ئةزةبى
بةؾساضيياْ هة ثيَؿدػتِى ئةزةبى ًِساآلُى كوضززا كطزووة.
ثاؾاْ هة زواى ضِاثةضِيِى بةٓاضى  0770هة ضِووى ضةُسايةتى و ضؤُايةتييةوة
ئةزةبى ًِساآلُى كوضز ضووة قؤُاخيَلى ُويَوة ،شًاضةيةكى ظؤض ظيَرت قةهَةَ و زةُطى
تاظة زةضكةوتّ ،طةهةن ظؤض ؾيعط و ضريؤن و ئؤثةضيَت و ؾاُؤُاًة ُووغطاوْ و
وةطيَطِزضاوْ ،هيَطةزا ئاًاشة بة ُاوى ٓةُسيَلياْ زةكةيّ ،كة بطيتيني هة :ئيسضيؼ
عةبسوهَآل ،بةكط ثؿسةضى ،عةىل بةختةوةض ،جةًاي ططزةغؤضى ،بطِوا ًوذةممةزى،
عةىل ذةًةضِةؾيس بةضظدمى ،ئاكؤ حمةًةز غابري ،غؤظاْ غؤفى ،غةضزاض قازض،
غةضٓةُط عةبسوضِةمحاْ ،ذاتةَ باتاغى ،ظاضا ئةمحةز جاف ،ضِؤغتةَ خاًؤف،
عةبسوهوةٓاب ؾواُى ،ظياز ضِةؾاز ،زايلى خةآلتُ ،ئاي عةىل ،ئاغووزة ظازة ،ثوؾؤ
خسض ،ئةًني حمةًةز ،ضِةئوف جةًيى ،فةضٓاز ئةمحةز بةضظدمى ،ظضاض عةىل ،ئةًني
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طةضزطيالُى ،عةبسوضِةمحاْ فةٓيٌى ،عومساْ زةضويَـ ،ثاكيعة حمةًةز عةىل و
غةالح ُيػاضى و ضةُساُى تط....

يةكةَ :زةضواظة
هةتيف كوضِى ًةمحووز كوضِى حمةًةز ذةغةْ ُاغطاو بة هةتيف ٓةهٌَةت هة غاهَى
 0799هة ؾاضؤضلةى كفطى غةض بة ثاضيَعطاى كةضكوون هة باؾووضى كوضزغتاْ هة
زايم بووةٓ ،ةض هة ًِساهَييةوة هةُيَو كتيَبداُةى بابيسا ضاوى كطاوةتةوة و بة
زوُياى خويَِسُةوة و كتيَب ئاؾِا بووة ،وةن خؤى زةهَىَٓ" :ةض كة هة زايم بووَ
طويٍَ هة ؾيعط بووة ،ضوُلة هة ًاهَيَلسا طةوضة بووَ ثطِ بووة هة كتيَب" (فطياز
حمةًةز ،9117 ،ي .)47-49غةضزةًى ثيَطةيؿنت و زةغتساُة ُووغيِى هةتيف
ٓةهٌَةت هة كاتيَلساية كة ضِةوتى ئةزةبى و ضِؤؾِبريى هة كوضزغتاُى باؾووض و
ُاوضةكة بةطؿتى بة قؤُاغيَلى تاظةزا تيَجةضِ زةبيَت.
115

ئةو ،يةكةَ ؾيعطى هة غاهَى 0791زا ُووغيوة و هة غاهَى  0791ؾسا كؤؾيعطى
خوا و ؾاضة بضلؤهةكةًاُى ضاث كطزووة (غةضضاوةى ثيَؿوو ،يٓ .)47-49ةض هة
ٓةضِةتى الوييةتى ُووغيِى هةتيف ٓةهٌَةتسا ،زةغتةيةن هة ؾاعرياُى ُويَدواظى
عيَطاقى ططوثى ؾيعطى  -97-ياْ زاًةظضاُسٓ ،ةضوةٓا شًاضةيةن ؾاعري و ُووغةضى
ئةو غةضزةًةى باؾووضى كوضزغتاُيـ ًاُيفيَػتى ضِواُطةياْ ضِاطةياُس ،هةَ
غةضوبةُسةؾسا هةتيف ٓةهٌَةت و ضةُس ؾاعرييَلى زيلةى ٓاو ِضيَى ،هة ذةفتاكاُى
غةزةى ضِابطزووزا ،ططوثى ؾيعطى كفطيياْ زاًةظضاُسووة و ٓةهٌَةت تيَيسا ضِؤهَيَلى
زياضي زيوة هة ُويَلطزُةوةى ؾيعطى كوضزى هة باؾووضى كوضزغتاْ ،ثاؾرت كة
بةياُِاًةى ياظزةى ئازاض زةضضوو و طؤضِاُلاضييةكى جؤضايةتى بةغةض ضِةوؾى شياُى
غياغى و كؤًةآليةتى خةهَلى باؾووضى كوضزغتاُسا ٓات ،ئةو طؤضِاُلاضيية ظًاُى
ُووغني و ضِةوتى ضِؤؾِبريى و ضِؤشُاًةطةضيؿى ططتةوة ،ئيسى زواى ئةوة هةتيف
ٓةهٌَةت هةثايَ ُووغني بؤ طةوضةغاآلْ هة زواى ُاوةضِاغتى ذةفتاكاُى غةزةى
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ضِابطزووةوة ،زةغتى زاوةتة ُووغني و وةضطيَطِاُى ؾيعط و ضريؤن بؤ ًِساآلْ،
غةباضةت بة ُيَعيلبووُةوةى ٓةهٌَةت هة زوُياى ًِساآلْ ،ضِةُطة وةن خؤى زةهَىَ:
"ئيَػتاف ٓةغت زةكةَ جؤضيَم هة جؤضةكاُى ًِساهَيَتى هةُاوًسا زةشى ،جطة هةو
ؾيعطاُةى زةخمويَِسةوة ،كؤًةهَىَ بةيت و باهؤضةى ًِساآلُة ٓةبوو كة ًّ هةُاوياُسا
طةوضة بووَ و ٓاُياْ زاوَ بضٌة زُياى ًِساآلُةوة( "...غةضضاوةى ثيَؿوو ،ي-49
.)47
تا ئيَػتا شًاضةيةكى بةضضاو هة تويَصةض و ضِةخِةططاُى ئةزةبى ،هةغةض كؤى كاضة
ئةزةبييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةتياْ ُووغيوة هة ًاوةى ُيو غةزةى ضِابطزووزا و هة
ضِؤشُاًة و طؤظاضةكاُسا بآلو كطاوُةتةوة ،هةُاويؿياُسا ضةُسيّ هيَلؤهَيِةوة هةغةض
ئةو بةضٓةًة ئةزةبيياُةى ُووغطاوة كة غةض بة ئةزةبي ًِساآلُّ ،هة خواضةوة
بةؾيَم هةو هيَلؤهَيِةواُة ئاًاشة ثيَسةزةيّ ،كة هةغةض بةضٓةًة ًِساآلُييةكاُى
هةتيف ٓةهٌَةتياْ ُووغيوة:
ُ( - 0ةوظاز عةىل ئةمحةز) هة كتيَبى (ًِسايَ و ئةزةب) ،كة ضاثى يةكةًى هة غاهَى
()0771زا ضاث كطاوة و ضاثى غيَيةكى ئةهلرتؤُييؿى هة غاهَى ()9119زا بآلو
بووةتةوة ،هة ثايَ قػةكطزْ هة ئةظًووُى شًاضةيةن هةو ُووغةضة كوضزاُةى بؤ
ًِساهَياْ ُووغيوة ،منووُةى بةؾيَم هة كاضة ئةزةبييةكاُى ٓةهٌَةتيؿى باؽ كطزووة.
 - 9فاظيَ ًةجيس جاف ،هة كتيَبيَلسا كة بة ُاوى (ؾيعطى ًِساآلْ هة ئةزةبى
كوضزيسا)ية و غاهَى ( )9119ضاثى كطزووة ،ئةَ كتيَبة تيَعى زكتؤضاُاًةى ُووغةضة،
بةؾيَم هة ؾيعطة ثةضوةضزةييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةتى بة منووُة باؽ كطزووة.
 - 1كتيَبى (ضِوخػاض و ُاوةضِؤكى ضريؤكى ًِساآلْ الى هةتيف ٓةهٌَةت) ،كة هةاليةْ
(ًوظةفةض ًػتةفا ئيػٌاعيى)ةوة ُووغطاوة و هة غاهَى ( )9100ضاث كطاوة،
كتيَبةكة هة بِضيِةزا ُاًةى ًاغتةضة و هة غاهَى ( )9111تاوتوىَ كطاوة .ئةَ كتيَبة
هة ( )911الثةضِة ثيَلسىَ و ُووغةض بة تيَطوثطِى هةباضةى ظًاْ و كات و ؾويَّ و
ضِووزاو ...هة ضريؤكة ًِساآلُييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت ئاخاوتووة.
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( - 9ذةًة غاهَح فةضٓازى) هة بةضطى يةكةًى كتيَبةكةيسا بة ُاوى (ثيَطةى ؾيعطى
ًِساآلْ الى ؾاعرياُى كوضز) ،كة هة غاهَى ( )9101ضاثى كطزووة و هة ()191
الثةضِة ثيَلسىَ ،باغى شًاضةيةن هةو ؾاعرياُةى كطزووة كة بؤ ًِساآلُياْ ُووغيوة،
هة ُيَويؿياُسا ( )14الثةضِةى كتيَبةكةى تةضخاْ كطزووة بؤ قػةكطزْ هة ؾيعطة
ًِساآلُييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت.
 - 4هة كتيَبى (ضريؤكى ًِساآلْ هة ئةزةبى كوضزيسا )0771-0791زا ،كة (خاهيسة
قازض فةضةد) ُوغيويةتى و هة غاهَى ( )9101ضاث كطاوة ،هة بةؾيَلى
هيَلؤهَيِةوةكةيسا ،منووُةى بة ضريؤكة ًِساآلُييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةتى ٓيَِاوةتةوة،
ئةَ كتيَبةف هة بِحسا ُاًةى ًاغتةضة و هة غاهَى ( )0777تاوتوىَ كطاوة.
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زووةَ :هةتيف ٓةهٌَةت و ئةظًووُى ُووغني و وةضطيَطِاْ بؤ ًِساآلْ
(هةتيف ٓةهٌَةت) يةكةَ ؾيعطى بؤ ًِساآلْ هة غاهَى (ُ )0794ووغيوة و هة
ضِؤشُاًةى (ثاؾلؤى عيَطاق)زا بآلوى كطزووةتةوة (ذةًة غاهَح فةضٓازى،9101 ،
ي .)099يةكةَ كؤبةضٓةًى ضاثلطاوى بؤ ًِساآلُيـ هة غاهَى ( )0797بة ُاوى
(جواُرتيّ زىَ) ضاث كطزووة .كة هة شًاضةيةن ؾيعط و ضريؤكى ًِساآلْ ثيَلسىَ و هة
ُاوياُسا زةقى وةضطيَطِزضاويـ ٓةية .زواى ئةوة بةضٓةًةكاُى (زةُطدؤؾرتيّ ًةي)،
(ٓيَالُةيةكى تط)ًِ( ،ايَ و باضاْ)ًِ( ،ايَ و ضؤهةكة)( ،كاتصًيَط)( ،طوهَى ُاو
ئيِحاُةكة)( ،ثطغياض هة ًِايَ)( ،ضؤهةكةى غةض زاضةكة)ًِ( ،ايَ و بووكة ؾووؾة)،
(طويَسضيَص و ثاؾا)( ،ثؿيوةيةن ثاغليى هيَسةخوضِىَ)ٓ( ،ةهَةظة) و (ًاُط هة ُيَواُى
ٓةظاض و يةن ئةغتيَطةزا زةُوىَ) .ويَبػايتى ويَلجيسيازا غةباضةت بةو ُووغيويةتى:
"هةتيف ٓةهٌَةت هة غاهَى ()0797زةغتى كطزووة بة ُووغني هة بواضى ًِساآلُسا.
يةكةَ بةضٓةًى جواُرتيّ زىَ بووة كة بآلوى كطزووةتةوة ،تا ئيَػتة ()09
بآلوكطاوةى بؤ ًِساآلْ ٓةية .غاهَى ( )9119بةضٓةًةكاُى كؤكطاوةتةوة كة زةكاتة
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( )411الثةضِةٓ ،ةضوةٓا خةآلتى ئاثيلى هةغةض زيواُى ًِساآلْ وةضططتووة ،ضةُس
جاضيَليـ

خةآلتى

وةظاضةتى

ضِؤؾِبريى

وةضططتووة"

(.)https://ckb.wikipedia.org
ٓةضوةٓا غاهَى ( )9111خةآلتى ظيَطِيِى بوةى ثىَ بةخؿطاوة .هةتيف ٓةهٌَةت هة
بواضى ئةزةبى ًِساآلْ غةض بة ُةوةى ذةفتاكاُى غةزةى ضِابطزووة و زةكةويَتة
قؤُاغى زواى طؤضاْ و فةضةيسووْ عةىل ئةًني و ع.ع.ؾةومن و كاكةى فةهالذةوة،
وةن هة ثيَؿسا ئاًاشةى ثيَسضا ئةو جطة هة ؾيعط ،ضريؤكيؿى بؤ ًِساآلْ ُووغيوة،
بؤية زةتواُني بوَيَني ئةظًووْ و تةًةُى ُووغيِى بؤ ًِساآلْ ظيَرت هة ضى غايَ
زةبيَت .بةض هةوةى ؾيعط و ضريؤكيـ بؤ ًِسايَ بِووغيَت و بةُاوى كتيَبى
ًِساآلُةوة بآلوى بلاتةوة ،هة ؾيعطى طةوضاُيؿسا ٓةُسىَ كؤثوة و خوضثة و ويَِةى
واى ٓةْ ،ئةطةض بة تةواوى غةض بة ئةزةبى ًِساآلُيـ ُةبّ ،ئةوا ُيَعيلّ هة
فةضٓةُط و زوُياى ًِساهَةوة.
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غيَيةَُ :اوةضِؤكى ؾيعطةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت
ئيٌَة هيَطةزا ظيَرت هةغةض ُاوةضؤكى ؾيعطةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت زةوةغتني ،ئةواُةى
كة هة ُووغيِى خؤيةتى ،تةُيا هةو ؾويَِاُةزا ضريؤكةكاْ و ؾيعطة
وةضطيَطِزضاوةكاُى بة منووُة زيَِيِةوة ،كة بعاُني كؤًةكٌاْ زةكات بؤ ؾيلطزُةوة و
تيَطةيؿتِى ثرت هة ثةياَ و ُاوةضؤِكى ؾيعطةكاُىُ .اوةضؤكى ؾيعطةكاُى ئةو ضةُسيّ
بابةت هةخؤ زةططْ ،وةن:

 0ــ خوؾةويػتيى ظيَس و ُيؿتٌاْ
هةتيف ٓةهٌَةت هة ٓةًوو ئةو ؾيعطاُةى بؤ ًِساآلُى ُووغيوْ هة ظؤض جيَطا بة
ؾيَوةى ضِاغتةوخؤ و ُاضِاغتةوخؤ ،ئةوة بة ًِساآلْ زةهَىَ كة خؤؾرتيّ ؾويَِى غةض
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ضِووى ظةوى كوضزغتاُة ،زهَطريتطيّ طوُس طوُسى ئيٌَةية ،ؾاض و ؾار و بار و كاُياوى
كوضزةواضى هة ٓى ٓةًوو زوُيا ضِةُطيِرت و ضِاظاوةتطة ،وةن هة ضريؤكةؾيعطى
(جواُرتيّ زىَ)زا ،كة زةًةتةقىَ زةكةويَتة ُيَواْ (ئاظاز) و (ثةضِةغيَولة)كةى،
ثةضِةغيَولةكة بة ئاظاز زةهَىَ ٓاكا ظغتاْ ٓات ئيسى هيَطة كؤض زةكةيّ و زةضني ؾاض و
ؾويَِى زيلة زةبيِني و زةضيات ثيؿاْ زةزةَ ،كة ظؤض هة كاُيى ضلؤهةى طوُس
جواُرت و طةوضةتطة ،بةآلَ ئاظاز وةضاًى زةزاتةوة كة ٓةضطيع طوُسةكةى خؤى
بةجيَِآيَوَىَ:
طوُسةكةَ هة ٓةًوو جئاْ قةؾةُطرتة و
كاُية بضلؤهةكاُيؿيى هة ٓةًوو زةضياكاُى جئاْ طةوضةتط و
ؾؤرء ؾةُط تطة.

2

ٓةضوةٓا هة ؾيعطى (بةضلة ًاغى)زا ئةوة بة طويَى ًِساآلُسا زةزات ،كة وةن ضؤْ
119

ًاغى بىَ ئاو ُاشييَت ،ئاوا ئيٌَةف هة ُيؿتيٌاْ و ؾاض و ؾاخى كوضزةواضى و ظيَسى
باب و باثرياْ زووض بلةويِةوة ،طياْ زةغجيَطيّ ،بؤية ثيَياْ زةهَىَ وةضْ بةهَيَّ
بسةيّ هة ضيا و زاض و بةضز و طىَ و هوتلةى ئةَ ُيؿتيٌاُة بيَعاض ُةبني و
بةجيَيِةٓيَوَني و تا ًاويّ غرتاُى خؤؾى بؤ بضطِيّ:
ًِيـ ضطكةيةن هة تؤ برتاظيٍَ
هةُاخى ططِى ئاواضةييٌا
ٓةهَسةكوضِووظيٍَ
زةقطضىَ طيامن
ئةًطىَ طؤضاُى خؤؾى ظًامن
 2غةضجةَ منووُة ؾيعطييةكاْ هةَ غةضضاوةية وةضطرياوْ :هةتيف ٓةهٌَةت ،زيواُى ًِساآلْ -ؾيعطو ضريؤن بؤ ًِساآلْ ،هة بآلوكطاوةكاُى كؤًةهَةى
ضِووُاكبريى و كؤًةآليةتيى كةضكون ،ضاثى غيَيةَ ،كةضكوون ،ي.)9101 ،90
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ئةى ُيؿتٌامن ًّ ضِؤهَةى تؤَء
ٓةضتؤى ؾويَّء جيٍَ
جيَت ُآ َيوٍَ و جيا ُابيةوة هيٍَ
ئةى ُيؿتٌامن ..ؾاض و ؾار و زيٍَ..
ٓةتا ٓةتاية ٓةض تؤى ؾويَّ و جيٍَ
هة ضياكاُت ٓةضطيع ُاتؤضيٍَ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي01و)09

هة ؾيعطى (ًِاهَيَلى ئاواضة)ؾسا ،غةضطوظؾتةى ًِساهَيم زةطيَ ِطيَتةوة كة هة ؾاض و
آلتى خؤى ئاواضة بووة ،هةبةض ُاهَة و ططياُى ،ثةضى و فطيؿتة هيَى زةضِة ثيَـ و
هةطةيَ خؤياُسا زةيبةْ بؤ ضةُسيّ ؾاضى جواْ ،كة ثطِيةتى هة طويَ و ٓةُطويّ و
ئةغتيَطة و بووكةؾووؾة و ؾةكطةغيَو و ٓةُاض و زةبسةبةى ضِةُطاوضِةُط و ًيوةى
ؾرييّ ،زةيبةُة ؾويَِيَم كة ؾاض و وآلتيَلى ئاغايي ُيية ،بةهَلو بةٓةؾتيَلى فطاواُة،
كةضى ًِساهَة ئاواضةبووةكة زةثطغىَ و ٓاواض زةكا (ئيَطة كويَية؟) ،ثاؾاْ زاوا زةكات
بيبةُةوة بؤ ُيؿتٌاُةكةى خؤى.
ًِساهَيَلى ئاواضة بوو هة ؾاضاْ
ٓيَِسة ططيا ٓيَِسةى ُاآلْ
زةوضةياْ زا ًةالئيلةء ثةضى ئامساْ
هةطةيَ خؤياُسا بطزياْ
بؤ ٓةظاضاْ ؾاضى جواْ جواْ
بؤ بةٓةؾتى فطاواْ
بةٓةؾتى ثطِ طويَء ٓةُطويّ
بةٓةؾتى ثطِ ئةغتيَطةى ؾني
ٓةظاض ٓةظاض بووكة ؾوؾةء
ؾةكطة غيَوو ٓةُاضى ظيَطِيِياْ زايىَ
ٓةظاض ٓةظاض ثفيولى ضِةُطاو ضِةُطء
ًيوةى ؾرييِياْ زاي َى
ططياو ططياو فطًيَػلى ضِؾت وةكو باضاْ
ٓاواضى كطز :ئيَطة كوىَ ية؟
ئةضِؤًةوة بؤ ُيؿتٌاْ!.
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(ديوانى منداآلن ،ل)99

ئةو هة ؾيعطى (زجيوةء فوضات)زا ،هةغةض ظاضى ضؤَ و ضِووباضةكاُيؿةوة ،ئةوة بة
ًِساآلْ زةهَىَ كة زووضكةوتِةوة هة ُيؿتٌاْ قوضؽ و بةئاظاضة.
كة زووض بني هة ُيؿتٌاْ
زةًاْ طوؾىَ زةغتى شاْ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)004
هة ؾيعطى (خؤؾرتيّ جىَ)زا ،غةضبوضزةى كةغيَلى ئاواضة زةطيَ ِطيَتةوة ،كة زواى
ئةوةى هة ٓةُسةضاْ زةطة ِضيَتةوة طوُسةكةى خؤىًِ ،سايَ و ثري و جواْ و ًاًؤغتا و
ؾواُى الزىَ هة زةوضى خطِ زةبِةوة و ثيَى زةهَيَّ ضؤُت بةغةضبطز هة ؾاضاْ ،ئةويـ
هة بةضغعياُسا زةهَىَ ُيوةى زوُيا طةضِاَ ،هة ٓيض ؾويَِيَم وةكو ئةَ زيَيةى خؤًاْ
ؾازًاْ و زهَدؤف ُةبووَ:
121

ووتى ُيوةى جئاْ طةضِاَ
بة فطِؤكةء تؤًبيَى ثيَواَ
هة ٓيض وآلت و جيَية
زهَدؤف ُةبووَ وةن ئةَ زيَية
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)119

بة ٓةًاْ ؾيَوة هة ؾيعطى (ُووغني)زا ،زواى ئةوةى بة ًِساآلُى ٓاوضِيَى زةهَىَ
بِووغّ (كوضزغتاْ ،غةضكةوتّ و ُةوضؤظ) ،زيػاْ ئةوة بة طويَياُسا زةضطثيَِىَ
زيَيةكةَ خؤؾرتيّ زيَية:
بِوغة ئةى ٓاوضِىَ طياْ
بة ثيتى -كاف -زةغت ثيَسةكا كوضزغتاْ
تا زةطاتة:
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بِووغة ئةى ٓاوضِيَلةَ
خؤؾرتيّ زيَية زيَلةَ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)199

ٓةهٌَةت ؾيعطيَلى زيلةيؿى ٓةية ٓةض بة ُاووُيؿاُى (ُووغني) ،هةَ ؾيعطةؾسا
هةغةض ظاضى ًِساآلُةوة زةهَىَ بِووغّ هةغةض ئاويَِة و طوهَى جواْ و هةغةض زيواض و
بياباْ و زاضغتآْ ...ةضوةٓا ثةغِى ُيؿتيٌاْ و ئاوى غريواْ و ُاوى ؾةٓيساْ و
خؤضى ثطؾِطساض زةزات ،تا هة زوا زيَطزا ئةوة ضِازةطةيةُىَ كة كوضزغتاْ جواُرتيّ
وآلتة:
زةُووغٍ هةغةض بةضزاْ
جواُرتيّ وآلتة كوضزغتاْ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)190

ؾاعري ٓةض ئةوة ُيية بة ًِساآلْ بوَىَ خؤؾرتيّ جيَطاى زوُيا كوضزغتاُة و بضيِة
ٓةض جيَطايةن بؤى زةطةضِيَيِةوة ،بةهَلو هةطةيَ ًِساآلْ زةهَىَ ٓةض ضيٌاْ ٓةية
زةيبةخؿيِة ُيؿتيٌاْ ،وةن هة ؾيعطى (ثان و خاويَِى)زا زةهَىَ:
ٓةضضيٍ ٓةية ..زهٍَ ..طيانم

زةيبةخؿٌة ُيؿتيٌامن
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)11

ٓةضوةٓا هة ؾيعطى (ثيَؿواظى ظغتاْ)زا ،بة ظغتاْ زةهَىَ وةن ضؤْ تؤ فطًيَػم
زةبةخؿيية ُيؿتيٌاْ ،ئيٌَةف ئاوا طياُى ثيَ زةبةخؿني:

ئيٌَةف ٓةًوو وةكو تؤيّ
ئةويِساضى بارء كؤيّ

تؤ فطًيَػم و ئيٌَة طياْ
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زةبةخؿيِة ُيؿتٌاْ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)97

هةتيف ٓةهٌَةت طؤضاُى بؤ باضاْ و ضِووباض و جوتياض و ؾواْ و كطيَلاض ...زةضطِىَ،
وةىلَ طؤضاُيية ٓةضة جواُةكةى ،ئةوةى كة هة ٓةًوو طؤضاُييةكاُى زى جواُرتة ،بؤ
جواُى ُيؿتٌاُى زةضطِىَ:
طؤضاُى زةهَيٍَ بؤ باضاْ

زةًاْ زاتىَ ئاوو ُاْ

تا هة كؤتايي ؾيعطةكةزا زةهَىَ:

بةآلَ كاَ طؤضاُيٍ جواُة
بؤ جواُى ُيؿتٌاُة
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)047

زياضة ُيؿتيٌاُى هةتيف ٓةهٌَةت ثاضضةكاُى زيلةى كوضزغتاُيـ هة خؤ زةططىَ،
وةن هة ؾيعطى (ثؤغتى كوضزغتاُسا) هةغةض ظاضى ًِساهَيَلةوة طوةيي هة ثؤغتةضى
123

زةكات:
ئةى ثؤغتةضى

ئةى ثؤغتةضى
هةكويَوة زيَى بؤ كوىَ زةضى
بؤضى ُاًةى بطاكةممٍ
بؤ ُآيَِىَ هة قاًيؿوى..؟
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)199

هة ؾيعطى (بايَ)يؿسا هةغةض ظًاُى ًِساهَيَلةوة خؤظطةى ئةوة زةخواظىَ هة
غويٌَاُييةوة بضووباية بؤ هوضِغتاْ ياضيي هةطةيَ ًِساآلُى ئةوىَ بلطزاية.
ئةو تةُاُةت هةو ؾيعطةى باغى ياضى و تؤثيـ زةكات ،ئةوة زةخاتة زهَى ًِساآلُةوة
كة طةوضة بووْ زةبّ بة ثيَؿٌةضطة و ثاغةواُى ُيؿتيٌاْ ،وةن هة ؾيعطى
(تؤثةكةَ)زا زةهَىَ:
تؤثةكةَ غطنء ؾةُطة
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ثطِ هة طوهَى ضِةُط ضِةُطة
تا هة كؤتاييسا زةهَىَ:
ًّ ًِاهَىَ بةٓيَعَ
تؤثى خؤَ زةثاضيَعَ
طةوضةف بووَ ثاغةوامن
بؤ طةي و ُيؿتٌامن
(زيواُى ًِساآلْ ،ي19و)19

ئةًةو هة ظؤضيَم هة ؾيعطةكاُى زيلةى هةتيف ٓةهٌَةتسا ،طياُى خؤؾويػتِى
ُيؿتيٌاْ و بةضظ ضِاططتِى ُاوى ؾةٓيس و غتايؿلطزُى ضِاثةضِيّ و الواُسُةوةى
ٓةهَةظة و خؤؾويػتِى ظًاُى كوضزى و يازكطزُةوةى ُةوضؤظ و ٓتس ...بة ضِووُى
زةبيِطىَ.

ب ــ بايةخساْ بة هيػتلى ًِساآلْ
ئةطةض ؾيعطى (تؤثةكةَ) و بةؾيَم هة ؾيعطةكاُى زيلةى هةتيف ٓةهٌَةت ،ظيَرت
كوضِاُة بّ و بؤ ًِساهَى كوضِ طوتطابّ ،ئةوا بةؾي ظيَرتيؿى بؤ ًِساآلُى كض ُووغيوة،
هةُيَو ٓةًوو ئةو ؾيعطاُةى كة خويَِةض وا ٓةغت زةكات هةطةيَ ًِساهَى كض زةزوىَ
ظؤضتطيِياْ هةغةض ظًاُى بووكةؾووؾة يا هةطةيَ بووكةهَة زةزوىَ ،ضوُلة وةن
ئاؾلطاية ًِسايَ و بووكةهَة ،بةتايبةتى ًِساهَى كض ظؤض بةيةكةوة ثةيوةغنت ،ئةطةض
ًِساهَيَلى كض بووكةهَةى ُةبىَ وةن ئةوة واية ٓةًوو ؾتيَم يا ؾتيَلى ظؤض طةوضةى
ىل ظةوت كطابىَ ،بؤية ًِسايَ ثيَويػتى بة بووكةهَة ٓةية ،ضوُلة ئةًة
َ
"ئاغووزةبووُيَلة بؤى كة خةَ و ئيَـ و ئاظاض و ُةخؤؾييةكاُى ثيَسةضزةكات و
ًتٌاُةف هةالى زضوغت زةبىَ" (كؤًةهَىَ ثػجؤضِى ئةًةضيلى ،9114 ،ي .)41جا
ئةًة بؤ ٓةًوو تةًةُيَلى ًِساهَى كض ضِاغتة بة ؾيَواظى جيا ،بؤ منووُة "ًِسايَ هة
تةًةُى  1غاهَى ضةُسيّ جاض ئاضةظوى ئةوة زةكات بووكةآلُةكةى خبةويَِيَت،
ثاؾاْ خةبةضى بلاتةوة ،بةآلَ كضة ًِساهَى ثيَِخ غاآلْ ًةيوى ضاالكى طةوضةتط
زةكات" (غةضضاوةى ثيَؿوو ،ي .)49بؤ منووُة هة ؾيعطى (بووكة ؾووؾة)زا زواى
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ئةوةى غتايؿى ثطض و ضاو و ضِوًةت و خةُسة و جى و ثةدمة و ًوواُلةى
بووكةهَةكةى زةكات ،ثاؾاْ زةهَى ًّ ؾتى زةزةًىَ بةآلَ ئةو وةضيِاططىَ و خةوى
زىَ:
بووكة ؾووؾةكةَ ؾةُطة
ؾةضِ ُاكاتء بيَسةُطة...

تا زةطاتة:
ؾتى جواُى زةزةًىَ
ئاوو ُاُى زةزةًىَ
وةضى ُاططىَ ُايةوىَ
ًاُسوو بووة ..ئةخةوىَ!..
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)10

هة ؾيعطى (بووكة ؾووؾةكةَ)يؿسا ،باغى ئةوة زةكا كة باضاْ باضيوة
125

بووكةؾووؾةكةى تةضِ زةبىَ و زوايي غةضى شاْ زةكات و ُةخؤف زةكةوىَ ،بؤية
زةهَىَ زةبىَ جوى تاظةى هةبةضكةَ:
زةبىَ زةغتء بطز بلةَ
جوى تاظةى هةبةضكةَ
ًةططى بووكةؾووؾة طياْ
وا بؤت زيٍَِ جوى جواْ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)191

د ــ ٓاُساُى ًِساآلْ بؤ خويَِسْ و فيَطبووْ
ٓاُساُى قوتابيياْ بؤ ضووُة قوتاخباُة و خؤؾةويػتى ظاُػت و كتيَب و زةفتةض و
ِضيَعططتّ هة ًاًؤغتاف ،ثاُتاييةكى ظؤضى هة ؾيعطةكاُى هةتيف ٓةهٌَةتسا ططتووة،
وةن هة ؾيعطةكاُى (باخضةى فيَططة ،قوتاخباُةًِ ،اآلُى باخضة ،ثازاؾتى
ًاُسووبووْ ،خةو و كةهَةؾيَط )...ئةوة ضةُس باضة كطاوةتةوة كة قوتاخباُة و
باخضةى ًِساآلْ خؤف و زهَطريْ ،كةهوثةهةكاُى زةثاضيَعيّ و ِضيَعى ًاًؤغتا
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زةططيّ ،هة قوتاخباُةوة فيَطى ظاُياضى زةبني و ًاًؤغتا كة ضِابةضًاُة ؾةوةظةُطٌاْ
بؤ ضِووُان زةكاتةوة ،بة خويَِسُةوة و ئةدماًساُى ئةضكةكاُى قوتاخباُة ثيَـ
زةكةويّ و غةضزةكةويّ ،هة ؾيعطى (قوتاخباُة)زا ،ئةوٓا ثةغِى ظاُػت زةزات و
خويَِسُطة بة ًةهَبةُسى بري و ٓؤف ُاوظةز زةكات:
قوتاخباُة ظؤض خؤؾة
ًةهَبةُسى بري و ٓؤؾة
ئةثاضيَعَ باخضةكةى
زةضطا و ؾووؾة و ثةدمةضةى
بةضز ُآاوَ بؤ زاضى
ثطِ هة طويَ و ٓةُاضى...
(زيواُى ًِساآلْ ،ي.)017-011

ئةو ئاوضِ هة ضةُسيّ ثطؽ و باغى ثةضوةضزةيي و فيَطكاضى زةزاتةوة و تؤوى ضِةوؾت
و خؤؾةويػتى و ضِيَع هة يةكسى ططتّ هة زيَ و زةضووُى ًِساهَسا زةضيَِىَ و طياُى
يةكرت قةبويَ كطزْ و تةبايي الى ظاضؤكاْ خؤؾةويػت زةكات.

ز ــ ثطغى ئاظازى و ئريازة
ٓةضوةٓا هةتيف ٓةهٌَةت هةغةض ظًاُى طياُساض و بىَ طياْ و ًِساآلُةوة ،واُةى
ئاظازى زةهَيتةوة و ئةوة ضِازةطةيةُىَ زيويَتى و قةفةؽ ظياْ بة شياْ و ًاف و
ئريازةى ًطؤظ زةطةيةُّٓ ،ةض وةن هة ؾيعطةكاُى (زةُط ،زاضتاف ،ويَِةى باخضة و
باهَِسة)...زا ،جاضِى ؾلاُسُى قةفةؽ زةزات و طؤضاُي بؤ ئاظازى زةضطِىَ ،هة ؾيعطى
(زاضتاف)زا غويَِس زةخوات كة ٓةضطيع قةفةؽ زضوغت ُةكات:
طةض زاضتاف مب بة ًؿاض
زةبطًِةوة تةختة زاض
هة زاضى ضِاض و طويَع
زضوغت زةكةَ تةختة و ًيَع
كوضغى قوتاخباُةء ًايَ
بؤ طةوضةو ٓةَ بؤ ًِايَ
جؤالُىَ زضوغتسةكةَ
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بؤ كؤضثةى خةُسة بة زةَ
بةآلَ غويَِس بىَ ...غويَِسى بةضظ
قةت زضوغت ُاكةَ قةفةظ
ُةوةن ضِؤش َى ظؤضزاضىَ
تيا بةُس بلا باهَساضىَ!..
(زيواُى ًِساآلْ ،ي)001

ي ــ ضِيَعططتّ هة خاوةْ ثيَساويػتيي تايبةت
ؾاعري هة ضةُسيّ زةقسا وا هة ًِسايَ زةكات ِضيَع بؤ كةًئةُساَ و خوزاْ
ثيَساويػتيية تايبةتةكاْ زابِىَٓ ،ةضوةٓا ٓاُى ظاضؤكاْ زةزات ِضيَعى ُابيِاكاْ بططْ،
ئةو بة ًِساآلْ زةهَيَ ٓاوضِىَ ُابيِاكامناْ بة زيَ غةيطى شياْ زةكةْ:

127

طةىلَ ٓاوضِيَى ُابيِا ٓةْ
بة زيَ غةيطى شياْ زةكةْ
غةيطى ضِةف و غجى زةكةْ
بة زيَ ضِاغتى بةزى زةكةْ
(زيواُى ًِساآلْ ،ي.)191

هةتيف ٓةهٌَةت هة ضةُس زةقيَلسا ،بةضططى هة كيَؿةى فةهةغتني زةكات و بة ضاكة
ُاوى قوزؽ و بةيطوت زيَِىَ و ظةًى ضِشيٌَى ئيػطائيوى زةكات ،بةتايبةتى هة يةكةَ
كؤبةضٓةًيسا .ئةو شًاضةيةن ؾيعط و ضريؤكيؿى هة عةضةبييةوة وةضطيَطِاوةتة غةض
ظًاُى كوضزىٓ ،ةضوةن غووزى هة ُاوةضؤن و بريؤكةى كؤًةهَى زةقى ئةزةبى ئاظةضى
زيوة و ئاًاشةى ثيَساوْ .جطة هةًاُةف كؤًةهَىَ ؾيعطى جئاُى كة هةاليةْ
ًِساهَةوة بؤ ًِسايَ ُوغطاوْ هة عةضةبييةوة طؤضِيوة بؤ غةض ظًاُى كوضزى ،كة ئةًة
هة ئةزةبى كوضزيسا ويَِةى زةطٌةُة.

ضاضةَ :فؤضًى ؾيعطةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت
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ظًاُيى ؾيعطيى هةتيف ٓةهٌَةت ظًاُيَلى ضِةواْ و ثاضاو و ُاغلة ،ئةو كوضزيعاُيَلى
كاضاًةية و تابوَيَى هة ًاًةهَةكطزُى هةطةيَ وؾة و ضِغتة و ويَِةى ؾيعطيسا ،ضِةُخ
زةزات و خؤى ًاُسوو زةكات و وةغتايةتى بةكاضزيَِىَ ،ضوْ ئةُساظياضيَلى ظيطةن هة
وؾةى ضِؤشاُة و ثةيعى ُيَو فةضٓةُط و ياضيي ًِساآلْ ،باآلخاُةى قةؾةُطى ؾيعط و
ثةخؿاْ بوُياز زةُيَت .ضووْ ُيطاضكيَؿيَلى بةغةهيكة كة فوَضة و ًةضةكةبةكةى
ٓةقايةت و زاغتاُى خؤف خؤؾّ ،ويَِةى قةؾةُطى وةٓا زضوغت زةكات ،طةوضة و
ًِسايَ غةضاغيٌة زةكات ،هة ؾيعطى (ثيَؿواظى ظغتاْ)زا ُووغيويةتى:
ئةى ظغتاُى باو باضاْ
كضؤهَةى ضاو ثطِ ططياْ
تؤى بة فطًيَػلى ضِةواْ
طوهَطِيَص زةكةى طؿت جئاْ

(هةتيف ٓةهٌَةت ،ي)97

ضِاغتة بةض هة هةتيف ٓةهٌَةت ،هة ئةزةبى كوضزيسا ؾيعطى ئاظاز بؤ ًِساآلْ ُوغطاوة،
بةآلَ ئةو هة ضِووى شًاضةوة ظؤضتطيّ ؾيعطى ئاظاز و ضريؤكة ؾيعط و ثةخؿاُة
ؾيعطى بؤ ًِساآلْ ُووغيوة ،كة بةؾيَلياْ ظؤض زضيَصْٓ ،ةضوةٓا هةو ؾيعطاُةؾى كة
ئاظاز ُيني و ؾيعطى كيَؿساض و غةضوازاضْ ظؤضبةياْ هةغةض كيَؿى ذةفت بطِطةيى و
ٓةؾت بطِطةيني ،بةآلَ هةتيف ٓةهٌَةت بةٓؤى ئةوةى ؾيعطى ئاظازى ظؤضة و هة
ؾيعطى طةوضاُيؿسا ؾيعطى ئاظاز زةُووغىَٓ ،ةضوةٓا بؤ ًِساآلُيـ جطة هة ؾيعط
ضريؤكيؿياْ بؤ زةُووغىَ ،بؤية هةو ؾيعطاُةى كيَؿساض و غةضوازاضيؿّٓ ،ةُسىَ جاض
ظؤض طويَى بة شًاضةى بطِطةكاْ ُةزاوة و ٓةُسىَ ؾيعطى بؤ منووُة كؤثوةيةكى
ذةفت بطِطةيية ،زوايي هة كؤثوةيةكى زى زةبيَتة ٓةؾت بطِطةيي ،ؾيعطى واى ٓةية
ٓةًووى ٓةؾت بطِطةيية ،هة ُيوة زيَطى كؤتاييسا بطِطةيةكى بؤ ظياز زةكا يا كةَ
زةكا ،بؤ منووُة هة ؾيعطى (خةوْ)زا زةهَىَ:
ًّ خةوُيَلى خؤؾٍ زى
ًاُط ٓاتبوو بؤ غةض ظةوى
هة ؾةوى ئةُطوغتةضاوا
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ًةهةى ئةكطز هة ئاوا
بةزضيَصايي ؾةو تا بةياْ
ًاُطى زةَ بةخةُسةو جواْ
هةطةيَ غةزاْ ًاغى وضز
ٓةض ياضى و ًةهةى زةكطز
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)070

وةن زةضزةكةوىَ ئةَ ضةُس زيَطةى غةضةوة ذةفت بطِطةيي و ٓةؾت بطِطةيي و ُؤ
بطِطةييؿى تيَساية.
هة ؾيعطى (ظغتاْ)يؿسا ،شًاضةى بطِطةكاُى ٓةًوو ُيوة بةيتةكاُى وةكو يةن ُني،
ئةوةتا زةهَىَ:
كاتىَ ًّ زيٍَ بةفط زىَ
غجى زةبىَ ؾاض و زىَ
ًِايَ بؤ كؤآلْ ضِازةكةْ
ؾيَطة بةفطيِةى تيا زةكةْ...
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)991

129

ٓةضوةٓا هة ؾيعطى (ئامساْ)زا كة ؾيعطى وةضطيَطِزضاوة و بةَ ؾيَوةية زةغت
ثيَسةكات:
ئامساْ ٓةتا بوَيَى بةضظة
ظغتاْ ٓةض باضاُةو تةضظة
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)097

كة بة كيَؿى ٓةؾت بطِطةيي ُووغطاوة ،كةضى هة ُيوةى ؾيعطةكةزا بووة بة ذةفت
بطِطةيي ،وةن زةهَىَ:
ٓةُطاو بؤ ٓةض كويٍَ زةبات
ئامساْ تةًاؾاَ زةكات

(زيواُى ًِاآلْ ،ي)097

تةُاُةت هة ُيوة زيَطى كؤتاييسا زةبيَتة ؾةف بطِطة و زةهَىَ:
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مانط و ئةغتيَطة و ٓةتاو
بؤ ئامساْ بووْ بة ضاو
(زيواُى مناآلن ،ل)097

ٓةَ كيَـ و ٓةَ غةضوا هةالى ًِسايَ بايةخى ظؤضى ٓةية و ظؤضبةى ئةو طؤضاُى و
ياضيية فؤهلوؤضيياُةف كة الى ًِسايَ خؤؾةويػنت ططُطيى بة كيَـ و غةضوا زضاوة،
هةتيف ٓةهٌَةت يةكيَم هةو ؾاعرياُةية ظؤض بايةخى بة غةضوا (قافية) زاوة ،هة
ؾيعطة ئاظاز و ضريؤكةؾيعطييةكاُيؿيسا ،كة كيَؿى ؾيعط فةضاًؤف زةكطىَ ،بةآلَ بة
بةضزةواًى يةكيَتيى قافيةى ثاضاغتووة ،ئةوةف خاهَيَلى ٓيَعى ؾاعرية هةو
ضِواُطةوةى كة وةن عةظيع طةضزى زةهَيَت" :غةضوا زياضزةيةكى ظةقى ؾيعطى
جئاُيية بةطؿتى و ؾيعطى كوضزيية بةتايبةتى ،ؾيعطى كوضزى ٓةض هة غةضةتاوة تا
بيػتةكاُى غةزةى بيػتةَ ،بة ٓةضزوو جؤضيةوة (ُووغطاو و ظاضطؤتّ) ،بة ٓةًوو
ظاضةكاُييةوة ،ظؤض ثابةُسى غةضوا بووة ،زةغتبةضزاضى كيَؿى يةن ضِةُطيـ بووبىَ
(وةكو ٓةُسىَ بةيتى فؤهلوؤضى) زةغتبةضزاضى غةضوا ُةبووة" (عةظيع طةضزى،
 ،2005ي .)9هةطةيَ ئةوةف هة ضةُس ؾويَِيَلى كةًى ؾيعطةكاُيسا قافيةى ظؤض
زووباضةبووةوة و غواوى بةكاض ٓيَِاوة ،يا ٓةُسىَ قافية و ثاف قافيةى واى بةكاض
ٓيَِاوة ضِيتٍ و ئاواظى ؾيعطةكةى هةُط كطزووة ،بؤ منووُة هة ؾيعطى
(كةهَةكيَوى)زا ،كة وةن خؤى زةهَىَ بِةضِةتى ؾيعطةكة هة زةقيَلى ئاظةضييةوة
وةضطرياوة زةهَىَ:
هةثطِ ؾاخى كةهَةكيَوى
طري بوو هة ؾوضةى تةهةظى
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)949

هيَطةزا بؤ وؾةى (كةهَةكيَوى) كة ٓاوقافيةى ( ِضيَوى ،ثؿيَوى ،بعيَوى ،بةزُيَوى)...ية،
ئةو ٓاتووة (تةهةظى) ٓةهَبصاضزووة! ٓةضوةٓا هة بةؾيَلى زيلةى ؾيعطةكاُيسا بؤ
وؾةى (بسةضىَ) ،وؾةى (ًةزةضىَ)ى كطزووةتة ٓاوغةضوا ،يا بؤ ٓةضزوو وؾةى
(قةآلى) و (طوآلهَةى) ثاف قافيةى (خؤى زةزوىَ)ى بةكاض ٓيَِاوة ،بؤ وؾةى (ببيٍِ)،
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وؾةى (زةضٍ) و بؤ وؾةى (ثيَلةُى)ف وؾةى (طةوجيَتى) كطزووةتة ٓاوغةضوا و
ٓتسٓ ...ةضوةٓا هة ٓةُسىَ ؾويَِسا بة (كؤ) قػة زةكات ،كةضى بؤ ضِاططتِى قافيةى
ؾيعط زةيلات بة (تان) يا بة ثيَضةواُةوة ،بؤ منووُة هة ؾيعطى (بووكةؾووؾة)زا
زةهَىَ:
ضاوةكاُى ضِةف ضِةؾة

زةًى ثطِ خةُسةى طةؾة
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)10

هيَطةزا ًازاَ باغى ضاوةكاْ ٓاتووة ،زةبوو بِووغطىَ (ضِةؾّ)ُ ،ةن (ضِةؾة) ،بةآلَ بؤ
ئةوةى هةطةيَ (طةؾة) ببيَتة ٓاوقافية واى ُووغيوةٓ .ةضوةٓا هة ؾيعطى
(تابوؤيةن)زا زةهَىَ:
زوكةهَيَلى ضِةفء ضوَلّ
131

بةزةوضيسا وضووشاوة
بةٓةظاضاْ ًِايَء شْ
هة ُاوةُسى تابوؤكةزا كوشضاوة
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)974

ىل بؤ ئةوةى
هيَطةؾسا بؤ ٓةظاضاْ ًِسايَ و شْ( ،كوشضاوْ) بةكاض زىَ ُةن (كوشضاوة)َ ،
هةطةيَ (وضوشاوة) ِضيَم بلةوىَ كطزوويةتى بة (كوشضاوة) .هة ؾيعطى (ثةهَة
ٓةوض)يؿسا ،ضةُس كؤًةهَىَ بةضخى ٓةية ،بةآلَ هةبطى ئةوةى بوَىَ بىَ هةكةْ ،زةهَىَ
بىَ هةكةية ،تا ببيَتة ٓاوغةضواى (ٓةية):
ضةُس كؤًةهَىَ بةضخٍ ٓةية
غجى غجى بىَ هةكةية
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)41

غةباضةت بة ُاووُيؿاُى ؾيعطة ًِساآلُييةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت ،ثيَويػتة ئةوة
بطوتطىَ كة هة ٓةهَبصاضزُى ُاووُيؿاُسا ،تواُيويةتى ظيطةكاُة ًاًةهَة بلات و ٓةض
ُاووُيؿاُيَم طوظاضؾتيَلى ظؤض ُيَعيَلى ُاوةضؤكةكةى بىَ ،هةطةيَ ئةوةف بةؾيَم هة
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ُاووُيؿاُةكاُى ظؤض هةيةكةوة ُيَعيلّ ،بؤ منووُة ئةو ؾيعطيَلى ٓةية بة ُاوى
(بووكةؾووؾة) ،ؾيعطيَلى زيلةى ٓةية بةُاوى (بووكةؾووؾةكةَ) ،تةُاُةت
ُاوُيؿاُى زووباضةبووةوةؾى ٓةية ،زوو ؾيعطى ٓةية بةُاوى (زاضغتاْ) ،زوو
ؾيعطى ٓةية بةُاوى (ًاًؤغتا) ،ظيَرت هة ؾيعطيَلى ٓةية بةُاوى (باضاْ) و ٓتس...
ٓةضوةٓا ٓةُسىَ هة ُاووُيؿاُةكاُى ظؤض زضيَصْ ،وةكوً( :اض ُابيَتة ٓاو ِضيَى كةؽ)،
(وةضظةكاْ ضةُس ًاُطّ)ُ( ،اوُيؿاُى ًِاآلُى كوضزغتاْ)( ،زةُطء ئاواظى كؤتط) و
(زيطؤكى ؾةضِى زوو بعْ) و ٓتس...
هةتيف ٓةهٌَةت ٓةُسىَ كةضةغتة و وؾة و خواظةى ُويَى ٓيَِاية ُيَو ئةزةبى
ًِساآلُى كوضز ،كة ثيَؿرت يا ُةبووْ ،يا ظؤض زةطٌةْ بووْ ،ئةو هةطةيَ ُووغيِى
ؾيعط ،ضريؤكيؿى فةضاًؤف ُةكطز ،هة ٓوُةضى ؾيعط ُووغيِيؿسا ،ؾيعطى ئاظازى
ظؤضى ٓةيةٓ ،ةضوةٓا ئةو ٓوُةضةى كة ثيَى زةطوتطيَت ضريؤكةؾيعط ظؤض ثةضةى
ثيَسا ،شًاضةيةكى بةضضاو زةًةتةقىَ و ئؤثةضيَتى ُووغيوة ،غووزى هة بريؤكةى ؾيعط
و ضريؤكى طةالُى زيلة وةضططتووة و هة بةضٓةًى ًِساالَُةى ئةواُيؿى كطزووة بة
كوضزى ،هةُاو بةضٓةًة وةضطيَطِزضاوةكاُيؿيسا ئاوضِى هةو ؾيعطة بياُيياُة زاوةتةوة
كة ًِسايَ بؤ ًِساهَى ُووغيوة.
بةؾيَلى زةقةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت كة بؤ ًِساآلْ ُوغطاوْ ،ثةخؿاُةؾيعطْ ،كة
زياضة "ثةخؿاُة ؾيعط ُووغيِيَلة هة ضِواهَةتى ثةخؿاُسا بةآلَ ٓةهَططى تومخة
باوةكاُى ؾيعطة ،وةن :كيَـٓ ،وُةضة كةالًيةكاْ ،هةذِى تايبةت ،غةضواى ُاوةكى،
ٓاوئآةُطى ثيتةكاْ و ويَِة زيساضى و شُةفتةُيةكاْ" (بةختياض غةجازى و حمةًةز
ًةمحووزى ،9119 ،ي  .)001بةؾيَم هة ثةخؿاُة ؾيعطييةكاْ وؾةى قوضؽ و
خواظة و وؾةى جوت ًاُاى واى تيَسا ٓةية ،كةَ ًِسايَ ٓةية تيَى بطات .هة ثةخؿاُة
ؾيعطى زاضغتاُسا وةٓاى ُووغيوة:
بؤ ُايةهَّ تاوىَ هةغةض
غةوظة طياى قص ُةضًا بؤ خؤَ
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هةغةض طاظةضاى ثؿت ضِاكؿيٍَ
كاشى ًاُسويَتىَ زووضيى ضِيٍَ
زامباهٍَ هة ئةغتؤَ..
هة طؤًى خةوى ؾرييِسآ ..يٌَّ ٓيٌَّ..
تةثو تؤظى كؤضء باضَ هة خؤَ بؿؤَ..
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)91

ئايا ًِسايَ هةَ وةغف و طوظاضؾت و ضِةواُبيَصيية تيَسةطات؟ زياضة ئةَ ويَِة
ؾيعطيياُة بؤ ًِسايَ قوضغّ ،بةتايبةتى بؤ ًِساآلُى خواض تةًةُى زة غاآلْ .ئةو هة
ؾيعطةكاُيؿيسا وةن كةغيَلى ظًاُجاضاو و كوضزيعاُيَلى كاضاًة زةضكةوتووة ،وةىلَ ئةو
كوضزيعاُييةى ئةطةض هة ظؤض باضزا كؤًةكياْ كطزبىَ تا ؾيعطى بةثيَع و قةؾةُط بؤ
ًِساآلْ بِووغىَ ،ئةوا هة ٓةُسىَ ؾويَِسا ،بووُةتة ٓؤى ططاُلطزُى فؤضًى
ؾيعطةكاُى و وةن زةقيَلى ئاهَؤظ و تةًوًصاوى خؤياْ ثيؿاُى ًِسايَ بسةْ ،بؤ
133

منووُة ًِسايَ ض هة وؾةكاُى -ضِةظْ ،يازطة ،زةغةظاض ،قةقِةؽً ،ةهَؤفٓ ،ةشط،
تيوٌاغم ،ظطاض ،كاكيَؿاْ ،ضِضوَى ،ضِضى ،ثؤضخعُ ،اقطِة و بؤقةتة -...تيَسةطات ،ياْ
ئةطةض هة ُاوضةيةكيـ بةكاض بيَّ ،بةؾى ظؤضى ًِساهَى ُاوضةكاُى زيلةى
كوضزغتاْ ،كة زياهيَلت و بةؾة زياهيَلتى زيلة زةئاخفّ ،هةوة ُاضىَ تيَى بطةْ.
هةتيف ٓةهٌَةت كؤًةهَىَ وؾة و ظاضاوةى جواُى هة زةقة ئةزةبييةكاُى بةكاض ٓيَِاوة،
ئاخط ئةو فةضٓةُطى ؾيعطة ًِساآلُييةكاُى ثطِْ هة وؾةطةىل  -طويَُ ،يؿتيٌاْ،
بةٓةؾت ،ثةضى ،خةُسة ،باخضةٓ ،يَالُة ،جؤالُىَ ،ثةثووهة و ئامساْ و ٓتس -...بةآلَ
هة بةكاضبطزُى ظؤض وؾة و ظاضاوةيـ كة ضِةُطة ظؤض ثيَويػت ُةبّ هة تيَلػتى
ًِساآلُسا بةكاض بيَّ ،كةضى ئةو بةكاضى ٓيَِاوْ ،بةتايبةتى هة ئةظًووُة
بةضاييةكاُيسا ،وؾةطةىل  -قةُاضة ،خويَّ ،ثةشاضة ،تابووت ،ضةثةيَ ،زيَعةُ ،ةططيؼ،
بةزكاض ،زضُِسة ،بؤطةُْ ،اثان ،بىَ ئةًةن ،تف ،تفةُط ،تاُم -...هة تيَلػتةكاُيسا
زةبيِطيَّ ،كة ئةًةف ئةطةض ظياُى بة ئةزةبى ًِساآلُى ئةو ُةطةياُسبيَت ،ئةوا
ٓةضطيع قاظادمى ُةبووة ،ئةًة بةهةضبةضاوططتِى ئةوةى كة ٓةُسيَلياْ بةض هة غى
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ضى غايَ هةًةوبةض ُووغطاوْ ،بؤية ئةطةض بلةوُة بةض زازطاى ضِةخِةف زةبىَ
ضِةضاوى ئةو غةضزةًة بلطيَت و بة ضاوى ئةو قؤُاغة ٓةهَبػةُطيَِطيَّ .بةآلَ ئةو
ضوُلة فةضٓةُطى ظًاُى زةوهَةًةُسة و هة بةكاضبطزُى وؾة و ضِغتةزا خوزاْ
ئةظًووْ و وةغتاييةكى ضاكة ،ظيَسةضِؤييى ُيية طةض بوَيَني ٓيض ضِغتة و بةيت و
ويَِةى كطضوكايَ و بىَ واتا ُازؤظيتةوةٓ .ةضوةٓا هة وؾة و ظاضاوةى ُيَو زياهيَلتى
كطًادمى خواضووزا ؾاضةظاية و تا ضِازةيةكى ظؤضيـ ضِةضاوى ِضيَِووغى جواُى
كطزووة و جواْ ًاًةهَةى هةطةهَسا كطزووة ،هةطةيَ ئةوةف هة ٓةُسىَ ؾويَِسا هة
ثيَلةوةهلاُسُى وؾة و ثاؾططيَم ،يا هة يةن جوزاكطزُةوةى ثيَؿططيَم و وؾةيةكسا،
وةكو ثيَويػت وضز ًاًةهَةى ُةكطزووة ،بؤ منووُة هة ضريؤكة ؾيعطى -جواُرتيّ زىَ-
زا ُووغيويةتى:
طوُسةكةَ هة ٓةًوو جئاْ قةؾةُطرتةو كاُية
بضلؤهةكاُيؿيى هة ٓةًوو زةضياكاُى جئاْ طةوضةتطو
ؾؤرء ؾةُط تطة
(زيواُى ًِاآلْ ،ي)90

ئةًة هة كاتيَلسا ئةطةض بؤ (كاُيية)ف يةن (ى) بةكاض بيَِىَ و بِووغىَ (كاُية)،
بةآلَ زياض ُيية بؤضى هةباتى (بضلؤهةكاُيؿي)ُ ،ووغيويةتى (بضلؤهةكاُيؿيى)! ياْ
هة (قةؾةُطرت) و (طةوضةتط) زضوغتى ُووغيوة ،كةضى ٓةض هة زواى ئةوة هةباتى
(ؾؤرء ؾةُطرت)ُ ،وغيويةتى (ؾؤرء ؾةُط تط)ٓ .ةضوةٓا (بووكةؾووؾة)ى بة
(بووكة ؾووؾة) و (بووكة ؾوؾة)ف ُووغيوة ،هةباتى (جواُيى زايم) ،ئةو (جواُى
زايم)ى ُووغيوة ،هة ٓةًاْ زةًسا (با ُابيِطىَ)ى كطزووةتة (با ُابييِطىَ)( ،طؤضاُيى
ثيتةكاْ)ى ُةُووغيوة و (طؤضاُى ثيتةكاْ)ى ُووغيوة ،وؾةى (هةغةضخؤ)ى بة (هة
غةض خؤ) ُووغيوة ،كةضى هةجياتى (با ثري ُةبني) ئةو (باثري ُةبني)ى ُووغيوة...
ئيٌَة زةظاُني بةيةكةوة هلاُسُى وؾة هةطةيَ ثيَؿطط و ثاؾطط ،يا ُووغيِى يةن (و)
و زوو (و) ،يا بةكاض ٓيَِاُى يةن (ي) و زوو (ي) هة ظًاُى كوضزيسا بةتايبةتى هة
ِضيَِووغى ئةهفباى عةضةبيسا كيَؿةى ظؤضى ٓةية و يةكال ُةكطاوُةتةوة ،ضوُلة
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"ضةُس جاضيَم كؤضِ و كؤبووُةوة و غيٌيِاضى تايبةت ضِيَم خطاوة بؤ يةكدػتِى
ِضيَِوغى ظًاُى كوضزى و ِضيَللةوتّ هةغةض ٓةُسيَم وؾة و ظاضاوة كة كيَؿةى تيَسا
ىل
ٓةية ،بةآلَ بةؾى ظؤضى ئةو ططزبووُةواُة ئةدماًى زهَدؤؾلةضى َ
ُةكةوتووةتةوة" (ظياز ضِةؾاز قازض ،9101 ،ي  .)11بةآلَ ئةَ منووُاُةى بامساْ
كطزْ زةكةوُة زةضةوةى ئةو كيَؿاُةوة.
ٓةضوةٓا هةتيف ٓةهٌَةت هة بةكاضٓيَِاُى ٓةُسىَ وؾةزا ،وةكو ثيَويػت و وضز
ًاًةهَةى ُةكطزووة ،ئةطةضضى ئةو وؾاُة ظؤض زةطٌةُيـ بّ ،بةآلَ ًازاَ هة
بةضٓةًى غةض بة ئةزةبى ًِساآلُساية ،ظووتط ٓةغتى ثيَ زةكطىَ و كةًرت بواضى
ئةوةى تيَساية هةشيَط ُاوى طةًةكطزْ بة وؾة و هيَػةُسُةوةى زةغةآلت هةَ وؾة و
ثيَساُى بةو وؾةزا جيَطاياْ بلطيَتةوةُ ،اظامن بؤضى ئةو (ًةضِ و ثةظ)ى ثيَلةوة
بةكاضٓيَِاوة ،هةكاتيَلسا يةن ًاُاياْ ٓةية و هةُيَو ئةو زةضبطِيِة جوتجةيعاُةؾسا
135

جيَطاى ُابيَتةوة كة هة كوضزيسا باوْ ،وةكوو (بةشْ و باآل)( ،جىَ و ًةكاْ) و (بةخت
و ًطاظ) ...كة يةن ًاُاياْ ٓةية و ٓةُسىَ جاض ٓةضزوو وؾةكة كوضزيّ و ٓةُسىَ
جاضيـ وؾةيةكياْ كوضزيية و ئةوةى زيلة ٓى ظًاُيَلى زيلة و ٓاتووةتة ُيَو
ظًاُى كوضزييةوة (ٓ .)Ocek, 2014, r51ةضوةٓا وؾةى (ثطًِة) بؤ ططياْ بةكاض
زىَ ،كة بة واتاى  -ؾيوةْ ،ططياُى بةٓيَع ،ططياُى هةُاكاو -زىَ ،كةضى ئةو (ثطًِةى
ثيَلةُني)ى بةكاض ٓيَِاوة .هة ؾويَِى زيلةزا (فطًيَػلى قايَ) و (كؤتطى ًؤض)ى
بةكاض ٓيَِاوة! ٓةضوةٓا هة ؾيعطى فيَطكاضيسا وةن ضؤْ ططُطة ؾاعري ظًاُيَلى غازة
و ُةضَ بةكاض بيَِىَ و خؤى زووض بططىَ هة ظًاُى ئاًؤشطاضيي ضِاغتةوخؤ ،هةويـ
ططُطرت ئةوةية ظاُياضيي ُازضوغت بة ًِسايَ ُةهَيَت.

ئةدماَ
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هةتيف ٓةهٌَةت وةن ؾاعري و ضريؤكِووغيَلى زياض هة ُيوةى زووةًى ذةفتاكاُى
غةزةى ضِابطزووةوة زةغتى زاوةتة ُووغني و وةضطيَطِاُى ؾيعط و ضريؤن بؤ ًِساآلْ
و تا ئيَػتاف بةضزةواًة ،ئةطةض ظيَوةض و بةؾيَم هة ٓاوضِيَلاُى ِضيَبةضايةتى ئةزةبى
ًِساآلُى كوضز بلةْ هة بيػتةكاُى غةزةى ضِابطزووة وة تا كؤتايى ُيوةى يةكةًى
غةزةى ضِابطزوو .طؤضاْ و ئةزيباُى زواى خؤيؿى بة ُةوةى زووةًى ئةزةبى
ًِساآلُى كوضز زابِطيَّ ،ئةوا هة تيف ٓةهٌَةت هة ضاضةطى كؤتايى غةزةى بيػتةَ بة
ُويَلةضةوةى ظًاْ و فؤضَ و ُاوةضؤكى ؾيعط و ضريؤكى ًِساآلْ زازةُطيَت .ضِاغتة
بةض هة هةتيف ٓةهٌَةت ،هة ئةزةبى كوضزيسا ؾيعطى ئاظاز بؤ ًِساآلْ ُوغطاوة ،بةآلَ
ئةو هة ضِووى شًاضةوة ظؤضتطيّ ؾيعطى ئاظاز و ضريؤكة ؾيعط و ثةخؿاُة ؾيعطى بؤ
ًِساآلْ ُووغيوة ،جطة هة ثيَؿدػتِى ٓوُةضةكاُى ضريؤكةؾيعط و زةًةتةقىَ و
ؾيعطى ئاظاز هة ئةزةبى ًِساآلُى كوضززآ ،ةضوةٓا ض وةن وةضطيَطِاْ يا غووز
وةضططتّ هة بريؤكةى زةقى ئةزةبى بيَطاُة ،بةضٓةًطةهيَلى عةضةبى و ئاظةضى و ٓى
تطى كطزووة بة كوضزى ،ئةو يةكيَلة هةواُةى بايةخى ظؤضى بة وةضطيَطِاُى ئةو زةقة
ئةزةبيياُة زاوة كة هةاليةْ ًِساآلُةوة بؤ ًِساآلْ ُووغطاوْ .ئةطةضضى ًيَصووى
ُووغيِى هةغةض ٓيض يةكيَم هة تيَلػتةكاُى ُةُووغيوْ ،بةآلَ ئةوةُسةى هة ِضيَطةى
غاهَى بآلوكطزُةوةى ضاثى يةكةًى كتيَبةكاُييةوة زةضزةكةوىَ ئةوةية كة ظًاْ و
غتايوى ُووغيِى ٓةًوو ؾيعطةكاُى وةكوو يةن ُيني .ئةويـ وةكوو ؾاعرياُى
ثيَـ خؤى و ٓاوغةضزةًى خؤى ،غةضةتا بة ؾيعط و ُووغني بؤ طةوضاْ زةغتى
ثيَلطزووة ،زواتط ئاوضِى هة بواضى ئةزةبى ًِساآلْ زاوةتةوةٓ .ةضوةٓا بة غةضدمساْ
هة كؤى بةضٓةًةكاُى هةتيف ٓةهٌَةت بة ؾيعط و ثةخؿاُييةوة ،ئةوةف
زةضزةكةويَت كة ُاوبطاو ٓةضطيع ؾيعطى ئاييِى و ؾيعطى طاهَتةوطةث و ًةتةهَة
ؾيعطى ُةُووغيوة .ضريؤكى كوضت و زضيَصيؿى ٓةية ،بةآلَ هة ئةظًووُى ُوغيِيسا
ٓيض ضِؤًاْ و ُؤظوَيَتيَلى بؤ ًِساآلْ ُةُووغيوة.
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ُاوةضِؤكى ئةو ؾيعطاُةى هةتيف ٓةهٌَةت كة بؤ ًِساآلُى ُووغيوًْ ،صاضةكاُى
ُيؿتٌاُجةضوةضى و ٓاُساُى ًِساآلْ بؤ ظاُػت و فيَطبووْ و ٓاُساُى ًِسايَ بؤ
ِضيَعططتّ هة خاوةْ ثيَساويػتى تايبةت و ٓةضوةٓا جواْ ُيؿاُساُى ثطغى ئاظازى و
باوةضِبةخؤبووْ و بايةخساْ بةو كةضةغتة و هيػتلاُةى ًِسايَ ياضيياْ ثيَسةكات،
ثاُتاييةكى طةوضة هة ؾيعطةكاُى ئةو ؾاعرية زةططُةوة .غةباضةت بة فؤضًى
ؾيعطةكاُى وى ،جطة هةوةى ظًاُيَلى ثاضاو و ثةتى بةكاض زيَِىَ و ُاووُيؿاُى جواْ
بؤ ؾيعطةكاُى بةكاضزيَِىَٓ ،ةضوةٓا ويَِةى ؾيعطيي ُاغم بة وؾة زضوغت زةكات و
ظؤضبةى ئةو وؾاُةيؿى بةكاضى زيَِىَ ،غةض بة فةضٓةُطى ًِساهَّ ،ئةطةضضى هة
ٓةُسىَ ؾويَِسا ظاضاوةى قوضؽ و ويَِةى ٓوُةضيي ططاْ بةزى زةكطيَت .ئةو هة
بةؾيَلى ؾيعطةكاُيسا ٓةَ كيَـ و ٓةَ غةضوا هةُطى و ُاتةواويياْ تيَسا ٓةية و
ٓةُسىَ جاض ُيوة بةيتيَم هةطةيَ ُيوة بةيتيَلى زواى خؤى شًاضةى بطِطةكاُياْ
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جياواظى تيَلةوتووة.
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