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دەق

٧لةتيف هةَلمةتسؤفيطةري و ئاين و فةلسةفة...

١٥نةجات حةميد ئةحمةدبةدواداضوونَيكي فيكري دةربارةي تؤثي...

٣١بابةك سةحرانةوةردظالديمير ماياكؤفسكي سةرهةَلدان و...

٤٩لةتيف فاتح فةرةجلةتيف هةَلمةت شاعيرى ثةيظة جوانةكان...

٥٦شَيركؤ شةريفبازنة راخراوةكانى بابل و هةوَلَيك بؤ...

٦٢سةباح رةنجدةرزةماني بزربوو: فاتيح عزةدين...

٨٧شةيما بةدريونبوون...

٧١ناَلة حةسةن خةونة سؤزانييةكاني من و ضةند ثيتَيكي...

٧٥ثةري شَيخ ساَلحضةند شيعرَيكي كورت...

٨٠كةذاَل ئيبراهيم خدرتريفةي مانط و غةمطيني دَلم...

٨٩موحسين ئاوارةطوَلَيك بؤ خؤشةويستى باخضةيةك بؤ...

٩٣زياد نادر عاَلآليىنةبا بؤنى نيشتمان كةم...

٩٧ راهؤز ثَينجوَينى بهَيَلة رةنطت بطرم دؤست...!!  

١٠٤ئةنوةر عومةر ئَيوارةيةك  مريةم بةدوو ثةلكي زةردةوة...

١٠٠مستةفا زاهيدىهيض و تةنانةت هيض...



وەرگان

ھونر

١٤٢ ئازاد بةهينضارلز ديكنز و رؤماني كؤمةآليةتي...

١١٣ رةزا حةمةكتَيب سووتاندن نزيكةي ٨٠ ساَلَيك...

١٢٦عةبدولخالق يةعقووبيشؤِرشي ثاش ثَيكهاتةخوازي...

١٣٥كارزان محةمةدطفتوطؤيةك لةطةَل ئةرنست هةمةنطواي...

١٤٧جةواد حةيدةري ئيتر كاتي ئةوةية من بِرؤم...

١٥٣تةها ئةحمةد رةسوَلثؤلَينكردنى هونةرى هاوضةرخ...

١٦٤و.محةمةد ئةديبيوتووَيذ لةطةَل شةهرام نازري...

١٨٣سيروان رةحيمتةقوا كاركردنَيكي ورد لةسةر ئيسالمي...

١٨٨و. ئةكبةر حةسةنئيستاتيكاي بَيدةنطي ء  كولتووري ذاوةذاو...

١٩٣ - ٢٠٠پشانگی كتب
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لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةتسؤفيطةري و ئاين و فةلسةفة

نةجات حةميد ئةحمةدنةجات حةميد ئةحمةدبةدواداضوونَيكي فيكري دةربارةي تؤثي ثَي

لةتيف فاتح فةرةجلةتيف فاتح فةرةجلةتيف هةَلمةت شاعيرى ثةيظة جوانةكان

شَيركؤ شةريفشَيركؤ شةريفبازنة راخراوةكانى بابل و هةوَلَيك بؤ تَيطةيشتن لة مَيذوو

سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةرزةماني بزربوو: فاتيح عزةدين

بابةك سةحرانةوةردبابةك سةحرانةوةردظالديمير ماياكؤفسكي سةرهةَلدان و سةرةتا...
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وةكو  هةر  و  ناودَيركراوة  طؤشةطيران  بةثَيشةواي   (]¬ بن  (واصل 

ثَيدراوة،  ئاماذةي  دا  ـ  الفلسفة  و  الدين  بين  الصوفية  ـ  كتَيبـي  ٨ي  لةالثةِرة 

دادةنيشت.  زؤر  بةسريدا  حةسةني  شَيخ  جظاتي  كؤِرو  لة  عةتا  كوِري  واسَلي 

نيية،  باوةِردا  بَي  باوةِردارو  لةنَيواني  جياوازي  دةيطوت:  لةبةرئةوةي  بةآلم 

ئيتر  و  كةوت  دواي  عةبيد  كوِري  عةمري  دةريكردو  بةسري  حةسةني  شَيخ 

ئةم  طؤشةطيربوون..  دووركةوتنةوةو  بةسري  حةسةني  لةشَيخ  هةردووكيان 

لةجؤرةكاني  جؤرَيكة  سؤفيطةرييةوةو  خانةي  ناضَيتة  طؤشةطيريية  حاَلةتي 

لَيدةدةن  ئةوة  الفي  سؤفَيكان  هةموو  ئةوةية  سةير  خوداثةرستي.  و  ثارسايي 

ثَيغةمبةرة  سةرضاوةكةشي  عةلييةو  ئيمامي  شوَينهةَلطرتووي  رَيبازةكةيان  كة 

عةلي  ئيمامي  ثَيغةمبةرو  بنةمايةو  بَي  سؤفَيكان  قسةيةي  ئةم  بةآلم  (د.خ)، 

ثَيشةواي جؤرَيك لةجؤرةكاني ثارسايين و قورئاني ثيرؤز، كة كتَيبـي خوايةو 

لةطةَل  دوورةو  زؤر  سؤفيطةرَيتييةوة  لة  خوارةوة،  هاتؤتة  ثَيغةمبةر  بؤ 

وتةني  كورد  ثارسايش  و  سؤفيطةرَيتي  نَيواني  جياوازي  تةبايةو  ثارساييدا 

ئاسمان و رَيسمانةو هةموو نووسةرو لَيكؤَلةرة شارةزاكاني بةبَي سَي و دوو 

بةسري  حةسني  شَيخ  دةدةن.  رَيبازةكة  هةردوو  تةواوي  بةجياوازي  ئاماذة 

سؤفيطةري
و   

ئاين   
و    

فةلسةفة    

لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةت
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رَيبازي  سؤفيطةري  رَيبازي  دةربِريوة  كةواي  سؤفييانةي  طةورة  لةو  يةكَيكة 

قسةيةي  ئةو  سةلماندني  بؤ  و  (د.خ)  بووة  محةمةد  موسَلمانان  ثَيغةمبةري 

خوري  هةموويان  هةر  بينيوة  بةدر  شةِري  لةياراني  كةسم  حةفتا  طوتوويةتي 

بارةيةوة  لةم  نةِراستَينراوةو  نييةو  ثاَلثشتي  قسةية  ئةم  بةآلم  بوون.  ثؤش 

بن  علي  هاتووة،  والفلسفة)دا  الدين  بين  (الصوفية  (٩)ي  لةالثةِرة  هةروةكو 

المديني بةيةعقوبي كوِري شةبيهي طوتووة ئةم قسةيةي شَيخ حةسةني بةسري 

لة راستييةوة دوورةو ياراني بةدر كة فةرموودةيان لَيوةرطيراوة لةثةنجا كةس 

:›¯¬\ :2à) ضواري  بةشي  (٥٦٧-٥٦٨)ي  لةالثةِرة  وةكو  (قتادة)ش  و  كةمترن 

هيض  لةطةَل  طفتوطؤي  بةسري  حةسةني  شَيخ  طوتوويةتي  باسكراوة  دا   (¯efl÷\

بن  عبدالرحمن  وةكو  لةوةش  جطة  نةكردووة.  بةدردا  شةِري  ياراني  يةكَيكي 

حةسةني  شَيخ  دةَلَي:  ئاماذةثَيكراوةيدا  كتَيبـي  (٩)ي  الثةِرة  لة  نموس  محمود 

بةسري هيض كتَيبَيكي زانستي لةم بارةيةوة لةثاش بةجَينةماوة، ضونكة لةدواي 

مردني خؤي بةئاطاداري عةبدوآلى كوِري هةموو كتَيبةكاني لةاليةن سهيل بن 

سووتَينراون  كتَيبةكاني  بؤية  من  بةِراي  سووتَينراوة.  الباهلي-يةوة  الحصين 

مةالو  و  قازي  نيطةراني  و  تووِرةبوون  مايةي  سؤفيطةرَيتي  رَيبازي  ضونكة 

بووةو  ئيسالمي  فيقهي  و  شةرع  ثَيضةوانةي  زؤر  بووةو  ئايني  زاناياني 

كةساني  و  خةَلك  لةالي  متمانةي  بةوة  ويستوويةتي  بةسري  حةسةني  شَيخ 

ئاينثةرةوة بؤ ثةيدا بكات كة بَلَي طواية ئةم رَيبازةي لةياراني شةِري بةدرةوة 

بةآلم  (د.خ)،  ثَيغةمبةرن  شوَينكةوتووي  بوارةدا  لةو  ئةوانيش  ماوةتةوةو  بؤ 

بؤي نةضؤتة سةرو لةئةنجامدا دانراوةكاني هةموو سوتَينراون.

مةكي  تاليبى  ئةبو  كة  ياد  بَينينةوة  ئةوةش  دةبَي  بةرةدا  سةرو  لةم   

(قوت  كتَيبـي  داناوةو  سؤفيطةرَيتي  بؤ  ثَيِرةوي  بةرنامةو  كة  كةسة  يةكةمين 

ئاماذة  واالنهاية-دا  البداية  كتَيبـي  لة  كسير  ابن  ئةوةو  لةنووسيني  القلوب) 

لةفةرمودةي  ثِراوثِرة  مةكي  تاليبى  ئةبو  القلوب-ي  قوت  كتَيبـي-  دةكات  بةوة 

دةستهةَلبةست و بَي بنةما، شاياني باسة ئةبو تاليبى مةكي لةكتَيبـي ناوبراويدا 

ئةوة روو ماَل دةكات كة شَيخ حةسةني بةسري يةكةم كةس بووة كة ثَيِرةوي 

رَيبازي سؤفيطةرَيتي كردووةو ماناكاني ئاشكرا كردووةو طرؤظ و درؤظ و 

نوونكةكاني خستؤتةِروو و قسةي وةهاي كردووة لةهيض كةسَيكي هاوضةرخي 

وةرطرتووة  لةكَي  ئاخاوتنةت  ئةمجؤرة  ثرسييوة  لَييان  كة  نةبيستراوةو  خؤي 

كَيت  لة  تؤ  ثرسيوة  حوزةيفةيان  لة  كة  اليمان)  بن  (حزيفة  لة  طوتوويةتي 
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وةرطرتووة طوتوويةتي لةثَيغةمبةرةو (د.خ) وةرمطرتووة.

رَيبازة  ئةم  بةسري  حةسةني  شَيخ  لةسةردةمي  بؤضي  دةثرسم  من  بةآلم 

لةو  رَيبازة  ئةم  ثَيِرؤنةكردني  بَيطومان  نةكردووة.  ثَيِرؤي  كةس  شاراوةتةوةو 

رَيبازي  ويستوويةتي  بةسري  حةسةني  شَيخ  كة  دةسةلمَينَي  ئةوة  ماوةيةدا 

بة  و  زؤردارةكي  زؤري  بة  ئيسالمي،  فيقهي  و  لةشةرع  الدانة  كة  سؤفيطةري 

بةَلطةي بَي بيرساو بَي بنةما، بداتة ثاَل ثَيغةمبةرو ياراني بةدر، دروودي خوايان 

سووتَينراون  كتَيبةكاني  هةموو  دةرةنجام  سةرو  نةضؤتة  بؤي  بةآلم  بَيت.  لَي 

الكمال-  تهزيب  في  كتَيبـي-  نووسةري  لةمبارةيةوة  نةبَي،  كَيتبـي  يةك  تةنها 

يةمانيدا  كوِري  حوزةيفةي  بة-المزي-هةروةها-الزبهي-لةذياننامةي  ناسراو 

لةحوزيفةوة  فةرموودةي  بةسري  حةسةني  شَيخ  كة  ناكةن  بةوة  ئاماذة 

وةرطرتبَيت لة راستيدا شَيخ حةسةني بةسري ئةم رَيبازةي لةضاووط و ذَيدةرة 

زؤرجار  كة  ئينجلةوة  و  لةتةورات  بةتايبةتي  وةطرتووة.  نائيسالمييةكانةوةو 

فةرموودةو  وايان  وادةطوترَي  لةتةوراتدا  دةيطوت  كؤبوونةوةكانيدا  لةكؤِرو 

وايانكردووةو زةبوور واي نووسيوةو ...هتد.

والفلسفة- الدين  بين  -الصوفية  كتَيبـي  ١١ي  لةالثةِرة  وةكو  باسة  شاياني 

ثشتطيريي  هيضيان  (قتادة)  (النسائي)و  حجر)و  كة(ئيبن  دةخاتةِروو  ئةوة  دا 

رَيبازي  ئةم  طوتوويةتي  كة  ناكةن،  بةسري  حةسةني  شَيخ  لةقسةكاني 

قسةكاني  هةموو  و  (د.خ)  ماوةتةوة  بؤ  لةثَيغةمبةرةوة  سؤفيطةرَيتييةم 

ماوةية  ئةم  دةكرَي  و  دةكةن  ناوزةد  ئاراست  بنةماو  بةبَي  بارةيةوة  لةو 

بةقؤناغي  دةكرَي  كة  ئةوة  دواي  بةآلم  سؤفيطةري،  يةكةمي  قؤناغي  ناوبنَيين 

و  فةيلةسووفان  هزري  قؤناغةدا  لةم  و  بكةين  ناودَيري  سؤفيطةري  دووةمي 

ئاماذةثَيكردن  بةبَي  و  بةداثؤشراوي  بةئاشكراو  بيرمةندان  بيروبؤضووني 

ئاميتةي رَيبازي سؤفيطةري بووةوة لةم بوارةدا جابري كوِري حةياني كووفي 

فةلسةفة  ناواخني  بينيوةو  باآليان  رؤَلي  ثَيِرؤكارانيان  و  ميسري  زةنووني  و 

شةهابةديني  لةمبارةيةوة  كردووةو  رَيبازةكة  تَيهةَلكَيشي  يؤنانييان  كؤنةكاني 

ميسري  زةنووني  كة  دةخاتةِروو  ئةوة  بةكوذراو  ناسراو  سةهرةوةردي 

لةويشةوة  كردووةوة،  ثيِرؤي  وةطرتووةو  فيساغؤرسي  فةلسةفةي  هةوَيني 

طةيشتؤتة طةورة سؤفي ناسراوي سةهلي تةستري و ثَيِرؤكاراني دي رَيبازي 

سؤفيطةري. جابري كوِري حةياني كووفي كة زؤربةي سةرضاوةكان بة يةكةم 

قوَلبؤوة  بيردا  و  هزر  و  كيميا  زانستي  لة  عيراقدا  لة  دةكةن،  ناودَيرى  سؤفي 
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لةطةَل  خؤي  ثةيوةستةطي  و  عةرةبي  بة  كرد  ئةرستؤي  كتَيبَيكي  ضةند  و 

لَيكدي  ئيسالمي  فيقهي  شةرع  و  سؤفيطةرَيتي  و  كرد  تؤَل  و  توند  فةلسةفةدا 

داِرشت  خؤي  ثَيطةي  نائيسالمي  بنةمايةكي  لةسةر  سؤفيطةرَيتي  و  دابِري 

شةرعي  لة  كة  دةردةبِرن  ئةوة  ئاشكرا  بة  ئاخاوتنةكانياندا  لة  سؤفيةكان  و 

و  ئَيمة  مةزهةبي  و  ئَيمة  (زانستي  دةَلَين:  هةميشة  ئةوان  و  دابِراون  ئيسالمي 

رَيبازي ئَيمة و ثةيِرةوكاراني ئةم رَيبازة) ئةم جؤرة دةربِرينةش خؤي لة خؤيدا 

تايبةتمةندَيتي سؤفيطةرَيتي و الدان و دووركةوتنةوةي لة شةريعةت و فيقهي 

ئيسالمي دةطةيةنآ و دةيسةلمَينآ.

ئةوةي طرنطة رووماَلي بكةين ئةوةية كة سؤفييةكان لةم قؤناغةدا ئةوةيان 

راطةياند كة (خدري زيندة) رابةري رَيبازةكةيانة... و طةلَي سؤفي زؤرجار باسي 

ئامؤذطارييان  و  ثةند  و  ثةيظيوة  لةطةَلياندا  زيندة  خدري  كة  كردووة  ئةوةيان 

لَي وةرطرتووة و لة سةرووي هةموويانةوة ئيبراهيمي كوِري ئةدهةم.. و ئةم 

ثةيوةستبوونةي سؤفييان بة خدري زيندةوة لةم بارةيةوة ئةبولقاسمي قشيري 

لةشةريعةت  سؤفييةكان  كة  دةكات  ئةوة  باسي  دواتردا  و   ٢٠-٢١ لةالثةِرة 

و  تةماح  لوولكردووةو  خؤي  بةِرةي  نةماوةو  ئاينداريان  دةَلَي:  اليانداوةو 

سِراوةتةوةو  لةدَلياندا  شةريعةت  ثيرؤزمةندي  ثةرةيسةندووةو  ضاوضؤنكيان 

حةآلَل و  بةئاين دةكةن و بةرثةرضي جياوازي نَيواني  بةرامبةر  كةمتةرخةمي 

حةراميان داوةتةوةو بانطةشةي نةهَيشتني شكؤمةندي دةكةن و طاَلتةو تةوس 

بةخوداناسي و نوَيذو رؤذوو دةكةن و جاِري ئةوةيان داوة كة ئةوان لةكؤت 

و بةند ئازادبوون و لةوةي دةيكةن و نايكةن طلةيي خوايان لةسةر نييةو ئةوان 

نهَينييةكانيان بؤ ئاشكرابووةو حوكمطةلي مرؤييان لةسةر البراوة...هتد.

ئاشكراية ئةم قسانة لةئاين الدان و شةريعةت بةزَينييان لَي دةبارَي و ئةم 

طرنطتر  لةهةموويان  هةيةو  جياوازي  هؤكارطةلي  سؤفَيكانيش  هةَلوَيستةي 

ثيِرؤكاراني  و  خاوةن  لةالي  يؤنانيية  فةلسةفةي  رؤحي  بةرجةستةبووني 

ئيبن  فارزو  ئيبن  وةكو  كةساني  دوايي  بوو  بةنهَيني  ئةمة  سةرةتا  رَيبازة،  ئةم 

عةرةبي و قؤنةري و تةلمةساني و ئيبن سةبيعن و ئيبن عةتائي ئةسكةندةري 

سةرجةمي  و  جيلي  عةبدولكةريمي  كوِري  ئيبراهيمي  كوِري  عةبدولكةريمي  و 

ئيمام  هةروةها  بةرجةستةيانكرد.  بؤكردو  بانطةشةيان  بةئاشكرا  سؤفَيكان 

ئةبولهاشمي  لةبارةي  موسَلمانانة  ثَينجةمي  ئيمامي  كة  ساديق  جةعفةري 

كةسَيكي  طوتوويةتي  دةذمَيردرَي  عيراق  سؤفي  بةيةكةمين  كة  كوفييةوة 
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ناوبووةو  تةسةوفي  كة  داهَيناوة  مةزهةبَيكي  بووةوةو  بؤطةن  باوةِر  زؤر 

ئيمام  بؤية  بَيطومان  بؤطةنةكةي.  ئيدي  باوةِرو  بةثةناكةي  كردوويةتي 

جةعفةري سادق واي بةئةبولهاشمي كووفي طوتووة، ضونكة ئيمام جةعفةري 

الدةرو  هاشم  ئةبو  بووةو  فةرموودةكان  ثيرؤزو  قورئاني  وابةستةي  خؤي 

سؤفي  جطةلةوةش  ئيسالمي  فيقهي  و  شةريعةت  لةئةحكامةكاني  بووة  ياخي 

كوِري  يوسفي  لةوبارةيةوة  ناوزةدكراو  بةزةنديق  ميسري  زةنووني  ناودار 

بةزةنديق  ميسرييان  زةنووني  ناوضةكة  خةَلكي  دةَلَي:  بةغدادي  ئةحمةدي 

زانياني  نةكردووةوة  ثةسةندي  عةبدولحةكةم  كوِري  عةبدوَلآلي  ناوبردووةو 

ذماردووة.  بةزةندةقيان  دووركةتوونةتةوةو  لَيي  لةميسر  شةريعةتيش  بواري 

معصوم  حاجي  ئَيراني  نووسةري  كووفييةوة  ئةبوهاشمي  لةبارةي  هةر 

دوو  لةبارةي  نةسرانييةكاني  قةشة  طوتةزاكاني  الحقائقدا  طرائف  لةكتَيبـي 

يةكبوونيان  و  ناودوون  دوو  ئةوان  دةكردةوة.  دووبارةي  ناودوونكردنةوة 

كووفي  هاشمي  ئةبوو  بةآلم  بانطةشةدةكرد،  عيسا  حةزرةتي  بؤ  خوادا  لةطةَل 

ديسانةوة  لَيدةدا.  خؤي  بؤ  خوادا  لةطةَل  يةكبووني  و  دووناودوونكردن  الفي 

الدين  بين  الصوفية  كتَيبـي  نووسةري  زيندةوة  خدري  حةزةرتي  لةبارةي 

والفلسفةدا لةالثةِرة (٦٢-٦٣)ي نوسراوي ئاماذة بؤكراويدا ئةوة رووماَل دةكات 

بةدةستي  سؤفيطةرَيتي  خةرقةي  زيندة  خدري  طوتوويةتي  عةرةبي  ئيبن  كة 

خؤي كردؤتةبةري و ئةوةشي دةربِريوة كة خدري زيندةي لةئشبيليية بينيوةو 

لةكاروبارَيكيشدا  ئةطةر  بَي  تةسةوف  ثيراني  ملكةضي  كة  كردووة  رَينمايي 

هةَلةيانكرد ملمالنَييان لةطةَلدا نةكات. هةروةها (عبدالرحمن بن محمود نموس) 

لةالثةِرةو كتبَيـي ئاماذةثَيكراويدا باسي ئةوة دةكا كة سؤفي ناسراو ئيبراهيمي 

ئةدهةم طوتوويةتي بؤ راووشكار دةضووم لةثِر لةجةرطةي ناديارةوة فةرمانم 

ثَيدرا كة خةرقةي سؤفيطةري بثؤشم و دةستبةجَي جلوبةرطي ميرزادانةي خؤم 

كةسَيك  و  بووم  سؤفيطةرَيتي  بةدةستي  هةرلةوَيدا  و  باوكم  شوانةكاني  بة  دا 

هات و ناوة مةزنةكاني خواي فَيركردو كاتَي تواني ئةو ناوانة لةبةر بَلَي خدري 

فَيركردي  خواي  مةزنةكاني  ناوة  ئةوةي  طوت  ثَيي  و  هات  ثيري  بةرةو  زيندة 

حةزرةتي داود بوو. بَيطومان ئةمجؤرة قسانة دةرضوونة لةبازنةي شةريعةت 

و الدانة لةئيدورَيوسمي ئيسالمي و هةروةكو السلمي باسمان بؤ دةكات: ئةبو 

سولةيماني داراني كة سؤفييةكي ناودار بووة لةبةرئةوةي طوتوويةتي مةالئيكة 

دةريانكردووةو  لةديمةشق  شةريعةتمةداران  دةكةن  لةطةَلدا  قسةي  و  دةبينَي 
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هةروةها سؤفييةكي دي بةناوي علي احمد بن ابي ئةلحواري دةيطوت ئةولياكان 

ديمةشقي  لةترسا  تووِرةكردو  خةَلكي  لةبةرئةوة  مةزنترن  لةثَيغةمبةران 

خةراز  سةعيدي  ئةبو  بةناوبانطيش  سؤفي  مةكة،  بؤ  رايكرد  و  بةجَيهشت 

بةطومِرا  بووة  دوور  ئاينةوة  و  لةشةرع  دةكرد  قسةي  هةندَي  لةبةرئةوةي 

باش  بيروِراي  تةسةوفةوة  لةبارةي  عةبدةش  محةمةد  شَيخ  كرد.  ناوزةديان 

قسةي  بةئاشكرا  سؤفَيكان  ناوزةكردووة.  شةريعةتي  دذة  بةبابةتَيكي  نةبوةو 

لةكتَيبـي-  جيلي  عةبدولكةريمي  نموونة  بؤ  هةر  و  دةكةن  ئيسالم  ئايني  دذة 

نادياري  جيهاني  بينيوةو  ئيفالتووني  كة  دةكات  ئةوة  باسي  دا  الكامل  االنسان 

بةدةطمةن  هةبووة  شكؤداري  وةها  ثلةوثايةيةكي  لةنوورو  ثِراوثِركردووة 

هةندَي لةئةولياكان ئةو ثلةو شكؤمةندييةيان هةبووةو طوتوويةتي من قوتبـي 

زةمانم، هةر لةو كتَيبةدا عةبدولكةريمي جيلي دةَلَي ئةرستؤي قوتابي ئيفالتوون 

ثابةندي خدري زيندةبووةو طةلَي زانستي لَي وةرطرتووة.

دذي  ئاشكرا  بة  نييةو  تيادا  ثةناي  و  ثَيض  جيلي  عةبدولكةريمي  قسانة  ئةم 

شةريعةت و فيقي ئيسالمييةو ئةوة دةطةيةنَي كة سؤفَيكان ثابةندي دةستووري 

والسرياليةدا  الصوفية  (٩)ي  لةالثةِرة  ئةدؤنيس  بارةيةوة  لةم  و  نين  ئيسالمي 

هةبَي،  باو  و  ئاسايي  بةئاييني  باوةِري  نيية  بةوة  ثَيويستي  تةسةوف  دةَلَي: 

ياخود ئيماني ئاسايي و باوي بة ئايين هةبَي.

دةخاتةِروو  ئةوة  ناوبراويدا  كتَيبـي  (١١)ي  لةالثةِرة  ئةدؤنيس  هةروةها 

شةريعةتي  و  زانست  ضونكة  هاتؤتةكاية  ئةوةوة  لةئةنجامي  سؤفيطةرَيتي  كة 

ئاييني نةيانتوانيوة وةآلمي طةلَي ثرسياري قوَلي مرؤظ بدةنةوة.

ثَيغةمبةر  سونةتي  ثابةستةي  سؤفييةكان  دةَلَي:  (٣٠)دا  لةالثةِرة  هةروةها 

نين (د.خ)و ئيمامي مالك دةَلَي: سونةتي ثَيغةمبةر كةشتَيكةي نوحة، هةر كةسَي 

ثةناي بؤ بةرَي رزطاري دةبَي و هةر كةسَي ثةناي بؤ نةبات دةخنكَي.

دةكاو  ناوزةد  بةشةيتانكاري  سؤفَيكان  باري  و  حاَل  تيمية  ئيبن  هةروةها 

ئةوة دةخاتةِروو كة سؤفَيكان عاشقي جؤرة شيعرو دةنط طةل و ئامَيرطةلَيكي 

بةئيماندارانةوة  نين  تايبةت  دةورورذَينن  رةها  عةشقَيكي  كة  مؤسيقايين 

و  خاض  و  بت  عاشقاني  خواو  عاشقاني  لةنَيواني  هاوبةشة  عةشقَيكي  بةَلكو 

عاشقاني هةتيوة لوسكةو عاشقاني ذنان و ئةمةش كارَيكة سؤفَيكان بةبَي هيض 

ثاَلثشتييةكي قورئان و فةرمودةكان ثةيِرةوي دةكةن.

االسالم-ي  في  الصوفية  الفرق  كتَيبـي  (١٢و١٣)ي  لةالثةِرة  وةكو  هةروةها 
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سبنسر ترمنجهامدا هاتووة كة (د.عةبدولقادر البحراوي) وةريطَيِراوةو لةساَلي 

لةبارةي  حةزم  ئيبن  ضاثيكردووة،  لةبيروت   ÌÈdÖ√÷\ :Ìï„fl÷\ دار  (١٩٩٧)دا 

طةيشتة  (ئةوةي  دةَلَين  سؤفييةكان  كة  دةكات  رووماَل  ئةوة  سؤفييةكانةوة 

رؤذوو  نوَيذو  و  نامَينَي  لةسةر  شةريعةتي  ثةيِرةوكردني  ئيتر  ئةوليات  ثلةي 

و زةكاتي لةسةر الدةضَي و هةموو جؤرة حةرامَيكي بؤ حةآلَل دةبَي تةنانةت 

زيناو مةي).

ئةلعةلةوي  هادي  عيراقي  طةورةي  نووسةري  سؤفييةكانةوة  لةبارةي  هةر 

(١٩٩٨)دا  لةساَلي  المدي  دار  كة  الوجد)دا  (ديوان  كتَيبـي  (١٨)ي  لةالثةِرة 

حةقيقةتةكاندا  لةزانيني  مرؤظ  دةَلَين  (فةيلةسوفةكان  دةَلَيت:  ضاثيكردووة، 

هاوبةشي  مرؤظ  كة  لَيدةدةن  ئةوة  الفي  سؤفَيكان  بةآلم  خواية...  هاوبةشي 

تةواوي هةموو خةسَلةتَيكي خوايةو خوا دةبَي بةمرؤظ و مرؤظ دةبَي بةخوا).

قسانة  ئةم  نييةو  فةرمودةكاندا  و  لةقورئان  بيروبؤضوونانة  ئةم  ئاشكراية 

ئةوة  بةِرووني  و  دةكةن  ئيسالمي  فيقهي  و  شةريعةت  دذايةتي  لةناوةرؤكدا 

بةَلكو  نييةو  ئيسالمي  سؤفيطةري  كرؤكي  و  رةط  زةمينةو  كة  دةسةلمَينن 

دذايةتي ئيدو سروت و بنةما جوانةكاني ئاييني ئيسالم دةكات و خؤي لةخؤيدا 

بانطةشةي بةرجةستةكردني كردني ئاينَيكي ديية لةبؤتةي ئايني ئيسالميدا.

االسالمي-عةبدولحةكيم  العربي  الشعر  في  (التصوف  كتَيبـي  نووسةري 

و٨٢ي   ٨١ و   ٨٠ لةالثةِرة  ضاثيكردووة  العراب  دار   (٢٠١٠) ساَلي  حسان-كة 

لةطةَل  كة  دةكات  بةوة  هةست  سؤفي  كة  دةخاتةِروو  ئةوة  ناوبراويدا  كتَيبـي 

بةيةك  بوون  خوا  و  خؤي  كة  دةكات  بةوة  هةست  واتة  دةبَي،  يةكانطير  خوادا 

شت و لةبةرئةوة سؤفي دةَلَي: من خوام، شاياني باسة ئيبن جةوزي لةبةشَيكي 

لةزؤر  و  دةكات  سؤفيطةري  و  سؤفي  باسي  ابلس)دا  (تلبيس  كتَيبـي  زؤري 

دةرضوو  لةئاين  بة  و  دةكات  طومِرايان  ثةنا  و  ثَيض  بةبَي  باسةكةيدا  شوَيني 

ناوزةديان دةكات، ضونكة الفي ئةوة لَيدةدةن كة خواو سؤفي لَيكديدا دوو ناو 

الفالسفة)دا  (تهافت  لةكتَيبـي  غةزالي  ئيمامي  بارةيةوة  لةم  هةر  و  دووندةكةن 

جَيي  بةناوبانطةكان،  لةسؤفيية  يةكَيكة  كة  دةدات  لةقةَلةم  بةطومِرا  سينا  ئيبن 

داخيشة هةندَي لةنووسةرو لَيكؤَلةران ئيمامي غةزالي بةسؤفي دةذمَيرن، بةآلم 

ئيمامي  ثَيداوة  ئاماذةم  سؤفيطةرَيتي)دا  و  (سؤفي  لةكتَيبـي  وةكو  لةِراستيدا 

غةزالي شةريعةتمةدار بووةو ثشتيواني دةسةآلتداران بووةو لةزانستي شةرع 

:›Á◊¬:]Èt\) كتَيبـي  و  تةريقةت  لةبواري  نةك  كاريكردووة  ئيسالميدا  فيقهي  و 
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و  دةدةن  بيروبؤضوونةم  ئةم  راستي  لةسةر  طةواهي  ئةوة  لةداناني  كة   (‡ËÅ÷\

من ثَيداطري لةسةر ئةوة دةكةم كة ئةطةرضي هةندَي بابةتي لةسةر سؤفي و 

سؤفيطةرَيتي نووسيوة خؤي سؤفي نةبووةو ثةيِرةوي بةرنامةي سؤفيطةرَيتي 

نةكردووة.

لةالي  فةرمودة  و  ثيرؤزةكان  دةقة  لَيكدانةوةي  خوَيندنةوةو  باسة  شاياني 

دةقةوةو  ناوةوةي  دةخزَيتة  ناطرَيتةوةو  فةرمودة  و  دةق  رووكةشي  سؤفي 

لَيكدانةوةي خؤي بؤ دةكات و بةم جؤرة سؤفييةكان لةبوارو ثانتاييةكي رةهادا 

ئةزموونةشدا  ئةم  لةئةنجامي  لَيكداوةتةوةو  ثيرؤزيان  قورئاني  دةقةكاني 

بزؤزيي دةق و دةوَلةمةندي ناوةوةي دةق دةدؤزَيتةوةو ئةم جؤرة لَيكدانةوةية 

شل  هزرة  بيرو  ئةو  دةرةنجاميش  و  دةهةذَينَي  دةق  رواَلةتي  و  رووكةش 

ئةو  بارودؤخةشدا  لةم  دامةزراوةو  لةسةر  شةِري  و  فيقه  كة  دةكات  شاو  و 

غةزالي  ئيمامي  ئاشكراية  ئةوةي  ثابةستة.  كةثَيوة  دةبَي  مؤلةق  دةسةآلتةش 

لةِرواَلةت و رووكةشي دةقي ثيرؤزو فةرمودةدا لَيكدانةوةي كردووةو ثابةست 

بةَلطةيةكي  ئةمةش  بووةو  دةق  دةرةوةي  واتاي  طوزارةو  ماناو  ثةيوةستي  و 

ديية كة ئيمامي غةزالي شةريعةتمةدار بووة نةك سؤفي.
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يةكَيك لةو ضاالكيية مرؤيية هاوضةرخانةي كة زؤرترين ورووذاندني تَيداية، 

لةطةَل  ثَيية،  تؤثي  ياريي  تَيداية،  ناهوشياريي  هؤطريةكي  زياتر  زؤربةيان  لة  كة 

ئةوةشدا وردبوونةوة لةم دياردةية لة الي مرؤظ نةبووةتة طرفتَيكي فيكري، يا 

فةلسةفي، هاوِراييةكي مَيذوويي هةذموونطةرا هةية لةسةر قةبووَلكردني ياريي 

ورووذاندني  زؤرترين  كة  كؤمةآليةتي  ضاالكييةكي  و  دياردة  وةكو  ثَي  تؤثي 

و  خوليا  بةو  سةبارةت  بكةين،  شاراوانة  هؤكارة  لةو  ثرسيار  دةبَيت  تَيداية، 

ئةو  ثَيوة،  تؤثي  ياريي  بة  هاوضةرخ  مرؤظي  سنوورةي  بَي  ثَيوةطرتنة  هؤطري 

رةنطدانةوة تَيثةِركةرانةي كة لةسةر بير و سرووشتي مرؤظدا هةيةتي هةروةها 

كاريطةريية شاراوةكاني ئةم هؤطريية لة ناهوشيارييدا، وةكو بنياتَيكي دةروونيي 

لة  هةروةها  خَيزانييةكانيدا،  ثةيوةنديية  ئةولة  كاردانةوةكاني  بة  ثةيوةستدار 

ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانيشيدا، لة ئاستي ديكةي وةكو ثةيوةنديي ئةو خولياية 

بة ثراكتيزةكردني هةذمووني سياسي، نيشتماني يا نةتةوةيي، بةآلم طرنطترين 

دةستةجةمعي  لة  تةرزَيك  ديناميكييةتةية،كة  ئةو  ئَيمةوة  اليةني  بة  كاريطةريي 

بنياتي زمانةوانيي هاومانايي
لة تؤثي ثَي و مةيدانةكاني جةنطدا

بةدواداضوونَيكي فيكري دةربارةي تؤثي ثَي

نةجات حةميد ئةحمةدنةجات حةميد ئةحمةد
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دةستةجةمعي  ناهوشياريي  هةذموونطةرايي  ئاراستةي  بة  كة  دنياوة،  دَينَيتة 

دةضَيت و بةردةوام وَيناي مرؤظي هاوضةرخ دةكات و دياريي دةكات، سرووشت 

كة  شاراوانةي  دةروونيية  كاريطةريية  ئةو  ياريداو  لة  مرؤظة  ئةو  شَيوازي  و 

كاريطةريي دةروونيي شاراوة دةخةنة سةر بير و عةقَلييةوة.

١- تؤثي ثَي و بيري ثاَلةوانَيتي:- تؤثي ثَي و بيري ثاَلةوانَيتي:

لة  وةرزشيدا،  ضاالكيي  فةرهةنطي  لة  كؤتايي  زةبةندةكاني  و  زؤر  زاراوة 

ضةمكي كؤتايي ضاالكييةكةدا كورت دةكرَيتةوة كة بة شَيوةيةكي قووَل و رةطاذؤ 

وةرزشي  رؤشنبيريي  كة  ئاسايية  دةبةسترَيتةوة،  ثاَلةوانَيتييةوة  ضةمكي  بة 

واتة  دؤِراندنة،  و  بردنةوة  ئةوانيش  كة  بكاتةوة،  دةرةنجامَيك  لةسةر  جةخت 

سةركةوتن و تَيكشكان، لة ثاشانيشدا هيض ضارَيكمان نيية دةبَيت دياريكردنَيكي 

رةوشتي و دةسةآلتدارَيتيي وةكو ضةمكةكاني (ثاَلةوانَيتي، نووشوستي هَينان و 

سةرنةكةوتن... هتد بدةينة ثاَل ياريضييةوة و لةوَيشةوة ئةو ضةمكانة بدةينة ثاَل، 

طةلَيك يا دةوَلةتَيك يا تيثَيكي تؤثي ثَيي جيهانييةوة.

 لَيرةدا طرنطة لة سةرةتاوة دةرك بةوة بكةين كة ثاَلةوانَيتي لة ياريي ثؤثي ثَيدا 

نة دةستكةوتَيكي ماددي و نة دةستكةوتَيكي ذياريية بؤ مرؤظ لة كؤمةَلطةكةيدا، 

بةَلكو بةديهَيناني بناغةيةكي مانةوةية، ضونكة مرؤظ وةكو كةسَيكي سةركةوتوو 

بةسةر كةسَيكي ديكةدا بةرجةستة دةكات بة (هَيزي جةستةيي، هونةركردن لة 

بةكارهَيناني تؤث بة ثَي، فرتوفَيَلي هونةري و جةستةيي، ثَيشِرةوي بةسةر ئةوي 

ديدا)، ئةمانة بةردةوام ئةوي دي بةرةو ورووذاندن و ضَيذوةرطرتن دةبةن، كاتَيك 

ثاَلةوانَيك دةبينن سةردةكةوَيت و ثاَلةوانَيكي ديكةش نووشوستي دَينَيت)، ئةم 

بينينةش وابةستةكراوة يا هاوكات كراوة لةطةَل (ضَيذ، هةستي ساديانة، ناوبانطي 

دةركردن و جياواز بوون و خؤ دةرخستن)، بؤية ئةمة كَيشةيةكي دةرووني و 

جةستةيية، ثشت بة هَيزي ماسولكة و عةقَليش دةبةستَيت، لة دةستثَيشخةريكردن 

و جووَلةدا، طةر زؤريش لة ئاستي جؤش و خرؤشي ئةواني دي ورد بينةوة، كة 

ضؤن ئةوان سةيري ثاَلةوانةكانيان دةكةن، وةك ئةوةي شةِر دةكةن لةثَيناوي 

جةماوةردا  لةالي  يةكسةر  ديكةدا،  ثاَلةوانةكاني  بةسةر  سةركةوتن  بةديهَيناني 

ضَيذ  ضةندَيك  كة  تَيدةطةين،  سةندووة  تةشةنة  سادية  هةستة  ئةو  ئاستي  لة 

دةبينَيت لة بينيني سةركةوتني ثاَلةوان و بينيني ئةو زةليلبوونة دةروونيية و ئةو 

ئةم  كاريطةرييةكاني  بةرامبةرةكانة،  دؤِراندني  كة  كراوةي  بةِرووداو  شكستيية 

هةستة لةنَيوان سةركةوتوو و دؤِراودا قةتيس دةخوات، (لةطةَل هاوثةيمانةكانيان 
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و هاندةرانيان و هاوبةشي كارانياندا... هتد). ئةمانة كاريطةريي دةروونين زؤر 

جاريش كاريطةريي وَيرانكةرن.

 هاونموونةيي مانةوي و طةوهةري لةنَيوان ياريي تؤثي ثَي وةكو يارييةكي 

جةستةيي بؤ بةدةستهَيناني سةركةوتن، لةطةَل ئةو شةِر و كَيشة و جةنطانةي 

مانةويية،  بوونَيكي  هاونموونةيي  روودةدةن،  ميللةتاندا  و  تاك  لةنَيوان  كة 

بةسةريدا  سةركةوتن  و  دي  ئةوي  بةسةر  باآليي  دةستة  ضةمكةكاني  بة  كة 

واتة  سةردةميشدا،  رؤشنبيريي  (لة  دةكرَيت،  واآل  و  ئاَل  و  دةِرازَينرَيتةوة 

مرؤظي  دةربارةي  نَيتشة،  توَيذينةوةكاني  و  لَيكؤَلينةوة  ئةوروثي،  رؤشنبيريي 

طةوهةرييانة  سةرضاوة  لةو  بةيةكَيك  سوثةرمان،  مرؤظي  واتة  باآل،  دةستة 

دادةنرَيت كة فاشييةت و نازييةت بةرنامةي كاري خؤي لةسةر داِرشتووة). ئةو 

بينةرةي كة بة شَيوةيةكي سةرشَيتانة بؤ ثاَلةوانة هةَلبذَيردراوةكةي حةماسةت 

لة  سةرشَيتانة،  هاواري  لةطةَل  دةبَيت  هاوكات  حةماسةتةشي  ئةم  و  دةيطرَيت 

لةطةَل ضةكداران و شمشَير بةدةستان، لة لَيدان  طةوهةر و ناكاودا هاوشَيوةية 

و  دةرووني  ثراكتيزةكردنَيكي  ئةمة  زةليلكردنيان،  و  بةرامبةرةكانيان  ثَيكاني  و 

جةستةيية و ثراكتيزةكردني رؤشنبيريي زةليلكردني ئةوي دية، تاكو بيكاتة ئةو 

كةسةي كة بة ئازارَيكي قووَلةوة بة زةليلي و نووشوستيي خؤي رازيبَيت، ئةو 

هاندةرةكانيدا،  ئازاري  لةطةَل  هاوشَيوةية  دةاللةتةكانيدا  و  بةها  لة  كة  ئازارةي 

ياخود هاوثةيمانة دةروونييةكاني خؤي، واتة هاوثةيمانة مانةوييةكاني خؤي و 

ئةو بة ثةلة ئازارةكاني خؤي بؤ ئةوان دةطوازَيتةوة، هةروةكو ضؤن سةركةوتوو 

رووداوي كرانةوةي دةرووونيي خؤي بؤ هاوثةيمانةكاني دةطوازَيتةوة، ئةوانةي 

هةية،  نيشتمانييان  و  دةوَلةتي  و  جوطرافي  و  نةتةوةيي  ثَيناسي  هةمان  كة 

و  ديدا  ئةوي  بةسةر  سةركةوتن  ضؤنَيتيي  لة  لَيزانن  حةماسةتةياندا  لةم  ئةوان 

خوَلقاندني ئازارَيكي دةرووني و عةقَلي بؤي، لةسةر هةمان رَيضكةي دةرووني 

و دةاللةتةكانيدا، هاوارةكاني شكستي و نووشوستي و كَيشان بةسةردا لة اليةن 

دؤِراوةكانةوة، ياخود لة قةبووَلكردني سةركةوتني بةرامبةرةكةي بةسةر ئةودا، 

لةم حاَلةتةدا دؤِراو نةك تةنها نازناوي ثاَلةوان لةدةست دةدات، بةَلكو متمانةي 

ئةواني ديش بةخؤي لةدةست دةدات، ئةو دةبَيتة ئةو كةسةي كة بووة هؤكاري 

ئةوةي ئةو ئازارة بؤ هاوثةيمانة دةروونييةكاني بَينَيت، ئةوانةي كة دةبَيت بةرةو 

رووي دةرةنجامة خراثةكاني زةليلبوون و نووشوستيهَينانيان هةَلطرن بة هؤي 

ماتةمينيي  بة  جةنطيشدا،  لة  هةَلبذَيردراوةكانيانةوة،  ثاَلةوانة  نووشوستيهَيناني 

طشتي و نيشتماني ونةتةوةيي ثَيشوازي لة دؤِراندن دةكرَيت، هةموو ثراكتيزةي 



١٨

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

بؤية  كارةكانيانةوة،  ثَيشبِركَيي  و  دوذمن  بةسةر  دةكةن  سةرنةكةوتن  ئازاري 

مانةوي  و  دةرووني  و  جةستةيي  سزاداني  ئاستي  بطاتة  ئازارة  ئةم  نيية  سةير 

و كةسانيََكي ثلةبةرز لة دةسةآلتدا هةن، لةو وآلتةي كاتَيك تيثةكةي دةدؤِرَيت، 

ثةنا دةباتة بةر سزاداني ياريزانةكان بة هؤي نووشوستيهَينانيان لة بةديهَيناني 

سةركةوتن، هةروةكو ئةو كارةي عودةي كوِري سةدام حوسَين كردي، كاتَيك 

ياريية  لةو  يةكَيك  دواي  لة  بتاشن،  عَيراقييةكان  ياريكةرة  سةري  دا  فرماني 

نووشوستيهَينانيان  لة  سزايةك  وةكو  دؤِراندنيان،  تيايدا  كة  نَيودةوَلةتييانةي 

واتة  كةسة،  ئةم  ثَيشبِركَيكارانيانةوة،  بةسةر  سةركةوتن  بةدةستهَيناني  لة 

وآلتةكةي  كة  شةِرَيك  لةنَيوان  نةدةكرد  جياوازييةكي  خؤيدا  ناخي  لة  عودةي، 

ئةو  مانةويية،  يارييةكي  كة  يارييةكدا  لةطةَل  دةكات،  بةرثاي  دوذمنةكاني  دذي 

واي بينيوة كة تؤثي ثَي يارييةكي سياسيية و رةهةندَيكي نةتةوةيي و جوطرافيي 

هةية و بة ضاوي دوذمنةوة سةيري تيثي ثَيشبِركَيكار دةكات و ياريضييةكانيش 

سةركةوتن  بةدةستهَيناني  بؤ  ضةكَيكن  و  كةرةستة  يا  رَيطةيةكن  ئةو  الي  لة 

و  شَيوة  لة  نة  تؤث،  بة  ياريكردن  كة  نةدةبيني  واي  ئةو  دوذمنةكانيدا،  بةسةر 

نة لة بارودؤخةكةيدا يارييكردنَيك نيية بة ضةك، بةَلكو واي دةبينَيت كة كاتَيك 

و  جةنطاوةران  ضووني  هةروةك  يارييةوة،  طؤِرةثاني  دةضنة  ياريضييةكان 

سةربازانة بؤ طؤِرةثاني جةنط.

ضوارضَيوةي  لة  سةركةوتن  بةديهَيناني  نَيوان  طةورةيةي  طونجاويية  ئةم   

و  دةرووني  فةرهةنطَيكي  يارييةكاندا،  لة  هةروةها  و  جةنطةكاندا  لة  ثاَلةوانَيتي 

ساَل  هةزاران  لة  دةبةستَيتةوة.  ثَيكيان  فراوان  كةلةثووريي  و  كؤمةآليةتي 

لةمةوبةردا، مرؤظ خةون بة ثاَلةواني رزطاركةرةوة دةبينَيت، كة خاوةني سيفاتي 

ثةرجوودار و تَيثةِرَينكارة لةنَيو هةموو مرؤظدا، بؤية سةير نيية كة طةورةترين 

لة  بةكاربهَينرَيت،  مرؤظ  بؤ  طران  و  ثيرؤز  وةسفَيكي  وةكو  بشَي  كة  خةسَلةت 

اليةن خةَلكي و بة ثَيضةوانةوةش لة اليةن حاكمةوة، سيفةتي ثاَلةوانة، كة ثاش 

ميدالياكانيان  دةسةآلتداران  و  طةل  دةبينين  جةنط.  لة  و  ياريي  لة  سةركةوتن 

بةسةر بةديهَينةراني سةركةوتندا دابةش دةكةن، ياريي ضيية ثاَلةوانةكان جام و 

ميداليا و ميدالياي زَيِربن بةدةست دَينن ثاش سةركةوتنة طةورةكةيان، لةوانةشة 

ثارةو ئيمتيازاتيش بةدةست بَينن، هةروةكو ضؤن ثاَلةوانةكان ميدالياي رَيزطرتن 

وةردةطرن كة جيايان دةكاتةوة لةواني دي، سةدام حوسَين، ميدالياي ئازايةتيي 

بةسةر سةربازةكاندا دةبةخشييةوة، ثاش بةدةستهَيناني هةر سةركةوتنَيكي لة 

بةسةر  كتوثِر  هَيرشَيكي  بؤ  سازداني  خؤ  كاتي  لة  يا  ئَيراندا.  لةطةَل  جةنطةكةي 
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دوذمنانيدا ياخود خؤ ئامادةكردن بؤ بةرثةرضدانةوةي هَيرشَيكي دوذمنةكاني، 

بؤضي مرؤظ ميداليا بةسةر ثاَلةوانةكاندا دابةش دةكات و ئؤتؤمبَيليشي بةسةر 

ئةنداماني تيثي عَيراقيدا دابةش دةكرد، بؤضي لةواني ديةكةيان جيا دةكاتةوة؟

 كة تؤ جامَيكت هةبَيت (كاس) ناونراوة بة جامي جيهاني، يا جامي ئاسيا و 

ئةورووثا... هتد جامةكة بريتي نيية لة بةهايةكي مادي، بةَلكو ئةو جامة بةهايةكي 

مانةويي و دةرووني و نةتةوةيي و نيشتمانيي هةية، لة بةدةستهَينانيدا دةويسترَيت 

رةطةزة  و  نةتةوة  بةسةر  بكرَيت  بةرجةستة  ئيتني  و  رةطةزي  باآليي  دةستة 

مرؤييةكاني ديكةدا، هةروةها بؤ طةيشتن بة شانازييةكي جوطرافي و نةتةوةيي، 

لةوانةشة بؤ قةرةبووكردنةوةي كؤمةَلَيك لة زةرةر و نووشوستيهَيناني ديكةي 

يا  بكرَيتةوة  قةرةبوويان  سةركةوتنة  بةو  دةويسترَيت  كة  ذياندا،  بوارةكاني 

بةديهَيناني  بةهؤي  بكرَيت  ثَي  ثةردةثؤشي  ياخود  بكرَيت،  ثَي  ذَيردةستيي 

سةركةوتن بةسةر بةرامبةردا.

طؤرانيية  و  نيشتماني  سروودي  طوتنةوةي  ثَيدا  تؤثي  ياريةكاني  لة   

دةربِرين  دةاللةتَيكن،  ضةند  وآلت  ئاآلي  هةَلكردني  ثاشاندا  لة  و  نةتةوةييةكان 

لة دانةثاَلي ئةم دةورة دةكةن بؤ يارييةك كة بة ثلةي يةكةم ثشت بة تَيهةَلداني 

و  طؤِرةثان  دةستبةسةراطرتني  هؤي  بة  دياريكراو  طؤَلَيكي  بؤ  دةبةستَيت،  تؤث 

تةنها  ئةمة  ئةوةشدا  لةطةَل  بةرامبةر،  تيثي  هَيزي  بة  بةرطريكاراني  تَيكشكاندني 

ياريكردنة بة تؤثَيك كة بةهؤي ثَييةكانةوة تَيهةَلدةدرَيت، بةآلم ئةم تؤثة دةبَيت 

و  طؤَلةكة  طؤَلضيي  و  ياريضييةكان  تامبؤكاني  كة  تَيهةَلدرَيت،  وا  شَيوةيةكي  بة 

شوَيني  كة  تَيهةَلدانةي  ئةو  طؤَلةكة،  بطاتة  تاكو  َيت،  ببرِِ بةرطريكاران  هَيَلةكاني 

خواستراو دةثَيكَيت ناوي نراوة ئامانج (هدف)، ئةو ياريضييةي كة لة هاوِرَيكاني 

زؤرتر تؤث دةسرةوَينَيتة طؤَلي بةرامبةرةكةي نازناوي ثاَلةواني ياري (هداف)ي 

ثَي دةبةخشرَيت، ئةو لة هةموو كةس شايستة ترة كة نازناوي ثاَلةواني ياريي يا 

دةوريي ثَي بدرَيت،... هتد ئاشكراية كة ئةو طرنطيدانة طةورةية بة بةدةستهَيناني 

نازناوي ثاَلةوانَيتي دةدرَي و لة ثاشاندا وةكو رةهةندَيكي رةوشتي و مانةويي 

ناهوشياريي  قةبووَلكردني  خؤيدا  لة  خؤي  ئةمة  بكرَيت،  قةبووَل  نةتةوةيي  و 

خوديانةية لة قةبووَلكردني كةسَيك لة ئَيمة و لة خؤمان كة ضةندين ثةيوةستي 

دةيكةنة  كة  جوطرافيا  و  خوَين  ثةيوةستي  وةكو  دةبةستنةوة  بةومان  ثيرؤز 

كةسَيكي هةَلبذَيردراو ببَيتة نوَينةر و ئَيمة و جَيطري ئَيمة ئةو شتةمان بؤ بةدي 

بَينَيت كة ئَيمة نةمانتوانيوة بة دةستي بَينين، كة ئةوانيش سةركةوتن و ثاَلةوانَيتيية، 

كؤمةَلطة  لة  و  كوَيرانةيةية  متمانة  ئةم  شايستةي  و  شايةن  ثاَلةوان  واتة  ئةو 
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دواكةوتووةكانيشدا كة لةذَير دةاللةتي دةسةآلتدارَيتي و باوكساالريي داسةثاودا 

دةناَلَينن، هةَلبذاردني ئةو كةسةي كة هةَلدةستَيت بة نوَينةرايةتيكردنمان. ناوي 

ناوي  هةروةك  ناودةنرَيت،  رزطاركةر  ثاَلةواني  بة  ياخود  ثاَلةوان،  دةنرَيت 

و  راثةِرين  و  (شؤِرش  ثاَلةواني  ياخود  هتد)  سوريا،...  و  ليبيا  (عَيراق،  ثاَلةواني 

رزطاركةرةوة  ثاَلةواني  بة  بينين  خةون  هَيشتا  تازةشدا  دنياي  لة  هتد)  كودةتا... 

هةر خةونَيكي باوة لةالي هةموو كؤمةَلطةكاني دنيادا، كارة درامييةكان و فليم و 

وةكو  دةنَيت،  ناو  هونةرييةكان  كارة  ثاَلةواني  بة  ئةكتةرةكاني  شانؤطةرييةكان، 

ئةم  هتد)،  شوارزنيطةر...  ئارنؤَلد  ياخود  شةوقي،  فةريد  (ثاَلةوانَيتيي  نووسيني 

ضةمكةي ثاَلةوانَيتي رزطاركار، ضةندين فليمي سينةمايي بةرجةستةي كردووة، 

كة لة هةموو دنيادا شوَيني رةزامةندي بوونة، هةروةك فيلمي سوثةرمان، ياخود 

دةستة  ناهوشياريي  بيري  فيلمانة  ئةم  (سثايدةرمان)  جاَلجاَلؤكة،  مرؤظي  فيلمي 

دةكات،  رزطارمان  كةسةي  ئةو  ضاوةِروانيي  لة  كردووة،  بةرجةستة  جةمعييان 

بؤضي ضاوةِروانيي رزطاركةر دةكةين (ثاَلةوان)؟

 مرؤظ لة ذيانيدا هيوا و ئارةزووي شاراوةي لة ناخيدا هةية، هةروةك بؤ 

نموونة رازيبووني ئةو (ضاونووقاندني بة زؤري ئةو) بة زووَلم و هةستكردن بة 

ناعةدالةتي  لة  كؤمةَلَيك  رووي  بةرةو  ذيانيشيدا  قؤناغةكاني  لة  لَيكراوي،  زوَلم 

سياسي و ئابووري و كؤمةآليةتي بووةتةوة، كةوايان لَيكردووة تواناي ئةوةي 

ئيرادةكةي  ئةو  بةآلم  البةرَيت،  تةشةنةسةندني  و  زووَلمة  ئةم  نةبَيت  تَيدا 

تووشي ئيفليجي بووة يا كةسَيكة ذياني خؤي ناخاتة بةر مةترسييةوة و تواناي 

رووبةِرووبوونةوةي نيية لةطةَل مةترسيدا، ئةو لة ضاوةِروانيي ئةو رؤذةداية كة 

ئةو خةونةي بَيتة دي، كة زؤردار و ضةوسَينةران ببينَيت زةليل بوون، رزطاربوون 

لةو هةستةي كة بة رادةيةك ئازواري لَي دةضَيذَيت كة بؤ ضةثاندنَيكي دةروونيي 

يا  بَيت،  رزطاري  هةستة  لةم  دةشَي  دةروونييةوة  لةِرووي  دةطؤِرَيت،  قووَل 

سووكي بكات كاتَيك ئةو مرؤظة دووبارة ئةو ئازارةي السايي دةكاتةوة، بةوةي 

خؤي دةخاتة نَيو كَيشةي ديكةي جياواز لةم كَيشةيةوة، كة لة اليدا سةلمَيندراوة 

سةركةوتن  ثاشاندا  لة  و  بَيت  زاَل  بةسةريدا  نيية  واي  ئيرادةيةكي  ئةو  كة 

ئةو  بينيني  ئةو  هةستةي  ئةم  ثاَلثشتي  باشترين  بَينَيت،  بةدةست  ثاَلةوانَيتي  و 

دةرك  ثانؤرامايةكي  و  دةرووني  هَيماي  وةكو  قةبووَلكردنيانة  و  ثاَلةوانانةية 

ثَيكردنةوة بؤ خودَيك كة دوودَلة لة خؤي، كة ئةوةتانَي رَيكةوتَيكي لةبةردةستة 

ثاَلةوانة  هؤي  بة  بدؤزَيتةوة  ئازارة  لةو  ئةو  رزطاربووني  بؤ  جَيطرةوةيةك  كة 

ضاوةِروانكراو و ثاَلةوانة دادوةر و بةهَيزة هةَلبذَيردراوةكةي خؤي، لةبةر ئةم 
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كرانةوةيدا،  لة  مرؤظة  ئيرادةي  بينيني  بناغةوة  لة  ثاَلةوان  ثيرؤزكردني  هؤيانة 

هةروةها لة ثراكتيزةكردنيدا وةكو ميانطيري و جَيطرتنةوة و شوَين ثَيطرتنةوةي 

رةوشتي و دانة ثاَلةوة، كة ئةوةتانَي ثاَلةوان لةجياتي ئَيمة زيندوويان دةكاتةوة 

و تياياندا سةردةكةوَيت و بةرامبةرةكةي زةليل دةكات. 

دةشَلةذَينن،  مرؤظ  بيري  كة  دةروونيانةي  ئاَلؤزيية  ئةم  طرنطي  بةشَيكي 

كة  بكرَيتةوة،  الساييان  و  واوة  رووداوي  و  كةسان  ثاَل  بدرَينة  دةشَيت 

ثةيوةندييةكي ثيرؤزيان لةطةَل ئةو حاَلةتةدا هةية، ئةو ناونانة ثيرؤزةي كة لةنَيو 

ناوناني  ناودةنرَيت،  ثَي  شؤِرشطَيِراني  كة  ثيرؤزترة،  ديكة  ناونانةكاني  هةموو 

ئةوانة بة ثاَلةوانة سةركةوتووةكان، ئةوة ئةوانن كة السايي ئازارمان دةكةنةوة 

و  زوَلم  لة  زؤرمان  ئازاري  كة  ضةوسَينةرانمان،  لة  دةكةنةوة  بؤ  تؤَلةمان  و 

بةسةر  سةركةوتن  نَيوان  الساييكردنةوةيةي  ئةم  هةموو  بينيوة،  كردارةكانيان 

زؤرداردا و بةديهَيناني سةركةوتن و ثاَلةوانَيتي لة تؤثي ثَيدا تةنها ضارةسةرَيكي 

سةريريي دةروونيي خودي مرؤظة.

 ناونانة دةاللييةكاني نَيوان ياريي تؤثي ثَي و جةنط وةكو هَيماي كةلةثووري ناونانة دةاللييةكاني نَيوان ياريي تؤثي ثَي و جةنط وةكو هَيماي كةلةثووري

لَيكضووني ضةمكي ثاَلةواني جةنط و ثاَلةواني ياري و لة ثاشانيشدا لةنَيواني 

ياري و جةنط زؤر فراوانة، لة رؤشنبيريي سياسي و سوثايي، شةِري نَيوان دوو 

داماَلدراو،  وشةيةكي  وةكو  شةِر  بة  ناونانرَيت  دووخَيَل  و  نةتةوة  دوو  يا  تيث 

يا  كةنداو  شةِري  يا  تةروادة،  شةِري  وةكو  ناودةنرَيت  ديكة  ناوَيكي  بة  بةَلكو 

شةِري حوشتر، لة تؤثي ثَيشدا يارييةك ناونانرَيت تةنها بة وشةي ياريي، بةَلكو 

يارييةكة بة ناو و وةسفي ديكة دياري دةكرَيت و وةسفي ديكةي دةدرَيتة ثاَل، 

وةكو ياريي دةوري، يا ياريي ئاسيا، يا جيهان، يا ياريي كةنداو، ئةم ناونانةش 

هاوثَيض دةكرَيت بة زاراوةي ثيرؤزكراو و رةوشتيي ديكةي وةكو (ياريي كؤتايي، 

يا ياريي ضارةنووسساز).

ئةو شوَينةي كة شةِري تَيدا دةكرَيت، ناونانرَيت بة شوَيني شةِر يا ناونانرَيت، 

تةنها بة شوَينَيك كة داماَلدرابَيت لة سيفةتي دياريكردني ديكة، بةَلكو ناودةنرَيت 

بة طؤِرةثاني شةِر، ئةو شوَينةي كة ياريشي تَيدا دةكرَيت تةنها ناونرَيت بة شوَيني 

لة  ناودةنرَيت،  طؤِرةثان  و  مةيدان  بة  بةَلكو  طؤَل،  و  تؤث  شوَيني  يا  ياريكردن 

شةِردا كاتَيك سوثا ثَيشِرةوي دةكات يا تؤث ئاطرباراني خؤي دةكات و فِرؤكةكان 

رؤكَيتةكانيان دةهاون، خةمي سةرةكيان ثَيكاني ئامانجةكةية (الهدف) و دةست 

بةسةرداطرتنييةتي، لة تؤثي ثَيدا زاراوةي ئامانجي ثَيكا (ْاصاب الهدف) يا طؤَلي 



٢٢

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

 ،(ÌÈî]Œ:ÌdÖî) ،مةزن تَيهةَلدانَيكي  يا  لَيدانَيكي  ياخود  الهدف)،  تؤماركرد (سجل 

طرنطييةكةيان لة سةرووي هةموو شتَيكي ديكةوةية، بؤ بةدةستهَيناني بةرهةمي 

تَيكؤشاني بةردةوامي خؤي، لة شةِرةكاندا و لةنَيوان دوو الي شةِركةردا، بريندار 

زؤربةي  هةن،  لَيدراوان  و  بريندار  هةروةها  ثَيشدا  تؤثي  لة  دةبَيت،  كوذراو  و 

ئةنقةست  بة  كارةكانيانةوة  ثَيشبِركَي  ثاَلةوانة  اليةن  لة  لَيدراوان  جارةكانيش 

ياريي  لة  بةكاردَيت  شكاندن  زاراوةي  كوردي  (بة  دةبنةوة  لَيدان  رووي  بةرةو 

جياكةرةوة  هَيَلي  شةِركةردا،  دوو  و  دةوَلةت  دوو  نَيوان  شةِري  لة  ثَيدا)  تؤثي 

سنوور  هَيَلي  وةكو  دياريكراوة،  لةنَيوانياندا  و  كراوةكان  دياري  بنكة  بؤ  هةية 

وةكو   (≈]Å÷\ :ΩÁ|) بةرطري  هَيَلةكاني  ناوناني  هةروةك  جةنط،  هَيَلةكاني  و 

ناونانَيك بؤ هَيَلي بةرطريي، يا بةرةي ثَيشةوة، قؤَلي الي راست و ضةث. تيثي يا 

سريةي هَيرشبةر، لة طؤِرةثاني ياريشدا يا لة مةيداني ياريدا، ثَيويستة ياريزانان 

و  دةكاتةوة  جيا  كارةكانيان  ثَيشبِركَي  لة  ئةوان  كة  بةرضاو  بطرنة  هَيآلنة  ئةو 

هَيَلي  و  سزادان  هَيَلي  وةكو  بثارَيزن،  خؤيان  شوَيني  و  خؤيان  دةوري  دةبَيت 

 Í⁄]⁄˜\  º£\) بةرطريكار  ياريزاني  و  بةرطريكار  ثَيشةوةي  هَيَلي  و  بةرطريي 

للدفاع. او العب الدفاع)، ئةم زاراوانةي جةنط و شةِر ضؤن ضوونة نَيو فةرهةنطي 

زاراوة وةرزشييةكانةوة؟ دةاللةتة هَيماكارييةكانيان ضين؟ 

هةبَيت  دوورودرَيذ  زةمةنَيكي  نووشوستيي  بة  باوةِرمان  راستة  ئةوة   

ثاشانيشدا  لة  كةلةثوور،  و  فيكر  بواري  لة  مرؤظايةتي  ميراتي  تَيثةِركردني  لة 

خوَلقاندني كةلةثوورَيكي تازةي وا كة دابِراو بَيت لةوي ثَيش خؤي، ئةوةش راستة 

باوةِرمان بةوة بة مانةوةي ئةو ضةمكة مرؤظايةتييانة هةبَيت، كة ثةيوةستن بة 

كةلةثووري فيكري و كؤمةآليةتي بة درَيذايي سةردةمةكاني رابوردوو، (بارت 

زيندوون  هةر  هَيشتا  كؤن،  مَيتؤلؤذياي  جياوازةكاني  ئاماذة  كة  دةبينَيت،  واي 

لة سةردةمي ئَيستاماندا، ئةو واي دةبينَيت كة ئؤتؤمؤبَيلي سيترؤن بؤ نموونة، 

الساييكردنةوةي كاتدرايية طةورة و زةبةالحةكانة)، بةآلم لةم راستييةش طرنطتر، 

تازةكردنةوة  بة  ثَيويست  فيكردا،  لة  طؤِرانكارييةكان  كايةوةي  هاتنة  كة  ئةوةية 

دةكات لة زماني فيكر و هةموو زمانَيكي تازةي فيكر ثَيويستيي بة رةنطدانةوةي 

ئةويش  كة  داهَينةرانة  تَيطةيشتني  واتة  شتةكان،  لة  هةية  تازة  تَيطةيشتنَيكي 

دةزانين  هةمووشمان  هةية،  نووسين  زماني  كراوةي  داكشانَيكي  بة  ثَيويستيي 

رؤضوون لة ثرسياري بايةخي ضةمكي شةِر و ئامادةيي كاريطةري بة درَيذايي 

و  مرؤيي  خةلةلَيكي  و  فيكري  نووضخواردنَيكي  ئَيستا،  تاكو  و  سةردةمةكان 

لةسةر  تائةمِرؤ  دةمانةوَيت  و  سةردةميش  دواي  لة  و  سةردةم  طةوهةرييةك 
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شانمان هةَليطرين، ئةو ثرسيارةشي دةيخةينة روو بؤضي ثةنا دةبةينة بةر جةنط 

وةكو رَيطةيةك بؤ ضارةسةركردني كَيشةكانمان لةطةَل ئةواني دي؟ ئايا جةنط بة 

ضارةسةرييةكي شياو دةزانرَيت لة كوشتني ئةوي دي و تَيكداني ذيان و هَينانة 

كايةوةي نةهامةتي لة نَيوكؤمةَلطةكاندا؟ ئةي بانطةشةكانمان بؤ داكؤكيكردن لة 

بةها مرؤظايةتييةكان و رَيزطرتن لة بيروِرا ضيان بةسةرهات؟

لة  و  ذيانماندا  لة  ثراكتيزةكردني  و  شةِر  زماني  زاراوةي  دَلنياييةوة  بة   

مَيذووماندا ثةيوةندييةكي رةطاذؤي بة نووشوستيي زمانةوة هةية لة بةديهَيناني 

هةر  جةنط  عةقَلييةتي  ئةمةش  لةبةر  ئةو،  متمانةي  و  بةرامبةر  باوةِرثَيكردني 

ثاشاندا  لة  و  كةي  زةليلي  و  كةي  ناضار  بةرامبةرةكةت  مانايةي  بةو  مايةوة، 

بيخةيتة ذَير دةسةآلتي خؤمانةوة و لة دواييشدا خوَلقاندني ئاماذةيةكي مَيذوويي 

لة  كة  عةقَلييةتَيكة  ئةمة  مرؤظ...  زةيني  و  زمان  نووشوستيهَيناني  لة  ضةسثاو 

ئَيستاش  تاكو  مةجازييةكانيدا،  بوونة  هاوشَيوة  لة  دةكةين  ثراكتيزةي  ذيانماندا 

لةم سةردةمةدا مرؤظ شانازيي بة باوةِرةكاني خؤيةوة دةكات، ضَيذ لة كوشتني 

جةستةي  دةضةقَينَيتة  شمشَيرةكةي  كوشتارطةدا،  طؤِرةثانةكاني  لة  دةبينَيت  طا 

طايةكةوة، ئةويش خوَيني لَي دةضؤِرَيت و تاكو دةطاتة ئةو ئاستةي هَيزي نامَينَيت 

و لةدةست و ثَي دةكةوَيت، لة ثاشاندا شمشَيري بةزةيي لة ملي دةضةقَينَيت و بة 

شَيوةيةكي وةحشةتطةريي و نامرؤظايةتييانة، شوَيني سةرسوِرمان و تاسانة كة 

طةلي ئيسثاني و لةطةَلياندا طةالني دنيا، لة كوشتني طياندارَيك بةم شَيوة رةمةكي 

و سةرةتايي و وةحشييةتة ئةم كارة ئةنجام دةدةن، لةوانةشة وَيكضووني كاري 

وةحشيي هاوشَيوةش هةبَيت، وةكو كوشتني نةهةنط و بَيضووةكانيان لة هةندَيك 

تةنها  ياخود  رةمةكي  و  وةحشي  كةلةثوورَيكي  هَيشتنةوةي  لةثَيناوي  وآلتاندا 

لةثَيناوي كات بةسةربردن، بةرامبةر بةمةش شةرعيةتدان بة كوشتني مرؤظ لة 

فليم و دراماكاندا هةرضةندة ئةو كوشتنة لةثَيناوي مةسةلةيةكي دادثةروةرانةشدا 

بَيت، ئةم كردارانة بةشَيوةيةكي مَيذوويي و بة ناهوشيارييةكي دةستةجةمعييةوة 

بيري كوشتني ئةوي دي قةبووَل دةكات و لةثَيناوي بةرجةستةكردني ثاَلةوانَيكي 

شَيوازي  لة  دةستِرةنطين،  و  هونةرمةند  ثاَلةوانَيكي  يا  و  رةوشتي  يا  نةتةوةيي 

كوشتن و جووَلة و دةستثَيشخةريكردن و نواندني بيري كوشتن، ئةو ثاَلةوانةي 

كة طايةك دةكوذَيت، هونةرمةندة لة شَيوازي كوشتن و لةثَيناوي ئةوةي ئةوي 

ئةوثةِري  و  دةزانَيت  كوشتن  هونةري  ئةو  كة  باوةِرةي  ئةو  سةر  بَينَيتة  دي 

بينةر  دةكات،  دروست  بينةردا  الي  لة  نةدان  طوَي  و  خؤشي  و  كاتبةسةربردن 

كوشتني  لة  دةردةخات  خؤي  هونةري  كردار،  واتة  ئةكشندا  فليمةكاني  لة 
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ثاَلةوانَيك  ببَيتة  و  بسةلمَينَيت  دةستِرةنطينيي  و  خؤي  تواناي  تاكو  دي،  ئةواني 

لةو  دوذمنةكانيدا،  بةسةر  بَينَيت  بةدةست  سةركةوتن  مَيذوو  ثاَلةوانةكاني  لة 

لة  دي  ئةوي  زةليلكردني  و  ثاَلةوان  بةرجةستةكردني  كةلةثووري  باوةِرةدام 

رَيطةي سةركةوتن بةسةريدا، هَيشتا هةر هةَلبذاردنَيكي كاريطةرة لة الي مرؤظي 

ضةمكي  و  نووسينةكانييةوة  و  هونةر  و  ثةروةردة  و  رؤشنبيري  لة  هاوضةرخ، 

سةركةوتنة  ضةمكي  سرووشتيي  درَيذبوونةوةيةكي  ثَيش  تؤثي  لة  ثاَلةوانَيتي 

شَيوةيةكي  بة  كؤنترؤَلكردنييةوة  و  زةليلكردن  رَيطةي  لة  ديدا  ئةوي  بةسةر 

ثَي  تؤثي  كة  جةستةييانةي  جوانكاريية  ئةو  هةموو  تازة،  شَيوةي  و  هونةري 

عةقَلييةتي  بة  شةرعيةتدان  تَيثةِراندني  بؤ  ثاساوَيكن  تةنها  دَينَيت  بةرهةمي 

كؤنترؤَلكردني ئةوي دي و كارامةيي لة خوَلقاندني ئازاري دةرووني و جةستةيي 

بؤي، هةروةكو ضؤن طواستنةوةي يا دةماودةم ثَي كردني ناونانة هاوشَيوةكان 

لةنَيوان ئةم ضاالكييانةدا و هاوبةشيكردن تياياندا لة هاومانايي بووندا.

 

توندوتيذيي بة كؤمةَلي دؤِراندن و بردنةوة.توندوتيذيي بة كؤمةَلي دؤِراندن و بردنةوة.

لة تؤثي ثَيدا هَيزَيكي قووَل و شاراوة هةية كة لة بةهاكةيدا هاوشَيوةية لةطةَل 

هةروةها  و  شؤِرشطَيِران  هَيزي  و  بةرطريكاران  و  هَيرشبةر  سوثايةكي  هَيزي 

ئامادةبوون بؤ هَيرشبردن و خؤئامادةكردن بؤ بةرثةرضدانةوة و بةرطريكردن 

و  ئةوروثي  ياريطةيةكي  لةنَيوان  نيية  جياوازييةك  دةستثَيشخةريكردن،  و 

ياريطةيةكي رؤذهةآلتي لة ثراكتيزةكردني ئةو توندوتيذييةي كة هةموو يارييةكي 

لةنَيوانياندا  هاوبةش  تايبةتمةنديََتيي  دةبينَيت.  خؤوةي  بة  جيهاندا  لة  ثَي  تؤثي 

هةية، تايبةتمةنديي الساييكردنةوةي كةلةثووري سةركةوتن بةسةر ئةوي ديدا، 

كاتَيك جةماوةر و تاكةكاني جؤش دةسةنن و ثراكتيكي حاَلةتة دةروونيية ناباو 

بؤ  دةروونيي  ئامادةبووني  تاك  دةروونيي  باري  دةكةن،  سرووشتييةكان  نا  و 

ئةو  خؤي،  ترؤثكي  دةطاتة  تيذ  و  توند  و  سةير  دةستثَيشخةريي  قةبووَلكردني 

كةسةي هاوار دةكات و بة دةنطي بةرز و نَيرانة بانط دةكات، ئةو بارة دؤخَيك لة 

ناهوشياريي دةستةجةمعي و لةدةستداني هاوسةنطيي دةروونيي دةستةجمعي 

هةموو  لة  دةرةوة،  دةردةضَيتة  خؤي  سرووشتي  لة  ئةو  دَينَيت،  خؤيدا  لةطةَل 

توندوتيذي  ثراكتيككردني  بؤ  دةبَيت  تةواوي  ئامادةطييةكي  طرنطتر،  ئةمانةش 

بةرامبةر ئةواني دي، ئةواني دي كة وةكو دوذمنَيكي هَيماطةريي سةيريان دةكات، 

واتة تيثي بةرامبةر و جةماوةري بةرامبةري و رَيخؤشكةري دةكات لة جووآلندني 

ئةم جياكاريية دوذمنكاريية بؤ ثةرةسةندنَيكي بة ثةلة، يا تاوسةندنَيكي سؤزاويي 
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مةيلة شاراوةكاني مرؤظةوة، كة لة دةرووني تاكةكاندا كرداري  ثةيوةستدار بة 

ياريدا  طؤِرةثاني  لة  يةكةم:  دةدات،  لةدةست  بؤدانان  سنوور  و  كؤنترؤَلكردن 

لةو  هةروةها  بةرضاو،  دةكةونة  يارييةكاندا  كاتي  لة  توندوتيذيية  ئةم  دةبينين، 

ساتانةي كة تيثَيك خةريكة دةيدؤِرَينَيت بة هؤي تةواوبووني كاتي دياريكراوي 

يارييةوة، ئةوسا دةبينين، ياريكردن دةبَيتة ثَيكداكَيشاني توندوتيذ و جموجؤَلي 

لة  بطيرَيت  بةرامبةر  تيثي  لة  رَيطة  ئةوةي  لةثَيناوي  دوواليةنة،  توندوتيذي 

طؤَل نزيك بَيتةوة، هةروةكو ضؤن كاري ديكةش دةكةونة بةرضاو وةكو شةق 

لةو  مةترسيدار  بةرثَينةي  هةروةها  توندوتيذ،  ثاَلثَيوةناني  دي،  لةوي  وةشاندن 

ياريضييةي كة لة راكردندا لة طؤَل نزيك دةبَيتةوة، ئةم كارانةش برينداربووني 

جةماوةريش  ئاشكراشة  دَيت،  بةدواوة  ثَييان  و  دةست  شكاني  و  ياريضييةكان 

دةبَيتة هاوبةشي كاري ئةم توندوتيذيية، كاتَيك دادةبةزنة ناو طؤِرةثاني ياريي بؤ 

لَيداني ياريضييةكاني بةرامبةر يا لَيداني دادوةري وةرزشي، ياخود بؤ هَيرشكردنة 

سةر جةماوةري تيثي بةرامبةر، لةوانةشة ئةطةر بَيت و طؤِرةثانةكة بة تةواوي 

مرؤيي  كارةساتي  نةكرابَيت  كؤنترؤَل  ئاسايشةوة  و  ثؤليس  ثياواني  اليةن  لة 

رووبدات، هةروةكو ئةوةي لة طؤِرةثانَيكي ميسردا لةم دواييانةدا رووياندا، كة 

سةدان كةس لة جةماوةر بوونة قوربانيي ئةم توندوتيذييةي نَيوان ياريضييةكان 

هيستيريي  توندوتيذيي  ناودةنَيين  تيث  هةردوو  جةماوةري  نَيوان  و  خؤيان 

راستةوخؤ، ئةمةش ماناي واية كة ياريي تؤثي ثَي جؤرَيكي ديكة لة ثراكتيككردني 

درَيذكراوةيةكي  بة  كة  دةروونيية،  توندوتيذيي  ئةويش  كة  تَيداية،  توندوتيذيي 

توندوتيذيي  شَيوةيةي  ئةو  بةآلم  دادةنَيين،  جةستةيي  توندوتيذيي  سرووشتيي 

ياريية،  ئةم  ثراكتيككردني  لة  روون  نموونةيةكي  بووةتة  كة  ثَيدا  تؤثي  لة 

ئةو  وَيِراي  توندوتيذيي  بةرهةمهَيناني  لة  ئةطةرانةية  ئةو  فراوانبوونةوةي 

مةترسييانةي كة ياريضييةك رووبةِروويان دةبَيتةوة، هةر كاتَيك بيةوَيت بطاتة 

دَلنيا  تيثَيك  ياريضييةكي  كاتَيك  ئةمة  لةسةر  نموونة  توندوتيذيي،  لة  ئاستة  ئةم 

دةكات،  تيثةكةي  لة  طؤَلَيك  خةريكة  ثَيشبِركَيكارةكةي  كة  راستييةي  لةو  دةبَيت 

اليةن  لة  سزاداني  و  ئينزاركردن  يا  ئاطاداركردنةوةي  مةترسييةكاني  وَيِراي 

دادوةرةوة، ثةنا دةباتة بةر رَيطة لَيطرتن لة ياريضييةكة بة توندوتيذيي تاكو لة 

ياريدا  لة  دروستة  نا  تةرزة  ئةم  ثَيش،  بضَيتة  نةهَيَلَيت  و  رايطرَيت  خؤي  شوَيني 

بة ثةرةسةندنَيكي روون و ئاشكرا دادةنرَيت و بة ثراكتيكَيكي توندوتيذانة سةير 

دةكرَيت كة لةاليةن ياريضياني تؤثي ثَيوة ئةنجام دةدرَين، كة زؤربةي جارةكان 

و  هاندةران  الي  لة  توندوتيذ  دةرووونيي  بارَيكي  هَينانةكايةوةي  هؤي  دةبَيتة 
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بةمةش  بةرامبةر  دةورووذَينَيت،  الدا  لة  سةندنةوةيان  تؤَلة  مةيلي  و  بينةراندا 

ئةويش  دةبَيتةوة،  نزيك  طؤَل  لة  و  دةكةوَيت  ثَيش  تيذي  بة  كة  ياريضييةي  ئةو 

ئةندامةكاني جةستةي دةخاتة مةترسييةوة و بارَيكي دةروونيي هيستيريي توند 

دَينَيتة كايةوة لة الي هاندةراندا.

كاريطةريية كؤمةآليةتييةكاني بيري ثاَلةوانَيتي و دؤِراندن.كاريطةريية كؤمةآليةتييةكاني بيري ثاَلةوانَيتي و دؤِراندن.

كَيشةي تاك لةطةَل تاك و كَيشة كةسايةتييةكان، لة كؤمةَلطة دواكةوتووةكان 

و كؤمةَلطةي رؤذهةآلتي بة طشتي، بيري كَي براوةية و ثاَلةوانة و كَي دؤِراوة 

وةسف  زةليل  و  ترسنؤك  بة  كةسَيكة  كَيشةكاندا  لة  دؤِراو  هةَليدةسووِرَينَيت، 

دةكرَيت، هةروةها ضارةنووسي ئةوةية كة بةرطةي هةندَيك لة وةسفي ناِرةوشتيي 

جوولةكة،...  ترسنؤك،  رةوشت،  بَي  (ذن،  بة  شوبهاندني  وةكو  بطرَيت  نةشياو 

هتد)، كةسي ثاَلةوانيش ئةو كةسةية كة كة بة سيفاتي رةوشتي و ثياوةتي ثيرؤز 

هتد)،  جةرط...  بة  سةربةرز،  ثياو،  (ئازا،  بة  شوبهاندني  وةكو  دةكرَيت  دياري 

كؤمةَلطةي  هةروةكو  دةطؤِرَيت،  ثةرةسةندووةكاندا  كؤمةَلطة  لة  حاَلةتةكةش 

كةسةي  ئةو  لةنَيوان  نيية  جياوازييةك  كؤمةَلطانةدا  لةم  بؤنموونة،  رؤذئاوايي، 

كة  ئةوكةسةي  لةطةَل  دادةهَينَيت،  زانستي  دؤزينةوةيةكي  و  دةكات  داهَينانَيك 

دَينَيت،  بةدةست  ديكة  وةرزشيي  يارييةكي  هةر  يان  ثَي  تؤثي  لة  سةركةوتنَيك 

نازناوي  هةردووكيشيان  دةخوَلقَينَيت،  داهَينةرانة  كارَيكي  كة  ئةوةية  طرنط 

ثاَلةوان بةدةست دَينن، وَيِراي ئةم ثةرةسةندنة لة تَيِروانيني مرؤظ لة رؤذئاوادا، 

ثاَلةوانَيتيي  لة  تَيطةيشتن  لة  هةية  زؤر  رؤشنبيريي  و  عةقَلي  كةلةبةري  ئةوا 

رؤذئاوايي  سينةماي  كة  توندوتيذييةي  ئةو  ثةرجوودارةكاني.  كارة  و  مرؤظ 

بةرهةمي دَينَيت و لة كةسايةتيي ثاَلةواندا بةرجةستة دةبَيت، بةسةر هةموو بةها 

ثاَلةوان  بةرجةستةبووني  جار  زؤر  دةبَيت،  تَيثةِر  ياساكانيدا  و  مرؤظايةتييةكان 

بةرجةستةبوونَيكي سادية و دادثةروةرانة نيية، لة زَيدةِرؤييكردن و توندِرؤيي 

ضؤن  رفَينةراني.  دةستي  لة  ئافرةتَيك  رزطاركردني  لةثَيناوي  ثةرةسةندوو، 

قةبووَل دةكرَيت دةيان كةس بكوذرَيت و دةيان موَلك و خانووي تايبةت و طشتي 

بِرووخَينرَيت و ضؤن لة ثَيويستبووني مرؤظي رؤذئاوا بطةين بة رزطاركةرَيك؟

كةوابَي نهَينيي بايةخ ثَيداني خةَلك بة تؤثي ثَي ضيية؟

هؤكارة  لة  شيكردنةوةكةم  سةرةتاي  لة  كرد  باسيانم  هؤكارانةي  لةو  جطة   

ناسرووشتييةكان، لة بايةخدان بة تؤثي ثَي، هةندَيك هؤكاري ديكةش هةن، كة 

لةالي خةَلكي شاراوةن، كة هةندَيكيان ئةمانةن:-



٢٧

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

هَيماكاريية  اليةنطرييةكي  هةر  تةنها  دياريكراو،  تيثَيكي  لة  اليةنطريكردن   -١

لة اليةن خةَلكانَيكةوة لة ثراكتيزةكردني ضاالكييةكي وةرزشيدا كة ئينتيمايةكي 

بةرضاو  لَيرةدا  مةبةستمان  سياسةتةوة،  و  رةوشت  بة  نيية  تَيدا  ثَيطيريكراوي 

بؤ  دادةنَين  رَيطةيةك  بة  ياريية  ئةم  كة  نيية،  جةماوةر  لة  كةمينةيةك  نةطرتني 

ثراكتيزةكردني هةستة نةتةوةيي و نيشتماني و جوطرافي و سياسييةكانيان، بةَلكو 

مةبةستمان زؤرينةيةكة لةم جةماوةرة، بة تايبةتي لة كؤمةَلطة ثةرةسةندووةكاني 

جيهاندا، بؤضي؟

 بؤشايي سياسي و الوازبووني ضاالكيي سياسي و ئايديؤلؤذي و تةنانةت 

ناخةوة  لة  بَيت  بوونةوةرَيك  كة  كرد  تاك  لة  واي  كؤمةَلطانةدا،  لةم  ئاينيش 

دةستةجةمعيي  و  خودي  ثراكتيزةي  زؤرترين  بوونةوةرةي  ئةو  بَيت،  بةتاَل 

تاقيكردووةتةوة و لة ئةزمووني ذياريي زؤردا ذياوة و تؤثي ثَي و طؤِرةثانةكةي 

ذيانيدا  لة  هةميشة  كة  ناكاوانةيةتي،  لة  هةستة  ئةم  تةواوي  ثِركردنةوةيةكي 

سياسييةكاني  هةواَلي  و  راطةياندن  و  شار  و  ماَل  لة  دةبَيتةوة،  روويان  بةرةو 

ئةوروثيدا  كؤمةَلطةي  لة  سةرةية،  دوو  هةستة  ئةم  بةهاي  بؤضي؟  وآلتةكةي، 

كة  خودي  كَيشةيةكي  بةدواي  طةِرانة  خاَلةدا  لةم  ثَي  تؤثي  بة  زؤر  بايةخداني 

ثِركةرةوةي بةتاآلييةكاني شةِر و سياسةت و ملمالنَي و دةوري سةربازي بَيت، 

لة كؤمةَلطة دوا كةوتووةكاندا بَيزاربوونة لة سياسةت و جةنط و ملمالنَيي زؤر 

و طةِرانَيكة بةدواي ملمالنَييةكي سثي و بَي خوَين.

٢- شوَينطؤِركَي ثَيكردني خةياَلي بؤ سةركةوتن و دؤِراندن، واتة نووشوستي 

ثاَلةواني  زةليلبووني  و  ثاَلةوان  دةرخستني  ثاشانيشدا  لة  و  سةركةوتن  و 

بةرامبةر وةكو ثراكتيزةكردني ناهوشياريي بةكؤمةَل. ئاشكراية سيستمي تؤثي 

ثَي بةديهَيناني دةرةنجامةكان تياندا لة سَي هةَلبذاردن كؤدةبَيتةوة، ياخود لة سَي 

ضونكة  ناكات،  قةبووَل  كاريطةر  طؤِرانكارييةكي  و  لَيكدانةوة  هيض  كة  طريماندا، 

واتة  دؤِراندن،  سةركةوتن (بردنةوة)  دةبةستَيت،  دةرةنجام  بة سَي  ثشت  ياري 

قةبووَلكردني سةركةوتوو، يةكسانبوون، واتة خؤئامادةكردن بؤ يارييةكي ديكة، 

جةماوةرةي  بةرامبةردا، ئةو  بةسةر  سةركةوتنة  دةرةنجامي كؤتايي و حةتمي 

هةَلدةكَيشَيت  هةناسة  و  دةكات  هاوار  و  دةشَلةذَي  و  دةيطرَيت  جؤش  كة 

ئةم  ئةوا  ياريضييةكان،  خراثي  و  باش  جووَلةيةكي  هةر  بؤ  لَيدةدات،  ضةثَلة  و 

هةَلضوونةي ئةو دةضَيتة خانةي داكؤكيكردن لة بارَيكي دةرووني و مانةوي، كة 

دةيةوَيت ثراكتيزةيان بكات لة ضوارضَيوةي شوَينطؤِرطَي ثَيكردنَيكي خودييانةي 

و  الي  هةَلبذَيردراوة  كة  ثاَلةوانةكة  تيثة  واتة  ديكة،  مانةويي  كةساني  بؤ  خؤي 
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ئارةزوو  شوَيني  هةروةها  بطرَيتةوة،  ئةو  شوَيني  هةية  بؤي  و  ثَيي  سةرسامة 

خؤي  خةياَليي  جيهاني  لة  بةشَيك  بة  تيثة  ئةم  ئةوةي  لةبةر  هةَلضوونةكةي، 

دادةنَيت، هةروةها بة تةواوكةري خؤي، كة بة ئاساني نوَينةرايةتيي ئةو دةكات، 

ئةوةتانَي طؤِرةثاني ياريي و ياريضييةكان ثَيشوازيي لةم شوَينطرتنةوةيةي ئةو 

بكرَيتةوة  رةت  ئةوةي  ئةطةري  بةبَي  ياخود  و  لَيكردني  ثرسيار  بةبَي  و  دةكةن 

يان قةبووَل نةكرَيت، يا داسةثاندني هيض مةرجَيكي دةرووني و باوةِرداريي تَيدا 

بَيت، ئةم كردارة كردارَيكي خودييانةي شوَينطرةوةية بؤ طةِران بة دواي ثاَلةوان 

و زةليلكردني ئةوي دي، وةآلمدانةوةيةكيشة بؤ مةيلي هةَلبذاردني دةرووني لة 

بيري شوَينطرتنةوةدا.

دادةنَيين  راستي  بة  لةوةي  دةروونييةكاني  كاريطةريية  و  ثَي  تؤثي   -٣

خواستة  و  خةياَل  ناِراستةوخؤ  بةِرَيطةيةكي  دادةنيَين،  هةَلةي  بة  ئةوةشي  و 

دَينَيتة  بؤضوونةكانماندا  و  خةياَل  لة  خةونة  ئةم  و  دةنوَينَيت  خودييةكانمان 

كة  هةية  ناخيدا  لة  نائامادة  هَيزَيكي  مرؤظَيكدا  هةموو  الي  لة  ئةوةي  لةبةر  دي، 

راستن،  قسةكاني  واتة  بَيت،  راستي  لةسةر  هةميشة  ئةو  بةوةي  دةدات  هاني 

يا  دةخات  دةري  دي  لةواني  جياواز  مرؤظَيكي  وةكو  دةروونييةش  ئاراستة  ئةم 

مرؤظَيكي،  ببَيتة  كة  دةكات  خؤش  ئةوة  بؤ  رَيطةش  دةدات،  دي  ئةواني  نيشاني 

دي،  دَيتة  دةيَلَي  ئةوةشي  راستة،  لةسةر  ئةو  ضونكة  عةقآلني،  تاكَيكي  ببَيتة  كة 

بةم جؤرةش تؤثي ثَي دةبَيتة ئةو بوارة دةوَلةمةندةي كة ئةمةي بؤ دَينَيتة دي 

ثَيشبينيي  ئةوةي  و  دةكةين  ثَي  هةستي  ئةوةي  سةلماندني  بؤ  بةَلطةيةكيش  و 

دةكةين، بينةر و هاندةران و اليةنطراني تيثَيك، تيثَيك لةسةر بناغةيةكي رةوشتي 

هةَلنابذَيرَيت، ئةو تيثةش ثةيوةندييةكي توندوتؤَلي لةطةَل ئةودا نيية، (لة زؤربةي 

جارةكان ئينتيما رةطةزي و جوطرافي و ئاينييةكانيش) لة اليدا دةطؤِرَين، بةَلكو 

ثةيوةستة دةروونييةكان جَيطرةوةيةكن لة اليدا لة هةموو شتَي طرنطترن و دةبنة 

هةَلبذاردني يةكةمين لة الي، ئةويش لةسةر بناغةي ضةندَيتي راستيي تَيِروانيني 

لةم  و  دةبَيت  دةوري  بةديهَينانيدا  لة  ياريية  ئةم  هَيزي  ضةندَيتي  و  شتةكان  بؤ 

تَيِروانينة خودييةوة، تيثةكان هةَلدةبذَيرن.

دةرثةِرين  و  هَيز  ضةمكي  بة  مرؤظ  قووَلي  دةروونيي  طاريطةربوونَيكي   -٤

دةستثَيشخةريكردن  لة  هَيز  و  جووَلة  بنياتي  ئاشكراية  دةستثَيشخةريكردن،  و 

دةرخستني  بؤ  دةكةن  دابين  بةربةرةآل  مةيدانَيكي  ثَيدا،  تؤثي  لة  جووَلة  و 

دةبن  سةرسام  هاندةران  و  بينةران  بؤضي  بةهَيز،  كةساني  يان  بةهَيز،  كةسي 

بة ياريضياني وةكو رؤنالدؤ و يان بة تيثي وةكو بةرازيل؟ ضونكة ئةو كةسانة 
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ئةوانن كة خةياَلمان دةكةنة واقيع هةَلبذاردن و بارة دةرووني و عةقَلييةكانمان 

كة  تيثةية  ئةو  تيثةش  ئةم  دي،  ئةواني  و  خؤمان  بة  سةبارةت  دي  دَيننة 

دةطةيةنن،  بةجَي  كاريطةرييةكانمان  و  حةماسةت  و  دي  دَيننة  بؤضوونةكانمان 

ئةوان ئةو ثاَلةوانانةن كة ئةوةي ئَيمة بة دروستي دادةنَيين، دةيثارَيزن، هةروةها 

وا  كة  راستةقينانةن  هةَلبذَيردراوة  ثاَلةوانة  ئةو  ئةوان  كةواتة  هةَلبذاردنيشمان، 

ثَيويست دةكات حةماسةتمان بؤيان هةبَيت و ئةطةر ثاَلةواني بة جووَلة و بةهَيز 

نةبووناية، نةياندةتواني ئةم متمانةيةي ئَيمة بثارَيزن.

مرؤظ  فراواني  كؤبوونةوةي  دياردةي  بؤ  غةريزةيي  ئينتيمايةكي   -٥

بكةين  بينةران  فراوانةي  كؤبوونةوة  لةو  ثرسيار  طرنطة  ثَيكةوةبوون،  و 

(ناوخؤيي،  يارييةكة  ئاستي  و  طرنطي  بةثَيي  و  ثَي  تؤثي  طؤِرةثانةكاني  لة 

ئةوة  بؤ  تةنها  بينةر  هتد)،  الوان...  جيهاني،  و  نَيودةوَلةتي  خول،  دؤستايةتي، 

ناضَيتة ياريطا بؤ بينيني ياريضييةكان تاكو بزانَيت كَي دةيباتةوة، ضونكة هةواَلي 

و  تةلةفزيؤن  لة  و  ياريطةكان  بؤ  ضوون  مةرجي  بةبَي  تواناداية  لة  جؤرة  لةم 

تاكو  و  زؤر  ساآلنَيكي  درَيذايي  بة  بيبيستَيت،  سات  دواي  لة  سات  راديؤكاندا 

كةلتوورَيكي  بووةتة  ياريطةكاندا  لة  بينةران  بةرفراواني  كؤبوونةوةي  ئةمِرؤش 

رةطداكوتاو بؤ هاوبةشيكردنَيكي دةرووني و مانةوي و طردبوونةوةيي كاريطةر 

لةطةَل ئةواني دي، كة هاوبةشمانن لة بةديهَيناني سةركةوتن و ضَيذلَيوةرطرتن لة 

بينيني دؤِراوةكان، كة دةستبةرداري سيفةتي براوة و نازناوي ثاَلةوانَيتي دةبن، 

ئةوةتانَي ئَيمة لة طردبوونةوةيةكي مرؤيي بةرفراوانداين و لةنَيو بةشداريكةرة 

راستةقينةكاندا دابةش بووين (واتة ئةوانةي هةمان هةَلبذاردني ئَيمةيان هةية)، 

ئةو هاوبةشيكارانةش (لة هةَلبذاردندا لةطةَلماندا هاوِرا نين)، طرنط ضَيذوةرطرتنة 

هةستةش  ئةم  خةَلكي،  فراواني  هاوبةشيكردنَيكي  و  فراوان  ئامادةبوونَيكي  لة 

حاَلةتة  لة  و  دي  بةوي  مرؤظ  هةستي  لةطةَل  هةية  تيني  بة  ثةيوةندييةكي 

دةروونيية ثؤزةتيظ و نَيطةتيظةكاندا، واتة هةستكردن بةوي دي.

٦- ثَيشِرةويكردن و ضوونةثَيشةوةي هارمؤنيايي و مؤسيقاداري ياريضييةكان 

و طريماني ثَيكاني طؤَل، بةهايةكي شَيوةطةري و جوانكاريي هةية ثةيوةست بة 

شوَيني جةماوةر وةكو بينةرَيك لة جَيطةيةكي بةرزدا و تيثةكانيش لة خوارةوةي 

ئةواندا، ئةوةتانَي ياريضييةكان بةرطرييةكاني تيثي بةرامبةريان تَيثةِر دةكةن و 

بة  طؤَل...،  لة  بنةوة،  نزيك  زؤرتر  ثَيويستة  دةبنةوة،  نزيك  طؤَل  لة  دةيانشكَينن، 

نزيكبوونةوةيان لة طؤَل دوودَلي و هةست و هةَلضوونة دةروونييةكانمان زياتر 

مانةوييةي  و  مؤسيقي  رَيكخستنة  ئةم  بؤ  وةآلمَيكمان  دةدةن،  هانمان  و  دةبن 
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ئَيمة  ضونكة  هةبَيت،  لَيهاتووييان  و  ثيشةيي  بةجَيطةياندني  و  ياريضييةكان 

بةثةلةين و لة حاَلةتَيكي دةروونيي راِراداين و نامانةوَيت رَيضكةي ئةم ثَيشِرةويية 

بةهَيزةوة  و  تَيدةكات  كارمان  ضونكة  بثسَيت،  مانةويية  شَيوة  و  جوانكاريي 

كةوتووينةتة  ئَيمةش  كةوابَيت  دَينَيت،  بةدي  ئارةزووةكانمان  و  دةمانجووَلَينَيت 

ئةوان  كة  ياريضييةكان  جووَلةي  جوانكاريي  و  شَيوةيي  دةسةآلتدارَيتيي  ذَير 

مؤسيقيي  شَيوةيي  جووَلةي  ضةندين  بةمةش،  بةرامبةر  بةآلم  ثَيشِرةوييدان،  لة 

ديكةش هةن كة بةشدارن لةطةَلماندا لة هةستكردن بة دوودَلي و نادَلنيايي، كة 

ئةوانيش ثَيشِرةويكردني ياريضييةكاني تيثي ثَيشبِركَيكارة، كةواتة جؤشسةندن 

بؤ بينيني ياريي تؤثي ثَي و كرداري هةَلبذاردني تيثي ثاَلةوان و جةماسةتَيكي بَي 

سنوور بؤ بردنةوة و بةدةستهَيناني ثاَلةوانَيتي لة الي بينةراندا، الساييكردنةوةي 

غةريزة دةرووني و ذياري و كؤمةآليةتي و مَيذووييةكانة لة الي مرؤظ.
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فؤتؤريسم ضيية؟فؤتؤريسم ضيية؟

شَيوازة  بة  بةرامبةر  ملثَيضي  و  شؤِرش  لةبنةِرةتدا  فؤتؤريسم  قوتابخانةي 

اليةنطري  هةَلضوويي  و  طرذي   شةِر،  ماشين،  ضاخي  لة  و  بوو  ثةيمانييةكان 

دةكرت.

بيرداِريذي   نيئيتاليايي،  وا  بيرؤكة  و  هونةرمةند  مارينَيتتي»  فيليثؤ  «ئيميليؤ 

بآلويكردةوة  زاييني  ساَلي١٩٠٩ي  لة  كة  بةبةياننامةيةك  هونةريية  شةثؤلة  ئةم 

و بة وشةطةلَيكي ئازايانة، كؤتايي هونةري  ثَيشووي راطةياند و مزطَيني بؤ لة 

دايكبوون و سةرهةَلهَيناني هونةري داهاتوو و ئايندةي دا. ناوبراو لةو بِروايةدا 

طونجاو  و  ثَيز  بة  زمانَيكي  و  شَيواز  دةبَي  ئةمِرؤ  هونةري  و  وَيذة  كةبؤ  بوو 

بَيتةئارا.

هورياي   و  هةرا  و  جةخت  دةيانوويست  فؤتؤريسم  ثَيشكةوتووخوازةكاني 

ذياني نوَي و ثيشةسازي بة كؤمةَلطاو مرؤظي هاوضةرخ بنوَينن و بةر لة ئاخافتن 

سووِراندني  و  نوَي  ذياني  دةرووني  هةيةجاني  و  بزووتنةوة  و  بزاظ  لةمةِر 

ضةرخي ئؤتؤمبيل و طوِرِرةي  فِرؤكة (ماشينيزم)  باس لة هيض شتَيكي دي نةكةن. 

ئةو  شاعيراني  نووسيني  دذوار  و  رةق  تةواوي  قوتابخانةية،  ئةم  ئةنداماني 

ظالديمير ماياكؤفسكي
سةرهةَلدان و سةرةتاي فؤتؤريسمي رووس

بابةك سةحرانةوةرد (تاران)بابةك سةحرانةوةرد (تاران)
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سةردةمةيان بة  طاَلتة دةطرت و هةر جؤر شيعري دَلداريي، دووردةخستةوة و 

شَيوازَيكي وةك ثةخشان بة جَيي شيعر دابين كرد. 

بة تةواوي ئةم شتانة، فؤتؤريسم دةطةَل  ئةمرازةكاني هةست  و دةربِريني 

هةر جؤرة وشةيةك كة مرؤظي تامةزرؤ دةكرد و هةروا دذ بة  ثاراستني هةمة  

اليةنةي رَينووسي زمانةواني بوون بة طشتي. بة جؤرَيك خوازياري رزطاربوون 

لة كةَلك وةرطرتني وشةطةلي نائاسايي و دذ بة شيعريان دةويست و بؤ ئةوةي 

كة وتةكاني خؤيان دةرببِرن لة دةستةواذةطةلي كورت كورت و بِرشت بِرشت 

كةَلكيان وةردةطرت.

تةنيا  رووسيا  لة  ئةدةبيية   و  هونةري  قوتابخانة  ئةم   نوَينةري  و  رؤنراو 

«ظالديمير ماياكؤفسكي» بووة. ناوبراو ئةم قوتابخانةي بة ئةمرازَيكي زؤرباش 

بؤ بانطةشةكردن و راطةيَيني ئةندَيشة شؤِرشطَيِرييةكان دةزاني و لةو بِروايةدا 

بوو كة ئةم شَيوةية لة واقيعدا طونجاوترين شَيوةي نزيك خستنةوةي شيعر بة  

ثةسةندي خةَلكة.  

ماياكؤفسكي وةزن، وشة، شَيوةزار و دةستةواذةي نوَي و تازةي ئاِراستةي 

شيعري رووسي كرد و دةستةواذة هةر رؤذةييةكاني لةم شيعرةدا خستة ئارا و 

شَيوازي ئاسايي ئةو ضاخةي بة كتووثِري داِرماند.

منداَلييةكي  ثِرسةمةر  منداَلييةكي  ثِرسةمةر  

حةوتي  لة  ئاذاوةطَير  نيطاركَيشي  و  شانؤنووس  شاعير،  ماياكؤفسكي، 

قةفقاز،  بة  سةر  (بةطداد)  ناو  بة  دَيهاتَيك  لة  زاييني  ١٨٩٤ي  ساَلي  ذووييةي 

ثارَيزطاي كووتائيسي، لة رووسيية لة دايكبووة، بةآلم دايكي لةو  بِروايةدا بوو 

كة ظالدَيمير لةساَلي ١٨٩٣ هاتؤتة دونيا.

نووسيويةتي،  و  ثَيكردووة  ئاماذةي  بيرةوةرييةكانيدا  لة  كة  ئةونة  ظالديمير 

هةرزؤر زوو لةطةَل  نيطاركَيشي، شيعر و بة طشتي لةطةَل هونةردا ئاشنا دةبَي. 

كة  دايكبوون-  لة  جةذنةكاني  هةموو  لة  دةكات  ناضاري  باوكي  كة  جؤرة  بةو 

زؤريش دةبن- شيعر بخوَينَي و ظالدَيمير مةجبوور دةبَيت هةر جار ضةند دَيِر 

شيعر  لةبةر بكات.

ظالديمير فَيركاري سةرةتايي لة الي دايك و كضةثوورةكاني فَيردةبَي. كة واتة 

زطماطي  زماني  فَيرطةي  يةكةمين  و  ماَلةكةيان  ظالديمير،  قوتابخانةي  هةوةَلين 

و  وةردةطرَيت  كةسةكةي  و  خزم  لة  زارةكي  شَيوةي  بة  رووسي  ئةدةبي  و 

هةوةَلين  سةمةرةية.  و  سةير  منداَلة  ئةم  مامؤستاياني  يةكةمين  بة  دةبن  ئةوان 
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دةمَينَي:  ياديدا  لة  هةميشة  بؤ  دةيخوَينَيت،  و  دةبَيتةوة  ورد  لَيي  كة  ثةرتووكَيك 

«كوالنةي ئاطات» بة ثَينووسي (كالوَيديا لووكاشَيوويض) نووسةري منداآلن كة وا 

لة ماياكؤفسكي دةكات كة لةم  بةرهةمة  بَيزارببَيت:

هةميشة  بؤ  بَيطوومان  دةستم،  دةطةيشتة  كتَيبانة  جؤر  لةم  ديسان  (ئةطةر 

دةستم لة خوَيندن  دائةشت.)

بةآلم دووةمين كتَيبـَي كة خوَيندي، خؤشحاَلي دةكات. دةبَي بة هؤي ئةوةي 

كة هانبدرَي بة الي ئةكتةر بوون و اليةنَيكي شياو  بؤ خؤي  بطرَيتةرَي  و وازي 

بة بةشداري لةشانؤ رَيشةي تَيدا دةكوتَي:

سَيرظانتس»  دؤنكيخؤتةي  خوَيندم «  بةرهةمَيكة  دووهةمين  بةختةوةري  (بة 

بوو. ئابةمة دةَلَين  بةرهةم. بؤخؤم بة دار، زرَي  و شمشَيرم دروست دةكرد و 

كةسوكاري خؤم  دةتؤقاند).

نيشتةجَي  لةوَيدا  و  دةضن  كووتائيسي  ثارَيزطاي  بؤ  دايكي  دةطةَل  ظالديمير 

دةبن. ئيتر لة دايك و كضة ثوورةكاني خوَيندن فَيرنابَي و دةضَي بؤ  قوتابخانة. 

ظَيرن)  (ذوول   بةرهةمةكاني  تَيدةثةِرَينَي.  باش   نمرةي  بة  سةرةتايي  قؤناغي 

دةخوَينَي و لة كتَيبـي فانتازيايي ضَيذي زؤر دةبا. هةر لةم تافةداية كة كةسَيك 

هةوةَلين  بِرياردةدا  و   دةكات  هةست  وَينةكَيشان  لة  ماياكؤفسكي  تامةزرؤيي 

وانةي نيطاركَيشي بَي وةرطرتني ثارة فَيري بكات.

ذاثؤن  لةطةَل  شةِر  ضونكة  دةبَيت،  ئاشنا  شةِردا  لةطةَل   ١٩٠٤ ساَلي   

ظالديمير  و  دةكرن  رؤذنامة  رؤذَيك،  هةموو  بنةماَلة  دةسيثَيكردووة. 

دةيانخوَينَيتةوة. ئةو ئَيستا دة ساَلي تَينةثِراندووة كة لةطةَل راثةِرين و شيعر بة 

شَيوةيةكي جيددي ئاشنا دةبَيت. 

(دواي ئةمة، ضةمكي شيعر و راثةِرين لة زةينمدا يةكتريان طرت.)

شؤِرشطَيِرييةكاني  روانطة  و  دةبَي  خؤشحاَل  خؤثيشاندان  لة  ماياكؤفسكي 

رةنطي  بة  (بشَيوةخوازةكان)  ئانارشيزمةكان  دةردةبِرَي.  بةوَينةكَيشان 

بة  ديمؤكراتةكان  سؤسيال  سوور،  بة  سؤشياليزمةكان   دةكَيشَيت،  رةش 

لة  اليةنطري  و  خوَيندنةوة  خةريكي  دائيمة  و  تر  رةنطي  بة  فيدِراَلةكان  و  شين 

دةس  بة  (رووباكين)  بخوَينين؟»ي  «ضي  ثةرتووكي  و  دةكات  سؤشياليزمةكان 

دةطرَيت و لةم و لةو كَيشةكاني راست دةكا و دةبَي بة يةكَيك لة ئةنداماني حيزبي 

ماركسيزم. 

لة ساَلي ١٩٠٦دا، بــــــاوكي كة نزارةوان بووة، بة هؤي بريني كَيمةوة دةمرَيت 
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و ظالديمير دةطةَل بنةماَلةكةي بةرةو مؤسكؤ كؤض دةكةن. بيرةوةرييةكاني ئةم 

سةفةرة بة تايبةت ديمةني باكؤ زؤر زوَير و ثةشؤكاوي دةكات.

باشترين  بة  نةوتةكاني  هةمارة  و  دةكةَل  لةطةَل  كؤية.  با  شار  (جوانترين 

عةترةوة: بؤني نةوت. ئةوالتر بياوان.)

رةنج  ناني  بَي  و  برسييةتي  لة  ظالديمير  نيية.  لةباري  دؤخَيكي  مسكؤ  لة 

رووبل   ١٠ لة  زَيدة  مانطانة  قوتابي.  بة  دةبن  خوشكي  دوو  دةطةَل  دةكَيشَيت. 

دةرناهَينَيت  و هةست بة نةبوويي بنةماَلةكةي هةميشة لةبةر ضاويةتي. دايكي 

خانوو  هةذارن،  و  سؤشياليست  كة  زانسطا  خوَيندكاري  ضةند  بة  دةبَي  ناضار 

بةكرَي بدا و ضَيشتيان بؤ ساز بكات.

دةبَي  ئاشنا  كاندَيالكي»  «ظاسيا  ناو  بة  بولشويكَي  دةطةَل  ماياكؤفسكي   

«هيطَل(١)»  فةلسةفةي  زؤرتر  و  دةدا  دةس  لة  رؤمان  خوَيندنةوةي  بة  حةزي  و 

اليةن  لة  دةخوَينَيت.   «( وبةرهةمةكاني«ماركسيزم(٢  سرووشتي»  «زانستي  و 

قوتابيةكان ناميلكةيةكي قةدةغةكراو ضاث و بآلودةبَيت. ماياكؤفسكي وا هةست 

دةكات مةآلسة  و لة زؤر ئيش و كار دةستةوةستانة و دةبَي ئةويش رةهندَيكي 

شياو و ئةوتؤبطرَيتة رَيو هةروةك هاوِرَيكاني خؤي سةرقاَلي ئيشَيكي بايةخدار 

بكات. 

هةوةَلين كؤمةَلة شيعرهةوةَلين كؤمةَلة شيعر

جار  يةكةم  بؤ  ساَل،  ثازدة  ضواردة  جاحَيَلَيكي  ظالديمير،   ،١٩٠٨ ساَلي  لة 

ئةركي  و  ديموكراتةوة  سؤسيال  ثارتي  نَيو  دةضَيتة  و  حيزب  ئةندامي  بة  دةبَي 

و  بؤياخضييةكان  نانةواكان،  الي  بؤ  دةضَيت  رادةسثَيرن.  بةو  بانطةشةكردن 

ثيتضنةكان و لةمةِر سؤسيال ديمؤكراتةوة قسةيان بؤ دةكات و لةطةَل كرَيكارة 

هةذارةكان دةكةوَيتة ئاخافتن. 

مؤسكؤ  حيزبي  كوميتةي  ئةندامةتي  بة  حيزب  طشتي  كونفرانسي  لة 

ماوةيةك  دةدةن.  كؤنستانتين»  «هاوِرَي  نازناوي  ظالديمير  بة  هةَلدةبذَيردرَيت. 

تَيناثةِرَي كة لة «طوروسيني» بة تاواني ئاطادارنامة نووسين دةسبةسةر دةكرَي. 

دةكةوَيتة بةنديخانة و لةم جَيطا بؤ ئةو جَيطا دةيطوازنةوة. لةكؤتاييدا دادستان 

ظالديمير  بنووسَيت.  كورت  دةقَيكي  دةكا  ناضاري  دةدا،  فريوي  كة  خةياَلة  بةو 

لة  دةستةبةر  داناني  بة  ئةنجامدا  لة  جَيدةهَيَلَيت.  بة  زؤر  هةَلةي  ئةنقةست  بة 

بةنديخانة قوتار دةبَيت.

بؤ  كة  ئةدةن  بِريار  ماياكؤفسكي،  دايكي  كرَينشينةكاني  لة  كةس  ضةن 
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رزطاركردني ذنة لة بةندكراوةكان خةريكي ضاَلهةَلكةندن بن. ظالديمير يارمةتيان 

دةدا. لة سةرةتا زؤر سةركةوتووانة دةِرؤنة ثَيش، بةآلم ِثَييان دةزانن و هةميسان 

بةنديخانةي  رةوانةي  و  دةكرَي  قؤَلبةست  دووةمينجار  بؤ  كَلؤَل  ماياكؤفسكي 

دةكةن. لة ماَلةكةيان، دةمانضةيةك و كةمَيك وَيذةي قةدةغة دةدؤزنةوة. ظالديمير 

كة ثَيشتر تامي زينداني ضَيشتووة، دةستدةكات بة قيذ و هةرا. نايةوَي بيبةن بؤ 

تر  جَيطايةكي  بؤ  بةنديخانةيةك  لة  كة  دةكات  هوريا  و  هةرا  هَيندة  بةنديخانة. 

دةيطوَيزنةوة.

ئةم ضاخة لة ذياني ظالديمير بايةخَيكي زؤري هةية. لة دوا سَي ساَل خوَيندنةوة 

رةمزييةكان  بةرهةمةكاني  لة  رؤمان.  خوَيندنةوةي  بة  دةستدةكات  تَيكؤشان  و 

(سةمبؤليزمةكان) وةك «باَلمؤن» خؤشي دَيت. جةختَيكي زؤر دةكات كة السايي 

ئةوان بكاتةوة و وةكو ئةوان دةنووسَيت، بةآلم لةم رةوتة ديارة لَيزان نيية  و 

نووسينةكاني باش نيين. 

ناميلكةيةك لة شيعرةكاني كؤدةكاتةوة كة لة كاتي رزطاربوون لة بةنديخانة 

رووداوة  لةم  واتة(ظالديمير)،  ناميلكة،  ئةم  شاعيري  دةسَينن.  لَيي  ئَيشكضييةكان 

شادي خؤي دةردةبِرَيت. وا دةزانَي كة شيعرةكاني ئةم كتَيبة زؤر بة سؤز بووة  

و باشتر كة هةر زوو فةوتان.

هاوضةرخةكان  بةرهةمطةلي  دةخوَينَي.  قووَلةوة  حةزَيكي  بة  ماياكؤفسكي 

بة  دةستدةكات  كؤنةكان.  و  كالسيك  كتَيبة  سةر  دةضَيتة  و  دةكات  تةواو 

خوَيندنةوةي  خةريكي  تؤَلستؤي.  و  شةكسثير  بايِرؤن،  طةلي  بةرهةم  خوَيندني 

«ئاناكارنينا(٣)»ية كة ثَيي دةَلَين زيندانييةكةي تةواو بووة . بةم ضةشنة، هيض كاتَي 

نازانَي «ئانا» تووشي ض كارةساتَيك دةبَيت.

(بة خؤشحاَلييةوة لة زيندان رزطاربووم. بةرهةمطةلي كةسانَيكم خوَيندبوو 

سةخت  زؤر  ئةوان  شَيوازي  بة  بةآلم نووسين  طةورةكان،  دةطوت  بةوانيان  كة 

نيية.)

دابينكردووة،  خؤي  بؤ  نَيونةتةوةيي  روانطةيةكي  ظالديمير،  ئاستة،  ئةم  تا 

بةآلم هيض ئةزموونَيكي لة هونةردا بةدةست نةهَيناوة، ئةطةر ضي نايةوَيت وةك 

كةمايةتييةك  جؤرة  رادةيةك  تا  بةآلم  بكةن،  تةماشاي  خام  و  هؤثياال  الوَيكي 

خؤي  كاتي  لة  كة  قوتابخانةكان  لة  دةكات.  هةست  ئاشكرايي  بة  خؤيدا  لة 

قوتابي ئةو جَيطانة بووة، دةركراوة. لة اليكةوة دةزانَي كة ئةندامةتي لة حيزب، 

ثَيويستي بةذيانَيكي نهَينيية. ناضار دةبَي قؤل هةَلبكا بؤ نووسيني ئاطادارنامة و 
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لة  بةناوبانطةكان  كةسايةتيية  روانطةي  و  هةَلويست  ثؤلَينكردني  و  هةَلبذاردن 

بطرن،  لَيي  خوَيندوويةتي،  كة  شتانةي  ئةو  ئةطةر  دةكا  هةست  بةرهةمةكانيان. 

هيض شتَيك بةر لة رةوشتَيكي «ماركسيزمي» بؤ نامَينَيتةوة. بِريار دةدا لة حيزب و 

قوتابخانة و زانستطا دةستهةَلبطرَيت و خؤي سةرقاَلي خوَيندنةوة و فَيركاري لة 

ئاقاري ئةدةب و هونةر بكات. وا هةست دةكات لة نووسين نوشوستي كردووة و 

ناتوانَيت شيعر بهؤنَيتةوة. لة الي هونةرمةندَيكي نيطاركَيش بة ناو «جؤكؤفسكي» 

جَيي  بة  دةردةكةوَيت  بؤي  ساَل  يةك  دوا  تازة  بةآلم  دةبَيت،  نيطاركَيشي  فَيري 

بة  قةَلةويضكة  و  ذيكةَلة  ذني  سةرقاَليكَيشاني  خؤي  جيددي،  وَينةكَيشانَيكي 

بؤ  دةضَي  و  نامَينَيتةوة  مامؤستاية  ئةم  الي  لة  كردووة.  جؤراوجؤر  تابلؤطةلي 

«كلين»  ظالديمير  دةبَي.  هَيَلكاري  و  ريال  هونةري  فَيري  ئةو  الي  و  «كلين»  الي 

«كلين»  بؤ  مامؤستا  وشةي  ثتةوةو  دةبينَيت.  لَيزان  و  باش  مامؤستايةكي  بة 

بةسةر  و  هةية  بةخؤي  تايبةت  كةسايةتييةكي  ضونكة  ثَيستة،  ثِربة  وشةيةكي 

هونةرةكةي طةلَي زاَلة. ئينجا هةست دةكات لةم بوارة بووةتة مامؤستاو لَيزان. 

نيطاركَيشي.  بةشي  لة  مؤسكؤ  هونةرةجوانةكاني  باآلي  قوتابخانةي  دةضَيتة 

تةنيا جَيطايةك كة ئةويان بة بَي لَيوةشاوي سياسي وةردةطرن. لة وَيدا دةبينَي 

و  لَيدةطرن  رَيزيان  دةكةنةوة،  ئةوان  السايي  كة  قوتابيانة  ئةو  مامؤستاكان،  كة 

ئةوانةي كة بة روانطةيةكي جياواز و تاكةكةسييةوة خةريكي داهَينان و ئافراندنن، 

و  «الريونؤف»  دةطةَل  دةكةن.  تةماشايان  سووك  ضاوَيكي  بة  و  دةدةن  ئازار 

سةربةخؤن  و  زانيار  نيطاركَيشي  كة  ئةوةي  هؤي  بة  و  ئاشنادةبَي  «ماذكؤف» 

نزيك  كةسة  دوو  بةم  خؤي  دةبينن.  ئازار  زؤر  ئةوَي  مامؤستاكاني  اليةن  لة 

دةكاتةوة.

تووخمي فؤتؤريسمي رووستووخمي فؤتؤريسمي رووس

شةوَيك كة بؤ كونسيرتي «راخمانينؤف» بة ناوي «دووِرطةي مردووةكان» 

كة   «بورليؤك»  ئةو  بةدواي  دةر.  دَيتة  هؤَلةكة  لة  و  دةبَي  بَيتاقةت  لَيي  دةضَي، 

كونسيرتةكة  دوو  هةر  دةر.  دَيتة  هؤَلةكة  لة  بووة،  نزيكةكاني  هةظاَلة  لة  يةكَيك 

باسي  ئاخافتن.  دةكةونة  و  دةكةن  ثياسة  شةقامةكان  لة  و  دةطرن  طاَلتة  بة 

كالسيك.  هونةري  و  وَيذة  بة  دةطةن  هةتا  دةكةن  كونسَيرتةكة  ناخؤشبووني 

«بورليؤك» تووِرةيي مامؤستايةكي تَيدا ديارة كة هاوِرَيكاني ناتوانن لَيي تَيبطةن 

و  مةرط  الي  بة  كة  هةية  سؤشياليستَيكي  كوَيري  بِرواي  «ماياكؤفسكي»  و 

كؤنةثةرستييةوة دةِروات. بةم ضةشنة فؤتؤريسمي رووسي لة دايك دةبَيت. 
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ماياكؤفسكي شةوي دوايي ضةند دَيِر لة شيعرَيكي تازةي خؤي بؤ  بورليؤك 

ئَيوة  كةواتة  وتووة؟  هونراوةتان  ئةم  ئَيوة  دةكات:  هاوار  بورليؤك  دةخوَينَيت. 

زؤر بليمةتن. بةكارهَيناني بليمةت بؤ ظالديمير تووش هةستَيكي نامؤ و سةيري 

دةكات.

(ئةو شةوة كتووثِر بووم بة شاعير.)

سةر لة بةياني ئةو شةوة، بورليؤك، ظالديمير وةك شاعيرَيكي ثِرؤفشناَل بة 

هاوِرَيكاني دةناسَينَيت و بؤ ئةوةي كة ماياكؤفسكي تووشي دةردةسةري نةبَيت، 

 . دةنووسَيت  شيعري  هةوةَلين  ظالديمير  بنووسَيت.  تةنيا  و  تةنيا  كة  دةَلَيت  ثَيي 

شيعرَي كة لَيي ضاث دةبَي بة ناوي «سوور و سثي» دةناسرَيت و دوا بة دواي 

ئةمة ضةن شيعري ديكةي لَي بآلو دةبَيتةوة.

ماياكؤفسكي لة بيرةوةرييةكاني لةمةِر بورليؤك دةنووسَيت:ماياكؤفسكي لة بيرةوةرييةكاني لةمةِر بورليؤك دةنووسَيت:

دةكةوم.  بورليؤك  بيري  شوَين  قووَلةوة  خؤشةويستييةكي  بة  (هةميشة  

بورليؤك لة واقيعدا هاوِرَيي زؤرباش و مامؤستاي راستةقينةي من بوو. ئةو بوو 

كة مني كرد بة شاعير. بؤ  شيعري شاعيراني فةِرةنسي و ئةَلماني بؤ من شيعري 

دةخوَيندةوة. هةميشة خةرمانَي كتَيبـي تازةي بؤ دةكِريم و بة يةكةوة ثياسةمان 

لة  هةتا  ثَيدةدام  كؤثَيكي   ٥٠ رؤذَيك  هةموو  ئاخافتن.  دةكةوتة  لةطةَلم  و  دةكرد 

برسييةتي نةمرم و تةنيا و تةنيا بخوَينمةوة. بؤ جةذني ساَلي نوَي مني بؤ وآلتي 

خؤي برد و لةوَي توانيم ضةن شيعري تازة بهؤنم.)

ئةدةبي  فيكرة  ئَيستاكة  دةطةِرَيتةوة.  لة«الياضكا»  ماياكؤظسكي  ظالديمير 

مؤسكؤ  لة  بكات.  ضي  دةبَي  دةزانَي  بةآلم  نةكراوةن،  ثؤلَين  سياسييةكاني  و 

«خةلبينكوف» و «كِروضيونيض» دةبينَي و لة دواي ضةند شةو ئةم طروثة، داخويانَي 

دةنووسن و بورليؤك كاري بةدواضوونةوةي دةطرَيتة ئةستؤ و هةروةها ناوَيكي 

لَيدةنَين و دواي ماوةيةكي كورت بةياننامةكةيان بآلودةبَيتةوة.

و  ماياكؤفسكي  لةمةِر  رؤذنامةكان  خةَلك.  سةرزاري  دةكةوَيتة  فؤتؤريسم 

هونةري  ثَيشانطاي  لة  دةنووسن.  رةخنة  و  وتار  فؤتؤريسم  ديكةي  ئةنداماني 

لةاليةن  طرذي  و  طشتي  بة  باسطةلَيكي  مووزاييك)  (خزمةتكارةكاني  بةناوي 

بورليؤك و ماياكؤفسكي دةستثَيدةكات. 

نازناوي «سةطباب» بؤ ماياكؤفسكي دادةنَين. لةخوشكةكةي بِرشتَي قةيتاني 

هونةرمةند  دةستة  ضةند  دةيبةستَيت.  خؤي  ملي  دةوري  لة  و  وةردةطرَي  زةرد 

كؤدةبنةوة و خؤيان بة بَي هيض بةَلطةيةك، بة نوَينةري شاعيران و نووسةران 
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سةِرؤكي  دةطرن.  حكومةتيش  لة  رةخنة  و  ناهَينن  تاقةت  دةكةن.  ثَيناسة 

حكومةت  رةخنةطرتني  لة  دةست  كة  ثَيشنياردةكات  بؤَلةبؤَل  بة  ثاسةوانةكان 

ناحةزة   دؤخة  ئةم  لةمةِر  خؤيان  دذايةتي  بورليؤك  و  ماياكؤفسكي  هةَلطرن. 

دةردةبِرن. ماياكؤفسكي و بورليؤك و ضةن كةسي ديكة ئةم شار و شار دةكةن 

و بؤ خةَلك قسةدةكةن. لةاليةن سةرؤكي ثاسةوانةكان بةوان هةميسان ثَيشنيار 

نةَلَين.  هيض  وةك «ثووشكين»  كةسايةتييةك  و  بةرزةكان  مةقامة  بة  كة  دةكرَي 

«واسيا كامَينسكي» كة فؤتؤريستة، دَيتة نَيو طرووثي ماياكؤفسكي. ماياكؤفسكي 

دةبَيت.  توَيذينةوة  و  كار  خةريكي  وشةدا  لة  لَيزانين  و  ثَيكهاتة  و  فوِرم  لةسةر 

بةآلم  بآلوناكةنةوة.  دةقةكانيان  دةدةنةوةو  وةآلميان  ضاثةمةنييةكان  دةزطا 

ئةوان واز ناهَينن و زؤرتر هةوَل دةدةن. ماياكؤفسكي بؤ مؤسكؤ دةطةِرَيتةوة 

و لة شةقامةكاني مؤسكؤ ذيان دةكات. ئةم ضاخة لة ذياني ئةو كة خؤي ناوي 

لَيناوة «تراذيدياي ماياكؤفسكي» لة بةَلطي «لؤناثارك» كوتايي ثَيدَيت.

رَيبازطةي فؤتؤريسمرَيبازطةي فؤتؤريسم

و  زانايي  بة  هةست  ئيدي  خؤيدا  ناخي  لة  ماياكؤفسكي   ١٩١٤ ساَلي  لة 

بَيت  زاَل  شيعرةكاني  ناوةِرؤكي  بةسةر  دةتوانَيت  دةكات.  نرخ  بة  مامؤستايي 

زار.  سةر  دةخاتة  شيعردا  لة  ناوةِرؤك  باسي  بكات.  تةماشايان  ديل  وةك  و 

شةر  دادةِرذَيت.  زةيني  لة  لةبةر»  ثانتؤل  «هةوري  درَيذي  شيعري  نووسيني 

شيعري «شةر  خةباتطَيِران.  ريزي  دةضَيتة  خؤشحاَلييةوة  بة  و  دةسيتثَيكردووة 

دةستثَيكردووة» دةنووسَيت. ئؤطري شةِركردنة، بةآلم ضونكة دةستةبةرنامةي 

سياسي نيية، نايخةنة نَيو ريزي شؤِرشطَيِران. رقي لةشةِر وةك ئاطرَيك لة ناخيدا 

هةَلدةطرسَيت و ئةم رقةي بة السارييةكي هونةرمةندانة بة هؤنينةوةي شيعري 

«ئاخ، دايخةن، دايخةن ضاوي ضاثةمةنييةكان» دةردةبِرَيت. لة كايةي ثاسووِر  ٦٥ 

لةشارَيكي  فةنالند.  سةفةرَيكي  بؤ  دةضَي  ثارةية  بةو  و  دةكةوَي  دةس  رووبلي 

ئةم كيشوةرة خؤي بة ضةند كارةوة سةرقاَل دةكات. يةكشةممان بةرهةم طةلي 

«ضووكوسكي» دةخوَينَيت. دووشةممان «ئؤِرينؤف» و ...هتد.

هةست  و  «ريثين»  كورت»ي  «مَيرطزاري  خوَيندنةوةي  بة  دةكات  دةست 

دةكات ئةم جؤر دةقانة بؤ فوتوريستَيك لة ئاستي ئةو بة ضةند كيلؤميتر قةد و 

باآل، خواردةمةنييةكي نالةبارة. شةوانة لة كةنار دةريا ثياسةدةكات و «هةوري 

ثانتؤَل لةبةر» دةهؤنَيت. راثةِرين بؤ ئةو بة تةواوي مسؤطةر بووة. بؤ ديداري 

« ماكسيم طوركي(٤)» بؤ «مووستامياكي» دةضَي و ضةند بةشي ئةم شيعرة درَيذةي 
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بؤ دةخوَينَيت. ئةم بةرهةمة تةواونةكراوة، 

«طوركي»  لةسةر  قورس  كاريطةرييةكي 

ساوا  منداَلَيكي  وةك  كة  ئةونة  دادةنَينَيت، 

هؤنةهؤن دةستدةكات بة طريان. ظالديمير 

ناخي  لة  سؤزيية  ديمةنة  ئةم  بينيني  بة 

دَليةوة هةست بة بةرزي و بليمةتي خؤي 

دةكات.

ماياكؤفسكيي  زاييني،  ي   ١٩١٥ ساَلي 

شاعير، شانؤنووس و نيطاركَيش ناوي بؤ 

شةِر.  بؤ  بيبةن  نايةوَيت  دَيت.  سةربازي 

دةكات.  ثَيناسة  نةخشةكَيش  بة  خؤي 

 ٥٠ بة  ماياكؤفسكي،  شيعرةكاني  «بريك»، 

كووثَيك بؤ هةر بةيت لَيي دةكرَي. كتَيبـي 

«هةوري  و  برقةكان»  دارة  و  « شمشال 

هةَلبةت  بآلودةكاتةوة.  لةبةر»  ثانتؤَل 

بة  لةبةر»  ثانتؤَل  « هةوري  هؤنراوةي 

سانسؤرةوة ضاث دةبَيت.

جيهان»  و  «شةِر  ١٩١٦دا  ساَلي  لة 

دةزانَيت  سةربازي.  بؤ  ناطةِرَيتةوة  ئيدي  ماياكؤفسكي  بآلودةبن.  «مرؤظ»  و 

بة  مَيذوويي  شيعرَيكي  بة   دةبن.  دةسةآلتدار  سؤشياليستةكان  زوويي  بة 

ناو«راثةِرين» درَيذةدةدا. لة ضةن وتاربَيذي بة ناوي «بلشوويكةكان و هونةر»و 

«نهَينيية ثَيكةنيندارةكان» بةشدار دةبَيت. 

فؤتؤريستةكان ناضنة نَيو ريزي هيض حيزبةوة و لة واقيعدا راثةِرين بة مافي 

خؤيان دةزانن. ماياكؤفسكي بؤ شاري «سمؤليني» دةضَي و لةوَي بة شوَين كار 

عةوداَلة. لةوَيوة بةرةو مؤسكؤ دةِروات. لة نَيو خةَلكدا خؤي نيشاندةدا و شةوانة 

ضةن  لة  تةنانةت  و  دةنووسي  فيلمنامة  لةوَي  و  شاعيران»  «كافةي  بؤ  دةضَي 

فيلميش بةشداري دةكات.

بة  ببـَي  ئةطةر  هونةرداية.  ئاقاري  لة  زةيني  و  فيكر  تةواوي   ١٩١٨ ساَلي  لة 

ئةندامي حيزب ديارة كة دةينَيرن بؤ بةندةرَيكي زؤر دوور و ناخؤش). شانؤي 

كوَي  هةموو  لة  دةيخوَينَيتةوة.  كةس  زؤر  بؤ  و  تةواودةكات  طير»  ماسي  «بؤ 
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باسي ئةم بةرهةمة دةكةن. ئةم شانؤية دةضَيتة سةر سةحنة و خةَلكَيكي زؤر بة 

دةوري كؤ دةبنةوة، بةآلم دوا ماوةيةك ئةم شانؤية قةدةغةدةكرَيت.

و  خؤي  ديكةي  بةرهةمي  ضةند  و  طير»  ماسي  «بؤ  كتَيبـي  بة   ١٩١٩ ساَلي 

و  شادي  بة  خةَلك  جَيطايةك  هةموو  لة  و  كارخانةكان   بؤ  دةضن  هاوِرَيكاني 

سةربةرزييةوة دَين بة ثيريةوة. «هونةري كؤمؤن» دةنووسَي و بآلوي دةكاتةوة. 

ماياكؤفسكي لةو بِروايةداية كة بةرهةمي «١٥٠٠٠٠٠٠» بنووسَيت. ساَلي ١٩٢٠ 

ئةطةر ضي  بآلودةبَيتةوة.  نووسةر  ناوي  بة  ئاماذة  بَي  و  تةواودةكات  دةقة  ئةم 

زؤر  زوو هةمووان بؤيان دةردةكةوَي كة نووسةرةكةي كَيية. بة هةر قِرة دةبَي 

كاية  شانؤية  ئةم  جار  سةد  نزيكةي  و  سةحنة  سةر  «Mystere»دَيتة  شانؤي 

دةكرَيت.

لَيف، بةياننامةي رَيبازطةي فؤتؤريسملَيف، بةياننامةي رَيبازطةي فؤتؤريسم

لة ساَلي١٩٢٢رَيخراوةيةكي ضاثةمةني(ضاث و ثةخشي كتَيب) دادةمةزرَينَي 

تةواوي  مؤسكؤ».  فؤتؤريستةكاني  «كؤي  واتة  دابيندةكات،  بؤ  «كفم»ي  ناوي  و 

فؤتؤريستةكان كؤ دةبنةوة. لة رؤذهةآلتي دوورةوة «ئاسديف» و ضةند كةسي 

كة  دةبَي  ثَينجةم»  «نَيونةتةوةيي  نووسيني  خةريكي  دةبنةوة.  كؤ  دةوري  لة  كة 

سَي ساَل  بة نووسيني ئةم دةقة خؤي هيالك كردووة. ئةم تَيكستة، يؤتؤثيا و 

ئارمان شارَيكة كة بة وتةي ماياكؤفسكي تةواوي هونةري ٥٠٠ ساَلي داهاتوو 

دةطرَيتةوة.

«لَيف»  ناو  بة  ضةث  هونةري  نةوةي  طؤظاري   ١٩٢٣ ساَلي  لة  ظالديمير 

كةَلك  فؤتؤريسم  شَيوازةكاني  تةواوي  لة  كة   طؤظارَيكة  راستيدا  لة  رَيكدةخات. 

وةردةطرَيت. كتَيبـي «ئا لةمة» دةنووسَي كة بة شَيوةيةكي تايبةت و دياريكراو 

دذيايةتي خؤي لةمةِر ذياني ساكار و ئاسايي دةردةبِرَيت. يةكَي لة دةسكةوتةكاني 

ضةشنَيكي  بة  تايبةتييةكان  هونةرة  ستاتيكاي  جياوازي،  وَيِراي  بةياننامةية،  ئةم 

نائاسايية. شَيوازَيك كة لة سةرةتاي سةدةي بيستةم سةري هةَلهَيناوة و ثتر لة 

هةر شتَيكي ديكة تيشك دةخاتة سةر بارستايي و فةزا و دياردةكاني تةكنؤَلؤجي 

نوَي و ئةمِرؤيي و شارستانييةت.

وتاربَيذي  و  بآلودةكاتةوة   ١٩١٤ ساَلي  لة  كؤرسك»  كرَيكاراني  «بيرةوةري 

درَيذي  شيعري  سازدةكات.  «لَيف»  لةمةِر  سؤظيةتي  يةكَيتي  سةرانسةري  لة 

«ساَليادي ثؤشكين» و شيعرةكاني ديكةي دةنووسَي. شيعري« لَينين» تةواو دةكا 

و لة ضةند كؤِري كرَيكارانة بةشداريدةكات و ئةم دةقة شيعرييةي بة دةنطي بةرز 
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دةخوَينَيتةوة. لةم ماوةية ضةنها جار بؤ وآلتة بيانييةكان سةفةردةكات.

ئامانجي يةكةمي ماياكؤفسكي و فؤتؤريستةكاني ديكة، تةكنيكي ئةوروثي و 

ثيشةسازي و تَيكؤشان و لة خؤطرتني رووسياي خاك و خؤلي و كؤنة. طؤظاري 

«لَيف» بة تيراذي كةمةوة، بةآلم بة زةحمةتَيكي زؤر و بة شَيوةيةكي نائاسايي، 

هةر بةردةوامة.

ديكة  بانطةشةيي  كؤشيعري  يةك  و  باَلندة»  «كرَيكاري  بانطةشةيي  شيعري 

ئامادةي  خؤي  و  بآلودةكاتةوة  لَيبدة»  سووِرَي  ئاسمانةكان  لة  «خؤت  ناو  بة 

سةفةركردن دةكات.  بِريار دةدا لة شيعر وتن بةرةو ثةخشان دةِروات. دةيةوَيت 

رؤمانَيك بنووسَي و لة ساَلي ١٩٢٥ بآلوي بكاتةوة.

دةضَيت بؤ ثاريس و لةوَي ثارةكةي لَيدةدزن. لةسةفةركردن بة دةوري جيهان 

لةمةِر  ثَيشتر   كة  وتاربَيذي  لة  سانفِرانسيسكؤ  لة  لَيدةكةن  داواي  دةطةِرَيتةوة. 

مؤسكؤ  بؤ  ثارةيي  بَي  هؤي  بة  بةشداربَيت.  رَيكخراوة،  نوَي  ئةدةبي  و  هونةر 

دةطةِرَيتةوة. دةسكةوتي سةفةرةكةي بآلودةكاتةوة: «ئةمريكايةك كة من ديم و 

شيعرةكاني ئيسثانيا، ئؤقيانووسي ئةتَلةس، هاوانا، ميكزيك و ئةمريكا».

ساَلي  هةتا  و  ثَيدةدا  درَيذةي  و  دةستثَيدةكات  زةيندا  لة  رؤمان  نووسيني 

١٩٢٧ تةواوي ناكات. نايةوَيت لة هؤش و زةيني كةَلك وةربطرَيت. دةضَيتة نَيو 

مةيداني رؤذنامةوانييةوة. ساَلي ١٩٢٦ لة يادةوةرييةكانيدا دةنووسَيت:

كةس  هيض  بةآلم  هةران،  و  قيذ  و  هاواركردن  خةريكي  شاعيران  «تةواوي 

بةرهةمةكاني  كات.  دابين  خؤي  بؤ  دةسةآلتدار  و  تايبةت  روانطةيةكي  ناتوانَيت 

ئةم جؤر شاعيرانة زؤرتر لة ضةن طؤظاري ئاسايي بآلودةبنةوة. ئةمن لةم قسة 

قؤِرانة ثَيكةنينم دَيت. وتني ئةم جؤر شتانة هَيندة سةيرة كة تةنيا ذني شاعيرةكة 

ضَيذي لَيدةبات.»

نوَي»  «لَيفي  ناوي  بة  لَيف  ديكة،  جاري  يةك  ماياكؤفسكي   ١٩٢٧ ساَلي 

بآلودةكاتةوةو كاتذمَيرَيكي زؤر خؤي بةم بةرهةمة هيالك دةكات و تةنانةت يةك 

ضركةساتيش لة ئةظين و دَلداري خافَل نيية. نزيك بة ٢٠٠٠ نامة لة ضواردةوري 

وآلتةوة بؤي دَيت. 

جيهاني  ضيني  قارماني  «كَيبةركَيي  شانؤي  «باشة»،  شيعري   ١٩٢٨ ساَلي  لة 

كرَيكار» و «ذيان نامةي ئةدةبي خؤم» دةنووسَيت. هةروةها لة ساَلي ١٩٢٩ دوو 

شيعر بة ناوي: «ضيرؤكي كارطةكان و ثياواني كوزَينتسك»، «ثةساثؤِرتي يةكيةتي 

سؤظيةتي» و شانؤي «ساس» تةواو دةكات و هةروةتر لة ساَلي ١٩٣٠ ضةن شيعري 

تازة و شانؤي «حةمام» دةنووسَيت.
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مةرطي كتووثِريمةرطي كتووثِري

ظالديمير ماياكؤفسكي لة رؤذي ١٤ي ئاثريلي ١٩٣٠ بة دةمانضةيةك  كة بة 

دَلي خؤيةوة نا، خؤي كوشت و بةم ضةشنة بة ذيانة خةمناكةكةي كؤتايي هَينا  و 

وةك طظةي (با) زؤر توندوتيذ لةطةَل جيهاني هونةر ماَلئاوايي كرد.

مةرطةساتي  بة  سةبارةت  ظالديمير  نزيكةكاني  هاوِرَي  لة  كةس  ضةند 

شكةست   هؤي  بة  ماياكؤفسكي  خؤكوذي  كة  بِروايةدان  و  بير  لةو  هاوِرَيكةيان 

و حةذمةت لة ئةظين و هةروةها دَلساردبوون و بةخؤدا شكاوي لة بارودؤخي 

ثضِرثضِركراو و قةيراني سياسي و كؤمةآليةتي لة يةكيةتي سؤظيةت بووة. جةستة 

بَيطيانةكةي لة طؤِرستاني(ناظدارةكاني ِراثةرين) تةسليم بة خاك كراوة.

بايةخي  كة  ثَينةضوو  ئةونةي  فؤتؤريسم  ماياكؤفسكي،  كتووثِري  مةرطي  بة 

نزيكي  هةظاَلي  فةِرةنسة  لة  بةآلم  بوو،  خامؤش  هةميشة  بؤ  جار  بةيةك  و  نةما 

ظالديمير بة ناو «رؤمةن ياكوبسن» كة زمانناسَيكي هةرة طةورةبوو، بة تَيِروانين 

رؤشنبيرة  ئةم  ناوي  ماياكؤفسكي،  شيعرييةكاني  دةقة  بة  ثَيداضوونةوة  و 

جوانةمةرطةي بؤ جارَيكي تر خستة سةرزاري ئةدةب دؤستةكان.

لةنامةيةك كة لة تةنيشت جةستة بَي طيانةكةي ثةيدايان كرد، ئاواي نووسيبوو:

(بة قورباني هةمووان بم. هيض كةس تاوان بار نيية و دةنطؤ دروست مةكةن. 

لَيبوردن  داواي  هةظاآلنم،  خوشكةكانم،  داية،  دةنطؤية.  لة  رقم  مردووم،  كة  منَي 

لة هةمووتان دةكةم. ئةمة شَيوةيةكي شياو و باش نيية. «لة كةس داوا ناكةم بة 

ِرَيطاي من (خؤكوذي) درَيذة بدات»، بةآلم من هيض ضارةيةكم نةمابوو. «ليليا(٥)»، 

منت خؤش بوَي.

هةظاَلدةوَلةت، بنةماَلةي من بريتين لة: ليلي بريك، دايكم، خوشكةكانم و ِرؤنيكا 

و تيولدؤنا ثوولؤنسكايا، ئةطةر بتواني ذياني ئةوان رَيكخةي، سوثاست لَيدةكةم. 

شيعرة  ناتةواوةكانم  بدةن  بة  بنةماَلةي بريك، ئةوان دةزانن  ضيي لَي بكةن.)

دوايين هونراوةي ظالديمير ماياكؤفسكي  ضةند ضركة سات بةر لة مردن:

(هةروا  كة  دةلََين

«دؤسية  داخرا»و

 بةلةمي  ئةظين

بةسةر  طاشةبةردي  ذياني رؤذانة  ورد و خاش  بوو،

دةطةَل  ذيان  ثاك لة ثاك  بووم
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بة بَي هؤ 

دةردةكان

كارةساتةكان

يان  ئازارةكان

مةطَيِرنةوة

هةر شاد بن.)

ظالديمير ماياكؤفسكي

١٤ي ئاثريلي ١٩٣٠

دوا ثةيظ:دوا ثةيظ:

كة  بةجَيماوة  شانؤدا  شيعرو  بواري  لة  بةرهةم  سيانزة  ماياكؤفسكي  لة 

زوربةيان ثَيش تراجَيدياكةي(مةرطةسات) ئاِراستةي دونياي ئةدةب كراون و لةم 

خةرمانة بةرهةمة هةتا ئَيستا تةنيا حةوت بةرهةمي لة رَيضكةي ضةند وةرطَيِري 

زانا وةك مديا كاشيطةر ئاِراستةي فارسةكان كراون.

ماياكؤفسكي ئةطةرضي لة تافي الوي، بة هؤي ضاالكي سياسي و كؤمةآليةتي 

وةك  هةر مرؤظَيكي ئازديخواز، شوَين مافة مرؤظانةكةي كةوتبوو، بةآلم ديارة 

هةَلوَيستة  دةرخستني  و  هةذماردن  بؤ  شؤِرشطَيِرانة  ضاالكيية  ئةو  تةواوي 

تاكةكةسييةكاني خؤي لة بواري هونةر و ئةدةبدا بووة و لةم ضاخة توانيويةتي 

ثَيطةيةكي بة هَيز بؤ خؤي سازبكات و ثَييدا بضَيتةوة.

ئةطةر ضي شؤِرشي مانطي ئؤكتؤبري ساَلي ١٩١٧ي زاييني تةواوي خةَلكي 

روسياي ورووذاند و شاآلوي خةَلك، ئاآلي تيزارة رووسةكاني ثضِر ثضِر كرد و 

تةنانةت هةموو هونةرمةندان لةم شؤِرشة دةطةَل خةَلك هاوبةش بوون، بةآلم 

ضون دوا ماوةيةك، هةميسان سيستمَيكي ديكتاتؤري بةسةر خةَلكي روسيا زاَل 

سيستمة  ئةو  لةطةَل  دذيةتي  يةكةمي  ريزي  لة  شاعيران  و  هونةرمةندان  بوو، 

راوةستان و هةركام لة بواري تايبةت بة خؤي، طرذي و ملثَيضي خؤيان بةرامبةر 

ئةم  سةرثةلي  وةك  ماياكؤفسكي  دةرخست.  بةرهةمةكانيان  لة  دؤخة  بارو  بةم 

قوتابخانة هونةريية، ئةطةر ضي ضاالكي سياسي زؤري لة ئةستؤ طرتبوو، بةآلم 

دوا ئةوةي كة بؤي دةركةوت ئةم دةوَلةتةيش ديكتاتؤرة، زؤري لَي دَلسارد بوو 

و لة ضاالكي طةلي سياسي بؤ هةميشة خؤي قوتاركرد و تةواوي ذيانةكةي بؤ 

هونةر تةرخانكرد.
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بؤ ئةو دةركةوتبوو كة سياسةت هيض كاتَيك لةطةَل هونةر هاوشان نابن، بة 

هؤي ئةوةي كة سياسةت بة جيهان و مرؤظ وةك ئةمرازَيك بؤ سةقامطيربووني 

خؤي دةِروانَيت، بةآلم لة روانطةي ئةدةب و هونةردا، يةك بة يةكي مرؤظةكان 

دةطةَل  ئَيمة  كة  لَيرةوةية  و  سةمةرةن  و  سةير  و  نةهَيني  لة  ثِر  دونيايةكي 

دياردةكاني ئةو دوو بوارة بةرفراوانة بةرامبةر دةبين.

و  ئاذاوةطَيِر  بيروكةوانَيكي  و  شانؤنووس  شاعير،  وةك  ماياكؤفسكي 

و  وَيذة  لة  تايبةت  هةلومةرجَيكي  «ذيان»  ناو  بة  دةرفةتَيك  لة  نَيوبةدةركراو، 

هونةري سةرةتاي سةدةي بيستةم بؤ ئَيمةي رووخساند و بةم كارةي بة سانايي 

دةتوانَيت  ثَيشكةوَيت  ئةطةر  و  دةكات  بؤن  بوةستَي،  ئةطةر  هونةر  كة  نيشانيدا 

ئاسؤطةلَيكي جؤراوجؤر لة خؤييةوة بؤ ئةم جيهانة سامناكة ئاِراستة بكات.

بةرهةمةكاني ماياكؤفسكي هةروا كة لة سةرةتاي ئةم دةقة ئاماذةي ثَيدرا، 

جطة لة نوَي كردنةوةي وشةطةلي ئاسايي، فةزايةكي ستاتيكي بة وَيناكردنَيكي 

راستةوخؤي  رةطةزي  دةَلَيي  كة  دةِرةخسَينَي  اليةنةكاني  هةموو  لة  رةسةن 

تةواوي هةست و نةست و شتةطةلَيكة كة لة ئاقاري ئَيمةن، بةآلم ئَيمة تازة فَير 

دةبين كة ضؤن بيانبينين و لَييان ورد ببينةوة. ئةمة وةك جةوهةرَيكي سةرةكي 

لة شيعرةكاني ماياكؤفسكي فؤتؤريستة كة بؤمان دةركةوتووة.

ماياكؤفسكي لة ريزي ئةو رؤشنبيرانةية كة ذيانيان لة ئةزمووندا و تةنانةت 

ئةوالي ذيانيش كةوتن. بة دةطمةن ئَيمة رؤشنبيرَيك لة ئاستي «ماياكؤفسكي»، 

ئةوان  كة  ضةشنة  بةم  بتوانَيت  كة  دةبينين  هيدايةت»  «سادق  و  «هةمةنطواي» 

قؤذبني  و  كونج  هةموو  و  بطرن  طاَلتة  بة  ذيان  طاَلتةطرتووة،  بة  ذيانيان 

لَيكبدةنةوة. لة ثَيناو ئةم ديدطاية، هونةرمةند دةتوانَيت و ماظي ئةوةي هةية كة 

تا بةرزترين ثلةي مرؤظناسي (مرؤظ وةك بوونةوةرَيكي بيركةرةوة) بِروات و 

ئاوِر بؤ هيض سياسةت كارو لَيكؤَلةرَيك نةداتةوة. ماياكؤفسكي هةميشة دةيطوت: 

هونةردةبَيت ئاوَيتةي ذيان ببَي ياخود هيضي لَي نةمَينَيتةوة. بة تةواوي ئةو وتانة، 

بؤ ماياكؤفسكي ذيان، ئةظين و هونةر سَي رةهةندي دياريكراون كة طرينطترين 

بايةخيان لة طؤِرثاني ئةنديشة ئارمانخوازةكاني ئةو بووة.

هةموو  ئةو  هؤي  بة  لةمةرطي  ثَيش  كة  هةبوو  ئةوةي  ضانسي  ماياكؤفسكي 

هةر  بؤ  شتة  ئةم  رةنطة  نَيوان.  نَيو  بكةوَيتة  ناوي  ئةدةبيية  و  سياسي  ضاالكيية 

نووسةر و شاعيرَيك  و تةواوي ئةو كةسانة كة بة جؤرَيك داَلغةي ئافراندنيان 

لَيبطرن.  رَيزيان  و  بيانناسن  كةسَيك  هةموو  مردن،  لة  بةر  كة  بَيت  خؤش  هةية 
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ثَييان خؤشة كة خوَينةرةكاني ئةوان بة خوَيندني كتَيب و هؤنراوةكةيان بزةيةك 

بطرن و خورثةيةكيش بة هةناوياندا بَيت و زةين و نيطاكةيان  لة دةقدا وردببَيتةوة.

ئةو  روانيني  بؤ  ثَيوةرَيكة  وةك  جؤرَيك  بة  رووناكبيرة  ئةم  بةرهةمةكاني 

و  دذواري  هؤي  بة  كة  طةلَيك  بةرهةم  ذياوة.  تَييدا  ماياكؤفسكي  كة  كؤمةَلطاية 

بة  جار  زؤر  كة  ناضاردةكات  نووسةر  بير،  و  هزر  و  ئةندَيشة  بووني  قةدةغة 

توانيبَيت  ئافراندن  رةوتي  لة  هةتاكو  دةرببِرَيت  وتةكاني  رةمزي  زمانَيكي 

بيروبؤضووني خؤي لةمةِر ئةم جؤرة كؤمةَلطايانةدا بة جيهان و مرؤظ  نيشان 

ماظَيكي  داهَينان،  لة  بةر  ديارة  شاعيرَيك  و  نووسةر  هةر  ئامانجي  يةكةم  بدا. 

هةوَلدةدات  و  بووة  خوازياري  سةردةمَيكدا  و  دةوران  هةموو  لة  كة  مرؤظانةية 

لة ثَيناو بزووتنةوةي ئةدةب و هونةردا بةم مةرجة سةرةكيي و طرينطة بطات و 

بةدةستي بَينَيت.

كة  بدةين  ثةيونديدارةش  ثرسة  بةم  ئاماذة  دةبَي  دةقة  ئةم  كؤتايي  لة 

ماياكؤفسكي بة نووسيني شيعر و شانؤ كة وةك داَلغةيةكي هةميشةيي لةطةَليدا 

بوون و لة يةك بة يةكي بةرهةمةكاني ذياني كردبوو، تيشكي خستة سةر ئةم 

تةنيا  هونةردا  و  ئةدةب  ثَيناوي  لة  مرؤظ  ئامانجي  ئاخؤ  كة  سةرةكيية  ثرسة 

وةخت كوذيية و دةبَي بة وةستان و كؤنةثةرستي مل بدات ياخود ثِرؤسَيسي 

داهَينان و ئافراندن يةكَيك لة مةرجة هةرة دذوارةكاني مرؤظ بة تايبةت مرؤظي 

هاوضةرخة، كة ضارةنووسَيكي نةحس و طةندةَليان لة سةرةوة  بؤ تةرخانكردووة 

و ياخود دةبَيت هةوَل بدات تا لة هةَلوَيستة ضاكة مرؤظانةكةي خؤي سةقامطير 

بَي و يا ئةوةي كة خؤي بخاتة بةر زلةي سرووشتي بَيبةزةيي، كة هةتاهةتا بووة 

طياني مرؤظي بة شتَيكي سووك زانيوة و وةك طةآلي ثاييزان وشك و ورد و 

خاشي كردووة و لة ناوي بردووة.

تَيبيني:تَيبيني:

تر  طةورة  و  رةش  فؤنتَيكي  بة  و  كةوانةكةدان  كةنَيو  دَيِرانةي  ئةو  تةواوي 

ئةدةبي  «ذياننامةي  كتَيبـي  لة  و  «ماياكؤفسكي»ن  هةموووتةكاني  نووسراون، 

خؤم» هةَلبذاردراون و لة هةر جَيطاي ئةم وتارة بة ثَيويستم  زانيبَيت، هَيناومن.

ثةراوَيزةكان:



٤٦

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

١-«هيطَل»-«هيطَل»

فةيلةسووفي بةناوبانطي ئةَلماني كةبةرهةمطةلَيكي زؤر طرينط و بايةخداري 

فةيلةسووفي  دوايين  بة  فةلسةفةدا  مَيذووي  لة  واقيعدا  لة  هيطَل  بةجَيماوة.  لَي 

هةرة طةورة ثَيناسة دةكرَي كة بة مةرطي ئةم فةيلةسووفة، ضاخي فةيلةسووفة 

مةزن و طةورةكان دوايي هاتووة.

يةكَيك لة سةرةكيترين كاريطةرييةكاني ئةم فةيلةسووفة و فةلسةفةكةي ئةمة 

بوو، كة ثَيطةيةكي بة هَيزي لة نَيوان قوتابخانة فةلسةفييةكاني دواي خؤي دانا. 

لقي  سَي  بيستةم  سةدةي  سةرةتاي  و  نؤزدة  سةدةي  كؤتايي  لة  كة  جؤرة  بةو 

فةلسةفي لة ئةندَيشةي ئةو لَيجيابووتةوة، كة بريتين لة: 

فةلسةفةي نيتشة، فةيلةسووفة هةرة طةورةي ئةَلمانيا بة بةرهةمطةلي   -١

تايبةت و طرينط وةك «وةهاي وت زةردةشت».

قوتابخانةي فةلسةفي ماركسيزم كة بيرداِرَيذ و بنةماي ئةم فةلسةفة لة   -٢

اليةن ماركس و ئةنطَلس دانراوة.

ضةند  كة  « ئةطزيستانسياليزم»  قوتابخانةي  يا  بوونيانة  فةلسةفةي   -٣  

قوتابخانة  ئةم  بيرداِرَيذاني  لة  فةرةنسة  و  ئةَلمانيا  طةورةي  فةيلةسووفي 

بة«سورَين  بكةين  ئاماذة  دةكرَيت  فةيلةسووفةكاني  لة  كة  بوون  فةلسةفييية 

ئةم  ئةنداماني  ناوازةترين  سارتةر»  وةك   ثؤل  «ذان  و  «هايدطةر»  كَيركطارد»، 

قوتابخانةية.

فةلسةفةي « ئةطزيستانسياليزم» لة سةدةي بيستةم تةئسيرَيكي زؤر قووَل و 

دياريكراوي بةسةر كولتوور و مَيذووي هزري وآلتة ئةوروثييةكان و وآلتاني 

تايبةت  بة  هاوضةرخ،  ئةدةبي  بةسةر  خؤي  كاريطةري  هةروةها  و  ديكةداناوة 

ئةدةبي ثووضي، يا شانؤي ثووضي نواندووة.

٢-«ماركسيزم»-«ماركسيزم»

مَيذوويي  و  كؤمةآليةتي  طؤِراني  ضؤنييةتي  لةمةِر  بوو  تيورييةك  واقيعدا  لة 

مرؤظ كة لة اليةن «كارل ماركس» فةيلةسووف و كومةَلناسي طةورة و فةردريخ 

ئةنطَلس (هاوِرَيي ماركس) كة هةردوو ئةَلمانيي بوون، دانرابوو. 

كة  لَيبووةتةوة  سياسي   – فةلسةفي  لقي  ضةند  فةلسةفييية،  قوتابخانة  لةم 

ماركسيزم  لَينَينيزم،  «ماركسيزم  بة  ئاماذة  دةكرَيت  سةرةكيترينةكةيان  لة 

لةم  كام  هةر  كة  بدةين  ضةث»  ماركسيزمي  يا  نوَي  ماركسيزمي  و  ستالينيزم 
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لقانة هةلومةرجَيكي رامياري، فةلسةفي، مَيذوويي جياوازيان لة سةدةي بيستةم 

رووخساندووة و كاريطةريي خؤيان بةسةر ضةمكة مةعريفي و كولتوورييةكان 

قةبآلندووة.

٣-«ئاناكارنينا»-«ئاناكارنينا»

ناوي ذنة ثاَلةوانةكةي رؤماني «تؤَلستؤي»، رؤماننووس و بيرؤكةواني هةرة 

بةرهةم  ديكةي  شاكاري  ضةند  رؤمانة  لةم  بةر  تؤَلستؤي  رووسيية.  طةورةي 

هَيناوة، كة بووةتة شانازي بؤ ئةدةبي جيهاني و بة تايبةت ئةدةبي رووسةكان 

كة بةناوبانطترينةكةيان رؤماني درَيذي « شةِر و ئاشتي»ية.

 تؤَلستؤي وةك بيرداِرَيذَيكي مةزن لة طؤرةثاني بيرؤكةواني، ضةند بةرهةمي 

«ماناي  كتَيبي  كتَيبانة،  ريزة  لةم  كتَيب  سةرةكيترين  كة  نووسيوة  ثِربايةخي 

هونةر»ة، كة لةم بةرهةمة كة زنجيرة وتاري رةخنةيية، زؤرتر لةمةِر روانطة و 

هةَلوَيستة تاكةكةسييةكاني خؤي وةك نووسةرَيكي مةسيحي و ئاييني دةثةيظَيت 

بة  لةوةش  ثتر  و  سةقامطيركردووة   روانطةية  شَيوة  لةم  خؤي  تةواوي،  بة  و 

ئةم  ئاشكراكردووة.  خوَينةراني  بؤ  هونةرييةكةي  بيروبِروا  سانايي  و  ئازايةتي 

خؤييةوة  بة  نووسةري  و  رووناكبير  زؤر  سةرنجي  خؤي  ضاخي  لة  بةرهةمة 

راكَيشا و هةندَيك كةس وةك ئانتوان ضيخؤف كة لة تافي الوي، خؤي بة قوتابي 

ئةم كةسايةتيية دةزاني و رَيزي زؤري لَيدةطرت، دذايةتي خؤيان بة نيسبةت ئةم 

كتَيبة و بيروبِروا ئايينييةكةي تؤَلستؤي دةربِري.

٤-«ماكسيم طوركي»-«ماكسيم طوركي»

ناوي نووسةرَيكي  طةورةي  رووسياية  كة زياتر لة سي رؤمان و شانؤي 

وةك  رووس  رؤماننووساني  كةَلة  ئاستي  لة  بةرهةمةكاني  و   نووسيوة  

«دةستؤيفسكي»، «تؤَلستؤي» و «تؤرطَينيظ» بوون.

دذ  كة  طوركي    ١٩٣٦ ساَلي  لة  واتة  ماياكؤفسكي،  مةرطي  دوا  ساَل  ضةند   

اليةن  لة  بوو،  ثَيشوو  سؤظيةتي  يةكَيتي  ديكتاتؤِري  ستالين  بيروبؤضووني  بة 

روذ كؤضي  دواي ضةند  و  دةكةن  دةرمانخؤري   بة نهَيني  زؤر  ديكتاتؤرة،  ئةم 

دوايي دةكات. لة بةرهةمة نَيونةتةوةيييةكاني ئةم رؤمان نووسة بليمةتة، رؤماني 

«دايك»، «سَي هاوِرَي» و شانؤنامةي «لة قووآلييةوة» لةناوازةترين بةرهةمةكاني 

ئةم نووسةرةن كة بة زؤربةي زمانة بيانييةكان  وةرطَيِردراون.
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ناوي ذنَيكي شؤخ و شةنطي رووسي بوو كة تاقانة خؤشةويست و دَلداري 

ماياكؤفسكي بووة، ئةونة كة لة زؤربةي هؤنراوةكاني ئةم شاعيرة ناوي ليليا بة 

ئاشكرايي هاتووة و ماياكؤفسكي زؤري حةز لةم ذنة ئةفسون ئاويية كردووة. 

ليليا دوا مةرطي ماياكؤفسكي وتبووي كة ظالديمير ثَيشتر دوو جار ويستبووي 

خؤي بكوذَيت كة ئةو نةيهَيشتبوو. ثةيوةندي ئةم دوو كةسة تا دوايين رؤذي 

ذياني ماياكؤفسكي هةر بةردةوام بوو. 

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

لة كاتي نووسيني ئةم وتارة، لةم بةرهةمانةي ذَيرةوة كة  يةكةم سةرضاوة، نووسيني خؤم 

بووة، كةَلكم وةرطرتوون كة بريتين لة:

١-فوتوريسم و مرگ غم انگیز والدیمیر مایاکوفسکی، بابك صحرانورد، تهران: ١٣٧٨

٢-ماهنامه ادبی گردون، پیدایش فوتوریسم، منصور كوشان، شماره ی٤، تهران: ١٣٧٠

٣-مکتبهای ادبی،( جلد دوم) رضا سيد حسيني،انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران:١٣٧٤

٤-زندگی نامه ادبی خودم، والدیمیر مایاکوفسکی، ترجمه  مدیا کاشیگر، تهران: ١٣٧٢

٥- معني هنر، نوشته  هربرت ريد، برگردان نجف دريابندري، نشر نگاه، تهران: ١٣٧١
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لةثَيناوى  روونتر  يان  زاوم.  ئةدةب  بؤ  من  دةَلَيت:  شوَينَيكدا  لة  طؤران 

شيعردا لةدايك بووة، هةر بؤية ئةو طيانَيكى ديكةى كردةوة بة بةر سرووشتدا، 

ئةطةر  نيية،  ئاسان  ئةركَيكى  سرووشتدا  لة  نةبينراوةكان  جوانيية  دؤزينةوةى 

طؤران لة سرووشتدا بةِرووى جوانيدا طةِرابَيت، ئةوا هَيرمان هيسة لةنَيو خودى 

مرؤظ خؤيدا. نووسةر و ئةديب و شاعير و رؤماننووسى باش ئةوةية، كة دِركى 

نيشان دا، مةبةستى ئةوة بَيت كة طوَليش هةية، كة باسى طورطةكةى ناوةوةى 

مرؤظى كرد، مةبةستى نيشاندانى فريشتة نةبينراوةكة بَيت، لةتيف هةَلمةت ئةو 

شاعيرةية كة لة وشةزبرةكانيش شيعرى جوان دروست دةكات. دِرك و زؤردار 

خؤيان  جَيي  جوانتر  زؤر  هةَلمةتدا  لةتيف  شيعرى  لةنَيو  هتد،  و...  رؤستةم  و 

لةطةَل  هةَلمةتة  لةتيف  ديارى  جياوازييةكى  ئةمةيان  تر،  شاعيرَيكى  تا  دةطرن 

ئةوانى ديكةدا.

ئةوةى نةتوانَى ببـَي

بة طوَل بؤ ثةرضةمى كضَي

ناتوانَى ببـَي بة دِرك

بةثَيي زؤردارانا بضَي...!

لةتيف هةَلمةت
شاعيرى ثةيظة جوانةكان

لةتيف فاتح فةرةجلةتيف فاتح فةرةج
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لةتيف هةَلمةت، شاعيرى شؤِرش و كوردستان، بةردةوام بة شيعرةكانى بة 

ئَيمةى طوتووة دةشَي مرؤظ بةردةوام بَيت... زؤرن ئةوانةى كة شيعري لةتيف 

هةَلمةت هانى داون بؤئةوةى بير لة ئينسانيبوونى خؤيان بكةنةوة ”شاعير ئةطةر 

كةس“(١)،  هةزاران  دَلي  بةربداتة  ئاطر  خؤى  ئاطرينى  شيعرى  بة  ئةتوانَي  بيةوَي 

لةتيف هةَلمةتى شاعير كاتَي دةستى داوةتة قةَلةم هةر ئةمةى كردووة، ئةو لة 

شيعرى ((قةدةغةية))دا دةَلَيت:

لةوةتى خؤر مانط راودةنَي

تةنها دوو شت

دلَي ئافرةتى ثَيكاوة...

يةك: جوانيى خؤى

دوو: هؤنراوة...

لةوةتى ضيا... ضياية

ثاشا ئافرةتى خؤش دةوَي و

ضاوى بة شعر هةلَناية...

ضي ثاشاية

ثاسةوانى تايبةتى خؤيان داناوة

ضي دةرطاية

وا لةسةر ثشت

بؤ كضي جوان و ذني قشت

قةدةغةشة يةك هؤنراوة

سةرى بنَي بة ثةنجةرةى

كؤشكى بلَندى ثاشاوة

و  جوانى  و  عيشق  باسى  كة  كاتَيك  هةَلمةتة  لةتيف  جياوازيى  ئةمة 

خؤشةويستيش دةكات. زةبر و زةنط و ستةمكاريى بيرى مرؤظ دةخاتةوة.

ئةو جطة لةوةى دةقى جوان دةنووسَيت، ئَيمةش لةبةردةم بيركردنةوةيةكى 

قوَلى ئةو دةقة جوانةدا رادةطرَيت، ئةطةر ضى زؤر سادةش بن...

من طؤرانيم نةدةزانى

هةذارةكان فَيريان كردم

توِرةبوونم نةدةزانى

زؤردارةكان فَيريان كردم
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هيوم دةَلَيت: جوانيى ئةوة نيية كة لة شتةكانداية، جوانى لةو بيركردنةوةيةداية 

و  دةقةكان  بينينى  لة  جوانييةكة  هةَلمةت  لةتيف  الى  هةمانة...(٢).  شتةكان  بؤ  كة 

و  خؤى  جوانييةكةى  ئافرةت  كة  ئاخر  دةقةكة.  بؤ  ئَيمةشداية  بيركردنةوةى  لة 

ثاشاكان  دةبَيت  ئةوة  هةَلنايات،  شيعر  بة  ضاوى  ثاشاش  و  بثَيكن  دَلي  هؤنراوة 

ثاشاكان  ئافرةت.  دةستةمؤكردنى  و  رامكردن  بؤ  بدؤزنةوة  ديكة  رَيطاى  هةر 

خؤيانة.  ترسناكةكانى  ئارةزووة  و  حةز  الى  خةياَليان  ببينن  جوانيي  لةبرى 

لةطةَل  كة  دةبن  سةرنج  جَيطةى  شاعيرانة  ئةو  دةَلَيت:  حةسةن،  سةعيد  حةمة 

لة  ئاراوة(٣)،  دةهَيننة  طونجاويش  تازةى  زمانَيكى  شيعردا  فؤرمى  نوَيكردنةوةى 

طومانَيكمان  هةندَيكمان  ئَيمة  ناكات“.  وشك  رووبارة  ”ئةم  كؤمةَلةشيعرى  دواى 

تا  دا  بِريارى  هةَلمةت  لةتيف  رؤذطارةشى  ئةو  بةتايبةت  بووة،  دروست  ال 

لةطةَل  جار  زؤر  نةكاتةوة!!  بآلو  هيض  راستتر  يان  نةنووسَيت!!!  هيض  ساآلنَيك 

هاوِرَيى شاعيرم محةمةد كوردؤ، كة هةردووكمان زؤر سةرسامى كاك لةتيف 

هةَلمةتى شاعيرين، لة طفتوطؤدا دةطةيشتينة ئةو طومانةى لة ”ئةم رووبارة وشك 

طومانةكةى  هةَلمةت  لةتيف  دواتر  لَي  كردووة،  وشكى  رووبارةكة  ناكاتةوة“دا، 

جوان  زؤر  مروارى  دةنكة  رووبارةكةشدا  لةنَيو  هةرضةند  كردينةوة،  بةتاَل 

هةبوون. دواتر لة طورطةكانى لةتيف هةَلمةتيشدا وتى:

تفةنط

بة حةزرةتى مريةم بلََين

بة يادى تاقانةكةى خؤى

قوبةى سثي كلََيساكان

سوور نةكات بة فرمَيسك و خوَين...!

بة حةزرةتى مريةم بلََين

بَيزار نةبوو لة شين و زار...!

ئَيستا رؤذى هةزار هةزار

عيسا دةدرَين

لة ثةت و دار

نة خوا ئاطاى ليَية نة شار

بة حةزرةتى مريةم بلََين

ئيتر مةطرى

سةدةى طريان كؤتاييهات
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ئةمة سةدةى تفةنطة

بؤضى تفةنطَي ناكِري...!

لةتيف هةَلمةت وشةكان دةكاتة وشةى شيعر، هةندَي بؤضوون هةن دةَلَين 

شَيخ  هةرطيز  بةورديى  ئةوان  ثَيدةضَيت  نين،  شيعريي  وشةى  ناشرين  وشةى 

مامةَلة  لَيو  و  روومةت  رةزا وةك  شَيخ  نةخوَيندبَيتةوة، ئاخر  شاعيريان  رةزاي 

لةطةَل سمت و طون دةكات، ئاينيش هةموو وشةى مرؤظى بة الوة طرنطة. لةتيف 

هةَلمةتيش وشة دزَيوةكان دةكاتة وشةى شيعريي.

با رةشةبا

فِرَي بدا

تةورى ذةنطن

نَيرطزَيك دةِروَي بِروَي

تفةنطةكان با بَيدةنط بن

منالََيك دةيةوَي بنوَي

ضي قةيسةر و ثاشا هةية

با طوَي بطرن

شاعيرَيك دةيةوَي بدوَي

رةخنة، دؤزينةوةى ديوى شاراوةى دةق و شيكاركردنَيتى، نةك دابةشكردن 

بةسةر ضاك و خراثدا، نازانم ئةم رستةيةم لةكوَي هَيناوة، طومانم هةية هي خؤم 

بَيت، بةآلم كارى رةخنة جياكردنةوةى ضاك و خراثةكان نيية. وةك كارى ئةو 

ميوةفرؤشانةى ميوةكانيان بةسةر ضاك و خراثدا دابةش دةكةن، لةتيف هةَلمةت 

يؤتؤثيادا  بةدووي  شيعرةدا  لةو  دةكات،  قووَلنووسى  سادةنووسى،  سةرةِراى 

كؤرمارَيكى  ئةفالتوون  ضؤن  دةطةِرَيت.  خؤيدا  كؤمارةكةى  بةدووى  دةطةِرَيت، 

بنيات ناو ئةوةى نةيويست وةدةرى نا، لةتيفي-ش تةور و تفةنط و قةيسةر و 

ثاشا و رةشةبا رادةطرَيت، تا نَيرطز و منداَل و شاعير كارى خؤيان بكةن.

لة شعرى ”طوللة“دا لةتيف هةَلمةت ديسان لةو وشانة شيعر دروست دةكات 

كة رةنطة لةطةَل ئةو بؤضوونةدا نةيةتةوة كة دةَلَيت بؤ شيعر ناشَين...

ئةرَي بشَي بتوانم

ضى ئاسنى لةشم هةية

هةمووى بكةم

بة طوللةيةك بؤ تفةنطَى
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دذى زؤرداران بجةنطَي...!

ديوانى لةتيف هةَلمةت، يان باشترة بَلَيين ديوانة شيعرييةكانى لةتيف هةَلمةت 

و  وشة  بة  ياريكردن  و  جوان  ثةيظى  لةِرَيى  لةتيفة  ئةوة  جوان،  ثةيظى  لة  ثِرن 

طةمةى زمانةوة، هةوَلي داوة وَينةى ديكة لة وشة بكَيشَيت، جارَيكيان لةبارةى 

كة  كورد،  رؤشنبيرى  و  سياسى  سةركردةيةكى  شاعيرةوة،  هةَلمةتى  لةتيف 

رَيطةى  لة  هةَلمةت  لةتيف  وتى:  بهَينم،  ناوى  خؤى  ئيزنى  بَي  لَيرةدا  نامةوَيت 

شيعرة ئاطرينةكانييةوة. سةرةِراى ثِراوثِرى لة عيشق، هةميشة الوانى ئاراستةى 

ثَيشمةرطايةتى دةكرد.

ذمارة

كة من و تؤ يةكدةطرين

دةبين بة سيان

ماض و تؤ و من

كة من و تؤيةك جَي ديَلَين

دةبين بة ضوار

تؤ و تةنيايى

من و ئازار...!ححخخ

شاعير زؤرجار هةوَلي داوة سةرةِراي ئازادى و سادةيي و بَي طرَي و طؤَلي 

ئةمةش  شيعرةكانى،  بة  بدات  تايبةت  سةروايةكى  ئةوةشدا  لةطةَل  شيعرةكانى، 

هةرة  زؤربةى  هةَلمةت  لةتيف  شيعرةكانى  ببةخشَيت،  ثَي  ئاوازَيكيان  بؤئةوةى 

زؤريان بؤ طؤرانى دةشَين، شيعر و طؤرانيش لة يةك سةرضاوةوة هةَلدةقوَلَين و 

كةس نازانَيت لة راستيدا كاميان لة كاميانة، ئايا شيعر بؤ يةكةم جار لةدايك بووة، 

وشةكان  بة  جوان  يارييةكي  هةَلمةت  لةتيف  ”ذمارة“دا  شيعرى  لة  طؤرانى،  يان 

تةنيا  ئةمة  دةكات،  دروست  ذمارةكاندا  لةنَيوان  شيعرييش  طةمةيةكى  و  دةكات 

لة هاوكَيشةى شيعردا دةطونجَيت دووانةكة لةطةَل ماضدا دةبن بة سيان، لَي لة 

ئازار.  لةطةَل  شاعيريش  و  تةنيايى  لةطةَل  ئةو  ضوار،  بة  دةبن  جيابوونةوةياندا 

لةتيف هةَلمةت نةك هةر لة سرووشتدا، نةك هةر لة هةَلسوكةوت و بيركردنةوةدا، 

ئةو، تةنانةت لة شيعريشدا جؤرَيك لة ياخيبوون و لةِريز دةرضوونى تياية، كة 

بةبِرواى من لة مَيذوى ئةدةبي كورديدا كةم شاعيرى لةو جؤرةمان هةية، ئةطةر 

نةَلَيين نيمانة.
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خؤر

نةء لةسةدا سةد لة ئاويَنةدا

رووت لة خؤت ناكا

ضى حةسحةس هةية

شيعرَيك كؤت ناكا

هةرضي با هةية

زةوى رووت ناكا

هةرضى تةم هةية

خؤر نابووت ناكا

ئةوةى بةالى منةوة جَيطاى سةرنجة لةم دةقةى لةتيف هةَلمةت-دا، جطة لة 

و  ((ئاوَينة  بة  داوة  هاوشَيوةى  رؤَلي  هاتووة  ئةو  ئةوةية  سةيرةكة،  ياخيبوونة 

حةسحةس و با و تةم))، لةِراستيدا ئةركى ئاوَينة لة ئةركى ئةوانى ديكة جياية، 

نيشان  تؤ  راستةقينةى  وَينةى  ناتوانَيت  ئاوَينةش  بَلَيت  دةيةوَيت  شاعير  بةآلم 

بدات، وةك ضؤن حةسحةسَيك ناتوانَيت شيعرَيك كؤت بكات، ئاخر شيعر هةر 

ئةوةندةى طةيشتة سةرزارى ئينسانةكان، ئيدى ثؤليس بة هيض شَيوةيةك ناتوانَيت 

كؤت و بةندى بكات، هةرضي با هةية ناتوانَيت طيا و طؤَل و باخ و دار و درةخت و 

سةوزايي و ذيان لة زةوي بسةنَيت و تةميش ناتوانَيت خؤر بشَيوَينَيت!!

لةتيف ياخييةكى نيشتمانيية و وآلتةكةى خؤى بة دنيا ناطؤِرَيتةوة.

ئةطةر

ئةطةر نةخشةى هةموو جيهان

تَيكدةنةوة

ئةطةر زةوى وةكو لؤكة

شيكةنةوة

كة سنووريان كَيشايةوة

دووبارة

هةر ديَمةوة ئةم شارة

هةر كوردستان

دةكةمةوة بة نيشتمان

بَيت،  كفرى  مةبةستى  دةشَي  نابات،  شارةكة  ناوى  لةوَيدا  ئةو  هةرضةند 

ئةطةرضي لةو شيعرةدا ئةطةر ئةم بةشةش: ((دووبارة/ هةر دَيمةوة ئةم شارة))



٥٥

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

ش نةبوواية، شيعرةكة زؤر جوانتر و ديارة سيماى ياخيبوونةكةشى تَيدا زياتر 

جوانانةشى  ثةيظة  بةو  هةر  جوانة،  ثةيظى  شاعيرى  هةَلمةت  لةتيف  دةبوو... 

درَيذةى بة تةمةنى شيعريي خؤي داوة:

شاعيرة هةتاوةكة

وآلتَيكيان

كرد: بة زيندان

شاعيريَكيان

تيا ناية طؤِر

وآلتةكة بوو بة ئاسمان

شاعيرةكة:

تيا بوو بة خؤر

ثةراوَيز و سةرضاوة:ثةراوَيز و سةرضاوة:

* كؤى شيعرةكان لة ديوانى لةتيف هةَلمةت وةرطيراون، كة كؤكراوةى ديوانةكانَيتى.

١- شَيخ محمةدى خاَل، ناَلةى دةرون، شيعر و شاعير، ضاثي دووةم، ٢٠١١ دةزطاى ئاراس، 

الثةِرة (٢٣).

٢- د.اسعد االسدى، سكنى المكان، طبعة االولى، ٢٠١١، عمان- االردن.

٣- حةمة سعيد حةسةن، سَيوى هؤشيارى، ضاثي ٢٠١١، دةزطاى ئاراس، الثةِرة (١٣).
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و  ئيستاتيكييةكةي  ثَيوةرة  بة  طرنطة  ئةدةبى  كارَيكى  هةر  بؤ  ئةوةى  ديارة 

نرخة ئينسانيةكةى هيض نيية جطة لةو بةها ئةدةبى و هونةرى و فةلسةفيانةى كة 

لة ناو خؤيدا هةَليطرتوون، جطة لةو توانا بةهَيزة كاركردنة ضِروثِرةى كة لة ناو 

مَيذوو رووداو و زةمةن و شوَيندا كارى تَيدا كردوون، رةنطة زياتر ئةو ثرسيارة 

بَيتة ثَيشةوة، ئةوةى بؤضى ئةدةب لة نَيوان خةياَل و واقيعدا سةر دةكَيشَيتة نَيو 

تاسةوة  بة  مرؤظ  كة  شتانةى  ئةو  كؤى  و  يادةوةريى  و  حيكايةت  و  خةون 

لة  هةبَيت  ئةدةبَيك  هيض  بِرواناكةم  دةطريت،  بؤيان  كوَل  بة  و  دةبَيت  عةشقيان 

دونيا دا بة شوَين هةست و سؤزى ئينسان و خةونة ئةرخةوانييةكةيةوة نةبَيت، 

بة  ضَيذ  ثَيدانى  و  جوانى  و  سيحر  لة  بَيت  بةدةر  نيية  راستةقينة  ئةدةبَيكى  هيض 

خوَينةرة سةرشَيت و سةر مةستةكانييةوة، هةَلبةتة ماناكانى ئةدةبى راستةقينةش 

بازنة راخراوةكانى بابل
و

هةوَلَيك بؤ تَيطةيشتن لة مَيذوو
شَيركؤ شةريفشَيركؤ شةريف
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ديسانةوة  لَيرةوة  سةرضاوةدةطرن،  زمانةوة  شيعريةتى  و  دةق  ئيستاتيكاى  لة 

دةثرسم ئةدةب ضؤن دةتوانَيت وا لة من بكات خؤم لة هةموو طوناهةكانى ئةم 

و  سياسةت  مةترسى  لة  دةتوانَيت  ضؤن  بكةمةوة،  ثةشيمان  ناشرينة  دونيا 

هونةرى درؤكردن ئاطادارم بكاتةوة، كةى من ئازاد دةكات لة فةلسةفة و بوونى 

مؤديلى باو، كةى ثِرم دةكات لة شةوق و نوورى ثِر ئولفةت و خؤشةويستى، لة 

كاتَيكدا ئةو نةزانَيت من بة بوونى خؤم زؤر نامؤم و لة سَيبةرى دةور و بةريشم 

تا بَلَيي بة طومانم، ئةو نةزانَيت من سةرطةردانم بةنَيو كؤمةَلَيك حةقيقةت و بةناو 

حةقيقةتدا دَيم و دةضم، لة كاتَيك دا نةزانَيت لة ثشتى نا ئومَيدى و دَلشكانى منةوة 

لةم دونياية دةيان ضيرؤك و رووداوى تراذيدى هةية، نةتوانَيت مانا قوَلةكانى 

بةدبةختيم شرؤظة بكات و لة نزيكةوة هاوِرَيى ساتة دةطمةن و روحة نا ئارام و 

بة  ئةو  وةزيفةى  ئةدةبةو  لةئةستؤى  ئةوةى  لَيرةوة  بَيت،  ثةشَيوةكةم  دةروونة 

ئةدةبيش  بونيادى  نيية،  تر  كايةيةكى  هيض  وةزيفةى  و  ئةستؤ  لة  جَيدةطةيةنآ، 

جياوازة لة هةر بونيادَيكى تر لة رووى فؤرم و ناوةِرؤك و سيما و خةسَلةت و 

يةكة يةكةى بةشةكانييةوة، لةبةر ئةوةى بةهاى ئةدةب بةهايةكى ئينسانيية و لة 

و  ثَيناسة  بابةتةكان  و  ثرس  ئايدؤلؤجى  ئاراستةيةكى  و  طوتار  هةر  دةرةوةى 

بؤ  ضوارضَيوةيةك  و  قاَلب  هةر  دةرةوةى  لة  ياخود  دةكات،  كةون  و  شةن 

بيركردنةوة و تَيِروانين هةوَلى بة فةنتازياكردنى ذيان و ئاوَيتةبوونى خةياَل و 

واقيع لة بؤتةى دةق و مانا ناديارةكانى زةمةن و شوَين لة ثانتايي دةقدا دةدات، 

لةم ثَيشةكيية كورتةوة هةوأل دةدةين ئاوِرَيكى خَيرا لة رؤمانى (بازنة راخراوةكانى 

لةهةر  بةر  رؤمانة  ئةم  وردبينةوة،  لَيى  تؤزَيك  توانا  ثَيي  بة  و  بدةينةوة  بابل) 

زمان  ناو  توخمةكانى  و  زمان  طةر  وتين  ثَي  ئةوةى  بينراودا  ئاستى  لة  شتَيك 

لة  خةوش  بآ  و  جوان  هَيمنانةى  هةَلبذاردنَيكى  دةتوانن  بِرسكَين،  راستطؤييانة 

بوارى رستة و مانا و ثةرةطرافدا بهَيننة ئاراوة، دةتوانن طومانى طةورة لةسةر 

و  هَيما  و  ئايديا  رووى  بة  زؤر  ثرسيارى  دةرطار  و  بكةن  دروست  ثرسةكان 

رَيطةى  لة  كة  مَيذووة  زيندووةى  بةشة  ئةو  زمان  لَيرةوة  بكةنةوة،  ئاماذةكاندا 

خةياَل و فةنتازياوة دةنووسرَيتةوة، ئةو بةشةشة لة حيكايةت و طَيِرانة و تواناى 

جياوازةكان  شوناسة  كؤى  و  كارةكتةر  و  رووداو  و  مَيذوو  لةسةر  كاركردن 

و  خةياَل  كرانةوةى  بآ  بة  زمان  كرانةوةيةكى  هةموو  دةبينين  بؤية  بةيةكةوة، 

فةنتازيا كارَيكى نةكردةية، واتا ئةوة خةياَل و فةنتازياية توانا شاراوةكانى زمان 

بةدةردةخات و زمان دةكاتة جؤرَيك لة بةهاى ذيان و بةهاى ثةيوةنديكردن لة 

بونياتى تَيكست و رووبةرة ناديارةكانى تَيكستدا واتا فرةيي زمان، تَيكةَل دةبَيتةوة 
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بة فرةيي مانا و دةنط و رةنطةوة، لَيرةوة من وا هةست دةكةم ئةم رؤمانة خؤى 

لة بابةتَيكى هةستيار داوة و بة ضِرى بؤ نَيو رووداوة مَيذووييةكان و ملمالنَيية 

مَيذووييةكان شؤِربؤتةوة، بة تايبةتى هةندَيك لةو رووداوانةى كة مَيذوو جوان 

دةكةن و هةندَيكيشى ناشيرين، ديارة ئةوةى لةم رؤمانةش دا هاتؤتة بةرباس 

مرؤيي  فةرهةنطى  و  شارستانى  تايبةتمةندى  دوو  بة  جياوازة  مَيذووى  دوو 

جياواز دا، وةك دةبينرَيت مَيذووييةك بة جوانى جآ ثةنجةى لةسةر داهَينان و 

خةون و خةياَل و كؤى ئةزموونى مرؤظةكانةوة هةية، مَيذووييةكيش بة قوَليي 

دةضَيتة نَيو رووداوة توند و تيذ و خوَيناوييةكانةوة و لةبةردةم ئةطةرى كرانةوة 

و طؤِران دا بؤتة بةشَيك لةسةردةمَيكى تاريك و ناشرين و بةربةرى، بةشَيك لةو 

و  دةبَيت  شاطةشكة  مرؤظ  لَيي  ئاوِردانةوة  بة  كة  تراذيديايانةى  كارةساتة 

وةك  دا  رؤمانة  ئةم  لةسةرةتاى  نموونة  بؤ  دةبَيت،  خاش  و  ورد  يادةروريشى 

و  جوان  وةسفَيكى  رؤماننووس  بابةتةكةيةوة  ضوونة  بؤ  دةروازةيةكيش 

كاتدا  هةمان  لة  خؤيدا،  ئَيستاى  و  رابردوو  لة  دةكات  بؤ  مان  بابل  بةراوردَيكى 

لَى  وامان  رابردوودا  و  ئَيستا  نَيو  لة  بابل  بةراوردكردنى  بَلَيت  ثَيمان  دةيةوَيت 

دةكات، بةكؤى ئةو ثَيوةر و ستاندارة ئينسانى و ئةخالقى و ويذدانيانةدا بضينةوة 

دةكات  وامان لَى  هاوكَيشة جيهانييةكاندا،  و  ثةيوةندية جيهانييةكان  ئةمِرؤى  لة 

دونيادا،  لة  بكةين  بؤ  شارستانى  فةرامؤشكراوترين  و  لةبيركراوترين  وَيناى 

مَيذووةوة،  دَلى  بةسةر  طةورةية  برينَيكى  دا  ئَيستا  دؤزةخى  لة  بابل  ضونكة 

لَيوانلَيو لة ستةم و خةم و كارةسات (رؤمانةكة ل١١)، ئينجا ئةوةى بابل دةخاتة 

ئايدؤلؤجية  و  فيكرى  ئاراستة  و  كارةكتةر  ئةو  خودى  و  مَيذووةوة  ثةراوَيزى 

خيانةتة  و  شةرعيةت  ئةو  خودى  هَيناون،  بةرهةمى  مَيذوو  كة  جياجيايانةن 

طرنطة  لَيرةوة  كردووة،  موقةددةراتةكانةوة  و  بةها  بة  طةمةيان  كة  مةشروعةن 

رووداوة  ثاشكؤى  نةبَيتة  مةرجَيك  بة  كاربكات  مَيذوودا  سياقى  ناو  لة  رؤمان 

و  كارةسات  و  رووداو  بؤ  ئايدؤلؤجى،  ديدَيكى  ئاوَينةى  نةبَيتة  مَيذووييةكان، 

رؤماندا  لة  نووسين  تةكنيكى  طرنطى  رةنطة  كؤمةآليةتييةكان،  و  سياسى  ثرسة 

لةوةدابَيت كةديد و دونيابينى نووسةرى تَيدا رةنط بداتةوة، هيض نووسةرَيك نيية 

بة بآ دونيابينى خةياَلى ئازاد بكات و شرؤظةى ئاستة جياوازةكانى ذيان بكات لة 

ئاستى تايبةتى و طشتى دا ، ياخود مانايةك بة بوونى ئةو كارةكتةرانة بدات، كة 

لة نَيو دةقةكةى دا بةرهةمى دةهَينَيت، ئةم رؤمانة بة مانايةك لة ماناكان، لةبةر 

رؤشنايي ديد و دونيابينى خؤى دا كارةكتةرةكان وَينا دةكات، بة هةندآ بار دا 

لةطةَل ناوةوةى كارةكتةراكان دةدوآ و راثَيضيان دةكاتة نَيو دونياى بيركردنةوة 



٥٩

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

رادةيةكى  بة  نووسةر  دةنطى  هةندَيكجار  نةضَيت  بيرمان  بةآلم  تَيِرامانةوة،  و 

سةير تيكةأل بة دةنطى كارةكتةر دةبَيت و بةشَيك لة فةزاى ئةم رؤمانة بؤخؤى 

داطيردةكات، دةنطَي لة طةرووى مَيذوويةكى بريندارةوة دَيتة دةر و ناكؤتا بة نَيو 

ئةم طةردونة دا درَيذ دةبَيتةوة و دونياى ئةم رؤمانة تذى دةكات لة وَينة قوربانى 

و وَينةى ئةو كةسانة كة ثآ دةضَيت لةبةر دةم دَل رةق و جةلالدةكان دا هاوار و 

نزا و ئازاريان لَى بةرز ببَيتةوة، من لَيرةوة دةَلَيم ئةى خوداية مرؤظ بآ طةِرانةوة 

بؤ رابردوو دةتوانَيت ذيانَيك لة ئَيستادا دروست بكات و ذيان دؤستانة بذَيت كآ 

بَيت،  طةورة  ئايندة  و  ذيان  بة  هيواى  رابردوو،  كؤدةكانى  كردنةوةى  بآ  هةية 

مَيذوويي  و  فيكرى  رةهةندة  كؤى  خوَيندنةوةى  و  ناسين  بآ  هةية  كَي  دواجار 

لةم  بنَيت،  بونياد  ئَيستادا  لةطةَل  تةندروست  ثةيوةندييةكى  كلتورييةكانةوة 

و  دةكات  باس  ترسناك  مَيذوويي  ضركةساتَيكى  رؤمانة  ئةم  سونطةيةوة 

مَيذووى  لة  طةورة  بةشَيكى  كة  دةكات  رووداوانة  و  ثرس  لةو  طوزارشت 

زؤر  ثرسةكان  دةَلَيت  ثَيمان  روونى  بة  رؤماننووس  دةهَينن،  ثَيك  تراذيديمان 

دَلنيايي  لة  جؤرَيك  بة  هةست  دا  ئاستى  لة  ئَيمة  بمانةوَيت  طةر  ئاَلؤزترن  لةوة 

بكةين، هةر بؤ نموونة ثرسى ئةنفال يةكَيك دةبَيت لةو ثرسانةى كة هيض كاتَيك 

دروست  جددى  ثرسيارى  دا  سياسيمان  و  رؤشنبيرى  و  ئةدةبى  ويذدانى  لة 

نةكردووة و نةبؤتة يادةوةرييةكى تاَل لة كؤ هةستى ئَيمة دا، لَيرةوة كارةكتةرى 

باكؤ لة ثانتايي ئةم دةقة دا دةبَيتة نوَينةرى سةردةمَيكى ئاَلؤزى ثِر لة حيكايةت 

و طَيِرانةوة، باكؤ هةَلطرى يادةوةرييةكى ثِر لة ئازارة لة دونياى ئةم رؤمانةدا، 

بة  هةست  و  رؤمانةية  ئةم  شتزانى  هةموو  و  خوان  حيكايةت  باكؤ  كارةكتةرى 

حيكايةتة  و  مَيذوو  نَيو  لة  دةكات  ذيان  و  مةرط  دةاللةتةكانى  و  هَيما  بوونى 

تراذيديةكانى مَيذوودا، واتا باكؤ بؤ طةيشتن بة نهَينى ديوة ناكؤك و دذوارةكانى 

ذيان و مةرط ملمالنآ و شةِرَيكى توند لة نَيوان خةياَل و واقيع دا بةرثادةكات، 

ئينجا ثرسيارةكة ئةمةية، ئايا مرؤظ دةتوانَيت بآ بوونى خةياأل ساتَيك لةم دونيا 

و  ذيانة  فةلسةفةى  زادةى  خةياَل  دا  راستي  لة  رابمَينيت،  تةليسمة  و  نهَينى  ثِر 

بةشَيك لة ضيرؤكةكانى ئينسان لة زمانى ئةوةوة دةطَيِردرَيتةوة، زؤر جار خةياَل 

دا  بوون  حةقيقةتى  و  نهَينى  دواى  بة  ئةو  برى  لة  و  واقيعةوة  ثَيش  دةكةوَيتة 

دةطةِرَيت، دواجار مرؤظ بآ يارمةتى خةياَل لة خودى خؤيي و دةور و بةرةكةى 

ضيرؤكى  بة  دةخوازَيت  خةياَل  يارمةتى  بة  كارةكتةرةية  ئةو  باكؤش  تَيناطات، 

تاريكة  بةشة  ئةو  بتوانَيت  نةبَيت  هيض  هةر  ضيرؤكَيك  بضَيتةوة،  رابردوودا 

 ، طوناه  بآ  مرؤظى  هةزارةها  قِركردنى  لة  هةبووة  دةستى  كة  بكات  شةرمةزار 
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ديارة ئةنفال يةكَيكة لةو ثرسة طرنطانةى ناو ئةم رؤمانة و حيكايةتخوانى ئةم 

رؤمانة تووشى بةريةككةوتن دةبَيت، ئةنفال ئؤباَلى لة ئةستؤى هةموو مرؤظَيكة، 

طةر نةيةوَيت لة ريشة قوَلةكانى تَيبطات، طةر نةيةوَيت بوون و مانةوةى خؤى 

ئاراستةيةكى  بة  ويستوويةتى،  رؤماننووسيش  ديارة  بكات،  دادطايي  لةسةر 

بكاتةوة،  تؤخ  دا  يادةوةريمان  لة  ثرسة  ئةم  وشيارانة  رَيطةيةكى  بة  و  مرؤيانة 

ياخود  ترسناكة،  ضةندة  ئةنفال  جَيبةجَيكارى  سةرانى  دَلِرةقى  بدات  نيشانمان 

ئةوةى بيةوَيت بيسةلمَينَيت تا ض ئاستَيك جةلالد دةستى سوور بووة بة خوَينى 

قوربانى، هةَلبةتة وَيناكردنةوةى قوربانى وَيناكردنةوةى خودى خؤيةتى، بةآلم 

نيطارى  دةشَيت  كة  وَينانةى  لةو  وَينةيةكة  قوربانى  دةَلَيت  ثَيمان  رؤمانة  ئةم 

و  ذيان  بةسةر  ئامادة  سَيبةرَيكى  وةك  هةميشة  بكَيشين،  لةسةر  جؤراجؤرى 

زيندةطيمان رةنط بداتةوة و رَيى هةموو كوضةو كؤآلنَيكمان لَيبطرَيت، نةيةَلَيت 

وشيارييةكى  و  خود  ديو  ئةو  بؤ  ثةِرينةوة  بؤ  بنَيين  ثةلة  بة  و  خَيرا  هةنطاوى 

خودييانة، لة شوَينَيكى تردا دةبينين خةياَلى باكؤ لةو بيابانة طةرمةسَيرةدا لةطةَل 

ئةميتاى شاذن دا خةياَلَيكى جوانة و ثِرة لة مةراق و سةركَيشى ثِرة لةو وَينة 

سيحريانةى كة هةستى مرؤظ بؤ الي خؤيان ثةلكَيش دةكةن، كارةكتةرى باكؤ 

لة سَيبةرى خةياَلدا دةست لة ملى ذيان دا دةكات و ئاشنا دةبَيت بة جوانييةكانى، 

بةهَيزةى  هاوسةنطيية  ئةو  دا  طةشتةى  لةم  سةرسوِرمانة  مايةى  ئةوةى  ئيدى 

نَيوان واقيع و فةنتازياية كة توانيويةتى هَيزَيكى تر بدات بة طَيِرانةوة و ماناكانى 

طَيِرانةوة لةم تَيكستة دا، لَيرةوة ئةميتا فؤرمَيكة لة فؤرمةكانى قوربانى لة جةنطة 

دوور و درَيذةكاندا، سونبولى ثةيوةندييةكى ئينسانى بةهَيزة لة نَيو سةردةم و 

قؤناغة جياوازةكاندا، واتا ئةميتا لة دووتوَيي بونَيكى نةخوازرا و و نة نووسراودا 

بةدةستى  روحى  ئازارى  ضةشتنى  و  طوناه  لة  نةخشةِرَيطايةكة،  نهَينى  هةَلطرى 

طوناهةوة، لة دواجاردا هةموو ئةمانة بةَلطةن لةسةر ئةوةى كة ترس و راِرايي و 

طومان بةشَيكن لة فةزاى ئةم رؤمانة و ثَيكهاتَيكن لة ثَيكهاتةكانى، ترس لة الى 

حاَلةتةكان،  ثَيى  بة  ئامادةية  هةميشة  و  ناناسَيت  رَيسايةك  و  ياسا  هيض  مرؤظ 

بوونى  لة  جوَلةية  ثِر  سرووشتَيكى  ئةندازةيةك  تا  رؤمانةش  ئةم  سرووشتى 

كارةكتةرةكاندا، (بةآلم بيرمان نةضَيت تر لة مرؤظَيكةوة بؤ مرؤظَيكى تر دةطؤِرَيت)، 

واتا باكؤ و ئةميتا دوو كارةكتةرن لة رووبةرى فةنتازيايي ئةم رؤمانة دا شوِرى 

بؤ  دةكةن،  مانةوة  ئيرادةى  لة  بةرطرى  دةكةن،  درَيذ  و  دوور  زةمةنَيكى 

شةرعيةتدان بة مانةوة لة فةزاى ئةم تَيكستة و رووداوة تراذيدييةكانى نَيو ئةم 

حةقيقةتى  و  ئةدةبى  خةياَلى  نَيوان  لة  رؤمانة  ئةم  ترةوة  اليةكى  لة  تَيكستة، 
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مَيذووييدا بَيدةنطى دةشكَينَيت و ثَيمان دةَلَيت هةموو حةقيقةتَيك دابِراو نيية لة 

جةدةلى  شاراوةكانى  و  ناكؤك  ديوة  لةسةر  بتوانين  بةمةرجَيك  زةمةنةكةى، 

فيكرى و فةلسةفى بكةين، ديارة هةموو حةقيقةتَيكيش بة جؤرَيك لة جؤرةكان 

بؤ  هةوَلَيكة  رؤمانة  ئةم  دةكات،  خؤى  بابةتيانةى  جةوهةرى  لة  داكؤكى 

كةشفكردنى رَيذةيةك لة حةقيقةت لة رَيطاى ديالؤطى نَيوان كارةكتةرةكاندا، بة 

مانايةكى تر حةقيقةت رؤَلى هةية لة بةخشينى مانا بة رووداو و كارةكتةرةكاندا، 

هةر لةم سونطةيةوة ئَيمةى خوَينةر درك بةوة دةكةين، كة حةقيقةت شتَيك نيية 

بتوانين بة ويذدانَيكى ئاسودةوة ثَيي بطةين، دةكرَيت ضةشنَيك لة حةقيقةت بة 

ثَيوةرى سةردةمى ئَيستا ريشةى لة نَيو كارةساتة طةورةكاندا بَيت، لة ناو ئةو 

طؤِرة بة كؤمةآلنةدا بَيت كةى ثَييان دةوترَيت بازنةى مةرط، واتا ئةنفال هةَلطرى 

حةقيقةتَيكى مَيذوويي تاَلة و هَيشتاش هةر خوَينى لَى دةضؤِرَيت، تارماييةكة لة 

ئَيمة  رؤشنبيرى  ئةدةبى  خةياَلى  بةداخةوة  بَلَيم  ماوةتةوة  مةرط،  تارماييةكانى 

نةيتوانيوة لةسةر ئةنفال و رةهةندة مةرطدؤستييةكةى كاربكات و وةك ثَيويست 

رامانضَلةكَينَيت بؤ بينينى تةواوى ديمةنةكة، ياخود ديد و وشيارى ئَيمة بطؤِرَيت 

لةسةر كؤى ثرسة ئينسانى و كارةساتة ئينسانييةكان بةرةو باشتر.

بآلوكردنةوةي  و  ضاث  بةِرَيوةبةرَيتيي  ضاث:  سةيد،  عومةر  بابل،  راخراوةكاني  -بازنة 

سلَيماني، ٢٠١٠.
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شيعري باش وةك كاني ثاراو واية، هةموومان لَيي بخؤينةوة كةم ناكات. ئةو 

دةقانةي هاوضةرخي هةموو رؤذ و رؤذطارَيكن، ئةوةيان وةك ناوةندَيك بؤ ئَيمة 

هَيشتووةتةوة، شيعر براي خوَيني نةهامةتي و كةسةربارييةكاني ذيانة. (فاتيح 

عزةدين) لة دَلشكان و ناكامي و نةهامةتييةكاني ذياني خؤيدا كةمةيةكي كةمي 

شيعري جوانى كوردي نووسي.

لة  لَيوانلَيوة  ذيانيان  و  دةسةآلتن  رَيزلَيطيراوي  كوِري  هةن  شاعيريشمان 

طةشت و خؤشي، دةسةآلت خةِرؤ و دانةخؤرة و ئالوودةي كردوون بة طةشت 

خؤشييةكاني ذيان. بؤشاييةك لة ذيانياندا نةماوة لة ثَيناويدا تَيبكؤشن و هةوَلي 

بةر  ببةنة  ثةنا  شيعر  هَيَلي  درَيذكردنةوةي  بؤ  ناضارن  بدةن.  بؤ  ثِركردنةوةي 

و  بةكاربهَينن  ساختةكاري  جؤرَيك  هؤكار،  و  هاندةر  وةك  و  خؤيان  دةرةوةي 

هةموو ثيرؤزييةكاني خؤيان، كة شيعرة لة ثَيناو خةِرؤ و دانةخؤرةي دةسةآلت 

سةركةوتوو  ناتوانَيت  ثيرؤزييةك  رةضاوكردنى  بَي  مرؤظيش  بدةن.  دةست  لة 

بذى، كة شيعريش تاكة ثيرؤزي شاعيري راستةقينةية. 

تَيكؤشان لةثَيناو خؤشييةكانى ذيان و تَيكؤشان لةثَيناو شيعر يةك يةكيان 

السةنط دةكات. بةشَيك، بةشَيكي زؤري شاعيراني ئَيمة لةم رووةوة شوَينيان 

وةك شاعيري راستةقينة بةهَيز نيية. خةِرؤ و دانةخؤرةكراون، خؤشيان هةموو 

ثةيمانَيكي نهَيني دةبةستن بؤ خةِرؤ و دانةخؤرةيي. دةضنة بةر سَيبةران، ئةطةر 

ئةو سَيبةرانة سِريشيان بكةن. زمانحاَلى دةسةَالتن و دةسةَالتخواز و بَيزراون. 

زةماني بزربوو-ي فاتيح عيزةدين

سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةر
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سَيبةرى  دةمَيننةوة.  سَيبةران  بةر  بؤنوِركةرةكانى  ساتة  لة  هةميشةش  بؤ 

شَيريش هةرسَيبةرة. 

(١٥٨) ذمارة  بةيان،  طؤظاري  عزةدين،  فاتيح  بزربوو)ي  (زةماني  شيعري 

لةيةكدانى  و  خؤى  ناخى  ثاَلةثةستؤى  لةئةنجامى   .٦٢،٦٣ ل:   ،١٩٨٩ ئابي  ي 

هةستةكانى ، وةك دةربِرين لةناديارييةكي كوشندة بةرهةمهاتووة.

لة  كورتخايةن  شةوقَيكي  بةكارهَينراوة،  دوواليةني  هَيماي  شيعرةدا  لةم   

خوَينةر  تا  بَيكؤتايي  فةزايةكي  بة  دةيبةستَيتةوة  و  دةطرَيت  ذيان  ئةزةلييةتي 

بضَيتة ناوي و بة ئارةزووي خؤي ئةم فةزاية فراوانتر بكات و راماني سةرةكي 

بوو  كة   ، بهاوَيت  ثةلوثؤ  دةقةكةشدا  لةجةستةي  تةواوي  بة  دابِرَيذَيت،  خؤي 

ئاستى  و  دةبَيت  ئاسان  بؤي  دةقةكة  دَلي  لَيداني  ثَيوانةي  دةقةكةش،  خوَيني  بة 

كاريطةرييةكةشى دةردةكةوَيت.

رؤذةكاندا  ثَيشبِركَيي  لةناو  و  هةفتة  رؤذةكاني  بةكارهَيناني  لة  كارامةيي 

لة  خؤي  كةسي  ضييةتي  ثرسياري  و  طةِراوة  خؤي  كةسي  ئةزمووني  بةدواي 

تؤيةكى ئةزةلي و ناديار كردووة. ئةم تؤية لة خودى نووسةر خؤيةوة ناسراوة و 

دةست ثَيدةكات و دةيبةستَيتةوة بة هَيزى ذيانةوة. ئةطةر نةشي بةستَيتةوة نزيكى 

دةكاتةوة لةو هَيزةى ذيان بةطةِردةخات. بةهةر ئاراستةيةكدا رؤيشتبَيت لةدوا 

خاَلدا طةِراوةتةوة بؤ خاَلي بةهرةي بَيطةردي خؤي و (شيعربوون)ي كردووةتة 

هةَلبذَيردراون.  خةماوي  و  نامؤ  وشةي  لةناو  شيعرة  ئةم  وشةكاني  ئامانج. 

بةر  دةباتة  ثةنا  هةموودةم  كةسي  زماني  و  بيركردنةوة  و  خةماوي  شيعري 

و  دةخاتةطةِر  خؤي  خودي  شيعري  هَيزي  و  لةسةرةخؤ  و  خاو  مؤسيقايةكي 

تابلؤي  لةطةَل  هاودةقي  وَينةشدا،  دوو  لة  دادةِرَيذَيت.  بيركردنةوةي  مؤركي 

(كاتذمَيري تواوة)ي سلفادؤر دالي و طؤراني داريووشدا كردووة . لة تابلؤكةدا 

هاودةقي خةمي بوونيي و خؤشةويستي بوونيي لةطةَل ناوةندي بووندا بةرجةستة 

دةكات و داهَينةرانة هاودةقي لة وَينةكةدا دةطونجَينَيت و كةرةستةكاني هونةرى 

سؤزَيكي  داريووشدا،  طؤرانييةكةي  لةطةَل  بةآلم  بةكاردةهَينَيت،  باش  هاودةقى 

بوونيي  خؤشةويستي  بوونيي  خةمي  بؤ  تَيناثةِرَيت  بارةوة  لةم  و  رووكةشة 

تؤدا  و  من  لة  دةقةكة  بةكارناهَينَيت.  باش  دةقى  هاو  هونةرى  كةرةستةكاني  و 

سةرضاوة دةطرَيت و ثةيذة ثةيذة طةشة دةكات. ثَيوةندييةكاني نَيوان من و تؤ، 

بنيادَيكى بةهَيزى ئةو ئاخاوتنةية، كة من لةطةَل خؤيدا دةكات، يان لةطةَل ئةوةى 

لةمن  تؤش  نيية،  جياواز  لةتؤ  من  لةو.  بةشَيك  بووةتة  و  تواوةتةوة  لةبوونيدا 

جياواز نيية، هاوتايى ثَيكدةهَينن و دةِرواننة ئةزةلييةت و ناديارييةك. ئةو من و 
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تؤية، من و تؤيةكى رؤمانسى نيية و ئاسؤ و دوورى خرؤشاوى ناو دةقةكةية، 

بةشَيوازى  تةسةووفة،  شاعيرانيى  لةمَيذينةى  كولتوورى  تؤ  و  من  ثةيظى  دانة 

ثَيكراوة،  كارى  شيعريدا  فراوانى  رووبةرَيكى  لة  بةكارهَينراوة،  سةروا  و  كَيش 

لة تةسةووف و بةختةوةريى خوداييدا ذيان لة دروشم و دةمامك و طةلحؤيى 

شاعيرَيكى  سةرسوِرهَينةرة  و  قووَل  سةرنجى  مايةى  ئةوةى  دةبَيت.  رزطار 

و  بةتاو  كالسيكيية  كولتوورة  ئةم  ثةخشاندا  شَيوة  و  ئازاد  لةشيعرَيكى  ئةمِرؤ 

سةعات،  بهَينَيت.(ميلى  بةكارى  باش  و  بكاتةوة  دووبارةى  داهَينةرانة  تينَيكى 

ضركةى زةمان، بةسةرباآلى من و تؤدا دةضةمَينةوة وةك طؤضان).

شاعير لةشيعرةكةيدا هاووآلتييةكى ديارى ماندووة و هةستى نامؤيى ئاوارةى 

كردووة، ئةم هةستة نامؤييةى بة طةورة دةخاتة بةرضاو و هةستى نوَيبةخشى 

لَي بةرهةم دةهَينَيت، كة بابةتَيكيش هةَلدةبذَيرَيت بؤ ئةزموونكردن، يان بابةتَيك 

ئةو هةَلدةبذَيرَيت بؤ ئاشكراكردنى، لة نيازى خؤيدا ثَييواية لةم ئةزموونكردنةدا 

دةطات بة رةط و ريشة، نووسينة بةرهةم هاتووةكة خودى رةط و ريشةكةية و 

شاعير لةسةر هةستةكانى خؤى تاقيكردووةتةوة. ذيانى نووسين بةستراوة بةو 

ذيانةى، كة كةسي نووسةر ئةزموونى كردووة، يان كةسي نووسةر بؤشاييةك 

تةواوى  نووسيندا  ذيانى  لة  هةوَلدةدات  و  هةبووة  ئةزموونكردوويدا  ذيانى  لة 

نووسين،  ناو  ذيانى  ثَيبدات.  بةختةوةرى  نيمضة  فؤرمَيكى  و  شَيواز  و  بكات 

ذيانَيكى ثاَلةوانانةية و لة ناوةندى خودى خؤيدا ضاودَيرة و قووآليى دةثشكنَيت، 

نزيكةكانى  رؤشنا  و  ئاشنا  خولياى  و  طفتوطؤ  دواى  بة  نووسينة.  ناوةندى  كة 

دةطةِرَيت و بةدَل دةياندوَينَيت و دةيانكات بة ئاكارة سةرةكييةكانى نووسين.

شيعرةكة كةمَيك سؤزدارة، لة دةربِريندا روون و رةوانة. لةهةمانكاتدا زؤر 

قووَلة و رؤشنبيري فراوان و رؤحانييةتيان لة خوَينةر دةوَيت. دةكرَيت وةك دةق 

و شَيوازي(سانايي خؤبةدةستةوة نةداو) تةماشا بكرَيت. بابةتةكةي بة دةوري 

بوونيي  خؤشةويستي  و  بوونيي  خةمي  رَيطاي  لة  و  دةسووِرَيتةوة  ئةزةلييةت 

رؤذةكاني  ثَيشبِركَيي  كة  دةردةبِرَيت،  طةردوون  و  مرؤظ  نادياري  بؤ  تاسةي 

هةفتة ثَيشبِركَييةكي بَيكؤتايي و ئةزةلي و ناديارة. رؤذ دةبَيتة بنيادى شوَين و 

زيندووَيتيدا  لة  و  واتا  دةبنة  دةطرنةوةو  ئةزةلييةت  بنيادى  جَيطاى  يان  كةسى، 

رؤَلى ئَيستَيتيكا دةبينن، يان شةممة دةكاتة خاَل و رؤذةكانى بةدوايدا دةهَينَيت 

هةروةها  ثيشاندان،  بؤ  دةكات  ئامادةي  و  تابلؤ  دةكاتة  هةينى  هَيَل،  دةيكاتة  و 

بةهؤي رؤحانييةتي زمانةوة وادةكات وشة مانايةكي ئةزةلي و ناديار ببةخشَيت 

و طواستنةوةيةك بَيت بةرةو (رةطةزي كتوثِري). رةطةزي كتوثِري لة سروشتي 
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راستةقينةي خؤيدا ئةركي شَيواندني كثي و هَيمني دةرووني خوَينةر نيية، بطرة 

داِرشتنةوةي كثي و هَيمني دةرووني خوَينةرة و هونةري روونكردنةوةي ذيانة، 

بةمانا ئةزةلي و ناديارييةكةي، كة ذيان كؤمةَلَيك ثارضةي لَيك نزيكن و بينايةكي 

لة  بوونيي  خؤشةويستي  و  بوونيي  خةمي  و  دةكةن  دروست  ئاشكرا  و  روون 

لةم  بوونيية  خؤشةويستي  و  بوونيي  خةمة  ئةم  دةخرؤشَينن.  ناخةكى  بارَيكى 

دةقةدا لة فةزايةكي بَيكؤتايي و نادياريدا خرؤشَيندراون و لَيكطرَيدراون.

تايبةت  جؤرَيكي  بة  شيعردا  لة  و  بةكارة  دةست  نووسةر  رؤحى  لة  زمان 

بةكاردةهَينرَيت. نهَينييةكاني روانين و طرفت لة تَيطةيشتن و لَيكدانةوةي جياوازة 

بةكاردةهَيندرَيت،  لكةكانييةوة  بةهةموو  ثةخشان  زماني  لة  ئةوةي  لةطةَل 

سنووريش  ئةوثةِري  تا  وةردةطرَيت  سرووش  و  هَيما  شيعردا  لة  زمان  ضونكة 

ثةيوةستدار دةبَيت بة سؤز و يادطاري ئةزمووني ذياني كةسي شاعير، هةروةها 

بةهؤي وَينةوة هَيما و سرووش بةبير و بيركردنةوة دةدات و لة زةيندا وَينةي 

تايبةت دةخوَلقَينَيت. لة هةمان مةبةست لة خاَلَيكي قووَلتري (سةرنجي هةستي)

دا وَينة بيروهؤش تاو دةدات.

وَينة لةنَيوان كؤمةَلَيك ثَيوةندي جيهاني ثِر هَيزي ناوةوةي شاعير و وَيناكردني 

ذياني كةسي شاعير دةخوَلقَينَيت و هةَلضوون وريا دةكاتةوة. لةم بار و بوارةدا 

دةكاتة  هةيني  وةك  دةطوازَيتةوة.  وَينةكة  دةنطي  بانطكردن  ثيتى  هؤى  بة  وَينة 

تَيدا  رؤذةكاني  هةموو  ئازاري  هاوارَيك  وةك  ئةفسووني،  جيوة  ئاوَينةيةكي 

كؤدةكاتةوة و دةريدةبِرَيت. لة ثاشاندا دووبارةي دةكاتةوة تاِرادةي بَيزارييةكي 

بةردةوام  خؤياندا  ضاالكي  لة  خةياَلي  و  كةسي  وَيناكردني  كوشندة.  و  سامناك 

دةبن. ئةو هةستة ئَيستَيتكييةمان الدروست دةكات، كة شاعير هةوَلي رايةَلكردنى 

داوة، بةآلم دةبَيت ئةو هةستة بةتةواوةتي لة رةوتي رستةكاندا بِرةخسَيندرَيت، 

كة بةهاي شيعرييةتي تَيدا ثةنهانة.

شاعير بةو شَيوةية دةنووسَيت، كة ثَيى ئاسوودةية و ثَيطة و رَيطةى خؤى بؤ 

ئاشكرا دةبَيت. خوَينةريش لةم ثَيطة و رَيطةيةدا لة هةقيقةتى رةهاى شيعرييةتدا 

لة خولياكانى خؤي نزيك دةبَيتةوة. طياني شيعرييةت لة رَيطاي باش بةكارهَيناني 

زمانةوة دَيتة ناو جةستةي شيعر. الداني زماني لة شيعردا طونجاوة، جؤرَيكة لة 

بةآلم  لةبارة،  بؤضوونَيكي  تاِرادةيةك  بؤضوونة  ئةم  شاعير.  داهَينةرانةي  بيري 

شيعر ثَيشَيلكردني رَيزمان نيية. لة سنووري ئةم نيمضة الدانةدا تَيناثةِرَيت. لةم 

دةقةدا زمان بةهَيز نيية، هةست بةهَيزترة. هاوسةنط نةكردني (زمان) و(هةست) 

شوَيندا  سَي  لة  وَينةيةكي  هةروةها  داوة،  شيعرةكة  بنيادي  بة  ناتةبايي  جؤرَيك 
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دووبارة كردووةتةوة، بَي ئةوةى ترثة و ئاوازَيك، يان دؤخَيكى زةينى بطؤِرَيت. 

وَينة  دووبارةكردنةوةي  كورتدا،  و  يةكطرتوو  و  يةكبابةتي  وا  شيعرَيكي  لة 

مؤسيقايةكي بة جؤش بة بنيادي شيعرةكة نادات، بطرة تووشى هةناسةبِركَيشى 

دةكات، هةروةها رةنط و رووى سروشتيش لة جيهانبينى شاعيردا دةركةوتةيةكى 

تايبةتي نيية. 

بينيني ئاسؤيي لة هاتنة خوارةوةي رؤذةكاندا هةية، كة بة خوِر بةدواي يةكدا 

لة  نةكراوة  دةستنيشان  دياريكراوة  رؤذَيكي  كة  ناوةندَيك،  دةِرذَينة  و  دةِرذَين 

رؤذةكاني هةفتةدا. بطرة رؤذَيكي ناديار و ناوةندَيكة وةك ئةزةلييةت و نادياري، 

كة راماني سةرةكي دةقةكة بةناو هةموو جةستةي رؤذةكاندا تانوثؤى ضنيوة و 

دةبَيتة رؤذ و رؤذطارَيكي بزر، كة رؤحانييةتي رؤذةكانة و شيعرييةتي دةقةكةية. 

دةقةكةش لة ذياني ئاسايي خؤيدا ئالوودةي تةنيايي خؤي بووة. وةك ئالوودةيي 

بةتةنيا (لةدايكبوون) و بةتةنيا (مردن) و ثِربوو لة هةموو دَلشكان و ناكامي و 

نةهامةتييةكانى ذيان.

حوزةيرانى ٢٠١٢هةولَير

زةماني بزربوو   

 -١-

بَيداريية

خةونة

ياخود زيندةخةوة

من ميواني ناو ئةستَيرةي طةردوونَيكم

بةرةبةيان فِرؤكةية و لة ئاسمانَيكي دوورةوة

بةدةوري خؤردا دةطةِرَي

بة سووتاني جطةرةيةك

بةالكردنةوةي ناوةختي ثياسةيةك

شةثؤلي دةرياي ئاسماني شةو داهاتن

بةسةر ِرؤخي ئاوابووني ئةم سةر زةمينةدا دةِرذَي

شةممة دةستي يةكشةممةية

لةناو قةد و باآلي دووشةممة ئاآلوة
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سَيشةممة ثيَلَووي خةوالَووي ضوارشةممةية

ئةشكي ئيَوارةي ثيَنجشةممة لة ليَواريدا قةتيس ماوة

هةينيش ض بلََيم ئاويَنةية

دةرخةرةوةي دةستة ِرةشة سامناكةكةي

نيَوان طةرووي زةردةثةِري ئيَوارةكاني شةممةية

-٢-

بَيداريية

خةونة

ياخود زيندةخةوة

من ميواني ناو ئةستَيرةي طةردوونَيكم

خؤرنشينان دةلََيي كةشتي ناو ئاسمانة و بالَطرتووة

ئةشقي خؤرة و مةلةواني تةنووري طِر

بةجيوةي ثةنطر و ثشكؤ

ثيَلَووي ضاواني خؤي دةشوا

بةناو قووآليي طةردووندا

دةِروا دةِروا

لةناخيشدا دةروون تاريك

لةبةرضاويدا ميلي سةعات نابزوَيت و زةمةن ناِروا

-٣-

شةممة باآلي يةكشةممةية

لة باخةلَي دووشةممةدا لَيي نووستووة

سَيشةممة نةخؤشي كةوتووي بةر نةشتةري ضوارشةممةية

لة ثيَنجةشةممةدا مردووة

هةينيش ض بلََيم زةمةنَيكة لة مَيذةوة بزربووة

تابووتَيكة ميلي سةعات بةسةريدا ضةماوةتةوة

تةرمي هةر حةوت شةوةكاني تَيدا كةوتووة
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-٤-

بَيداريية

خةونة

ياخود زيندةخةونة

خؤرنشينان شووشةيةك مةي لةبةردةممدا

لةناو خةون و بيَئاطاييدا خالَي و بؤشة

بةرةبةيانيان وةكو ئةوةي هةلَقوآلوبَي

لةناو دةستمدا و لةكةناري بَيداربوون و بةئاطايي ليَوانِريَذة

تؤ ئةي شووشةي خالَي و بؤشم

تؤ ئةي شووشةي ليَوانِريَذم

نةشئةبةخشي و ثِرم لة تؤ

ثِرم لة برذانط و نيطاي بةيانيان و ئيَواراني كضاني شؤخ

ثِرم لة شيعري طةرم و طوِر

لة جةنط و خوَين

لة مؤسيقا و دةنطي داريووش

لة هيستريا

ثِرم ثِرم لة شةثؤلي سةربِراوي كةنار و ِرؤخ

بةآلم ئةفسووس بؤ ئةو ِرؤذةي يان ئةو شةوةي

ميلي سةعات

ضركةي زةمان

بةسةر باآلي من و تؤدا دةضةميَنةوة وةك طؤضان

١٩٨٨/٣/٣سلَيمانى
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ناَلة حةسةن ناَلة حةسةن خةونة سؤزانييةكاني من و ضةند ثيتَيكي بريندار

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدرتريفةي مانط و غةمطيني دَلم

شةيما بةدريشةيما بةدريونبوون

موحسين ئاوارةموحسين ئاوارةطوَلَيك بؤ خؤشةويستىباخضةيةك بؤ ذيان

زياد نادر عاَلآليىزياد نادر عاَلآليىنةبا بؤنى نيشتمان كةم

 راهؤز ثَينجوَينى راهؤز ثَينجوَينى بهَيَلة رةنطت بطرم دؤست...!!  

ئةنوةر عومةر ئةنوةر عومةر ئَيوارةيةك  مريةم بةدوو ثةلكي زةردةوة دَيتةوة

مستةفا زاهيدىمستةفا زاهيدىهيض و تةنانةت هيض

ثةري شَيخ ساَلحثةري شَيخ ساَلحضةند شيعرَيكي كورت
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وةرة ئةي يار 

با ثةيمانَيكي تر ببةستين 

كة جودا بَيت لة ثةيمانةكاني ترمان

وةرة ئةي يار 

من هةموو جةستةي خؤمت ثَيدةبةخشم

تةنانةت

طليَنةي ضاوةكانيشم

من هةرضيم هةية ثَيت دةبةخشم

تةنانةت 

سؤزانيترين خةونةكانيشم

ناَلة حةسةن ناَلة حةسةن 

خةونة سؤزانييةكاني من و
ضةند ثيتَيكي بريندار
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وةرة ئةي يار 

هةرضيم هةية بؤخؤتي بةرة

شيعر و 

كتيَبة ضاو بة فرمَيسكةكانيشم

ضاويلكةكةم 

قةلَةمةكةم

مؤمةكاني نيَو ذوورةكةم

طولَداني طولَةكانم 

بوخضةي خةيالَة نةوِرةسييةكانيشم

تةنانةت دةفتةري يادةوةرييةكانيشم

منيش تةنها 

ضةند ثيتَيكم لةتؤ دةوَي 

ضةند ثيتَيكي

النةواز و ضاوبةخومار و بريندار

ئةو ثيتانةي 

نةك بة تةنيا 

بةيةكةوةش 

نة ناوَيك و نة ِرةنطَيك و ويَنةيةكيان

لة هيض ئةلبوومَيك و 

لة هيض كيشوةرَيك و 

لة هيض دونيايةكدا نيية...!

- ثيتةكان (ن ن ا ت ش ي م ي) 

ئةي يار 

نونَيكم لة نةوِرةسةكان بؤ وةربطرة

نونَيكي تر لة نوور

ئايةك لة باران و 

تيَيةك لة تريَية ضاوِرةشةكان و 

شينَيك لة شةوة ثِر تريفةكان
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يايةك لة ياقووت و

ميمَيك لة مروارييةكاني دةريا و 

يايَيكي تر لة خؤت ئةي يار 

منيش بةم ثيتانة 

(نيشتيمان)َيك دةنةخشيَنم

كة ثِراوثِر بَيت 

لة نةوِرةسي بالَِرةنطين و 

لة نووري سثيدة

لة باراني بةهاري و 

لة ترَيي ضاوِرةشي قةتراني

لة شةوي ثِر تريفة و 

لة ياقووتي بريسكةيي

لة مرواري دةريا و 

لة ياري باآلزِراظ و هةوةسباز و مةمك قنج

نيشتيمانَيك

ثِربَيت لة سوارضاكي

نيَو ثَيدةشتة نةخشينةكاني عةشق

ثِربَيت لة شنةباي ئيَواران و 

لة نةغمةي طولَةطةنم و 

 لة بالَندةي سةرمةست و 

لة كولَيكة سوورةكاني موحيبةت

نيشتيمانَيك 

وةرزةكاني بة رةنطي ترةوة دةركةون

سةمفؤنيايةكي تر 

لة مالَةكان و لة جَيذووانةكان ببيسترَي

ثةثوولةكان 

بة ستايلَيكي تر سةما بكةن
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ذيانيش 

بة جؤريَكي تر خؤي رووت بكاتةوة 

نيشتيمانَيك 

دؤزةخَيكي ئارام و 

ثةرستطةيةكي رووناك و 

بةهةشتَيك بَيت بؤ هةموومان

بةهةشتَيكي

بَي سةردار و بَي سولَتان و بَي خودا...!

كؤتايي مايسي ٢٠١٢



٧٥

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

ثةنجةرة

بة ضؤلةكةكانى

ئةوديو ثةنجةرة رةنطثةِريووةكانمةوة

ثةيوةستم

***

بةلةم

بةلةمةكة لةوبةرى ئاوة

منيش لةبةر دةرطاى ترسناكى ئاوةكة

ضاوةِروانم

***

بالَندة

بالَندة سةرلَيشيَواوةكةى ئةو

رؤيشتووة

بةآلم من هةر بيرى فِرين دةكةم

***

ضةند شيعرَيكي كورت

ثةري شَيخ ساَلحثةري شَيخ ساَلح
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بةرد

تاكو سةرم

بة بةردى قولةمستى تؤ نةشكَى

لة ماناى هيض بةردَى ناطةم

***

ئاسمان

بة لقى دارضنارةكةدا

خؤى طةياندؤتة ئاسمان

بؤئةوةى هةر وةك ئةستَيرة

لَيى رابميَنم

***

ثياسة

طةر لة ثياسةى رؤذيَكى ثايز طةِرامةوة

رةنطة نةمناسنةوة

جا كَى لة ويَنة

كؤنى خؤى دةكا؟

***

سةرشانةكانت ئةستَيرةى ثيَوةية

ثيَموابَي

تؤ لة ئاسمانةوة هاتووى

***

خؤر

خؤريَكى بزيَو بووم

طوناهم بةرامبةر ئاسمان كرد

دةرفةتم نةدا

دووطيان بَى بة هةور

طوناهم بةرامبةر هةور كرد

نةمهَيشت دووطيان بَى بة باران

***

(با) دوورةكان لة دةرطا دةدةن

تيشكى ئةستَيرة رةوتةنييةكان لة دةرطا دةدةن
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بالَندةكانى شةو لة دةرطا دةدةن

بةآلم كةسيان ثَيم نالََين

تؤ كةى لة دةرطا دةدةى؟

***

جالَجالَؤكة

دةرطاى مالَةكةم

جالَجالَؤكة بة تةون ضنيويةتى

تؤ ضؤن دةتوانى

رؤذى سَى جار هاتوضؤ بكةى؟

***

شةو

سآلو ئةى شةوى شين

لةذيَر ئاسمانى تؤدا

تةواوى دلَم دةلةرزَى

  ***

شةو

سآلو ئةى شةوى وةنةوشةيى

لةذيَر ئةستَيرةكانتدا

راكشاوم

لةئاويَنةى جؤطةكانتدا

تةواوى خؤم دةبينم

***

خةياَل

خةيالَم وةك سوارضاكَيك

ئةسثةكةى بة لقى (با)وة

دةبةستيَتةوة

بةئةسثايى دةستى بؤ دةبةم

ئةو طريَيةم بؤ ناكريَتةوة

***
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هةلَمات

ذيان خلؤربوونةوةى

هةلَماتى دةستى مندالََيكة

***

السار

تؤ زؤر السارى

ريشؤلَة نووستووةكانى

ناو ثرضةكةم

لةخةو دةتاريَنى

***

درةخت

نة درةخت دةتوانَى

رَى لة هاتنى (با) بطرَى

نة من دةتوانم

رَى لة هاتنى تؤ بطرم

***

تؤ منت هةية

منيش تؤ

تؤ من دةخويَنيتةوة

منيش لة تؤ تَيدةطةم

ئةمةش طةرمترين خؤرى نيَوانمانة

تؤ دةطمةنترين شيعرى رؤذطارى منى

من تا ئةبةد لة دلَى تؤدا دةذيم

***

ثياو

الى ثياو واية

ذن قةرزارى شةيتانة

بؤ دانةوةى

سَى ثةراسووةكةى

***
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ماض

هةزاران ماضم بِرى

تا بطةم بة ليَوةكانى تؤ

***

شيَتى

ِرووخسارم فِريَدةدةم بؤ شيَتى

ئةلَآل

شيَتى ضةند جوان

رووخسارم وندةكا

***

ثارضةيةك فرمَيسكى سةهؤلَى هةية

لةذيَر ثيَلَووةكانمدا

بة بينينت

هيَواش هيَواش دةتوويَتةوة

***
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(١)

ئةوكاتانةي الم دةخةوي

ئاطات لَي نيية

دةتخةويَنم

دةتخةمة باوةشمةوة

دةتكةم بة طوَل

ئةتبةم بؤ سةر كةلي شاخي سةرم

ئاطات لَي نيية

باران لَيت ئةدا و تةِر دةبي

بةسةر سةرتا دادةبارَي

بؤ بةياني لَيم دةِرواني

هةموو جةستةم شويَني ماضة و

تيشك ئةهاوَي

تريفةي مانط و غةمطيني دَلم

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدر
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كة رؤيشتي

ئةو كاتانةى كة تةنيا بوويت

ضراكةتم بؤ داطيرسيَنة

ثةنجةرةى ذوورةكةت بكةوة

تا وةك بايةك بة ذاوةذاويَكةوة

خؤم بكةم بة مالَةكةتدا

ئةمجارةيان وةك دايك

ثِرت بكةم لة سؤزى داية و

شعرى اليالية

(٣)

ئةطةر رؤذَيك نةتبينم

ئةزمِر بةدوو ضاوي منةوة

سةيرت دةكات

ئةطةر رؤذَي من طوَيم

لة دةنط نةبَي، طةرووي ئةشكةوتَيك

طوَيضكةي بيستني مني تيداية و

طوَيت لَي دةطرَي

ئةطةر رؤذَيك نةطةمة الت

خةمم هاوبةشي ذيانتة و

بؤني ثةنجة و بؤني ماضي

يادطاري و كزةي هةناسةتي تياية

شعري منيش لةو ناوةداية

تريفةي مانطي شةيداية

(٤)

هةميشة بةرةو الت باَل دةطرم

لةسةر ريَطةت دةوةستم و

 ماندوويَتيت رادةطرم
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ثَيت دةلََيم:

تؤ بارانى بةهارى،

يان بةفري كريَوةي زستاني

يا ئيَوارةيةكى غةمطينى،

هةموو رؤذَيك لةم شويَنةدا

سةدان ماضى

ثةِر و بالَكراو سووتاوى

غةريبيم وةردةطرى

ثَيم دةلََيى: ببوورة طيانةكةم

تؤ شعرى ضاو رةش و

خةرمانةى تةنياى عةشقَيكت

ثَى نيية بؤ منت هيَنابَيت

لةجياتى هةموو ئةمانة

ضةثكَى خونضةى كوذراوى

دووضاوم وةردةطري

(٥)

كة طوَي لة كؤنسيرتَيك دةطرم

شعرم دةبَي بة شنةبا

كة ضيرؤكَيك دةخويَنمةوة

دةبم بة شةثؤلي دةريا

كة تابلؤيةكيش دةكَيشم

تؤ ديَيتة ناو ضاوانمةوة

كة باوةشت ثَيدا دةكةم

ضي خةم هةية و بةجَيم ديََلَي

طةش دةبمةوة

(٦)

ئةي بةخشندةترين مرؤظ

ئةوكاتانةي لة طيرفان و لة بةرؤكي كوردستانا

بؤم دةطةِرَيي
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من ئةوكاتة لةناو طةرووي قةنديلدام و

دةبم بة تيشك و بة باهؤز

ئةو شةوةش تؤ

ديَيتة طةرووي قةنديلةوة

بؤم دةطةِرَيي

بوومةتة هةور

ضوومة ضياي بوونتةوة و

لةطةَل باران و هةورة برووسكة

ئةبم بة تابلؤيةك

لةسةر شاني بابةطوِرطوِر

(٧)

لةم نيشتمانة ويَرانةدا

كضَيك دةكوذرَي و

لةطةَل خويَنةكةيدا

عةشق ئةِرذَي

كض ئةبَي بة ثةلكةطيايةك

سةوز دةبَي

لةثِريَكا باآل دةكا و

دةطاتة بةرزايي ئاسمان

شعري منيش لةنيَو ئةو ئازارة زؤرةدا

دةبَيت بة سوورة طولََي

(٨)

طةر ئةمجارة دياريت بؤ كِريم

كراسَيكي شينم بؤ بكِرة

تا لةطةَل ئاسمان ببمة هاوِرَي

بؤ دووةم جار

كراسَيكي سةوزم بؤ بكِرة

تا سنةوبةر بة طةآلكاني دامثؤشَي و

باخةكان ببنة دةستطيران
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بةآلم هةرطيز نةكةي

كراسَيكي رةشم بؤ بكِري

ضونكة من نامةوَي

جةستةم ببيَتة شةويَكي طرياوي

بيَوةذنَيكي نيشتمان

(٩)

هةميشة ويستوومة

ئازادي و ذن، لة شعريَكدا بنووسمةوة

بةآلم دةستي ناحةز

هاتووة و سةريبِريوم

ذنة ئةبَي بة كةمانضةيةكي رةشثؤش

ئازاديش بة ثةنجةي تاريكي

شعريش

لة عةشقَيكي ضاوةِرواننةكراودا

بؤ باآلي غةمطيني

بةرطي رةش دةثؤشَي

(١٠)

ئةي ثياوةكان

بتانةوَي و نةتانةوَي

شةو نيوةي زياتري مولَكي ذنة

هةتاو و ثَيكةنين

فرمَيسك لة ضوار بةش

سَي بةشي مولَكي ذنة

كةضي رؤذَي نيية لةم شارةدا

سةداي دةنطي ميَينةيةك

هاوار نةكا

ثيَوةندةكاني نَيرينة

ثؤل و باسكي ذنة شؤخي

ثيَوةند نةكا
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هةميشة طريانَيك دةمطرَي

بؤئةو شير و شمشَيرةي

مامزي شعري ثَي راو دةكةن

ئةتطرن و ئةتدةنة

بةر سةري رووت و بيري رووت و

وشةي رووت

دواتر بؤ نيَو ئةو دؤزةخةي

بؤني رةنطةكاني حةرام و

ثةيظةكاني كفري لَي دَيت

(١٢)

بيرتة تالَي قذت بؤناردبووم

كردم بة دياري ثةِرينةوةي

ريَطاي عةشق

لةسةر ريَطاكةت نةمامي شيعرم ضاند و

لة رؤحمةوة خؤرم بؤ برد

تا هةناسةي شيعر

تريفةي طرت

لةناو خةودا ضاوةِرَيم كرد

نةمام، نةمام روام و

لةدوايدا بووم بة درةخت

(١٣)

لةسةر شيعريكي ئازادي بؤ خاكةكةم 

شيعريَكيان دةستطيركردم و

دةستي وشةكانيان بةستةوة و

ضاوي ناوةرؤكةكةيان بةست

بؤ سبةينَي بووم بة سروودي نةورؤز

لةسةر ضيايةكي بةرز طِرم طرت
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(١٤)ژما

من هةميشة ضرايةكي داطيرساوي

ئازاديم بؤت

تؤش سنةوبةريَكي سةوزي باريكةلة

كاتي كة دَيم بةرةو رووت

تَيكةَل دةبين

ئةبين بة جةذني سةري ساَل

كاتي ضراش كوذايةوة

ئازادي دةبَي بة تاريكستان

تؤش دةبي بة سنةوبةريَكي رووت
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سنوورةكان مةبةزيَنة

يادطارييةكان مةشيَويَنة

ميواني باوةشي هةور مةبة

ثوشي دةم رةشةباي سليَماني مةبة

تؤ يار بة و

مينش دلَدار

تؤ شاخ بة و

مينش دةريا

دةمدةم بةدةم دةتنووسمةوة

ديَِر بةديَِر دةتخويَنمةوة

بةرلةوةي بةالستيكة ضةتوونةكةي نيَو طيرفانت

بمسِريتةوة

شةيما بةدريشةيما بةدري
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من ديَمةوة...

قةلَةمةكةت بةشوَين ثيتي يةكةمي ياردا دةطةِرَيت

من بةر لة تؤ ناوي خؤمي ثَيدةدةم

دةزانم شيَتي سةري لَيداويت

وةرة دةرمانخانةي دلَي من

دةرمانةكانت بةسةرضوون...

طوالجي ئازارةكانت الي ضةثي روحمة

طةر بِرؤيت و طةربَيت و طةر نةشيةيت

الي من هةر ميواني هةميشةييت

لةمَيذة تؤ نةخشي بةرديني دلَميت

زؤر دةمَيك ثَيش ئَيستا

طَيذةلَوكةيةك تؤي كردة دياري سةري سالَم

ئيتر لةو ساتةوة هةموو ساَل بابانوئَيل ثارضةيةكي تؤم لَي

دةستيَنيَتةوة

هةميشة وندةبيت، وندةبيت و وندةبيت...

دةزاني يارم تؤ ضةن جار ونبوويت؟
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-١-

خؤم لة خؤمدا دةكةوم ء بةردةبمةوة

بة دواى خؤمدا دةطةِرَيم خؤم نادؤزمةوة

زؤريش دةِرؤم و دةِرؤم

تا ئةو كاتةى بة هؤش خؤم ديَمةوة

ئاه... ئةوة من بووم ء

لةالى تؤم بووم ء ... دةطةِريَمةوة؟

-٢-

ساَل دوانزة مانطة

من سيَنزة مانط تؤم خؤش دةوَى

شةو و رؤذيش بيست ء ضوار سةعاتة

من بيست ء ثيَنج سةعا تؤم خؤش دةوَى

لةنيَو بازنة و لة دةرةوةى بازنةدا تؤم خؤش دةوَى

بةدةر لة طومان ء طريمانةدا تؤم خؤش دةوَى

تا خةياَل بِر دةكا دووراودوور

طوَلَيك بؤ خؤشةويستى
 باخضةيةك بؤ ذيان

موحسين ئاوارةموحسين ئاوارة
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تا ئةوديوى سنووراوسنوور

تؤم خؤش دةوَى

تؤم خؤش دةوَى

-٣-

ئةطةرضى ثيرة مةلةوانم

خؤم دةناسم من كَيم

طةر لة طةورةترين ء قوولَترين دةريادا

 نةفةوتَيم

كةضى سةير لةوة داية

لةناو تةنكةئاويَكى خؤشةويستى تؤدا

 دةخنكَيم!!

-٤-

كة ثةيوةنديم ثيَوة دةكةى

مؤبايلةكةم بة يةك (طوَى)وة دةنَيم

طوَى رادةديَرم

ثَيم واية يةك طوَى كةمة

بؤ ئةو خؤشةويستيية زؤرةى

بؤ تؤى هةمة

-٥-

لةذيَر سيَبةرى ديوارى تةالريَكدا

من ء هاتن ء ضاوةِروانى

لة سةعاتَيكمان دةِروانى

وةك ئةوةى لةذيَر ثيَمدا

بةِرَيك راكَيشريَتةوة

سيَبةر لةبةر ثيَمدا

راكَيشرا

هةتاو جَيطاى طرتةوة

ئةوةى بؤ من مايةوة

لة جةستةمدا تكةى ئاراقةى طةرم ء

لة زاكيرةمدا كةى دةركةوتن

نة جولَةم كرد نة جَيطؤِركَى
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نةوةك ناونيشانى جَيذووانمان

لةو تَيكضَى!!

-٦-

لة دةمى هةورةوة

هةآلوةيَى طةرم دةردةضَى

حةسرةتة و برين

لة دوورى دوورانةوة

بايةكى سارد هةلَدةكا

بؤ رووخاندنى ئةو هةورة و

دواتر ضةخماخة و

 ريَذنةو

 بارين

ئَى هةر ئةو بارانة تةِرةية

ناومان لَى ناوة عيشق ء ئةوين 

-٧-

تؤ لةوَى لةسةر رووبار و

من لَيرة خؤم رووت دةكةمةوة

لة هةوادا باسكةمةلة دةكةم

لةويَدا ثَيكةكانمان لَيك دةدةين

لَيرةدا دةينؤشم

لَيرةدا سةرخؤشم

تؤ و شةباقةى جوانيت

وةك ياقووت ء بلوور

لَيرةدا تةماشام خؤى داوةتة

 بةر سَيرةي نوور

لةالى تؤ بؤ من ذيان هةلَدةكشَى

لَيرةدا بَى تؤيى بة ثةيذةى مردن هةلَدةطةِرَى

ئةمشةو مَيشوولةيةك ليَناطةِرَى بخةوم

ض جاى ئةو عيشقة طةورةية

ثَيت واية ساتَى بسِرةوم
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-٨-

ناوم لة تؤ ناوة باران

كةواية ثيَويستة بةناو هةورةكاندا طوزةر بكةم

مالَى تؤ لة ض طةِرةكَيكة لةنيَو هةوردا 

ذمارةى دةرطةتان ضةندة

ئةطةرضى هةوريش لة بلَنداييداية

تؤ ثَيم نالََيى بؤ مالَى خؤت

لةو بةرزايية داناية؟!

-٩-

جةستةم كيَلَطةيةكى كيَلَدراوة

بة ثةنجةكانى تؤ

دانم ثيَوة كردووة

لة وشة ورشةدارةكانى تؤ

طولَة شيعرم هةلَضووة

بؤ ضاوانى تؤ

ئةوةتا قةبارةى وشةكانم

ديوانَيكى قةبةية

ئةويشم ثَيشكةش كردووة بة تؤ

-١٠-

هةر شتَيكى جوان دةبينم

دةلََيم خؤزطة تؤش ئةو جوانييةت ديبا

هةر شتَيكى خؤش دةخؤم

دةلََيم خؤزطة تؤش لةو خواردنةت خواردبا

ضةند خؤشة دابةشكردن

هةر لة جوانى ء هةر لة خواردن

من كة لة سةرفرازيدا بذيم

ناخؤشييةكةى تؤشم لةبةر ضاوة

ئاويَتةى خؤشييةكةى خؤمى دةكةم

تَيكةَل دةبن... تَيكةلَى يةك

نؤشيان دةكةم لة يةك ثَيك
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ئةرَى بؤ ضَيذى عةشق،

تامى عةشق،

ذارى عةشق،

شارى عةشق،

ئةوةندة تفت و تاَل و ويَرانةية؟!

لةطةَل رةوى ثاساريية تةريوةكاندا،

طةر نةزانم بة كويَندةريش دةطةم،

هةر دةِرؤم و... دةِرؤم و... دةِرؤم.

سةفةر، لةطةَل ثاسارييدا ثيرؤزيية

ئاشنايى لةطةَل طولَدا، شكؤمةنديية

دووركةوتنةوة لة تؤش، سةرمةديية

نةبا بؤنى نيشتمان كةم

زياد نادر عاَلآليىزياد نادر عاَلآليى
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هةرَيى جةسارةتة و 

ناشَى بيشكيَنم.

هةور دةستى طرتووم و

ضريكة و ضةهضةهةى ثاسارييةكان

لة دةنطى تؤ، رؤح هةذَين و شيرنترن!!

هوما رازطر و هاوِريَمة و 

ليَناطةِرَى خةون و بةهارم بسووتَى.

طوَيم بؤ طمة و رازى ئةو كؤترانةش راطرتووة

ميَية مةكربازةكة دةيوت:

ياخيبوونى بَى رابوون، سةرابة

ئاسمانى بَى ئاسؤطة و طزينط، تارستانَيكى بَى ئامانة

فِرينى بَى هيواش، كوشتنى رؤح و 

ش

ك

ا

ن

ى

خةونة!!

دةشَى هةر بِرؤم

زنار و تاويَر و تارمايى و ديَو و درنجةكان

لةبةردةم عاشقى بازئاسادا هيض نيين.

توخمى من، لة بروسكةية و

خةونةكانم كةوشةن بِرة...

رؤح و رةطةزى من، سةراثا نةورؤزستانة

دةسووتَيت و... تام لة سووتان دةبينَى.

بةو هةموو تيشك و هةست و هاآلو و فِرينةوة

دوور...

دوور...

دوور دةِرؤم.

رؤيشتنَيك، لة ضةخماخة و بوراق تيذتر...

رؤيشتنَيك، وةكو كؤضى مةالن دلَِرفَين...
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وةكو ضاوى ظارين سيحراوى...

دةمةوَى كة طةِرامةوة

 لة هةمَيزى نيشتمان و 

ضاوى ذنَيكى شةكراوى بنووم...

ماندوويةتى و شةرارى سالَةهام

بة هةلَطلَؤفينى هةنارةكانى تؤ

يا بة ديتنى ئاآليةكى سةربةخؤ، بحةسيَنمةوة.

من ضيم، بَى ذن و عةشق و نيشتمان!!

من ضيم، بة كوردستانَيكى ثِر لة شكان!!

لَيرة سةر هةلَدةطرم و دةِرؤم

ذيان و شةِر و درؤ،

ثةِر و بالَيان شكاندووم...

نامةوَى بالَةكةى تريشم بشكَى،

جاريَكيتريش ذيان و شةِر و درؤ

شةربةى خةونيان كون كردووم

نامةوَى... نا...

دوا د َل ؤ ث ة ك ا ن ى 

ب

 ت 

 ك 

 َى!!

كَى لةطةلَما دَى؟

كَى دةبيَتة هاوسةفةرى ِرَى؟

لة ضاوتروكانَيكدا سةفةر دةكةم و

جانتا و ثرياسكة و هةطبةش نابةم

نةبادا يادى نيشتمان كةم...

نةبادا بؤنى كوردستان كةم...

نيشتمانى من، ئَيستا مةلَيكى زامدارة...

نيشتمانى من، ئَيستا لة خويَندا خومارة...

خؤم بريندارم، برينى ئةو بؤ كوَى بةرم؟

خؤم خومارم، خومارى ئةو بؤ كوَى بةرم؟
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ئَيستا ساتى سةفةرة و 

كَى ساز و ئامادةية قامك هةلَبِرَى...

هةموومان كامؤييانة لة ثووضى ئَيرة طةيشتووين

لَيرة تةمةن كات كوشتنة و هيضى ترنا.
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-١- 

تةنيايى خةريكة ئةمخوا...

باوةِر ناكةم جاريَكي تر 

دةستى زبرى ذيان بطرم،

حةرامة...!!

-٢-

من رةنطى خؤم ونكردووة...!!

حةزم واية لةناو ضةمى 

رةنطى تؤدا مةلة بكةم،

روخسةت هةية؟

 -٣-

دةمةوَى

لة رةنطى خؤتم هةلَكَيشى...

هةركةس ئةمبينَي 

ئةلََي بَيِرةنط بوويت...!

 بهَيَلة رةنطت بطرم دؤست...!!  

 راهؤز ثَينجوَينى راهؤز ثَينجوَينى
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-٤-

كة سةيرى مانط دةكةم

تؤ زوير ئةبيت...!!

كة سةيرى تؤ...

ئةو...!!

ئةريََ ئيَوة هيَندة لة يةك ئةضن

ئةلََيى دووانةن...!!

-٥-

نامناسى...؟؟!

منم،

منى شيَتى بَي تؤ تةزيو...!!

منى شيَتى بَي تؤ بةزيو...!!

منى شيَتى بَي تؤ هةتيو...!!

منى شيَتى ئؤقرة نةديو...!!

منم،

منى تةنيايى بةدَل طريا و

منى ديلى بَي تؤ خنكا و...!!

منى شاعيرى بَيالنة...!!

منى بة خؤشى بَيطانة...!!

تؤ...!!

هةرخؤت و باران و خوا و هيضى تر...!!

-٦-

ئَيستا...

ئةوةندةم لة ويَنةكانى منالَى تؤ روانيوة

هيَندة ضوومةتةوة ناو ساتةكانت 

ونبووم لة خؤم

ئةى طؤرانيية شكاوةكةى بيرةوةريم...!!

-٧-

ذيان بةسةرما رووخاوة...

زياد لة هةرشت لة ئاوازى ”با“ دةضم...

تؤش تةيرة كض، ئيدى هيَندة
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لةسةر ضَلى لقى حةزم مةنيشةوة 

هةلَبةستى من 

شلؤظةى كةساسى تؤ ناكا بِرؤ...!!

-٨-

من ئةتوانم ثِراوثِر 

تةنيايى خوا بخةمة رستةوة 

ئاخر، ثِر بة فراوانى عةرشى تةنيام...!!!

-٩- 

تؤ وةك طؤرانيية السارةكان 

خؤت كرد بة مالَى رؤحمدا

كةضى وةك سةربازة دؤِراوةكان 

رؤيشتى، بؤ...؟؟!

 -١٠-

 ئةو زةن طيانةى ضركةيةك

لة مزيانة هيضةى

لة ستيانى شةوى كضيَنى خؤيا نةدى

بؤية لةسةر سنطى بةفر رةنطى

بة سوور نووسى

م

ر

د

ن.

٢٠١١٢٠١١/٩/٩

 



١٠٠

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

(٠)

هيض و تةنانةت هيضهيض و تةنانةت هيض

دوان...  جطةرةيةك...  جانتاكةت.  ناو  دةبةيتة  دةست  تةنها.  سةرطةردان. 

سيان... هَيشتا خووت بةم دووكةَلة نةطرتووة. هَيشتا... هَيشتا بةرلةوةي هَيشتا 

بَيت وشةيةك بوو... وشة بةرلةوةي وشة بَيت هةر نةبوو. مذَيك و هةناسةيةك.

ئةو دوايين ضوارشةممةي طوَيت لة دةنطي بوو، كامة ضوارشةممة بوو؟ 

حيكايةتخوان ئةَلَي: ”هةرضي ضوارشةممةية بؤني هةناسةكاني ئةوي لَيدَيت“.

بَي  بة  سةرطةردانييةكانم  ئةدوورمةوة.  ضوارشةممةدا  بة  ”تةنهاييةكانم   :

تؤييدا خانم“.

: ”ضةنَي لة تةنهايي خؤتا ضوارشةممة بيت كة جطةرةش تامَيكة لة هيض“.

ناوجانتاكةت.  دةبةيتة  دةست  دةدةي.  ديواردا  بة  خؤت  سةري  دةطريت. 

بيرةوةرييةك... دوان... سيان... ئةم تةنهاييةت بة ديازثامَيك ئارام دةطرَيت... 

حيكايةتخوان ئةَلَي: ”لةعنةت لة هةرضي ضوارشةممة و ديازثام و تةنهايية“.

: ”ئةم بَي تؤيية بة كامة ديازثام بالوَينمةوة، كة جطةرةش تامَيكة لة بَي تؤيي 

و ضوارشةممة خانم؟“

و  جانتا  بة  دةست  دةكَيشيت.  جطةرةيةكةوة  بة  بيرةوةرييةكانت  تاَل  تاَل 

ضيرؤك

هيض و تةنانةت هيض

مستةفا زاهيدىمستةفا زاهيدى
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ئةم  ساتَيك  دونياية  ديازثامي  هةرضي  دَينيت.  مؤبايلةكةتدا  و  ضوارشةممة 

دوورييةت ناالوَينَي.

قةبركةن ئةَلَيت: ”ئةوةندة لة تةنهاييدا خواليةوة هةتابوو بة...“

هةر  دةكات.  طوزةر  لَيرةوة  جاَلجاَلووكةيةك  هيض...  بة  بوو  بَلَيت  نةيتواني   

ئَيستا ئاطادارييةك بؤ هةموو رؤذنامةكاني ضوارشةممة بنووسن.

: ”ثياوَيك لة سةرطةردانيدا، بَي جانتا و جطةرة، تةنهاييةكاني كردة ديازثامةوة 

و... فاتيحا“:

(١-)-)

هيض و...

دةدوورَي.  بةخؤيدا  تةنهاييةكاني  ضوارشةممةوة  ديوارةكاني  ديو  لةو  ثياو 

مذَيك و رةشاييةك. 

ئاي غةريب مةِرؤ داي غةريب طيانئاي غةريب مةِرؤ داي غةريب طيان

مةشغووَل  هيضةوة  بة  خؤي  مباالتييةوة  بَي  سنوورةكاني  ديوي  لةم  ذن 

دةكات و تةنهاييةكاني ثياوLike دةكات.

تر  ئةوةندةي  بدوورَينَي،  تةنهاييدا  بة  خؤي  ضةند  تا  ئةَلَيت:  حيكايةتخوان 

غةريبانة دةطري. 

تؤ دةِرؤيت و سةر بةهةموو كونج و كةلَينةكاني ضوارشةممة و بيرةوةري و 

غةريبييةكانتدا دةكةي. خؤت لة دووكةَلةوة دةثَيضي و سةر بة هةرضي طؤرانيدا 

دةكةي. بةآلم هيض و...

ذن دةنك دةنك تةنهاييةكانت Likeدةكات و...

طوَل نةبَيت بؤ سةرمطوَل نةبَيت بؤ سةرم

زةرد ضةثَيك ئاَل ضةثكَي.زةرد ضةثَيك ئاَل ضةثكَي.

حيكايةتخوان ئةَلَي: ”خةريكة خؤي لة تةنهاييدا دةتوَينَيتةوة. نة طوَلَيك و نة 

دةنطَيك و نة... تةنهاييةكاني Remove ناكات“.

ثياو دةطري و سةر بة ضوارشةممةدا دةكوتَي.

 

(٢-)-)

دةكات  كليك  كليك  مةستيدا  لة  دةدوورَيت،  بةخؤيدا  رَيسمان  و  ئاسمان  ذن 

لة  راديكاَلتر  و  خوَيندؤتةوة  فَيمنيستي  وتارَيكي  ئةمِرؤ  دةكات.   Ignore ثياو و 

هةرضي بؤمبة بة ثياودا دةتةقَيتةوة.
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ثياو لةناو دووكةَلي جطةرة و شيعر و تةنهاييةكانيدا نوقم بووة و ثةِر ثةِر 

بيرةوةرييةكاني دةنووسَيتةوة.

حيكايةتخوان ئةَلَيت: ”تاضةنَيك لةناو بيرةوةرييةكانيدا بخولَيتةوة، تا ضةنَيك 

تةنهاييةكاني بشَيعرَينَي، خانم هةر راديكاَلتر ئةبَيت“.

تؤ هةر بيرت الي ئَيوارةيةكي ضوارشةممةية و دةفتةر دةفتةر بيرةوةريي و 

تةنهايي دةشَيعرَيني.

حيكايةتخوان ئةَلَيت: ”مةيكةن با تةنهاييةكاني بشيعرَينَيت. با خؤي بة دووكةَل 

و كتَيب و ديازثاما بدات“.

خانم: قا... قا... قا.

(٣-)-)

From: piaw2012@yahoo.com 

To: xanm@yahoo.com

Subject: Sillaw

رةنطةكان  لةوةي  بةر  بخنكَيين،  تؤزةكةدا  ناو  لة  لةوةي  بةر  خانم:  سآلو 

بةرضاومان بطرن، تكاية با ثازَلةكان رَيك بخةينةوة. هَيشتا... هَيشتا دةكرَيت...

ثَيكةوة  جوانةكان  رةنطة  سةرجةم  دةكرَيت  هَيشتا  بنووسَيت  ويستي  ثياو 

بضنين. هَيشتا دةكرَيت... نةيزاني بنووسَيت هَيشتا دةكرَيت ضي؟ ئاخر كة ئةو هةر 

بنووسَيت و بطري و شيعر بنووسَيت و خانم هةر طوَي نةدات ضي بنووسَيت؟ 

و  دةكات  ماَلةكة  تةثوتؤزي  لة  ضاو  و  دَينَي  خؤيدا  ضاوي  بة  دةست  ثياو 

دةنووسَيت.

تكاية... تكاية با ئةم تؤزة نةمانخنكَينَي، با خؤشمان بة باي طسكةوة نةِرؤين. 

لة  بير  و  هةَلدةكَيشي  هةناسةيةك  ناخةوة  لة  و  دةكةيت  نامةكة  لة  ضاو  تؤ 

تةثوتؤزي ماَلة وَيرانةكة دةكةيتةوة.

خةريكي  ثياو  بَيهوودةن،  نامةكان  و  هةوَل  هةموو  ئةَلَيت:  حيكايةتخوان 

بَيهوودةكاريية. شتَيك نةماوة ثَيي بوترَيت رةنط و ثازَل.

خانم ضاو لة نامةكة دةكات و هةر طسك ئةدات و...

(٤-)-)

جاَلجاَلووكة هةر هةوَلي ضنيني ماَلةكةي ئةدات و خانم خراثتر لة هةرجارة 

طسك ئةدات و لةناو تؤز و رةنطي ثازَلدا ون دةبَيت.
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تؤ سةر بة ماَلةكةدا دةكةي و لةناو تؤز و رةنطدا ضاوت هيض نابينَيت، تةنها 

دةنطي باي باَلي خانم دةبيستي كة خةريكة طسك ئةدات.

ثياو دةنك دةنك ثازَلةكان ئةم دةست ئةو دةست ثَي دةكات و ضاو لة تؤزي 

رووخاني ماَلة جاَلجاَلووكةيةكة دةكات و تةنهاييةكاني دةالوَينَي.

حيكايةتخوان ئةَلَيت: تا ئةو زياتر تؤز بكات ئةم زياتر تةنهاييةكاني دةشيعرَينَي.

خانم دةشيعرَينَي بة دةشيِرَينَي دةبيستَي و خراثتر تؤز ئةكات.

(٥-)-)

ثازَلة  هةموو  خؤيدا  بيري  لة  ثياو  و  دةضنَيت  ماَل  تاَل،  تاَل  جاَلجاَلووكة 

جوانةكان يةكدةخات و ماَلَيكي بضووكي ثِر لة جواني لَي درووست دةكات.

تؤ سةر بة هةموو كونج و كةلةبةري ماَلةكةدا دةكةي. خؤت لة هةموو ئةو 

جوانييةدا دةبينيتةوة و دةستَيك بة سةر و سمَيَلي تاشراوتا دَينيت. 

خانم طسكَيكي بة دةستةوةية. دَيت ماَلةكة بماَلَيت باي طسكةكة هةموو رةنط 

و ثازَل و جوانييةكة لةطةَل خؤي دةبات.

حيكايةتخوان ئةَلَيت: خةريكة خؤيان ئةدات بة دةم باوة. خةريكة...

ماَلة  رووخاني  تةثوتؤزي  لة  ضاو  و  دَينَيت  ضاوتا  طؤشةي  بة  دةست  تؤ 

جاَلجاَلووكةيةكة دةكةيت و خانم هةر طسك ئةدات.
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شوَين ناوةِراستي شانؤية و طؤِريك لة ناوةِراستي شانؤدا ئةبينرَيت كة لةوة 

ئةضيت طؤِرةكة هةَلدرابَيتةوة، كات بوولَيَلي ئيوارةية و دةنطي لورةي بايةك بةر 

طوَي ئةكةويت و جار بةجاريش لورةي طورطَيك لة دورةوة دةبيسترَيت، رووناكي 

و  خةماوي  رووخسارَيكي  و  بةرداية  لة  سثي  جلَيكي  كة  (ثياوَيك  ئةضيتةسةر 

ديمةني  وةستاوةو  شانؤدا  لةناوةِراستي  هةَلطةراوة،  زةرد  رووخساري  رةنطي 

خاضَيكي وةرطرتووة و سةري بةسةر سينطيا شؤركردؤتةوة، ذنَيك كة دايكيةتي 

بة جلَيكي سةوزي دريذةوة تا سةر هةردوو ثَيي و قذَيكي زةردي دريذ بةسةر 

شان و مليدا هاتؤتة خوارةوة و بةذنَيكي باريك و رَيكي هةية و تووِرةبوونَيكي 

و  وةستاوة  كوِرةكةي  بة  بةرامبةر  و  نيشتوة  رووخساري  لةسةر  ئاميز  خةم 

هةردوو دةستي بةرةو ِرووي درَيذكردووة)

دايك:كوِرم ، ثيم بَلَي. تؤ بةِراستي ئةو كارةت ناو ناوة بةخشندةيي، بةِراستي 

بةرطري  نةتوانَي  مرؤظ  ئةوةية  بةخشندةيي  ئايا  سةيرة.  بةآلوة  زؤرم  من 

لةدةستةكاني خؤيشي بكات؟

بطرَيت،  ئازارةكان  بةرطةي  بةردةوام  دةبَيت  مرؤظ  طيان  دايكة  بةَلَي  كوِر: 

ئَيوارةيةك
  مريةم بةدوو ثةلكي زةردةوة دَيتةوة

ئةنوةر عومةر ئةنوةر عومةر 
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هةرضةندة ئازارةكان بةسوَيش بن..

دايك:من ئَيستاش دةنطي ئةو ضةكوشانة لةطوَيما ئةزرنطَينةوة كةبزمارةكانيان 

دائةكووتي، ئةبَي مرؤظ بةرامبةر بةوانةي تر بةخشندةبَيت و بةرامبةر بة دايكي 

خؤشي دَلِرةقترين مرؤظي سةرزةمين بَيت و بَيباكانة لةئازارةكاني دايكي بِروانَي؟

كوِر:بةَلَي دايكة طيان، ئةزانم تؤ هةستت بةئازارةكانم كردووة،  بةآلم من ضركة 

بةضركة ئازارةكانم ضةشتووةو ئَيستاش بريني دةستةكانم خوَينيان لَيدةضؤِرَيت، 

بةآلم هةر دةبوو بةرطةي ئازارةكان بطرم.

دايك:بةرطةي ئةو ئازارانة بطريت كة  لة  ئةواني ترةوة سةرضاوة ئةطرن؟!

كوِر:ئَيستاش هةرباوةِرم بةوةية كة مرؤظ كاتَيك سةرثشك بكرَيت لةنَيوان 

ئةوةدا كة ئازاربةخش بَيت يان ئازاربضَيذَيت... واباشترة ئازاربضَيذَيت..

مرؤظةكان،  مةينةتييةكان،  خةمةكان،  ئازارةكان،  سةرضاوةي  دايك:ئةطةر 

خؤيان بن، ئةوة  بؤدةبَيت مرؤظَيك ئةم شتانة قبوَل بكات، بؤنابَيت ِرةتيان بكاتةوة؟

كوِر: بؤئةوةي مرؤظ فَيري بةخشندةيي بَيت، ضونكة من بؤئةوة نةهاتومةتة 

بوون بير لة ئازارداني خةَلكاني تربكةمةوة...

بةدي  دةنطيا  رووخسارو  لة  توِرةبوون  سيماي  دةبَيتةوة  نزيك  (لَيي  دايك: 

دةكرَيت) بةِراستي تؤ بَيباك ترين مرؤظي سةرزةميني، بةآلم مرؤظ تةنها كاتَيك 

ئةتوانَيت بةرامبةر بةمردني خؤي بَيباك بَيت كة مردنةكةي نةبَيتة مايةي ئازار 

بؤكةساني تر ئةطينا بةثَيضةوانةوة ئةوة ئةبَيتة بيركردنةوةيةكي طةمذانة.

ئَيستاش  من  ئالَيرةداية،  تؤ  و  من  بيركردنةوةي  جياوازي  طيان  دايكة  كوِر: 

باوةِرم بةوة هةية كةمرؤظ واباشترة ستةم لَيكراوبَيت نةك ستةمكار.

ساَلة  هةزاران  تؤ  بوون،  هَيناوتة  كةتؤ  فةلسةفةية   نرخترين  بَي  ئةمة  دايك: 

بؤ  خاضةكانيان  خؤيان  كةبةدةستي  دةدةيت  هانيان  و  دةكةيت  فَير  مرؤظةكان 

خؤيان دروست بكةن.

كوِر: نةخَير من مةبةستم ئةوةنةبووة، بةآلم مرؤظ ئةو بونةوةرةية كةدةتوانَي 

لةِرَيطةي بةرطةطرتني ئازارةكاني خؤيةوة وانةيةكي جياواز بةواني تر بَلَيتةوة...

دايك: وانةيةكي بَيسود بوو، كةواتة تؤ ثَيمان دةَلَيي، ضونكة مرؤظ دةتوانَيت 

جةالدةكان  كَيردي  لةبةردةم  بةرخ  وةكو  دةبَي  ئيتر  بطرَيت  ئازارةكان  بةرطةي 

ِراكشَي؟!

ئاسوودةيي  بة  ستةمكار  مرؤظَيكي  خوَيندو تةوة  لةمَيذوودا  قةت  تؤ  كوِر: 

ذيابَيت؟
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دايك: بةآلم هيض مرؤظَيكي ستةم لَيكراويش نيية بة ئاسوودةيي ذيابَيت. 

كوِر: ستةمكار ئةطةر بةضركة ساتَيكيش بَي هةست بة ئازاري ويذداني دةكات 

بةرامبةر بةو ستةمةي كة دةرهةق بةواني تركردووني. 

بة  ضونكة  ئةتلَيتةوة،  ئازارةوة  بةو  ئةمرَيت  تا  ستةملَيكراويش  بةآلم  دايك: 

درَيذايي تةمةن خةون بةوةوة ئةبينَي كة ِرؤذَيك ستةمكارةكان بةزةليلي ببينَيت.

مرؤظةكان  هةموو  بةآلم  بكات،  بةخشندةيي  ناتوانَيت  مرؤظَيك  هةموو  كوِر: 

هةركاتَيك بيانةوَيت ئةتوانن ستةمكاريي بكةن.

دايك: نةخَير بةردةوام مرؤظة بَي دةسةآلتةكان بؤشاردنةوةي بَي دةسةآلتي 

خؤيان شتَيكيان داهَيناوة ثَيي ئةَلَين بةخشندةيي.

ثيادةي  ئةوكاتة  بةآلم  لةناخياية،  لةستةمكاريي  جؤرَيك  مرؤظَيكيش  هةموو 

ئةكات كة بزانَيت كةسَيك نيية ِرووبةِرووي ستةمكاريةكةي بوةستَيتةوة.

كوِر: مرؤظي ئازا ئةو كةسةية كة ستةمكاري نةكات.

دايك: نةخَير ئةو كةسةية كة ستةم قبوَل ناكات و لةدذي ئةوةستَيتةوة.

ثَي  شمشَيري  كة  نةبوون  دروست  ئةوة  بؤ  ئَيمة  دةستةكاني  بةآلم  كوِر: 

بوةشَينين.

دايك: بةآلم بؤ ئةوةش دروست نةبوون بقرتَينرَين.

بةَلكو  طرياندبَي،  كةسَيكي  تةنها  جةالدَيك  مردني  بيستوتة  قةت  تؤ  كوِر: 

هةميشة هةزاراني هَيناوةتة ثَيكةنين.

دايك: ئةي ثَيكةنيني هةزاران كةسيش بةمردني جةالدَيك كؤتايي بة جةالدةكان 

هَيناوة؟ جةالدةكان رؤذانة لةدايك دةبن و ستةمكاريش هةربةردةوامة..

كوِر: ئةمة حةقيقةتَيكي نةطؤِرة، هةركاتَيك شمشَير بةرزكرايةوة ئيتر كةسَيك 

دةبَيت بةستةمكارو يةكَيكي تريش بةستةمليكراو.

ستةمكارةو  كةسَيك  بةرزدةكرَيتةوة  شمشَير  كاتَيك  ناَلَيي  بؤ  ئةي  دايك: 

كةسَيكي تريش ئازاديخواز...

ضونكة  بكةم،  شمشَير  بةرزكردنةوةي  بة  باوةِر  بتوانم  من  مةحاَلة  كوِر: 

بةرزكردنةوةي شمشَير بؤ ِرشتني خوَينةو هيضي تر.

دايك: ئةمة بيانويةكة تةنها ترسنؤك و بَي دةسةآلتةكان ثةناي بؤ ئةبةن بؤ 

ئةوةي ترسنَؤكي خؤياني ثَي بشارنةوة و لةحةقيقةت خؤيان بدزنةوة.

كوِر: نةخَير من هةرطيز ترسنؤك و بَي دةسةآلت نةبووم، بةآلم من ويستومة 

بةِرذاني خوَيني خؤم ئيتر مَيذووي خوَينِرشتن ِراطرم.

دايك: ضةند ساويلكةبوي، ئايا لةو كاتةوة تا ئَيستا خوَينِرشتن هةر بةردةوام 
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خوَين  كةضيتر  ثةشيمانكردةوة  ستةمكاريي  يةك  تةنها  تؤ  مردني  ئايا  نةبووة، 

نةِرذَيت.

ثِر  مَيذوويةكي  ض  من  كوشتني  ئةزاني  بةآلم  ِراستة،  ئةوة  ئةزانم،  كوِر: 

لةشةرمةزاري بة  ستةمكاران بةخشيوة.؟

مَيذوو  بةدرَيذايي  ئةوةي  بؤ  بوويت  تؤهاندةر  بةثَيضةوانةوة،  نةخَير  دايك: 

خةَلكانَيك هةميشة وةكو بةرخ لةبةردةم جةالدةكان ِراكشَين و جةالدةكانيش بَي 

باكانةتر و بَي بةزةييانة تر سةريان ببِرن.

كوِر: بةآلم دايكة، ئةطةر هةموو هةر بير لةكوشتن بكةينةوة ئةوة بةخشندةيي 

بةيةكجاري لةبةين ئةبةين و هةموومان ئةبين بةستةمكار و خوَينِرَيذ.

بةخشندةيي  ئةوة  بةرزدةكاتةوة  شمشَيرةكةي  جةالدَيك  ئةوكاتةي  دايك: 

ئةبَيتة ثِروثوضترين ووتة، ضونكة تةنها شمشَيرة ئةتوانَي شمشَير ِرابطرَيت.

كوِر: ئةطةر وابكةين ئةوة دنيا ئةبَيتة جةنطةَلستانَيكي طةورة.

بةشَيك  ضونكة  جةنطةَلستان،  ئةبَيتة  جيهان  وانةكةين  ئةطةر  نةخَير،  دايك: 

ئةبن بةطورط و بةشةكةي تريش ئةبن بةبةرخ.

كوِر: ئةي ئةطةر ئةوانةي شمشَير لة ئاست ستةمكاريدا بةرزئةكةنةوة دوايي 

خؤشيان بوون بةستةمكار؟

دايك: ئةوة خةَلكانَيكي تريش دَين و شمشَير بةِرووي ئةوانيشدا بةرزئةكةنةوة.

كوِر: كةواتة ذيان ئةكةين بةخوَينِرشتنَيكي بةردةوام و بَيهودة.

دايك: نةخَير ذيان ئةبَيتة طةِران بةدواي دادطةريدا، مرؤظ ئةبَيت بةردةوام 

بةدواي ذيانَيكي دادطةرانةو ئاسودة تردا بطةِرَي.

كوِر: مرؤظ ئةبَيت ذيانَيكي دادطةرانةو ئاسودة بؤخؤي بنيات بنَي، بَي ئةوةي 

دةست بؤ شمشَيرو خوَينِرشتن بةرَيت..

ضاوةكاني  دةسةآلتخوازةو  هةميشة  ئةوةية  مرؤظ  كَيشةي  بةآلم  دايك: 

ئارةزوةكاني  تَيركردني  ثَيناو  لة  ئامادةية  نةطيرَيت  ثَي  ِرَيطةي  ئةطةر  برسين، 

خؤيدا هةموو دنيا خاثوربكات.

كوِر: من ويستم مرؤظةكان فَيربكةم كةمرؤظ نابَي مرؤظ بكوذَيت، مرؤظ 

نابَي ستةم بكات..

حةزدةكةن  كةئينسانةكان  ضيرؤكانةية  لةو  بوون،  بَيسود  وانةكانت  دايك: 

طويَي لَي بطرن، بةآلم ثةيرةوي ناكةن.

كوِر: تؤ ثَيت واية مرؤظ هةرطيز ناتوانَي دادطةربَيت؟
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ئةبَي  بةَلكو  دادطةربَيت،  بةسروشت  بتوانَيت  مرؤظ  مةحاَلة  نةخَير  دايك: 

بةِرَيطةيةك لةِرَيطاكان دادطةري بةسةريدا ثسةثَينَي، ئةطينا خراثةكاري بةشَيكة 

لةسروشتي مرؤظ.

كوِر: كةوابَي درؤية، مرؤظ هةرطيز ناتوانَي خؤشةويستي بكات؟

خؤشةويستي،  نةك  هةية  بةسةرداطرتني  دةست  غةريزةي  مرؤظ  دايك: 

لَي  كةحةزي  دةطرن  شتانةدا  ئةو  هةموو  بةسةر  دةست  بةهَيزةكان  مرؤظة 

ئةكةن و بَي دةسةآلتةكانيش لةبةرئةوةي ناتوانن دةستي بةسةردابطرن ئيتر بؤ 

خؤدزينةوة لةحةقيقةتي بَي دةسةآلتيان ثَيي ئةَلَين خؤشةويستي...

كوِر: ئةي بيروباوةِري ئةمةيان ناو دةنَيي ضي؟

ئارةزويةكي  بةدةستهَيناني  بؤ  طةمذةية  خةَلكي  كؤمةَلَيك  هانداني  دايك: 

كةسَيكي زؤرزان و فَيَلبازو هيضي تر.

كؤكردؤتةوةو  ثَيكةوة  مرؤظي  هةزاران  ئامانجَيك  زؤرجار  بةآلم  كوِر: 

يةكخستووة؟

دايك: بةآلم لةكؤتاييدا ئامانجةكة ضووةتة خزمةت كةسَيكةوة كة لةهةمووان 

فَيَلزان تر بووة.

كوِر: كةواتة تؤ ثَيتواية مرؤظ هةرطيز ثَيويست ناكات بةدواي بةختةوةريدا 

بطةِرَيت؟

دايك: مرؤظة طةمذةكانن بةدواي بةختةوةريدا ئةطةِرَين، ئةطينا بةختةوةري 

مرؤظ تةنها خؤي ئةتوانَيت دروستي بكات.

كوِر: تؤ ئةتةوَيت ثَيم بَلَيي بةختةوةريي مرؤظ لةناخي خؤيداية، بةآلم بؤي 

نادؤزَيتةوة؟

تؤ  هةَليانواسيت  بةخاضَيكا  بةرخ  كةوةك  ئةوكاتةي  بيربكةرةوة،  تؤ  دايك: 

شمشَيرَيكت  ئةوكاتة  ئةطةر  ئةي  نةخَير،  بَيطومان  مردنةت؟  بةو  بةختةوةربوي 

بةرزبكردايةتةوةو بةطذ جةالدةكةتدا بضويتايةتةوةو لةو شةِرةشدا بكوذرايتاية 

ئايا بةختةوةر تر نةدةبوي بةمردنةكةت؟

كوِر: بةآلم مرؤظ خاوةني بةهاترين ئاكارة كة ئةويش ويذدانة.

دايك: ويذدان خةواَلوترين بونةوةرة بةردةوام دةبَيت هَيزَيك هةبَي بَيداري 

بكاتةوة، ئةطينا لةخةوَيكي سةرمةديدا ِرادةكشَي..

مني  كة  منة  مردنةكةي  شَيوازي  كةواتة  سةرمةدي...  سةرمةدي...  كوِر: 

ئةوةتا  هَيشتؤتةوة،  بةزيندوَيتي  مني  هةميشة  سةرمةدي  حةقيقةتَيكي  كردؤتة 

دؤزيمةوة واية..؟
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تر  بةواني  طريان  و  فرمَيسك  هةميشة  كة  سةرمةدي  حةقيقةتَيكي  دايك: 

بةخشيوة، حةقيقةتي سةرمةدي ئةوةية كة تؤ ئاسودةو بةختةوةري بةواني تر 

ببةخشي نةك فرمَيسك و طريان.

كوِر: دايكة، باوةِرم ثَيبكة خةم و ئازارةكاني مرؤظ هةرطيز كؤتايي نايةت، 

هةرطيز.. 

دايك: ئةي مرؤظي ساويلكة، ضةند زوو تةسليم بةقةدةرَيك ئةبَيت كةمرؤظ 

خؤي دروستي كردووة نةك ئاسمان.

كوِر: مرؤظةكان هةزاران ساَلة خةون بةذيانَيكي ئاسودةو دادطةرةوة دةبينن 

بةآلم ئايا توانيويانة ئاسودةيي دادطةري بدؤزنةوة؟

بةآلم  ئةبينن،  خةون  بةردةوام  مرؤظةكانة،  كَيشةي  طةورةترين  ئةمة  دايك: 

لةبري خةو بينين هةوَليان بدايةضي دةبوو؟ ئايا ذيانَيكي ئاسودةتريان فةراهةم 

نةدةكرد؟

كوِر: كةواتة تؤ دةتةوَيت ِرَيطةي خةوبينينيش لةمرؤظةكان بطريت؟

برسييةكانن  دةبينن،  ئازاديةوة  بة  خةون  كؤيلةكانن  مرؤظة  تةنها  دايك: 

خةون بةنانةوة ئةبينن، بةآلم ئايا تةنها خةو بينين بةسة بؤ بةدةستهَيناني نان و 

كةرامةت؟

كوِر: سروشتي مرؤظ واية، لةبةرئةوةي مرؤظة دةبَيت هةَلةش بكات.

دايك: نةخَير سروشتي مرؤظ واية تاوان دةكات، لةبةر ئةوةي مرؤظة دةبَيت 

ِرَيطةي لَي بطيرَيت تاوان بكات.

كوِر: بةآلم مرؤظ هةركاتَيكيش تاواني كردبَي هةستي بة ثةشيماني كردووة...

دايك: ئةمة كَيشةكةية، من ئةَلَيم مرؤظ هةركاتَيك تاواني كرد ئةبَي سزابدرَيت.

كوِر: كةواتة تؤ هيض بوارَيك بؤ ثةشيمانبوونةوةو لَيبوردن ناهَيَلَيتةوة.

دايك: سزا باشترين لَيبوردنة بؤ مرؤظي ستةمكار، ضونكة ِرَيطة لةستةمكاريي 

تر ئةطرَيت.

كوِر: بةآلم مرؤظ واباشترة بةردةوام دةرفةتَيكي بدرَيتَي بؤ ثةشيمانبوونةوة.

دايك: ئةي ئةطةر ئةو دةرفةتة بووة هؤي ئةنجامداني تاوانَيكي طةورةتر..؟

كوِر: كةواتة تؤ ئةتةوَيت ئةوةم ثَي بسةلمَيني كة مَيذووي مرؤظ بريتيية لة 

طةِرانَيكي بةردةوام بةدواي تاوانكاريدا.

ثاوانخوازيدا،  و  دةسةآلت  بةدواي  طةِران  لة  بريتيية  مرؤظ  مَيذووي  دايك: 

هةموو دةسةآلت و ثاوانخوازيةك كؤمةَلَيك تاواني لةهةناوي خؤيدا هةَلطرتووة.
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كوِر: كةواتة جيهان لةديدي تؤوة تاريكستانَيكةو هيضي تر..ژما

ستةمكاريي  بةآلم  ِرووناكة،  جيهان  ئةوةناَلَيم،  من  نةخَير...  نةخَير...  دايك: 

مرؤظةكانة كردويةتي بة تاريكستان..

كؤتايي  تا  بكةين  بةخشندةيي  فَيري  مرؤظةكان  ئَيمة  ئةبَيت  كةواتة  كوِر: 

بةستةمكاريي بهَينين.

كؤتايي  ئةوةي  بؤ  بكةينةوة  بةرةنطاري  فَيري  مرؤظةكان  ئةبَي  نةخَير  دايك: 

بةستةمكاريي بهَينن.

كوِر: كةواتة طفتوطؤكةمان سوِرانةوةية لة بازنةيةكي بؤشدا..

دايك: نةخَير طةِرانة بةدواي حةقيقةتدا.

ئةبَيت  دةَلَي)،كةواتة  ِرَيطةوة  بةدةم  و  دةِروات  شانؤ  اليةكي  (بةرةو  كوِر: 

مرؤظةكان شمشَيرةكان فِرَيدةن و فَيري لَيبوردةيي ببن..

مرؤظةكان  ئةبَي  نةخَير  دةَلَي)،  و  دةضَي  شانؤ  تري  الكةي  (بةرةو  دايك: 

شمشَيرةكان بةِرووي ستةم كاريدا بةرزبكةنةوة و دادطةري دةستةبةر بكةن.

كوِر: ... نةخَير... بةخشندةيي... بةخشندةيي.

دايك:.. نةخَير... بةرةنطاري... بةرةنطاري.

٢٠١١/٧/١٢



وەرگانوەرگان
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 رةزا حةمة رةزا حةمةكتَيب سووتاندن نزيكةي ٨٠ ساَلَيك لةمةوبةر

عةبدولخالق يةعقووبيعةبدولخالق يةعقووبيشؤِرشي ثاش ثَيكهاتةخوازي

كارزان محةمةدكارزان محةمةدطفتوطؤيةك لةطةَل ئةرنست هةمةنطواي

 ئازاد بةهين ئازاد بةهينضارلز ديكنز و رؤماني كؤمةآليةتي

جةواد حةيدةري جةواد حةيدةري ئيتر كاتي ئةوةية من بِرؤم
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سةرةتاي مَيذووي رةش و خوَيناوي هَيتلةريزم بوو، ذياني رؤذانة بريتيبوو 

لة  هةر  قوالثي  خاضي  دِرندةييةكاني  فةرمانة   (Hakenkreuz).بةجَيهَيناني لة 

خنكاندني  دةطاتة  هةتا  بطرة  ئاشتيخوازةوة   مرؤظي  و  جولةكة  قةآلضؤكردني 

و  راستي  و  ماف  لةسَيدارةداني  و  شيعر  ضريكةي  تاساندني  و  هونةر  دةنطي 

سووتاندني هةموو وشةيةكي ئازاد.

ئاشكراية هةموو رذَيمَيكي كؤنةثةرست و ديكتاتؤر هَيندةي سَل لة هاواري 

قةَلةمي شؤِرشطَيِر و لة زايةَلةي دةنطي ئازادي و سةربةستي ناوخؤي وآلتةكةي 

دةكاتةوة، هةر هَيندة و بطرة كةمتريش، سَل لة هةِرةشةو طوِرةشةي ضةكداريي 

و سةربازي بَيطانة دةكاتةوة.

  دةَلَيت:(١٨٩٩- ١٩٧٤ Erich Kaestner) شاعيري ئةَلماني ئَيريش كَيستنةر 

 (لةو رؤذةوةي كتَيب دةنووسرَيت، لةو رؤذةوةش كتَيب دةسووتَينرَي). 

كتَيب سووتاندن
نزيكةي ٨٠ ساَلَيك لةمةوبةر

١٩٣٣/٥/١٠ 

ئا. و. لة ئةَلمانييةوة: رةزا حةمةئا. و. لة ئةَلمانييةوة: رةزا حةمة

لةهةر شوَينَي كتَيب بسووتَينرَيت، لة ئةنجامدا لةهةر شوَينَي كتَيب بسووتَينرَيت، لة ئةنجامدا 

مرؤظيش دةسووتَينرَيتمرؤظيش دةسووتَينرَيت

هاينريش هاينة هاينريش هاينة       
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 لةبةرئةوةي هونةر و بيروباوةِر بة هيض نرخَيك نافرؤشرَين، ضةوسَينةرو 

ئةو  بدؤزنةوة،  دةستبةسةراطرتنيان  بؤ  دي  رَيطايةكي  هةوَلدةدةن  زؤرداران 

رَيطايةش بريتية لة لةناوبردنيان) 

ضةوساندنةوةكةيةتي،  مَيذووي  هةمانكاتدا  لة  ئازادي  مَيذووي  ضؤن  وةك 

مَيذووي هونةر و ئةدةب و بيروباوةِريش لة هةمانكاتدا مَيذووي سةرهةَلداني 

رق و زةبروزةنط و دذايةتيكردنيانة. هةوَلدان بؤ كةلةثضةكردني زواني وشة و 

بؤ كؤتكردني هةنطاوي هونةر نوَي نيية و دةطةِرَيتةوة بؤ مَيذووي سةرهةَلداني 

خودي هونةرو ئةدةب. 

مَيذوونووسي رؤمي تاكيتؤس (٥٥ تا ١٢٠ ي زايني) لة سةردةمي قةيسةري 

خوَينمذي رؤمي دوميتانؤس (٨١ تا ٩٦ ي زايني)دا دةنووسَيت:

 (كاتَيك ساربازان فةرمانيان ثَيدةدرَيت بؤ ئةوةي كة بةرهةمة (فكري)يةكان 

دذايةتيكردني  لة  تةنها  مةبةست  بسووتَينن،  شاردا  طؤِرةثاني  ناو  لة  ئاشكرا  بة 

نووسةراكانيان نيية، بةَلكو زياتر رقةبةري و دذايةتيكردني  كتَيبةكانيانة، ضونكة 

سووتاندني  و  طةل  دةنطي  سووتاندني  لة  بريتيية  ئاطرةكة  سةرةكي  مةبةستي 

ئازادي و سووتاندني ويذدان.

 مةبةستيان لة راوكردن و راوناني فةيلةسوف و زانا و هونةرمةندان ئةوةية 

كة كةس نةمَينَيت بانطي (حةق) بدات و دةنطي ناِرةزايي بَلندبكاتةوة)

بَيطومان وشة هةميشة لة مَيذوودا رؤَلي سةرةكي خؤي بينيوة و هةميشةش 

هةر بةردةوامدةبَيت لة بة ئاطا هَينانةوةي مرؤظ و كردنةوةي ضاوة داخراوةكان 

و خستنةِرووي شتةكاني ثشتي ثةردةوة.

ثياواني تاج و هَيز و كورسيش هةميشة هةوَلي لغاوكردني ئةسثي  وشةكانيان 

داوة، ضونكة وشة، وشةي سثي، كامَيراية و وَينةي ناوةوةيان دةطرَيت.

بةَلَي، ئةو(كورسي دةسةآلت) ثةرستانة لة ثَيناوي بةرذةوةندي و مانةوةي 

خؤياندا، وةك ضؤن ملي مرؤظ، ئاواش ملي ضؤلةكةي وشةكان هةَلدةكَيشن.

ئةي (جةنابي خةليفة) فةرماني دةرنةكرد، كة كتَيبخانة، (با بَلَيين طةوهةرخانة) 

كةي

بةويذدان  مرؤظي  و  خَيرخوا  ضةندان  طةرضي  بسووتَينن،  (االسكندرية)   

لة  خةليفة)  (جةنابي  خواية  ئةمة  ماضكرد،  قاضيان  و  دةست  و  لَييثاِرانةوة 

بِريارةكةي ثةشيمانبَيتةوة و كاري وا نةكات، بةآلم بةداخةوة ثاِرانةوة و الآلنةوة 

هيض سووديان نةبوو ضونكة (جةنابي خةليفة) بة بؤضوني خؤي بةَلطةي ثَيبوو. 
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هةموو بةَلطةكةشي بريتيبوو لة: (بؤضي نةيسووتَينم، ئةطةر كتَيبةكان دةربارةي 

زيادةن  ئةوا  لَيوةكراوة،  باسيان  و  هاتوون  قورئاندا  لة  كة  دةدوَين،  شتانة  ئةو 

و ثَيويستيمان ثَييان نيية. خؤ ئةطةر كتَيبةكان دةربارةي شتَيك دةدوَين، كة لة 

قورئاندا نةهاتوون و باسيان لَيوةنةكراوة، ئةوا زيانبةخشن و سووتاندنيان فةرز  

(ôÖ)ة)

بةَلَي ، هةر وشةيةك لة كةشكؤَلي زؤردار و داطيركار و رذَيمة ديكتاتؤرةكاندا 

و  زيادة  بة  ئةوا  نةطونجَيت،  ئةواندا  بةرذةوةندي  لةطةَل  و  نةبَيتةوة  جَيطةي 

زيانبةخشي دةزانن.

لةثَيكرد،  فاشيانةيان  ثؤستاَلي  كة  كاتةوةي  لةو  هةر  نازييةكانيش،  بؤية 

ئةوةتا   . ثَيشكةوتوخوازانة  رؤشنبيريي  و  رؤشنبير  راوكردني  بة  دةستيانكرد 

هةر لة سةرةتاوة لةسةر ديوارةكان و لة ناو رؤذنامة و طؤظارةكانياندا بة ثيتي 

طةورة دةياننووسي: (ئَيمة نامانةوَيت، نا هةرطيز نامانةوَيت، وآلتةكةي طؤتية و 

ئاينشتاين بين)    ١٩٣٣ / ٥/ ٧ Berliner Loka- Anzeiger (بآلوكراوةي ئةمانيش 

وةك هةموو رذَيمَيكي تري ديكتاتؤر و فاشي، بة هةندَيك سروودي مارشي و 

كؤمةَلَي دروشمي ساختة و ضةند كتَيبَيكي ناوةِرؤك ثوضةَل، ئيشوكاري خؤيان 

بةِرَيوةدةبرد.

بريتيبوو  جولةكة،  قةآلضؤكردني  شانبةشاني  نازيةكان،  هةنطاوي  يةكةم 

ناوي  ليستي  سةرةتاوة  لة  هونةر.  و  ئةدةب  و  كولتور  و  زانست  راوكردني  لة 

دابةشدةكرد.  كتَيبخانةكاندا  و  ضاثخانة  بةسةر  نووسةرةكانيان  و  كتَيبةكان 

ليستةكانيان ناونابوو (ليستةي رةش و ليستةي سثي)

دةست  ثةنجةكاني  ــارةي  ذم لة  سثييةكان  ليستة  ــارةي  ذم بَيطومان 

تَيثةِرينةدةكرد و ليستة رةشةكانيش هَيندة زؤربوون، لة ذمارة نةدةهاتن، بةآلم 

  Oskar Maria Graf -١٩٦٧  - ١٨٩٤  : دةَلَي  طراف  ماريا  ئؤسكار  وةك  هةر 

لة  سثي  بة  نازي  ئَيوةي  كة  ئةوةية  هةر  ئةوة  هةبَيت،  رةش  ليستَيكي  ئةطةر   )

قةَلةميدةدةن). 

بة  نازيةكان،  قوتابياني  يةكَيتي  باسة،  شايةني  ــةوةي  ئ   (Goebles)  

سةرثةرشتي طؤَيبلَيسي وةزيري ثِروثاطةندة، جَيبةجَيكردني ئةم كارة ضةثةَلةيان 

لة ئةستؤطرتبوو.

بةماوةيةكي كةم، دواي بآلوكردنةوةي ليستةكان بة هةموو كون و قوذبنَيكي 

تاآلنكار،  و  ضةتة  وةكو  سةربازييةوة،  بةرطي  بة  هَيتلةر،  قوتابياني  ئةَلمانيادا، 
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و  سةربان  و  ذَيرخان  لة  هةروةها  كتَيبخانةكان.  و  ضاثخانة  ثشكنيني  كةوتنة 

باخضة و كتَيبخانةي ماَلة طومانلَيكراوةكاندا كةوتنة دؤزينةوةي كتَيبة شاراوةكان 

و بةرةو مؤَلطاكانيان بردن.

دواي راوِرووتكردني هةموو زانكؤكاني ئةَلمانياو هةموو ئةو شوَينانةي كة 

كتَيب و طؤظار و هةموو بةرهةمَيكي ضاثكراوي تَيدا دةستدةكةوت ( كؤن يا نوَي، 

لة  تةنيا  بة  هةر  كة  ئةوةي  دواي  زانستي)،  يا  كؤمةآليةتي  ئةدةبي،  يا  سياسي 

زانكؤي بةرلين ١٠٠٠٠ دة هةزار كتَيب و طؤظاريان هَيناية دةرةوة، دواي ئةوةي 

كة زانكؤكاني فرانكفؤرت و اليثسيط و ميونخ و دوسَلدؤرف و ...هتد تاآلنكرد، 

بة كورتي دواي كوَيركردنةوةي كتَيبخانةي ئةَلماني، رؤذَيكي رةش لة مَيذووي 

ئةدةب و زانست و كولتوردا لة دايكبوو. ئةو رؤذةش رؤذي رةشي ٥/١٠ /١٩٣٣ 

و  زانست  و  فةلسةفة  و  رؤمان  و  ضيرؤك  و  شيعر  سووتاندني  رؤذي  بوو، 

رؤذي سووتاندني هةموو وشةيةكي (نا ئةَلماني) بوو. مةبةستيش لة وشةي نا 

ئةو  هةموو  لة  مةبةست  بةَلكو  نةبوو،  تر  وآلتاني  نووسةراني  و  كتَيب  ئةَلماني، 

لَينةدةهات.  ناسيؤناليزم NSDAP-يان  كرَيكاراني  ثارتي  بؤني   كة  بوو  وشانة 

رؤذي  كؤمؤنيزم،  ديموكراتي،  ئازادي،  سووتاندني  رؤذي   ١٩٣٣/٥/١٠ ِرؤذي 

سوتاندني هةموو شتَيكي (نا نازي) بوو . لةم رؤذةدا قوتابيان و الواني هَيتلةر، بة 
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 SS/ هاوكاري ثياواني بةشي ثاراستن، هةستان بة كَيشكردني كتَيبة راوكراوةكان

شاآلوبردن و / بةشي SA بةرةو مةيداني شارة زانكؤييةكان. هةر- نازي- بوو 

كتَيبـي بة زيل، بة طاليسكة بةرةو كةَلةكة ئاطرةكان دةبرد.

ئؤثَيرا  مةيداني  لة  كة  بوو،  بةرلين  شاري  ئةوةي  ئاطر،  كةَلةكة  طةورةترين 

بةرامبةر بة زانكؤ، لة بةردةم ثيكةري ( ظيلهَيلم فؤن هومبؤلد Oper Platz)دا، 

(Wilhelm von Humboldt / ١٨٣٥- ١٧٦٧) يةكَيك لة هةرة رؤشنبيرةكاني

سةردةمي وريابوونةوة و دامةزرَينةري زانكؤي بةرين. لةوَي خةَلكَيكي زؤر 

كؤبؤتةوة و ئةم ديمةنة ثِرلة تراذيدياية بة ضاوي خؤيان دةبينن، كة ضي هَيشتا 

كةسانطةلَيك هةن هةر بِروا ناكةن، يان نايانةوَيت بِروا بكةن!  

- ضؤن شتي وا دةبَيت !!

- تؤ بَلَيي بة راستيان بَيت؟!

و  كولتور  و  ئةدةب  كة  دةدات،  رَيطة  ويذدانَيك  ض  مافَيك،  ض  ياسايةك،  ض   -

زانستي ١٥٠ سةدوثةنجا ساَلةي رابردووي ئةوروثي بسووتَينرَين؟

يةكَيكي تر بة ترسةوة بة طوَيي هاوِرَيكةيدا دةضرثَينَي و دةثرسَيت:

- تةنيا كتَيبـي نووسةرة ئةَلمانييةكان دةسووتَينن؟

- نا... نا، تَيكةآلوة، هةموو اليةكي تَيداية . من ليستة رةشةكانم خوَيندؤتةوة، 

ئةوةي لة Jack Londen بيرم مابَي، لة نووسةراني ئةمريكي، بةرهةمةكاني جاك 

لؤندةن 

 Malraux و رؤالن  رؤمان   Romain Rolland ,ماساركي ضيكؤسلؤظاكي: 

 Benes ,فرؤيد زيطمؤند   : نةمساوي   Siegmund Freud و مالِرؤ    : فةِرةنسي 

Ste- نووسةراني سؤظيةتيش هَيندة زؤرن لة ذمارة نايةن .Masarky بينيش و

fan Zweig تسظايط شتَيفان، ئةَلمانييةكانيش بَيجطة Ilia Ehrenburg هةر لة 

 Walter Bloem طؤركيةوة بطرة هةتا دةطاتة ئيليا ئَيرنبورط و هاينس ئَيظةرس

لة يةك دوو كؤلكة نووسةر و شاعيري وةكو ظالتةر بلؤم، ئيتر مرؤظ دةتوانَي 

Heinz Ewers و شاعيري نازي ظيل ظَيسثةر Will Wesper بَلَي

بة  دوانَيكيان  يةك  ئةطةر  خؤ  رةشةكاندان.  ليستة  ناو  لة  تر  ئةواني  هةموو 

سةرجةمي  لة  كتَيبَيكيان  يان  ثشتطوَيخستبـَي،  خؤيان  تايبةتي  مةبةستَيكي 

خؤيان  تايبةتي  مةبةستي  ئةمِرؤ  ئةوا  هَيشتبَيتةوة،  نووسةرَيك  بةرهةمةكاني 

هةية و سبةينَي طِر لة باآلي ئةوانيش بةردةدرَين. 

و  هونةرمةندان  و  نووسةران  تايبةتي  بة  هةبوون،  كةسانطةلَيكيش  بَيطومان 
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ئاشتيخوزان، كة هةر لة سةرةتاوة بؤني دةرديسةرييةكةيان كردبوو، دةيانزاني 

ض ِرؤذة رةشيَيك ضاوةِرواني خؤيان و بةرهةمةكانيان دةكات.

 Tomas نؤبَلي  خةآلتي  لةوةوبةر  ساَل  سَي   ٣ كة  دا،   ١٩٣٢ ثايزي  (لة   

Mann) تؤماس مان وةرطرتبوو، ثاكةتَيكي لة رَيطةي ثؤستةوة ثَيدةطات. كاتَيك 

دةيكاتةوة دةبينَي مشتَيك كاغةزي سووتاوة و يةك دوو ثةِرة كاغةزي نيوةضَل 

ضةند   Buddenbrooks) بتوانَي  كة  ئةوتؤ  شَيوةيةكي  بة  تَيداية،  سووتاوي 

وشةيةك بناسَيتةوةو بزانَي كة رؤمانةكةي خؤيةتي، بةناوي) بةو جؤرة هةر لة 

رؤذي ١/٢٠/ ١٩٣٣ وة، واتة رؤذي دانيشتن لة سةر كورسي دةسةآلت، ِرؤذي 

بةكارهَيناني تَيآل، رؤذي طؤِريني دةستور و رؤذي رَيطة بةخؤدان بؤ سةثاندني 

ياساي نازيانة و قةدةغةكردني هةموو ثارت و رَيخراوةكان.

رَيبازي  و  وكولتوري  سياسي  و  هونةري  بارودؤخي  و  كؤمةآليةتي  ذياني 

ثةروةردةكردن بة ثلةي ١٨٠ طؤِرا . طؤظارو رؤذنامةكان كة لةثضةكران و يةكَيتي 

نووسةرانيش قةدةغةكرا.

لة  بريتيبوون  ئيشوكار)ةكانيان  (ليستي  ناو  يةكةمي  و  سةرةكي  خاَلي  

جَيبةجَيكردني ئةم كارة بةربةريانةيان. ئةوةتا هَيتلةر لة رؤذي ١٩٣٣/١١/٣١ لة 

نامةيةكةدا بؤ رؤزنبَيرط ( Rosenberg ) دةنووسَيت: 

بزوتنةوةي  سةركةوتني  بؤ  سةرةكييةكان   هــةرة  مةرجة   لة  ”يةكَيك 

جيهاني)يةي  بيروباوةِرة  (دذة  ئةو  قةآلضؤكردني  لة  بريتيبوو  (ناسيؤناليزم) 

كةوتة  فاناتيزم  ثؤستاَلي  رؤذةوةي  لةو  هةر  وةستابوو“  ئَيمة  بةرامبةر  كة 

نةك  شكاندن،  سةروطوَيالك  بة  دةستيكرد  فاشيزم  تَيآلي  و  شةقوةشاندن 

و  شاعير  و  نووسةر  هةرةزؤري  زؤربةي  بةَلكو  كؤمؤنيستةكان  هةر  بةتةنيا 

وآلتةدا  لةم  ضيتر  ئةمان  كة  بؤياندةركةوت  ئاشتيخواز  مرؤظي  و  هونةرمةندان 

كة بة نةتةوةيةكي مؤدَيرن (Moderne Nation) ناودةبرَيت، جَيطةيان نابَيتةوة 

و خؤدةربازكردنيان تةنيا رَيطةية بؤ مانةوةيان لة ذياندا، ضونكة دةيانزاني كة 

ظيل  نازي  شاعيري  و  بلؤم  ظاَلتةر  رةطةزثةرست  نووسةري  وةكو  دةبَيت  يان 

ظَيسثةر سياسةتة كولتورييةكةي (Kultur Politik) هَيتلةر ثةسةندبكةن و كاري 

بؤ بكةن، يان دةبَيت ئةمانيش قسةكةي شاعيرو نووسةري شانؤيي بةناوبانط 

نؤبَلي  خةآلتي   ١٩١٢ ساَلي  كة   (Gerhart Hauptman) هةوثتمان  طَيرهارت 

وةرطرت، بكةن، كاتَيك لَييانثرسي: بؤ ئةَلمانيا بةجَيناهَيَلي؟ لة وةآلمدا وتي: (من 

ترسنؤكم .... ترسنؤك، تَيدةطةن).
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مليان   (Erich Muehesam) مويهةزام  ئَيريش  شاعير  وةكو  دةبَيت  ياخود 

 Theidor) لَيسيط  تيؤدؤر  ثِرؤفيسؤر  وةكو  يان  نازييةكاندا،  ثةتي  بة  بكرَيت 

فؤن  كارل  ئاشتيخواز  و  رؤذنامةنووس  وةكو  يان  بكرَين  طوللةباران   (Lessig

قةسابخانةكةي  لة  كة  مرؤظةي  ئةو   ،(  Karl von Ossietzky) ئوسيتسكي 

هَيتلةردا بوو، كاتَيك خةآلتي نؤبَلي بؤ ئاشتي ثَيدرا، طيانيان ببَيتة خؤراكي تَيآل.

ناوةِراستي  لة  دايطرتووة.  ماتةميني  بةرلين  شاري  و  بةهارة  ئَيوارةيةكي 

مةيدانةكةدا كةَلةكةدارَيكي طةورة ضين ضين هةَلضنراوة، لة تةنيشتييةوة كَيوَيك 

ريز  ريز  و  دةست  دراوةتة  ئةَلمانيان  ئاآلي  منداَل  سةدان  هةَلِرَيذراوة.  كتَيب 

وةستاون . قوتابيان و الواني هَيتلةر سةرو تَياليةكي سةرطِراوييان بةدةستةوةية 

موزيكذةنيش  سةربازاني  دروستكردووة.  بازنةيةكيان  ئاطرةكةدا  بةدةوةري  و 

شوَينَيكي بةرزيان طرتووة و زةردةخةنةي ذةهراوي دةطرنة كامَيراكان. تةواوي 

روداوةكةش راستةوخؤ لة رادوَيوة بآلودةكرَيتةوة.

هةزاران مرؤظ سةريانكردووة بة ناو يةكدا و لة نَيوان هةر دووان و سيانَيكدا 

ثةيكةرةكةي  بة  ثاَليداوة  شاعير  كَيستنةري  ئَيريش  وةستاوة.  دةستَي  بة  تَيآل 

هومبؤَلدةوة ئةميش وةكو هةزاراني تر خةمي لَيدةبارَيت.

جةنابي وةزيري ثِروثاطةندة دةطاتة جَي و لةطةَل طةيشتنيدا دةنطي موزيك 

بةرزدةبَيتةوة.

قوتابياني تَيآلطِراوي بةدةوري كةَلةكة ئاطرةكةدة دةخولَينةوة و بةدةم ضِريني 

سروودي نيشتمانييةوة طِر لةباآلي كةَلةكةدار بةردةدةن:

ئةَلمانيا .......... ئةَلمانيا، لة سةروي هةموو شتَيكةوة

لة سةروي هةموو شتَيكةوة لة دنيادا.

طرو  ئةوتؤ  دةنطَيكي  بة  و  ميكرؤفؤنةكان  بةردةمي  دةضَيتة  وةزير  جةنابي 

و  لةرةلةر  دةكةونة  بَلندطؤكانيش  تةنانةت  كة  دةنةِرَينَيت،  هةِرةشة  و  رق  لة  ثِر 

زيكةزيك:

هاوقوتابيان، ئةمِرؤ رؤذي سووتاندن و قِركردني بيروبؤضوني جولةكةييانةية، 

ئةمِرؤ هزري ئةَلماني لةطةَل بَلَيسةي ئاطرةكةدا طةشةدةكات و دةنط و رةنط و 

دةسةآلتي ئةَلمانيانةي خؤيدةنوَينَيت . ئةوا من لَيرةدا نووسراوةكاني نووسةري 

جولةكة ماطنوس هيرشفَيَلد (Magnus Hirschfel) فِرَيدةدةمة ناو ئاطرةكةوة، 

لةبةر ئةوةي ثِروثاطةندة بؤ داوَينثيسيي و خةسَينراويي (لة ثياوةتيكةوتني) طةلي 

ئةَلمان دةكات. ئةوا من لَيرةدا كتَيبةكاني زيطمؤند فرؤيدي جولةكة دةسووتَينم، 



١٢٠

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

ضونكة بوختان بؤ طةلي ئةَلمان دةكات   و بة داوَينثيس و( زيناباز) بةدناويدةكات. 

تاواني  بة  كَلثةكان،  خؤراكي  بة  دةكةم  مان)  (هاينريش  لَيرةدا  من  ئةوا 

 خيانةتكردن لة طةل و دةوَلةتي ئةَلمان. هتد....هتد....هتد.

 

دواي ضةثَلة لَيدانَيكي درَيذدادِر دووبارة:

 ئةَلمانيا .......... ئةَلمانيا، لة سةروي هةموو شتَيكةوة.

لة سةروي هةموو شتَيكةوة لة دنيادا.

قوتابييةك دةضَيتة شوَينةكةي جةنابي وةزير و...... دةنةِرَينَيت: ئةوا من لَيرةدا 

و  رؤزا  لَينين  و  ئةنطلس  و  ماركس  كتَيبةكاني  نوَيدا،  ئةَلمانيايةكي  ثَيناوي  لة  و 

ستالين و.. وووووو هتد.....، دةكةم بة خؤراكي ئاطرةكة.

قوتابييةكي تر و دواني ترو سياني تر...........:

ئةوا من لَيرةدا و لة ثَيناوي ئةَلمانيايةكي بَيطةرد و خاوَيندا، كتَيبةكاني برَيخت 

و تؤماس مان و ئةوطوست بيبل و كارل ليبكنَيشت و ئَيرنست تؤلةر و كالوس 

مان و ئةلفريد دؤبلين و ماكس برؤد و طؤركي و ووو... هتد، دةسووتَينيم.

ئيتر بةوجؤرة، هةر كؤتري وشةيةو بةرةو ئاسمان هةَلدةفرَيت و ئةَلمانياي 

نازي جَيدةهَيَلَيت.

بَيطومان ئةم كارةساتة بة تةنيا هةر لة ئةَلمانيا روينةداوة، بةَلكو بة درَيذايي 

مَيذووي كتَيب، لة ضةندان وآلتي جيهاندا ئةم كارة ضةثةَلة دذ بة ئةدةب و فةلسةفة 

و هونةر كراوة و هةتاكو ئَيستاش هةموو رذَيمة ديكتاتؤر و رةفتارفاشييةكاني 

ئةم دنياية دوبارةو سَيبارةي دةكةنةوة.

هَيتلةرةكةي بغداد كتَيب و نووسةر و خوَينةري ثَيكةوة دةسووتاند.

لةزؤربةي زؤري وآلتة عةرةبيةكان و لة توركيا و ئَيران و لة ضةندان وآلتاني 

تري جيهاندا ئةسثي وشة ئازادةكان لغاوكراون و دةكرَين. لة باكور و رؤذهةآلت 

و رؤذئاواي كوردستان نةك هةر زماني كتَيب، بطرة زماني دايك دةبِرن.

دةربارةي  روونكردنةوةيةكدا  لة   (Klaus Schoeflimg) شؤيفلينط كالوس 

كتَيبةكةي بةناوي (لةو شوَينةي كتَيبي لَيدةسووتَينرَيت) دةَلَي: ئامانجي ئةم كتَيبة 

لة   ١٩٩٣  /٥/١٠ كارةساتةكةي  طَيِرانةوةي  و  خستنةِروو  لة  نيية  بريتي  تةنيا  بة 

بة  هةما نكاتدا  لة  بةَلكو  جةرطسووتاوةكانةوة،  نووسةرة  نووسينةكاني  رَيطةي 

ئاطاهَينانةوةيةكة بؤ رووداوةكاني لةوةوثَيش و لةوةو ثاشيش.

 ٢٥ ئةوةتا  نةبوو،  فاشيزم  دياردةيةكي  ئةَلمانيا  لة  سووتاندن  كتَيب 
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 ١٩٣٣/٥/١٠ دواي  ـــاَل  س

بة  دةستكرايةوة  ديسانةوة 

وةك  دذي،  ثِروثاطةندةكردن 

بَينرخ  (ئةدةبي  دةَلَين  خؤيان 

 ١٩٥٨ ساَلي  لة  بَيكةَلك).  و 

ثرسياري  دي  جــارَيــكــي  دا 

سووتاندني كتَيب هاتةوة طؤِرَي، 

ئــةوةي،  بةهانةي  بة  ئةويش 

ئةمةش  ين.   (Pornographie) سَيكسي  ئةدةبَيكي  ئةدةبانة  جؤرة  ئةم  كةطواية 

بةهانة و بيانو يةكة، كة لة قوتوي هيض عةتارَيكدا نيية و كةس بة ثولَيك نايكِرَيت.

ئةندامَيكي   ،(Bernd Neumann) نؤيمان  بَيرند  دا   ١٩٧٧ ساَلي  لة 

دووي  و  سَي  ئةَلماني،   (CDU) مةسيحي  ديموكراتيي  يةكَيتي  سةركردايةتي 

لَيناكات و بَي سَلكردنةوة دةَلَيت:

ئةم كتَيبانة دةبَيت بسووتَينرَين. ديسانةوة بةزمةكةيةو ئامانجيش سووتاندني 

ئةدةبة.

كتَيبةكاني ئَيريش فريد (Erich Fried)ي شاعير بؤ طِرتَيبةردان ثَيشبينيكراو ن، 

ئةو شاعيرةي كة ساَلي ١٩٣٨ بؤ بةريتانيا كؤضيكرد و بؤ هةميشة لةوَي مايةوة، 

بَيطومان خؤي باش دةزانَيت، كة بؤضي نةطةِرايةوة!

كتَيبةكاني   (Hildesheim) هيلدسهايم شاري  دادوةرَيكي  دا   ١٩٨٣ ساَلي  لة 

و   (Heinrich Mann) مان  و  هاينريش   (Heinrich Heine) هاينة  هاينريش 

و  قةَلةمدا  لة  (تَيرؤريستي)  ئةدةبي  بة  (Alfred Doebling)ي  دؤبلين  ئةلفرَيد 

خوَيندنةوةياني لة زيندانيةكان قةدةغةكرد.

بةكورتييةكةي هَيشتا ئا طري كتَيب سووتاندن بةتةواوي خامؤش نةبووة.

خؤَينةري بةِرَيز، دةربارةي سووتاندني كتَيب لة ئةَلمانيا، خةروارَيك شيعر  

و ثةخشان و ضييرؤك و نامة نووسراون، ئةمانةي الي خوارةوة مشتَيكن لةو 

خةروارة. 

 ١٩٣٨١٩٣٨ ( (Bertolt BrechtBertolt Brecht) كتَيب سووتاندن، نووسيني بَيرتؤلد برَيخت -) ١- كتَيب سووتاندن، نووسيني بَيرتؤلد برَيخت

كاتَي رذَيم فةرمانيدا، هةموو ئةو كتَيبانةي كة زانين و زانياري زيانبةخشيان 

بؤ  خةسَينراوةكان  دابةستةو  طا  كاتَيك  بسووتَينرَين،  ئاشكرا  بة  خؤطرتووة،  لة 
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نةقيزةذةن  ئاطرةكان  كةَلةكة  بةرةو  باركراوة كان  كتَيب  لة  طاليسكة  راكَيشاني 

دةم  بة  باشةكان،  هةرةشاعيرة  لة  شاعيرَيك  راونــراو،  شاعيرَيكي  دةكــران، 

ئةم  كتَيبةكاني  كة  بؤيدةركةوت  سووتَينراوةكانةوة،  كتَيبة  ليستي  خوَيندنةوةي 

بوو،  كةللةيي  داخا  لة  داطرت،  لةشي  سةرتاثاي  مووضِركةيةك  لةبيركراون. 

باَلدار  ثاندانَيكي  بة  و  نووسينةكة  مَيزي  خؤيطةياندة  دوو  و  يةك  بَلَيي  هَيندةي 

نامةيةكي بؤ دةسةآلتداران نووسي: 

و  مةخةن  ثشتطوَيم  لةطةَلمةكةن!  وام  كاري  بمسووتَينن!  بمسووتَينن! 

مةمهَيَلنةوة!

بؤ مةطةر من لةكتَيبةكانمدا هةميشة دةربارةي راستي نة ئةدوام؟

ئةي بؤ ئَيستاكة لة اليةن ئَيوةوة وةك درؤزنَيك مامةَلةم لةطةَل دةكرَيت!

فةرمانتان ثَيدةدةم: بمسووتَينن! بمسووتَينن!

٢- بؤ ثؤلي قوتانخانةيةك ....... شيعري: هانس سال (- بؤ ثؤلي قوتانخانةيةك ....... شيعري: هانس سال (Hans SahlHans Sahl) ) ١٩٧٠١٩٧٠، بة ، بة 

قوتابيان قوتابخانةي بوتسباخ (قوتابيان قوتابخانةي بوتسباخ (ButzbachButzbach) ثَيشكةشة.) ثَيشكةشة.

ئةي ئةوانةي لة دا يكبوون،

تا لة بيرتان بضيَتةوة،

ئيَوة دةربارةي شيَتيَتي مرؤظ ضي دةزانن؟

ئةو ضيمةنةي ئيَوة لةسةري راكشاون،

 نايدركيَنَي و ثيَتان نالََي 

ضةند لة ئيَمةي تيا كوذراوة.

ئةو دةستةي ئيَوة دةيطووشن،

دةشَي دةستي جةالدَيك بَي 

شايستةي (سآلو) تان نةبَي.

هةبووني ئيَمة بؤ ئيَوة، بؤتة ئةفسانةو بةسةرهات

ئازار و خةمةكانيشمان، بة دةنطؤي كؤن و واتةوات.

بةآلم ئيَمة لة طؤراني ئاوارةكراوةكاندا،

لة طظةي ئةو بايةدا كة ثةِرةكاني

كتيَبَيكي سووتاو هةلَدةداتةوة،
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بؤتان دةطَيِرينةوة ضي رويدا،

كاتَيك كةلَةشَيرةكة

بؤ جاري سيَهةم قوقاني.

شاعيري  نووسيني  شاعيري ).  نووسيني   .(GoebbelsGoebbels) طوَيبَيلس  جةنابي  بؤ  كراوة  نامةيةكي   -) طوَيبَيلس  جةنابي  بؤ  كراوة  نامةيةكي   -٣

١٩٣٣١٩٣٣ ( (Ernst TollerErnst Toller) ئةَلماني ئَيرنست تؤلةر) ئةَلماني ئَيرنست تؤلةر

تؤذةرة  و  فةيلةسوف  و  نووسةر  بةرهةمي  كة  كاتَيك  دا،   ٥  /  ١٠ رؤذي  لة 

طوَيبَيلس،  جةنابي  ئَيوة  ئاطرةكة وة،  كةَلةكة  ناو  فِرَيدرانة   ئةَلمانييةكانيان 

ئةوةبوو  زاني.  باشتان  كارَيكي  بة  و  كرد  بةربةرييةتان  رةفتارة  ئةم  ثشتطيري 

لة وتارةكةتاندا بةرهةمة سووتاوةكاني هةموو ئةو ثياوانةي كة (بة ثَيضةوانةي 

بة(بيروبؤضووني  دةكةن،  مةزن  و  بةنرخ  ئةَلمانيايةكي  نوَينةرايةتي  ئَيوةوة) 

ضةثةَل) لة قةَلةمدا.

بةرهةمةكاني ئَيمةتان لة ناو ضاثخانة و شانؤ و كتَيبخانةي طشتي و كتَيبخانةي 

طياني  كةوتونةتة  و  طِرتانتَيبةردان  دةرهَيناو  قوتابخانةكانةوة  و  تايبةتي  كةرتي 

نووسةرةكانيان، ض بة طرتن، ض بة دةرثةِراندنيان لة نيشتمان. ئةمة جطة لةوةي 

كة كةوتونةتة راوكردن و دةرثةِراندني:

- باشترين مامؤستاكاني زانكؤ

- موزيكزان و كؤمثؤنيستي كؤنسَيرتةكان

- ضاكترين ئةكتةرةكاني شانؤ

- وَينةكَيش و ثةيكةرتاش و ئةندازيار لةفَيرطاو شوَيني كاركردنياندا.

مؤَلطاخانةكانتان  طرتوخانةو  ناو  زيندانييةكاني  ئةشكةنجةداني  بة  هةر  ئَيوة 

جؤرة  ثةنابةران.  هةموو  راوناني  و  راوكردن  بة  دةستانكردووة  و  تَيرناخؤن 

زةبروزةنطَيك لة دذيان بةكاردةهَينن بؤ ئةوةي (با  بةزمانةكةي خؤتان بيَلَيم):

بَيلَيكدانةوة  و  شَيوة  دِرندانةترين  بة  و  جةستة  بة  هةم  و  طيان  بة  (هةم 

قةآلضؤبكرَين).

ئةرَي هؤكاري ئةم (رقة بَيبنة) ضيية؟

ئةم ثياوانة بِروايان بة دنيايةكي ئازاد، بة مرؤظايةتي، بة يةكساني كؤمةآليةتي 

هةية. 
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ئةم ثياوانة سؤسياليست و كؤمؤنيستي جدي يان (كريست)ي خواثةرستن.

ئةم ثياوانة نايانةوَيت نكوولي لة دةنطي راستي بكةن و سوذدة بؤ دةسةآلت 

ببةن.

ئةم راونان و تةفروتووناكردنة  بؤ ئَيمةي راونراو مايةي شانازيية، هةندَيكيش 

لة ئَيمة دةبَيت ئَيستا بيسةلمَينن كة شايستةي ئةو سةربةرزي و شانازييةن.

تياضوون  لة  ئةَلماني  كولتوري  طواية  كة  لَيدةدةن،  ئةوة  طةزافي  و  الف  ئَيوة 

رزطاردةكةن، كةضي شاكارةكاني كولتوري ئةَلماني لة ناودةبةن.

ئَيوة الف و طةزافي ئةوة لَيدةدةن، كة طواية طةنجاني ئةَلماني بَيداردةكةنةوة، 

بةآلم لة راستيدا ئَيوة هَيزو توانايان، ضاويان، هةست و هؤشيان بة شةوارةدةخةن 

و لة خشتةياندةبةن. 

رزطاردةكةن،  ئةَلماني  منداَلي  طواية  كة  لَيدةدةن،  ئةوة  طةزافي  و  الف  ئَيوة 

بة  دةروونيان  و  دَل  و  فريوياندةدةن  بَيئابِروويانة  دةلةسةي  و  درؤ  بة  كةضي 

ذةهري ناسيؤناليستي و رةطةزثةرستي سواخدةدةن.

ئَيوة الف و طةزافي ئةوة لَيدةدةن، كة طواية ئةم طةلة رةنجدةرة سةرفرازدةكةن، 

بةآلم لة راستيدا كؤت و كةلةثجةي  دةكةن و ئازادي كؤمةآليةتي و رؤشنبيري 

ثةرذيندةكةن و بةرةو  كؤياليةتي دةبةن.

(تاوانبارةكاني)  لة  ئةَلمانيا  دةَلَين،  و  لَيدةدةن  ئةوة  طةزافي  و  الف  ئَيوة 

ثاكدةكةنةوة، كةضي كةوتونةتة طياني بَيدةسةآلتترين و الوازترينيان كة جولةكةن.

ئةَلمان  (عقَل)ي  ئاوةز  ئَيوةي  طواية  كة  ئةوةدةكةن  ثِروثاطةندةي  ئَيوة   

ضونيةكن، بةآلم كردةوةكانتان بريتين لة نةفرةتكردن و قةآلضؤكردني هزر (فكر)

ي طؤتية و لَيسنط و هَيردَير و شيلةر و ظيالند و رانكة و هةموو ئةو ثياوانةي كة 

لة ثَيناوي بةها زَيِرينةكاني ئةَلمانيادا خةباتيانكرد و بة دنيايان ناساند.

خؤتان  شانؤية)  هونةري  (مةبةست  هونةرييةكاني  بةرهةمة   رؤذانةدا  لةم 

شِر  و  شةق  ئةَلمانييةكي  بة  كة  بةوةي  سةبارةت  خوَيندةوة.  هاوبيرانتم  و 

بة  بةهرةي  زةبروزةنط  ئَيستا  (هةتا  ضونكة  لَيناكةم،  طلةيتان  هيض  دةنووسن، 

كةس نةبةخشيوة ).  

 بةآلم سةبارةت بةوةي كة ئَيوة دةتانةوَيت بة ملهوِري بة زؤرداري شانؤي 

ثَيشكةشبكةن،  الوازانة  و  بَيكةَلك  بةرهةمة  ئةو  ئةوةي  بؤ  ناضاربكةن،  ئةَلماني 

ئةمة شايةني سكاآلدةربِرين و دادوبَيداديكردنة.

لة  قارةمانَيتيية تان  ئةم  كوا؟  دةدوَين،  قارةمانَيتي  دةربارةي  زؤرزؤر  ئَيوة 
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كوَي سةلماندووة؟ ئَيمةش قارةمانَيتي دةناسين، قارةمانَيتي كار، قارةمانَيتي خو 

و رةوشت، قارةمانَيتي ئةو  مرؤظةي كة بةبَي مةرج  خةمخؤري بيروباوةِرةكةي 

خؤيةتي.

بةَلَينتان  ئَيمةش  دةكةن.  دووذمنةكانتان  ترسنؤكي  با سي  زؤرزؤر  ئَيوة 

ثَيدةدةين كة زوَلم و زؤرداريتان ئَيمة ثشتئةستورتر، رق و توندوتيذيتان ئَيمة 

كامَلتر و جةنطيشتان ئَيمة جةنطاوةرتر دةكات.

كرد،  زؤرمــان  هةَلةيي  و  خؤماندا  ضارةنووسةي  لةم  نين  بَيتاوان  ئَيمة 

و  ئارامبووين  لةِرادةبةدةر  ئَيمة  كة  لةوة  بريتيبوو  هةَلةشمان  طةورةترين 

ئؤقرةمانطرت.

ئةوةي ئَيوة بة ئَيمةتان كرد، هاندةرمان بوو بؤ سِرينةوةي هةَلةكانمان.

 

سِرينةوةي هةَلةكانيشمان ثاداشتي ئَيوةية.

سةرضاوة:سةرضاوة:

لة  هتد  و  نامة  و  ضيرؤك  شيعرو  لةو  زؤر  بةشَيكي  شؤفلينط  كالوس  ئةَلماني  نووسةري   

كتَيبَيكدا بةناوي: لةو شوَينةي كتَيبـي لَيدةسووتَينرَيت، لة كتَيبَيكي ٤٨٠ الثةِرةيدا كؤكردؤتةوة لة 

ساَلي ١٩٨٣ دا لة فرانكؤرت ضاثكراوة. منيش طو َلبذَيرَيكي ئةو تَيكستانةم كردووة وئةم ضةثكةم 

لَي ضنيوة و كردوومة بةكوردي.

Dort wo man Bücher verbrennt

Klaus Schöffling / Frankfurt 1983 

نووسيمةوة  خؤم  نيية،  ئةَلمانياوة  سووتاندنةكةي  كتَيب  بة  ثةيوةندي  كة  دَيِرةي  ضةند  ئةو 

تَيهةَلكَيشم كردووة . 

تَيبيني:تَيبيني:

مَيذووي سووتاندي كتَيب (فةلسةفة، ئةدةب، زانست بة هةموو بةشةكانييةوة، دةطةِرَيتةوة 

بؤ سةردةمي ثَيش زاين). هيوادارم لة بوارَيكي تردا بآلوي بكةمةوة. (وةرطَيِر)
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(٢-٢)

سةرةتا لةبةرئةوةي ماناي وشةكان بةرهةمي ثَيوةنديطةلي جياوازيكارانةية، 

مانا هيض كات ناب و رةها نيية. طَلؤثي ترافيك لةبةر ضاو بطرن: ئَيمة هةموومان 

”مانا“ي طَلؤثي سوور، زةرد و سةوز دةزانين، بةآلم هيض كات هةَلناكةوَيت بير 

لةوة بكةينةوة كة ئةم مانايانة ”ناب“ و رووت نين. كاتَيك طَلؤثي سوور دةبينين 

ئاطادارانة بير لة طَلؤثي زةرد يان سةوز ناكةينةوة، بةآلم دةكرَيت بطوترَيت زةرد 

يان سةوز بة شَيوةيةك لة شَيوةكان لة سووردا بوونيان هةية. ئةم سَي رةنطة، 

بة يةكةوة، ثَيكهاتةيةكي جياوازيكارانة ثَيكدةهَينن و ئةوة ئةم ثَيكهاتةيةية كة مانا 

بة سوور دةدات. دةنا لة زةمينةي تردا، سوور لةوانةية مانايةكي بة تةواوةتي 

جياوازي هةبَيت. سووريي طوَلةباخ سةدان ساَلة ماناي ئةظين دةدات، نةك ماناي 

لة  سةوزيش  و  زةرد  ”شوَينثَيي“  ترافيك،  طَلؤثي  سووريي  واية،  كة  ”راوةستة“. 

خؤيدا هةَلدةطرَيت، و ناب و ”ثاَلَيودراو“ نيية. دريدا لةسةر ئةو باوةِرةية كة هةر 

شوَينثَيي  وشةيةك  هةر  دةطةِرَيت:  وةِراست  وشةكانيش  بابةت  لة  دؤخة  ئةم 

شؤِرشي ثاش ثَيكهاتةخوازي

دريدا، ثَيكهاتةشكَيني و ثاش مؤدَيرنيزمدريدا، ثَيكهاتةشكَيني و ثاش مؤدَيرنيزم

يؤهانس ويلَيم بَيرتَينزيؤهانس ويلَيم بَيرتَينز

و. لة ئينطليزييةوة: عةبدولخالق يةعقووبيو. لة ئينطليزييةوة: عةبدولخالق يةعقووبي
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سيستمي  تري  وشةكاني  هةموو  شوَينثَيي  تيؤريكدا  ئاستي  لة  و  تر  وشةكاني 

زماني لةطةَل خؤي هةَلطرتووة:

 ضةمكي مةدلوول هيض كات لة خؤيدا و بؤ خؤي، لة ئامادةبوونَيك كة بةست 

لة  هةر  نيية.  بووني  بكات،  خؤي  بة  ئاماذة  و  بطةِرَيتةوة  خؤي  بؤ  تةنيا  و  بَيت 

سيستمَيكدا  لة  يان  زنجيرةيةك  لة  ضةمكَيك  هةر  رَيسا،  ثَيي  بة  و  بنةِرةتةوة 

دةضَيندرَيت و لةنَيو ئةو سيستمةدا بة ئةوي تر، واتة بة ضةمكةكاني تر ئاماذة 

دةدات و دةطةِرَيتةوة.

 (دريدا ”١٩٨٢“ ١٩٦٦:٣٠)

بَيجطة لةمة، ضونكة وشةكان لة رَيطةي ثَيوةندييان لةطةَل ذَيدةرةكةيان دياري 

و دةستنيشان ناكرَين، هةر بؤية بةردةوام لة حاَلي طؤِراندان. ئةوةي راستي بَيت 

دريدا ثَيمان دةَلَيت كة ئةو ثرؤسةيةي مانا بة وشةكان دةدات هةرطيز كؤتايي ثَي 

نايات. وشةكان هةرطيز بة قؤناغي نةطؤِري و داسةكناوي ناطةن، نةك هةر لةبةر 

ئةوةي كة ثَيوةندييان بةو وشانةوة هةية كة بةر لةوان هةن و بةشَيك لة ماناي 

خؤيان لةوانةوة وةردةطرن، بةَلكو هةر وةتر لةبةر ئةوةي كة مانايان هةموو كات 

لة سؤنطةي ئةو شتةي كة دوا بة دوايان دَيت تووشي طؤِران دَيت. ئةو وشةيةي 

كة لة ثاش وشةيةك دَيت كة لَيي دةِروانين، يان وشةيةك كة لة بةردةوامي هةمان 

رستة يان تةنانةت ثةرةطراف دَيت، بة نةرمونياني، ماناكةي دةطؤِرَيت. كة واتة 

(وةدوا  وةخران  ثرؤسةي  بةردةم  لة  بةردةوام  و  جياوازيكاريية  بةرهةمي  مانا 

خستن)داية. لة راستيدا، ثَيوةنديي وشةيةك –يان نيشانةيةك– لةطةَل وشةكان 

يان ئةو وشانةي كة بة دوايدا دَين مةرجي ماناية؛ بَي ئةو ثَيوةندييانة ئةطةري 

مانا لةئارادا نيية. دريدا لةم بارةيةوة دةَلَيت:

هةر  كة  ئةطةرهةَلطرة  و  مومكين  حاَلةتَيكدا  لة  تةنيا  دةاللةت  ثرؤسةي   

رةطةزَيكي وةك دةَلَين ”ئامادة“، لةطةَل شتَيكي جطة لة خؤي ثيوةندي هةبَيت و 

بةمجؤرة لةنَيو خؤيدا نيشانَيك لة رةطةزي ثَيش خؤي بثارَيزَيت و لةوة ثَيش ئةم 

زةمينةيةي لةخؤيدا رةخساندبَيت، كة لة رَيي نيشان (mark)-ي ثَيوةندييةكةي 

شوَينثَيية  ئةم  بتةثَيت؛  تَيك  بنةماكةي  دَيت  دوايدا  بة  كة  رةطةزةي  ئةو  لةطةَل 

لةطةَل ئةو شتةي ثَيي دةطوترَيت داهاتوو هةر ئةوةندةي ثَيوةندي هةية كة لةطةَل 

ئةم  رَيي  لة  ثَيطوتراوة  ئَيستا-ي  شتةي  ئةو  و  رابردوو  دةَلَين  ثَيي  شتةي  ئةو 

ثَيوةندييةوة لةطةَل ئةو شتةي نيية و لة غيابداية بيضم دةطرَيت(٣٢). 
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ئَيستاي  دةهَينين  زماني  بة  كة  وشةيةي  ئةو  ئَيستا“ي  ”زةمةني  واية،  كة 

راستةقينة نيية، و ئَيستاي راستةقينة بؤ هةميشة لةدةست زمان هةَلدَيت: ”مةودا 

دةست  كات  هةموو   (temporization) “زةمةن ”تَيثةِريني  و   (spacing) “دانان

dif- لة ثرؤسةي دةاللةت وةردةدةن. دريدا بؤ نيشانداني ئةم ضةمكة لة وشةي

و  جياوازيكاريية  واتاي  هةَلطري  هةم  وشةية  ئةم  وةردةطرَيت.  كةَلك   ferance

ثَيوةنديي  نةطؤِربووني  ئةسَلي  دريدا  مانا.  وةخراني  واتاي  خؤطري  لة  هةميش 

نَيوان دال و مةدلوول كة ثَيشتر لة بةشي ثَيكهاتةخوازيدا ئاماذةمان ثَي كردبوو، 

هةَلدةوةشَينَيتةوة. دال -ئةو وشةيةي كة دةيبيسين يان دةيخوَينينةوة- هةَلبةت 

بة ئةندازةي ثَيويست نةطؤِرة، بةآلم بة باوةِري دريدا، مةدلوول دةستةويةخةي 

تردا  ئاستَيكي  لة  بطؤِريية  ئةم  كة  دةزانين  هةموومان  زاتيية.  بطؤِرييةكي  جؤرة 

طؤِراني  زةمةن  درَيذايي  بة  لةوانةية  وشةكان  ماناي  وَينة،  بؤ  هةية:  بووني 

هةَلطري  خؤي  سةردةمي  كة  دةستةواذانةي  و  رَيكةوةند  ئةو  و  بَيت  بةسةردا 

خوازةطةلَيكي زيندوو بوون، لةوانةية هةنووكة ثَيطةي خوازةيييان لة كيس دابَيت. 

(اليةنطراني ثَيكهاتةشكَيني كةيفيان بةوة دَيت خوازة كؤن و لة كاركةوتووةكان 

ببووذَيننةوة و سةرلةنوَي ضاالكيان بكةنةوة، بؤ ئةوةي لةم رَيطةيةوة نةطؤِري و 

داسةكناويي دةق لة بةين ببةن). كة واتة لة طؤشةنيطاي دريداوة، زمان هيض كات 

ئَيمة ناخاتة نَيو بةستَيني ثَيوةندي و بةريةككةوتنَيكي راستةوخؤ لةطةَل جيهاني 

راستةقينة؛ زمان ميديايةكي شةفاف و روون و ثةنجةرةيةكي رووةو جيهان نيية. 

وةك  رادةوةستَيت -رَيك  جيهاندا  و  ئَيمة  مابةيني  لة  كات  هةموو  ثَيضةوانة،  بة 

شووشةيةكي لَيَل يان ئاوَينةيةكي رووش.

 بةمجؤرة لة نَيوان ”هةقيقةت“ي ناب و رةسةن كة دةمانةوَيت دةري ببِرين 

–ئةو شتةي لة راستيدا هةست دةكةين دةيزانين– و ميديايةكي بطؤِر كة دةبَيت 

هةية.  لةئارادا  رووبةِرووبوونةوةيةك  جؤرة  بَينين،  كاري  بة  هةقيقةتة  ئةو  بؤ 

ئةوة واتة طومان لة بووني ئةو هةقيقةتة ناب رةهاية. هةَلبةت بووني هةقيقةتَيكي 

ئةوتؤ ثَيشتر لةاليةن ثَيكهاتةخوازانةوة حاشاي لَيكرابوو. بؤ وةبيرهَينانةوة، بة 

كورتي، شيكردنةوةيةكي سةرلةنوَيتان ئاراستة دةكةم: ئَيمة هةموو كات ثاذَيكين 

كة  ثَيكهاتة،  ذمارةيةك  لةنَيو  ئَيمة  وردبينانةتر،  دةربِرينَيكي  بة  ثَيكهاتةيةك؛  لة 

لة  ناضارةكي،  شَيوةيةكي  بة  ئَيمة  دةطرين.  بيضم  كَيشاوة،  يةكدا  بةسةر  باَليان 

و  نيشاندةر  دةيَلَيين،  كة  شتَيكةوة  هةر  يان  دةيكةين  كة  كارَيكةوة  هةر  رَيطاي 

دةربِري ئةو ثَيكهاتانةين كة خؤمان ثاذَيكين لةوان. هةروةها ضونكة ثَيكهاتةكان 

ئةوة  بَلَيين  دةبَيت  وردبينانةتر  هةبوون،  مةيدانةوة،  نَيو  بَيينة  ئَيمة  لةوةي  بةر 
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بؤ  دةكةن.  قسان  ئَيمةوة  رَيطةي  لة  و  ئَيمة  دةستي  لةسةر  كة  ثَيكهاتةكانن 

دريداش، هةروةك ثَيكهاتةخوازان، ئةو ”زانستة رةسةنةي دةرووني ئَيمة“ هَيندة 

بة  كة  ناكات  قبووَل  و  ناسةلمَينَيت  ثَيكهاتانة  ئةو  دريدا  هةرضةندة  نايات.  بةكار 

دةطةِرَيينةوة  دواتر  (و  دةكةن  قسان  ئَيمةوة  رَيطةي  لة  ثَيكهاتةخوازان  باوةِري 

بؤ ئةم باسة)، بةآلم وةك ثَيكهاتةخوازان، ئةويش بة طشتي نكووَلي لة بيرؤكةي 

رةسةني  بووني  دةطةَل  ثَيوةندي  لة  قسةبَيذ  (دةنطي  ”دةنط“  يان  ”ئامادةبوون“، 

ئَيمةدا  لة  بنةِرةتدا  لة  كة  شتةي  ئةو  دريداشةوة،  روانطةي  لة  دةكات.  خؤمان) 

دةيزانين،  دةربِريندا  ضركةساتي  لة  راستيدا  لة  شتةي  ئةو  واتة  هةية،  بووني 

راستةوخؤ دةري نابِرين. ئَيمة دةبَيت لة زمان كةَلك وةربطرين و زمانيش هةر 

لةو كاتةدا كةَلك لة ئَيمة وةردةطرَيت، واتة لة رَيطةي ئَيمةوة قسة دةكات. دريدا لة 

كتَيبـي لةسةر طراماتؤلؤذي (De la Grammatologie) دةَلَيت كاتَيك لة زمان 

كةَلك وةردةطرين، لة راستيدا رَيطة بة سيستمي زمان دةدةين بةشَيوةيةك و تا 

رادةيةك كؤنترؤَلي ئَيمة بكات. دريدا، بة ثَيضةوانةي زؤربةي ئةو ثَيكهاتةخوازانةي 

طشتي  بة  دةروونييةكان  نييةتة  هيومانيستن،  دذة  زَيدةِرةوانة  ضةشنَيكي  بة  كة 

ثَيكهاتةخوازي  لة  زَيدةِرةوانةتر  زؤر  ترةوة،  اليةنَيكي  لة  بةآلم  نانَيت،  وةال 

دةَلَيين.  ضي  دةزانين  النيكةم  ئَيمة  ثَيكهاتةخوازانةوة،  رونطةي  لة  دةجووَلَيتةوة. 

قسان  ئَيمةوة  رَيطةي  لة  كة  ثَيكهاتانةين  ئةو  زمانحاَلي  ئَيمة  كة  رووةوة  لةو 

هةمة  بة  بةآلم  ناطرَيت،  سةرضاوة  ئَيمةوة  ناخي  لة  دةيَلَيين  شتةي  ئةو  دةكةن، 

ثَيكهاتةخوازيدا  ثاش  لة  بةآلم  ناسينة،  قابيلي  بنةماكاندا  لة  و  سةقامطيرة  حاَل 

هةر ئةم هةست بة ئاسوودةييكردنةش لةنَيو دةضَيت. لة ئامادة نةبووني (غياب) 

ئامادةبووندا (حزوور) (ئةو دةستةواذةيةي كة ئَيستا ئيتر دةبَيت ماناكةيتان بؤ 

و  جياوازيكاري  ناوةندي  خؤي  كة  دةمَينَيتةوة  زمان  تةنيا  بووبَيتةوة)،  روون 

ئَيمة  خودي  بؤ  كات  هيض  نييةتانةمان  ئةو  هةبَيت،  كة  نييةتَيكمان  هةر  وةخرانة. 

زمان  بازنةي  لة  ئةطةري دةرضووني  شتَيك  هيض  روون نين، ضونكة  و  شةفاف 

نيية. هةروةك دريدا دةَلَيت، ”il nya de hors-texte“، واتة هيض شتَيك بووني 

نَيونجيي  هةمووكات  زمان،  مرؤظ،  بؤ  ضونكة  بَيت،  دةق“  ”دةرةوةي  لة  كة  نيية 

هةموو شتَيكة (دريدا ”١٩٦٧“ ١٩٧٦:١٥٨). 

(واتة  رةويوةتةوة  نووسين  و  ئاخافتن  نَيوان  بنةِرةتيي  جياوازيي  كة  ئَيستا   

كاتي  لة  واية  ثَيمان  كة  رةسةنةي  تاكةكةسَيتيية  ئةو  ”دةنط“ي  و  بوون“  ”ئامادة 

قسةكردندا دةيبيسين، سةنط و جَيي متمانةبووني خؤي دؤِراندووة)، ئاخافتنيش 

فةلسةفيي  سوننةتي  لة  كة  واتايةي  بةو  (”نووسين“  نووسين  جؤرَيك  بووةتة 
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لة  هةر  كة  زمان  لة  شَيوةية  و  شكَل  ئةو  واتة  دةكرَيت:  لَي  باسي  رؤذاواييدا 

بنةِرةتةوة جَيي متمانة نيية). لة ئاخافتنيشدا ماناي راستةقينة هةمووكات وةدوا 

دةخرَيت. تةنانةت ئةطةر خودَيكي رةسةني جَيطاي باوةِرمان هةبَيت كة شتةكان 

بكةين  دةست  كة  هةر  بناسَيت،  يان  بزانَيت  زمان  دةرةوةي  لة  و  زمان  لة  بةر 

بة قسةكردن، دةبينة قوربانيي متمانةهةَلنةطري زاتيي زمان. هيض كات ناتوانين 

ماناي ئةو شتةي كة دةيَلَيين بة تةواوةتي بخةينة ذَير ركَيفي خؤمان. ئةطةر ئةو 

شتةي دةيَلَيين هةَلطري ئةو مانايانة بَيت كة لةبةر ئةوةي لة رَيطاي ”جياوازيكاري 

و وةخرانةوة“ بةرهةم هاتوون، نةك لة رَيطاي خودي ئَيمةوة، تةنانةت لة بابةت 

بوونيانةوة ئاطادار نين، ئيتر تةنانةت بؤمان نيية الفي داهَينةر بوونيان لَي بدةين، 

واتة ديعايةي ئةوة بكةين ئةو شتةي كة مةبةستمانة بيَلَيين، بة تةواوةتي جَيطاي 

باوةِر و رةسةنة. ”طةمة“ي سةربةخؤي زمان كة كةس ناتوانَيت ثَيشي ثَي بطرَيت 

و رابطرَيت، سةرضاوةي جؤرَيك زاوزَيي ماناية كة لةطةَل ماناي بةرمةبةست، جا 

هةر ضييةك بَيت، طةمةيةكي وَيرانكةر دةست ثَي دةكات. كة واية، لةوانةية بكرَيت 

بَلَيين ئةو شتةي بة راي ئَيمة وةك مانا خؤ دةنوَينَيت، نةك لة نييةتي بَيذةر، يان 

نووسةر، بةَلكو لة ثَيكهاتةي خودي زمانةوة، لة ضؤنَيتيي ئةرك و كاري زمانةوة، 

سةرضاوة دةطرَيت. 

ثَيداضوونة بة ضةمكي دوانة لَيكدذةكانثَيداضوونة بة ضةمكي دوانة لَيكدذةكان

و  سرووشتي  بة  دةيَلَيين،  شتةي  ئةو  بؤضي  كة  روونة  تةواو  ئَيستا   

راستةقينةي لة قةَلةم دةدةين: وةهمي ئامادةبوون ئَيمةي طومِرا كردووة، بةآلم 

ضؤن دةلوَيت وشةي نووسراو ئَيمة طومِرا بكات؟ ضؤنة بةو راستيية نازانين كة 

سةرلةبةري ئةو مانا زيادةيةي كة نازانين ضؤني كؤنتِرؤَل بكةين، لةسةر دةستي 

زمان بةرهةم دَيت؟ 

 وةآلمي ثاش ثَيكهاتةخوازي ئةوةية كة دةق، يةك يان ضةند ناوةندي هةية 

–كة لةو زمانة وةرطيراوة كة كةَلكي لَي وةردةطرَيت– كة ثَيويستة سةقامطيريان 

بكات و طةِرياني هَيزةكيي دوانةبِراوي مانا كة هةموو دةقةكان بةرهةمي دةهَينن 

دَلنياييةوة  بة  هةبَيت،  بووني  ناوةندَيك  ئةطةر  بطرَيت.  راي  و  بطرَيت  ثَي  ثَيشي 

ناوةندَيكيش لةئارادا هةية كة سةر بةو نيية، واتة ثةراوَيزيية. ثَيكهَيناني ناوةندَيك، 

ناوةند  دةهَينَيت:  بةدي  ثَيطةيي  زنجيرة  ثَيكهاتةيةكي  ئوتوماتيك  شَيوةيةكي  بة 

طرنطتر لة ثةراوَيزة. ثَيكهاتةشكَيني، كة لة راستيدا هةمان شَيوةي خوَيندنةوةي 

نَيوان  تةنطةذةي  زةقكردنةوةي  دواي  بة  هةرشتَيك  لة  بةر  دةق،  لة  دريداية 



١٣١

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

لةم  جانسن  باربارا  ئةمريكي،  رةخنةكاري  دةضَيت.  دةقدا  ثةراوَيزي  و  ناوةند 

بارةيةوة نووسيويةتي: ”ثَيكهاتةشكَينيي دةق لة رَيطةي طوماني بة هةَلكةوت يان 

تَيكرووخاندني دَلخوازانة كار ناكات، بةَلكو بة كردنةوةي وردي طرَي ثووضكة لة 

هَيزة دذبةرة دةاللةتطةرةكاني نَيو دةق دَيتة دي“ (جانسن ١٩٨٠:٥). 

 ئةم ثَيكهاتة زنجيرة ثَيطةيييانة لةنَيوان ناوةند و ثةراوَيز بة شَيوةي دووانة 

ثاش  قةرزاربارييةكاني  ئاشكراترين  لة  (يةكَيك  دةردةخةن  خؤيان  لَيكدذةكان 

كؤمةَلَيك  ثَيناسةكةري  دةقَيك  هةر  ثَيكهاتةخوازي).  هةمبةر  لة  ثَيكهاتةخوازي 

لة لَيكدذةكانة كة لةثَيناوي دامةزراندني ثَيكهاتة و سةقامطيركردني كار دةكات. 

زؤربةي كات ئةم لَيكدذانة شاراوةن و كةموزؤر نابيندرَين -بؤ وَينة، لةوانةية لة 

خوازةكاني دةقدا شاردرابَيتنةوة- و يان ئةوةيكة تةنيا يةكَيك لة اليةنةكاني دووانة 

اليةنَيك  راشكاوانةي  باسكردني  بةآلم  كرابَيت،  باسي  ئاشكرايي  بة  لَيكدذةكة 

ذمارةيةكي  (غايب).  نائامادةية  اليةني  واتة  تر،  اليةنةكةي  وةبيرهَينةرةوةي 

هةن،  لَيكدذانة  لةم  بةرفراوان 

طشتين،  زؤر  هَيندَيكيان  كة 

بة  تر  هةندَيكي  كاتَيكدا  لة 

بةستراونةتةوة.  كولتوورةوة 

زؤر  و  كةم  كؤمةَلةيةكي 

لَيكدذةكان  دووانة  طشتيي 

هةمبةر  لة  ضاكة  لة  بريتين 

خراثة، راستي لة هةمبةر درؤ، 

ذنايةتي،  هةمبةر  لة  ثياوةتي 

بَي  هةمبةر  لة  ئاوةزمةندي 

هةمبةر  لة  سرووشت  لةش،  هةمبةر  لة  زةين  هةست،  هةمبةر  لة  هزر  ئاوةزي، 

باوةكاني  لَيكدذة  دووانة  لة  يةكَيك  هتد.  و...  ناثاكي  هةمبةر  لة  ثاكي  كولتوور، 

اليةنةكاني  لة  يةكَيك  رةشة.  و  سثي  نَيوان  دذبةرايةتيي  رؤذاوايي  كولتووري 

ثَيكهاتةخوازان  ثاش  دةكات -واتة  كار  ناوةند  وةك  بةردةوام  دذبةرايةتيية  ئةم 

طوتةني وةك اليةني باآلدةست لة قةَلةم دةدرَين. هةندَيك لة اليةنةكاني دووانة 

ثياوةتي،  راستي،  ضاكة،  ئةذمار؛  هاتوونةتة  باآلدةست  هةمووكات  لَيكدذةكان 

ثاكي، سثييةتي و هةندَيكي تر لةوانةية جارَيك لة ناوةند بن و جارَيك لة ثةراوَيز. 

لة مَيذووي ئةدةبياتدا ضاومان بة كؤمةَلَيك دةق دةكةوَيت كة ثَيطةي باآلدةست 

-١٧٨٤) جانسن  سامؤئَيل  بةرهةمةكاني  وَينة،  بؤ  دةدةن-  ”ئاوةز“  و  ”هزر“  بة 
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١٧٠٩) -بةآلم لة شوَينةواري شاعيراني رؤمانتيكي لة ضةشني ويليام وردزورس 

(١٨٥٠-١٧٧٠) و جان كيتس (١٨٢١-١٧٠٩) ”هةست“ لة ناوةند داية. 

اليةنةكان  لة  هةندَيك  كة  نةزانين  خاَلة  بةو  لةوانةية  طوتمان،  وةك  هةر   

نيشانة  وَينة،  بؤ  داندراون.  بةرزتر  ثَيطةي  لة  و  قةَلةمدراون  لة  باآلدةست  بة 

 (gameboy) بؤي“  ”طةيم  و   (walkman) ”واكمةن“  ضةشني  لة  بازرطانييةكاني 

كة لةم دواييانةدا دروستكراون لةبةر ضاو بطرن. اليةنةكةي تري لَيكدذةكة كة لة 

ثَيطةي نزم و ذَيرةدةستداية، لَيرةدا هةر لة بنةِرةتةوة نائامادةية و بووني نيية. 

لةوانةية هيض كات سةرنجمان نةطرتبَيتة ئةم خاَلة، بةآلم لة راستيدا لة ”واكمةن“ 

و ”طةيم بؤي“دا دذبةرايةتييةك لةنَيوان ثياوةتي و ذنايةتي لةئارادا هةية. باشة 

بؤضي ”واكمةن“ و نةك ”واكوومةن“ (walkwoman) يان ”واكطرل“ (walkgirl)؟ 

بؤضي ”طةيم بؤي“ و نةك ”طةيم طرل“ (gamegirl)؟ ئايا بةرهَينةراني سةرةكي 

و كارمةنداني بةشي ثَيوةنديية طشتييةكاني ئةم كؤمثانييانة لةسةر ئةو باوةِرةن 

بنضينةدا  لة  بؤي  طةيم  جيهازَيكي  ثاي  لة  دانيشتن  يان  واكمةنَيك  بة  طوَيدان  كة 

ضاالكييةكي نَيرانةن و بؤ كضان و ذنان سةرنجِراكَيش نين؟ وَيناضَيت بةم جؤرة 

بَيت. وةآلمي ماقووآلنةتر ئةوةية بسةلمَينين و دان بةوة دابنَيين ئةوان لة وشةي 

”مةن“ (man) واتة ثياو لة ”واكمةن“ و ”بؤي“ (boy)، واتة كوِر لة ”طةيم بؤي“دا 

كةَلكيان وةرطرتووة تا رووخسارَيكي ئةرَيني و واتايةكي شياو بة بةرهةمةكةيان 

ببةخشن و لةم رَييةوة رَيذةي فرؤشيان زياد بكةن. لة هةر دوو حاَلةتدا دووانة 

و  ”باآلدةست  اليةني  ”ثياوانة“  اليةني  تَييدا  كة  هةية،  ئارادا  لة  شاراوة  لَيكدذَيكي 

بةرز“ دَيتة هةذمار.

 بةآلم ئةطةر راطرتن و ثَيش طرتن بة طةِرياني بةردةوامي ماناكان لة رَيطةي 

بؤضي  دةطونجَيت،  و  دةلوَيت  لَيكدذةكانةوة  دووانة  ثَيكهاتةطةلي  ئاراي  هَينانة 

كة  لَيكدةدرَيتةوة  وا  ثَيكهاتةشكَينيدا  لة  هةبَيت؟  زمانمان  دَلةِراوكةي  دةبَيت 

دذبةر نين. لة دووانة  دووانة لَيكدذةكان ئةوةندةش كة مةزةندةي بؤ دةكرَيت، 

لَيكدذةكاندا نةك هةر ثَيوةندييةكي دذبةرانة لةنَيوان دوو اليةني بةرباس، بةَلكو 

جؤرة ثِر ثَيض و ثةناييةكي سةيروسةمةرةش دَيتة بةر ضاو. بؤ نموونة، بِرواننة 

دذبةرايةتيي نَيوان ”رووناكي“ و ”تاريكي“. بة دَلنياييةوة رووناكي بة شَيوةيةك لة 

شَيوةكان ثَيويستيي بة تاريكي هةية. ئةطةر تاريكي نةدةبوو، رووناكيش بووني 

بَي  بة  نةماندةناسييةوة.  و  نةدةزاني  ثَيمان  ضيتر  كة  سؤنطةيةوة  لةو  نةدةبوو 

كة  شتَيك  تةنيا  -واتة  دةبوو  رووناكيمان  دَلنياييةوة  بة  اليةنَيكةوة  لة  تاريكي، 

بووني دةبوو رووناكي بوو- بةآلم بة بووني رووناكيمان نةدةزاني و لَيي ئاطادار 
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نةدةبووين. كة واية لة حاَلةتةدا ضةمكي رووناكيمان نةدةبوو، ضونكة ئةو شتةي 

ثَيي دةَلَيين رووناكي (كة لة هةمان كاتدا نيشاندةري ئةو زانيارييةية كة ئةطةري 

نا-رووناكيش بووني هةية) بووني نةدةبوو. هةر بؤية لةوانةية بؤمان هةبَيت ئةم 

مةِر نا-رووناكي)  لة  ئَيمة  زانياريي  تاريكي (واتة،  بووني  كة  طؤِرَي  بَينينة  باسة 

اليةني  كة  ئةوةية  سةرنجِراكَيش  و  سةير  خاَلي  دةخوَلقَينَيت.  رووناكي  ضةمكي 

ذَيرةدةست لةم دووانة لَيكدذةدا مةرجَيكي ثَيويستة بؤ خودي ئةم دذبةرايةتيية 

هةر  اليةني  دوو  طرينطة.  باآلدةست  دةَلَين  وةك  اليةني  هَيندةي  بؤية  هةر  و 

سؤنطةي  لة  رووناكي  دةكرَين:  ثَيناسة  يةكتر  سؤنطةي  لة  دذبةرَيك  كؤمةَلة 

سؤنطةي  لة  ئاوةز  ثيسي،  سؤنطةي  لة  ثاكي  درؤ،  سؤنطةي  لة  راستي  تاريكي، 

سؤنطةي  لة  سرووشت  و  تر  ئةوي  سؤنطةي  لة  هاوشَيوةيي  نائاوةزمةندي، 

درؤ  ئةطر  سةرهةَلدةدةن.  جياوازيكارييةوة  هةناوي  لة  مانا  لَيرةشدا  كولتوور. 

نةدةبوو، ضةمكي ناثاكي  ئةطةر ثاكي  نةدةطرت؛  واتاي راستي بيضمي  نةدةبوو، 

جياوازيكارييةوة  رَيطةي  لة  مانا  كة  ئةوةي  دواي  نةدةبوو.  دروست  ضةثةَلي  و 

بيضمي طرت، ئَيمة هةندَيك لة ماناكان لة ثَيطةي باآلدةست دادةنَيين و هةندَيك بة 

ذَيرةدةست لة قةَلةم دةدةين. لة هةندَيك حاَلةتدا ئةم دذبةرايةتيية لةنَيوان اليةني 

باآلدةست و اليةني ذَيرةدةست بة تةواوةتي ماقووَل دَيتة بةر ضاو بؤ وَينة، ضاكة 

لة هةمبةر خراثة، يان راستي لة هةمبةر درؤ. هةندَيك لةو حاَلةتانة كة تَييدا اليةنَيك 

هؤي  دةبنة  دةدرَيت،  قةَلةم  لة  ذَيرةدةست  اليةنَيك  و  هةذمار  دَيتة  باآلدةست 

سثي  نَيوان  دذبةرايةتيي  حاَلةتي  وةك  جيدي،  ئاريشةي  كؤمةَلَيك  ئاراي  هَينانة 

و رةش، يان ثياوةتي لة هةمبةر ذنايةتي، بةآلم كاريطةرَيتيي دووانة لَيكدذةكان 

هةر ضييةك بن، هةمووكات رةطوِريشةيان لة جياوازيكاريداية. شرؤظةكردني ئةم 

دذبةرانة و وةك دةَلَين داماَليني بةرطي ئةم دووانة لَيكدذانة، واتة ئةو كارةي كة 

 (decenter) لة دَيِرةكاني سةرةوةدا كردمان، بة واتاي سةندنةوةي ناوةندَيتيي

دذبةرايةتييانة  ئةو  اليةني  دوو  هةر  كة  ئةوةي  نيشانداني  و  باآلدةستة  اليةني 

تةنيا لة سؤنطةي جياوازيكارييةوة ئةطةر و هةلي بوونيان بؤ دةِرةخسَيت. 

 دريدا باش لةوة ئاطادارة كة زماني خودي ئةو، ض ئاخافتن بَيت و ض نووسين، 

ثةيِرةوي ئةسَلي جياوازيكاري و وةخرانة. دريدا هةر وةتر دةزانَيت زماني ئةو 

لة كاريطةرَيتييةكاني ناوةندخوَلقَيني، كة زمان لة سؤنطةي مانا شاراوة لة ئةذمار 

نةهاتووةكاني هةيةتي، رَيطاي دةربازبووني نيية. تةنانةت رةخنةكاراني زَيدةِرةوي 

زمانيش بؤ ثَيكهَيناني ثَيوةندي دةشَيت هةر لةو ميدياية كةَلك وةربطرن كة كاري 

رةخنةيي لةسةر دةكةن. رةخنة زمانَيك بةكار دةهَينَيت، بناغةكةي سست دةكات 
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تةئسيرةكاني  و  تاو  سؤنطةي  لة  زمانةش،  ئةو  و  دةخات  وةلةرزة  ثايةكةي  و 

جاروبار  دريدا  دةكات.  الواز  رةخنة  بناغةي  خؤيدا،  لةجَيي  خوَلقاندن،  ناوةندي 

كَيشان  راست  و  ضةث  هَيَلَيكي  رَيطةي  لة  خؤيدا،  سةرةتاييةكاني  بةرهةمة  لة 

بةسةر هةندَيك لةو وشانةي لة كاري دةكرد، بة جؤرَيك لة جؤرةكان ئاماذةي 

بة ئةم هاوذينييةي نَيوان رةخنة و بابةتي رةخنة دةكرد. لة رَيطاي خستنة طةِري 

ثرؤسةي سِرينةوة -ئةو سةردَيِرةي كة ئةو بؤ ئةم طةِريانةي هةَلبذاردووة- ئةو 

لة وشةكان كةَلك وةردةطرَيت، بةآلم لة هةمان كاتدا ئاطادارمان دةكاتةوة كة ئةم 

وشانة ثَيناسةكةري ئةو بنةما زمانييانةن كة ئةو هَيندة زَيدةِرةوانة طوماني لَي 

كردوون. لةوانةية بَلَين دريدا لةم نَيوانةدا طيري خواردووة: ئةو ناتوانَيت كةَلك 

لة زمان وةربطرَيت، بةآلم لة هةمان كاتدا بؤي نيية لة زمان كةَلك وةرنةطرَيت. 

بارودؤخَيك  (واتة  نةخواردووة  طيري  ئةوةدا  يان  ئةمة  بارودؤخَيكي  لة  دريدا 

ناتوانين  يان  متمانةية،  جَيي  وةربطرين، ضونكة  كةَلك  زمان  لة  دةتوانين  يان  كة 

هةم  بارودؤخي  لة  بةَلكو  نيية)،  متمانة  جَيي  ئةوةي  لةبةر  وةربطرين  لَي  كةَلكي 

ئةمة، هةميش ئةوةدا طيري خواردووة: ئَيمة ناتوانين متمانةمان بة زمان هةبَيت، 

كةضي لة هةمان كاتدا كةَلكي لَي وةردةطرين. ئةم دؤخة، هاوشَيوةي ئةو دؤخةية 

كة لة ثَيكهاتةشكاندني دووانة لَيكدذةكاندا بووني هةية. لةبري ئةو دذبةرانةي كة 

دووانة  لة  رووبةِرووي ئةو اليةنانة  لةئارادا نيية، ئَيمة  جياكردنةوةيان  ئةطةري 

لَيكدذةكان دةبينةوة كة بة تةواوةتي ئاوَيتةي يةكدي بوونة. لة ثَيكهاتة شكاندني 

دووانة لَيكدذةكانيشدا بارودؤخي ئةمة يان ئةوة، رَيطة بؤ بارودؤخي هةم ئةمة، 

هةميش ئةوة خؤش دةكات. 

ذَيدةر:ذَيدةر:

Bertens. Johannes Willem

Literary Theory: The basics
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لةو  زةريا)،  و  (ثيرةمَيرد  و  ضةك)  لة  (ماَلئاوايى  ثةرتوكةكانى  نووسةرى 

بؤى  و  بِرةخسَينَيت  مرؤظ  بؤ  تةنهايى  كؤمةَلطا  سةروةختَي  هةر  بِروايةداية 

نةبنة مايةي بارطراني، ئةو مرؤظة دةتوانَيت بنووسَيت، بةآلم باشترين نووسين 

سةردةمَي لةدايك دةبَيت كة عاشق بيت.

ئةرنست هةمةنطواى لة (٢١ى تةممووزى ١٨٩٨ز) لة (ئؤك ثارك)ى ئةيالةتى 

(طريس)ى  و  ثزيشك  ثيشة  بة  باوكى  (كالرنس)ى  دونيا،  هاتووةتة  ئيلينويز 

دايكيشى مامؤستاى ثيانؤ و ئاواز بوو. 

بؤ  (١٩١٧ز)  ساَلى  لة  ئامادةيي،  قؤناغى  تةواوكردنى  دواى  لة  هةمةنطواى 

ماوةيةك لة (كانزاس سيتي) وةك ريثؤرتواني مانطنامةى (ستار) كةوتة كار.

لة جةنطى يةكةمي جيهانيدا بؤ سةربازي بانطهَيشت كرا، بةآلم بةهؤى الوازيى 

تواناى بينينى ضاوةكانييةوة، لة خزمةت بةخشرا و بووة شؤفَيرى ئةمبؤآلنسى 

مانطى سوور لة نزيك بةرةى ئيتاَليا، لة (٨)ى تةممووزي (١٩١٨ز)دا بريندار بوو، 

راز و نهَينييةكانى نووسةرايةتى
طفتوطؤيةك لةطةَل (ئةرنست هةمةنطواي)

و. لة فارسييةوة: كارزان محةمةدو. لة فارسييةوة: كارزان محةمةد
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بؤ ماوةى ضةندين مانط لةسةر تةختى نةخؤشخانة مايةوة. 

ميتؤدة تايبةتييةكةى لة نووسيندا، هةمةنطواى كرد بة نووسةرَيكى بَي هاوتا 

و زؤر كاريطةرى هةبوو. 

(لة  ناوى  لةذَير  ضيرؤكةكانى  كورتة  زنجيرةى  يةكةمين  (١٩٢٥ز)  ساَلى  لة 

سةردةمى ئَيمةدا) بآلوكرايةوة، تيايدا بة باشى ميتؤدى تايبةت بة نووسينةكانى 

رةنطى دابووةوة. 

ذنان،  بةبَي  (ثياوان  لة  هةريةك  بؤ  ئاماذة  دةتوانين  بةرهةمةكانيدا،  كؤى  لة 

ماَلئاوايى لة ضةك، طردؤلكة سةوزةكانى ئةفريقا، ثيرةمَيرد و زةريا) بكةين. 

هةمةنطواى لة (٢ى تةممووزى ١٩٦١ز) لة (Ketchum) كة دةكةوَيتة ئةيالةتى 

طوللةيةك  هةَلة  بة  راوشكارةكةي،  تفةنطى  خاوَينكردنةوةى  كاتى  لة  ئةيداهؤ، 

دةتةقَي و بةرى دةكةوَيت. بة مةرطى ئةو، درةخشانترين رووخسارى ئةدةبياتى 

لةطةَل  ذيانيدا  ماوةى  لة  طفتوطؤيةش  ئةم  بوو،  ئاوا  ئةمريكا  بيستةمى  سةدةى 

طؤظارى (ثاريس ريظيو Paris Review) ئةنجامى داوة.

هةمةنطواى لة ساتى نووسيندا رادةوةستَي!، ئةمة يةكَيكة لة نةريتة بةراييةكانى، 

بةو  ذوورةكةى  دةنووسَيت.  بةياندا  سثَيدةى  لة  ثرؤذةيةك  هةموو  سةرةتا 

هةموو ثةرش و بآلوييةوة كة لة يةكةم تَيِروانيندا دَيتة بةرضاوانمان، نيشاندةرى 

حةوسةَلةى  بةآلم  ثاكوخاوَينة،  بنةِرةتدا  لة  كة  ماَلةكةية  خاوةن  دَلةِراوكَيى 

بةالى  شتانةى  ئةو  بةتايبةتى  نيية.  خؤى  لة  شتَيكى  هيض  دوورخستنةوةى 

هةمةنطوايةوة، دَلطيرييةكى سؤزدارانةيان هةية.

ضِرةوة  بيركردنةوةيةكى  بة  رادةبَيت،  خةو  لة  بةيانَي  سثَيدةى  هةمةنطواى 

خؤى سةرقاَلى نووسين دةكات، كاتَيك كارةكةى بةباشى بضَيتة ثَيش، ئارةقَيكى 

ماَلةكةى  ثاشان  دةدات،  نووسين  بة  درَيذة  ئَيوارَي  دةمةو  تا  دةردةدات.  زؤر 

بةرةو بةردةآلنةكان جَيدةهَيَلَيت، ئةو شوَينةى كة رؤذانة نزيكةى نيو ميل تيايدا 

مةلة دةكات.

دةتوانيت كةمَي دةربارةى ثرؤسةى نووسينتان بدوَييت، ض كاتَي كار دةكةيت، 

ئايا بةرنامةيةكى دياريكراوت هةية؟

سثَيدةى  لة  هةر  دةكةم،  كار  ضيرؤكَي  ياخود  ثةرتوكَيك  لةسةر  كاتَي 

بةيانييةوة تا دةمةو ئَيوارَي، دةنووسم. هيض كةسَي نيية تا ببَيتة مايةى ئازار و 

مةينةتي بؤ ذيانم و كةشوهةواش شياوة، دَيمةسةر كارةكةم و بة نووسين طةرم 

دادَيم. ئةو شتةى نووسيومة، دةيخوَينمةوة، دةزانم دواى ئةوة ض روودةدات و 
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لةوَيوة درَيذةى دةدةمَي. هةوَل دةدةم تا رؤذى دواتر كة سةرلةنوَي سؤراغى 

سثَيدة  (٦)ى  كاتذمَير  دةكةم.  جةستةيدا  بةبةر  رؤحي  دةكةمةوة،  ضيرؤكةكةم 

دةست ثَيدةكةم، لةوانةية تا ئَيوارَي ياخود كةمَي زووتر سةرقاَل بم. كاتَي دةست 

لة نووسين دةكَيشمةوة، ضةندة دةست بةتاَل دةبم، هَيندةش لَيوانلَيوم. هيض شتَي 

ناتوانَيت ئازارم بدات. 

ئايا لةثَيناو باشنووسيندا، ثَيويستمان بة هةستَيكى ثؤزةتيظ هةية. جارَيك بة 

منت طوت كة تةنها كاتَي دةتوانيت بة باشى بنووسيت، كة عاشق بيت. ئايا دةتوانى 

ئةمة ثتر روون بكةيةوة؟

 ض ثرسيارَيكة! بةآلم دةبَيت نمرةيةكى باش بدةمة ئةم هةوَلةتان! هةرساتَي 

مرؤظ،  بؤ  بارطرانى  مايةى  نةبَيتة  و  بهَينَيت  مرؤظ  تةنهايى  لة  واز  كؤمةَلطا 

مرؤظ  كة  دةنووسرَين  ساتانة  ئةو  نووسينيش  باشترين  بنووسَيت.  دةتوانَيت 

عاشق بَيت. 

باشتر  لةثَيناو  مةسةلةية  ئةم  ئايا  ضيية،  ئارامي  و  ئاسايش  لةسةر  بؤضوونت 

نووسيندا ثَيويستة هةبَيت؟

ئةطةر ذيانت هَيندةى كار خؤش بوَيت، لةثَيناو مانةوة لةهةمبةر نيطةرانييةكاندا 

و  خوليا  و  حةز  تاكة  نووسين  كاتَي  هةبَيت.  بةهَيزترت  كةسايةتييةكى  دةبَيت 

مةزنترين ضَيذى ذيانتان بَيت، ئةو ساتة تةنها مةرط دةتوانَيت رَيطةى لَي بطرَيت. 

(دَلةِراوكَي) تواناى نووسينت لَي دةستَينَيتةوة. نةخؤشي لةو رووةوة خراثة كة 

دةتكاتة  نةستيانة  بةشَيوةيةكى  ئةمةش  دَلةِراوكَي،  دروستبوونى  مايةى  دةبَيتة 

سَيرة و نيشانةي خؤي و توانستةكانت لةنَيودةبات. 

ئايا بةوردى ئةو ساتةت لة يادة كة بِريارت دا ببيتة نووسةر؟

 نةخَير! من هةميشة دةمويست ببمة نووسةر.

لة ديدطاى تؤوة، باشترين راهَينانى دةروونيى بؤ ئةو كةسةى بيةوَيت ببَيتة 

نووسةر، ضيية؟

راستييةكةى وةها باشترة بِرواتة دةرَي و خؤى بةداردا بكات، ياخود بةبَي 

هيض ثاداشتَيك بة داردا هةَلبواسرَيت تا ناضار بَيت بةوثةِرى تواناكانييةوة و بة 

باشترين شَيواز بنووسَيت. 
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لةم  سوود  دةتوانَيت  كةمةوة  بةاليةنى  نووسين،  دةستثَيكى  بؤ  ضةشنة  بةم 

ضيرؤكى داركاريية وةربطرَيت. 

و  طرووثبازي  (هةستَيكى  جؤرة  هيض  ئايا  بيستةمدا،  سةدةى  ثاريسى  لة 

كوتلةكاري)ت لةطةَل نووسةران و هونةرمةنداني ديكةدا هةبوو؟

نةخَير، هيض هةستَيكى طرووث و طرووثكاريمان نةبوو. ئَيمة ِرَيزمان لةيةكتر 

بوون  طةورةتر  ديكةيان  هةندَيكي  و  بوون  من  هاوتةمةنى  هةندَيكيان  دةطرت، 

وةك: طريس، ثيكاسؤ، براك و هةندَيكى ديكةى وةك جويس و... هتد.

دوور  نووسةران  هاوِرَييةتى  لة  دوايى  ساآلنةى  لةم  ضاوان  ثَيش  وادَيتة 

كةوتبيتةوة، بؤضي؟

 ئةمة زؤر ئاَلؤزة، هةتا لة نووسيندا بةرةوثَيش هةنطاو بنَيي، ثتر دةكةويتة نَيو 

بةرةو  ديكةيان  هةندَيكى  دةمرن،  هاوِرَيكانت  دَيرينترين  و  باشترين  تةنهاييةوة. 

كاتَي  بةآلم  دةبيتةوة،  شاد  بةديداريان  دةطمةن  بة  و  دةكةن  كؤض  دوور  شوَينى 

دةنووسم هةروةك ئةو رؤذة دَيرينانة واية كة لةطةَل يةكتردا لةنَيو كافَي بووين، 

يةكتر  هاريكاريى  دةكةيتةوة،  دروست  يةكتردا  لةطةَل  هاوشَيوة  ثةيوةندييةكى 

دةكةين و هةندَيكجاريش نامةي ثِر لة شادمانى و قسةى خؤش ئاَلوطؤِر دةكةين، 

بةتةنهايت،  كات  زؤربةى  هةمانكاتدا  لة  باشة،  و  دروست  ديالؤطَيكي  ئةمةش 

ئةمةش شَيوازَيكة كة دةبَيت مامةَلةى لةتةكدا بكةيت. ئةو زةمةنةى بؤ كاركردن 

لةبةردةمتداية، رؤذ بةِرؤذ كةم دةبَيتةوة، ئةطةر ئةو دةرفةتةش لةدةست بدةيت، 

ئةوا هةست بة ئةنجامدانى طوناهَي دةكةيت كة لَيخؤشبوونيشى تَيدا نيية. 

كَي بة سةرمةشقى ئةدةبياتى خؤت دةزانيت، ئةو كةسانةى كة زؤرترين وانةيان 

لَي فَيربوويت؟

ضيخؤف،  داستايؤفسكي،  تؤَلستؤي،  باخ،  ستانداب،  فلؤبَيرت،  تواين،  (مارك   

جؤن دؤن، شكسثير، مؤتزارت، دانتة، ظَيرذيل، طويا، سيزان، ظان كوخ، طؤطؤَل و... 

يةك رؤذ دةخايةنَيت تا ناوى هةمووان بهَينم. 

دةستةبةرم  كة  بدوَيم  ثَيطةية  ئةو  دةربارةى  دةكةم  بةوة  حةز  ثتر  ثاشان 

نةكردووة، نةك ئةو مةسةالنة وةبير خؤم بهَينمةوة كة كاريطةرييان لةسةر ذيان 

و كارةكانم جَيهَيشتووة، ئةمةش ثرسَيكى كؤن نيية. ئةم ثرسيارةم بةالوة باشة، 

بةآلم شَيلطيرانةية و ثَيويستى بة شرؤظةيةكى هؤشيارانةية. من ناوى شاعيرانم 
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هَينا و بة ناوى ئةوان دةستم ثَيكرد، هةروةك ضؤن نووسةران فَيرى ضلؤنايةتى 

نووسين بوون، بةندةش لة ئةوانةوة فَيربووم. لة من دةثرسى ضلؤن وةهاية؟ بؤ 

شرؤظةى ئةمةش، يةك رؤذَيكمان دةوَيت. ثَيمواية ئةوةش روون و ئاشكراية كة 

مرؤظ ضلؤن فَيري نووسينى ئاواز و موزيك و شرؤظةى هارمؤني فَير دةبن.

ئايا هةرطيز سازت ذةندووة؟

ثَيشتر كةمانم لَيداوة، دايكم يةك ساَلى تةواو لة قوتابخانة دوورى خستمةوة 

تا موزيك و ئاواز فَيرببم. ثَيى وابوو توانستى ئةوةم تَيداية، بةآلم من بةتةواوةتى 

بَي بةهرة بووم. ئَيمة لةنَيو طرووثى موزيكي شانؤدا، موزيكمان ثَيشكةش دةكرد، 

خوشكةكةم كةمان و دايكيشم ثيانؤى لَيدةدا. من لة هةموو كةسي دونيا خراثتر 

كةمانم لَي دةدا. بَيطومان ئةو ساَلةى لة دةرةوةى قوتابخانة بووم، كاري ديكةشم 

دةكرد. 

ثَيتواية لةنَيو رؤمانةكةتدا، جؤرة سيمبوليزمَيكى تَيداية؟

رةخنةطران  هةميشة  ضونكة  هةن،  تَيدا  سيمبوليان  كؤمةَلَيك  ثَيمواية 

دةيدؤزنةوة. راستت دةوَيت نامةوَيت دةربارةيان بدوَيم و لةو رووةوة ثرسيارم 

ئاراستة بكةيت. طةلَي سةختة كة ثةرتوك و ضيرؤك بنووسي و داوات لَي بكةن 

سةبارةت بة بةرهةمةكانت بدوَيي، ئةمة كار و ثيشةى شرؤظةكارانيش بَي بِرةو 

دةكات. كاتَيك ثَينج ياخود شةش يا ضةندين شرؤظةكارى باش بتوانن بةم كارة 

وةربدةم؟  ثيشةكةيان  لة  دةست  دةبَيت  بؤ  من  كةواتة  بدةن،  ذيانيان  بة  درَيذة 

تيادا  ديكةى  شتَيكى  هةر  بيخوَيننةوة!  خؤتان  ضَيذى  بؤ  دةينووسم،  من  ئةوةى 

بدؤزيتةوة، دةرةنجامى ئةوةية كة خؤت هاويشتووةتة نَيو خوَيندنةوةوة.

دةربارةى  مةترسيدارة  نووسةر  بؤ  كة  لَيدا،  ئةوةت  زةنطى  جارَيك  دَي  وةبيرم 

تةنها  دةكةيةوة،  بير  وةها  بؤضى  نووسينداية.  ثرؤسةى  لة  هَيشتا  بدوَيت  كارَيك 

لةبةرئةوة ثرسيارةكةم دةكةم، ضونكة ثَيمواية هةندَي لة نووسةرانى وةك: مارك 

تاقي  طوَيطرانيان  لةسةر  نووسينةكانيان  وايَلد  ئؤسكار  و  تَيربةر  جةيمز  تواين، 

دةكةنةوة ثاشان دةيخةنةِروو. 

تَيست  طوَيطرانى  لةسةر  فين)ى  (هاكلبةرى  هةرطيز  تواين  مارك  ناكةم  بِروا 

تا  كردبَيت  ناضاريان  طوَيطرةكان  رةنطة  ئةوا  بَيت،  ضةشنة  بةو  ئةطةر  كردبَيت! 

شوَينة باشةكان الببات و شوَينى خراثى بؤ زياد بكات! كةسة نزيكةكانى وايَلد، لةو 
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بِروايةدابوون ئةو ثتر طوتاربَيذَيكى باشة نةك نووسةرَيكى باش! ئةطةر جةيمز 

قسة  شَيوازةش  بةو  بيتوانياية  دةينووسي،  ثَيى  باشةي  ضةشنة  بةو  تَيربةريش 

بكات، ئةوا بةدَلنياييةوة يةكَيك دةبوو لة باشترين و دَلطيرترين طوتاربَيذةكان.

 

و  طةشانةوة  لةثَيناو  كؤششت  و  شرؤظة  ضةندة  بدركَيني  ئةوة  دةتوانيت  ئايا 

ثةرةثَيدانى ئةم ميتؤدة جياوازةتاندا كردووة؟ 

شَيوازةى  ئةو  بَلَيم  دةتوانم  دةكات.  ماندووم  و  درَيذة  ثرسيارَيكى  ئةمة   

لة  نزيكايةتييةك  جؤرة  بةطشتى  دةكةن،  ناوزةدى  ميتؤد  بة  ئةماتؤرةكان 

هيض  بةطشتي  نةبووبَيت.  ثَيشتر  كة  شتَيكة  بةرهةمَينانى  بؤ  هةوَلةكانياندا 

كالسيكَيك لَيكضوونى لةطةَل كالسيكةكانى ثَيش خؤيدا نيية. سةرةتا خةَلك تةنها 

اليةنة سةير و نامؤكةى دةبينن، ئةوان ناتوانن ثةى ثَي ببةن. كاتَي بةهرةمةندان 

ئةو رَيوشوَينة دةطرنةبةر، خةَلكيش ثَيى واية ئةم لَيكضوونة جؤرة ميتؤدَيكة و 

زؤربةيان كؤثى يةكتر دةكةن. ئةم مةسةلةش بَيطومان مايةى نيطةرانيية.

 

دةبَيت،  فؤرمةَلة  ئاستَي  ض  تا  هةستتدا  لةنَيو  كورتةضيرؤك  طشتييةكانى  هَيَلة 

ئايا لة ساتى نووسيندا طؤِرانكاريى لة هَيَلة طشتييةكة ياخود كةسايةتييةكانى نَيو 

ضيرؤكةكةدا دةكةيت؟

هةندَيكجار ضيرؤكةكة دةزانم و هةندَيكجاريش لة ساتى نووسيندا دةيسازَينم، 

هيض وَينايةكم بؤ ئةوة نيية كة بزانم كؤتايى ضيرؤكةكةم بةكوَي دةطات. هةموو 

لةنَيو  جوَلة  و  بزاوتن  شتةش  ئةم  هةر  دةطؤِرَين،  نووسيندا  ساتى  لة  شتةكان 

كة  ئارامة  هَيندة  جَيطؤِركَيية  ئةم  هةندَيكجاريش  دةخوَلقَينَيت.  ضيرؤكةكةدا 

ناتوانرَيت هةست بة جوَلةكةى بكرَيت، بةآلم هةميشة طؤِران و جَيطؤِركَي هةية. 

ئايا ئةم مةسةلةية بؤ رؤمانيش هةر دروستة، ياخود بةرلة دةستثَيكى نووسين، 

سةرجةم نةخشةكان كامَل دةكةيت و ثاشان تا كؤتايي ثَيوةى وابةستة دةبيت؟

رؤذَي  هةموو  هةبوو،  طرفتَيكم  دةدرَين؟)  لَي  كَي  بؤ  (زةنطةكان  رؤمانى  بؤ 

ثَيوةى سةرقاَل بووم. بةشَيوةيةكى طشتى دةمزانى ضى لة رؤمانةكةدا روودةدات، 

بةآلم رؤذانة رووداوةكانى نَيو رؤمانةكةم دةسازاند.

ئايا بةالى تؤوة ئاسانة لة ثرؤذةيةكى ئةدةبييةوة بةرةو سؤراغى ثرؤذةيةكي 

ديكة بِرؤيت، ياخود ئةو ساتةى دةستت بة ثرؤذةيةك كرد تا كؤتاكةى هةر كارى 
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تيادا دةكةيت؟

راستييةكةى من كارى شَيلطيرانةم راوةستاندووة تا وةآلمى ئةم ثرسيارانةت 

بدةمةوة، ئةمةش دةيسةلمَينَيت كة هَيندة طةمذةم شياوى سزام و سزاش دةدرَيم! 

نيطةران مةبة!.

ئايا خؤت لة طؤِرةثانى ملمالنَي لةطةَل نووسةراني ديكةدا دةبينييةوة؟

 هةرطيز! هةميشة هةوَلم داوة تا باشتر لة ذمارةيةك لةو نووسةرانة بنووسم 

هةندَيكجار  بووم.  دَلنيا  نرخيان  و  بةها  لة  ئةوانةى  كردووة،  دواييان  كؤضى  كة 

ضانس يار و هاودةمم بووة و شتى باشترم لة ئةوان نووسيوة. 

لة  كةسايةتيانةى  ئةو  ئايا  نةكرد،  طفتوطؤمان  كةسايةتييةكان  بة  سةبارةت 

بةرهةمةكانتدا هةن، راستةوخؤ لةنَيو ذيانى راستةقينةوة هةَلقوآلون؟

زؤرينةى  بةآلم  هَيناومن،  ئاساييةوة  ذيانى  لة  هةندَيكيان  نةخَير!  بَيطومان 

مرؤظةكان  ئةزموونى  و  تَيطةيشتن  و  زانياري  بنةماى  لةسةر  كةسايةتييةكان 

وةدةستم هَيناون ياخود خوَلقانراون.

ضَيذ لة خوَيندنةوةى نووسينةكانت وةردةطريت بةبَي ئةوةى هةست بكةيت كة 

ثَيويستة طؤِرانكاريى لة هةندَيكياندا بكةيت؟ 

ساتانةش  ئةو  بكةم،  ثةيدا  باشتر  هةستَيكى  تا  دةيانخوَينمةوة  هةندَيكجار 

دذوار  هةميشة  نووسين  كة  لةيادة  ئةوةم  هةميشة  و  دذوارة  كارَيكى  نووسين 

بووة، هةندَيكجاريش بةالمةوة مةحاَل بووة.

ئايا لة ثرؤسةى نووسيندا، ناونيشان بؤ ضيرؤكةكان دادةنَييت؟

هةَلدةبذَيرم!  ناو  ليستَيك  كرد،  تةواو  ثةرتوكةكةم  ئةوةى  دواى  نةخَير!، 

و  الياندةبةم  يةك  بة  يةك  ثاشان  ناونيشان،  سةد   (١٠٠) دةطاتة  هةندَيكجاريش 

طةلَيكجار هةمووانم سِريونةتةوة! 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

ماهنامة الكتروني كتاب نيوز، مرداد ١٣٩٠، راز و رمزهاي نويسندطي همينطوي

http://www.ketabnews.com/detail-29403-fa-1.html
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لة  بوو  نوآ  شَيوازَيكي  دامةزرَينةري  بةريتاني،  نووسةري  ديكنز،  ضارلز 

ئةدةبي داستانييدا. ”رؤماني كؤمةآليةتي“ كة لةطةأل ديكنز هاتة ئاراوة، دةرةنجامي 

شؤِرشي  يةكةمين  دةرةنجامةكاني  لة  يةكَيك  وةك  طشتطيرة  هةذارييةكي 

ثيشةسازيي لة ئةوروثا. 

ديكنز كة بة باشي هةذاري دةناسي و تَيكةَلي ببوو، لة رؤمانةكانيدا بة دَلسؤزيي 

بةزةيي  بآ  و  تووِرة  كؤمةَلي  لة  نةدارةكان  و  هةذار  لة  باس  هاوخةمييةوة  و 

ئةو سةردةمةدا دةكات. ئةو بةهؤي ئةو وةسفة جوانانةي كة لة بةرهةمةكانيدا 

كة  كةسايةتييانةي  ئةو  بةهؤي  هةروةها  دةينواند،  مرؤظ  ضارةِرةشيي  لة 

رةسةن  لَيهاتوو،  ئةوة  سةرةِراي  و  هةَليدةبذارد  بازاِر  و  كؤآلن  خةَلكي  لةناو 

نايةكسانيي  لة  تووندةكاني  رةخنة  بةهؤي  هةروةها  و  بوون  بيرنةكراو  لة  و 

كؤمةآليةتي و هةذاري، لة كاتي ذيانيدا يةكَيك لة خؤشةويستترين نووسةراني 

و  زمانةكان  زؤربةي  سةر  وةرطَيِردراونةتة  ديكنز  بةرهةمةكاني  بوو.  بةريتانيا 

لة رووي رؤمانةكانييةوة طةلَيك فيلم و شانؤ و ئؤثَيرايان دروستكردووة و لة 

سينةماكاني جيهان خراونةتةِروو و نمايش كراون. 

ضارلز ديكنز و رؤماني كؤمةآليةتي

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهينو. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين
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ژما ضاودَيري وردبين و ورياي رووداوة كؤمةآليةتييةكان ضاودَيري وردبين و ورياي رووداوة كؤمةآليةتييةكان 

ديكنز لة كؤمةَلَيك رؤماني وةكو ”ئؤليظةر تويست“ و ”دةيظيد كاثَيرفيَلد“دا بة 

وةها هاودةردي و هاوخةمييةوة باس لة مرؤظة هةذار و نةدارةكان دةكات، كة 

تةنيا نووسةرَيك دةتوانَيت ئةوة بكات كة بؤ خؤي لةطةأل هةذاري و بآبةشبوون 

و ضارةِرةشي دةست و ثةنجةي نةرم كردبَيت. 

باوكي ديكنز ذمَيرياري هَيزي دةريايي بةريتانيا بوو و بة طشتي سةردةمي 

هات  زؤر  قةرزدارييةكي  تووشي  باوكي  بةآلم  هةبوو،  باشي  منداَلَيتييةكي 

لة  واز  بوو  ناضار  و  بوو  مَيردمنداأل  كاتةدا  لةو  ديكنز  و  بةنديخانةوة  كةوتة  و 

خوَيندن بَينَيت و لة كارطةيةكدا ئيش بكات. ئةو هةروةها بة باشي ئاطاداري ذياني 

بارةندازةكان بوو لة بةندةري لةندةن. ئةو ئةزموونانة لة طرنطترين رؤمانةكانيدا 

رةنطيداوةتةوة و نيشانةي ئةو راستييةية كة لة ضيرؤكنووسيدا ”ئةزمووني ذيان“ 

طرنطييةكي زؤري هةية. 

ديكة  جارَيكي  تواني  كرا،  ئازاد  زيندان  لة  ديكنز  باوكي  كة  ئةوةي  دواي  لة 

وةك  كة  ئامانجةي  بةو  دةكرد  فَيرخوازيي  ئيشي  ئةو  قوتابخانة.  بؤ  بضَيتةوة 

ياريدةدةري ثارَيزةر بتوانَيت ئيش بكات. قؤناغي ئيشي فَيرخوازي بة ناتةواوي 

جَيهَيشت و دةستي بة ئيشي رؤذنامةنووسي كرد. سةرةتا لة رؤذنامةي مؤرنينط 

كرانيكل (Morning Cronicle) كؤمةَلَيك راثؤرتي لة دادطاييكردنة ثِر كَيشةكان 

بآلوكردةوة، بةآلم دواتر زؤر زوو روويكردة رؤذنامةوانيي فةرهةنطي. 

ديكنز سةرةتا بة نياز نةبوو رؤمان بنووسَيت، بةَلكو يةكةمين بةرهةمي ئةو 

بةشَيوةي   (The Adventures of Oliver Twist) تويست“  ”ئؤلَيظةر  لةوانة 

زنجيرةيي لة رؤذنامةكاندا بآلو دةكردةوة بةو ئامانجة كة سةبارةت بة هةذار و 

نايةكسانيية كؤمةآليةتييةكان رؤشنطةريي كردبَيت و سةرنج و بؤضووني خةَلك 

بةرةو هةذار و دةستكورتةكان رابكَيشَيت. كاريطةريي رؤذنامةواني بة باشي لة 

كة  ئةوةشة  لةبةر  هةر  بكرَيت.  بةدي  دةكرآ  ديكنزدا  ثِرخوَينةرةكاني  بةرهةمة 

بةرهةمةكاني ئةو لةوانة ئؤليظةر تويست تا ئةمِرؤكة هةروا نوَي و ثِرخوَينةرن. 

ثؤالنسكي  رؤمةن  كة  بوو  ٢٠٠٥دا  ساَلي  لة  رابردوودا،  ساَلةي  ضةند  لةم  هةر 

جارَيكي ديكة لة رووي ئؤليظةر تويست فيلمي درووست كرد و ئةو ضيرؤكةي 

خستة سةر ثةردةي سينةماكاني جيهان و ضةندين ميليؤن كةس بوونة بينةري. 

بةهةرحاأل يةكةمين رؤماني ديكنز لة رؤذنامةكاندا ساَلي ١٨٩٣ بآلوكرايةوة. 
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ناوي ئةو رؤمانة  The Pickwick Papers)) بوو، رؤمانَيكي دؤن كيشؤتئاسا 

و  سام  خزمةتكارةكةي  و  ثيكووك  ئاغاي  ناوي  بة  تةوةري  كةسايةتييةكي  بة 

رووداوة سةرسامهَينةرةكان كة بؤ ئةوان روو دةدات. 

ذياني مرؤظة كةم داهات و منداَلة بآ بةشةكان: ذياني مرؤظة كةم داهات و منداَلة بآ بةشةكان: 

جؤرةكاني  لةطةأل  كؤمةآليةتي  رؤماني  جياوازي  رووي  و  اليةن  طرنطترين 

لة  نووسةر  كةسايةتييةكانداية.  هةَلبذاردني  ضؤنَيتي  لة  رؤماننووسي  ديكةي 

سةرووةكاني  ضينة  رازاوةي  و  شكؤدار  ذياني  بكاتة  روو  كة  ئةوةي  جياتي 

كؤمةَلطا و ئاهةنطي سةما و ميواني و قومار و عةشق و عاشقيية بآ ئةنجامةكاني 

ذياني  و  هةَلدةبذَيرَيت  هةذاردا  خةَلكي  لةناو  كةسايةتييةكاني  دةوَلةمةندةكان، 

ئةوان و تواناييةكانيان لةناو كؤمةَلطةيةكي بآ بةزةيي لةطةأل ضارةِرةشييةكان و 

ذياني تاقةت ثِرووكَيني رؤذانة وَينا دةكات. 

ديكنز هةر بةو يةكةمين رؤمانانةي كة بةشَيوةي ثاوةرةقي لة رؤذنامةكاندا 

 The Life and Adventures of) نيكلَيبي  نيكؤالس  لة  دةكردنةوة،  بآلوي 

The Old Curios-) (١٨٤١) يان دووكاني كؤنةفرؤشي (Nicholas Nickleby

ity Shop) ناوبانط و خؤشةويستي بةدةستهَينا. 

نانةوايةكدا  لة  كة  هةتيوة  منداَلَيكي  ضيرؤكي   (١٨٨٣) تويست  ئؤليظةر 

تاك  كةسي  يةكةم  روانطةي  لة  كة   (١٨٥٠) كاثَيرفيَلديش  دةيظيد  دةبَيت.  طةورة 

دةطَيِردرَيتةوة، ضيرؤكي طةشةكردني منداَلَيكة كة زِرباوكي ئازاري دةدات و بة 

دوكانَيكي  لة  لةندةن  لة  و  هةَلدَيت  ماأل  لة  دةكات،  لةطةأل  هةَلسووكةوتي  خراثي 

شةراب فرؤشيدا ئيش دةست دةخات، لةدواي مردني دايكي و مايةثووضبووني 

بؤ  دةينَيرَيتةوة  دووبارة  ثووري  دةضَيت.  ثووري  الي  بؤ  كاركةي،  خاوةن 

ئةوةي  داوي  لة  و  نووسةرَيتي  و  رؤذنامةواني  دةكاتة  روو  دةيظيد  قوتابخانة، 

لةدةست  ئابووريي  قةيراني  بةهؤي  داراييةكاني  لة  زؤر  بةشَيكي  ثووري  كة 

دةدات، سةرثةرشتي و ئاطاداريي لةو دةكات و لة هةمان كاتيشدا هةوأل دةدات 

لة  تَيوةطالو  كةساني  و  دةسةآلتداران  طةندةَلي  راثؤرتةكان  بآلوكردنةوةي  بة 

نايةكسانيية  و  نةهامةتييةكان  و  هةذاري  راستةقينةكاني  هؤكارة  و  بدت  قاو 

كؤمةآليةتييةكان ئاشكرا بكات. 

روويةكةوة  هةموو  هةر  لة  كاثَيرفيَلد  دةيظيد  رووداوي  ثِر  ذياني  كة  دةبينن 

بة  رؤمانة  ئةو  ديكنز  كة  نيية  خؤوة  لة  ديكنزة.  ضارلز  ذياني  هاوشَيوةي 
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من  وتوويةتي:  ديكنز  نووسيويةتي.  كة  دةزانَيت  رؤمانَيك  خؤشةويستترين 

باوكَيكي باشم بؤ هةموو منداَلةكانم، بةآلم بة نهَيني يةكَيكيانم زؤرتر لة ئةواني 

تر خؤش دةوَيت و ئةويش دةيظيد كاثَيرفيَلدة. 

مةدةني  كؤمةَلطةي  هَيشتا  سةردةمةدا  لةو  كة  بَيت  بةرضاو  لة  ئةوة  دةبَيت 

منداآلن  مافى  كة  ياسايةك  و  ئةوتؤ  يةكطرتووييةكي  نةطةيشتبووة  رؤذئاوا  لة 

ثيشةسازيدا  شؤِرشي  لة  نةبوو.  بووني  بكات،  مسؤطةري  و  بطرَيت  لةبةرضاو 

منداآلن لة كارطة و كانةكان ئيشي زؤر قورسيان دةكرد و زؤريان يان طيانيان 

لةدةست دةدا و يان روويان دةكردة طةندةَلي و دزيكردن. ديكنز لة بةرهةمةكانيدا 

زياتر لة هةموو شتَيك داكؤكي لة مافى مةدةنيي منداآلن دةكات. 

ثارَيزةري بآ بةشان: ثارَيزةري بآ بةشان: 

لة ساَلي ١٨٤٨ ديكنز رؤمانَيكي نووسي بة ناونيشاني ”سروودي كريسمةس“ 

كة  دةطَيِرَيتةوة  ثياوَيك  ضيرؤكي  رؤمانةدا  لةو  ئةو   .(A Christmas Carol)

خؤي  ذياني  كة  دةكةن  ناضاري  و  دَين  الي  بؤ  سوَيسةكان  كريسمةس  شةوي 

بطؤِرَيت. لةو كاتةوة سةرماية و ساماني خؤي بؤ خؤشطوزةراني بنةماَلةكةي و 

هاوةآلني دةخاتةكار. لة ”دامبـي و كوِرةكةي“ (١٨٤٨) (Dombey and Son)دا 

ديكنز بة تووندي رةخنة لة هةلومةرجي ئيشكردن لة كارطة و كانةكان دةطرَيت، 

لة ”ماَلي خةم لَيدراودا“دا (Bleak House) داد و دادطةري بةريتانيا دةخاتة ذَير 

ثرسيارةوة و لة ”سةردةمي كوَيرةوةري“دا (١٨٥٤) بة تووندي رةخنة دةطرَيت لة 

شَيوازي ئيشي ثيشةسازييةكان لة بةريتانيا.  

ئةطةر لة رؤذئاوا مةدةنييةت بووني هةية و مافى كرَيكاران و منداآلن ثَيناسة 

و مسؤطةر كراوة، بةشَيك لةم دةستكةوتانة بةهؤي هةوَلة ماندوويي نةناسةكاني 

نووسةران و رؤذنامةنووسانَيكي وةكو ضارلز ديكنزة. 

لة ئَيران سةرةِراي ئةوةي كة كؤمةَلطة زؤر دةوَلةمةندة، بةآلم منداآلنَيك هةن 

كة لة شةقامةكان طةورة دةبن، ئازار دةدرَين و دةستدرَيذييان دةكرَيتة سةر و لة 

كةمترين مافة كؤمةآليةتي و مةدةنييةكان بآ بةشن و لة هةمان كاتدا، طرووثَيك 

بن،  هةستيار  ذيانيان  شوَيني  بة  سةبارةت  كة  ئةوةي  جياتي  لة  نووسةران  لة 

لة  و  دةنووسن  سوود  بآ  خؤشةويستيي  ضيرؤكي  ئاثارتومانييةكاندا  فةزا  لة 

ثةيوةنديية ناتةندرووست و كؤِر و كؤمةَلييةكاندا خةآلت بة يةكتر دةبةخشن و 

كاتَيكيش رةخنةيان لَيدةطرن، رةخنةطران بة نةزان تؤمةتبار دةكةن. بة دَلنياييةوة 
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نةبةزَينن  سوور  هَيَلي  كة  رادةية  ئةو  تا  بةآلم  لَيدةكات،  ثشتيوانيان  دةوَلةتيش 

بةو  دةربِرن.  ناِرةزايةتي  بتوانن  كة  نةكرَينةوة،  طةورة  ئةوةندة  كات  هيض  و 

ئَيمةدا  هاوضةرخي  ئةدةبياتي  لة  كؤمةآليةتييةكان  بابةتة  طرنطترين  كة  جؤرةية 

سووك  و  كةمبايةخ  بة  كؤمةآليةتي  رؤماني  ئةدةبيش  رةخنةي  و  ئاراوة  نايةتة 

نيشان دةدات و لة بةرامبةردا داكؤكي و رةسمييةت بة جؤرَيك ئةدةبياتي زةيني 

دةبةخشَيت كة تةنيا كةَلكةَلةي نةخؤشيانةي نووسةرَيك لة اليةنَيكي سؤزداريدا 

دةخاتةِروو. 

دذايةتي  ناتوانَيت  كةس  كة  بكرَيت  خاَلة  بةو  ئاماذة  دةكرَيت  لَيرةدا 

ئةدةبياتَيكي ئةزمووني بكات كة لةسةر بنةامي رَيفلَيكؤسيؤنة زةيني و فةلسةفى 

و سؤزدارييةكاني نووسةرَيك لة دةقى ئؤربانيزم (شارخوازي) وةستاوة، بةآلم 

ئةو جؤرة لة رؤماننووسي دةبَيت بضَيتة ثاأل جؤرةكاني ديكةي ئةدةبي. 

و  بةريتانيا  لة  و  هةبوو  زؤري  خوَينةرانَيكي  مابوو،  ذياندا  لة  تا  ديكنز  بةَآل، 

ئةمريكا لة كؤبوونةوة ضيرؤك خوَيندنةوةكاندا بةشداري دةكرد و بؤ ذمارةيةكي 

زؤر لة اليةنطراني ضيرؤكيشي دةخوَيندةوة. ضارلز ديكنز لة ٩ي ذوئَيني ساَلي 

١٨٧٠ بةهؤي جةَلدةي مَيشك لة تةمةني ثةنجاوهةشت ساَليدا ماَلئاوايي لة ذيان 

كرد. ئةو هةروةها دامةزرَينةر و خاوةن ئيمتيازي رؤذنامةي دةيلي نيوزة كة تا 

ئةمِرؤ هةروا لة طرنطترين رؤذنامةكاني بةريتانيا لةقةَلةم دةدرَيت. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.radiozamaneh.com/culture/khaak/2011/09/20/6923
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- دةَلَيي بَيوةذن وةك ميوة واية؟ قسةي وة دوا دةخةن، راست دةكةي، بةآلم 

من كارم بةوة نيية. قسةي من شتَيكي ترة. 

- دةنطي ثوورم بوو. بة دايكمي وتبوو. بَيوةذنم، شَيتم، وَيَلم، هةر شتَيك بم 

ثةيوةندي بةوةوة نيية. ثَيي بَلَي وازم لَي بَينَيت و لةكؤَلم بَيتةوة. طوَيم نابوو بة 

دةرطاكةوة. دايكم متةقي لَيوة نةدةهات. تةنها ئاخي هةَلدةكَيشا. رةسوَل جانتاكةي 

لة دةستم وةرطرت و لة سووضَيكي ذوورةكةدا داينا و وتي: سةيري ئةمة ناكةي!!

سةيري ئينجانةكةي سةر رةفةكةم كرد، دواي سَي ساَل تازة ضرؤي كردبوو 

ثَيدةكةنين.  رةسوَل  ضاوةكاني  روابوو.  ثةمةيي  طوَلَيكي  بةرطةكانيدا  البةالي  لة 

ثوورة شةهَينم وتي: هةتا درةنط نةبووة بيرَيك لةو منداَلة بكةوة. دايكم ئاخَيكي 

هةَلكَيشا و وتي: مةطةر خوا بؤ خؤي بيرَيك لة حاَلي ئةو بكاتةوة. رةسوَل وتي: 

بوةستَيتةوة.  خوشكةكةي  بةرامبةر  وةزعةوة  بةم  مةكةن  ناضاري  طوناحة!!! 

لةناكاو ضاوةكاني تَيكضوون. وتي: بؤ ئةوةندة خؤت ئازار دةدةي، لةو سووضة 

بِرؤ  خؤيةتي!!  كاتي  ئَيستا  بكِرة.  شتَيك  بازاِر  بؤ  بِرؤ  دةرةوة،  بِرؤ  راوةمةستة، 

جوتَيك ماسي سوور بكِرة، ناوي ماسييةكان بة ناوي خؤمانةوة دةبَيت و ناوي 

خؤماني لَي دةنَيين، بةآلم وةك ثارةكة لة بيرت نةضَيت خؤراكيان بدةية. 

ئيتر كاتي ئةوةية من بِرؤم

 ن: شةهال شةهابيان  ن: شةهال شةهابيان 

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري 
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لة ذوورةكة دةنطي فينكة فينكي طريان دَيت، ضاوةكاني رةسوَل زؤر نيطةرانن. 

دووبارة طوَيم دةنَيم بة دةرطاي ذوورةكةوة. ثوورة شةهَينم وتي: ئةوانة تازة 

شانسيان كراوةتةوة!!! قسةيان لةطةَل بكة. لةطةَل ثياوَيكي ذير، كةسَيك كة ئاطاي 

لة هةر دووكتان بَيت. رةسوَل هةناسةبِركَيي بوو، بة دةنطَيكي بةرز دةطريا، دايكم 

وتي: بَيدةنط بة!!! ئةطةر بَيتةوة بؤ ماَلةوة و ببيستَيت ضي؟

وتي:  رةسوَل  دةوةستمةوة،  بةرامبةريدا  لة  ئةمجارةيان  وتبوو:  دايكمم  بة 

كاري وا مةكة!!. ئةطةر نَيوانيان تَيكضَيت دايكت بة تةنيا دةمَينَيتةوة. سةيرم كرد، 

وتم:  طرتمي،  طريان  كوَلي  بوو.  تةِر  رةسوَل  ضاوةكاني  ضيم؟  من  كةواتة  تةنيا؟ 

رةسوَل تةنيام. رةسوَل وتي: من لةطةَلتم. دواتر ئاخَيكي هةَلكَيشا. هيضم نةوت 

قسةيةكي  ببيستم.  دايكم  قسةكاني  باقي  هةتاكو  هةَلنةكَيشا  هةناسةشم  تةنانةت 

بكةوة.  لةو  بيرَيك  كةم  الني  نيت،  خؤتدا  خةمي  لة  ئةطةر  وتي:  ثوورم  نةكرد. 

وتت واي لَيهاتووة لةطةَل كةس نادوَيت و تةنها قسة لةطةَل خؤي دةكات. ئةطةر 

تاتؤكراوةكاني  برؤ  ئَيستا  لةوانة  كؤكردةوة.  خؤم  باشة.  نةخؤشة.  ئةوة  وابَيت 

هةَلدةتةكَينَيت و بة ضاوة طةورة خؤَلةمَيشييةكاني سيلةي لة قاضي دايكم طرتووة. 

وتم: دَلِرةق!!. رةسوَل لَيوي خؤي طةزي. دايكم ثَيشي بة فينكة فينكةي ئةو طرت و 

وتي بيكة بؤ خاتري خوا هَيواشتر و لةسةرخؤتر!! ئَيستا كاتي ئةوةية بطةِرَيتةوة.

ثوورة شةهَينم بة قاضةكانييةوة ناية سةر عارةبانةكة و دايكيشيم قاضةكاني 

بة  دايكم  كرد.  دايكم  ضاوةكاني  سةيري  دانيشت.  بةرامبةري  و  يةك  سةر  ناية 

كةيف نةبوو. ضةرضةفةكةم (سةر دؤشك) قةت كرد و خستمة سةر قاضي دايكم. 

كرد، قاضةكاني  كارةت  ئةو  وتي: بؤضي  كرد.  طرذ  رووي  و  كرد  رةسوَل مؤني 

ضاوةكاني  حاَل  بة  نابوو  وَيك  ضاوةكاني  نةيانبيني؟  ئةوةي  بؤ  دةشارييةوة 

كردبووةوة. 

دةنطي ثوورة شةهَينم بةرزبووةوة. لَيطةِرَين با طوَيي لَي بَيت، بؤ تَيناطةي؟ 

ثَيت واية منداَلةكةت بة هاوكارةكاني ناَلَيت مَيردةكةي مردووة؟ ئيتر بةسة كاتي 

ئةوة هاتووة لةو كةشوهةواية بَيتة دةرَي. دةنطي طرياني دايكم بةرز بووةوة. وتم: 

بَيدةنط... بَيدةنط... وست... رةسوَل وتي: وا مةَلَي تؤ بؤ خؤت دَلت لة شوَينَيكي 

تر ثِرة!! دووبارة هةست بة طوناه دةكةم. تةنها بة رةسوَلم وتبوو ئةو كاتةي كة 

كاتانةي  ئةو  تايبةتي  بة  بواية.  دايكم  شةهَينم  ثوورة  دةكرد  حةزم  بووم  منداَل 

سةما  جوانةي  ئةندامة  و  باآل  و  بةذن  بةو  ثوورم  دةبوو  زةماوةند  و  شايي  كة 

و هةَلثةِركَيي دةكرد و شاباشي وةردةطرت و دةيدا بة كضةكةي. هةميشة لةوة 

دةترسم ئاخر رؤذَيك دايكم ئةو قسةيةي بة طوَي بطاتةوة كة من وام وتووة.
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رةسوَل ضاوةكاني تؤزَيك وَيكنا، وتي تؤ طَيلي، بؤضي ناتةوَيت تَيبطةي كة ئةو 

كاتةي كة تؤ ئةو قسةيةت كردووة كضَيكي بضووك و كةم تةمةن بووي. دةستي 

ناية سةر شانم، دةستي زؤر سووك بوو. دةستة سووكةكةي دةنَيتة سةرشانم 

بؤ ئةوةي دَلم توند توند و خَيرا لَينةدا. دةستي هَيندة سووكة هةستي ثَيناكةم. 

ئَيستا دَلم زؤر زؤر بة خَيرايي لَيدةدا خةريكة لة دةمةوة بَيتة دةرَي. 

و  دةكات  بؤَلةبؤَل  ثوورم  شتَي.  بة  بوو  ئةوة  دةَلَي  و  ثَيدةكةنَيت  رةسوَل 

دايكيشم هةنسك دةدات و من هةرضي هةوَلدةدةم دةنطَيك نابيستم. دةست دةطرم 

بة دةسكي دةرطاكةوة و دةمةوَيت بِرؤم، رةسوَل دةستم دةطرَيت و دةَلَي نابَي تؤ 

بِرؤي. دايكم دةناَلَينَي و دةَلَي تؤزيك هَيواشتر. نامةوَي ببيستَيت كة منداَلةكةي 

بةرز  شةهَينم  ثوورة  دةنطي  باشة؟  مةخؤ،  خةم  دةَلَي:  رةسوَل  دةخوات.  خةم 

دةبَيتةوة و دةَلَي: لَيي طةِرَي با طوَيي لَي بَيت كة كضةكةي بة هاوكارةكاني خؤي 

نةوتووة كة مَيردةكةي مردووة. دايكم ديسان كوَلي طريان طرتي و وتي: سوودي 

كة  ئةو  باشة؟  كَي  بؤ  دةَلَي:  توِرةييةوة  بة  ثوورم  باشترة.  ئاوا  بزانن؟  كة  ضيية 

دَلِرةق.  و  روحم  بَي  هةي  وتم:  هةية؟  بةالشت  ثةرستاري  كة  تؤ  يان  مَيردة  بَي 

نيية،  بةختي  و  ضارةِرةشة  خؤم  وةك  ئةويش  وتي:  و  دةطريا  هؤن  هؤن  دايكم 

هيض ناكرَيت. ثوورم هاواري كرد و وتي بؤ تَيناطةي؟ تةمةنَيكة ضةسثيوي بةو 

عارةبانةيةوة و هةرضي ئَيمة قسة دةكةين تؤ هةر دةَلَيي وس... بَيدةنط... بَيدةنط، 

هيض مةَلين بَيوةذنم. ئَيستاش دةتةوَيت هةمان بةآل بةسةر ئةودا بَينيت. ئيتر كاتي 

مردني  لة  نيو  و  ساَل  دوو  دةرَي.  بَييتة  كةشوهةواية  لةم  ئةويش  هاتووة  ئةوة 

مَيردةكةي تَيثةِر دةبَيت!!! 

بةآلم  بوون،  خةفةتاوي  ضاوةكاني  تَيثةِري؟  نيو  و  ساَل  دوو  وتي:  رةسوَل 

لَيوةكاني ثَيدةكةنين. 

دةنطي طرياني دايكم بةرز و بةرزتر دةبووةوة، خؤم لة رةسوَل دوورخستةوة، 

ضرثةضرثَيكي كرد و وتي: ضةند هةناسةيةك هةَلكَيشا تا ثشووت دَيتةوة سةرخؤ.

دةبَيت  ذوورةوة  ضوومة  كة  كاتَيك  سةرخؤ.  بَيتةوة  ثشووم  نةمدةويست 

ئةوةندة تووِرة بم كة لة رووم هةَلبَيت سةيري ضاوةكاني ثوورة شةهَين بكةم و 

بةبَي شةرم و ترس ثَيي بَلَيم هةستَي وةدةركةوَيت و طؤِري خؤي ون كات. ثَيي 

بَلَيم لة كوَل مني شَيت و دايكي ئيفليجم بَيتةوة. 

مةبةستي  شةهَين  ثوورة  خؤ  دةدةيت!!  تَيكي  خةريكة  ديسان  وتي:  رةسوَل 

ئةوة نيية. 

شاييةكةي  كارتي  هاوكارةكةم  كاتَيك  نازانَيت  تَيناطات.  شتانة  لةو  رةسوَل 
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داية دةستم بة تةشةرةوة وتي: ئيتر من شةقارتةي بَي خةتةرم و مةترسيم نيية. 

ئَيستا دةكرَيت مَيردة جوان و رَيكوثَيكةكةي تؤ لة شاييةكةدا ببينم؟ دَلم تَيكةَل 

ئاودةستةكة  لة  من  كاتَيك  نازانَيت  رشامةوة.  و  ئاودةستةكة  بؤ  رامكرد  و  هات 

كوِري  زاوا  ئَيستا  ثيرؤزة.  وتم:  ثَيي  ثَيكةنينةوة  بة  هاوكارةكةم  دةِرشامةوة 

دةوَيت يان كض؟ ثةلي دةطرم و دةيهَينمةوة ناو ئاودةستةكةوة، ضاوةكاني وةها 

تَيكنابوو كة زؤر بضووك ببوونةوة. سةري دةطرم و دةموضاوي دةخةمةوة ناو 

سيفؤني ئاودةستةكةوة. رةسوَل ئةم شتانة نازانَيت و بةردةوام دةَلَي نا... نا... نا!!! 

دةرطاي بةسةردا دادةخةم. ثَيي دةَلَيم بةَلَينةكةمان با وةك خؤي بمَينَيتةوة. ثَييان 

بَلَي كة مَيردةكةم منداَلي نابَيت. 

رةسوَل لةم شتانة تَيناطات. لَيي دةثرسم رةسوَل ئةوةندةي دةهَينا تؤ وات 

كرد. سةيرم دةكات. كوَلي طريان دةمطرَيت. وتم: رةسوَل ئةو كارةي تؤ كردت 

تةسكتر  رةسوَل  طرياناوييةكةي  ضاوة  بم؟  ضارةِرةش  من  كة  دةهَينا  ئةوةندةي 

دةبنةوة، دةيةوَيت دةنطي خؤي ساف بكات. رووي خؤمي لَي وةردةطَيِرم. ئَيستا 

وةختي خؤيةتي كة بَلَي هةموو شت دةبَي لة كاتي خؤيدا هةَليسةنطَينيت. 

شةهَين  ثوورة  وتي:  رةسوَل  ناطري،  ئيتر  دايكم  دةرطاكةوة،  بة  دةنَيم  طوَي 

راست دةكات. دواتر ئاخَيكي هةَلكَيشا. حةزم دةكرد لة باوةشم بطرَيت. رةسوَل 

بَينين.  ثَي  كؤتايي  كة  هاتووة  ئةوة  كاتي  ئيتر  تَيثةِريوة.  نيو  و  ساَل  دوو  وتي: 

ئيتر كاتي ئةوةية بِرؤم. ضاوةكاني وةك ئةو كاتانةي لَيهاتبووةوة كة دةيةويست 

قسةي جدي بكات. 

ئةو  بؤ  برد  دةستي  رةسوَل  ثَيدةكةني.  قاقا  ثوورمدا  قسةكاني  لةناو  دايكم 

دةورييةي كة لةسةر رةفةكة بوو، بة هَيواشي سووضي قوماشةكةي طرت. ئةو 

طةنم و ئاوةي كة لةناو دةورييةكةدا بوو ضرؤي كردبوو و سةوز بوو. دةنطي 

رةسوَل طرياناويي بوو، وتي ئةمساَل لةباتي طةنم دةبَيت ماشم بؤ لةناو ئاو بكةي 

هةتا سةوز بَيت، من طةالي سةوزم زؤر خؤش دةوَيت لةبيرتة؟ 

سةرضاوة:سةرضاوة:

www.valselit.com
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تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَلثؤلَينكردنى هونةرى هاوضةرخ

و.محةمةد ئةديبيو.محةمةد ئةديبيوتووَيذ لةطةَل شةهرام نازري

سيروان رةحيمسيروان رةحيمتةقوا كاركردنَيكي ورد لةسةر ئيسالمي سياسي لة توركيا

و. ئةكبةر حةسةنو. ئةكبةر حةسةنئيستاتيكاي بَيدةنطي ء  كولتووري ذاوةذاو
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جؤرَيك  ضةند  هاوضةرخ  هونةرى  بؤ  ريد  هَيربرت  توَيذينةوةى  شَيوةى 

(فؤرنطةر)ةوة  لة  كة  تيؤرةكةيةوة  دواليزمى  لةثاَل  دةبينين  لةخؤدةطرَيت، 

نَيو  دةِرذَيتة  و  لَيدةبَيتةوة  اليةنَيكى  ضةند  كردؤتةوة،  ساناى  و  وةريطرتووة 

فةلسةفة و دةروونشيكاريى نوَيوة، لة نووسينةكانى فؤرنطةردا و بةتايبةتيش لة 

هةردوو كتَيبى (ئةبستراكت و شيكردنةوة) و (شَيوة لة هونةرى شوانكارةييدا- 

\÷ÍöÁœ÷\:‡À) طريمانةكةى ريد بةدةردةكةوَى و بانطةشةى دوو جؤر هونةرى دذ 

بةيةك دةكات كة هةريةكةيان ئامانج و ئةركى تايبةتى خؤيان هةية، ئامانجيش 

ئةو  جياوازة،  ثَيداويستى  دابينكردنى  هونةرانة  لةم  هةريةك  خوَلقاندنى  لة 

رياليزميية  هونةرى  و  ئةندازةيى  ياخود  ئةبستراكت،  هونةرى  هونةرةش  دوو 

بةخشين  لة  دَلسؤزى  بةواتاى  رياليزم  ريددا  سيستمةكةى  لة  ئةنداميى،  يان 

كة  شتَيك  هةموو  بةماناى  ئةبستراكتيش  سروشتدا،  لةطةَل  راستةقينةيى  و 

ناطةيةنَيت  خؤتةرخانكردن  بةماناى  لَى  دةطرَيت،  سةرضاوة  سروشتةوة  لة 

لة  طةوهةرى  (رزطاربوونَيكى  لة  بريتيية  رووتكاريى  و  داماَلين  لةهةمبةريدا، 

هةموو ئةو شتانةى دياريكراون).

ثؤلَينكردنى هونةرى هاوضةرخ

تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَل
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 شايانى وتنة ريد ئاشناى دواليزمةكةى فؤرنطةر بووة لةميانى بآلوكراوةكانى 

شاعير و رؤشنبيرى ئينطليزى (تؤماس ئارنست هؤلم)ةوة كة زانيارى تةواوى 

فؤرنطةر  بةناوبانطةكةى  وتارة   .١٩١٤ ساَلى  فؤرنطةردا  تيؤرةكةى  لة  هةبووة 

١٩٠٨-دا  لة  و  نووسيويةتى  ١٩٠٦-دا  ساَلى  لة  شيكردنةوة)  و  (ئةبستراكت 

دوو  بؤ  تةرخانكراوة  هونةر  بؤ  فؤرنطةر  ضةمكى  كة  زانراويشة  بآلوبؤتةوة، 

و  هونةر  مَيذووى  بوارى  لة  ريطَل  ئةلويزى  ئةوانيش  كة  هونةريى  بايةخدةرى 

تيؤرةكةى  دةدرَيت  سةرنج  ئيستاتيكاية..  و  دةروونشيكاريى  بوارى  لة  ليثس 

هةندَيكيش  نوَيدا،  هونةرى  لة  كةوتووة  ئةبستراكت  مةيلةكانى  لة  بةر  فؤرنطةر 

بؤ ئةوة دةضن، ريديش يةكَيكة لةوان، كة بيرؤكةى وتارةكةى فؤرنطةر زةمينةى 

تيؤرةيةكى خؤشكردووة بؤ كارةكانى (ظاسيلى كاندينسكى) و (كاشيمَير ماليظيض) 

و (طابؤ) كة هةموويان بةرةو هونةرَيكى ناكةسَيتيى و رووتكاريى دةكشَين.

بةاليةوة  كة  ثؤلةوة  دوو  بة  بكات  هاوضةرخ  هونةرى  هةوَلدةدات  ريد   

و  ئةبستراكت  هونةرى  ئةوانيش  هةية،  شؤِرشطَيِرانةيان  و  نوَيخواز  رَيبازى 

ئةوةى ثَيى دةوترَيت هونةرى ناكةسَيتيى ئةندازةيى لةطةَل هونةرى سورياليدا، 

ثالستيكييةكان  بةها  و  ثَيوةر  لة  جةخت  هونةرَيكة  دةَلَيت  يةكةم  دةربارةى  ريد 

لةكاتَيكدا  نيية،  سياسةتَيك  هيض  ثابةندى  و  بابةتيانةية  هونةرَيكى  دةكاتةوة، 

ثابةندة  و  خوديى  نيطاركَيشانيشدا)  لة  (تةنانةت  ئةدةبيية  دووةميان  ئةوةى 

ثَيويست  بة  رَيطة  دوو  بوونى  ريد  فؤرنطةر  تيؤرةكةى  بةثَيى  سياسةتةوة.  بة 

يان  رَيطة  ئةوانيش  هونةريدا،  خوَلقاندنى  لة  باش  ئاكامى  طةيشتنة  بؤ  دةزانَى 

ئةنداميى،  جيهانى  دؤزينةوةى  بؤ  مةبةستدار  رَيطةى  و  ئةبستراكت  شَيوازى 

روونيدةكاتةوة رؤضوونة نَيو ئةم دوو ستايلةوة رةوشى دةوروبةر دةستنيشانى 

شةِرانطَيزى  سروشت  هَيزةكانى  كة  بكات  هةست  مرؤظ  ئةوةى  وةك  دةكات، 

داثؤشراون  بةفر  بة  كة  باكووردا  بةشى  زةوييةكانى  لة  نموونة  بؤ  هةَلطرتووة، 

هَيما  شتانةى  ئةو  هةموو  لة  هةآلتنة  هونةر  كة  وايدةبينَى  بيابانةكاندا،  لة  يان 

سادةترين  بة  ئةنداميى  ضةماوةى  هَيَلَيكى  سروشت،  بؤ  بن  ئاماذةيةك  و 

هةموو  ناوضانةدا  لةو  هونةرمةند  هةربؤية  نيية،  قايلبوون  مايةى  شَيوةكانيةوة 

كة  فؤرمَيك  بةخشينى  خاترى  بؤ  دادةِرَيذَيت  ئةندازةيى  بةشَيوةى  شتةكان 

كةمتر لة سروشت نزيك ببَيتةوة، ثَيدةضَيت كارى هونةريى هةميشة ثَيويستى بة 

ديناميكيةت و ضنينةوةى بيروِراكان بَيت لةثَيناوى وروذاندنى هةستةكاندا، بؤية 

دةبينين شَيوة ئةندازةييةكانى ئةو هونةرة تذين لة دوودَلى و راِرايى. سةربارى 

جةخت  ريد  ديكةوة  لةاليةكى  دةوروذَينَى.  هةستةكان  كةضى  ميكانيكيية  ئةوةى 
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لةطةَل  هةماهةنطن  كة  دةكاتةوة  سةرةتاييةكان  كؤمةَلطة  زيندووى  هونةرى  لة 

سروشتدا، ئةو ميللةتانة ئارةزووى هَيَلى ضةماوةى ئةنداميى دةكةن و زيندوَيتى 

ثَيدةشتةكان  و  رؤخ  نزيك  مامناوةندييةكانى  كةشوهةوا  هونةرى  ثَيدةبةخشن، 

فيطةرة  و  ئاذةَل  و  رووةك  تَيداية،  متمانةى  و  ضيان  بة  خؤشنوديية  هونةرى 

كراون،  ثَيشكةش  هةستيارةوة  ورياييةكى  بة  هونةرةدان  لةو  كة  مرؤييةكان 

دةبينين هةر دابِران و جيابوونةوةيةك لة الساييكردنةوةى سروشت (كة ئةوةش 

شتَيكة ريد بة سيفةت و خةسَلةتى بنةِرةتى هةموو هونةرَيكى دادةنَيت) ئامانجى 

بةرجةستةكردنى ترثة زيندووةكانة، ريد ثَيى واية ئةو دوو ضةشنة هونةرة دذ 

بةيةكة (ئةندازةيى و ئةنداميى) لة هةموو قؤناغةكانى مَيذوودا بوونيان هةبووة، 

تَيكةآلوبوونى  و  شارستانييةكان  سةرهةَلدانى  لةطةَل  سروشتى  بةشَيوةيةكى 

سةرةكى  هَيَلى  دةبَيت،  ضؤنَيتى  ئاوَيتةى  هونةرةش  ئةو  مرؤييةكاندا  رةطةزة 

لةطةَل  دذةكان  تةبايى  و  تَيكةآلوبوون  ئةو  سادةيى  بة  هونةر  ديرؤكى  طشتى 

يةكتر ئاماذة ثَيدةدات، دةتوانين لة هونةرى رؤذهةآلتى و هونةرى شوانكارةييدا 

(\÷ÍöÁœ÷\:‡À) ئةوة دةرك بكةين كة لة طةوهةرياندا داِرشتنى بنةماى ئةندازةيى 

بة ئةنداميى هةَلدةطرن.

 ضةشنى ئةندازةيى لة هونةردا بةردةوام بةدةردةكةوَيت هةر لة زةمةنى بةر 

بدةين  نزيك  نموونةى  لة  سةرنج  طةر  مَيذووش،  زةمةنى  تاوةكو  مَيذووةوة  لة 

مؤريتانى  شَيوازى  بةرةو  ئةندازةيى  هونةرى  دةبينين  رَيذةيى  بةشَيوةيةكى 

رؤمانيدا  و  بَيزةنتى  هونةرى  لة  هونةرة  ئةو  رواَلةتى  باشترين  دةطةِرَيتةوة، 

جاوة  و  مةكسيك  و  ثيرؤ  لة  ديكة  كاريطةريى  لة  دوور  هةروةها  دةبينرَيتةوة، 

نوَيش  كؤبيزمى  ئةندازةيى  هونةرى  بةرةو  طةِرانةوة  دةيبينينةوة،  ذاثؤندا  و 

بةرجةستةى دةكاتةوة.
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 ريد ثَيى واية رؤضوونة نَيو ئةبستراكت سيفةتَيكى بةرضاوى كؤضبةرةكانى 

ئاسيادا  و  ئةوروثا  بة  ئةندازةيى  هونةرى  ئيدى  و  بووة  زةوى  باكوورى 

لة  دياردةية  ئةو  بَلَيين  دةكرَيت  بةطشتى  سيبريا).  بؤ  ئيرلةنداوة  (لة  بآلوبؤتةوة 

ميللةتانَيك  هَيرشى  ئةوةش  كة  بووةتةوة،  دوثات  جيهاندا  ئابوورى  مَيذووى 

كؤضبةرانة  ئةو  كشتوكاَلى،  ميللةتانى  بةرةو  ذياون  راوشكار  لةسةر  كة  بووة 

لةطةَل خؤياندا زةخرةفة و كَلَيشة ئةندازةييةكان و ضةكةكانيان هةَلطرتووة وةك 

طوزارشتَيك لة دروستكراوى خؤيان و بيروباوةِرة تةمومذاوييةكانيان.. هةموو 

روخانيان  و  ثاشايةتى  تةختى  سةر  هاتنة  لة  بوون  ئاَلؤز  ثرؤسةيةكى  ئةمةش 

سةربارى كودةتاى ئابووريى و كارةساتى سروشتى و سةرهةَلدانى ئايينةكان، 

رةنطة هونةريش هةموو ئةم شتانةى بةرجةستة كردبَيت، لةطةَل نيشتةجَيبوون و 

سةقامطيربوونيشدا هونةر بةشَيوة مَيذووية مةزنةكةيةوة دةركةوتؤتةوة وةك 

هونةرى ساسانى و ئيسالمى و رؤذهةآلتى و هى ديكة. 

 ريد رياليزم بة هونةرَيكى مرؤيى ناو دةبات كة لةسةر رةطةزى دةربِرينخوازيى 

هزريى و كاردانةوةكان دةوةستَيتةوة و قؤناغةكانى طريكى و رؤمانى و سةردةمى 

رَينيسانسى ئيتاَلى دةطرَيتةوة، هونةرى مرؤيى بةرامبةر بة هونةرى ئةبستراكت 

دةوةستَيتةوة و ئةركى خوَلقاندنى فيطةرى ثالستيكيية بةهاوشانى ستاتيكا، بةو 

ثَييةش هونةرى ئةبستراكت دوو ضةشنة رةطةز لةخؤدةطرَيت، رةطةزى شَيوةيى 

دةوروذَينَى  هةستةكان  بؤ ثَيوانة و طونجاندن كة كاردانةوةيةكى راستةوخؤى 

لةطةَل ئةو رةطةزانةدا كة سروشتَيكى نائاطاية لةخؤدةطرن.

نزيكدةبَيتةوة  هونةر  لةمةِر  ئةفالتون  بؤضوونةكانى  لة  ريد  دواليزمةكةى   

ئةفالتون،  توَيذينةوةكانى  بة  دةدات  ئةوتؤ  بايةخى  خؤيةوة  الى  ريد  هةربؤية 

جياكردؤتةوة،  لةيةكتر  رةهاى  شَيوةى  و  رَيذةيى  شَيوةى  ئةفالتون  ريد  بةِراى 

لة ساتى هةوَلدان بؤ شيكردنةوةى شَيوةكانى نيطاركَيشان، ئةفالتون وايدةبينَى 

كة شَيوةى رَيذةيى ئةو شَيوةيةية كة سود و جوانييةكةى لة سروشت و هةموو 

شتة زيندووةكان جيانابنةوة كة هةوَلدةدات الساييان بكاتةوة، هةرضى شَيوةى 

و  جَيطير  (هَيَلى  لة  ثَيكهاتووة  و  رووتكاريية  و  داماَلين  يان  شَيوةيةكة  رةهاشة 

زيندووةكانةوة  بوونةوةرة  لة  هةموويان  كة  بارستايى)  و  ئاستةكان  و  بازنةيى 

هاتوون لةِرَيطةى بةكارهَينانى ثَيوانةى ئاسانةوة، ئةفالتون ئةو جوانيية نةطؤِر و 

سروشتيية بةراورد دةكات بة ئاواز و ميلؤدى دةنطى ثوخت و هَيمنةوة كة لةبةر 

ثَيودانطى تر جوان نين بةَلكو بؤ خؤيان جوانن.

 بة بةكارهَينانى ئةم طريمانةية لة جياكردنةوةى شَيوة و فؤرمةكان دةتوانين 
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يةكةم  جؤرةوة،  دوو  بة  بكةين  سةركةوتووةكان  هونةريية  كارة  شَيوةكانى 

دةتوانين بة تةالرسازيى ناوى بهَينين و ئةوى تريش بة هَيماخوازيى يان شَيوةى 

رةها. قسةكردن دةربارةى شَيوةى تةالرسازيى ريد بةرةو نمونةى خوَلقاندنى 

ثَيكهاتة لة نيطاركَيشانى سةردةمى رَينيسانسدا دةِروات، وةختَى هونةرمةندةكة 

خؤى لة ناهاوسةنطى الداوة بنةماى نيطاركَيشانى وةك بةكارهَينانى دروستكردنى 

هةرةمةكان ثةيِرةو كردووة، ئةوةى لَيرةدا سةختة سروشتى ئةو شَيوةيةية كة 

ريد بة سيمبؤَل و هَيما ناوى بردووة، لةمبارةيةوة دةكرَيت ثشت بة هةوَلةكانى 

سةلماندنيدا،  لة  ببةسترَيت  ديكة  دةروونناسى  و  يؤنط  سايكؤلؤذيى  طريمانةى 

ئةو  طةيشتؤتة  ئاينييان  و  ئةنترؤثؤلؤذيى  ئةثستيمى  قووَلبوونةوةى  ئاستى 

بَيت،  هةِرةمةكى  بنةضة  بة  فؤرمَيكى  دةشَيت  سيمبؤل  واية  ثَيى  كة  طةتةيةى 

خوديية  دةرككردنة  لةبةرةنجامى  بثؤشَيت  تايبةتى  رواَلةتَيكى  سيمبؤل  بةواتاى 

نائاشكراكانةوة.

هةموو  شَيوةيةية:  بةم  ريد  شيمانةكةى  ئةقالتونييةكان  بؤضوونة  بةثَيى   

و  طشتطيريى  بة  دةتوانين  كة  ثَيكدَين  فاكتةر  كؤمةَلة  دوو  لة  هونةريى  كارَيكى 

فؤرم  رةطةزةكانى  هةموو  طشتطيريدا  كؤمةَلةى  لة  ببةين،  ناويان  نماييشكاريى 

دةكةن  هةستةكان  لة  كار  راستةوخؤ  رةطةزانةى  ئةو  يان  ماتريال  و  رةنط  و 

دةطرَيتةخؤ، بةم ثَييةش دةكرَيت هةستى مرؤيى بة جَيطيريى لةقةَلةم بدرَيت لة 

هةموو زةمةنةكاندا، هةرضى كؤمةَلةى نمايشكاريية ئةو رةطةزانةن كة ديالؤط 

لةطةَل هزر و هةست و نةستدا دةكةن ئةوانيش ثةيوةستن بة وشة و سيمبؤل و 

بيرؤكةكانةوة، لةم ضةشنةدا واتا سةرةتايى و سيحرييةكان دةضنة نَيو دةمامكَيكى 

دِرندانة و ماناى ئايينى ثةرستطاى طريكى ياخود كَلَيسةى بَيزةنتى و يان فريسكؤ 

و ديواربةندةكانى جيتؤ ئةنجيليكؤوة، ياخود مانا و بايةخة هزرييةكانى (ليؤناردؤ 

براك).  (جؤرج  و  تورا)  (كؤسيما  رازَيندراوةكانى  كارة  و  (ثؤسان)  و  داظينشى) 

بةم شَيوةية دةبينين ريد لةم جياكردنةوةية طشتييةدا ئةوةش لةو باوةِرةيةوة كة 

دةرك ثَيكردنى ئةو هؤكارانة لة كارى هونةرييدا ئةركَيكى ثَيويستة بؤ ثَيزانين و 

ئاشكراكردنى ئامانجى كارةكةى.

 دابةشكردنى دوانةييةكةى ريد بانطهَيشتمان دةكات بؤ شرؤظةكردنى هونةرى 

نوَى بةياريدةى دوو ئامراز، بةهؤى روانينى هزرييةوة كة لة جوانى رةهاى كارى 

هونةرييةوة سةرضاوة دةطرَيت هةروةها بةهؤى طوزارشتكردن لة هةَلضوون و 

كاريطةربوون كة ئةوةش ثيشاندانى هةست و سؤزة، بةو دوو رَيطةية ريد دةَلَيت 

ئةطةر هونةرمةند بزانَيت كة بةخشينى اليةنى راستةقينةى بابةت دانانَيكى هزريى 
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و بابةتيانةية، بابةتيش تاقة ئةزموونى راستةوخؤية بؤ ضاو، دةبَيتة ئةزموونَيكى 

خوديى، لةوَيدا سروشتيية كة هونةرمةندةكة هةنطاوَيكى تر بنَيت. هةرضةندة ئةو 

وةختَى  ئةو  دةنرَيت،  بةيةكدا  دذ  ئاراستةى  دوو  بة  هةنطاوة  ئةو  كة  دةشزانَى 

بابةت بة خاَلى دةسثَيك دادةنَيت، دةتوانَى ضةندين شَيواز بةرهةم بهَينَى هةروةك 

دانةرى موزيك كة مامةَلة لةطةَل بابةتَيكى سادةدا دةكات و دةيكاتة خاَلى دةسثَيك 

شَيوةيةكى  دواجاريش  دياريكراوةوة،  رَيساى  و  ياسا  بةكارهَينانى  لةِرَيى 

هونةرمةند  كة  ئةوةية  دووةم  اليةنى  دةخوَلقَينَى.  و  دادةمةزرَينَى  سةربةخؤ 

ضاالكييةكى  لة  خودييةوة  سروشتى  لةميانى  ئةوةش  كارةكةى  بة  دةدات  ثةرة 

خوَلقاندنةوةى  ئارةزوويةكى  هةر  بةسةر  زاَلبوونى  بة  هونةرمةند  تايبةتمةنددا، 

ضاو  راستةوخؤى  ئةزموونى  كة  شَيوةكةيدا  و  بابةت  لة  بةرضاو  سروشتى 

ئازادى  سيستةمَيكى  طواستنةوةى  لة  بَيت  بةردةوام  دةتوانَى  دةيبةخشَيت، 

رةنطةكانيدا بؤ سةر قوماشةكة، ئةطةر ئةم رةطةزانةش ملكةضى هةر ياسايةك 

بن، ئةوة رَيساى سةرةتايةكى تايبةتة ضونكة بة ثَيودانطى ريد كارى هونةريى بؤ 

خؤى ياسايةكيشة.

 ئةم دوو تيؤرة (تيؤرى ئةبستراكت و هةِرةمةكى و ئؤتؤماتيكى) لةالى ريد 

لةِرووى  ئةبستراكت  تيؤرى  نوَيدا،  هونةرى  سيماكانى  هةموو  بة  دةكَيشن  باَل 

لة  تةنها  جوانييان  كة  (ئةفالتون)  و  (فيساطؤرس)  بؤ  دةطةِرَيتةوة  مَيذووييةوة 

هاوسةنطى و هارمؤنيدا دةبينييةوة، هةمان شت (ئةرستؤ) جةختى لَيكردؤتةوة 

وتةية  بةو  دذ  ريد  دادةنَيت،  كامَلبوون  ثلةى  و  سيستةم  بة  جوانيى  وةختَى 

رَينيسانس  سةردةمى  بةرهةمى  ستاتيكاى  تيؤرى  واية  ثَيى  كة  دةوةستَيتةوة 

ئةو  لةنَيوان  بنةِرةتى  جياوازى  ئةو  بةِراى  واية،  ئةفالتون  تيؤرةكةى  هةروةك 

بةِرَيطةى  خوَلقَينراو  جوانيى  ئةفالتون  بةوةى  دةبةستَى  ثشت  تيؤرةيةدا  دوو 

الساييكردنةوة و كؤثيكردنةوة رةتدةكاتةوة.

سروشت  ملكةضبوونى  لةبارةى  ئةفالتون  شَيوازةكةى  ئاشكراية  وةك   

سةر  كردؤتة  كارى  ئةوتؤ  بةشَيوةيةكى  ئةندازةييةكان  شَيوة  سيستمى  بؤ 

هونةرةكةى سيزان، وةلَى بة تةرزَيكى ناِراستةوخؤ و بَى ئاطاداربوونى سيزان 

تر  ئةوانى  بؤ  مةسةلةكةى  ئةو  بةَلكو  نةبوو،  فةيلةسوف  سيزان  شَيوازة،  لةو 

ثَيويستة  رةنطيداوةتةوة..  كارةكانيدا  لة  كة  دابِرَيذن  تيؤرة  ئةو  تا  جَيهَيشت 

لة  ئةكاديميةى  شَيوازة  ئةو  نةكردبووة  ثشتى  تةنها  سيزان  كة  بزانين  ئةوةش 

سةربارى  ئيمثريشَينيزميش  كردبووة  ثشتى  بةَلكو  بوو،  باو  نؤزدةدا  سةدةى 

ئةوةى بِرواى بة شؤِرشةكةى هةبوو، ريد دةَلَييت سيزان خؤى لةبارةى ئةوةوة 
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بكرَيت  ثَيشكةش  لوولثَيضدا  و  طؤ  و  لوولةيى  شَيوةى  لة  سروشت  كة  دواوة 

ئةوةش هاوبةشييةكى هةية لةطةَل ئةو نووسينةى ئةفالتوندا سةبارةت بة شَيوة 

هةميشةييةكان.

و  شيكردنةوة  بؤ  ثرؤطرامَيك  هةوَلدةدات  ريد  دووانةيى  يان  دواليزم   

تَيكِرا  شَيوازى  و  هونةريى  خوَلقاندنى  ثرؤسةكانى  هةموو  و  خوَيندنةوة 

سةردةمةكان دابمةزرَينَى، وةلَى ثَيى واية ثَيويستة ئةو بةرنامةية تةنها ئامرازَيك 

ثَيى  ريد  بكات،  هونةر  شرؤظةى  فةلسةفى  بةشَيوةيةكى  لةِرَييةوة  تاوةكو  بَيت 

واية كة دذوارة خوَيندنةوةى كايةيةكى هونةريى ئاَلؤز لةِرَيى ثةيوةستبوون و 

مةيلى  بؤ  باكووردا  مرؤظةكانى  ترسى  لةنَيوان  نمونة  بؤ  بكرَيت،  ئاوَيتةكردنةوة 

دةرياى  مرؤظةكانى  رةزامةنديى  و  قايلبوون  لةنَيوان  و  لةاليةكةوة  ئةبستراكت 

هونةرمةند  ريد  بةِراى  ترةوة.  لةاليةكى  رياليزمى  مةيلى  بؤ  ناوةِراست  سثى 

و  هةست  ئةو  خاوةنى  ئؤتؤماتيكى،  مةكينةيةكى  نةك  مرؤيية  بوونةوةرَيكى 

شَيوازى  و  ضةشن  خوَلقاندنى  بؤ  دةنَين  ثَيوة  ثاَلى  كة  هةمةجؤرانةية  خةسَلةتة 

دووانةيية  ئةو  بةَلكو  ناطونجَين،  ريددا  دووانةيى  لةطةَل  ئةمةش  كة  هونةريى 

دةبَيتة رَينيشاندةر و رَينمايى بؤى.

سايكؤلؤذييةكان  ضةشنة  كة  دةكاتةوة  دوثاتى  ريد  يؤنطةوة  ثشتى  لة   

لةبنةِرةتدا تيؤرَيكةو بةتةواوى الى ئةم هونةرمةند و ئةوى ديكة دةرناكةوَيت، 

لة ثراكتيزةشدا جطة لة جؤر و ضةشنة ئاوَيتةكان زياتر شتَيكى تر نيية، هونةر 

ئاطاييةوة،  بة  لكاون  كة  دةكات  شتانة  ئةو  دةستةبةرى  و  ميزاج  بة  ثةيوةستة 

هةروةك  بكرَى  لَيوة  طوزارشتيان  شَيوة  خةسَلةتةكانى  بة  دةشَيت  ئةوةش 

(وؤلفلين) دةستنيشانى كردووة، بؤ نموونة شَيوةى كراوة و داخراو و ئةو جؤرة 

شَيوانة، ياخود بة هةَلبذاردنى بابةتةكان، ريد نووسيوية: ئةطةر هونةرمةند واقيعى 

و دةرةكى بِروانَى ئةوا هةَلبذاردنى بابةتةكةى بايةخَيكى سيمبؤلى لةخؤدةطرَيت، 

فرؤيديش لةمبارةيةوة لة كتَيبى (ليؤناردؤ داظينشى) باسى كردووة.

 لةِراستيدا ضوار ضةشنة هونةرييةكةى ريد دةستنيشانى كردووة ض سنوورَيكى 

ئاشكرا لةنَيوانياندا نيية بةَلكو ثَيكدادةضن و ئاوَيتةبوونى بةتين هةية لةنَيوانياندا، 

تةنانةت ريد ددان بةوةشدا دةنَيت كة جؤر و ضةشنةكانى هونةر هَيندةى ذمارةى 

توانستى  رةتكردنةوةى  ماناى  ئةوةش  بةآلم  هةية،  بوونيان  هونةرمةندةكان 

زانستييةوة  ديدطاى  لة  ناطةيةنَيت.  هونةرمةندةكان  و  ضةشنةكان  ثؤلَينكردنى 

لة  ريد  كةسَيتييةك،  و  هزر  بؤ  دةربِرينَيك  دةبَيتة  هونةريى  ضةشنَيكى  هةموو 

ضةشنة  لةنَيوان  تةباييةك  تواناداية  لة  كة  دةكات  بةوة  ئاماذة  شيكردنةوةكةيدا 
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بوونى  فؤرنطةردا  دوايزمةكةى  لة  ئةوةش  كة  بكرَيت  دةستطير  هونةرييةكاندا 

ئةو  توانستى  دةَلَيم  هةميشة  رسكين)  هةروةها  خؤم  بؤ  (من  دةَلَيت:  ريد  نيية، 

يةكطرتن و تةبايية بوونى هةية.

 لةثَيناوى ثةرةثَيدان بة سيستمة دووانةييةكة لة ثؤلَينكاريدا ريد ثةنا دةباتة بةر 

دةستنيشانكردنى هونةرى نوَى لة دوو شَيوازى بنةِرةتيدا كة ئةوانيش ئةبستراكت 

و رياليزمين، ئةوةى ثةيوةندى بة رياليزمةوة هةية لة تيؤرة ستاتيكيةكةى ريددا 

طوزارشتة  وَينةوة،  دَلسؤزانةى  خوَلقاندنةوةيةكى  سةرلةنوَى  بؤ  هةوَلدانَيكة 

تر  دةستةواذةيةكى  بة  ذياندا،  ثرؤسةكانى  لةطةَل  سؤزداريى  و  بِروامةنديى  لة 

رياليزم جةختكردنةوةية لةو دةربِرينةى كة مةرج نيية طةشبين بَيت بةَلكو رياليزم 

جةخت لة تراذيديا و كارةستةكانى ذيان دةكاتةوة. ريد ضةند روونكردنةوةيةك 

بؤ  نيية  كؤشش  تةنها  (رياليزم  دةنووسَيت:  و  رياليزم  ضةمكى  بؤ  روو  دةخاتة 

ئاساييةوة،  دةرككردنى  بةياريدةى  بينراو  و  هةستثَيكراو  وَينةى  خوَلقاندنةوةى 

ئاطاييةكى  بارى  لة  كة  خةمَلَينراوانةشة  و  هةَلبذَيردراو  و  شَيوا  وَينة  ئةو  بةَلكو 

زؤرةوة بةرهةم دةهَينرَين و بة ئايدياَلى و دةربِرينخوازيى و سةروو واقيع و هى 

ديكة ناويان دةبةين).
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 ريد لة كتَيبى (فةلسةفةى هونةرى نوَى) دا هةوَلى ئةوة دةدات كة رياليزم 

رياليزم  دةنَيت  ناوى  و  دابنَيت  جؤردا  لةيةك  سورياليزم  و  ئَيكسثرَيشَينيزم  و 

تريدا  كتَيبةكةى  لة  دةكاتةوة،  رووبةِروو  ئةبستراكت  بة  بةرامبةر  هةموويان  و 

يؤنطةوة  لة  كة  دةبينينةوة  ديكة  قؤلَينكارييةكى  هونةرةوة)  لةميانى  (ثةروةردة 

كة  هونةريدا  ضةشنة  ضوار  لةنَيوان  جياكارييةكة  ناوةرؤكةكةى  وةريطرتووة، 

مَيذوو.  بةدرَيذايى  مرؤدا  ستاتيكييةكانى  ضاالكيية  و  شَيوة  تَيكِراى  لة  جَيطيرن 

ريد  يؤنط)  ضةشنةكةى  (ضوار  هاوضةرخةوة  هونةرى  ملكةضكردنى  لةِرَيطةى 

كة  رياليزمى  هةية،  بوونى  ئاراستة  ضوار  هاوضةرخدا  هونةرى  لة  وايدةبينَى 

دةسازَى،  هةستةكاندا  لةطةَل  كة  ثَيشكةوتوو  رياليزمى  دةطرَيتةوة،  بيركردنةوة 

كة  ئةبستراكت  يان  بونيادى  دةطونجَى،  هةستياريدا  لةطةَل  كة  دةربِرينخوازيى 

ئةم  ريد  روونكردنةوة  زياتر  بؤ  دةطرَيتةوة،  يةك  تَيطةييندا  و  هةَلهَينجان  لةطةَل 

دابةشكاريية دةكات:

بؤ  ثةيوةندييةك  بةماناى  ئيمثريشَينيزم  و  ناضراليزم  و  رياليزم  يةكةم:   

الساييكردنةوة و كؤثيكردنةوةى جيهانى دةرةكى سروشتى.

 دووةم: رياليزمى ثَيشكةوتوو يان سةروو واقيع و ئاييندةخوازيى مةبةست 

لةو ضةشنانةن كة دةبنة كاردانةوةيةك لةهةمبةر جيهانى دةرةكى و بةرةو بةها 

و ثَيوةرة نامادى و رؤحييةكان دةضن.

و  دةربِرين  لة  ئارةزووكردن  بةواتاى  دةربِرينخوازيى  و  بؤظيزم  سَييةم:   

طوزارشتكردنى سةرنج و روانينة خودييةكانى هونةرمةند.

 ضوارةم: كؤبيزم و ئةبستراكت و هونةرى وةزيفةيى بةماناى لةخؤطرتن و 

ئةو  لةخؤطرتنى  هةروةها  نابن،  دابةش  و  ثةرت  كة  داماَلراوةكان  فؤرمة  مذينى 

كةرةستانةى هونةرمةند بةكاريان دةهَينَى.

يؤنطةوة  لة  كة  دةيانناسَينَى  ضةشن  دوو  بة  ديسانةوة  ئةمانةش  سةربارى   

ثاشان  دةرةكين،  جؤرى  و  ناوةكيى  جؤرى  ئةوانيش  كة  وةريطرتووة، 

دةكةن  تَيدا  كارى  هونةرمةندةكان  ميزاجى  ضةشنانةش  ئةو  كة  روونيدةكاتةوة 

ستايليش  و  شَيواز  دةربارةى  بَين.  بةرهةم  مةكينةيةكةوة  لة  ئةوةى  وةك  نةك 

بينراويى  تؤماركردنَيكى  ثةيوةستة،  هونةرمةندةوة  كةسَيتيى  بة  واية  ثَيى  ريد 

رؤح  بةتين  ضةندة  كة  رادةطةيةنَى  ثَيمان  مادةدا،  و  رؤح  لةنَيوان  دةروونيية 

و  كرانةوة  لة  دَلنيابوونةوة  لةثَيناوى  هةية  ماتريالى  خةمآلندنةوةى  دةِرؤستى 

طوزارشتكردندا.

 لة يةكَيك لةو هةوآلنةيدا بؤ شرؤظةكردن و رانانى هونةرى هاوضةرخ، ريد 
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هةوَلَيكى ديكة دةدات كة خؤى دةبينَيتةوة لة ثؤلَينكاريى هونةردا بؤ هونةرَيكى 

ئةستؤ،  طرتنة  ئةرك  هونةرى  و  شؤِرشطَيِريى  و  (بؤرذوازيى)  ئةكاديمى 

هونةرى يةكةم بةردةوامى دةبةخشَيتة نةريت و دابةكانى سةردةمى رَينيسانس 

بةشَيوةيةكى ئايدياَلى _ ئةكاديمى (ئيدى ئاسمانى بن يان زةمينى). هونةرى دووةم 

ئةبستراكت.  و  واقيع  سةروو  و  دةربِرينخوازيى  جؤرةوة:  سَى  بة  ببَى  دةكرَيت 

هونةرمةند  كةسَيتيى  ئةندَيشةى  لة  طوزارشتكردنة  هونةرى  دةربِرينخوازيى 

طوزارشتكردنة  دةربِرينخوازيى  ئامانجى  سروشت،  بابةتييةكانى  راستيية  نةك 

و  زَيدةِرؤيى  ئةطةر  بَيت  نرخَيك  هةر  بة  هونةرمةند  نةستى  و  هةست  لة 

شَيواندنى رواَلةتة سروشتييةكانيش بَيت (كاريكاتَير جؤرَيكة لة دةربِرينخوازيى 

دروست  بينةران  ناِرةزايى  تابلؤ  قوماشى  سةر  بؤ  دةطوَيزرَيتةوة  كاتَيك  بةآلم 

هةموو  وةردةطيردرَيت،  بةهةند  (سورياليزم)  واقيع  سةروو  هونةرى  دةكات). 

لةخؤدةطرَيت  نائاطايى  جيهانى  رةطةزةكانى  و  مرؤيى  ئةزموونى  رةهةندةكانى 

دةبن،  بةرجةستة  زيندةخةونةوة  و  وِرَينة  و  روانين  و  خةون  لةميانى  كة 

هونةريى  بزووتنةوةيةكى  هةربؤية  دةبةستَى  بنةِرةتانة  بةم  ثشت  سورياليزم 

نيية كة تةنها نيطاركَيشان و ثةيكةرسازيى بطرَيتةوة، بةَلكو دةِرذَيتة نَيو شيعر 

و ثةخشانيشةوة تةنانةت فةلسةفة و سياسةتيش، لَيرةدا سةرنجَيك دَيتة كايةوة 

بةوةى سورياليزم تةنها شَيوازَيك لةخؤ ناطرَيت لة هونةرى شَيوةكاريدا، بةَلكو 

دةبَيتة بةرنامة و ثرؤطراميش بؤ ضاالكيية هزريى و رؤشنبيرييةكانيش. جؤرى 

سَييةم ئةبستراكتة، ريد ثَيى واية هةندَيك هونةرمةند واقيعى خوديى دةدؤزنةوة 

بةبَى ميزاج و كاردانةوةكان هةروةك دةربِرينخوازةكانيش وةها دةكةن، بةَلكو 

ئةوة بةياريدةى رةطةزة بةرضاوةكان دةكةن، واتة لة رةنط و شَيوةدا.

 بةبِرواى ريد هونةرى وةزيفةيى ثَيويستة جطة لة ثَيداويستيية رؤذانةييةكان 

ضاالكييةكى  (هونةر  دةَلَيت:  ريد  بكات،  دةستةبةر  ستاتيكيش  ثَيداويستى 

بةِرَيوة،  دةيبات  بةرهةمهَينان  شَيوازى  شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك  ثراكتيزةيية 

ضةكوش  وةك  بةكاربهَينَى  دياريكراو  كةرةستةى  و  ئامراز  هونةرمةند  ضةندة 

بنةِرةتى  لَيكضونَيكى  بةرهةمهاتوو  هونةرى  كارى  بؤيةكان،  و  فَلضة  و  بةرد  و 

مَيذووى  لة  ئةمة  دةكةن،  دةستنيشانيان  بةرهةمهَينةران  و  لةنَيوانياندا  هةية 

تةالرسازيدا باشتر بةدةردةكةوَى كة دةبينين شَيوازةكان بةشَيوةيةكى طشتى لة 

خةسَلةتةكانياندا بةو كةرةستانةى وةك دار و تةختة و بةرد و خشت و ضيمةنتؤ 

دابين  كةرةستةكانى  كة  مةكينانةى  ئةو  و  ئامراز  ئينجا  دياريكراون،  ئاسن  و 

كردووة، هةموو بوونى مرؤيى لةخؤيدا، ئةمةش طريمانة و بؤضوونى سةرةكى 
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خؤمة، ترثةيةكى ستاتيكى و ثراكتيزةيى هةَلطرتووة كة ثشت بة فؤرم و توانستى 

ئامَيرةكانى بةرهةمهَينان دةبةستَى، ئةطةر غةريزةى خوَلقاندنى شَيوة نةبوواية 

ئةوا شثرزةيى و ثةشَيوى دوضارى هةموو كؤمةَلطةكان دةبؤوة، ضونكة كايةى 

رؤشنبيريى كامَل نابَيت).

 ريد روونيدةكاتةوة كة هؤكار و ثَيداويستييةكان كة بِرياردةرى سةرهةَلدانى 

وةك  هونةرةدا  ئةم  ثؤلَينكردنى  لة  طومانيش  سةربارى  وةزيفةيين  هونةرى 

جؤرَيكى سةربةخؤ، هونةرى وةزيفةيى خةسَلةتى دانسةقةى شَيوازى سةردةمى 

ثَيداويستى  ضونكة  ثةيكةرسازيى،  و  نيطاركَيشان  لة  جياوازة  وةلَى  هةَلطرتووة 

هونةرَيكى  خؤى،  ناطرَيتة  سةربةخؤيى  هةربؤية  دةكات  فةراهةم  ثراكتيزةيى 

وةزيفةيى هةية شَيوةكةى لة بونيادةكةى (طابؤ) وةرطرتووة و يةكَيكى تريش لة 

هونةرةكةى (مؤندريان)ةوة، بةواتايةكى ديكة دةبينين هونةرى وةزيفةيى سود لة 

دةستكةوتة شَيوةكارييةكان وةردةطرَى و هةماهةنطة لةطةَليدا بةثَيى ثَيداويستيية 

تايبةتييةكانى. هةروةكو (سؤلومؤن فيشمان) يش ثَيى واية، ريد بِرواى واية كة 

هونةر نوَى تةواو ضةمكى خوَلقاندنى وةهمى خاثوور كردووة كة لة سةردةمى 

رَينيسانسةوة بؤمان هاتووة كة ئاماذةى بة (دانان) ياخود خوَلقاندنةوةى سروشت 

دةدا، هونةرى نوَى بة دوو ئاراستةدا ثَيشكةوتووة، وةك هونةرَيكى خوديى و 

هونةرَيكى بونيادى (ناكةسَيتيى). ئاراستةى يةكةم لة ثَيوةرة رؤمانسييةكانةوة 

سةرضاوة دةطرَيت كة بة واقيعى ئاطايى خودييةوة رووبةِرووى واقيعى دةرةكى 

بة  واتة  ئةوثةِرى،  طةيشتؤتة  ئَيستاماندا  سةردةمى  لة  رؤمانسيةتة  ئةم  بؤوة، 

سورياليزم و دةربِرينخوازيى و هونةرى ئؤتؤماتيكى. هةرضى ئاراستةى دووةمة 

بةدواى وَينةدا دةطةِرَيت لةثَيناوى هارمؤنيةتدا نةك زيندوَيتى. سيزان بةتايبةتى 

ئةم ئاراستةيةى دةست ثَيكرد ئةوةش لةميانى دؤزينةوةى ثَيوةرة كالسيكييةكان 

لة فؤرمة ثالستيكييةكاندا.. ئةم ثؤلَينكارييةش ديسانةوة دةِرذَيتةوة نَيو دواليزمى 

ريدةوة، واتة زيندوويى بةرامبةر بة رؤحى ئةندازةيى و ئةنداميش بةرامبةر بة 

ئةبستراكت. 

سوود لةم سةرضاوةية وةرطيراوة:سوود لةم سةرضاوةية وةرطيراوة:

بةشَيك لة كتَيبى (\˜ÅËÑ:kÖdÖ‚:ÌËÖøfi:Áî:Ó◊¬:nËÅ¢\:‡À÷\:∫:ÌÈâÈÒÖ÷\:k]‚]û) نووسينى: 

عدنان المبارك، بغداد ١٩٧٣.
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٢-٢

«مؤدَيرنبوون بة ثاراستني ِرةسةنايةتييةكان»«مؤدَيرنبوون بة ثاراستني ِرةسةنايةتييةكان»

شتَيكي  بووتانة،  ئةمِرؤكة  هةتاكوو  منداَلييةوة  لة  كة  تايبةتييةي  ذيانة  ئةو 

وةبير هَينامةوة؛ ئَيمة زؤر شاعير دةبينين كة لة ئاوانطاردترين كاتةكاندا شيعر 

دةهؤنةوة يان لة ضوارضَيوة و كَلَيشة دَينة دةرةوة و ثَيكهاتةشكَيني دةكةن. بةآلم لة 

كاتَيك طورانيبَيذَيك السايي بكاتةوة
هةموو ثَيوةندييةكاني لةطةَل دةرووني خؤيدا دةثضِرَيت

ئامادةكار: ئارةش نةسيريئامادةكار: ئارةش نةسيري

و. لة فارسييةوة: محةمةد ئةديبي - بؤكانو. لة فارسييةوة: محةمةد ئةديبي - بؤكان

وتووَيذ لةطةَل شةهرام نازريوتووَيذ لةطةَل شةهرام نازري
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مؤسيقا و ذانرة هونةرييةكاني ديكةدا بِروايان بة كالسيكترين و نةريتخوازترين 

شَيوةية و ئةو طؤِرانكاري و ثَيكهاتة شكَينية بابةتَيك نيية لة ناخ و دةروونيانةوة 

ئةم  دةبَي  بنةِرةتيبـَي،  طوِرانكاريي  بة  بِرواي  هونةرمةندَيك  ئةطةر  هةَلقوآلبَي، 

تايبةتي  بةشَيكي  تةنيا  نةوةك  بطرَيتةوة،  ذياني  اليةنةكاني  هةموو  طؤِرانة 

لةخؤبطرَي.

هونةرمةندا  رؤذانةي  ذياني  لة  تةنانةت  باستكرد  بابةتةي  ئةم  ِراستواية،   -

و  ذيان  بة  سةبارةت  ئةو  ِروانطةي  دةروةستبوون،  جؤرَيك  ِرةنطدةداتةوة. 

خستنة ذَير زةِرةبيني بير و نيطا و هةروةها ِروانطةي ئةو سةبارةت بة دنياي 

دةوروبةري، هةمووي ئةوانة دةكةوَيتة ذَير كارتَيكةري طؤِران و ثَيكهاتةشكَيني.

ئةرَينيبووني  هةَلسةنطاندني  بؤ  باشة  ثَيوانةيةكي  بابةتة  ئةم  لَيكدانةوةي   *

و  ئَيستا  شيعري  جياكاني  ِرةوتة  الوَيتييةوة  لة  هةر  بةِرَيزتان  كؤمةَلطا.  تاكةكاني 

مؤسيقاي ناوضةكاني ئَيران و هةروةها مؤسيقاي دةرووني شيعريتان لَيكداوةتةوة؛ 

بةوثَيية، سروشتيية كةسَيكي تر ئةم ِروانطةية لة ناخيدابَيت، كاتَيك طةورة بَيت 

كةسَيكي  واية:  ِراي  «بؤرخَيس»  وابكات.  ثةسندة  و  دروست  ئةوجؤرةي  دةيةوَيت 

تر دةيةوَيت ثَيكهاتةشكَيني بكات و مودَيِرنيتةخواز بَيت، دةبَي بة باشي كالسيك 

سةرةِراي  كة  بَيت  كارةكانت  ثِربايخةكاني  خاَلة  لة  يةكَيك  ئةمة  ِرةنطة  بناسَيت. 

طؤِرانخوازي بةجَي، قةت لة ِرَيطاي ِراست و دروست التنةداوة.

- بةَلَي، واية، ئةم ِروانطة و بؤضوونة زؤر ثِربايةخة. ضةند ساَل لةوةثَيش ئَيمة 

سةبارةت بة شيعري نوَي بةرهةمَيكمان خوَلقاند. يةكَيك لة هاوِرَييان شيعرَيكي 

ئةخةوانسالسي بة شَيوةي ئاواز داِرشتبوو. هَيناي بؤالي من و منيش ثَيمطوت 

ئةو ئاوازةي كة تؤ دةيَلَيي، ئاوازَيكي ثلةوثاية و بةدةر لة ضوارضَيوةي مؤسيقاي 

ئَيراني  مؤسيقاي  لة  هةميش  و  مودَيِرنبـَي  هةم  دةبَي  ئةيضؤن  طوتي  ئَيرانيية. 

النةدةي! من طوتم ئةمة ِراست ِرازي ئةو كارةية، دةبَي تةواو لةطةَليدا تَيكةآلوبيت، 

ئيدي ئةو كارةكةي خستة ئةستؤي من. دواي تَيكةَلكردني شيعر لةطةَل مؤسيقادا 

ئةمة  تَيطةيشت.  مودَيِرنيتة  و  نةريت  نَيوان  ثَيوةنديداري  ِرازي  ِرةمزو  لة  تازة 

بةرهةمي ساَليانَيكي زؤري هةوَل و تَيكؤشانة. لةو ثَيناوةدا دةبَيت لةطةَل هةموو 

ِروانطةيةكي  طشتي  بة  ئاشنابي،  ئَيران  ئةدةبياتي  مَيذووي  هةروةها  مَيذوو 

جا  بناسي  تايبةتمةندييةكانييةوة  هةموو  بة  ئَيراني  مؤسيقاي  و  هةبَي  بةرينت 

هةَلؤيةك  وةك  لَييبِرواني.  بَليندايةوة  لة  دةبَي  بكةي.  كارَيك  دةتواني  ئةوكات 
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كة لة ئاستَيكي بةرزتردا هةَلدةفِرَي و هةمووشتَيك لة ذَير نيطاي تيذيداية هةم 

دةريا، هةم كَيو، هةم دةشت و هةروةها جةنطةَل. ئيدي تاك ِرةهةندي نةبي و لة 

جؤطةلة ئاوَيكدا ِرَيطة نةطريتةبةر. كاتَيك لة بةرزاييةوة لَييبِرواني، بَيشك مةوداي 

بةرفراوانتر  و  بةرينتر  ِروانطةت  و  بؤضوون  ضونكة  دةبَي،  بةرينتر  تَيكؤشانت 

بووة.

وردة  وردة  بةآلم  دةطرت،  طؤرانيبَيذيتان  نوَيي  شَيوةي  لة  ِرةخنةيان  سةرةتا 

ئةوةندة كاريطةر بوو كة بة طشتي لة شَيوةي داِرشتني مؤسيقاي نةريتيدا كارتَيطةري 

تةواوي دانا و طؤِرانكاري تَيدا بةديهَينان و زؤر كةسي بة شوَين خؤيدا ِراكَيشا. ئايا 

خؤت هةستت بةو كاريطةربوون و بايخدارية كردبوو؟

- كاتَيك ئَيوة بة ثَيناسةيةكي قوَلي دنياي هونةر و دةروةستبوون سةبارةت بة 

كؤمةَلطا و ذياني راستةقينةدا هةنطاو دةنَييتة ئةو ِرَيطاية، ِرةنطة درةنط يان زوو، 

بةآلم كاريطةريي خؤتان هةر دةبَيت. هةمووي ئةو هونةرمةندانةي كة لة ِرَيطاي 

دةيانبـَيت.  و  بووة  كاريطةرييان  هةَلَيناوةتةوة  هةنطاويان  دروستيدا  و  ِراستي 

و  ناِرَيك  طرتووتانةتةبةر  كة  ِرَيطايةي  ئةو  و  تَيكؤشان  شَيوةي  ئةوةي  مةطةر 

هةَلة بَيت. وةك ئةوةي كة بة داخةوة لةم سَيدةيةي دوايةدا بؤ ئاوازي ئَيمة هاتؤتة 

ثَيشةوة و ئازار و كَيشةيةكي طةورةي تَيكةوتووة. ئَيمة بؤ يةكةمينجار دةبينين 

كة لةم سةدو بيست ساَلةدا زؤربةيان بونةتة ضاولَيكةر و الساييكةرةوة، كة ئةمة 

ترسَيكي طةورةية بؤ ئاوازي ئَيمة. كاتَيك طورانيبَيذَيك الساييكةرةوة بَيت هةموو 

ثَيوةندييةكاني لةطةَل دةرووني خؤيدا لَيدةثضِرَيت. ماناي ئةمكارة ئةوةية، بايةخ 

بؤخؤي دانانَيت و خؤي ثةسند ناكات. ئةوة لة كاتَيكداية كاتَيك مَيذووي سةدو 

نابينين.  ضاولَيكةري  نمونة  يةك  دةدةينةوة  وةرد  ئَيراني  ئاوازي  ساَلةي  بيست 

سةير  شتَييةكي  ئةوة  ناَلَين.  طؤراني  مامؤستاكانيان  وةك  قوتابيانيش  تةنانةت 

دةطمةن و ثيرؤزة. بؤ وَينة «زةللي» كة قوتابي «ئيقباَلي ئازةر»ة وةك مامؤستاكةي 

طؤراني ناَلَيت. بةَلكو بة دةنطي خؤي دةخوَينَي. يان «قةمةرةلملووكي وةزيري» 

ئةطةر لة دةستي «تاهيرزادة» ئيزني وةرطرتووة، بةآلم بة شَيوةي تايبةتي خؤي 

تاهيرزادة»  و  ئيسفةهاني  تاجي  خانساري،  «ئةديبـي  ئةطةر  طوتووة.  طؤراني 

شَيوازي  و  ناَلَين  طؤراني  يةكتر  وةك  هيضيان  بوون،  ِرةحيم»  «سةيد  قوتابي 

و  بةرينة  و  ثان  ثاَلةواني  لةحنَيكي  «تاج»  لةحني  هةية.  مامؤستاكةشيان  لة  جيا 

لةحني «تاهيرزادة» لةحنَيكي باريك و زَيِرينة كة ئاوازةكاني وةك مرواري وان 
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لةزةتَيكي  و  طةرمي  خانساريش  ئةديبـي  لةحني  دَينةدةر،   يةكتردا  بةدواي  كة 

تايبةتي هةية. ئةم سَي طةورة مةزنة تةواو لة يةكتري جيان و ئةم ئةزموونة لة 

مؤسيقاي ئَيمةدا زؤر باش و ثِر بايةخة، بةآلم لةم سةدوبيست ساَلةي ئَيستادا 

هةموو ضاولَيكةري دةكةن و وةك يةك طؤراني دةَلَين.

ضلو  دةيةي  دةتوانين  تةنانةت  و  هَيناوة  دوايةت  ساآلنةي  ئةم  نموونةي   *

ثةنجاش بؤ وَينة بَينينةوة كة لةوبةينةدا ضةندين طؤرانيبَيذي بةرضاومان هةية 

كة هةركامةيان دةنط و ئاوازي خؤيان هةية. 

- بةَلَي، جاران قةت شتي وا ِرووي نةدابوو، نازانم بؤضي لةم بيست ساَلةي 

ئَيستادا ئةم بةآلية ئةوكي ئاوازي طرتووة و زؤربةي طورانيبَيذان خؤيان سووك 

كردووة و خؤيان خستووةتة ذَير باري قورس و نالةباري ضاولَيكةرييةوة. ئةوان 

دةبَيت بتوانن كةسايةتي دةرووني خؤيان بخةنة طةِر و بِروايان بة خؤيان هةبَي 

ضةند  من  بَيت.  وزةيةكيان  هةموو  سةرضاوةي  دةتوانَيت  خؤيان  كةسايةتي  كة 

جةختم  و  نووسي  وتارَيكم  «عوموومي»  دوكتور  بة  سةبارةت  لةوةثَيش  ساَل 

لةسةر شَيوةي وانةطوتنةوةي ئةو كرد و طوتم كة شَيوازي ئةو وةك ِرابردووان 

شَيوازي  خؤشدةوَيت.  زؤر  ئةوم  كارطاكةي  وانةطوتنةوةي  شَيوةي  من  و  واية 

قةديم ئاوا بوو كة لة كاتي كاركردندا قوتابي ئازاد و هةَلسووِر بوو تاكوو هةستي 

خؤي ببزوَينَي و باوةِري ثَييبـَي و لة ِراستيدا يارمةتييان دةدا كة خؤي بناسَي 

خؤيان  لة  طؤرانيبَيذان  زؤربةي  ئَيستا  بةآلم  بكات،  ثةيدا  خؤي  لَيهاتوويي  و 

تَينةطةيشتوون.

بة درَيذايي زةحمةت و كاري ضةندين ساَلةت، جارجارة دذايةتيتان لةطةَل كراوة 

و زؤرجاريش طوشارةكان زؤرتريش بوون. ئا لةو كاتانةدا ورة و ِرؤحييةي خؤِراطري 

خؤتان ضؤن بةهَيز دةكرد؟

ذيا  لةطةَليدا  ساَل  ساَلياني  كة  هةبوو  مامؤستايةكةم  خؤشييةوة  بة   -

هيض  لة  زةيني  و  فكر  كة  بةرينةوة  ِروانطةيَيكي  بة  بوو  كةَلةثياوَيك  ئةو  بووم. 

ضوارضَيوةيةكي دياريكراودا نةدةطونجا و دةتطوت رؤحي مةوالنا لة دةروونيدا 

هؤشداري  و  دةكردم  وشياري  بةردةوام  و  بوو  لةطةَلمدا  هةميشة  جَيطيربووة. 

دةدامَي كة نةكا بة سةركةوتنَيك و هاندانَيك لة خؤبايي بم يان بة شكستَيك و 

ناكامبوونَيك تَيكبشكَيم و كؤَل بدةم و دةيطوت هونةرمةند ئةطةر لةخؤبايي بَي 
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ئيدي كاري كؤتاية. دةبَي هةميشة كار بكةي تاكوو باوةِري هونةريت بةهَيز و 

ِريشةدار بَي. كاتَيك بة دَل ئيمانت بة خؤت و بة هونةرةكةت بوو، نة شكستَيك 

بوارةكاني  تةواوي  لة  دةكات.  لةخؤباييت  سةركةوتنيش  نة  و  دَينَي  ضؤكتدا  بة 

ثةنجاو  تةمةني  تاكوو  بةِرَيزة  ئةو  بووة.  طوَيم  ئاوَيزاني  نةسيحةتة  ئةو  ذيانمدا 

دوو ساآلنةم لةطةَلمدا هاوِرَييةتي كرد و بة داخةوة لة دوايةدا فةوتي كرد. بووني 

ئةو ئوستوورةية كة بةِراستي وةك ديكشَينَيِرييةك وا بوو بؤ من زؤر ثِربايةخ 

و بةنرخ بوو. بؤخؤشي موسيكيزان بوو، هةروةها شاعير و ئةديب و عارف و 

سينةساف  ِرواَلةتييانة.  دةروَيشة  ئةم  نةوةكوو  بوو،  ِرةند  مةردو  و  دةروَيش 

لة  هةر  من  دةسثارد.  سينةي  و  دَل  بة  هةمووشتَيكي  كة  بوو  دةروَيشَيك  بوو 

الويةتيمدا ئاشقي عيرفان بووم، بةآلم ئةو خؤشةويستة تةنانةت نةيهَيشت بضمة 

خانةقاش ئةو دةيطوت خانةقا سينة و دةرووني تؤية و دواية شيعري مةوالناي 

بؤ خوَيندمةوة:

«لة خانقاي سينةدا، دةنط و ناَلةي هةذارانة». طوتي خانقا دةرووني تؤية و 

هةموو ِرووداوةكان دةبَيت لةوَيدا بخوَلقَي.

* دةكرَي بفةرمووي ناوي ضبوو؟

- بةَلَي، نَيعمةتعةلي خةراباتي.

عةليزادةدا  ئاغاي  لةطةَل  كة  نوَيتان  كونسَيرتي  بة  سةبارةت  بدة  ئيزنم   *

تةوةرةي باسةكةمان بَينينةسةر شيعرةكاني  دواية  و  بةِرَيوةتان برد قسة بكةين 

لة  وردة  وردة  تَيثةِراند  ديكةتان  ِرَيطايةكي  كة  ساآلنة  ئةم  درَيذايي  بة  شانامة. 

كارةكة  سةرةكي  سةرضاوةي  بؤخؤت  ضونكة  بوونةوة،  جيا  خؤتان  هاوتةمةناني 

كار  عةليزادةدا  وةك  مامؤستايةكي  لةطةَل  كاتَيك  بةآلم  دةدا،  ئةنجامت  كة  بووي 

دةبَيت  كة  سروشتيية  و  كارةكة  سةرضاوةي  دةبنة  هةردووكتان  ئيدي  دةكةيت، 

هاوفكري و وَيضوونَيكي زؤرتان هةبَي بؤئةوةي بتوانن ثَيكةوة كار بكةن، ئايا ئةم 

هاوكاريية بؤ بةرةوثَيشضووني كارةكةتان هيض طرفتَيكي لَيناكةوَيتةوة؟

ناخؤشي  كةشوهةواي  هؤي  بة  هةموومان  ِرابردوودا،  ساآلني  لة   -

مؤسيقاوة لة يةكتر جيا بووينةوة و لَيكدابِرنمان تَيكةوت، هةَلبةت ئَيستاش هةروا 

لَيكدابِراويم بةآلم بة خؤشييةوة من و ئاغاي عةليزادة دواي بيست ساَل ديسانةوة 

ِرَيككةوتينةوة تاكوو دوو ئامانج دةستةبةر بكةين: يةكيان ئةوةي كة لة طروثَيكدا 
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كةشَيكي دؤستانةي زؤر طةرم و طؤِر ثَيكبَينين. خاَلي دووهةمي هاوكارييةكةمان 

تةريككةوتنةوة  و  تةنيايي  لةو  خؤمان  عةليزادة  ئاغاي  قةولي  بة  كة  ئةوةبوو 

ِرزطاربكةين. لةم ضةند ساَلةدا بة هؤي هةلومةرجي نالةبار و سةير و سةمةرةوة 

بةسةر  سَيبةري  تةنانةت  كة  طؤِرابوو  تَيدا  غةريبانةمان  و  ناخؤش  هةستَيكي 

ذياني ئاسايشماندا كَيشابوو، كة هةلومةرجيوا بؤ هةر سةردةمَيك كاتوساتَيكي 

ناخؤش و تاَل و دذوارة.

كارطةلي  مؤسيقادا  بابةتي  لة  تاكوو  ِرَيككةوتين  يةكتر  لةطةَل  ئَيمة  هةروةها 

بِرياردان  تةنياية،  كاتَيك  مرؤظ  طوتت  تؤ  هةروةكوو  بدةين.  ئةنجام  باش  زؤر 

بةدةست خؤيةتي، بةآلم كة بوو بة دوو نةفةر كارةكة دذوارتر دةبَي. بةآلم بة 

خؤشييةوة ئَيمة هةردووكمان لة زؤر بابةتةوة وَيكضووني وةك يةكمان زؤرة. 

هةر بؤية بة ئاساني توانيمان ثَيكةوة كار بكةين.

دواي بيست ساَل لَيكدابِران، دةبَيت هاوئاهةنطبووني نَيوانتان دذوار بووبَيت، بة 

تايبةتي كة قةراربوو شيعري نوَي بة شَيوةي ئاواز ئةنجام بدةن؟

- ئةسقةزا لة بابةت هاوئاهةنطي سازو ئاوازةوة زؤر ِراحةت و بَيدةرديسةر 

بوو. طوايا بة درَيذايي ئةو ضةند ساَلة سةبارةت بة ثَيناسة و ئةزموون و زانستي 

تَيكةَلكردني ئةو كارة نوَييانةوة دةبوو بيزانين لة ئَيمةدا كؤببووةوة قسةو باسةكة 

ئاوا دةستيثَيكرد.

بة  سةبارةت  تاكوو  دانا  ديدارَيكمان  قةراري  رؤذَيكيان  ساَل  بيست  دواي 

ثَيذمان  ئاغاي  ئةسقةزا  بطؤِرينةوة.  بيروِرا  نوَي  شيعري  تايبةتي  خوَيندنةوةي 

حةداديش لةوَي بوو و ئةو قسةوباسةكاني تؤمار دةكرد.

(دةزطاي  ذةنيني  بة  دةستيكرد  و  هةَلطرت  سازةكةي  عةليزادة  كاتَيك 

شيعري  خوَيندني  بة  دةستمكرد  من  ثَيشتر  هاوئاهةنطي  بةبَي  ئيسفةهان) 

«ِرةيرا»ي نيمايوشيج و دوايةش شيعري «ئاي ئةشق»ي شاملوم ثَيوة زيادكرد. 

كة كةشوهةوايةكي سةير تايبةتي ثَيكهَينا. خؤشحاَلي و جةزمةيةكي تايبةتي لة 

نَيوان هةرسَيكماندا هاتةئاراوة...

لة دواية عةليزادة هةواكةي طؤِري و نةغمةي شووري خستة دووان و منيش 

«ضاووشي»  بَليندي  شيعري  ميلؤديانةدا  ئةو  شةثؤالني  نَيو  لة  ئةودا  شوَين  بة 

رؤذة  ئةو  طوت.  حةسرةتاوييةوة  و  كةيل  دَلَيكي  بة  سالسم  ئةخةوان  مةهدي 

باقي  و  عةليزادة  حسَين  لةطةَل  شةوَيك  دواية  و  ثَيضوو  بةينَيكي  هات.  كؤتايي 
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دؤستان لة ماَلي هاوِرَيي مؤسيقاناس ئاغاي هومان ئةسعةدي كؤ ببووينةوة و 

ثَيكةوة طوَيمان لة ثِرؤظةي زةفتكراوي ئةو رؤذة تايبةتيية دةطرت. لة موعجيزة 

دةضوو. ياني دواي بيست ساَل دووري، هةر لة يةكةم دانيشتندا سازو ئاواز وةها 

هاوئاهةنط و ِرَيكوثَيك بوون، دةتطوت ضةندين ساَلة بؤ داِرشتن و ِرَيكخستني 

و  خؤيي  ئيسماعيلي  ساية،  فروغ،  شيعرةكاني  دواية  كراوة.  تةرخان  كاتوسات 

شةفيعي كةدكةنيمان بَي دوودَلي و ِراشكاوانة لةو بةرهةمةدا جَيطيركرد.

 

* لة نَيوان ئاهةنطسازة طةورةكانماندا ئاغاي عةليزادة لةو كةسانةية كة هةميشة 

بؤ نوَيخوازي و داهَينةرانة بةنَيوبانطة.

- بةَلَي واية، ئةويش داهَينةر و طؤِرانخوازة و هةر بؤية زؤر ِراحةت و ساكار 

ثَيكةوة كارمان كرد. من ناتوانم بِرطة شيعرَيكي نوَي، كة مؤسيقاكةي نائاسايية، 

لةطةَل هةر ذةنيارَيك بةِرَيوةبةرم. بةآلم كاتَيك لةطةَل عةليزادةدا دةست دةكةم 

بة طؤراني طوتن بة متمانةيةكي تةواوةوة كارةكةم ئةنجام دةدةم. خاَلي بةهَيزي 

حسَين عةليزادة لةوةداية كة من ئةطةر لةطةَل ئةو بم كاري خوَيندنةوةي شيعر 

بة دَلنياييةوة دةست ثَيدةكةم و تةواو ئةخايةنم. تَيطةيشتن و لَيزانيني تَيدا دةبينم. 

بَيشك خاَلة ورد و هةستيارةكاني لَيون نابَيت. هةر ئةو دَلنيابوونةي من سةبارةت 

و  دةستواَلةيي  هؤي  بووةتة  من  بة  سةبارةت  ئةو  دَلنيابووني  و  عةليزادة  بة 

ئازادي كاري و فكري. ئازاديش بؤ هونةرمةند دةالقةيةكة بةرةو فِرين. وةك دوو 

هاوسةفةرَيك كة دةزانن ضؤن دةبَي سةفةر كةن، يان وةك دوو طةميةوان كة 

لة طةمييةكدان و يةك ئامانجيان لة ثَيشضاوة. واديارة ئَيمة لة طةميدا و لة نَيوان 

شةثؤالني بة تةوذمي دةريادا درَيذة بة ِرَيطاي خؤمان دةدةين و ئةوةش بؤ من 

زؤر ثِر بايةخة و لة بابةت دَلخؤشبوون بة كاري هونةريشةوة جَيطايةكي باآلي 

كاري  دوودَلي  بَي  و  بي  خاترجةم  لَيي  كة  كةمة  وامان  ذةنياري  لةمِرؤدا  هةية. 

لةطةَل بكةي. 

* طؤرانيطوتني بَيمةشقي ئَيوة بة هاوكاري مامؤستا عةليزادة خاَلَيكي بةرضاوي 

بةِرَيزتان  كة  بةوثَييةي  كة  بيردةكردةوة  وايان  كةس  زؤر  تَيداية:  ديكةشي 

ساَليانَيكي زؤرة بة شَيوازطةلَيكي ديكة طؤراني و ئاوازتان طوتووة، ِرةنطة نةتواني 

لة  زؤريةك  بةِراي  بةآلم  بكةي.  قةديمييةكةت  هاوِرَي  هاوِرَييةتي  ِرابردوو  وةك 

بيرمةنداني ئةو بوارة، بةِرَيوةةبردني ئةو بةرزي و نةويبوونة و مَيدوالسيونانةي 
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كة لة ِراستي ثَينجطادا ئةنجامت داوة لة ئاوازي ئَيرانيدا بَيوَينة بووة. ئايا ئةم كارة 

خؤنيشاندانَيك نةبوو بؤ قسة و باسي ئةوجؤرة كةسانة؟

هةر  لة  سةرةكي  طؤِرانكاري  ثَيكهَيناني  طوتم،  قسةكانمدا  سةرةتاي  لة   -

ذانرَيكي هونةريدا، تةنانةت دةتوانَي ياريدةدةر بَي بؤ باشتر ناسين و تَيطةيشتن 

لة ِرابردووي ئةو هونةرة. كاتَيك نيما ئةو طؤِرانكارييةي لة شيعري نوَيدا ثَيكهَينا، 

لة دوايةدا هؤطري خةَلكي بؤ شيعري كالسيكيش زؤرتر بوو و دواي ئةوة حافز 

و مةوالنا و... باشتر ناسران.

كاتَيك سةبارةت بة نةريت ثَيناسة و تَيطةيشتنَيكي باشترت هةبَي، دةتواني بة 

بير و ئةندَيشةيةكي باشترةوة طؤِراني تَيدا بةديبَيني و هةركة بتةوَي بطةِرَييتةوة 

لةطةَليدا  بنةِرةتييةوة  لَيِروانينَيكي  و  ئةكتيظ  تَيطةيشتنَيكي  بة  نةريت،  بةرةو 

ِرووبةِروو دةبييةوة. من كاتَيك نةريتم شكاند، تازة ماناي قووَل و بةريني نةريتم 

هةست ثَيكرد.

 

كالسيكدا  شيعري  لة  مانايي  قووَلتربووني  ئاستي  بة  سةبارةت  بةِرَيزت   *

دواي ثَيكهاتني طؤِرانكاريي و نوَيخوازي لةاليةن نيماوة شةرحتدا. ئيزنم بدة بؤ 

كاريطةريي  ذَير  لة  و  نيما  دواي  بَينمةوة  نمونةيةك  فةرمايشةكةت  كامَلكردني 

طؤِرانكاريي ثَيكهاتةيي و فكري، غةزةلبَيذانَيكي وةك حسَيني مونزةوي، محةممةد 

عةلي بةهمةني، سيمين بَيهبةهاني و كةسانَيكي ديكة سةريان هةَلدا كة لة قاَلبـي 

كالسيكدا غةزةلي نوَييان خوَلقاند.

- ئافةريم، هةَلبةتة لة ثَيش ئةواندا «ة. ئةلف. ساية» لة ئارادا بوو. ئةمة ِراست 

قسةكةي منة. من ٣٥ ساَل لةوةثَيش ياني لة ساَلي (١٣٥٦ه)دا كة ضيرؤكي ”مووسا 

و شوان“م بة طؤراني طوت و شريتةكةيم بآلوكردةوة، لة ِرووبةرطي شريتةكةدا 

نوسرابوو، ئةم كارة بة شَيوةي تَيكةَلكردني ضةند ئاهةنطَيك ئةنجامدراوة، بةو 

شَيوةية سةرةِراي ئةوةي الو بووم، لة ِريزي يةكةمين طؤرانيبَيذانَيكدا بووم كة 

ئةو كارةم ئةنجامداوة.

* ئةو شَيوة فكريية لةالي بةرةي نوَي ضؤن هةَلدةسةنَيطَيني؟

- هةَلبةت لةسةر يةك بةرةي ئةمِرؤ سةبارةت بة بةرةكاني ِرابردوو لة بابةت 

تةكنةلؤذي و ذيني ئازاد و بةربآلودا و بة تايبةتي لة بةشي وةآلمي ئاوازدا كة 

خؤي بةشَيكي زؤر طرينط و فةنني و سةخت و دذوارة كاردانةوةيةكي تةسك 



١٧٢

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

و الوازي بووة. هةر بؤية ِرؤذ لةدواي ِرؤذ لة هؤطراني ئةم بةشة هونةريية كةم 

دةبَيتةوة. نةبووني هاوئاهةنطي نَيوان ذةنيار و طؤرانيبَيذ، نةبووني تَيطةيشتنَيكي 

وةك يةك لة كارَيكي شةريكايةتي هونةريدا و تَينةطةيشتوويي لة بابةت فةلسةفةي 

ستاتيكي  و  جوانيناسي  و  ئةدةبيات  نةناسيني  هونةريدا،  كارَيكي  لة  هاوِرَييةتي 

تَيكهةَلكَيشكردني شيعر و مؤسيقا و هةروةها سةرسةري تَيِروانيني لةاليةك و 

ثَيداطري هونةرمةند لة بابةت ثَيشكةوتن و باشتر بوون لة اليةني بةرانبةر، هةموو 

لَيكردووة.  زؤرةباني  طؤِرةثاني  وةك  زؤرتر  ئاوازي  و  ساز  هاوِرَييةتي  ئةوانة 

بة  طةيشتن  بؤ  كارَيكدا  لة  هونةرمةند  دوو  هاوِرَيبووني  كة  كاتَيكداية  لة  ئةوة 

هونةرمةنداني  بةشدارن.  تَيدا  هةردووكياني  كة  طشتيية  ئاكامَيكي  و  هةستَيك 

بةرةي ِرابردوو طؤرانيبَيذ يان ذةنيار طةيشتوونة ئاستي تَيطةيشتن لة فةلسةفةي 

هاوِرَييةتي و هاوكاري و سةرةِراي ئةوة يةكترييان خؤشدةويست و خوَلقاندني 

ئةو هةمووة بةرهةمة ئاكامي ئةو هاوكارييانة بوو. لة بةرةي ئَيمةدا تةنيا ضةند 

ثشت  لة  جيايان  جيا  طَيِرانةوةي  كة  ِرةديفةكاندا  بةسةر  تةواو  بوون  ذةنيارَيك 

اليةن  لة  كة  ئاوازانةي  ِرةديفة  ئةو  تايبةتي  بة  هةبوو.  تةواويان  ئاشنايةتي  بوو 

مامؤستايانَيكي طةورةي طؤرانيبَيذييةوة فَيري ببوون وةك نوور عةلي برومةند، 

عةبدوآل دةوامي، ئةديب خانساري و.... كة بة داخةوة لةو ضةند نةفةرة لَيزانةش 

هَيندَيكيان جوانةمةرط بوون و هَيندَيكيشيان لة ثِرَيكدا تةمةني هونةرييان كؤتايي 

ثَيهات كة دةبَي ئةوانةي ئَيستا ماون قةدر و حورمةتيان بطيردرَي.

* بةو ثَيناسةيةي كة هؤطرةكانت لَيت دةِروانن واديارة بة درَيذايي ئةم هةموو 

ساَلة كة زؤرتر خةريكي خوَيندنةوةي شيعرةكاني مةوالنا بووي، فيردةوسيش لة 

سةر  نةثرذاويتة  زؤر  بؤضي  ئةي  هةبوو.  تايبةتي  جَيطايةكي  هونةريتدا  ذياني 

شيعرةكاني فيردةوسي؟ ئايا دةتويست كاري فايلي مةوالنا تةواو بكةيت و دواية 

فايلَيك بؤ فيردةوسي بكةيتةوة؟

ئةم  و  بووم  حةماسييةوة  لةحني  شوَين  بة  الويمةوة  تازة  لة  هةر  من   -

لةوةثَيش  ساَل   ٣٠ «سةفوةت»  دوكتور  هةبوو.  مندا  دةنطي  لة  لةحنةش 

تايبةتي  ئَيكسَينَيتي  و  نةويي  و  بةرزي  ِرةطةي  تؤدا  دةنطي  لة  كة  ثَييفةرمووم 

لةحنة  ئةم  و  ثَيبةخشيوي  حةماسييان  هةستَيكي  تايبةتمةندييانة  ئةو  كة  تَيداية 

حةماسيية لة سةدان ساَل لةوةثَيشةوة لة ئاوازي ئَيرانيدا هةبووة، بةآلم لةبةر 

كَيشة و هؤطةلي مَيذوويي وردة وردة فةوتاوة. جةختكردن و داواكاري مامؤستا 
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ئةو  طرينطي  بابةت  لة  ئاطاداري  و  ِراطرتن  بابةت  لة  من  بؤ  سةفوةت  داريوشي 

هاودةورةي  طؤرانيبَيذاني  كاريطةريي  ذَير  لة  نةكا  كة  بوو  حةماسيانة  لةحنة 

خؤم بةرز و نةوي شةثؤالني ئةو دةنطة، ساف و يةكهةوا بَي و ئةو هةست و 

كةشةحةماسيية جَيطةي خؤي بدا بةو شَيوة باوانةي ئَيستا و لة ئاكامدا بةرةو 

ئةو  هةر  هونةريم  ذياني  بةِرَيزةكاني  ِرَينما  لة  يةكَيك  بِروات.  خوَيني  تازيية 

شوناس و تَيطةيشتنانةي مامؤستا بوو كة توانيم بة كلتوور و هةست و تَيِروانيني 

خؤم لة ِرَيطاي ئاواز و طؤرانيدا هةنطاو هةَلَينمةوة.

بووة  طوشاردا  ذَير  لة  لةوةثَيشةوة  سةدانساَل  لة  بةردةوام  ئَيمة  مؤسيقاي 

و ئَيستاش بةو دةردةوة دةناَلَينَي و ئةوةش ِراستييةكي حاشاهةَلنةطرة كة قةت 

كارَيكي ئةوتؤ نةكراوة بؤ مؤسيقاي ئَيراني، ض لة بواري ئامَيرسازيدا، يان لة بةشي 

مؤسيقا،  ِرابردووي  بة  سةبارةت  لَيكؤَلينةوة  و  مؤسيقا  ثةرةثَيداني  و  ِراهَينان 

يان اليةنةكاني ديكة كة بة دايم ِروانطةيةكي دةمارطرذانة و دَيطماتيسم بةسةر 

ئةطةر  نوَييةكانيش  ئامَيرة  بة  سةبارةت  كردووة.  قورسايي  ئَيمةدا  مؤسيقاي 

بواري  لة  كة  ثَيكبَينَي  طؤِرانطارييةك  خؤيدا  داهَينانةكاني  لة  توانيويةتي  كةسَيك 

سةركةوتوو  ئةوة  هةَلَينَيتةوة  زياتر  هةنطاوَيكي  ذةنياريدا  تةكنيكي  و  فيزيكي 

ثالنَيكي  لة  دوور  بة  و  تاكةكةسيية  ئةزمووني  ئةوانة  هةموو  هةرضةند  بووة. 

بةرنامة  بةبَي  دةبَي  ضؤن  طشتيية.  مرؤظايةتي  كلتووري  كارَيكي  شانامة  طشتي. 

داِرشتنَيكي بنةِرةتي و بةبَي ثشتيواني ناوةندة كلتوورييةكان كارَيكي ئاوا طةورة 

ئةنجام بدرَيت. بةوثَييةي كة لة وآلتي ئَيمةدا هةميشة كارة طةورة هونةرييةكان 

لة اليةن نةفةرَيك يان ضةند كةسَيكي ئاشق و هؤطرةوة ئةنجامدراوة. ئةمجارةش 

شانامة  كاري  لة  ثشتيوانيان  قةت  وآلت،  هونةري  و  كلتووري  ناوةندةكاني 

نةكردووة. هةَلبةت ئةطةر ثالرمان تَينةطرن دةبَي سثاسيان بكةين!

* هةَلبةتة ِرةنطة لةبةر خواستي كؤمةَلطا ساَلةكاني سةرةتاي شؤِرشي (طةالني 

ئَيران) كار لةتةك شيعرةكاني مةوالنا و شيعري نوَيتان دةستثَيكرد. واديارة ئَيستا 

فيردةوسي  شيعرةكاني  طونجاندني  بة  دةستثَيكردن  تايبةتيةدا  سةردةمة  لةم 

خواستي كؤمةَلطاي ئةمِرؤكةية.

- ِراستة، هةَلبةتة من كةَلكوةرطرتن لة شيعرةكاني مةوالنا هةر لة ساَلةكاني 

من  ئاهةنطي  يةكةمين  (١٣٥٤هـ)  ساَلي  لة  دةستمثَيكرد.  شؤِرشةوة  ثَيش 

غةزةلي  سةربةندةكةي  كة  بوو  مةوالنا  (نةينامة)ي  مةسنةوةي  لة  بآلوبووةوة، 
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بةنَيوبانطي شَيخ بةهاييية. «تا كي بة تمناي وسال تو يطانة» ياني ئاهةنطي «مني 

ئاشق» كة يةكةمين كاري طروثي «عارف» بوو بة هاوِرَييةتي حسَين عةليزادة و 

ثةرويز مشكاتيان، كة ئةو كارةمان لة ساَلي (١٣٥٦هـ) لةتةك (ة.ئةلف. ساَلة) لة 

بة  سةبارةت  كة  عيرفانيية  مؤسيقا  ئةم  ثَيشينةي  ياني  كرا.  زةفت  ئَيراندا  ِراديؤ 

ِروانطةي منة، دةطةِرَيتةوة بؤ ثَيش شؤِرشي (١٣٥٧هـ) ئَيستا كاتَي كة سةرنجي 

بة  تاكوو  بِريبـَي  دوورم  زؤر  مةودايةكي  دةبَي  من  ثَيمواية  خؤشم  دةدةمَي، 

بة  دةبَي  ثَيشدا  لة  بَيت.  ثلةبةنديكراو  دةبَي  ِرَيطاية  ئةم  ياني  بطةم.  فيردةوسي 

ئاخريش  ثلةي  و  مةوالنا  دواية  و  حافز  دواية  و  ثَيكردبَي  دةستت  سةعدييةوة 

دةطاتة فيردةوسي.

* مةبةستي تؤ بؤ بةِرَيوةبردني شانامةي فيردةوسي ض بوو؟

و  وآلت  بة  سةبارةت  مرؤظايةتي  هةستَيكي  لة  طةورةتر  هاندةرَيك  ض   -

نةتةوةكةت، هةمووي ئةمانة لةبةر خؤشةويستي وآلتةكةم، ثةروةردةيي دايكم 

و لة هةبووني شوناسَيكي نةتةوةيي كوردي سةرضاوة دةطرَي. نةتةوةي كورد 

نةتةوةيةكي ِرةسةن لة ِرةطةزي ئاريايية، ئةو نةتةوةيةي كة حةماسة و شؤِرشي 

لة ذيانيدا بة دايم تَيكآلوة و بة طشتي ِرةزم و بةزم لة يةك كاتدا ثَيكةوةن. هةر 

لة تازةالويمدا لة بةردةست مامؤستا بَيهزاد كرماشانيدا ثةروةردة كرام و لةطةَل 

ئةدةبياتي ئَيراني و ئةدةبياتي حةماسي و شانامةدا ئاشنايةتيم ثةيدا كرد.

* ئايا لةم شَيوازةدا فَيربوون و خوَيندني مؤسيقاي ِرةديفي دةزطايي بنةماي 

كاري طؤرانيبَيذة؟

بؤ  ِرةنطة  بابةتانة  ئةوجؤرة  و  ِرةديف  بة  بوون  وةفادار  لة  باسكردن   -

كة  كاتَيك  بةآلم  بَي،  ثةسةند  مؤسيقا  تازةكاري  و  ئاماتؤر  هونةرمةنداني 

هونةرمةندَيك بطاتة ئاستَيكي بَليندي تَيطةيشتني هونةري، ئيدي ئةوجؤرة باسانة 

دةدا  ئةنجامي  كة  هةركارَيكي  طةورة  هونةرمةندَيكي  نيية.  سةرنج  جَيي  زؤر 

خاَلَيكي بةنرخ دةخاتة سةر ِرةديف و بنةما ثِر بايخةكاني كلتووري ئةو وآلتة. بة 

طشتي ئةطةر مرؤيَيكي ئاسايي كارَيكي طةورة ئةنجام بدا زؤر سةير و نرخَينةر 

و  ثِربايةخ  طةورةوة  كةسايةتيةكي  لةاليةن  هةركارَيك  ئةنجامدراني  بةآلم  نيية، 

سةرنجِراكَيشة. بؤية بةِرَيوةبردني ئيشَيك لةسةر شانامة طرينط نيية كة حةتمةن 
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دةبَي لة دةزطاي ضوارطا يان هومايوون كةَلك وةرطيرَي بة هؤي حةماسيبوون 

مؤسيقا  دةزطاي  كام  كة  ناكا  تؤفيرَيك  هيض  داِرشتنيانةوة،  و  بةيان  شَيوةي  و 

نَيوئاخن  بةَلكوو  نيية  طرينط  قاَلب  طشتي  بة  ببردرَي.  بةكار  مةقام  و  ئاواز  و 

جَيطاي بايخ و سةرنجة بة قةولَيك «ئةوةندةي بة توَيكَلة دة ئةوةندة بة كاكَلة» لة 

بةِرَيوةبردني شانامة تَيطةيشتن لة شوعوور و كلتووري شانامة جَيي سةرنجة 

ئةم زانست و شؤناسة ئةطةر هةبَيت ئيدي جؤري دةزطاكة زؤر سةير نيية، بؤ 

من  نيؤيؤركدا  هاَلي  كارنطي  لة  شانامةخوَيني  دوايانةي  ئةم  كونسَيرتي  لة  وَينة 

شانامةم لة دةزطاي بةياتي ئيسفةهاندا دةستثَيكرد، كة ئةو دةزطاية ِرؤمانتيكَيكي 

زؤر توند و غةزةالويية كة لة دوايةدا بة طؤِريني طؤشةكان بؤ دةزطاي هومايوون 

كةشوهةواي تايبةتي طَيِرانةوةي حةماسيم ِراطرت: 

نهان طشت كردار فرزانطان

ثراكندة شد كام ديوانطان

هنر خوار شد جادويي ارجمند

نهان راستي اشكارا طزند

شدة بربدي دست ديوان دراز

بة نيكي نرفتي سخن جز بة راز

واتا:

بزر بوو كرداري هؤزانوان

نةماوة خؤشي و شادي دَلطةشان

زةليلة هونةر ودمي هةنط و قةند

ثاكي شاراوة و خراثة مةرد و ِرةند

بة خوَين ثاراو بوو دةستي دةستةآلت

تيشكي ثاقذي لة قوذبن هةآلت

طَيِرانةوة  لة  دةكرَي  ئايا  فيردةوسي  شيعرةكاني  سةر  ئاوازي  داِرشتني  لة   *

(نقالي) كةَلك وةرطيردرَي؟

- سروشتيية ئةطةر لةمةِر بابةتة جيا جياكاندا تَيطةيشتني ئَيوة بةربآلوتر بَيت، 

ِرَيطاكة هةموارتر دةبَي. لة طَيِرانةوة هةتا قاوةخانة و ناسيني ئوستوورةكان و 

مَيذووي ئَيراني كةونارا و حةقايةتبَيذي ديوةخانان كة سةدان ساَل لةوةثَيشةوة 

بابةت  لة  لَيكؤَلينةوة  و  دامةزراوة  شانامةخوَينيدا  شَيوازي  لةسةر  ئَيراندا  لة 
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مؤسيقا  لةطةَل  بوون  ئاشنا  ونبووةكان  حةماسيية  ئاوازة  شَيوازةكاني  و  لةحن 

نةتةوةكاني ئَيراني و هةروةها مةقامةكاني مؤسيقا و ئاواز بة تايبةتي مةقامةكاني 

مَيذوويي و كةوناراي طةلي كورد، كة لة ِراستيدا هةموو ئةوانة زانستَيكي طشتيية 

بؤ بةِرَيوةبردني شانامة و ضوونة ناو ئةو دةريا بةرين و بَيثايانة. هةر ئةوةندةي 

دةزطا  و  ِرةديف  لةطةَل  هةبَي  كةمي  ئاشنايةتييةكي  و  خؤشبـَي  دةنطي  كةسَيك 

مؤسيقايةكان، هَيشتا زؤري ماوة كة بضَيتة طؤِرةثاني ثان و بةريني شانامةوة. 

تاكوو زانياري و لَيهاتوويي لة بوارة جياجياكاندا زؤرتر بَي زووتر ِرَيبواري ئةو 

ِرَيطاية دةطةيَينَيتة ئامانج.

* شةرتي سةرةكي هةركارَيك بؤ طةيشتن بة ئامانج تَيطةيشتن و زانياريية لةو 

ثَيناوةدا...

ساَلة   ١٠ ئَيمة  كة  دةكةن  طلةيي  هونةر  خوَيندكاراني  لة  هَيندَيك  بةَلَي،   -

خةريكي خوَيندني ِرةديفة مؤسيقايةكانين و نةطةيشتووينةتة هيضكوَييةك و هةر 

لة جَيطاي خؤمانداين، من ثَيياندةَلَيم بِرؤن كتَيب و ِرؤمان بخوَينةوة. خؤ شةرت 

نيية هةر دةبَي كتَيبـي موسيقايي بخوَينةوة، ئَيوة دةبَي ئاستي زانست و زانياري 

خؤيدا  جَيطاي  لة  خؤتان  دةسكةوتةكاني  لة  بتوانن  تاكوو  سةرَي  ببةنة  خؤتان 

كةَلكي لَيوةرطرن.

 

* ض جياوازييةك لة نَيوان خوَيندنةوةي شيعري فيردةوسي و شيعري ئاشقانةدا 

هةية؟ بة ِرووني دةكرَي ض وَينةيةكي لَيباس بكرَي؟ ئايا خوَيندنةوةكانيان جياوازي 

هةية؟

جووَلةي  جؤري  وةك  بَينينةوة.  وَينة  بؤ  دةتوانين  لةوجؤرة  بابةتي  زؤر   -

ئايا  هةناسةكة  دةرةوةي  هاتنة  شَيوةي  و  طؤرانيبَيذدا  قوِرطي  نَيو  لة  هةناسة 

كردنةكةي  جووَلة  (فتحة)  سةرَي  بةرةو  يان  دادةكشَي  (كسرة)  بةرةوخوارَي 

ِراست و سافة يان ثان بة طرَيوطؤَل و بةرز و نةويية. خَيرايي سازاني ِرستةكان 

و لَيكطيربوون و هةَلسووِر داسووِر بوونيان لة شانامةدا جياوازي هةية لةطةَل 

شَيوازي شيعرة غةزةلييةكان، داِرشتني ِرستةكان لة شانامةدا بة بةرز و نةوي 

شةثؤلي  وةك  زمان  لةسةر  خلؤربوونةوة  و  ددانطيربوون  ضةندايةتي  و  بوون 

لةحنة  زؤربةي  سةرضاوةي  واية.  زاطروس  و  ئةلبوورز  داوَينةكاني  و  دةريا 

تايبةت مؤسيقاي مةقامي  مةقاميداية، بة  ونبووةكاني ئاواز، لة نَيو مؤسيقاكاني 
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و  داَلةهؤ  هةتا  بَيستوونةوة  لة  و  بَيستوون  هةتا  ئاناهيتاوة  لة  كورد  نةتةوةي 

هةروةها مةقامة كةوناراكاني يارسان. بة طشتي شوَيندانةري سةرةكي تَيطةيشتن 

و زانست و هزري مؤسيقازانة.

* ِرؤَلي ئاهةنطساز ضيية و داهَينان و ئافراندني طؤرانيبَيذ و ئاهةنطساز ضؤناو 

ضؤن لة خزمةت يةكتردا دةبن؟

- بة طشتي ئاهةنطساز ِرؤَلي سةرةكي دةطَيِرَي و دةستنيشاني دةكا طؤرانيبَيذ 

لة ض كةشوهةوايَيك و لة ض بةستَينَيكدا بكةوَيتة طةِر. هةَلبةتة طؤرانيبَيذمان هةية 

هةتا طؤرانيبَيذ.

* ياني «هةوَلداني ماندوو نةناسانةي ئةو سي ساَلةي» ثَيدةوَي.

ِروونيشة  و  كَيشاوة  ِرَيطايةدا  لةو  زؤرم  زةحمةتَيكي  من  واية،  بةِراستي   -

ِرةَيطايةم.  ئةو  بةردةوامي  درَيذةدةري  من  دةدةم.  ِرَيطايةش  بةو  درَيذة  هةروا 

لةطةَل  دةطوترا يان  ئةو كاتوساتانةي كة شيعرةكاني مةوالنا كةمتر بة طؤراني 

كَيشةطةلَيكدا ِرووبةِروو دةبوو ئَيدي تَيثةِريوة. شوَينكةوتنيشم بؤ شيعري نوَي 

كردووة و وةك يةكةمين كةسَيك كة لةو بوارةدا ثَيشِرةو و ِرضةشكَين بووم و 

ئَيستاش لةو ِرَيطايةدا بةردةوامم. لة اليةكيتريشةوة شانامةش يةكَي لة ئامانجة 

لة  بةتايبةت  و  موزيسيةنةكان  نَيو  لة  كارة  ئةو  بتوانم  تاكوو  منة  طةورةكاني 

من  بةباني  شَيوةي  لة  هَيشتا  كة  كةسانَيك  هةن  بكةم،  جَيطير  طؤرانيبَيذاندا  نَيو 

سةبارةت بة شانامة تَينةطةيشتوون و ثَييانواية ئةو شَيوة طؤرانيية خوَيندنةوةي 

شيعر يان طَيِرانةوةية، ئةوة لة حاَلَيكداية من لةطةَل مؤسيقا و ئاهةنطي دةرووني 

ِرَيك  ئةودا  لةتةك  خؤم  موسيقاكةي  و  طرتووة  ثَيوةنديم  شيعردا  شاراوةي  و 

دةخةم و تَيكةَليان دةكةم. ئةم شَيوازة ئيدي ِروانطةي موسيقاي نةريتي و غةزةلي 

و  جياوازة  تةواوي  بة  شانامةدا  لةطةَل  نةريتي  موسيقاي  بةياني  شَيوةي  نيية. 

بواري  لة  و  دةوَي  خؤي  تايبةتي  ِرةوَلي  و  ياسا  شانامةدا  لةطةَل  هاوِرَيبوون 

جياوازييةكي  شيعرييةوة  دةرووني  ثَيوةندي  و  جووَلةيي  زةمةني  دابةشكردني 

ثووضي  ثَيضةآلو  و  دذوار  باسَيكي  كة  هةية.  نةريتيدا  موسيقاي  لةطةَل  تةواوي 

شانامة  موسيقاي  تَيكآلوكردني  بؤ  من  كة  باسةي  لةو  تَيطةيشتن  و  ثشتة  لة 

طةيشتوومةتة ض ئاستَيكي ِروانين، كات و زةماني ثَيويستة.
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* قسةت لةسةر موسيقاي شيعري كرد. «دوكتور شةفيعي كةدكةني» كتَيبَيكي 

هةية بة نَيوي «موسيقاي شيعر» ئايا بؤ ناسين و تَيطةيشتن لة موسيقاي دةرووني 

و شيعرةكاني فيردةوسي لةطةَل ئةودا بيرو ِراتطؤِريوةتةوة.؟

- زؤر لةوةثَيش، ياني لة دةوروبةري سي، ضل ساَل لةمةوبةر «ة. ئةلف.ساية» 

شَيوةيةك  بة  هةركاميان  كةدكةني»  «شةفيعي  هةروةها  و  سالس»  «ئةخوان  و 

مامؤستام بوون و بة درَيذايي ئةم ساآلنة بةردةوام شتيان لَيفَير بووم.

بةرهةمةكاني  كارو  لة  موسيقايةكان  بةرهةمة  زؤربةي  دةكرَي  واهةست   *

ديكةوة وةرطيرابَي و بة طشتي لة قاَلب و جَيطاي خؤياندا نةبن. ئةم تةوةرةية لة 

كوَيوة سةرضاوة دةطرَي؟

بة  هةست  كة  ثَيدةكات  دةست  لةوَيوة  هونةرمةند  كاري  دةستثَيكي   -

خؤي  دةتوانَيت  كة  جَيطاوةي  لةو  بكات.  خؤي  بةرهةمي  الوازي  و  كةموكؤِري 

هةَلسةنطَينَي و تاقيكردنةوةي لةسةر خؤي هةبَي و ضوارضَيوةي كارو تَيكؤشاني 

هؤنراوةيةك  لة  كةَلك  نةَلَيتةوة،  ئاهةنطَيك  جؤرة  هةموو  بةرضاوبَيت.  لة  خؤي 

هةر  ئةطةر  يان  نيية،  ئةودا  ِروانطةي  و  تَيطةيشتن  بةستَيني  لة  كة  وةرنةطرَي 

ثَيويستة ئةو شيعرة بؤ طؤراني بةكار بَينَيت واضاكة لة ثَيشدا موتاآليةكي تَيرو 

بابةتةوة هةبَيت. دةنطدانةوةي هونةر لة كارو ئيشي داهَينانداية و  لةو  تةسةلي 

ئافراندنيش لة ساتة هةستيارةكانداية. بةآلم دةبَيت لة ثَيشدا هةموو كةرةسة و 

ئامرازي طةورةي ثَيويست ئامادة بكرَيت. 

زؤر  هونةرمةند  بؤ  خؤت  توانايةكاني  ئاستي  لة  تَيطةيشتن  و  خؤناسين 

طرينطة. بؤ وَينة طؤرانيبَيذَيك كة ضوارضَيوةي لَيهاتوويةكةي بةرتةسك و لة دوو 

خؤي  دةبَي  بكة  خوَيني  شانامة  وةرة  ثَييبَلَيين  و  بَي  دةزطايةكاندا  ِرةديفة  توَيي 

هةَلسةنطَينَي و بير لةوة بكاتةوة ئايا دةتوانَي لةو ِرَيطايةدا هةنطاو هةَلَينَيتةوة؟ 

ئايا دةتوانَي لة دةرياي بةريني شانامةدا مةلةوان بَي؟ ئايا ئةو كؤمةَلة زانستةي 

تَييداية بؤ ئةوةي بضَيتة نَيو ئةو دةريايةوة؟ ئةم بابةتة دةطةِرَيتةوة سةر كارو 

ضاالكي ئاهةنطساز.

* بةِرَيزتان سةرةكيترين موزيسيةني ئَيرانين كة زؤرجار لة سةرتاسةري دنيادا 

طةروةتان  ِرؤَلَيكي  و  بردووة  بةِرَيوة  مةوالناوة  شيعرةكاني  بة  كونسَيرتطةلَيكيان 

هةبووة بة طةورةكردن و بة دنيا ناساندني مةوالنا. هةر بؤية لةو ثَيناوةدا و بؤ 
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ِرَيزلَينان لة ضاالكييةكانت خةآلتي زؤر بةنرختان وةرطرتووة، يةكَيك لةو خةآلتانة 

لةاليةن  بةَلكوو  فةِرانسةوة  باَلوَيزي  لةاليةن  نةك  كة  ئاواز»ة،  «شواليةي  خةآلتي 

خةآلتي  شوالية  لة  جيا  كرا  ثَيشكةش  خةآلتةكةت  فةِرانسةوة  كلتووري  وةزارةتي 

دوكتؤراي  هةروةها  و  هونةرة  و  ئةدةبيات  بةرزي  ثلةي  نيشاني  كة  «ئافيسَير» 

كة  ثَيبةخشرا  فةِرانسةت  كلتووري  و  فةرهةنط  وةزارةتي  بةرزي  و  ئيفتيخاري 

نيشاندةري ئةو ِراستييةية كة كار و ئيشي مةوالنات طةياندووةتة ضَلةثؤثة و بة 

شوَين ئةويشدا بؤ كاركردن لةسةر شيعرةكاني فيردةوسي فكر و هزرت بيركؤ كرد. 

كةَلك  ميديا  مؤَلتي  لة  كؤنسَيرتةكانتدا  لة  بؤضي  هةية.  ثَيشنيارَيكم  يان  ثرسيار 

طةورةكاني  مؤنيتؤِرة  كؤنسَيرتَيكتدا  طِراند  لة  ئةطةر  ثَيتانوانيية  ئايا  وةرناطري؟ 

لَيدامةزرابَي و ِرةسمة ئوستوورةييةكان نيشان بدرَي، نابَيتة هؤي ثَيوةندي زؤرتري 

بةردةنط؟

شَيوةيةكة  بة  هونةري  كاري  بيكةي.  بطونجَي  هةركارَيكي  دةكرَي  بةَلَي   -

ضوارضَيوةية  ئةو  نَيو  ئةوةية  سةير  بةآلم  هةية.  دياريكراوي  ضوارضَيوةيةكي 

سةرةِراي  دةتوانَيت  هونةرمةند  كة  جؤرَيك  بة  ئازادة  و  كراوة  بَينةهايةت  تا 

كونسَيرتيش  ِرواَلةتي  دامةزراوةي  باري  كارو  لة  بير  كونسَيرت،  بةِرَيوةبردني 

بكاتةوة و لةو بةينةدا جوانكار و خوَلقَينةر بَي.

و  بةربةست  ئةو  سةر  دةطةِرَيتةوة  طؤرانيطوتنيش  دانيشتنةوة  بة  ئايا   *

دانيشتنةوة  بة  كة  وادةردةكةوَي  نةريتيخواز؟  طؤرانيوَيذَيكي  ضوارضَيوةيةي 

و  ِراوةستي  ثَيوةش  بة  دةكرَي  ناكةوَي.  ِرَيك  شانامةخوَينيدا  لةطةَل  طؤرانيطوتن 

طؤراني بَلَيي؟

با  دةكةم.  ئةوكارة  ثَيوة  بة  ديسانيش  و  كردووة  زؤر  كارةم  ئةو  من   -

بيرةوةرييةك بطَيِرمةوة. جارَيكيان لة دةرةوةي وآلت بةرنامةيةكم بةِرَيوة دةبرد 

ئةو  ثَيوة  بة  دةبَي  من  طوتم  بَلَيم.  كوردي  ئاهةنطَيكي  تةنيايي  بة  دةمويست  و 

دانيشتنةوة  بة  دةبَي  و  نةريتخوازيت  تؤ  طوتيان  ثَينةدام!  ئيزنيان  بَلَيم،  طؤرانيية 

شوَين  و  ِرَي  من  بؤ  دةبَي  ئَيوة  مةطةر  طوتم  و  بوو  ثَيمسةير  من  بَلَيي،  طؤراني 

دانَين كة دةبَي ضؤنبم و ضؤن طؤراني بَلَيم؟ لة كونسَيرتي مةقامي شانامةدا كة لة 

تةالري «ميالد»دا بةِرَيوة برا و هةروةها لة زؤربةي كونسَيرتةكاني ديكةمدا بة 

ثَيوة طؤرانيم طوتووة.
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دةستتان  ئَيوة  كة  بن  كارَيك  درَيذةثَيدةري  ديكة  كةسانَيكي  ئةطةر  ئايا   *

ثَيكردووة و داتانمةزراندووة لَييان زوَير نابَي؟

- ضاولَيكردن و السايي كردنةوة جياوازة لةطةَل كةسَيكي كة سةرمةشقَيك 

من  بكات.  ثةروةردةي  خؤي  بؤضووني  بيرو  و  هزر  بة  و  بكا  ِرةضاو  خؤي  بؤ 

دذي الساييكردنةوةيةكي سووك و سةداسةد ضاولَيكةريم. بةآلم هونةرمةندَيكي 

ِراستةقينة ِرةنطة لة سةدان شت ضَيذ و ئيلهام وةربطرَي و هةموويان لة دةرووني 

خؤيدا جَيطير بكات و دواية لةطةَل توانايية دةروونييةكان و زانستي خؤي تَيكيان 

هةَلشَيلَي و بةرهةمَيكي نوَيي لَيبخوَلقَينَي. ئةمكارة لةطةَل ضاولَيكةري و الساييي 

كردنةوةدا جياوازي هةية. الساييكةرةوة هةميشة بة شوَين ئةوةوةية تاكوو بزانَي 

تؤ ض شيعرَيك هةَلدةبذَيري تا خَيرا بِروا و ئةو شيعرة هةَلبذَيري بؤ كارةكةي. 

ئَيوة  وةك  ئةويش  تا  دةدةن  تةكان  ضؤن  دةستتان  ئَيوة  ببينَي  دةيةوَيت  يان 

بكات، يان ئةطةر ئَيوة لة بةرهةمَيكي نوَيتاندا كةَلكتان لة مةسنةوي وةرطرتووة، 

ئةويش مةسنةوي بةكار دةبات. ئةوكارةي لة دةرووني خؤيدا ِراناطرَي تا وةك 

كةَلكي  خؤيدا  جَيي  لة  و  بطوورَي  لةشيدا  لة  هونةري  ِروانطةيةكي  و  زانستَيك 

كاري  لة  هةَلطرتنةوة  كؤثي  جؤرَيكة  بة  كؤمةَلطا  داخةوة  بة  لَيوةرطرَي.  باشي 

و  موسيقا  بة  سةبارةت  كةمتةرخةمي  دةطةِرَيتةوةسةر  كة  بووة،  زؤر  يةكتري 

لة  ئةوتؤيان  كارَيكي  بةرثرس  ناوةندةكاني  ساَلة  ساَلياني  ديكة.  هؤيةكي  ضةند 

بازاِرَيكي  ئاكامدا  لة  بةربةرةآلية،  و  بَيثشتيوان  و  نةكردووة  موسيقادا  ثَيناوي 

كةندةآلنةكة.  سةرلَيواري  كةوتووةتة  ئاواز  تايبةتي  بة  بووة،  لَيدروست  ئاَلؤزي 

هةر بؤية موسيقا ئاوا سووك و بَيبايخ بووة كة هةموو دةيانةوَيت دزي لَيبكةن 

و  لةسةرنان  كآلو  و  دزي  سةردةمي  ئَيستا  واديارة  هونةرمةند.  نَيو  بة  ببن  و 

ئةذنؤي  قوذبنَيكدا  لة  دةبَي  ِراستةقينةش  هونةرمةندي  دةآلَليية.  و  ضاوبةستن 

خةم لة باوةش بطرَي و ئةطةريش بيةوَيت بةرهةمَيك بخوَلقَينَي تا ئةيامَيكي زؤر 

ماندوويةتي ئةو كارةي بة لةشةوة ديار دةبَي و واي لَيدَي ئيدي وزة و ورةيةكي 

نامَينَي بؤ كارَيكي ديكة. لة موسيقادا ضوارضَيوة و سنوورةكان تَيكِرووخاون و 

جياكردنةوة و ِرَيكخستنةوةيان كارَيكي دذوارة.

ئَيمةش كة لةطةَل ئاغاي عةليزادة ئةو طرووثةمان ثَيكهَينا، هةموو لة خؤمان 

و  ئةنجام  بطاتة  كارة  ئةو  تاكوو  كردووة  خؤبردووييمان  لة  و  داناوة  مايةمان 

يةكجار زؤر ورياشين كة نةكا ئَيمةش ببينة باندَيك و تةنيا كار بؤ خؤمان بكةين 

و خؤمان لة بةرضاو بَي. ئَيمة تةنيا بة ِروانطةيةكي تةواو هونةرييةوة ئةو كارة 
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دةكةين و دةبَي وشياريش بين كة نةكةوينة داوي باندة لةخؤباييةكان و مافياكان 

و نةكةوينة «منةمن». 

سةرثشت  خستؤةتة  دؤستايةتيمان  درطاي  يةكةمةوة  رؤذي  لة  هةر  بؤية 

و  باش  ثَيشينةيةكي  كة  هونةري  كةسايةتيَيكي  و  داهَينةر  مرؤيةكي  هةر  تاكوو 

ثةسندي هةبَي، يان الوَيكي بةهرةمةند بتوانَيت كةَلكي ثَيويستي لَيبطرَي. زؤرجار 

دذايةتي و ناِرةزايةتيي خؤمم بة طوَيي تةلةفيزيؤن هةَلَيناوة.

* زؤرجار ناِرازي بوون و دذايةتيبووني خؤتت ِراطةياندووة سةبارةت بةوةي كة 

ميدياي حكوميي بةبَي ئيزني بةِرَيزتان كةَلكيان لة كار و بةرهةمةكانت وةرطرتووة 

ئةم دذايةتييانة ض ئاكامَيكي لَيكةوتووةتةوة؟

- ئَيستا زياتر لة ٣٠ ساَلة كة دةنط و ِرةنطي كؤماري ئيسالمي لة بةرهةم و 

دةنطي من بة شَيوةطةلي جؤراوجؤر كةَلك وةردةطرَي و بآلوي كردوةتةوة، سةير 

ئةوةية كة بة درَيذايي ئةم ٣٠ ساَلة كة خؤي لة خؤيدا تةمةنَيكة هةميشة و بة دايم 

بةبَي ئيزني من و بةبَي ئاطاداركردنةوةي من و هةروةها بةبَي لة بةرضاوطرتني 

مافي من و الدان لة ياساي كؤثيِرايت كاريان كردووة. لة سةردةمي شةِردا (ئَيران 

و عَيِراق) زؤربةي بةرهةمةكاني منيان كردة سروودي بةرةكاني شةِر. ميدياي 

دةوَلةت بة درَيذايي شةِري هةشت ساَلةي نَيوان ئَيران و عَيراق، زؤرجار كةَلكيان 

لة كارةكاني من وةرطرتووة كة رؤحييةتَيكي حةماسييان بووة، هةَلبةتة بة دوور لة 

هيض طرَيبةستَيك و ئيزن وةرطرتنَيك لة من. لة كؤتايي شةِريشدا كاتَيك ويستيان 

بَي،  شةِر  ساَلةي  هةشت  سيمبولي  و  ثَيناسة  كة  بكةن  دروست  ويديؤكلؤثَيك 

ديسان ئةو دةنط و ِرةنطة كليثي (كارواني شةهيداني) لةسةر دةنط و بةرهةمي 

من سازكرد. هةَلبةت ئةم هةَلبذاردن و سازكردنةش بةبَي ئاطاداري و بَيئيزني 

كارةكاني  دايمة  بة  شةِريشدا  ثَيش  لة  ئةنجامدرا.  طرَيبةستَيك  هيض  بةبَي  و  من 

بووة،  بةردةوام  هةروا  ئةوكارة  شةِريش  تةواوبووني  دواي  و  بآلوكرايةوة  من 

ئةوان هةروا سةرةِرؤيانة ئةو كارانةيان ئةنجامداوة و منيش دذ كردةوةي خؤمم 

نةبووة.  ئاكامَيكيان  هيض  منيش  دذايةتييةكاني  و  قسة  و  ِراطةياندووة  بةردةوام 

بةو دةنط و ِرةنطة دةَلَيم ٣٠ ساَلة ناجوامَيرانة و ناعادالنة كار و بةرهةمةكاني 

منتان بآلوكردوةتةوة. لةو بةينةدا من بةِراستي يةكجار زؤر لةخؤبردوو بووم، 

بةآلم بَيئينسافي و نابةرابةري ئَيوة هةتا كةنطَي و هةتا كوَي؟ هةركام لة ئَيوةي 

بةرثرس ئةطةر ٣٠ مانط ماف و مووضةي خؤتان نةدرَيتَي ض كاردانةوةيةكتان 
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دةبَي؟ ئَيستا ضاو لة من بكةن من، شةهرام نازري كة سي ساَلة ياني تةمةنَيكة 

خؤِراطر بووم و وةكوو كَيو بةرز و قايم ِراوةستاوم، من ثَيتان ئةَلَيم ئيدي بةسة، 

وةرن  بةسة.  ئيدي  نابةرابةري  و  ناعةداَلةتي  بةسة.  ئيدي  تَيثةِري،  ساَليش   ٣٠

دانَيين.  وآلت  ِراستةقينةي  هونةرمةنداني  بؤ  حورمةت  و  ِرَيز  ساَل   ٣٠ دواي  با 

بةبَي ئيزني ئةوان با بةرهةمةكانيان بآلو نةكةينةوة و بؤ سازكردني هةرجؤرة 

كةَلكوةرطرتن يان كليثَيك بةثَيي ياسا و كؤثيِرايت مافي خؤيان بدرَيتَي. زؤركةس 

و اليةن لة خؤيان ِراناوة و لة خؤيان دواون، بةآلم من شةهرامي نازري ِرؤَلةي 

(١٣٥٧هـ)  ساَلي  لة  ياني  شؤِرشةوة  سةرةتاي  لة  كورد،  نةتةوةي  لة  و  ئَيرانيي 

بة  خةرماناني (١٣٩٠هـ)  يةكةمي  ياني  دةكةم،  قسة  تؤدا  لةطةَل  ئةمِرؤكة  تاكوو 

نة  و  ماَلي  يارمةتي  نة  وةرنةطرتووة.  يارمةتيَيكم  هيض  ساَلة   ٣٣ ئةو  درَيذايي 

وامَيكي سةير و نة زةوي و نة ماَل و نة هيض شتَييةكيتر. قةت لة كةس يا اليةنَيك 

نة تةنيا هيض شتَييةكم داوا نةكردووة، تةنانةت حةق و مافي سروشتي ٣٠ ساَلةي 

خؤشم نةدراوةتَي. ئةو كَيشةيةم بؤية باس كرد تاكوو بزاني كة هونةرمةندَيك لة 

ض كةشَيكي دذواردا لةم وآلتة كاري هونةري خؤي درَيذة ثَيدةدا. زؤر اليةن و 

زؤر ناوةنديش قةرزداري منن. بةآلم من قةرزداري كةس نيم، هةر بؤية شوكر 

و سوثاسي خودا دةكةم كة سةربةرز و سةربَلندم.

هةَلبةتة با باسي ئةوةش بكةم كة لةم ساآلنةدا لة اليةن ناوةندة جياجياكانةوة 

ضةندةها ثَيشنياري طةورة و ثِر تةماحيان وةبةر ناوم تاكوو لة زؤر شتي تايبةتي 

بةهرةمةندبم و هةموو ئةو ماف و مووضانةي كة بة ناحةق نةيانداومةتَي بمدةنَي، 

بةآلم قةت قةبووَلم نةكردووة و ِرامطةياندووة كة هةركاتَيك ويستتان و تةماتان 

خاكة  و  ئاو  ئةم  هونةرمةنداني  هةموو  لَيسَيندراوي  مووضةي  و  ماف  كة  طرت 

بدةن، ئةوكات منيش لةطةَل هونةرمةندةكاني ديكةدا دَيم تاكوو بةشَيك لة ماف و 

داخوازيية سرووشتييةكاني خؤم وةرطرم. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

 طؤظاري «تجربه»، ذمارة ٤، خةرماناني ١٣٩٠
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ناوي فيلم: تةقواناوي فيلم: تةقوا

سيناريؤ: ئؤندةر ضاكارسيناريؤ: ئؤندةر ضاكار

بةرهةمَينةر: سةظيل دةميرجي، فاتيح ئاكن، ئاندرياس تيل، ئؤندةر ضاكار بةرهةمَينةر: سةظيل دةميرجي، فاتيح ئاكن، ئاندرياس تيل، ئؤندةر ضاكار 

دةرهَينان: ئؤزةر كزَلتان دةرهَينان: ئؤزةر كزَلتان 

كامَيرا: سؤيكوت تورانكامَيرا: سؤيكوت توران

مؤنتاذ: ئةندرَي بيردمؤنتاذ: ئةندرَي بيرد

موزيك: طوَيكضة ئاكضةليكموزيك: طوَيكضة ئاكضةليك

جؤري فيلم: دراما جؤري فيلم: دراما 

وَينةطرتن: توركيا (وَينةطرتن: توركيا (٢٠٠٦٢٠٠٦)

٩٦٩٦ خولةك،  خولةك، ٣٥٣٥ ملم، رةنطاورةنط ملم، رةنطاورةنط

زمان: توركيزمان: توركي

ثاَلَيوراوي سينةماي توركيا بؤ خةآلتي ئؤسكاري ساَلي ثاَلَيوراوي سينةماي توركيا بؤ خةآلتي ئؤسكاري ساَلي ٢٠٠٧٢٠٠٧.

وةرطري خةآلتي فَيستيظاَلي تؤرنتؤ- كةناداوةرطري خةآلتي فَيستيظاَلي تؤرنتؤ- كةنادا

وةرطري خةآلتي فَيستيظاَلي نَيونةتةوةيي بةرلين- بةرلينالةوةرطري خةآلتي فَيستيظاَلي نَيونةتةوةيي بةرلين- بةرلينالة

تةقواتةقوا
كاركردنَيكي ورد لةسةر ئيسالمي سياسي لة توركيا

سيروان رةحيمسيروان رةحيم
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هةردوو سيناريست ”ئؤندةر ضاكار“ و دةرهَينةر ”ئؤزةر كزَلتان“ بة شَيوةيةكي 

ئةوةندة ورد كاريان لةسةر ئيسالمي سياسي لة وةآلتةكةيان كردووة كة بووة بة 

مايةي تَيِراماني قوَل و ئَيستي طةورةي بينةر و شارةزاياني بواري سينةما. ئةم 

ئيسالمي  رَيكخراوةيي  كاري  وردبينانة  شَيوةيةكي  بة  توركة  هونةرمةندة  دوو 

سياسي  ئيسالمي  رَيكخستنةكاني  تايبةتي  بة  شؤثاندووة.  توركيا  لة  سياسييان 

ضنينَيكي  مايةي  بة  بووة  خؤدةوَلةمةندكردندا  و  ئابووري  ئاستي  لة  وةآلتة  لةو 

طرنط لة فيلمي تةقوا دا. 

خولةكي   ٩٦ فيلمَيكي  لة  و  كردووة  لةسةر  كاريان  ئةمان  ئاماذانةي  ئةو 

سياسييةكاني  كاردانةوةي  و  دذ  طوتاري  كردووة،  بةرجةستةيان  سينةمادا 

زؤر  لة  دةردةكةوَيت  بؤمان  تةقوا  فيلمي  بينيني  بة  نةيانكردووة.  وةآلتةكة 

جؤرة  بةو  نةكراوة  بؤي  تر  كةسي  جياوازدا  تَيِروانيني  زؤر  بؤتةي  لة  و  ئاست 

ثارة  و  خؤِرَيكخستن  تةوني  ئةو  شيرؤظةي  و  ئاماذةكان  شيكردنةوةي  بة  ثةي 

كؤكردنةوةيةي ئيسالمييةكان بكات. 

كاراكتةرَيكة  تةقواية،  فيلمي  سةرةكي  كاراكتةر  جان)  (ئةركان  موحةِرةم 

كاراكتةرة  ئةو  بةندة.  ثَيوة  تةقواي  بةسةرهاتي  و  ضيرؤك  هةَلضنيني  سةرجةم 

ساكار و بَيطةردة، كارمةندَيكي بضووكي دوكانَيكة كةرةستةي سادةي لَي دَيتة 

كِرين و فرؤشتن. موحةِرةم ماَلَيكي بضووك و ذيانَيكي ساكاري هةية. لة ماَلةوة 

بةشدار  و  دةضَيت  شةويش  هةندَي  موحةِرةم  ماَل.  بؤ  لةوَييشةوة  و  دوكان  بؤ 
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تةقوا و زيكري كؤِري شَيخ دةبَيت. 

شَيخ كة كاريزمايةكي بة هةيبةت و دةسةآلتَيكي طةورةي هةية، ضاو دةبِرَيتة 

موحةِرةم تا بيباتة الي خؤي و سةرثةرشتي هةندَي لة كارةكاني خؤي ثَي بكات. 

موحةِرةم لةم داوايةي شَيخ دةساكَي. نازانَيت ضي بكات، بةآلم داواي شَيخة 

دةدات  موحةِرةم  كارةكةي  خاوةن  لة  سةرَيك  شَيخ  بكرَيت.  ثةسةند  دةبَيـت  و 

و داواكة بةويش دةَلَيت. ديارة خاوةن كاريش دةبَيت داواي شَيخ بة خؤشحاَلي 

ثةسةند بكات، بةآلم ضؤن ثةسةندكردنَيك؟ 

موحةِرةم وةكو جاران لةوَي كار دةكات و بة هةمان شَيوةي ثَيشوو مافي 

دَيتة ثاراستن، بةآلم ”كةمتر!“ دَيتة سةر كار و زؤرتر سةرقاَلي كاري خانةقا و 

تةقوا دةبَيت. 

خاوةني  بة  دةبَيت  شَيخ  دةستي  لةسةر  موحةِرةم  ضاوترووكاندنَيكدا  لة 

ماشيني دوا مؤدَيَل، شؤفَير. هةروةها واي لَيدةكةن دةستبةرداري ماَلةكةي ببَيت 

و بضَيتة خانةقاي شَيخ و لةوَي ذوورَيكي دةدةنَي.

موحةِرةم ئيتر سةرثةرشتي وةرطرتني كرَيي ماَل و دوكانةكاني شَيخ دةكات 

كاري  و  نين  كةم  كرَين  بة  كة  شَيخ  ماَلةكاني  و  دوكان  ذمارةي  ئيستانبوَل.  لة 

زؤريان ثَيويستة. هةروةها كاري وةها كةسَيكي ثَيويستة كة دَلِرةق بَيت، ضونكة 

نموونةي ئةو كةسانةي كرَيضين و بةردةوام دَينة ثَيشَي كة ناتوانن كرَي بدةن، 

لة رةوشي وةهايشدا موحةِرةم دةبَيت بِريار بدات ئايا دةتوانَيت بيانبوورَيت يان 

نا. بَيطومان نةخَير، ناتوانَيت لة بابةتي كرَيدا لة كةس خؤش بَيت. نموونةي لةو 

جؤرة دَيـتة ثَيش و شَيخ زؤر توِرة دةبَيت، هؤشداري دةدات بة موحةِرةم و ثَيي 

دةَلَيت:

و  بوردن  نايةتة  لَي  كةسي  هيض  تةعاالية“  باري  ثارةي  و  خودا  ماَلي  ”ئةوة 

هةمووان ناضارن كرَي بدةن. هةرضةندة موحةِرةم هةوَل دةدات كة شَيخ ”حاَلي“ 

بكات فآلن كرَيضي كؤمةَلَي منداَلي بةسةرةوةية، خَيزاندار و بَي كارة و دةتوانين 

بيكةين بة هؤكاري ”خَير“ و لةثَيناو ”ثةروةردطاري مةزن“دا مانطَيك بيبةخشين، 

بةآلم شَيخ ”حاَلي“ نابَيت و طوَي لة موحةِرةم ناطرَيت.

ئةو ثَيي واية موحةِرةم نازانَيت ”حيكمةت“ لة ضيداية!

راستييش وةهاية و موحةِرةم زؤر بة هةَلة و ئاوةذوو لة ”حيكمةت و ثالني“ 

شَيخ حاَلي بووة. 

كؤكردنةوةي  و  تةقوا  كوشندةي  طومانَيكي  لةنَيو  زؤر  ماوةيةكي  موحةِرةم 
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ثارةدا دةذي.

ثاكذي تةقوا و ثيسَيتي ئةو ثارة كؤكردنةوةية بؤ شَيخ لة ئاوةزي موحةِرةم 

يةك ناطرنةوة، بةآلم يارؤ ناتوانَي بِريارَيك بدات و لةبةر ”خؤفي خودا“ هةموو 

رَييةكاني لة خؤي بةستووة. 

رؤذةكان بة هةمان ريتمي وةِرسكةرةوة دَين و دةضن. موحةِرةم بةردةوام 

سةرثةرشتي ثرؤذةكاني شَيخ دةكات. 

لة يةكَيك لة رؤذة هةرة ناخؤشةكاني ذيانيدا موحةِرةم بؤي ئاشكرا دةبَيت 

كة شَيخ لة ثشت هَيزي ئيالهي و تةقواي خةَلكي بِروادارةوة سةرقاَلي شتي ترة. 

كؤيدةكاتةوة،  ئةم  ثارةيةي  لةو  بةشَيك  كة  دةبَيت  حاَلي  درةنط  موحةِرةم 

لةاليةن كضي شَيخةوة ضؤن خةرج دةكرَيت.

ئةو ثاشتر كاتَيك كار لة كار دةترازَيت تَيدةطات لة ثشت راِرةوةكاني خانةقاوة 

ض دةطوزةرَيت و شَيخ ض زبَلدانَيكي لة ثشتي خؤيةوة حةشار داوة. 

موحةِرةم كضَيك دةبينَيت كة لة بازاِري زَيِرنطةران و لة كؤطاكاني جلوبةرطي 

دوا باو ضؤن ثارة بةفَيِرؤ دةدات و ضي بخوازَيت دةيكِرَيت. موحةِرةم هةمان كض 

دةبينَيت بةرةو ماَلي شَيخ، بةرةو خانةقا دةبَيتةوة. كاتَيك كضةكة دةيةوَيت بضَيتة 

ذوورةوة ئةم رَيي لَيدةطرَيت، دةست بة دةرطاي خانةقاوة دةطرَيت و ثَيي دةَلَيت:

”من موريدي ئةم دةرطايةم. تؤ ناتوانيت بضيتة نَيو خانةقايةكي ئةوةندة ثاكذ 

و ثِر لة تةقواوة. نا نايةَلم...“

كضةكة بة يةك قسة سةرلةبةر ذياني موحةِرةم دةشَيوَينَيت و لة ثةل و ثؤي 

دةخات. 

كضةكة بة زةردةخةنةيةكةوة بة موحةِرةم دةَلَيت:

”موحةِرةم ئابي مةطةر نازانيت من كضي شَيخم؟!“...

ئةو قسةية موحةِرةم دةتةثَينَيت و لة زمان و لة ثةل و ثؤي دةخات. 

ئةو كضة هةمان ئةو كضةي نَيو خةونةكاني موحةِرةمة كة بةردةوام شةواني 

هَيمن و ثِر زيكري ئيالهي لَي دةشَيوَينَيت. 

ئةو كضة هةمان ئةو كضةية دةستبةرداري موحةِرةم نابَيت و ثةيتا ثةيتا دَيتة 

خةوي، دَيتة خةوي موحةِرةم ئةم ثياوة رةبةنة لةنَيو كةشي ثِر لة راز و رذاندني 

دؤالردا، ثَيوةي ”شةيتاني“ دةبَيت.

لةو ساتةدا الي موحةِرةم هةموو طوناهةكاني شَيخ و خانةوادةي شَيخ لةوبةر 

راست،  بة  دةبن  موحةِرةم  طومانةكاني  هةموو  و  دةبنةوة  يةكانطير  دةروازةية 
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بةآلم راستييةك بارَيكي زؤر قورسة و ئةم ناتوانَيت لة ثِرا ئةو هةموو زنارةي 

دةتةثَيت و  بارةدا  لةبن ئةو  موحةِرةم  هةَلبطرَيت.  راستي و رةنجبَيوةري خؤي 

دةِرووخَيت. بؤية يارؤ ئيفليج دةبَيت و لة زوان دةكةوَيت. 

فيلمي  لة  كزَلتان“  ”ئؤزةر  دةرهَينةر  و  ضاكار“  ”ئؤندةر  سيناريست  هةردوو 

ض  ”تةقوا“دا  تةمومذي  لةذَير  توركيا  كة  دةدةن،  ثَيشاني  رووني  بة  تةقوادا 

بَيدادييةك  ض  و  ثارة  كؤكردنةوةي  دزَيوي  شَيوازَيكي  ض  و  ضةوساندنةوةيةك 

و  بَيطومان  كارَيكي  بة  دةكةن  موحةِرةمةكان  طوماني  هونةرمةندانة  ئةو  هةية. 

ثَيشاني دةدةن لةثشت تةقوا و شوَينةكاني تةقواوة ض دةطوزةرَيت و ضؤن طةمة 

بة بِروا و بة متمانةي مرؤظة ثاك و بَيطةرد و هاوكات ساكار و ساواكان دةكرَيت.
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بَيدةنطي لة ذيانماندا بة تةواوةتي رةتكراوةتةوة. ئةم ثرؤسةي رةتكردنةوةيةش 

ئةم  مةترسييةكاني  لة  ئاطاي  نةيتوانيووة  كةس  كة  جؤرَيك  بة  ثلةبووة،  ثلةبة 

نةبَيت.  دوايدا  ماوةيةي  لةم  تةنيا  بَيت  زيانبةخشةكاني  ئاكامة  ثرؤسةيةء 

بة  قووَل  هةستكردني  تواناي  هَيمنيء  جياكردنةوة،  تواناي  تَيِرامان،  تواناكاني 

الكان (الجهات) يةكةم قوربانييةكاني ذاوةذاون، ذاوةذاوَيك كة ثانؤراماي ذياني 

لةم  زيانةكان  خراثترين  بةآلم  كردووة.  كؤنترؤَلي  بةزاندووةو  هاوضةرخماني 

ثانؤرامايةدا نائامادةبووني مؤسيقاية لة جيهانةكةماندا.

بةَلَي، ئةمِرؤ مؤسيقا لة دنياي ئَيمةدا نائامادةية، ئةطةرضي ئةم حوكمة لةطةَل 

مؤسيقا  بَلَين  دةتوانين  ضؤن  نيية.  تةبا  كولتووريماندا  رؤذانةء  ذياني  واقيعي 

تةرزء  هةموو  بة  لَييةتيء  طوَيمان  شوَينَيكدا  هةموو  لة  لةكاتَيكدا  نائامادةية 

بؤ  نيية،  ثَيشينةي  مرؤظايةتيدا  مَيذووي  لة  كة  رةخسَينراو،  و  شياو  ستايلَيكي 

ئينتةرنَيت  ماَلثةِرَيكي  سةر  بِرؤيتة  بةسة  ئةوةندة  ئةمِرؤ  دابينكراوة؟  هةمووان 

كولتوورةكاني  جيهانء  هةموو  لة  مؤسيقا  ستايلي  تةرزء  ضةندين  بؤئةوةي 

بخةيتء  دةستيان  ئاسانيية  بةم  نةتدةتواني  ثَيشتر  كة  دةستبخةيت،  جيهاندا 

طوَييان لَيبطريت.

ئيستاتيكاي بَيدةنطي
ء

 كولتووري ذاوةذاو

ئةندرؤ ظاطؤنةرئةندرؤ ظاطؤنةر

و.لة عةرةبييةوة/ ئةكبةر حةسةنو.لة عةرةبييةوة/ ئةكبةر حةسةن
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شتَيكي  شوَينَيكدا  هةموو  لة  مؤسيقا  بةردةوامةي  ضِرء  دابينكردنة  ئةم  ئايا 

ئةو  نةبَيت.  تَيدا  مؤسيقاي  كة  نيية،  ثانتاييش  يةك  تةنيا  ذيانماندا  لة  باشة؟ 

ثانتاييةي كة تيايدا دةذين، طؤِراوة بؤ جؤرَيك لة زينداني دةنطي، كة بةشَيوةيةكي 

هةِرةمةكي هةموو ضاالكيء كردةكاني رؤذانةمان دةبةزَينَيت. ناضارين لة هةموو 

شوَينء بؤنةيةكدا طوَي لة ضةندين ستايلي مؤسيقا  بطرين، كة بة خواستي خؤمان 

بةكارهَيناني  كاتي  لة  ئاسانسؤر،  لة  كؤطايةكدا،  هةموو  لة  نةبذاردوون،  هةَلمان 

تَيثةِر  بةالماندا  كة  ئؤتؤمبَيلَيك  هةموو  لة  دةنطي)،  ثؤستي  (سيستةمي  تةلةفؤن 

هةموو  لة  بةكارياندةهَينين،  كة  طواستنةوانةي  ئامرازي  ئةو  هةموو  لة  دةبَيت، 

خةوتنء  ثياسةكردنء  لةكاتي  كافَيكان،  ريستؤرانتء  لة  دراوسَيماندا،  ماَلَيكي 

خواستي  بة  ترداينء  ئةواني  لةطةَل  يان  تةنيا  ساتانةي  ئةو  هةموو  كاركردندا، 

لة  ئَيمة  دةبَيت.  مؤسيقا  لة  طوَيمان  ئةمانةدا  هةموو  لة  هةَلياننابذَيرين...  خؤمان 

هةموو ئةم كةشانةدا مؤسيقامان لةدةستداوة، ضونكة بووني مؤسيقا طؤِراوة بؤ 

جؤرَيك لة سنووربةزاندني دةروونيء حةميمي، كة لة اليةن سةرضاوة دةنطيية 

مؤسيقا  كاتَيك  سةثَينراوة.  مرؤظدا  بةسةر  بةردةوام  بةشَيوةيةكي  نزيكةكانةوة 

لة هةموو شوَينَيكدا دةبَيت، ئةمة ماناي ئةوةية كة لة هيض شوَينَيكدا نيية، كاتَيك 

هةموو شتَيك دةبَيت بة مؤسيقا، ئةو كاتة ناتوانين مؤسيقا جيابكةينةوةء ضَيذي 

لَيوةرطرين. بَيدةنطي مةرجَيكي جةوهةريية بؤ تةحقيقبووني ئةزمووني مؤسيقي. 

نيية.  كةمتر  ديكة  دةنطييةكاني  رةطةزة  لة  بَيدةنطي  جةوهةريبووني  طرنطيء 

ئةزمووني  لة  بَيدةنطي  نيية.  بَيمةبةست  دةنطييانةي  بؤشاييةكي  تةنيا  بَيدةنطي 

دةكاتء  طةشة  لةدايكدةبَيتء  بَيدةنطي  نيية.  دةنط  نةبووني  ماناي  مؤسيقيدا 

كات  تَيثةِريني  بة  بَيدةنطي  شَيوةيةش  بةم  وةردةطرَيت.  مؤسيقي  دةنطي  دواتر 

وردةكارييةكاني ئةم دةنطانةء رةوتي بوونيانء ثةرةسةندنيان وَينة دةكَيشَيت.

بة  دةنطبِردا،  ذوورَيكي  ناو  لة  نيية  كةسَيك  شتَيك/  بَيدةنطي  لةبةرئةوةي 

دةدةنَي  ئةوةمان  تواناي  دةربِرينةكاني  ئامادةييء  نييةء  بَيدةنط  تةواوةتي 

جياكاري بكةين لة نَيوان ئةو دةنطانةي كة مؤسيقانء ئةوانةش كة مؤسيقا نين. 

بةم شَيوةية، ئَيمة لة رَيطاي بَيدةنطييةوة دةطمةنيي ئةزمووني مؤسيقيء جوانيية 

كة  ئةوةي  ثَيبَلَيت.  شتَيكمان  دةدات  هةوَل  هةميشة  كة  وةردةطرين،  ئاَلؤزةكةي 

ئاماذةي  بَلَيت،  ثَيمان  باآلدا  مؤسيقييانةي  لةئةزموونَيكي  دةتوانَيت  بَيدةنطي 

بكرَين،  كةشف  بخوَينرَينةوةو  دةشَيت  كة  هةية،  تةعبيرييان  ئةركي  قووَلء 

لة  هاوكات  بةَلكو  نا،  مؤسيقيدا  كاري  بونيادي  تايبةتمةنديء  لة  تةنيا  بَيطومان 

ثرؤسةي تةحقيقبووني ئةزمووني ضَيذوةرطرتنيشدا لة مؤسيقا ض لة كاتء ض لة 
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شوَيندا.

كالسيكييةوة  مؤسيقاي  كةلةثووري  لة  نموونة  هةندَيك  رَيطاي  لة  دةشَيت 

نَيوان  لة  كة  وَيبَيرندا  ئؤركستراييةكاني  طؤرانيية  سَي  لة  بكرَيتةوة.  روون  ئةمة 

١٩١٣-١٩١٤دا نووسيووني، ئةو رووبةرة بَيدةنطانةي كة عيبارةتةكاني كؤتايي 

كة  دةطَيِرن،  وا  تةعبيريي  دةالليء  رؤَلَيكي  جيادةكةنةوة،  لةيةك  طؤرانييةكان 

هيضيان كةمتر نيية لةو تةعبيرة دةنطييانةي كة بةهؤي ئامَيرةكانء طؤرانييةوة 

رووبةرةكاني  دةبينين  وَيبَيرندا  تةنويعةكاني  لة  هةن.  بةرهةمةكاندا  لة  ثَيكدَينء 

بَيدةنطي ئةو كردانة لةيةك جيادةكةنةوة، كة طؤرانييةكان تةعبيريان لَيدةكةن، بة 

جؤرَيك، كة هةر ئاستَيك يان ضةشنَيكي كردة تةماهي لةطةَل ماوةيةكي زةمةنيي 

كورتتر  ضَيوةكةي  كردةكةء  بةثَيي  زةمةنيية  ماوة  ئةم  كة  دةكات،  بَيدةنطدا 

كاردةكات  ضاالكانة  يادةوةريمان  بيستندا  كاتي  لة  شَيوةية  بةم  درَيذترة.  يان 

لة  كردةيةك  كة  بَيدةنطةكان  ماوة  درَيذيي  بةراوردكردني  جياكردنةوةو  لةسةر 

وَيبرن  مؤسيقايةي  لةم  طوَي  ماوةيةك  بؤ  كاتَيك  جيادةكاتةوة.  ديكة  كردةيةكي 

دةطرين، هةستي ضاوةِرانيكردني ئةم ماوانةي بَيدةنطيمان ال دروست دةبَيت، كة 

ئةمة دةبَيتة هؤي ثَيكهاتني تيمثؤيةك، كة هةستي ثَيدةكةينء بةثَيي ئةو تيمثؤية 

ئةطةرة  بةرهةمي  كة  تيمثؤية  جؤرة  ئةم  دةطرين.  كارةكةدا  لةطةَل  ثةيوةنديي 

شياوةكاني ماوةكاني بَيدةنطيية، ياخود ئةوةي كة دةشَيت ناوي بنَيين يادةوةريي 

كاراي بَيدةنطيي، تايبةتمةندييةكي جةوهةريي مؤسيقاي وَيبَيرنة. بَيطومان نابَيت 

ئةم تةوزيفكردنة تةعبيرييةي بَيدةنطي تةنيا لة مؤسيقاي وَيبرندا قةتيس بكةين. 

ئاماذةكاني بَيدةنطي الي زؤرَيك لة مؤسيقارةكاني ديكة هةية سةرةِراي جياوازيي 

قوتابخانةء كولتوورء سةردةمةكانيان، بطرة دةتوانين بَلَيين بَيدةنطي لة هةموو 

ستايلةكاني مؤسيقادا هةية بةبَي ئاوارتة سةرةِراي بووني جياوازي لة ئاستء 

بةم  ديكةدا.  ستايلَيكي  مؤسيقيء  ستايلَيكي  نَيوان  لة  بَيدةنطي  بووني  طرنطيي 

شَيوةية دةتوانين بَلَيين مؤسيقا ناتوانَيت وةك ئةزموونَيك بووني هةبَيت ئةطةر 

بَيدةنطييةك نةبَيت، كة تيايدا مؤسيقا لة كاتدا تةحقيق ببَيتء طوَيطرَيك هةبَيت لة 

طوَيطرتندا رؤبضَيت. ئةمة لة مؤسيقاي وَيبرندا زؤر بة رووني دةردةكةوَيت. بةآلم 

وةك  ديكةي  مؤسيقارةكاني  كارةكاني  لة  روون  تةعبيرييانةي  شَيوةيةكي  بة 

مؤرتؤن فَيَلدمانيشدا هةية. بؤ نموونة لة كارة مؤسيقييةكةيدا (لة ثَيناوي سامؤَيل 

بةهَيواشي  كة  هةن،  ورد  تةنويعاتي  وردةكاريء  زؤر  ذمارةيةكي  بَيكَيت)دا 

هَيواش  دةنطييةكاندا  بِرطة  لة  ضاوةِروانةكراو  بةشَيوةيةكي  دَين،  يةكدا  بةدواي 

هَيواش درَيذ دةبنةوة. ثةيوةندييةكاني نَيوان ئةم بِرطانةش لة ميانةي ثرؤسةيةكي 
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بؤ  بِرطةيةكةوة  لة  درَيذييان  بَيدةنطيء  ماوةكاني  نَيوان  ئاَلوطؤِري  بةردةوامي 

بِرطةيةكي ديكة دةطؤِرَين.

بَيدةنطييةوة  ثَيويستةي  ئيستاتيكاييء  موقارةبة  ئةم  ميانةي  لة  كةواتة، 

كة  قةرةباَلخدا  سةردةمَيكدا  لة  هاوضةرخ؟  واقيعي  بِروانينة  ضؤن  دةشَيت 

داطيركردووة،  ذيانماني  رووبةرةكاني  هةموو  زانياري  ئاَلوطؤِري  ذاوةذاوي 

بةدةستبهَينينةوة؟  ئيستاتيكي  ئةزموونَيكي  وةك  مؤسيقا  دةتوانين  ضؤن 

بة  بووة  كة  بكةين،  مؤدَيرنبوونمان  هةلومةرجي  لةطةَل  مامةَلة  دةتوانين  ضؤن 

طوَيطرتنء  وايكردووة  كة  ذاوةذاوَيك  ذاوةذاو،  كولتووري  سةرهةَلداني  هؤي 

توانادا  لة  نةَلَيين  ئةطةر  ئةمة  بن  سةخت  ئةزمووني  ضَيذوةرطرتن  تَيِرامانء 

هةستكردن  كَيشةي  ناتوانين  كة  وةهاداين،  كولتووريي  واقيعَيكي  لة  ئَيمة  نين؟ 

رؤذانةوة  ذياني  ذاوةذاوي  ناو  رؤضوونة  بة  تةنيا  بكةين  ضارةسةر  تةنيايي  بة 

نةبَيت. لة جيهانَيكي لةم جؤرةدا هةر كردةيةكي وةك كِريني كتَيبَيك، سيديةكي 

مؤسيقا يان كراسَيك بة تةنيا ثِركردنةوةي ثَيوستييةكي راستةوخؤ نيية، بةَلكو 

طوزارشتكردنة لة ثَيويستيي بةشداريكردن لةجؤرة ذيانَيكدا، كة لةاليةن كؤمثانيا 

كة  كؤمثانيايانةي  ئةو  بةسةرماندا،  سةثَينراوة  زةبةالحةكانةوة  بازرطانيية 

لةرَيطاي مَيدياكانيانةوة ثَيمان دةَلَين ضؤن بذين، ضؤن خؤشةويستي بكةين، ضي 

شَيوةيةدا  لةم  جيهانَيكي  لة  بمرين.  ضؤنيش  ببينينء  ضييةوة  بة  خةون  بخؤين، 

هةستكردنمان بة كات هةستَيكي شَيواو و ساختةية، ناضاركراوين بة طوزةراندني 

ذيانَيكي ثِر لة ذاوةذاو، كة ثَيويستي بة هةبووني هةر تيمثؤيةكي راستةقينة هةية، 

كة رووبةرةكاني بَيدةنطي لةيةك جيابكاتةوة. لةدةستداني بَيدةنطيء ئةو شتانةش 

دةبَيتةهؤي  ببةخشَيت،  ثَيمان  طوَيطرتنةوة  ئةزمووني  لة  (بَيدةنطي)  دةشَيت  كة 

ئةوةي خؤمانء هةستكردني راستةقينةمان بة جووَلة لة ذيانء كاتدا لةدةست 

كاتةوة  بة  ثةيوةندييةكةي  سروشتي  رَيطاي  لة  مؤسيقا  كة  شتةي  ئةو  بدةين. 

فَيركردووين، ئةوةية كة ئةطةر بَيدةنطي نةبَيت، ئةوا مؤسيقاش تةحقيق نابَيتء 

دةركي ثَيناكرَيت. لة راستيدا ناتوانين ضارةسةري جادوويي ثَيشنياز بكةين بؤ 

دروستكردني هاوسةنطي لة نَيوان ذاوةذاو و زةرورةتي بَيدةنطي لة كولتووري 

راستةقينةوة  هةستكردني  لة  ضارةسةرَيك  هةر  ثَيويستة  هاوضةرخماندا. 

ئةمة  كة  طرتبَيت،  سةرضاوةي  بَيدةنطي  ثَيويستي  رووبةري  بةثَيويستبووني 

دابين  مرؤظدا  هاوضةرخي  ذينطةي  لةطةَل  كارلَيككردن  ئيمكانييةتي  دةتوانَيت 

ئاَلوطؤِري  ضِريي  سةرةكييةكاني  تايبةتمةنديية  لة  يةكَيك  كة  ذينطةيةك  بكات، 

كولتوورةكاني  لة  هةندَيك  بينينةوة.  رووي  لة  ض  دةنطء  رووي  لة  ض  زانياريية 
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كؤمةآليةتيدا  فةزاي  لة  بَيدةنط  شوَيني  لة  ثارَيزطاري  هةوَليانداوة  جيهان 

ناوةندة  لةطةَل  كارلَيككردن  ياخود  ثاراستن  يان  تَيِرامان،  بؤ  شوَينَيك  بكةن، 

ئابووري،  ضاالكيي  سةرةتاييةكاني  شَيوة  لة  هةندَيك  بؤ  ياخود  سروشتييةكاندا 

بةآلم ئةم جؤرة شوَينانة لة سةردةمي بةجيهانيبووني كولتووريدا بةشَيوةيةكي 

مؤدَيلَيكي  ناتوانن  لةبةرئةوةش  دةضَيت،  لةناو  رووبةرةكانيان  بةردةوام 

كولتووريدا  ذياني  طةردوونيي  واقيعي  لةطةَل  بشَيت  كة  بكةن،  ثَيشكةش  وةها 

بطونجَينرَين وةك شوَينَيك بؤ بَيدةنطي. هةَلقووآلني بةردةوامء ضِري دةنط بووة 

بة تايبةتمةندييةكي جةوهةري ذياني ئةمةريكي. ئةمة واقيعَيكةء بَيطومان بةسةر 

زؤربةي ناوضة شارستانييةكاني هةسارةكةماندا ثراكتيزة دةبَيت. لةبةرئةوة ثَيم 

واية ثَيويستة كولتوورةكاني جيهان ثةرة بة ميكانيزمة داهَينةرانةكاني خؤيان بدةن 

بؤ دروستكردني هاوسةنطي لة نَيوان بَيدةنطيء ذاوةذاودا. لة كؤتايدا دةبَيت بَلَيم 

ئةزمووني مؤسيقا بة هةموو رةهةندة داهَينةرء ضَيذة كؤمةآليةتييةكانييةوة لةو 

دياردانةية، كة توانامان دةداتَي ئاطامان لة طرنطيي بَيدةنطي بَيت لة ثةيوةنديماندا 

بة خؤمانء جيهانةوة. نةتوانيني دةستةبةركردني ئةزمووني مؤسيقي بةبَي دةنط 

يةكةمين ئاماذةكاني نةتوانيني هةستكردني راستةقينةية بة ذيان بةبَي دةنط. ئايا 

مرؤظي هاوضةرخ دةتوانَيت رووبةِرووي يةكَيك لة طةورةترين كَيشةكان ببَيتةوة، 

مرؤظي هاوضةرخ ضؤن دةتوانَيت لة كولتووري ذاوةذاودا بَيدةنطي دابهَينَيت؟

سةرضاوة: سةرضاوة: 

http://anfasse.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=1373:201024-11-22-01-08-&catid=39&Itemid=584
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چاپكراوە نویكانی سای چاپكراوە نویكانی سای ٢٠١٢٢٠١٢یی
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانیبڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

ك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكونك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكون
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شوناسَيكي بَيئؤقرةشوناسَيكي بَيئؤقرة

سةردار عةزيز

كؤمةَلة وتار

خاوةن شكؤخاوةن شكؤ

د.يةحيا عومةر ريشاوي

لَيكؤَلينةوة

وَيستطةكانوَيستطةكان

و.محةمةد كةساس

كؤمةَلة وتار
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سايكؤلؤذيايسايكؤلؤذياي  
بةهرةمةندانبةهرةمةندان

عومةر مةرطةيي

لَيكؤَلينةوة

ثةيكي شاديثةيكي شادي

محةمةد سةعيد نةجاِري 

(ئاسؤ)

شيعر

مَيذووي ضاثخانةكاني مَيذووي ضاثخانةكاني 
شاري سلَيمانيشاري سلَيماني

مارف ناسراو

رؤذنامةواني
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كوَلَينةري هةَلمكوَلَينةري هةَلم

محةمةد بةرزي

زانستي

كؤمةَلة وشةو كؤمةَلة وشةو 
ثَيكةوةهاتنثَيكةوةهاتن

د.بَيستون حةسةن

زانستي زمان

ضرايةك لةسةرضرايةك لةسةر
ماديان كؤماديان كؤ

و.عةزيز طةردي

رؤمان
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ژما ئايين و ئيستاتيكائايين و ئيستاتيكا

خةسرةو ميراودةلي

لَيكؤَلينةوة

مةنفاكانمةنفاكان

عةزيز رةئوف

شانؤنامة

سمكؤسمكؤ

سةيد كةمال ئيبراهيمي 

مَيذوويي

ئةكرؤباتَيكي ونبووئةكرؤباتَيكي ونبوو

ئيسماعيل حةمة ئةمين

وتاري رةخنةيي



١٩٨

ب
 كت

ی
انگ

ش
پ

ب
 كت

ی
انگ

ش
پ

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

ثؤستمؤدَيرنةو ضةند ثؤستمؤدَيرنةو ضةند 

بابةتَيكي شانؤييبابةتَيكي شانؤيي

ئةنوةر قادر رةشيد

شانؤيي

مَيذووي دَيريني كورد و مَيذووي دَيريني كورد و 

شوَينةوارةكانيشوَينةوارةكاني

كةمال نورى مةعروف 

مَيذوويي

ئةزمووني ضيرؤكنووسينئةزمووني ضيرؤكنووسين

محةمةد فةريق حةسةن

وتار

نارنجي فِريننارنجي فِرين

ئةمين طةرديطالني 

ضيرؤك



١٩٩

ب
 كت

ی
انگ

ش
پ

ب
 كت

ی
انگ

ش
پ

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆلیۆ
 ی

ی 
ۆلیۆ

٧ ی
٨٧٨
رە 

ژما
رە 

ژما

ئاوِردانةوةيةك لة مَيذووي ئاوِردانةوةيةك لة مَيذووي 

كوردو كودرستانكوردو كودرستان

عةال  نوورى

مَيذوويى

هةَلوةداي كوَيرَيكهةَلوةداي كوَيرَيك

لةوديو ئاوةزاي كةِرؤكةكانةوةلةوديو ئاوةزاي كةِرؤكةكانةوة

رةنجةي نابينا

كؤمةَلةضيرؤك

ئاين و كاية جياوازةكانئاين و كاية جياوازةكان

سةنطةر زراري 

كؤمةَلةديدار

تةليسمي طَيِرانةوةتةليسمي طَيِرانةوة

كاميل محةمةد قةرةداغي  

لَيكؤَلينةوة



نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.henar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


