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 ثيَشةكي
 

شيعري كؤيةكيَكة لة ثارضة شيعرةكاني  دةكريَت، لةم ليَكؤلَينةوةيةدا كاري لةبارةوةو دةقةي ئة     
ي (دامالَيين زمان)بةوة جيادةكريَتةوة ئةزمووني  شيعرةش ي سةباح رِةجندةر، ئةو كؤ( سالَي سفر)

خويَنةري دةقي ئةوةية  ،دامالَيين زمانيش لة ئةركي طةياندن .ي بةرجةستة كردووةئةركي طةياندنلة 
بطاتة واتاي ضاوةرِوانكراو، يان نةتوانيَ بطاتة ئةو  ةوةزماني دةقنةتوانيَ بة ئاساني لة رِيَي  ئةدةبي

هونةرة ئةو ئةم ليَكؤلَينةوةية هةولَي رِوونكردنةوةي .  دةكريَتناونيشانةوة ثيَشبيين واتايةي لة 
هؤي دروست  كراوة و بووةتة ةوةبة باآلي دةقةك ئةم دامالَينةزمانييانة دةدات كة لة رِيَي ئةوانةوة 

 . لة كات و شويَ فةزايةكي زةيينبووني 
بةلَكو و بة رِيَكةوت رِوونادات،  ، لةخؤوةداو فةرهةنط و واتا هةلَبةتة دامالَيين دةقيش لة دةوروبةر     

طريَ و  ييةوة تا وشةكانة هةر لة ئاسيت دةنط و فؤنؤلؤذبةرهةمي ضنينيَكي وردي ثةيوةنديية زمانيية
يدا ، كة تيَهةموو ئةمانة بةيةكةوة بةشدارن لة دروستكردني كؤنتيَكستيَك و رِستةكان، ستةو الرِ
دةكريَت، كؤنتيَكستيَك وشةكان لة ناويدا و دانة زمانييةكاندا  بةبةر هةموو يةكةكي نويَ و جياواز طيانيَ

بةجؤريَك لةناو بؤيان كيَشراوة، يش دوورن لةو سنوورة فةرهةنطييةي زؤر درةوشاوةن و زؤر
انطةي فةرهةنطيشةوة زؤر دوورن لة ئةركي بنةرِةتي خؤيان ة ديد و رِول   ،كستةكةدا زؤر ماقوولَكؤنتيَ

 .لة زماندا، كة ئةركي طةياندنة
ي و ثيَويستيي ليَكؤلَينةوةكة لةوةداية كة رِةخنةي ثراكتيكي كوردي ثيَويسيت بةو ضةشنة طرينط   

هةرضةندة زياتر برةو بةليَكؤلَينةوةي زماني لة شيعر ليَكؤلَينةوة سيميؤلؤذي و زمانييانة هةية و 
 .و زانستيانةتر دةبيَت بدريَت، ئةوةندة رِةخنةي ثراكتيكيمان دةولَةمةند تر

ليَكؤلَينةوةي لةم جؤرة طرفيت تايبةتيي خؤي هةية، ئةم طرفتةش لة بواري دؤزينةوةي كؤدةكاني     
 ،هةر بؤيةش .لؤذيكي زؤريان ثيَويستة تا دةسةمليَ  نيَو دةقةكةدا ديَنة ثيَشيَ و وردبوونةوةيةكي

 دةتوانيَت بلَيَ ئةو ليَكؤلَةرةئةطةر كارةكة زؤر بة وردي ئةجنام نةدريَت، ئةوا خويَنةر بة ئاساني 
 .و دوور رِؤيشتووة ئاماجني نةثيَكاوة

يَردراوة، ئةم كة كاري دامالَيين زماني لةم دةقةدا ثيَ سث ،بؤ رِوونكردنةوةي ئةو بنيادةي     
 وةلة(  دادامالَيين زمان لة ئةركي كؤمةآليةتي) بةشي يةكةم  .كراوة بة دوو بةشليَكؤلَينةوةية 

بةشي دووةميش . كة طةياندنة، دامالَراوة ،لة ئةركة كؤمةآليةتييةكةي دةقةكةدةكؤلَيَتةوة ضؤن زماني 
هيَماو بةيةك طةياندني دةقةكة بة هةولَيَكة بؤ خويَندنةوةي  ( دادامالَيين مرؤظ لة سيماكاني مندالَي) 

 .ئايكؤنةكاني 
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 94 و ترسَيك ماندووي كردووة ِرةنطي ثةثوولة بَيزارةلة ِرةنطاو
 95   شاني دةمَينَيتةوةنازانَيت ثةثوولة بةسةر
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 دادامالَيين زمان لة ئةركي كؤمةآليةتي: بةشي يةكةم 

 
ا، زماني شيعرةكة رِستةكاندو  لةم ثارضة شيعرةدا خويَنةر هةست بة ويَلَ بوون دةكات لة نيَو ديَرِ      

زمانيَكي ثتةوة و رِستةكاني رِيَك و رِةوان ، بةآلم لة رِووي واتاوة لة رِووي ثيَكهاتة زمانييةكانييةوة 
هؤي ئةو ئالَؤزيية واتاييةش ئةو بنيادة . ناداتة خويَنةر و ثةياميَكي رِاستةوخؤ  زمانيَكي ئالَؤزة

بةم  دووة،كرلة ئةركة كؤمةآليةتييةكاني زماني دةقةكة كة بة رِيَكي كاري لةسةر دامالَيين  ،زمانييةية
 :لة سيما زةقةكاني دامالَيين زماني ئةم دةقة  .هؤيةشةوة رِستةكاني لة واتا نزيكةكانيان دامالَيوة

 
 :دامالَيين ناونيشان لة ئاماذة: يةكةم 
 ئةو شويَنةية كة ئاماذةناونيشاني دةق رِةطةزيَكي بنضينةيية لة ثيَكهاتةي هةر دةقيَكدا، ضونكة       

و يارمةتيدةريَكي باشة بؤ نزيك بوونةوة لة واتاي  و واتاي ئايكؤنة زمانييةكان لة ويَدا هةلَدةطرييَ 
و  ، هةربؤية ئةو نووسةرنيَتهةنطاو نا وةخويَنةر بة هؤي ناونيشانةوة بةرةو ئاقاري واتايي هةلَة. دةق

هيض ناونيشانيَك بؤ دةقةكان شاعريانةي نايانةويَت واتايةكي دياريكراو بةبةر دةقةكانياندا بكريَت، 
 . دانانيَ 

 
دا ( سالَي سفر ) دةكةي ، لة كؤشيعري  لةبارةوةئةم دةقة شيعرييةي لةم ليَكؤلَينةوةيةدا كاري      

و ديارخراو ثيَكهاتووة، ئةم ناونيشانة ئاماذةي واتايي  زمانةوة لة ديارخةرلة رِووي . بآلوكراوةتةوة
 تاد،... ..بيَ ئاكام ، سالَي بيَ بةرهةم بيَكاري ، سالَي  هيض ، سالَي بةتالَ ، سالَيسالَي : وةك 

ي و امناكلة هةمان كاتدا ئةو ئاماذة واتاييانة دابرِان و دووركةوتنةوة دةطةيةن ، لة س. تدةطةيةنيَ
كة  كؤشيعريَك دةوةستيَت،بةر ثيَضةوانةي ئةوةية، خويَنةر بةرانبةآلم رِاستييةكةي  ناديارييةوة نزيك ،

بة ( سالَي سفر ) ناونيشانيَكي وةك بؤية ئاسان نيية  .ةست و ئاماذةي جوان و دةولَةمةندثرِة لة مةب
ليَرةوة ثيَويستة لةوة وردبينةوة كة ناونيشاني . ببةستينةوة كؤشيعرةواتا نيَطةتيظةكانييةوة بةو 

ضوونة ناو  بؤ طرينطئاماذة نزيكةكاني ليَ دامالَراوة و بةمةش بووةتة دةروازةيةكي كؤبةرهةمةكة 
دةروازةيةك ئاماذةطةليَكي ثؤزةتيظ و . لة كاتي خويَندنةوةي دةقةكاندا (ويل تأ) دنياي ليَكدانةوة 

دةستثيَك ، سالَي خالَي سةرةتا ، سالَي بةرةو بةردةوام بوون ، سالَي  هيوابةخشي تيَداية، وةك سالَي
بةم ضةشنة دةبينني ناونيشاني  تاد، .....لةدايكبووني شيعر، سالَي ئةزموونيَكي نويَ لة شيعر 

و هيض مذي واتايي ة لة تةموكة ثرِ ،ويَنةيةكي زةيين تةلَخ دةقةكان خويَنةر دةخاتة بةردةم 
ثرؤسةي خويَندنةوةي دةقةكان ئةم خةسلَةتةي ناونيشانةكة . ناداتة دةستةوة ئاماذةيةكي نزيك

 . دةولَةمةندتر دةكات
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بةرهةميَكي شيعري بة هةر ناويَكي طوجناو، يارمةتيدةري خويَنةرة بؤ نزيكرتبوونةوة  ناوناني هةر     
هيض هاريكارييةكي خويَنةرةكةي  لة خويَندنةوةيةكي دةولَةمةند، بةآلم لةو كؤشيعرةدا ناونيشان

كة بة ثانتايي دةقةكة جوولَةيةكي ديناميكي  ،ناكات، ئةمةش بةهؤي كاري ئةو بنيادي دامالَينةية
  .بةردةوامي هةية

 
 : لة طوجنان( دانةثالَ ) دامالَيين : دووةم 
ردةي ـة لة كــدا ئةوةيــي واتا لة زماني قسةكردن و نووسينــي طةياندنـةكانـك لة ثيَويستييــيةكيَ      

. دا هةب  ( ديارخراو  –ديارخةر ) دا طوجنان لة نيَوان هةردوو يةكة زمانييةكةي   (ئيزافة  –دانةثالَ ) 
رِاستة ئةمة لة زماني شيعريدا ثيَشرت . ئةوةي لةم دةقةدا هةية، دامالَيين كردةي دانةثالَة لةو طوجنانة

بووةتة رِايةلَةيةكي ييةكةي لةو دةقةدا ئةوةية طرينطهةبووة و يةكةم جار نيية ثةيرِةو بكريَت، بةآلم 
 .بةهيَزي بنيادي طشيت دامالَينةكة

 
 4     جيهانيش لَيوي وشكة

 5  ي سووك و مةست بة لةرينةوةي ئاوازطوَي
 1   سةرم بة سينطي درةختَيكةوة كردووة

 
كة  ،منوونةي ئةو دانةثاآلنةن( سينطي درةخت ) و ( طويَي جيهان ) و ( ليَوي جيهان ) ليَرةدا      

 . و ديارخراوةكةيان هاوطوجناو نني ديارخةر
 

 –ديارخةر ) ئةوةية كة شيَوةي سادةي هةر لة بابةتي دانةثالَدا دؤخيَكي ديكةي نارِيَزماني هةية      
بؤ منوونة كاريَك كة دةبيَ . بكةريَكي نةطوجناو بةكارنةيةت، بةلَكو رِووداويَك بدريَتة ثالَ ( ديارخراو 

ئةو شيَوةي دانةثالَةش بكةرةكةي مرؤظ بيَت، شاعري بيداتة ثالَ شتيَكي بيَطيان، لةم دةقةدا 
 :بؤ منوونة . و بةمةش بنيادي دامالَينةكة ثتةوتربووة ةوكراوةثةيرِ

 
 6      لة خةو هةسيَت

 7 بة ئارةزوويةكي زؤرةوة دةست بؤ كةمانضة دةبات
 

ي ةو لة ديَرِ( جيهان ) كة  ،ةدا دوو كاري تايبةت بة مرؤظ بكةريَكي ديكةي بؤ داندراوةلةم دوو ديَرِ    
 . دا باسي كراوة(  4) ذمارة 
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 :دامالَيين شويَن لة رِةهةندة فيزياييةكاني: سيَيةم 
 

كة  ،مةلَيَك رِةهةندي فيزيايي و هةر شويَنيَك بةوة دةناسريَتةوةيية لة كؤشويَ  بريتديارة      
كة لةو  ديكة ديكة بةبةراورد لةطةلَ شويَنيَكييان هةرئاراستةيةكي  ،يان باشوور ،دةكةويَتة باكوور

 هؤيناتوانيَت بةشويَ  وةستاوة  كبةر هةنديَبةرانلةم دةقةدا خويَنةر هةست بةوة دةكات  .ناسراو ترة
هؤي ئةمةش ئةوةية زماني ئةم دةقة هةولَي داوة طوزارشت لة  .بيانناسيَتةوة ةوةرِةهةندة فيزياييةكان
ئاشكراشة  .لة قسةكردني ئاساييدا رِيَطاي طوزارشت كردن لةشويَ  نني ، كةيَك رِيَطاشويَ  بكات بة هةند

 :دةربرِيين شويَ  لة زماندا بة هةنديَك رِيَطا دةبيَت، وةك 
 

و  و الديَ و بالَةخانة شار، وةك ناوي دةولَةتان و  تايبةتييةكان بةكارهيَناني ناوي شويَنة -9
 .تاد.....

 .تاد.....شوشتنطة ، ثيشانطة ، طةرماو انة ، ميواخن: وةك : شويَنة طشتييةكان ناوي  -2

 .تاد... ..،  1 ال ، ك ، خوار، سةر ، : وةك : هاوةلَكاري شويَ   -3

 .تاد.....لةكويَ كويَ ، لكيظة ، : ، وةك ؤ ثرسياركردن لة شويَ  بةكارديَ ئةو وشة ثرسانةي ب -4

 .تاد.....دوور ، نزيك ، بةرز ، قوولَ  :وةك : هاوةلَناوانةي وةسفي شويَ  دةكةن  ئةو -5
 

نةكةوتووةتة بةر  شيعرةي سةرةوة تيَبيين ئةوة دةكريَت طوزارشت كردن لة شويَ  لةو ثارضة     
شويَنةكاني ناو هةموو زمانيية ئاساييةكان بؤ ئافةراندني  كاريطةري ئةو ياسا زمانييانةوة، واتة شيَوازة

كة بة دريَذايي  ،شويَ  لةو دةقةدا ضنراويَكي فةنتازياي شيعريية، بةلَكو دةقةكة بةكارنةهاتوون
 . دةقةكة دةكات بة زةيين بووني ويَنةكاني دةقةكة كارلةسةر زةقكردنةوةي سيماي 

توانسيت بةالي رِةخنةطراني هاوضةرخةوة ضةمكي شويَ  فراوانرتة لةو ديدطة زمانيية ئاساييةي لة
ئةو ثةيوةنديية جوطرافييةية كة لة نيَوان كؤي شتة شويَ   )زمانيدا هةمانة، بةالي ئةوانةوة 
، وةك تاد.....ةرك و شيَوةطؤرِاوةكان و حالَةت و ئو  لة دياردة هاوطوجناوةكاندا دروست دةبيَت

تا ئةو  ئةو جؤرة ناساندنة ضةمكي شويَ  فراوان دةكات. 2( .تاد ..... ثةيوةندي دووري و ماوةو
رِادةيةي كة هةموو ئةو شتانة بطريَتةوة كة لةميانةي دةسةآلتي رِةهةندة شويَنييةكاندا لةناو دةق 

رِوون تر لةو . ئةطةرضي لة خودي خؤياندا شويَ  نةب  و تةنيا لة خةيالَدا كراب  بة شويَ  ،بةكارديَ 

                                                             
ذنـةي  رِيَزماني ئاخاوتين كوردي بةثيَي ليَكؤلَينةوةي ليَ: ، برِوانة  كارةكاني شويَ زياتر لةبارةي هاوةلَ بؤ زانياري  - 1

 . 253  - 236 :الثةرِة . زانياري كورد  زمان و زانستةكاني لة كؤرِي
  41 :، ص ، المكان وداللته( د . أ) صالح ولعة   -2
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ئةو )  :دا بؤي ضووة، دةلَيَت( مجاليات املكان )  ئةوةية كة طاستؤن باشالر لة كتيَيب ربرِينةدة
نيية تةنيا لة  -ي ثيَنةدراو طرينط -ثشت طويَ خراو ةي كة خةيالَي مرؤظ دةخيولَقييَنَ، شويَنيَكي شويَن

دا خولَقيَندرابيَت، بةلَكو شويَنيَكة مرؤظ بة شيَوةيةكي بابةتي و ةكانئةندازةييرِةهةندة ضوارضيَوةي 
شويَنةكاني ناو دةقي ، كةواتة  1(يدا ذياوة تيَ لة دنياي خةيالَدا هةستثيَكردنةوةةموو و بة هكرداري 

زيندووة لة جوطرافياي زةيين و دةقي شيعر بوونةوةريَكي بؤية دةكريَ خةيالَي و زةيين ب ، عري يش
رِؤذهةآلت و  باشوورو  باكوور جوطرافيايةك رِةهةندةكاني تةنياخةيالَي دةولَةمةندي مرؤظي داهيَنةردا ، 

بة ناوةندي بة كةرستةي زماني قسةكردن دنياي مةتريالييةوة لة  بةلَكو رِةهةندانيَك ، نني و رِؤذئاوا
  و فيزيكي كة لة ديدة ،بة دةرضوونيَك دةردةض دنياي فةنتازياوة  لةو  دةثةرِنةوةجيهانبيين شاعريدا 

كاري خوارةوة وةك لة هيَلَ -لة دنياي فةنتازيادا ديارن، بةآلم ثةرش و بآلو   يةكةي زماندامةتريالي
 .شيعرنجواني و خولقيَنةري بةم دةرضوونة ثةرش و بآلوةوة  -رِوون كراوةتةوة

 

 
 ( 9-9)هيَلكاري 
 

، ضونكة لة فةرهةنط وشةيةكي دةولَةمةندة بة فرةواتايي ) شويَ  لة دةقي شيعريدا     
شويَ  و جيهانيَكي جياواز لة شويَ  و جيهاني ئاسايي عرييةكاندا يدوورخراوةتةوة، بؤية لة دةقة ش
ليَرةوة دةردةكةويَت كة .  2( و مرؤظ لة دؤخي خةيالَدا دةدويَنيَت بووني هةية، شويَنيَكي زيندووة

ئةفراندنة و هةرضةنديَك شاعري زيرةكانة مامةلَةي لةطةلَدا  عردا رِةطةزيَكي هةرةسةرةكييشويَ  لة ش
شويَنيَك بووني نيية لة ) بة ثيَضةوانةوةش بكات، ئةوةندة داهيَنانةكاني جوانرت دةردةكةون، 

داهيَنةرانةي  يي بة بيَ تيَثةرِاندني بة دنيابينيشويَين ئاساي، بؤية  3(دةرةوةي كردةي خةيالَدا
ئةم ، بووني نيية جيهاني شيعرلة نةخشةي دا رِوون كراوةتةوة، (  9-9) كاري شاعريدا، وةك لة هيَلَ

                                                             
1

 39:  غاستون باشالر، جماليات المكان، ص  - 

2
 243 :، صبالغة المكان ، فتحية كحلوش    - 

3
 985: ص ،  بحوث في النص األدبي ،محمد الهادي الطرابلسي    - 
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بةهؤي زماني كردةي ئةفراندنةي شويَنيش بة دامالَيين شويَين ئاسايي لة رِةهةندة جوطرافييةكانييةوة 
لةم دةقةدا تابلؤي شويَنيي زؤر جواني بةرهةم  وبنياديَكي ثتةوة ،  ئةم دامالَينةش دةكريَتشيعرةوة 

 : ، بؤ منوونة هيَناوة
 

 8 َلي تاجداري طؤراني و مؤسيقادالة هؤ
 
وةسفيَكة لة جيهاني ئاساييدا بةوةي هؤلَيَكي تاجدارة،  و مؤسيقاوةسف كردني هؤلَي طؤراني     

خةيالَي داهيَنةرانةيةوة ئةو تابلؤيةي كيَشاوة بؤئةوةي دميةني بووني نيية، بةآلم شاعري بةهؤي 
ئةم ئةفراندنةي شويَ  هؤلَةكة لةدةرةوة ئةوةندة جوان بيَ شياوي جوانيي طؤراني و مؤسيقا بيَت، 

بؤ ئةم هؤلَة دروست بكات، الي وادةكات كة هةر خويَنةريَك بةثيَي ثيَشينةي زةينيي خؤيةوة ويَنة 
كة لة فليمي  سةندريَلال بيَت بؤ كورِي ثاشا ةية ويَنةكة هؤلَي ئاهةنطي دةستنيشان كردنيمندالَيَك لةوان

يَك وةك طومبةدة سةرسورِهيَنةكاني تاج مةحةل و هةمان ويَنة الي طةشتيار، كارتؤنيدا بينيويةتي
ويَندنةوةي ئةطةر خويَنةرةكان ويَنةكيَش ب  و ويَنةي ئةوة بكيَش  كة لةكاتي خ كرملني دةردةكةويَت،

  .ئةم ديَرة لة زةينياندا دروست دةبيَت، ئةوا بة دلَنياييةوة ويَنةكان زؤر جياواز دةب 
 :منوونةيةكي ديكةي شويَ  لة دةقةكةدا 

 
 1    م بة سينطي درةختَيكةوة كردووةسةر

 
و يةكسةر دةربرِيين سينطي  بةآلم خويَنةر زؤر بةاليةوة ئاساييةديارة كة درةخت سينطي نيية،      

بنيادي دامالَني لةم ويَنةيةدا لةرِيَي درةخت لة زةيين ئةودا لةطةلَ ويَنةيةكي خةيالَي يةك دةطريَتةوة، 
دا ـــا واتاييةكانيـكة لة سيم( سينط ) دانةثالَي وشةي ان ـكاري كردووة، يةكةمي يةوةدوو الداني زماني

هةية، (  طيانةوةر -) دا ـــانيـةكــكة لة سيما واتايي (درةخت  ) وشةي بؤ هةية ( طيانةوةر+  )
ئةمةش نةطوجناني واتايي دروست دةكات و وا لة خويَنةر دةكات يةكسةر ثةنا بؤ خةيالَ ببات تا 

خواستين ئةندام و بةشةكاني لةشي مرؤظة بؤ درةختيَك كة نة  دووةميشيان. لةويَدا ئةو ويَنةية ببينيَت
لة جيهاني ئاساييةوة دووركةوتووةتةوة، ئةطةر  يَكهةنطاوضةند ، ئةم ويَنةية  هةيةسينط و نة ثشيت

و  ، ئةمةيان زووتر دةهاتة بةرضاو(سةرم خستة سةر ثشيت ميَزيَكةوة)  نووسرابووايةةكةدا بلة ديَرِ
كة سينطي درةخت باس كراوة، ئةوا دةبيَ  ،، بةآلم لة حالَي ئيَستاداكة ميَز ثشيت بيبَ ،ئاسايي تربوو

درةخيت ئاسايي دووربكةويَتةوة هةتا لة زةيين خؤيدا ويَنةيةكي طوجناو بؤ خويَنةر ضةند هةنطاويَك لة 
 .ئةم دةربرِينة دةدؤزيَتةوة

 :ساتةكاني دةم و كات لة دامالَيين : ضوارةم 
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 :ة دةبيَت دةربرِيين كات لة زماني كورديدا بةيةكيك لةم رِيَطايان

 .تاد.....سالَ، مانط ، رِؤذ ، هةفتة ، :  ناوي كاتة دياريكراوةكان، وةك  -9

 .تاد..... 1 ،هةرطيز، دويَينَ ، سبةي ، نيوةشةو: وةك : هاوةلَكارةكاني كات  -2

 .تاد .....ةي ، كةنطي ، ك: ئةو وشانةى ثرس كة بؤ كات بةكارديَ  ، وةك  -3

 .تاد .....رِابردوو،  ئيَستا، داهاتوو، :  وةك : هةنديَك دةربرِي  كة وةسفي كاتي ثيَدةكريَت -4

 .وةك كاري رِابردوو ، رِانةبردوو ، ئايندة : كاتي كارةكان -5
 

ئةو خاآلنةي سةرةوة ياساكاني طوزارشت كردن لةكات لة زماني قسةكردني رِؤذانةدا دةستنيشان       
وةك ئةوةي دةستكاري ثيَكهاتةكاني ديكةي زماني ئاسايي دةكات، دةكةن، بةآلم زماني شيعر 

لـــة لةم ليَكؤلَينــــةوةيةدا مةبةست . بةهةمان شيَوةش دةستكاري ثيَكهيَنة زمانييةكاني كات دةكات
ثيَي كاتي رِووداني كردار و واتايةي بةبةريدا كراوة، مةبةست جياواز ترة لة( كاتي شيعري ) ضةمكي 

(  بةدر شاكر سةيياب) لةبارةي ( ئةدؤنيس ) هةية، ئةوةش نيية كة  وةك لة زماني ئاخاوتندا .نيية
بةآلم سةيياب لة ئيَستاوة  ،...شاعرياني هاوضةرخي سةيياب لة رِابردوودا دةذيان ) : ةوة دةلَيَت

و  لتووروكدةكريَ ناوي بنريَت ثةيوةستبووني شاعري بة  ئةم جؤرة كاتة. 2(سةيري ئايندةي دةكرد 
ليَرةدا مةبةستة، ئةوكاتةية خويَنةري ( كاتي شيعر ) ئةوةي لة ضةمكي . يان نويَ ،رِؤشنبريي كؤن

وة خةريكة، برِيار دةدات كاتي ئةو خويَندنةوة، خويَنةر كاتيَك بة كردةي دةق دةخياتة ثالَ دةقةكةوة
ك ــكاتيَ)) بؤ خويَنةريَكي ديكة دةطؤرِيَت  يان ئايندةية، ئةمةش لة خويَنةريَكةوة ،دةقة رِابردووة

،  3 ((لة رِيَطاي كاريطةرييةكانيدا دةبيَت لة نيَو كاتدا هؤنراوةيةك دةخويَنينةوة تيَطةيشتنمان بؤي 
يادةوةرييةكاني بؤ رِابردوو دةيبةنةوة و ضيَذي دةقةكة لةويَدا وةردةطريَت، خويَنةري وا هةية 

برِيارداني ذيريي . كاتي دةقةكة بة داهاتوو دةزانيَتنةريش هةية خةيالَ بةرةو ئايندةي دةبات و خويَ
اتي ثةيوةندييةكي زؤر جياواز لة نيَوان ك) ة، ضونكة طرينطخويَنةر بةسةر كاتي دةقةوة خالَيَكي زؤر 

ئةو جياوازيية هةسيت ثيَدةكريَت، لة ذياني ئاساييشدا  .....دا هةية  -كاتي دةوروبةر  -و   –م   –
لةو ،  -دةوروبةر  –خيَراتر دةرِوات لةضاو كاتي  –م   –هةنديَك جار مرؤظ هةست دةكات كة  كاتي 
ئةمة ،  4(وودةدات هةنديَك جاريش ثيَضةوانةكةي رِ... دؤخةدا وادةزانيَت كات خيَرا دةرِوات 

                                                             

ذنةي رِيَزماني ئاخاوتين كوردي بةثيَي ليَكؤلَينةوةي ليَ: كات ، برِوانة كارةكاني لةبارةي هاوةلَزياتر  بؤ زانياري   - 1
 253 -236: الثةرِة . زمان و زانستةكاني لة كؤرِي زانياري كورد 

2
  399:  ، ص زمن الشعر أدونيس ،    - 
 .82:  ثةرِة، ال 43: مارة نووسةري نويَ، ذ ئازاد خدر ، طؤظاري - 3
4

   995-994: غاستون باشالر ، جماليات المكان، ص    -
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بة لةو دؤخةدا و سةعاتة، بةآلم ذيريي مرؤظ  بةر هةر هةمان ضركةكاتي ئاسايي دةورولةكاتيَكداية 
و  رِايةلَةكاني تةنيوةشاعري كة لة دةقدا كاتي خويَنةرة، كاتيَكة  –م   –كاتي . جياوازي دةزانيَت 

خويَنةريش بة هؤي كاريطةرييةكاني يادةوةري و جيَهيَشتووة، بةي بؤ خويَنةر يشاندنةكةضنني و نةخش
  .خةيالَي داهيَنةرانةوة لة رِيَي دةقئاويَزاندا نيطارةكاني كات دةنةخشيَنيَت

 
اتي نيَو دةقةكة كاتيَكي كراوةية، ضونكة ئةوةي ئةم دةقةي بةردةستمان جيادةكاتةوة ئةوةية ك      

بة  كؤتايي ديَت، لة نيَوان دةستثيَك و كؤتاييشدا كات دةقةكة بة رِابردوو دةست ثيَدةكات و بة داهاتوو
 :وةك . جياجيا دةردةكةويَت ضةند دةم و ساتي

 
 :كاتي رِابردوو 

 
 2 بة ناو تاريكايي كَيو تَيثةِري 

 94 و ترسَيك ماندووي كردووة ِرةنطي ثةثوولة بَيزارةلة ِرةنطاو
 

 :كاتي ئيَستا 
 

 3    كَيو بةرطريكةر و هَيرش بةرة
 4     جيهانيش لَيوي وشكة

 8   لة هؤَلي تاجداري طؤراني و مؤسيقادا
 1   سةرم بة سينطي درةختَيكةوة كردووة

 92  لة درةختةكةوة نزيك دةبَيتةوة منداَلَيك
 93    ثةثوولةي بةسةر شانةوةية 

 
 :كاتي داهاتوو 

 
 6      لة خةو هةسيَت

 7 بة ئارةزوويةكي زؤرةوة دةست بؤ كةمانضة دةبات
 91  حةزدةكةم لة خةو هةَلممةستَينةتا خؤم 

 99   ئةي كازيوةي ناو باخضة فراوانةكان
 95  ةثوولة بةسةرشاني دةمَينَيتةوةنازانَيت ث
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 96 يان بة هؤي شانييةوة دةضنة ناو لك و ثؤثي درةختةكةوة
 97   ئةو كات دةبَيت يارييةكة دةست ثَي بكاتةوة

 98              خةميش لة كؤتايي طةردوون خبوات 
 

كات لةم دةقةدا رِوون دةكةنةوة، كاتي رِابردوو  يذاويتيَكضرِ ،عرييةكانيةشئةم خستنةرِووةي ديَرِ      
دا  ( 93،  92، 1، 8،  4،  3 )ةكاني دا هاتووة، كاتي ئيَستا لة ديَرِ(  94،  2) ةكاني لة ديَرِ

واتة . دا هاتووة(  98,  97,  96,  95,  99, 91, 7, 6) ةكاني هاتووة، كاتي داهاتووش لة ديَرِ
 :كيَرظي كات بةم شيَوةيةية ،ةكاني شيعرةكةبة ثيَي ديَرِ

 

 
 
 

ضونكة كاتةكة يةك كاتي دياريكراو  ،كيَرظي كات لةم دةقةدا وةك دةركةوت هيَلَيَكي ئاسؤيي نيية    
وةك ئةوةي كات لة رِابردووةوة بؤ  .ن نشيَويش نييةيا ،سلؤثيَكي دياريكراوي هةورازهةروةها   ،نيية

يان بة ثيَضةوانةوة، بةلَكو كيَرظةكة شيَوة ثةيذةيةكي نارِيَكة  ،و بةرةو ئايندة بة رِيَكي برِوات ئيَستا
دابةشبووني ساتةكان، رِةوتي زةمةن لةم دةقةدا ئةو ستايلة باوةي نةماوة كة بةهؤي نارِيَكي 

، بةلَكو  ياندا وةك سواري شةمةندةفةريَك ثشووبداتيةك لةدواي يةك ب  و خويَنةر تيَ ساتةكاني
 .ساتةكان ثةرش و بآلون و خويَنةر وةك كةسيَك لةسةر ثليكانةيةكي نارِيَك برِوات بةرز و نزم دةبيَتةوة
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ي دياريكراوي دةقةكة لةطةلَ كات ئةوة رِوون دةكاتةوة كة دةقةكة تةوةرةيةكئةم ياريية وردةي      
دةم و ساتي نيية، كاتي دةقةكة لة ساتة باوةكان دامالَراوة وةك ئةوةي كة شويَ  لة دةقةكةدا لة 

ي ورد و كاريطةري ناو  (شويَنكات ) ئةم دامالَيين كات و شويَنةش بنياديَكي . رِةهةندةكاني دامالَرابوو
 .كي كؤمةآليةتي و طةياندن دامالَيوةلة هةموو ئةركيَدةقةكةية كة زمانة شيعرييةكةي هةندةي ديكة 

 
 يَكي دياريكراودامالَيين دةق لة بكةر: ثيَنجةم 

 
بكةريَكي دياريكراوي وةك تةوةرةي بابةت خويَنةري ئةم دةقة كة ورد دةبيَتةوة دةبينيَت دةقةكة      

و خودي شاعري تةوةرةية، يان  تيَدا نيية، دةقي ئةدةبيي نويَ بة طشيت يةكيَيت بابةتي هةية
 ةويَت كة بةزؤري ئةو ضالَة بكةرة،ضالَيَكي رِيَزماني دةردةكتةوةرةيةكي دياريكراو هةية لة شيَوةي 

بةآلم لةم دةقةدا بةهؤي هةمةرِةنطي بابةتةكانييةوة، هةمةرِةنطي بكةري تيَدا دروست بووة، بةمةش 
 :ياكانيش ئةمانةن لة بكةريَكي دياريكراو دامالَراوة، بكةرة جياج

 
 :كةسي سيَيةمي تاك  -9

 
 9و ئاسوودةوة                   بة دَلَيكي ثِر

 2  بة ناو تاريكايي كَيو تَيثةِري 
 

 عرةكة دةكاتةوةيسةرةتاي ثارضة شةي سةرةوةدا بكةر كةسي سيَيةمي تاكة، ئةم بكةرة لةم دوو ديَرِ
 .بةدةرناكةويَتةوةيَكي ديكةدا رِو دواتر  ون دةبيَت و لة هيض دي َ

 
 :جيهان  -2

 6  لة خةو هةسيَت
 7 بة ئارةزوويةكي زؤرةوة دةست بؤ كةمانضة دةبات

 

 :م   -3

 
 1  سةرم بة سينطي درةختَيكةوة كردووة

 
 كازيوةي ناو باخضة فراوانةكان -4
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 91   تا خؤم حةزدةكةم لة خةو هةَلممةستَينة

 99   ئةي كازيوةي ناو باخضة فراوانةكان
  

 منداأل -5

 92منداَلَيك لة درةختةكةوة نزيك دةبَيتةوة       
 95نازانيَت ثةثوولة بةسةرشاني دةميَنيَتةوة     
 97 ئةو كات دةبيَت يارييةكة دةست ثيَ بكاتةوة

 98خةميش لة كؤتايي طةردوون خبوات    
 

 :ترس -6

 94 و ترسَيك ماندووي كردووة ِرةنطي ثةثوولة بَيزارةلة ِرةنطاو
 

 ثةثوولة -7

 95   نازانَيت ثةثوولة بةسةرشاني دةمَينَيتةوة
 96 يان بة هؤي شانييةوة دةضنة ناو لك و ثؤثي درةختةكةوة

 
و هةريةكةيان يةك  بكةري تيَداية( 7)، دةقةكة وةك لةخستنةرِووي بكةرةكانةوة دةردةكةويَت     
( مندالَ ) و وشةي  دووجار( ثةثوولة ) دووجار و وشةي ( جيهان ) وشةي ، تةنيا بةكارهاتووة جار 

كة بة دةقيَكي  دروست كردووة، دةقةدا لةناوئةم فرة بكةريية فرة بابةتي  .ضوارجار بةكارهاتوون
ئةم فرة بكةريية يارمةتي بنيادي دامالَيين دةقةكة دةدات بةوةي كورت دادةنريَت، بةهةمان شيَوة 

 .دةكاتدةرة تةوةرةي بابةتةكان ، كة ببيَتةسةآلتي يةك بكةري دياريكراو لة ذيَر ددةقةكة 
 
 
 
 
 
 

 خويَندنةوةيةكي واتايي بؤ هيَماكاني نيَو دةقةكة  –مندالَيَيت دامالَيين مرؤظ لة : بةشي دووةم 
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كة كارلةسةر  ،زماني شيعري لةم دةقةدا ثابةندي بنياديَك بووةوةك لة بةشي يةكةمدا دةركةوت،       
ئةم دامالَينة  كة قسةكردني ئاسايي ثيَي دةناسريَتةوة، ،شتانةي دامالَيين دةق دةكات لة هةموو ئةو

دةقةكة كؤمةلَيَك بابةتي خستووةتةرِوو كة لةرِووي . لة واتاي طشيت دةقةكةدا رِةنطي داوةتةوة
بةآلم بنيادي دامالنَي لة ناو دةقةكةدا توانيويةتي ئةو رِستة  وةندي واتاييةوة لة يةكرتي دوورن،ثةي

ريزبةندي قؤناغةكاني ذيريي مرؤظ خباتة ة بةجؤريَك كؤ بكاتةوة كة لة كؤي هةموويانةوة لةيةك دووران
 :ساويلكةييةوة بؤ ثيَطةيشنت، وةك لةم خاآلنةي خوارةوة رِوون كراوةتةوةرِوو لة 

 
 :ي الي مرؤظباك سروشيت ساويلكةيي و بيَ: يةكةم 

 
 ذيانداك دةست ثيَدةكات، كة بةناو تاريكايي با ساويلكةو بيَمرؤظيَكي  ويَناكردنيدةقةكة بة        

ة لةطةلَ ئةوةي لة كةسيَكةوة ئةم. بيَئةوةي ئامادةي هةلَطرتين قورساييةكاني ذيان بيَت تيَدةثةرِيَت
هةموو مرؤظيَك رِيَذةيةكي  ضونكة ،بؤ كةسيَكي ديكة جياوازة، بةآلم بة طشيت دياردةيةكي مرؤظينيية

تا ئةو رِادةية لةخؤي  ،دةكات ي بيَنيازيةي كةوا لةخؤبايي دةبيَت و منايشساويلكةيي تيَداية لةوكات
هةنديَك جار وا هةست . ثالن و بةكارهيَناني هؤكارةكاني سةركةوت  ثشت طويَ دةخاتدلَنياية كة 

كةوت بةخت و رِيَ و ثشتيان ثيَدةبةستيَت و هةنديَ جاريش ثشت بة دةكات ئةزمووني رِابردووي زؤرة
م ساويلكةيي و بيَباكيية لة ئة .كة لة جةجنالَي ذياندا سةركةوتين بؤ بيَننة بةردةست ،تدةبةستيَ

 :ديَرةكاني يةكةم و دووةمدا دةردةكةون 
 

 9و ئاسوودةوة        بة دَلَيكي ثِر
 2 بة ناو تاريكايي كَيو تَيثةِري 

 
ي سيَيةمةوة دةقةكة مرؤظ لةوة ئاطاداردةكاتةوة كة ذيان ئةم جؤرة بيَ باكيية لة بةآلم هةر لة ديَرِ    

 .ياسا طةردوونييةكاني ذيانةوة ثابةندكراوة و بة رِيَسامرؤظ قبوولَ ناكات، ضونكة مرؤظ لة بنضينةوة 
 
 : بكةويَتسةر بةرزاييةكانيدا سةربةناتوانيَ  ةسةي ثابةندي ياساكاني ذيان نةبيَت،ئةوك:  دووةم 

لة ميَذووي مرؤظايةتيدا هيض ثالَةوانييةتييةكي رِاستةقينة و ياساكاني ذيان وةك خودي ذيان كؤن ،      
، بة كة ثيَضةوانةي ياساكاني ذيان رِةفتاري كردبيَت ،تةنانةت ئةفسانةييش بؤ كةسيَك تؤمار نةكراوة

يي ثةيوةست بووني مرؤظ دةكةن بة طرينطثيَضةواةوة هةموو كةلةثوووري مرؤظايةتي باس لة 
بةرطريكةر ، ) ةخت كردنةوة لةسةر ئةو ضةمكة، ئةم دةقة دوو دةستةواذةي ــبؤ ج .ةوةــياساكان

لةسةر هةموو مرؤظيَك جيَبةجيَ بؤ ئةوةي رِووني بكاتةوة ياساكاني ذيان  ي بةكارهيَناوة( هيَرش بةر 
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رِووي شويَنةوة ضةمكي بزاوتين بةردةوام دةطةيةن ، لة لة دةبيَت لة هةر دؤخيَكدا بيَ، هةردوو وشةكة 
كة  ،، بةرطريكةر رِيَطاناداتن و جيَبةجيَكردني رِاستةوخؤ دةطةيةن ناوي بكةررِووي واتايشةوة 

كةواتة جةخت . لة كةساني سنوور بةزيَ  نيَتةوةةزيَندريَ، هيَرشبةريش تؤلَة دةستيَسنوورةكاني بب
بةر بة طالَتةثيَكةران و زؤر دلَرِةقة بةرانكة ذيان  ،لةسةر ئةسةر ئةوةي ر بة زةقي كراوةزؤكردنةوة 

 :ي سيَيةمدا ديارةوةك لة ديَرِ. بةزيَنةراني سنوورةكاني 
 

 3 كَيو بةرطريكةر و هَيرش بةرة   
 

ديكة  سلَةتيخةدوو رِاستةوخؤ  بؤ زياتر رِوون كردنةوةي ئةم رِاستيية، لةدواي ئةم دةربرِينةوة     
شرييين بةكةسانيَك  .يةكة ذيان بؤ هةمووكةس وةك يةك بةخشندة ني ،، يةكةميان ئةوةيةباس دةكات 

شيَل دةكات، و ياساكاني ثيَ بؤ ئةو مرؤظةي بيَباكةدةبةخشيَت و طةرووي كةسانيَكيش تالَ دةكات، 
بةزةييان تيَدا نيية ، وةك لة ، واتة هيض دلَؤثيَك لة سةرضاوةكاني بةخشندةيي و ميهرةباني ذيان وشك 

 :دا ديارة (  4)ي ديَرِ
 

 4جيهانيش لَيوي وشكة     
 

كة ذيان ضاوديَرييةكي يةكجار وردي مرؤظ دةكات، طرتةي هةموو وةسفي دووةميش ئةوةية       
ني كة هةوالَدةرةكة ويذدا ،هؤكار و بةلَطةي ئةم وردييةش ئةوةيةمجوجوولَيَكي مرؤظي لةال ثاريَزراوة، 

رِازينابيَت خاوةنةكةي لة و  لةسةر ياساكاني ذيان ثرؤطرام كراوةكة  ،مرؤظ خؤيةتي، ئةو ويذدانةي
 :وةك لة ديَري ثيَنجةمدا دةردةكةويَت . رِاسيت البدات و بة رِةمةكي بذيت

 
 5طوَيي سووك و مةست بة لةرينةوةي ئاواز      

 
كة سزايان دةدات، لةئاست هاوارةكانيان وةك  ،ئةم ذيانة طويَي لة نالَةي ئةو كةسانة نيية     

حةزي خؤي ، داد و فيغانةكانيان خةوي قوولَي ئةو تيَكنادات، ئةو بة واية و خةوالَوو كةسيَكي مةست
ني دةذةنيَت و ئاواز دروست دةكات، وةك لة كاذيَيةكاني هةموو ئارةزوويةكةوةبة هةلَدةسيتَ و 

 :دا ديارة(  7،  6) ةكاني ديَرِ
 

 6      خةو هةسيَت لة
 7 بة ئارةزوويةكي زؤرةوة دةست بؤ كةمانضة دةبات
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ثةند بة مرؤظـ ، بةآلم مرؤظ  بةرانبةركةواية ئةمة ذيان و رِاستييةكةيةتي و ئةمة هةلَويَستييةتي      

وةرناطريَت و بةردةوام هةلَةكاني رِابردووي دووبارة دةكاتةوة، هةرطيز ئاورِيَكي رِاستةقينة لة 
و  سةرةجنامي ثيَشينانةكاني خؤي ناداتةوة بؤئةوةي بة يةكجاري كؤتايي بةم مةرطةساتة بهيَنيَت

بةري بة شيَوةيةكي هارمؤني لةطةلَ جناو دةست ثيَبكات و خؤي و دةورودؤخيَكي نويَي هاوطو
و لةويَدا  بةرزتري  خالَي سةركةوت ليَرةدا واتاي دةقةكة دةطاتة . ئاوازةكاني ذيان دةست ثيَبكاتةوة

كةسي زيرةك و دانا هيض بواريَكي بؤ ناميَنيَتةوة جطةلةوةي وةك سةيركةريَكي يارييةكان سةيري 
دةرةجنامةكانيان بكات، كةسي دانا زووتر زؤري نووسي ، زؤري طوت ،  مرؤظ و هةلَسوكةوتةكاني 

 . هةرطيز ئاورِي ليَ نةدايةوةزؤري رِوونكردةوة، بةآلم مرؤظ 
 

 :اعري وةك دانايةكي سةيركةري ياريش: سيَيةم 
 

شاعري لة ناوةرِاسيت ئةم ثارضة شيعرةدا دةردةكةويَت بؤئةوةي هةلَويَسيت خؤي رِوون بكاتةوة      
ئةو دانايةية كة  ،و رِيَساكاني ذيان بكات، بةلَكو ئةو كة طالَتةبة ياسا .ئةو لةو كةسة ساولكانة نيية

ضونكة  ،سةيري مرؤظةكان و سةرةجنامةكانيان دةكات بة بيَئةوةي بتوانيَت هيضي ليَ بطؤرِيَت
بةهؤي ئةم داناييةوة حالَي ئةو حالَي مرؤظي . ياساكاني ذيان رِيَطة بة طؤرِيين سةرةجنامةكان نادةن

اوي ئاسوودةييةوة سةري بة سينطي بة تةوضارةرِةش نيية، ئةو لة هؤلَي تاجداري طؤراني و مؤسيقادا 
ةكاني وةك لة ديَرِ  .درةخيت ذيان كردووة و تا خؤي حةزنةكات كازيوةي بةرةبةيان خةبةري ناكاتةوة

 :دا ديارة ( 99، 91، 1، 8) 
 

 8     لة هؤَلي تاجداري طؤراني و مؤسيقادا
 1           سةرم بة سينطي درةختَيكةوة كردووة

 91 ةو هةَلممةستَينة        زدةكةم لة ختا خؤم حة
         99        ئةي كازيوةي ناو باخضة فراوانةكان

 
شاعري ليَرةدا دانايةكة سةيري تةماشاي مرؤظةكان دةكات ضؤن هةلَةدةكةن و ضؤن سزاكةي      

 ،ضؤن رِةورِةوةي ذيان لةطةلَ خؤي  بةرةو سةرةجنامي كؤتايي دةيانبات، ئةوان حةزبكةن دةضيَذن،
 .ضؤنييةتي رِؤيشتنةكة هةلَبذيَرن ، تةنيا دةتوان  وةك شاعري هةر دةرِؤن .يان نا

 :ووبةرِووي بةرثرسياريَتييةكاني خؤي ببيَتةوةدةبيَ مرؤظ رِ: ضوارةم 
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ذياني  منوونةي دواي ئةوةي شاعري ضريؤكي ذياني طيَرِايةوة، بة شيَوةي طرتةيةكي سينةمايي     
و تيَيدا شيكاري  كة هةموو مرؤظةكاني ديكةش هةمان كؤثي ئةو منوونةيةن ،مرؤظيَك دةخاتة بةرضاو

ئةو ئةجنامة رِوون دةكاتةوة كة هةموو مرؤظيَك لة هةر  ئينجا، دؤخي دةرووني و ذيريي مرؤظ دةكات
و بةرثرسيَتييةكاني  رِووبةرِووي خودي خؤي بيَتةوةدةبيَ يان ساويلكةييدا ب ،  ،ئاستيَكي دانايي

و  ، ئةمةش لةبةر ئةوةية هةموو مرؤظةكان يةك سةرضاوةيان هةيةيان ثشت طويَ نةخاتلةذ ،خؤي
بةرةو يةك كؤتايي دةرِؤن و كةسيش لةكةس داناتر نيية، بةلَكو ئةوة خودي مرؤظة برِيار دةدات 

وةك كةوابيَ رِؤيشنت لةطةلَ كارواني ذيان هةلَبذاردني تيَدا نيية و بة زؤرة،  .يان ساويلكة ،دانابيَت
ي خؤي بة ئازادكة  ،تةنيا ئةوة بؤمرؤظ هةيةئةوةي هاتنةناو خودي ذيانيش هةلَبذاردني تيَدا نةبووة، 

بةزؤر ئةو ئازادييةي  ،دةلَيَت( سارتةر ) بذيَريَت، مرؤظ لةو دؤخةدا وةك ضؤنييةتي رِؤيشتنةكةي هةلَ
، لةم دةداتـلةمةوة بةرثرسيَيت سةرهةلَي تالَة ، ؤلؤذي ئةنتـــــبةسةردا سةثيَندراوة، ئةمة رِاستييةك

هةروةها لة رِيَطاكاني خؤدزينةوة لة تاكةكان لة رِادةي هةلَطرتين بةرثرسيَتيدا جياوازن، ) ةوة ـــخالَ
هةنديَك كةسيش بةرثرسيَتييةكاني خؤيان دةخةنة سةرشاني كةساني . بةرثرسيَتيشدا هةرجياوازن

 هةلَطرتين بةرثرسيَتييةوة سةرضاوة لة ،ةرثرسيَيت لة ترسبنةضةي خؤدزينةوة لة ب. 1( .....ديكة 
ئةو درةختةي . ييةكاني مرؤظ دةذميَردريَتةكيَك لة طريَ دةروونيية ئةنتؤلؤذ، ئةو ترسةي بة يدةطريَت

سةرضاوةي لة دةقةكةدا هاتووةو النةي بةختةوةري شاعري و شويَين خةوي شريي  و دلَئارامييةتي، 
ئةو مندالَة واتة ،  دةنيَتتازة يةكةمني هةنطاوةكاني لةطةلَ ذياندا كة  ،بؤ مرؤظيَكدلَةرِاوكيَ و ترسة 

واتة كةمرتي  و سووكرتي  بةرثرسياريَيت لة سةرةتاي ئةزموونييةتي و ثةثوولةيةكي بةسةر شانةوةية 
س دةبيَت، ئةستؤداية، بةآلم ضونكة نازانيَت هةنطاوي دواي يةكم هةنطاو ضيية، تووشي دلَةرِاوكيَ و تر

 :وةك لة دةقةكةدا ديارة 
 

 92    منداَلَيك لة درةختةكةوة نزيك دةبَيتةوة
 93 ثةثوولةي بةسةر شانةوةية 

 94 و ترسَيك ماندووي كردووة ِرةنطي ثةثوولة بَيزارةلة ِرةنطاو
 

 :ترس لة بةرثرسيَيت : ثيَنجةم 
هةسيت ترس و دلَةرِاوكيَ دةنيَت،  هةنطاوكاتيَك كة مرؤظ بة زؤرليَكراوي بةرةو درةخيت ذيان       

، ترس لةوةي ئاية هةتاهةتاية هةر بةرثرسة؟ يان دايدةطريَت، ترس لة نادياري و نارِوونيي داهاتوو
و  ئةم ثرسيارانة يان زياتر دةبيَت؟ ،هةر ئةو برِةيةئةو بةرثرسيَتيية بؤي هةية رِزطاري ببيَت ؟ 

                                                             
1

 17 :، ص  مدخل إلى العالج النفسي الوجودي ، رولو ماي و إرفيم يالوم   - 
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كاتيَك بيةويَت بة تةنيا هةست رهة ،ترس و دلَةرِاوكيَ دادةثؤش هاوشيَوةكاني، مرؤظ بة خةرمانةيةكي 
 :دا ديارة (  96،  95) وةك لة ديَري . لةخؤي رِابطريَت، هةموو ئةمانة بة دةورييةوة كؤدةبنةوة

 
 95نازانَيت ثةثوولة بةسةرشاني دةمَينَيتةوة        

 96 يان بة هؤي شانييةوة دةضنة ناو لك و ثؤثي درةختةكةوة
 

 :ة رِاستييةكاني ذيان و ثيَطةيشنت تيَطةيشنت ل: شةشةم 
بةلَكو هةمووان دةذي  و . سروشيت ذيان وانيية كة كةساني دانا نةمر ب  و ساويلكةكانيش تيَبض      

هةموو . ي بة ئةركةكاني ناداتطرينطمرؤظ لة سةرةتاوة  هؤكاري ئةوةية ، ئةمة هةمووانيش دةمرن
هؤكارةكاني ذياني باش جا مرؤظ هةية . مرؤظيَك دةبيَ ذيان بة هةموو وردةكارييةكانييةوة بضيَذيَ 

، بةآلم لة كؤتاييدا و كاتيَ باري بةرثرسيَتييةكةي دةكات، هةيشة بة رِةمةكي دةضيَتة ناوكاروان ئامادة
ئةم . ة ماناي بةرثرسيَيت دةكات، ئةوكاتة هةست بيةكجار طران دةبيَت و باجي هةلَةكاني زؤر دةب 

، وا لةمرؤظ دةكات  هةستكردنة بة طراني بار و سةخيت باجي هةلَةكان، هةنطاونانة بةرةو ثيَطةيشنت
 . ئةطةر كاتيش درةنطي كردبيَت ،خؤي كؤبكاتةوة و ئامادةكاري بكات

 
لة كؤتايي دةقةكةيدا  (ة تا كؤتايي قسةكةر – 8ديَري  –لة ناوةرِاسيت دةقةكةوة  كة) شاعري      

 :دةلَيَت ، كة لةسةرةتاي دةقةكةوة رِيَي بؤ خؤش كردبوو  ،يية تةواو دةضةسثيَنيَتئةو برية ئةنتؤلؤذ
 

 97 ئةو كات دةبَيت يارييةكة دةست ثَي بكاتةوة
 98 خةميش لة كؤتايي طةردوون خبوات 

 
، شيَوة رِاستةكةي دةست ثيَبكاتةوةمرؤظ دةبيَ دواي هةموو هةلَةكاني سةرلةنويَ ياري ذيان بة      

 .شيَوةرِاستةكةش ئةوةية رِةضاوي سةرةجنام و كؤتايي بكات
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 مرؤظ لة هةرزةبريكردنةوةوة بةرةو ثيَطةيشنت(   9 – 2)هيَلَكاري 
 ئةجنام                                                                         
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 :ئةجنامانةي خوارةوة ليَكؤلَينةوةيةدا دةطةينة ئةو ئةملة كؤتايي 

 
دامالَيين زمان لة ئةركة كؤمةآليةتيي و كؤت و ثيَوةندة رِيَزمانييةكان، فرةواتايي و فرة  .9

بةثيَضةوانةي ئةوةي . ويَنةيي شيعري دروست دةكات و خولطةي بةردةواميي واتا بنيات دةنيَت
 .ئاسايي دووربكةويَتةوة ئةوةندة نامؤدةبيَت وا بزانني زماني دةق هةرضةند لة زماني

ئةوةي هيَماي  طةلَشاعري لة دروستكردني بنيادي دامالَني سةركةوتووبووة، ضونكة لة .2
كردني واتاي بةكارهيَناوة، كةضي كؤنرتؤلَي رِايةلَ جياجياي زؤرو ويَنةي تةواو ئةبسرتاكيت

 .اوةلةدةست نةد

رِةوشتيية  زؤر ثابةندي بنةمادةقةكة دةقيَكي نويَية لة رِووي فؤرم و بابةتةوة، كةضي  .3
نيَوان بةها كؤنةكان و كالسيكييةكانة لة قبوولَنةكردني هةرزةيي و بيَباكيدا، ئةم طوجناندنةي 
 .فؤرم و بابةتي سةردةمة، لةخالَة نهيَنييةكاني درةوشاوةيي دةقةكةية

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سةرضاوةكان
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 كتيَب: يةكةم 
ذنةي زمان و زانستةكاني لة كؤرِي زانياري رِيَزماني ئاخاوتين كوردي بةثيَي ليَكؤلَينةوةي ليَ .9

 .، هةوليَر 2199، دةزطاي ضاث و بآلوكردنةوةي ئاراس ، كورد
 .2115، بيروت ،  6ار الساقي ، طأدونيس، زمن الشعر، د .2

عادل مصطفى : العالج النفسي الوجودي، ترجمةرولو ماي و إرفيم يالوم، مدخل إلى  .3

 .  9111، دار النهضة العربية ، بيروت، .( د)

 . 2111، عالم االلكتب الحديث، اربد ، 9، المكان وداللته، ط( د . أ) صالح ولعة  .4

، دار المعارف بمصر ، ؟ ،  2علي الجارم ومصطفى امين ، النحو الواضح ، ج .5

9166 . 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  4الزمن ، ط  غاستون باشالر ، جدلية .6

 . 2191والتوزيع، بيروت ، 

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  2غاستون باشالر، جماليات المكان، ، ط .7

 .9184بيروت ، 

 . 2118، بيروت ،  9فتحية كحلوش ، بالغة المكان، مؤسسة اإلنتشار العربي ، ط .8

وث في النص األدبي ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، محمد الهادي الطرابلسي ، بح .1

9188  . 

 ديوان : دووةم 
سةراني و، يةكيَتيي نو بةرطي دووةم( ديوان ) سي سالَ شيعر، سةباح رِةجندةر ،  .91

 .2192ضاثخانةي رِؤذهةآلت ، هةوليَر،  ضاثي يةكةم ،  كورد ،
 

 طؤظار: سيَيةم 
 .2118يةكةمي ، تشريين  43نووسةري نويَ، ذمارة  .99
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 :ئةجنام
دامالَيين زمان لة ئةركة كؤمةآليةتيي و كؤت و ثيَوةندة رِيَزمانييةكان، فرةواتايي و فرة  .9

بةثيَضةوانةي ئةوةي . ويَنةيي شيعري دروست دةكات و خولطةي بةردةواميي واتا بنيات دةنيَت
 .دووربكةويَتةوة ئةوةندة نامؤدةبيَتوا بزانني زماني دةق هةرضةند لة زماني ئاسايي 

شاعري لة دروستكردني بنيادي دامالَني سةركةوتووبووة، ضونكة لةطةلَ ئةوةي هيَماي  .2
جياجياي زؤرو ويَنةي تةواو ئةبسرتاكيت بةكارهيَناوة، كةضي كؤنرتؤلَي رِايةلَكردني واتاي 

 .لةدةست نةداوة

بابةتةوة، كةضي زؤر ثابةندي بنةمارِةوشتيية دةقةكة دةقيَكي نويَية لة رِووي فؤرم و  .3
كالسيكييةكانة لة قبوولَنةكردني هةرزةيي و بيَباكيدا، ئةم طوجناندنةي نيَوان بةها كؤنةكان و 

 .فؤرم و بابةتي سةردةمة، لةخالَة نهيَنييةكاني درةوشاوةيي دةقةكةية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


