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   قەرەنی جەمیل

* لەخولی نوێی دەرچوونی ڕۆڤاردا، ئەمە سێیەم جارە ژمارەیەك تایبەت دەكەین 
بە داهێنەرێكی كوردەوە، كە تا ئێستا خۆی لە ژیاندا مابێت، ژمارەكانی پێشتر 

رۆڤارێكمان بۆ بەڕێزان محەمەدی مەال كەریم و ئەنوەر قەرەداخی  دەركرد و ئەم 
جارەش بۆ قەرەنی جەمیل، ئامانج لەم كارەشمان بەسەر كردنەوەی ئەو نووسەر 
و هونەرمەندە داهێنەرە كوردانەیە، كە لە الیەنێك لە الیەنە جیاوازەكانی كاری 

هونەریی و رۆشنبیرییدا جێگە دەستیان دیارە و تا ئێستاش لە ژیاندا ماون، بەو 
هیوایەی لە ژمارەكانی داهاتووشدا چەند كەسایەتییەكی تر بەسەر بكەینەوە.

*لەم ژمارەیەی رۆڤاردا كۆمەڵێك نووسەر و هونەرمەندی كورد قسەیان لەسەر هونەر 
و تایبەتمەندییەكانی هونەرمەند قەرەنی جەمیل كردووە، چ لە رووی تەكنیك چ 

لەرووی توانای هونەریی و ئاستی هونەریی ئەم هونەرمەندە، لە قۆناغە جیاوازەكانی 
كاركردنییەوە لە حەفتاكانەوە تا ئێستا، ئێمەش زیاتر مەبەستمان بوو سەرجەم 

ویستگە و ڕەهەندە جیاوازەكانی كاركردنی ئەو هونەرمەندە لەو قۆناغە جیاوازانەدا 
بخەینە بەردیدەی خوێنەران و ئاوڕێك لەو هونەرمەندە داهێنەرەی كورد بدەینەوە 
كه  تا ئێستا وەك پێویست ئاوڕ لە هونەرەكەی نەدراوەتەوە، رەنگە قەرەنی یەكێك 

بێت لەو هونەرمەندانە.
*ئەوەی لەم ژمارەیەی رۆڤاردا  زۆر دیارە و خوێنەر هەستی پێدەكات بەسەر 

كردنەوەی هەموو قۆناغە جیاوازەكانی كاركردنی هونەریی ئەم هونەرمەندەیە و 
هەڵوێستە كردنە لەسەر ستایلە جیاوازەكانی لە كاری هێڵكارییەوە بۆ پۆرترێت 

و كاری گوزارشتی و ئەپستراكت و مۆدێرن و ...هتد، ئەمە دەرفەتێكی باشە 
بۆ هونەرمەندان و رەخنەگرانی هونەریی بۆ ئاشنابوون بە جیهانە فراوانە 

هونەرییەكەی قەرەنی.
* یەكێكی تر لە جیاوازییەكانی ئەم ژمارەیەی رۆڤار لە چاو هەموو ژمارەكانی 

تردا )رەنگاوڕەنگی(ییەتی، ئەمەش دەبێتە یەكەم ژمارەی رۆڤار بە رەنگاو رەنگی 
دەرچووبێت، ئامانجی سەرەكی ئەم كارەشمان دەرخستنی رووخساری راستەقینەی 

تابلۆ و رەنگە تایبەتییەكانی ئەم هونەرمەندەیە، چونكە ناكرێت نووسەر و 
رەخنەگرێك باس لە رەنگ و تەكنیكی  هونەریی بكات و تابلۆكانیش بە رەش و سپی 

بێت، بۆیە بڕیارماندا ئەم ژمارەیە بۆ دەرخستنی رووخساری جوانی تابلۆكانی ئەم 
هونەرمەندە كوردە سەرجەم الپەرەكان بە رەنگا و رەنگ چاپ بكەین.

* هیوادارین لە ژمارەكانی داهاتووشدا هەوڵەكانمان بۆ بەسەركردنەوەی داهێنەرانی 
تری كورد هەموو سنوور و ژانرە جیاوازەكانی تر  بگرێتەوە.
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قەرەنی جەمیل بە قەڵەمی خۆی:

 Karani Jamil Hasan قەرەنی جەمیل حەسەن
1954- لە هەولێر لە دایكبووە، قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی لە هەولێر تەواو كردووە.

1976-77 پەیمانگە ی هونەرە جوانەكانی لە بەغدا تەواو كردووە.
1977- 78 مامۆستای قوتابخانەی سەرەتایی گوندی )ڕوستێ ( بووە، پاش چۆڵكردنی لە الیەن حكومەتەوە، 1978- 79 

گواسترایەوە قوتابخانەی سەرەتایی گوندی )ناوڕۆیین(/ دیانا.
1979- بەرەو ئیتاڵیا ڕۆیشت، تا ساڵی 1984 لە ئیتاڵیا مایەوە، هەر لە هونەری شێوەكاری كاری كردووە و پێی ژیاوە.

1984- لە ئیتاڵیاوە بەرەو ئیسپانیا ڕۆیشت، تاكو ئەمسااڵنەی دووایی 2002 هەر لەوێ  كاری هونەری كردووە. لە نێوان 
ئەو سااڵنەدا ماوەی چوار ساڵ لە هۆڵەندا مایەوە و پاشان گەڕاوەتەوە ئیسپانیا.

لە 2003 تا ئێستا سەرنووسەری گۆڤاری شێوەكارییە و مامۆستاشە لە پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی هەولێر لە بەشی 
شێوەكاری.

پێشانگە تایبەتییەكان:
1976- لە بەغدا هۆڵی كۆمەڵەی ڕۆشنبیری كوردی لەگەڵ هونەرمەند جەمال ئیبراهیم.

1977- لە هەولێر هۆڵی قوتابخانەی میدیا
 Prat de lujanes 1984- لە بەرشەلۆنە/ ئیسپانیا هۆڵی

   Caja rural 1987- لە گرانادە/ ئیسپانیا هۆڵی
Volter 1989- لە گرانادە/ئیسپانیا  قاوەخانەی
 Alhanas 1990- لە ڤالێنسیا/ ئیسپانیا هۆڵی

2007- لە هەولێر هۆڵی میدیا
2008- لە سلێمانی گەلەری سەردەم

پیشانگە هاوبەشییەكان: 
هەر لە ساڵی 1972 تا ئێستا لە عێراق، ئیتاڵیا، ئیسپانیا، ئینگلتەرا، هۆڵەندا، بەلجیكا، دانمارك، نەمسا، پۆڵۆنیا، بەشداری 

كۆمەڵێك پێشانگەی هاوبەشی كردووە.
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هونەرە كە دەربڕینەكە دەیگەیەنێت(

هۆستۆن ستیوارت چامبەرلین

     لە دووتوێی ئەم وتارەدا ئەو خەسڵەتەی 
كاركردنی هونەریی لە دەقێكی بینەیدا جێ  مەبەستی 

ئێمەیە، كە وەرچەرخانێكی دروستكردووە، لە تێڕوانینی 
هونەرمەندی بە ئەزمون و خاوەن باكگراوندێكی 
بەپیتی هونەریی )قەرەنی جەمیل(دا. كە ئەویش 
تێپەڕاندنە لە دەسەاڵتی بە هەژمونی مێژووییانەی 
فۆڕم، وەك نیشانەیەك، لە دۆخی ئایكۆنی بوونی 

خۆی )چون نیشانە لەدەقی بینەیدا سەرەتا ئایكۆنیانە 
سەرچاوە دەگرێت، واتە هەڵگری پەیوەندییەكی 

لێكچووی هاوشێوەی داخراو و دیاریكراوە، بەاڵم 
لە ئاوێتە بوونیدا بەكۆ بنیادە جیاجیاكانی پێكهاتن و 
خۆ دروستكردنەوە، دەچێتە ئاسۆیەكی كراوەوە( و 
لەو ڕێگەیەشەوە، بەزاندنی سنووری داخراوی توانا 
گوزارشتیەكانی خودی فۆڕم تێدەپەڕێنێت، كە بە 
زوبانێكی تر پێی دەوترێت، دەرچوون لە سیستمی 

كاركردن لە تۆڕێكی داخراوەوە، بە ئاراستەی تۆڕێكی 
كراوە.

تێكشكاندنی سیستمی كاركردنێك كە تێیدا، تۆڕێكی 
داخراو وەك پەیوەندییەكی بونیادی، هەژمونگەرابێت، 

بەرەنجامێكە كە دەبێت هونەرمەند سەرلەنوێ  

و لە كۆبنیادێك/كۆنتێكستێك/ی تردا، پەیوەندییە 
بونیادیەكانی دەقی بینەیی داڕێژێتەوە. ئەو دەمەش 

دەقی بینەیی دەبێتە چنراوێك لە كۆمەڵێ  پەیوەندی 
بە دوایەكدا هاتوو، كە لەناو خۆیاندا لێكتر دەئاڵێن، 

تا مەرجی دەركەوتنی دەق بئەفرێنن، " چونكە 
بونیادی هەر شتێك تەنها وێنە و هەیكەل و یەكەی 

ماددی، یاخود ئەو دیزاینە هەمەكییە نییە كە 
پارچەكانی پەیوەست دەكاتەوە، بەڵكو ئەو ڕێسایەیە 
كە پێكهاتەی شتەكان لێكدەداتەوە")ابراهیم زكریا: 

مشكلە البنیە،ص33( ئەمە لە ساتێكدا كرانەوە توانای 
گواستنەوە و گۆڕانمان دەداتێ ، لە بونیادێكەوە بۆ 
بونیادێكی تر، لە بونیادێكی داخراوی واقیعییەوە، 

بۆ بونیادێكی هێماگەرایی )ڕەمزی( كە ڕێگەكانی 
دیاریكراو نییە و نابێت، تەنها بە چڕكردنەوە و 

ڕاڤەكاریی نەبێت. 
ڕاستە نیشانە/فۆڕم/ لەدەقی بینەییدا سەرەتا ئایكۆنیانە 
سەرچاوەی گرتووە، بەاڵم لە پڕۆسێسی ئاوێتە بونیدا 

دەچێتە ئاسۆیەكی كراوەوە.)وەك پێشتر ئاماژەمان پێدا( 
ئەم ئاسۆ نوێیەش ئامانجی لەوەدا خۆ دەنوێنێ  نیشانە لە 
داتایەكی دیاری تاك ڕەهەندی خوێندراوەوە، بگۆڕڕێتە 

سەر داتایەكی شاراوەی نەخوێندراوە و فرە ڕەهەند، 
یاخود ئاڵۆز لە خوێندنەوەدا، ئەم هاوكێشەیە نەك هەر 

لەسەر ئەو جۆرە نیشانانە پیادە دەبێت، 
كە بە نیشانە ڕەمەك)عەفەوی(

یەكان ناسراوە و خوێنەر/
وەرگر/ توانای 

ناسینەوە و 
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خوێندنەوەی )گەر بە ڕووكەشیش بێت( نییە. 
بەڵكو)ئەم هاوكێشەیە( بەسەر نیشانە ئایكۆنییە 

ناسراو و ئاشناكانیشدا هەمان كێشە و دەرئەنجامی 
دەبێت، چونكە لە ئاسۆ داخراو و تاك ڕەهەندەكەی 

تێدەپەڕێنێت. ئەمەش حاڵەتێكە هەژمونگەرا لە زۆرێك 
لە كارە هونەرییەكانی ئەم سااڵنەی دوا دوایی 

هونەرمەندا بەرچاو دەكەوێت. گەر بە دیاریكراوی 
گەڕانێك بەناو كارە هونەرییەكانیدا بكەین و بۆ 

دەركەوتنی ئەم حاڵەتە بگەڕێین، ئەوا بۆ نمونە لە 
شێوەی )1( دا دەبینین :

فۆڕمی/نیشانەی/ ئاسك لەالی  هونەرمەند، لەم دەقەدا 
چیتر )ئاسك( وەك نیشانەیەك، واتا تەقلیدییەكەی 

خۆی وەك ئاژەڵێك پەخش ناكات، بەڵكو بە هاوشانی 
یەكەكانی تری پێكهاتوو لەسیستمی پەیوەندییە 

بونیادییەكانی نێو دەقەكە، خۆ بەرەو ئاسۆی نوێتر 
ئاراستە دەكات. بەتایبەت ئەو یەكانە )جگە لە بوونی 

فۆڕمی چەند فیگەرێك لە بەشی خوارووی الی 
چەپی تابلۆكە( هیچ یەكەیەكی تری دەستنیشانكراو 
لەخۆ ناگرێت، نەك هەر هێندە، بەڵكو هەستكردنی 

بوونی )جێگە/شوێن(یشمان لێ  دەستێنێتەوە، كە هەر 
ئەم نەمانی هەستكردنە بە بوونی جێگە خۆی لە 

خۆیدا هەستكردن بە بوونی )زەمەن(یش، بۆ بینەر، 
لەتەك خۆیدا ون دەكات. هەرچەندە بەدیهێنانی 

ئەم جۆرە بەرەنجامە لە سەرجەمی كارەكاندا 

هەمان بەریەككەوتنیان بەدەست نەهێناوە و ناهێنن. 
بەڵكو لە هەندێ  كاری تردا هەستكردن بە بوونی 
ئاسۆ ئامادەیی بەهێز و پتەوی هەیە كە وادەكات 

و هەستكردن بە ڕەهەندی قووڵیی توانایەكی 
فشارگەرای خۆی هەبێت، و هەر لەو ڕوانینەشەوە 

ئامادەیی هەستكردنی جێگەیی كارایانە خۆی ئاراستە 
بكات. بۆ ئەم مەبەستەش بڕوانە شێوەكانی )2()3(

)4()9( تەنانەت ئەم هەستكردنە لە شێوەی )8(دا بە 
شێوەیەكی سروشگەرا )ئیحائی(یانەش بێت ئامادەیی 
خۆی هەیە. بەاڵم ئەم حاڵەتە لە شێوەكانی )5()6()7(

دا بەدی ناكرێت. دیاردەی ئەم بەخشینە شوێنكاتییە لە 
دەقدا و هاوكات لێ  سەندنەوەی، دەستپێكی بوونی 

ئەو پەیوەندییە جەدەلیانەیە كە دواتر دێینە سەر ئاماژە 
پێدانیان.

گەر بگەڕێینەوە سەر مامەڵە نیشانەییەكانی هونەرمەند، 
ئەوا دەڵێین، وێڕای شێوەی یەكەم هەمان مامەڵەی 

نیشانەیی، لە نیشانەكانی )سەگ( شێوەی )2()3(
)9(، )ئینجانە( شێوەی )4(، )دەموچاوێكی ئاسەواریی 

كۆن( شێوەی)5(، دەردەكەون. ئەمانە گشت سەرباری 
بەكارهێنانی كۆالجیانەی ئامرازی وەك )واشەر، 
برغوو، دراوی كانزایی( )فۆڕمی ڕاستەخۆ(، كە 
لە ئەركە ئاساییەكەی ڕۆژانەی خۆیان و پەخشە 

فۆڕمییە ئایكۆنییەكەی خۆیانی دەركردوون، بەرەو 
ڕەهەندگەلێكی تری كراوە لە گوزارشتكردن و 

شێوه ی2شێوه ی 1
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جوانیدا، بە پێی ئەو توانا تەعبیرییانەی سیستمی 
سەربەخۆی پێكهاتەی دەق ئاراستەیان دەكات. 
)سۆسیر(دەربارەی ئەم حاڵەتەی  دەق دەڵێت:" 

بەدیهێنانی ئەم جۆرە سیستمە، سیستمێكە 
سەربەخۆ، بۆ هیچ شتێكی تر ناگێڕڕێتەوە، خودی 

خۆی نەبێت، هاوشانی حوكمكردنی پەیوەندییە 
خۆبەخۆكانی لە كاركردنیدا لە بەكارهێنانی واتا 
و ئاماژەكانیدا")سوسیر، فردیناند: علم اللغە العام، 

ص84.( 
سەرباری خوڵقاندنی ئەم ئاراستەیە لەالیەن نیشانە 
ئایكۆنیەكانەوە، هەر بوونی ئەم نیشانانە بوونەتە 
مایەی دروستبوونی پەیوندییەكی جەدەلی تر لە 
نێوان دەستنیشانكراوی فۆڕم و نادەستنیشانكراوی 

فۆڕمدا، كە ئەمەش خۆی لە خۆیدا، هاتوچوونێكە،)لە 
چوونە پێشەوە و هاتنە دواوە( یەكانگیر لە نێوان 
ئایكۆنی بوون و ئەبستراكتدا. ئەم ئاوێتە كردنە 

سەپێندراوەش هەوڵدانێكە ڕووەو بنیاتنانی جیهانێكی 
جواڵو لە نێوان هەردوو الدا، لە حاڵەتی ئەبستراكتدا، 

سیستمە ئایكۆنیەكە ئامادە دەبێتەوە و هاوكات 
بە چاوێكی ئەبستراكتیانەش ئایكۆنی بوونەكانی 

بەرجەستە كردووە، لە هەردوو حاڵەتەكەشدا 
لەنێوان دوو جیهان یاخود دوو كەناردا دەبزوێت، 
كە كێشەیەكی بوونگەرای تایبەت پێكدەهێنن، و 

هەوڵدەدات بە دامەزراندنی جیهانێكی هاوشان بۆ 
موستەحیلیەتی ئەزمونی هەستیی، ئەمەش لە ڕێی 

لێكدانی ئەبستراكتبوون بە ئایكۆنی بوونەوە، ئەوەی 
هێنانە گۆی ئەبستراكتە بێدەنگ كردنێكی ئایكۆنی 
بوونە، ئەزمون و ڕوئیای هونەرمەند ئەكەوێتە ژێر 

چینی توێژاڵیی ئەم دووانەییەوە، دووانەییەك كە 
ڕەنگە چەندێ  لێكدژبن )لێكدژییەك لە نێوان یەقین 
و دڵەڕاوكێیەكی مەعریفیی یاخود كێشەی گەڕانێك 

بەدوای پێوەرێكی جێگیر لە دیاردەیەكی بزۆكدا 
( وەك بەرجەستەكردن و گوزارشتكردن، بەاڵم 

الی هونەرمەند خاوەن تەباییەكی تایبەت بن. وەك 
)نیكۆالس دوستائیل(دەڵێت:"ناتوانم لێكدژییەك 
لە نێوان هونەری ئەبستراكت و دەستنیشانكراودا/

ئایكۆنیدا/ ببینمەوە، نیگاركێشان دەبێت هەردووكیان 
بێت پێكەوە: ئەبستراكت بێت بەو سیفەتەی دیوارێكە، 

و دەستنیشانكراوە/ئایكۆنە/ بەو ئۆرت)ئیعتیبار(ەی 
سپەیسێك دەنوێنێ " )عرابی،أسعد: نیكوال دوستائیل 

والبعد النفسی لعماله الفنیە،ص116(.
ئامادەبوونەوەی ئەم جەدەلیەتە لێكدژە لە یەقین 
و دڵەڕاوكێ ، لەو وتەیەی)ئەنتۆنیۆ مەچادۆ(ی 

شاعیریشدا )ئەی ڕێبوارەكە... ڕێگا نییە، ڕۆینە ڕێگا 
دروست دەكات( دەردەكەوێت، كە هونەرمەند 

)قەرەنی جەمیل( وەك سەردێڕێ  بۆ ئاخاوتن لەسەر 

شێوه ی4شێوه ی3
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پیشانگەكەی ساڵی )2008( 
لە سلێمانی/گەلەری سەردەم، 

بەكاری هێنابوو، لێرەدا دەبینین 
بوونی ڕێگا یاخود دروستكردنی، 

یەقینێكە )دەستنیشانكراوی/ئایكۆنی 
بوون(و نەبوونی یاخود نەمانی 
)ئینفۆرمەل/ئەبستراكت بوونە(، 

پێكەوە بەرجەستەی ئامادەبوونی 
پەیوەندییەكی جەدەلیی و هاوكات 

بوونی دڵەڕاوكێیەكە دەكات.
هاوشانی بوون و ئامادەیی 

پەیوەندییە جەدەلییەكانی: بوونی 
هەستی شوێنكاتی و نەبوونی 
، بە ئایكۆنی بوونی فۆڕم و 

نائایكۆنی بوونی، دەستنیشانكراوی 
و ئەبستراكتبوون. ئەمانە سەرجەم 

بونەتە هۆكاری بەدیهاتنی 
پەیوەندییەكی تری جەدەلی، كە 
ئەویش پەیوەندییەكە لە نێوان بە 

خاكە)خامە(كردنی فۆڕم )پرەنسیپی 
ڕێزگرتنی خاكە)خامە(ی كاركردن( 

و بە فۆڕم كردنەوەی خاكە)خامە(
ی كاركردندا. ئامادەییەكانی ئەم 
پەیوەندییە نەبڕاوەیە وای كردووە 
لە هەندێ  كاری هونەرییدا، بەشی 

دووەمی هاوكێشەكە هەژمونگەرایی 
خۆی پیادە بكات و دەق بۆ 

خۆی بكاتە پانتاییەك سەرلەبەر بۆ 
كاراكردنی هێزی گوتاری توانا 
ئیستاتیكییەكانی بەهای خاكە لە 
ڕەنگ و كەرەسەی تێكەاڵوی 
جیاوازی تر. بۆ ئەم مەبەستەش 

بڕوانە شێوەكانی )5()6()7()8()9(.

شێوه ی 5
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ئامادەبوونەوەی ئەم دووانەییانە سەرجەم، تێكشكاندن 

و تێپەڕاندنێكی ئەو حاڵەتەیە كە پێی دەوترێت 
)Griffe( یاخود جێگیریی و چەقبەستوویی مۆركی 
هونەریی لەالی هونەرمەند. لە دواجاری دیالۆگماندا 

لەسەر بوونی ئەم پەیوەندییە دووانەییانە ماوەتەوە ئەوە 
بڵێین، ئامانج لێرەدا بەدیهێنانی نەهلستیبونێكە، كە 

سەرلەبەری هەر بونێكیان هەڵبوەشێنێتەوە ، لە میانی 
ئایكۆنی بوون بێت یاخود ئەبستراكت.

وەك ستایلی هونەریی، هونەرمەند بە ستایلی 
ئەبستراكت ئێكسپرێشنیزم كاری كردووە، 

سەرباری بوونی ئەو حاڵەتە هونەرییەی پێشتر وەك 
بوونی جۆرێك لەخەسڵەت و سیمای تایبەت لە 
كارەكانیاندا ئاماژەمان پێدا. هاوشانی ئەم جۆرە 
چارەسەرە تەكنیكییە، هونەرمەند لەنێو شێوازی 

ئەبستراكت ئێكسپرێشنیزمدا بە سەمتی سروشگەرایی 
)Gastrula( كاری كردووە. 

 وەك گوتاریی واتایی دەق، بە تایبەت لەو كارە 
هونەرییانەدا كە چیتر هیچ ئاماژەیەكی بەئایكۆنی 

بوون ئامادەیی نامێنێت، كە بەدەر لە سروشیی 
دیوار یا هەر پانتاییەكی كۆنی ڕێزاڵبوو، كە لێوانە 

بە ڕەنگی ژینگەیەكی پیس بوو هاوكات خاكیی 
زەرد و ڕێزاڵبووی ئەمێستای كوردستان لە زۆربەی 
وەرزەكانی ساڵدا، یاخود بە هەمەكی كردنی هەر 
یەكەیەكی بەشەكی، شتێكی تری تیا بەدیناكرێت، 

جگە لە هەڵگرییەكی پڕ ئەمانەت نەبێت، بۆ 
وتاری خاكە)خامە(ی كاركردن، كە تیایدا خودی 

خاكە دەبێتە گوتاری ئاراستەكراوی دەق، واتە 
هەڵگێڕانەوەی پڕۆسێسی باو، لە بە ئامانجكردنی 

ئامرازدا. كە گوتاری تەكنیكی خاكە، زاڵە تەنانەت 
بەسەر توانا پەخشییەكانی فۆڕمیشدا، بە ئاستێ ، 

فۆڕم لەناو گوتاری تەكنیكی خاكەدا دەتوێتەوە، 
هەر ئەم هۆكارە مامەڵە تەكنیكییەیە وا دەكات و 

كردوویەتی، بە درەنگ، لە دوا دووەم جار و سێهەم 
جاری سەیركردنمان، تێبینی فۆڕم بكەین، وەك ئەو 
فۆڕمە نیوە دەركەوتووەی سەگێك هەیەتی لە بەشی 

خوارووی چەپی تابلۆیەكیدا. شێوەی )9(.
بەاڵم لەو كارانەدا كە فۆڕمە ئایكۆنیەكانی وەك 

)ئاسك یاخود سەگ( بەدی ئەكرێت، جا ڕاستەوخۆ 
بن یاخود ناڕاستەوخۆ، هەمیشە تەنهایی و بەتەنها 

ژیانی ئەو ئاژەاڵنەمان دێنێتەوە یاد كە خۆ لە مرۆڤ 

شێوه ی 7
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و نزیك بوون و تێكەاڵویی بوونی، بە دوور ئەگرن لە 
ژینگەی هونەرمەنددا، گوتاری ئەم كارانە، پەیامێكە 

بۆ ئاشتكردنەوەی مرۆڤ لەتەك ئاژەڵەكاندا و بە 
تەبایی پێكەوە ژیانیان لەیەك ژینگە و دەوروبەردا، 

دوای زیزكردن و دوورخستنەوەی ئەو ئاژەاڵنە 
لەالیەن مرۆڤەوە لە كۆمەڵگەی مۆدێرنی مرۆڤایەتیدا. 

هەر لەم میانەشەوە هونەرمەند لە ڕەهەند گەلێكی تری 
واتایی دەدات، لە تەنهایی و هەستكردن بە نامۆیی 
و تاكڕەویی، تا دەگاتە دووركەوتنەوە لە سروشت 

و لەدەستدانی جوانی و ساكاری و سادەییەكانی 
ژیانی بەراییانەی مرۆڤ لەنێو /لەگەڵ سروشتدا. 

ئەم ڕەهەندە واتاییەش خۆی لە خۆیدا لە دەستدانی 
الیەنە ڕۆحییەكانی مرۆڤی ئەم سەردەمەیە و دواجار 

هەستكردنە بە نەهلستی بوون. 
 گوتاری دەقی بینەیی لە ستایلێكی وەك ئەبستراكت 

ئێكسپرێشنیزمدا، بەتایبەت لە سەمتی سروشگەرادا، 
توانای بەكۆدكردنێكی وا دەداتە نیشانە و ئاماژەكانی 

نێو بونیادی دەق، كە ئامادەیی خۆیان وەك 
داتاگەلێكی شارراوە بە 
ئاراستەی بینەر/وەرگردا 

پەخش بكەن، لەم سیستمە 
پەیوەندییە بونیادیەدا داتا 
شارراوەكان بێدەنگییەكی 

مانادار و بەئاماژە، 
بەاڵم هاوكات خاوەن 

كاریگەرییەكی دیار لەسەر 
كۆبنیادی دەقە بینەییەكە، 
بەجێدێڵن. شاراوەییەكان 

دەبنە حاڵەتێك لە 
چاوەڕوانی كردن و 

چاودێری كردن، تا بینەر 
ناچاردەبێت بەشێوەیەكی 

كارا بەشداری بكات 
لە بونیادنانەوەی چەند 

جارەی دەقەكەدا، لەڕێی 
چەند گریمانە و پەیپێبردنێكەوە. ئەم 
چەند جارەیەی بونیادنانەوە، خۆی لە 
خۆیدا پڕۆسێسێكە لە گەڕان و بنكۆڵ 
كردن)تەنقیب( لە ئاركیۆلۆژیای واتا 

كەڵەكەبووەكانی نێو چینەكانی بونیادی 
دەق. هەر ئەم پڕۆسێسەشە وا دەكات 

توانا پەخشیەكانی گوتاری دەق، 
لەڕێی خۆ ئاراستەكردنە یەك لەدوا 

یەكەكانی چینە واتاییەكان، بەزیندوێتی 
و كاریگەریی و بەردەوامی لەالی 
هونەرمەند بمێنێتەوە و گوتارێكمان 

ئاراستە بكات لە تەواونەبوون و 
بێكۆتابووندا.

شێوه ی 8
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د. جه زا به کر

خوێندنه وه یه کی سیمیۆلۆژی- هێرمۆنۆتیکی 
بۆ بارگه  سیمانتیکیه کانی ڕه  نگ له الی

 )قه ره نی جه میل(
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ئەم نووسینە هەوڵێكە بۆ خوێندنەوەیەكی 

)سیمیۆلۆژی- هێرمۆنۆتیكی( كارە هونەرییەكانی 
هونەرمەند قەرەنی جەمیل لەچوارچێوەی 

تەكنیك و رەنگ و ستایڵی كاركردنی هونەریدا

1- چاوپیاخشاندن:      
وه دیهاتووه  به ڕه نگێکی مه یله و خاکی تێکسچه ر زبر 

بونیاتنراوه ، له پێناو ده رخستنێکی ته عبیری و چاوه کی جودا. 
له به رئه وه  )وه دیهێنه ر( ڕوکه شه  وێنه ییه که ی له  میانه ی 

به کاربردنی ماتریاڵ و که ره سه ی تردا چاره سه ر کردووه ، 
وه کو گیراوه ی قورس و خه ست له گه ڵ ماتریاڵی دیکه ی 
وه کو بزمارو خۆڵ. تاکو جۆرێک له  )خۆوه ڕایی( په یڕه و 

بکات. به  ئامانجی تێپه ڕاندنی )دیاریکراوه کان( به ره و 
)نادیاریکراوه کان(.

به مه یش نیشانه  گه لێکی زۆر و جۆره ها فۆڕمه ڵه  کراوی 
نامۆی له سه ر شێوه ی کونیله و چاڵی ڕه شباو، له  به شه  
جیاوازه کانی سه ر ڕووکه شه  وێنه ییه که  نه خشاندووه ،  

ڕوخساری ئه م شوێنه واره  قوواڵنه شی له  میانه ی ڕه نگی 
تۆخ و تۆناته کانیه وه  دیاریکردووه ، له گه ڵ چڕکردنه وه ی 
په ڵه  ڕه نگی سپی له  ده وروبه ری لێواری ئه م شوێنه وارانه دا.

به تایبه تی شوێنه واره  گه وره که ، که  به قه واره  گه وره  
دیاره که ی، سه نته ری وه  دیهاتووه که ی ده نوێنێ. له کاتێکدا 

شێوه یه کی که لله سه ر ئاسا، که  به لیته  داپۆشراوه ، له نێو 
یه کێک له و شوێنه وارانه دا به  دیار ده که وێت، که  ده که وێته  

الی سه رووی چه پی ڕووکه شه  وێنه ییه که .
2- ده ستنیشانکردنی ڕواڵه ته کان:

جوگرافیای ستاتیکی و ته عبیری ئه م وه دیهاتووه  چاوه کییه ، 
له  دوو یه که  بوونیاتنراوه . ئه وانیش )فه زا( و )نیشانه کان(

ه . که  له سه ر ڕووکه شه  بینه ییه که  که ڵه که  بووه ، به جۆرێک 
)فه زای هه مه کی( وه دیهاتووه که  بووه ته  به رزی و 

نزماییه کی ڕه نگی کلس گرتوو، که  له  میانه ی به کاربردنی 
چه ندین چین له  گیراوه ی خه ست و چڕ چاره سه ر کراوه . 

له کاتێکدا سسته مێکی نیشانه یی )سیمانتیکی( له سه ر 
جه سته ی وه دیهاتووه که  به دیده کرێت، به مه یش بازنه  

گه وره  ڕه نگ تۆخه که  وه ک )نیشانه یه کی دال(، له ڕێی 
پێکهاته  جیاوازه که یه وه  بۆته  )سه نته ری ڕوداو(.

که  لێواره کانی به  بزمار بونیاتنراوه . له کاتێکدا لێواره کانی 
ئه وبه ری به چه ند په ڵه یه کی سپی داپۆشراوه ، که  کردویه تیه  

)کۆدێکی( کارا. له به رئه وه ی ئاماژه یه که  بۆ کۆده کانی 
دیکه ی ده وروبه ری. وه ک که لله سه ره  مرۆییه که ی که  

به  ماتریاڵی نامۆ داپۆشراوه . که  ئاماژه یه  بۆ ئه وه ی 
که  کاتێکی زۆری به سه ردا تێپه ڕیووه ، لێره دا بونیاتی 

ڕه نگه که  تایبه تمه ندی ته عبیری خۆی هه یه ، به جۆرێک 
فۆڕمی شوێنه وارو ڕه نگه  پرژاوه کان ده الله تێکی ڕه مزییان 

له خۆگرتووه ، وه ک ئه وه ی له  هه مبه ر گۆڕی به کۆمه ڵدا 
وه ستابین.

وه دیهێنه ر ئه رکی دووباره  بونیاتنانه وه ی ڕواڵه ته کانی بوون 
ده خاته  ئه ستۆی )سیمانتیکای ڕه نگه کان(، به وپێیه ی که  

ڕه نگه کان بۆخۆیان میکانیزمێکی هزرین بۆ گواستنه وه ی 
سستمی وێنه  )دال(، تاکو بیانگۆڕێت به  به هایه کی 

سیمانتیکی وه ها که  په یوه ستبێت به  )جیهانی نه مریی و تا 
هه تایی(، پێ به پێی تایبه تمه ندێتی ته عبیری سستمی فۆڕمه ڵه  

کردنی وه دیهاتووه که .
وه  له م خستنه  ڕووه وه  ده توانین ئه م خشته یه ی الی 

خواره وه  بخه ینه  ڕوو بۆ دیاریکردنی نیشانه کانی نێو ئه م 
وه دیهاتووه  چاوه کییه :

ڕه نگ:
فه زا ڕه نگێکی خاکی نیشانه یه کی ڕه مزی/ ئاماژه کردن بۆ 

سروشت
شوێنه وار تۆخ نیشانه یه کی ڕه مزی/ ئاماژه  بۆ ڕوداوێک

په ڵه کان سپی نیشانه یه کی ڕه مزی/ ئاماژه  بۆ شوێنه وارێک
فۆڕم:

که لله سه ر خاکی + سپی نیشانه یه کی ئایکۆنی/ ئاماژه  بۆ 
مردن

بزمار کۆالج نیشانه یه کی هاوه ڵ/ ئاماژه یه کی ته عبیری
3- شیکارکردنی نیشانه یی:

)نێره ر( له م وه دیهاتووه  بینه ییه دا، جه ختی له سه ر چۆنێتی 
چاره سه رکردنی ڕوکه شه  وێنه ییه که  کردۆته وه ، که  له میانی 

به کاربردنی ئامرازو ماتریاڵ و ته کنیکه وه  به  ئامانجی 
گه یاندووه ، که  ئاماژه  به  جۆرێک له  ته عبیری )له خۆوه ڕا( 
ده کات، ئه مه ش بۆ خۆ دوورخسته وه یه  له  به ها ئه قڵیه کان، 

به جۆرێک نزیکبۆته وه  له  ستایڵێک که  ناوزه د ده کرێت 
به  )وێنه ی دیوار(، به و مانایه ی له یه ک کاتدا پێداگری 

له سه ر )پێداویستیه  ناوخۆییه کان( و )ڕێکه وت( کردووه . 
چونکه  ئه و شوێنه واره ی که  له سه ر ڕوکه شه  وێنه ییه که  

به جێیهێشتووه  )وێنه ( نیه،  به ڵکو )ڕووداوه (، چونکه  )نێره ر( 
ویستویه تی نواندنی ئایکۆنی و باوی شته کان تێپه ڕێنێت، 
له به رئه وه  په یوه ست نه بووه  به  فۆڕمه وه  یان ئاماژه یه کی 

دیاریکراوه وه ، به هه ندی ئه وه ی که  گرنگیداوه  به  ڕه نگ و 
میتۆدی په یڕه وکراو له  به کاربردنی ڕه نگی گوزارشتخواز 

له  )جوڵه  - ئه کشن(. که  پڕیه تی له  هێزی هه ڵچون و 
له خۆوه ڕایی، به جۆرێک په نای بردۆته  به ر ته کنیکی جودا. 

که  پشت به  دانانی چینی ئه ستوور ده به ستێت له ڕێگه ی 
به کاربردنی گیراوه ی چڕ له گه ڵ مه تریاڵی نامۆدا، تاکو 

دواتر چینێکی لێده کاته وه  یان لێهه ڵده کۆڵێت به  شێوه یه کی 
)له خۆڕاوه ( له  میانی ئامڕازێکه وه ، دواتر ڕه نگه  مه تریاڵی 

دیکه ی خستبێته  سه ر ڕوکه شه  وێنه ییه که ، که  به هۆی 
به کاربردنی ئه م ته کنیکه  پێشنیار کراوه وه ، له  پاشماوه ی 

شوێنه وارێک ده چێت وه کو )دیواری دێرین( یان 
)زه وییه کی کاولکراو( یان گۆڕستانێکی داخوراو له نێو 

لمی بیابانه کاندا، که  زه مه نێکی زۆری به سه ردا 
تێپه ڕیووه ، ڕه نگه  )ئاسۆی چاوه ڕوانی 

وه رگر( ئه م ئاماژه  سیمانتیکیانه  به  
جۆرێک له  شوێنه واری 

دێرین و داخوراو 
ڕوشاندن و هه ڵکه ندن 
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یان شوێنه واری گۆڕێکی به  کۆمه ڵی پاش ڕووداوێک 
بخوێنێته وه ، که  به  کاریگه ری سروست یان هه ر شتێکیتر 

بێجگه  له  هه ندێک شوێنه وار چیدی لێنه ماوه ته وه.
ئه م نه خشاندنه  ڕه نگییه  سیمانتیکیه  پڕ ئه کشنه ، وێنه  

داخوراوه کانی سه ر دیواری هه ندێک له  ئه شکه وته کانی 
قۆناغی به ردینی نوێمان وه بیردێنێته وه  سه رباری ئه وانه ش 
)نێره ر( له  میانی کاراکردنی گیراوه  سپیه که وه  جه ختی 

له سه ر لێواری ئه و شوێنه وارانه  کردۆته وه ، تاکو به ها 
ته عبیری و چاوه کیه کانی کاریگه رتر بکات، و وا له  

)ئاسۆی چاوه ڕوانی وه رگر( ده کات که  به شوێنه واری 
ڕوداوێکی کیمیاوی له سه ر جه سته ی سروشت بێته  

به رچاوی، ڕه نگه  به های بنه ڕه تی و سیمانتیکی ڕه نگ 
له  نێو کۆی ئه م وه دیهاتووه دا ئه وه  بێت که  جه خت 

له سه ر هه ڵچوونه  ڕاسته وخۆ نادیاریکراوه کان بکاته وه ، به  
مه به ستی نزیکبونه وه  له  حاڵه ته کانی ئه ودیو )فۆڕمه (وه .

نادیاریکراوی و دورکه وتنه وه  له  هه ر)فۆڕمگه راییه ک(، که  
پێویستی به  خێرایی جێبه جێکردن و وه شاندنی په ڕه مووچ  

هه یه ، بۆته  هۆی به دیهێنانی جۆرێک له  تێکه اڵوی و 
ئاڵۆزی بینه یی، به و پێیه ی )نێره ر( هه ر خۆ به ستنه وه یه ک 

به شته  )دیارو ئایکۆنیه کانه وه ( یان )هه ر بیرۆکه یه کی 

پێشوه خته وه ( ڕه تده کاته وه . به ڵکو زیاتر خۆی داوه ته  
ده ست خه سڵه ته کانی )ئه کشن( و )سیمانتیکای ماتریاڵ و 

ڕه نگه کان(.
وه دیهێنه ر. له  میانی خه سڵه ته کانی )بێ فۆڕم، ئه کشن، له  

خۆوه ڕایی( به ره و ڕه هه ندێکی بێکۆتاییمان ده بات، که  خۆ 
ده ئاخنێته  نێو ڕێبازه کانی )پۆست مۆدێرنه (وه ، به تایبه تیتر 

)ئه بستراکت ئێکسپرێشنیزم(و تێزه  بوێره کانیه وه ، به  
مه به ستی کاراکردنی ڕوکه شێکی بینه یی بزۆک، به جۆرێک 
که  خۆ له  وێناکردنی باو به دوور بگرێت، به ڵکو پێشه نگی 

ده داته  به کاربردنی هه موو ئامرازێکی دیکه ی وه کو 
وه شاندنی خێرا و ماتریاڵی نامۆو چڕو ئه ستوور. وه دیهێنه ر 

ده یه وێت ژیانێکی بینه یی تایبه ت ببه خشێته  ڕووکه شه  
وێنه ییه که ، به  ئامانجی ئازادکردنی وزه ی سیمانتیکی 

ڕه نگه کان ئه مه یش له ڕێگه ی چڕکردنه وه یه تی، ڕه نگ 
وه کو کرده یه کی ئه کشن و بزۆک بووه ته  ناوه ڕۆکی 

)بابه تی سه ره کی( ڕوکه شه  بینه ییه که ، که  گه لێک به های 
سیمانتیکی لێکه وتۆته وه ، که  په یوه سته  به  جووڵه و که ڵه که  

بوونی چینه  ڕه نگیه کان له نێو بونیادی فۆڕمه ڵه  کراوی 
وه دیهاتووه که .

ئه م خه سڵه ته ، سیمانتیکیه  بینه ییانه  وای له  )نێره ر( کردووه  
که  به  ئاوایه کی ئاڵۆزو سستمێکی دژوار مامه ڵه  
له ته ک وێنا زهنیه کانی خۆیدا بکات، که  زیاتر 

پشت به سته  به )نه ست( وه ک بزوێنه رێکی بنه ڕه تی بۆ 
فۆرمه ڵه  کردنی وێنه  سیمانتیکیه کانی، که  له وانه یه  

له  ئاسۆی چاوه ڕوانی وه رگردا، وه کو که لله سه رێک 
یان شوێنه واری ڕوشاندنێک یان هه ر شتێکی 

دیکه  خۆ بنوێنێت. به اڵم به کاربردنی ئه م ئاماژانه  
له سه ر ڕوکه شه  وێنه ییه که  پێداویستیه کی ناوه خۆی 

خودی )وه دیهێنه رن(، به پێی گۆڕاندنی نواندنه  
ئایکۆنیه کان به ره و نێوکۆی ئه بستراکت، له  پێناو 

تێکدانی سستمه  باوه کان و کردنه وه ی ئاماژه کانی 
ڕه نگ وه ک بونیادێک بۆ هێرمۆنۆتیکایه کی 

کراوه ، یه کێک له  ئه گه ره  هێرمۆنۆتیکیه کان بۆ 
خوێندنه وه ی کۆده  سیمیۆلۆژیه کان وه ک شوێنه وارو 

بزمارو ڕژاوه  سپیه کان له سه ر ڕوکه شه  بینه ییه که و 
سه رجه م ئاماژه کانی نێو ئه م جوگرافیا داخوراوه ، 
له و ئه شکه وتانه  ده چێت که  بونه ته  جێ نزرگه ی 

ڕۆحه کان.
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به مه یش سیمانتیکای ڕه نگه کان چێژی یاریکردن و 

دۆزینه وه و ئازادی ڕاڤه کردن )هێرمۆنۆتیک( ده به خشێته  
وه رگر، په خشکردنه وه ی ڕه نگه  پرژاوه کان له نێو ئه م 

وه دیهاتووه دا، که  بواری قوتاربوونی له  کۆت و به ندی 
عه قاڵنیه ت دراوه تێ، ڕێگای خۆی له نێو )که ینونه ی 
ڕه نگدا( ده بینێته وه ، به هۆی بزاڤی ناوخۆی ڕه نگ و 

ماتریاڵه  خه سته کان. وا ده خوازێت که  وه دیهێنه ر به هاکه ی 
له نێو بونیادی ڕوکه شه  وێنه ییه که  وه کو کێڵگه یه ک له  
خۆڵ و زه وی سووتاو دیاریبکات، وه ک ئه وه ی که  

گوتاری ڕوکه شه  بینه ییه که  له  ئاماژه  گشتگیره که یدا بریتیه  
له  )سروشت(. به واتای پێداویستی گه ڕانه وه  بۆ شێواندن و 
په خشکردنه وه ی ئازادانه ی )داله کان( و داپۆشینی ڕوکه شه  

بینه ییه که  به  ماتریاڵی نامۆ، جۆرێکه  له  دۆزینه وه ی 
په یوه ندی هونه ری له  نێوان )ڕه نگ/ ماتریاڵ(.

گوتاره  هونه رییه که  ، ده مانباته وه  بۆ مێژوویه کی دێرینی 
سه ره تاکانی دروستبوونی گونده  کشتوکاڵیه کانی 

کوردستان، که  ڕه نگه  ئه مه  بۆ خۆی ئاماژه یه ک بێت 
بۆ په یوه ندی مرۆڤی کورد به  خاکه که یه وه ، به جۆرێک 

بیرۆکه ی به  پیرۆز گرتنی هێزه  میتافیزیکیه کانی 
لێده خوێنرێته وه ، ئه و هه موو شتێک له  سروشت 

ده خوازێت له پێناو ئه زموونه  بینه ییه کانیدا، ناوه ستێت 
و ئه زموونه کانی له  میانی به کاربردنی ماتریاڵی نامۆوه  
به رده وامن بۆ ئافه ریده کردنی ڕوکه شێکی هونه ری. 

به مه یش چه مکگه لێکی جودای له  دیدگاو ئه زموونه کانیدا 
په یڕه و کردووه ، که  ڕه هه ندێکه  به رفراوانی به خشیوه ته  

چه مکه کانی له  پێناو تێپه ڕاندنی ته کنیکه  باوه کان 
له  نێو گوتاره  هونه ریه که یدا. ئه م ڕیزبه ندیه  بوێرانه  

ناعه قاڵنیه  فۆڕمه ڵه  کردنی ڕوکه شه  وێنه ییه که ی 
به ره و کردنه وه یه کی سیمانتیکی وه ها بردووه ، که  

بارگه  سیمانتیکیه کانی ڕه نگ  تیایدا تا ئه و په ڕی توانا 
ده ته قێنه وه :

له به رئه وه  تێگه یشتنمان له  وێنه و ڕه نگه کانی نێو بونیاده  
بینه ییه که ، به  خوێندنه وه ی )ناوخۆی( تێکسته  هونه ریه که  

دێته  دی، تاکو هه ژموونه  ده ره کیه کان بدۆزینه وه . ئه و 
هۆگر بووه  به  به کاربردنی گیراوه ی خه ست و ڕه نگه کان 
و بارگاویکردنیانی به  ئاماژه  سیمبولیه کان وه ک ته عبیرێک 

که  زیاتر ده رهاویشته ی ستاتیکای نیگارکێشانی پۆست 
مۆدێرنه یه . له به رئه وه  پێویسته  ڕاڤه ی مه دلوله کانی ڕه نگ 

بکه ین، که  ڕه نگه  بیرۆکه ی به کاربردنی ڕه نگه کان 
به  ئاماژه یه کی هزری په یوه ست بێت به و گوتاره  

شێوه کاریانه ی که  ئاڕاسته ی جیهانی )ڕه ها( کراوه .
که  هه ژموونی هه یه  به سه ر ڕووداوه  گه ردونیه کاندا 

به هه موو دیارده کانیه وه . که  ڕه نگه  هه ندێک وێکچوو 
له نێوان گوتاری ته کنیکی ئه م وه دیهاتووه و گروپی 
)بارمته کان(ی هونه رمه ند )فۆترییه ( دا ببینینه وه ، که  

ته کنیکێکی تایبه تی په یڕه و ده کرد ئه ویش ته کنیکی 
به کاربردنی )گیراوه ی خه سته (.

له به رده م ئیشکالیه تی کردنه وه ی کۆدی ڕاڤه  کردن له نێو 
ئه م وه دهاتووه دا. پێویسته  له  سستمی سیمانتیکی ڕه نگه  

سپی و بزماره کان و شوێنه واره کانی دیکه ی بگه ین. 
به تایبه تی بونیادی ژێره وه ی تێکسته که ، که  ئاماژه یه کن 

بۆ وه زیفه ی ئه م نیشانه  ڕه نگیانه ، به وپێیه ی که  ئه م 
نیشانانه  هه ژمونیان هه یه  له سه ر ڕوکه شه  وێنه ییه که ، ئه مه  
بێجگه  له وه ی که  بونیادی ژێره وه ی تێکسته که ، ئاماژه  
ده دات به  په یوه ندی نێوان ڕه نگی سپی و ڕووداوه  به  
ئازاره کان، ئه گه ر هاتوو کارامایی ئاماژه  سپیه کان و 

مه دلوله  ژێده ریه کانی له به رچاو بگرین، له وانه یه  یه کێک له  
خوێندنه وه  سیمانتیکیه کان بریتیبێت له وه ی که  بیرۆکه ی 

ئه م وه دیهاتووه  ڕه نگه  په یوه ستبێت به  ڕوداوی له ناوبردنی 
به  کۆمه ڵ، به هۆی شتێکی ترسناکه وه  که  مه دلووله  
هزریه کانی کاریگه ری و نه خشی خۆیان له  ئاسۆی 

چاوه ڕوانی وه دیهێنه ردا دانابێت.

 سیمانتیکای ڕه نگ له نێو تابلۆدا 
 
 
ی ڕه نگیگریمانه   

     ئه بستراکت
      

 ئێکسپرێشنیزم

 بونیادێکی
زێپه ڵه  ئام  

 خه سڵه ته 
مه کانڕنامۆو بێ فۆ  
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ده سپێک ده بێ ئاماژه  بۆ ئه وه  بکرێت که  من ڕه خنه گری 
پالستیکی نیم و ئه م چه ند دێڕه ی که  لێره ش  ده ینووسم 

چه ند ئینتیباعێکه  له سه ر ئه و تابلۆیانه ی که  له  ماڵپه ڕی 
گه له ری زاموا چاوم پێکه توون و سه رجه م به رهه مه کانی 

قه ره نی ناگرێته وه . نه  ده توانم بچمه  مێژووی ئه و 
تابلۆیانه وه ، نه  ده شتوانم له  تیۆرییه کی پالستیکی 

دیاریکراویشه وه ، له  شیکل و ڕه نگ و پانتاییه کان بدوێم. 
به اڵم خاڵی جه وهه ری ئه وه یه  که  قه ره نی جه میل خاوه ن 

هه ستێکی بااڵیه  له  ئاوێته کردنی هه ست  و به رجه سته کردنی 
له  جیهانێکدا که  له  نێوه ند سنووره کانی ئه پستراکت و 

فیگه ردایه .
کاتێک باسی ستایل و شێوازی هونه رمه ندێکی دیاریکراو 
ده کرێت، باس له  ڕه نگ ده کرێت، گواستنه وه ی  ڕه نگ 
له  توخمێکی گشتییه وه  بۆ به  تاککردنی و تایبه تمه ندی 

پێدانێکی وا، که  له  ڕێگه یه وه  هونه رمه ندی پێ بناسرێته وه . 
ڕه نگ الی قه ره نی ته ڵخیی قوڕی هه یه ، مێژووی قوڕ 
له  میزۆپۆتامیا تێکه ڵ به  نووسین ده بێت، به ڵکو ده بێته  

په ڕتووک و په ڕاو که  ئینسان مێژووی خۆی له  سه ر تۆمار 
ده کات. قوڕ به شێکی زۆری فه زای ئێمه ی دروستکردووه . 
له  گه رمیانه وه  تا ده شتاییه کانی دزه یی، ڕه نگ و ڕه گه زی 

خۆڵ، هه میشه  ئینسانه کانی به ره و ڕووی چاره نووسی 
خودی خۆیان بوونه ته وه . هه ر له  دروستکردنی خانوو و 
سه کۆوه  بۆ سه رخه رمانه کان که  ڕه نگی گه نم و خۆڵ 
به  جۆرێک تێکه ڵ ده بن که  هه نووکه یی ده ست له  مل 

ئه به دییه ت ده کات. لێره وه  قه ره نی به و ڕه نگانه  قوواڵییه ک 
دروست ده کات که  هه ست ده که یت هه ر پانتاییه ک 

چه ندین ڕه هه ندی لێوه  دروست ده بن.
ڕه نگی سپی و ڕه شیش 

دێن هه نده ی دیکه  قوواڵیی 
ده به خه شنه  پانتاییه کان، به  

ئاسته م، فیگه رێک په یدا ده بێت، 
ئاماژه یه که  بۆ ئه وه ی پێمان 

بڵێت لێره  ئینسانیش هه یه  
که  شیکلی وه رنه گرتووه ، 

یا شیکل و ڕووخساره کانی 
سڕاونه ته وه ، یا زینده به  چاڵ 

کراون، ئاماژه یه کی په نهانیشه  
بۆ گۆڕه  به  کۆمه ڵه کان،  که  

کاتێک ئینسانێکی کورد 
هه نگاو ده نێت، دڵی ده که وێته  
خورپه  و خه ته ره یه ک ڕۆحی 
داده گیرسێنێت: به  ئاسته م پێ 

به سه ر زه میندا بنێ، ڕه نگه  
گۆڕێک له  ژێر پێتدا هه بێت!

له  هه ندێ شوێن شیکلی 
په نجه ره یه ک ده بینین، 

په نجه ره یه که  به اڵم نه بووه ته  
په یوه ستێک له  نێوان ده ره وه  و 

ناوه وه ، نه بووه ته  ئه ڵقه یه ک  ده ره وه  به  ناوه وه  ببه ستێته وه ، 
به ڵکو ته نها شیکلێکه ، دێت و دووری ده داته  تابلۆ و له  

ره تابه ت ڕزگاری ده کات. له  هه ندێ شوێنیش چه ند 
قه وانێک، عه فه وییانه  فڕێدراون و که  یه کسه ر پێمان ده ڵێت 

ئێمه  له  سه ده ی بیست و سه ره تای سه ده ی بیستویه که مدا 
ده ژین. قه وانێک ئه گه ر ئاماژه یه کی الوه کی بۆ چه ک 
بکات، به اڵم مێژووی هه موو تراژیدیاکانمان ده هێنێته 

 زمان.
له  ڕێگه ی خۆڵ و قوڕ و که وان و په نجه ره  و قه وان 

و ئاژه ڵێک یا سیسارکه  که چه ڵێک، مێژوویه ک به رجه سته  
ده کات، به اڵم به  زمانی ئاماژه ، ئاماژه یه کی تا بڵێی ناوه کی 

و په نهان، سه مبۆل نین، به ڵکو وه کو بروسکه  زیاره تمان 
ده که ن. مێژوو و حه کایه تمان بۆ ناگێڕنه وه ، به اڵم وه کو 
نه قیزه  جیهانێکمان له  نێو هزر و یاده وه ری و زاکیره دا 

ده بووژێنێته وه که  ئه رکی هونه ری هاوچه رخ ده گه یه نێته  
ئاسته  هه ره  بااڵکانی .

قه ره نی جه میل وه کو شاعیر مامه ڵه  ده کات، یاوه کو 
مۆسیقاژه نێک، به  وردی، زۆر به  وردی مامه ڵه  له گه ڵ 

توخمه کان ده کات. هه موو ڕه گه زێک   له  ماددیه تی ڕزگار 
ده کات و نه فه س و ڕۆحی ده کاته  به ر. به رجه سته یه ک، 

گرێیه ک، ساتمه یه ک، ڕه نگێکی تایبه ت، دووریی و 
مه نزوورێک، له  کۆتاییدا، هه موو شتێک له  پێش بینینی 
هونه رمه ندا له  دایکبووه ته وه ... بیرمان بۆ ئه فسانه یه کی 

دێرین ڕاده کێشێت... ته یرێک له  قوڕ دروست ده کرێت و 
هونه رمه ندیش دێت فووی پێدا ده کات و له  پێش چاومان 
باڵ ده گرێت و فه زامان له  ال فراوان ده کات.... ڕه نگه  ئه و 

په ڕه سێلکانه  بن که  هاوسه نگی جیهان بپارێزن...
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دەستپێك:

ئەم توانستە نەبینراوانەی كە دەبێتە پاڵنەرێكی 
جەوهەری )الدافع الجوهری( بۆ ڕاڤەكردن و 

پرۆسەی شیكردنەوەی هەر كارێكی هونەریی بە 
گشتی و هونەری وێنەكێشان بەتایبەتی، بەڕوویەكدا 
ڕاستەوخۆ دەگەڕێتەوە بۆ خودی كەسێتی ڕاڤەكار 
»مفسر« كە لە ئاست ئەو كارەی شیكردنەوەی بۆ 
دەكات لە ئان و چركەساتی بەركەوتنیدا تووشی 

شۆك دەبێت و ئاوێتەی كۆی ئەتمۆسفێرەكەی 
دەكات و گەشتێكی بینین دەكات بە نێو سەرجەم 
ئاماژە دیارەكانیداو لەوێڕا كەشفی مانا و دەاللییە 

نادیارەكانی دەكات، ئەو كاتەی لەو تەلیسمە 
سیحراوییە قوتاری دەبێت، بێ  سێ  و دوو، لە 

هۆكاری جەوهەری ئەو كێشكردن و ئاوێتە بوونە 
سیحراوییە ناسروشتی و ناباوەی بێ  ویستی خۆی 
دەكۆڵێتەوە، ئەم قۆناغەش بە قۆناغی دەرككردن 

بە كۆدێكی )شیفرە ( – Code – داخراو 
دەداتە كەسێتی ڕاڤەكار – بینەر، دوا بەدوای ئەم 
دەرككردنە بە بوونی كۆدێك پرۆسەی ڕاڤەكردن 
پیادە دەبێت، بۆیە ) پێرس ( گوتەنی )كە یەكێكە 

لەو جەمسەرە سەرەكیانەی بیریارانی میتۆدی 
ئاماژەگەری و بە پێشەوای ئەم میتۆدە دادەنرێت 

لەتەك دوو ) دوسێسیردا ( لە بەرامبەر هەر دەقێكی 
ڕاڤەكاریدا دەستنیشانی ئەو ڕاستییە حاشاهەڵنەگرەی 
  Code – كردووەو دەڵێ  ) ئەگەر كۆد – شیفرە

- بوونی نەبێت ڕاڤەكردنیش نابێت، دیارە دەبێت 
ئەوەش بخرێتە ڕوو سەبارەت بە ڕاڤەكردنی كاری 
هونەری پەیوەستە بە خودی ڕاڤەكارەوە ئەمە لەو 
ڕووەوە كە كاری هونەری یان دەقی داهێنەرانە 

)بەرهەمێكی كراوەیە( بە مانا ئەمیرتۆتیكۆییەكەی 
واتە بە پێی دنیابینی ڕاڤەكارانی شیكەرەوە 

ئەم مانایانە هەڵدەگرێت تا دەگاتە 
ڕادەیەك لە دواجاردا شتێك 

نامێنێت دەربارەی واتاو 
مانای كاری هونەری 

كە پێی بوترێت ) 

دواهەمین حەقیقەتی مانای كاری هونەری . یان 
دەق ( ئەمەش ئەو ڕاڤە یەك لەدوا یەكانەی كە بۆ 

كارە هونەریەكان دەكرێت ئەو ڕاستییە خراوەتە 
ڕوو گەر كۆنترین كارێك بە هەند وەربگرین بۆ 

ئەم مەبەستە كە هونەری ئەشكەوتە Cave art هەر 
لە سەرەتای دۆزینەوەیان و بە ئەرشیف كردنیان لە 

كەتالۆك و پاراستنیان بیریار و ڕەخنەگرانی بوارە 
جیاجیاكان كردیانە بابەتگەلێكی ئەوتۆ تا تیۆری و 
میتۆدەكانی لەسەر بسەلمێنن، لەم ڕوانگەیەشەوە كە 
باسەكەی ئێمەی هاتە سەر ئەم خاڵە دەتوانین بڵێین 
كە هەر ڕاڤەكارێك بەو جۆرە لێكیان دەداتەوە كە 

یەكدەگرێتەوە لە گەڵ میتۆدی دراسەكەی، بۆیە 
تا ئێستا بە لێشاو تێڕوانین و لێكدانەوەی جۆراو 

جۆری بەدوای خۆیدا بەرهەم هێناوە و ئەم پرۆسەیە 
بەردەوامی وەردەگرێت و ئەم خاڵەشە كە زەمەنی 
هونەر ئەبەدییە و ناكۆتایە تا بونیادەم ژیان بكات 
ئەو كارانەی كە لە قۆناغە مێژوویەكاندا بەرهەم 

هاتوون شیفرەی نوێی لێ  هەڵدەهێنجرێت، كەشفی 
نوێ  بە دوای خۆیدا دەخرێتە ڕوو، وەك كارێكی 

هونەری كراوە. لەبەرچاو دەگیرێت مەبەستم 
لە نەمری و ئەبەدیەتی ژیانی كاری هونەری 

لەسەر كاری هونەری داهێنەرانەیە و هەڵگری 
خەسڵەتگەلێكە كە مەودای زەمەنی فیزیكی 

دەبەزێنێ  و مەودایەكی نەمریی 
و ئەبەدیەتی بەبااڵیدا 

دەبڕێ .
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شیكاری ئاماژەگەریانەی تابلۆكە:
لێدوانەكانمان بە ئاماژە ئایكۆنیەكان دەستپێدەكەین 

سەبارەت بەم تابلۆیەی هونەرمەندی نیگاركێش 
) قەرەنی جەمیل (، بڕوانە تابلۆكە لە خستنە 

ڕووی كۆی ئەو ئاماژانەوە كە زۆربەی زۆریان لە 
دیمەنێكی سروشتی – دەشتێكی كاكی بە كاكی 

و لە زەمەنی خۆرئاوابوون سەرچاوە دەگرن، 
دیارە شیكردنەوەكە وا پێویست دەكات بە چەند 

هەنگاوێك ئەم كارە ئەنجام بدەین:
هەنگاوی یەكەم: لە ڕووی چۆنیەتی ) نوعیە ( 
سەرجەم ئاماژە ئایكۆنیەكانی تابلۆكە لە خۆی 
گرتوون، نیشانە گەلێكی خوڵقێنراوی دوالیزمی 
نیشانەی بارو نیشانەی ئەبستراكت تەعبیرین لە 
دیمەنێكی سروشتیدا، ئەگەرچی تا ڕادەیەكی 

ئەوتۆ زۆربەی پانتایی ڕووبەری تابلۆكە ئەم كردە 

دوالیزمییەی لە ئاماژەكاندا دەبینرێت، بەاڵم وەك 
ئەوەی لە تابلۆكەدا دێتە بەرچاو، بە یەكسانی 
ئەم چۆنیەتی ئاماژە گەلە لە ڕووی تابلۆكەی 

نەگرتۆتەوە، بەڵكو لە نێوان ئاماژە خولقێنراوەكان 
كە سەرچاوەكەیان – مرجع – دەچنەوە سەر 

دونیای دەوروبەرو دیمەنی وێنەی ئایكۆنی 
سەگێك بە كردەی ئەبستراكت تەعبیریدا تێپەڕە 

بووە، ئەم نیشانەگەرییە تا ڕادەیەكی زۆر بۆ 
بەشی باكگراوندی تابلۆكە و تا نیوەی سەرەوەی 

گرتۆتەوە، تا دەگاتە بەشی فۆرگراوند كە لەو 
پانتاییەدا هونەرمەند ئاماژە گەلێكی دابڕاو ) 

قطعیە العالماتیە ( لە سەرچاوەگەرییەكی – واتە 
– مرجعیە – كە واقیعی خولقاندووە وەكو كە 

دەبینرێت یەكپارچە بەدەرخستن و دەربڕینی 
ڕووداوێكی سایكۆلۆژی و ڕۆحی لێوان لێو 



25

 7
0 

ره 
ما

ژ
20

12
ب 

ئا
لە شپرزەیی و نیگەرانی بەبێ  ئەوەی مانایەكی 

زەینی بداتە دەرەوە دەنوێنێ ، ئەگەرچی لە سیاقی 
گشتی تابلۆكەدا ئەو لێدانی فڵچە و توڕەیی و 

شپرزەییەی كە ئەكریلكی سپی شل وەشێنراوەتە 
سەر ملمسی ساری ئامادەكراوی پێشوەخت بە 

ماتەریالی جۆراوجۆر، كە بەرز و نزمی پانتاییەكە 
ئەوەندەی تر بووە جێی كاریگەر بۆ دەرخستنی 
ئەو ڕووداوە سایكۆلۆژیە، دروست ئەو سپێتییەی 

لە نێوەڕاستی فۆرگراونداو بە پێی سیاقی سایكۆكە 
ئیحای ئێسك و پروسكی بوونەوەرێك دەداتە 
بینەرانی، بەو پێیەی دیمەنە ئایكۆنییە تەعبیرییە 

تەجریدییەكەی سەگە واق وڕماوەكە و بە 
چەند هێڵێك وەك ڕێگە بێت بەرەو ئەو ڕووداوە 
ئاماژەكراوە، وەك چۆن بە هەمان هێڵی كێرف 

CERVE كەوانەی دیمەنی باكگراوندی تابلۆكە 
بەستراوەتەوە بە بەشی نێوەڕاستی تابلۆكە، بەهۆی 

ئەو هێڵە كەوانەییەی كە وەك ڕێگایەك ئاماژە 
دەدات. ئەوەی زیاتر ئەم تابلۆیەی كردۆتە جێی 
سەرنج و بینەر ناتوانێت بە الیدا تێپەڕێت و لە 

كاریگەری بۆ سەر پەردە هەرە قووڵە تەنكەكانی 
هەست و نەستی نەكات، لەوە سەرچاوە دەگرێت 
كە ئەو ئاماژە خولقێنراوە مطیعیە لە فۆرگراوندو 
دروست لە نێوەڕاست ئەم كردەیە پیادە كراوە 
و بە یەكەمین خاڵی پێرسپێكتیڤی بینەر لەخۆ 

دەگرێ . تا ئێرە مەبەستمان بوو ڕوونكردنەوەی پلە 
بە پلەی – تدرجی – ئاماژەكان لە باكگراوندەوە 

كە یەكەمیان شانسی كەمترین ڕووبەری پێ  
بڕاوە ئاسمانە، دوابەدواو هێڵی سنووری ئاسۆی 

خۆرئاوابوون و تا ئێرە زیاتر لەهەر ئاماژەیەكیان 
ئەم بەشانە سەرچاوەیان دەچنەوە سەر سروشت، 

بەاڵم بە كردەیەكی ئەبستراكت تەعبیریدا تیكراوە 
و لە ناوەڕاستەوە بە دوو هێڵی ڕەساسی تۆخ 
ڕێگەیەك بە پێی ئاسۆ دیمەنەكەی ناوەڕاست 

كە ئایكۆنی سەگەكەی تێدایە بە یەكەوە 

بەستۆتەوە، وەك پێشتر تا ڕادەیەك ئاماژەمان پێدا، 
دووەم هێڵی باو و تەعبیری تەجریدی ئاوانە 
دوانەیی – دوالیزمی تا دەگاتە الی ئایكۆنی 
سەگەكە، لەوێوە بە هێڵێكی تا ڕادەیەك وەك 

هەڵكەنرابێت وەهایە لە شێوەی پیتی S لە 
دیدی سەگەكەوە بەرەو ئاماژە خولقێنراوەكەی 

فۆرگراوند، كە پێشتر لێی دوواین، كێشراوە بەو 
واتایەی كە تێڕامانێكی قووڵ لە سەگەكەوە دەرك 

پێدەكرێت، بەرامبەر ئەو ئێسك و پروسكەی 
كە تەنها لە سیاقی كۆی تابلۆكە دەتوانرێت ئەو 
ئاماژەیە هەڵگری مانای ئێسك و پروسك بێت، 
ئەمەش دەاللەتی تێڕامان لە مەرگ دەدات. لەو 

ئەتمۆسفێرە غەمگینەدا كە وەك سروتێك دێتە 
پێش چاو، لە ڕووی ڕەنگەوە ئەگەر بڵێین ڕەنگ 

كۆی تابلۆكە هەڵگری ئاماژەكانی بێدەنگییە، 
چونكە ڕەنگێك باڵی كێشاوە بەسەر كۆی 

تابلۆكە كە ئۆكەرێكی سەوزباوی مردووە، یان 
بە پێچەوانەوە، سەوزێكی ئۆكەری بارگاوی 

بە غەم و نادیاری، ئەوەشی كە تاریك و 
ڕووناكی SHADO AND LAGHT یە، ئەوا 

بەشی ناوەڕاستی تابلۆكە نەبێت كە ڕووناكی 
خراوەتە سەر، دوو بەشەكەی دی هێڵە سنووری 

فۆرگراوندەكە پلەی تۆنی سەوزەكە تێرو تاریكتر 
دەنوێنێت و لە فۆرگراوندیشدا لەگەڵ بەكارهێنانی 

مادەی جۆراوجۆر، كە لە ڕووی قووڵیی 
بەخشییەكەی بۆ كۆی تابلۆكە و هەم بۆ ئەو 

دەربڕینەی كە خولقاندنی ئاماژە گەلێكی بارگاوی 
بە سایكۆلۆژی كێشكردنەكانی بینین بۆ سەر 

ئەو بەشە جەوهەرییەی كە هونەرمەند مەبەستی 
بووە، یان بە مانایەكی تر: مۆتیڤی سەرەكی 

بەرهەمهێنانی ئەم تابلۆیە لە پێناو ئەو بەشەدا بووە 
و تا ڕادەیەكی زۆر ئامانجەكە پێكراوە. بۆیە 

ئەتوانم ئەوە بڵێم گەر ئەو تابلۆ داهێنەرە نەبوایە 
ئەم دەقە ڕەخنەییەش بەرهەم نەدەهات.  
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قەرەنی جەمیل:

باوەڕناكەم هونەری مۆدێرن

لە واڵتێكی وەكو ئێمەدا هەبێت
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پانتاییەكی فراوانی هەیە و توانیوێتی لەچەند هەوڵێكی جیاوازدا كار  بۆ هونەری شێوەكاری بكات هونەرمەند گەر بەوردی بڕوانینە هونەری شێوەكاری لە شاری هەولێردا، بێگومان یەكێك لەو شێوەكارانەی كە ئەمڕۆ 
)قەرەنی جەمیل(ە، كە وەك مامۆستایەك و خاوەن ئەزموونێك توانیویەتی گۆڕانكارییەك ئەنجام بدات، ئێمەش 
ئەم گفتوگۆیەمان لەگەڵدا سازكرد.بەمەبەستی سازدانی گفتوگۆیەك لەگەڵ هونەرمەند، سەردانی پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی هەولێرمان كرد و 

هونەرمەند ساڵی )1954( لەشاری هەولێر لەدایكبووە و ساڵی )1977( دبلۆمی لە پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی 
دیمانە: بەختیار سەعیدئەلونێكەر، ڤالێنسیا، بڕۆكسل، كۆبنهاگن، ئایاسلستاین(.بەغدا وەرگرتووە و خاوەنی چەندین پێشانگەی تایبەت و هاوبەشە لە )هەولێر، بەغداد، فلۆرەنسا، بەرشەلۆنە، 
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هەستی نیگاركێشی  لەالی خوێندكار تاكو هاندەر بەخوێندكاران چەندە هۆكارە بۆ تێگەیاندنی *پێناساندنی نیگاركێشە كوردەكان لەنزیكەوە 
بێت كەكاری نیگاركێشی بكات؟

ڕابووردووی خۆیان بكەن وەكو هونەرمەندێك.تاكو لەسەر بنەمایەكی جدی كاربكەن و تەماشای دەبێتە هۆی ئەوەی كە خوێندكارانی پەیمانگە هانبدرێت لە پەیمانگە كارێكی گرنگە و پێویستیشە بكرێت، ئەوە ئەكادیمییانەی كە ئەوان تێیدا بوون، ئەوانە نمایش بكرێن ساڵ كاریانكردووە، چۆن كاریان كردووە، ئەو قۆناغە پێش خۆیان دەبینین، ئەو هونەرمەندانەی كە ساڵەهای بەنمایش كردنی سالیدەكان و باسكردنی هونەرمەندانی مەرج نییە باس لە یەك هونەرمەند بكرێت، هەروەها نمایش بكرێت و باس لەو هونەرمەندانە بكرێت، واتا كاتیشدا كۆڕ ببەسترێت و سالیدی ئەو هونەرمەندانە مێژووی هونەر بابەتێك هەبێت لەو بارەیەوە لەهەمان گرنگە، ئەوەش دەكرێت لە پەیمانگەكان زیاتر لەوانەی كوردیدان بە خوێندكارانی پەیمانگە و بەخەڵكی شتێكی هونەرمەندانی كورد، ئەوانەی كە لە مێژووی هونەری -من لەو بڕوایەدام شتێكی گرنگە گەر بێتو ناساندنی 
لەو نیگاركێشە كوردانەی كە لەگەڵتا بوون؟*لە پەیمانگەی هونەرەجوانەكانی بەغدا كێبوون 

باش دەكەنەوە و خوێندنی باشیان خوێندووە.دەرەوەن كە خاوەنی كاری پوختەن و پێشانگەی زۆر كۆمەڵێكی زۆر باش بوون كە ئێستا زۆربەیان لە هونەرمەندە باشەكان)جەالل ڕەووف، ئازاد نانەكەلی( )اللە عەبدە( خوێندنی تەواو كردبوو، هەروەها لە قۆناغی سێیەم بوو كە ئێمە چووینە پەیمانگە، هەروەها سەركەوتوون لەوانە دەتوانم بڵێم )سمكۆ تۆفیق( ئەو لە -كۆمەڵێكی زۆر باش كە ئێستا هەموویان هونەرمەندی 

هۆكارە بۆ پسپۆڕی لەو بوارەدا یاخود هۆكارە بۆ *بەكارهێنانی یەك جۆر ماتڕیاڵ لەالی هونەرمەند 
دواخستنی هونەرمەند؟

تەكنیك و هەژاری ئەزموونی دەگرێتەوە نەك پسپۆڕی و هونەرمەند سەرقاڵی یەك كەرەستە بێت، ئەمە  هەژاری هەمەجۆر دروست بووە كە پێشتر هەربوونی نەبووە، گەر لەمڕۆدایە، لەم سەردەمەدا زۆر كەرەستە و ماددەی زەیتی و ئەكریلیك، كەرەستەی هەمە جۆر هەیە هەمە جۆر هەیە، بۆنمونە ڕەنگی ئاوی، یان ڕەنگی بقۆزێتەوە، كە زۆر كەرەستە دەگرێتەوە، زۆر مادەی ئەوەی ئەزموونی هونەری پتەوتر بێت ئەو بوارە فراوانە بۆ هەموو جۆرە ماتڕیاڵێك درێژ بكات، پێویستە بۆ چونكە وەك هونەرمەندی شێوەكار باشترە دەست -وابزانم ئەوە نە هۆكارە بۆ پسپۆڕی  نە بۆ دواخستن، 
دواكەوتوویی.

جۆری كارو جۆری ماتڕیاڵ لەالی هونەرمەند؟*سەردەم چەند هۆكارە بۆ دەست نیشانكردنی 
هەر بۆیە لەو بڕوایەدانیم سەردەم ڕۆڵێكی ئەوتۆی هەبێت ئەوا لەگشت سەردەمێكدا ئەوە بیروبۆچوونی خۆی هەیە، گەر ئەو هونەرمەندە خاوەنی ڕووئیایەكی جێگیر بێت، بۆچوونی هونەرمەندەكە وەكو ڕووئیایەكی هونەری، هەیە بەپێچەوانەوە، ئەوە دەگەڕێتەوە بۆسەر بیرو بابەتی خۆشەویستی و هێمنی و شتی جوان، جاریش و دراماتیكی، دەكات بەپێچەوانەوە و دەچێت بەرەو هونەرمەندە ناڕوات بۆ بابەتی جەنگ و بابەتی تراجیدی قۆناغێكی زۆر ناخۆشی هەیە، یاخود جەنگە ئەوە سەربەستە لەو حاڵەتە، زۆر جاریش هەیە كۆمەڵگە هونەرمەندەكە ناوەڕۆكەكەی دەگۆڕێت، ئەویش ئەو كەرەستانەی كە بەكاری دەهێنێت ئەوەندەیە ئسلوبێك هەیە كە ئەو هونەرمەندە بەكاری دەهێنێت بەو قۆناغانەوە، بەو سەردەمانەوە، واتا ماتڕیاڵێك هەیە -ماتڕیاڵی هونەری، یاخود هونەرمەند پەیوەندی نییە 
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لەبەكارهێنانی كەرەستە و مادە، گرنگ بابەتە، بابەتی 
ناوەڕۆك چۆن ئەو بابەتی ناوەڕۆكە نیشان دەدەیت، 

مەرج نییە كە كۆمەڵگە لەحاڵەتی درامادا بژی، دەبێت 
هەموو هونەر دراماتیكی بێت، یاخود كە كۆمەڵگە 
لە ژیانێكی هێمن و خۆشیدا دەژین دەبێت هەموو 

هونەرمەندان سەرقاڵی گوڵ و گوڵزار و بابەتی سادەو بێ 
ناوەڕۆكی دراماتیكی بن، ڕەنگە هەندێ كات پەیوەندی 
بە حاڵەتی مەزاجی و دەروونی هونەرمەندەكەوە هەبێت 

لەوەی بەواقیعی كۆمەڵگەكەوە.

*زۆر هونەرمەندی جیهانی هەیە كە گرنگی 
بەپۆرترێت داوە، یاخود كردوویەتیە كاری 

سەرەكی بۆ گەیشتنی ماناكان، تۆ چەندە كارت 
لەسەر پۆرترێت كردووە و چ واتایەكی گەیاندووە 

لەالی تۆ؟

-هونەرمەندی شێوەكار بەگشتی پۆرترێتیان كردووە، 
پۆرترێتیش بەیەك لەو كارە هونەرییانە دەژمێررێت 

كە هونەرمەند پێی هەڵدەستێت، بەپۆرترێت زیاتر بۆ 
چوونی سایكۆلۆژی پێدەردەخات، لەوانە پۆرترێتە 
كانی )ڤان كوخ، گۆگان، جاك كلۆز، بیكۆن، ... 

هتد( هونەرمەندانی كوردیش بەهەمان شێوە پۆرترێتیان 
كردووە، پسپۆڕی لەپۆرترێتا كارێكی ئەوەندە هونەری 
نییە تاكو سەرقاڵی بم، كاتی خۆی كە سەرقاڵی بووم 
پۆرترێتم بۆ شاعیرە كوردە كالسیكیەكان كردووە، و 

پاشان لە ئەوروپا بۆ مەسەلەی گوزەرانی تەواونییە؟

* لەسااڵنی ڕابردوودا باس لەوە دەكرا كە ئێمە 
پێویستمان بە ستایڵێكی تایبەت بە كورد هەیە، 
بەاڵم ئێستا ئەو بیرۆكەیە كەمتر باس دەكرێت و 
لە بەرامبەریدا باس لە هونەرێك دەكرێت كە بۆ 

ئینسانە نەك تایبەتمەندێتی تۆ دەڵێی چی؟

- پێشەكی هونەر كارێكی ئینسانی گشتییە، 
مرۆڤیش مرۆڤێكی كۆسمە پۆرتییە لەهەموو 
شوێنێك هەر هونەرمەندە، بەاڵم بەڕای من 
كۆمەڵگەكان مۆركێكی تایبەتی خۆیانیان 

هەبووە، میللەتی چین یان ژاپۆن و هندو فارس، 
هونەرمەندەكانیان تەنانەت هونەرمەندە نوێكانیان 
نوێخوازو مۆدێرنن، مۆركی میللەتەكەی خۆی 

بەمانای مێژوویی، بۆنمونە هەندێ شت هەیە 
رابردووە، ئێمە گەر باس لەو هونەرە گشتییە 

بكەین ئیمڕۆ هونەری گشتی ئەوەیە كە 
سەردەمی ڕێنیسانس لەسەری دەڕۆیشت ئێمە 

ڕێنیسانس مۆدێلە، ئینسانە، بەپێچەوانەوی بیری 
ئایینی و دەسەاڵتدارێتی دەكردەوە، ئەوە بەو 
شێوەیە بڕوات هەموو هونەرێك وەكو یەكە، 
بەاڵم گەر بێت و هونەر لەوسەردەمە نوێیانەدا 

هونەر پێشكەوت و كەوتە ناو كەرەستەی مێژوویی، 
هونەر ئیلهامی لەفۆڕمی مێژوویی وەرگرت یاخود لەو 
فۆڕمانەی كە میللەتان هەیانە، هەر میللەتە و فۆڕمێكی 
تایبەتی هەیە، بۆچوونی تایبەتی هەیە بۆ ژیان هەموو 

ئەوانە دەبنە بنەمایەك تاكو مۆركێكی خۆی وەربگرێت 
بۆ ئەو هونەرە ئینسانییە گشتگیرە.

*چ ئیحساسێك لەالی قەرەنی جەمیل دروست 
دەبێت كاتێك ئاستەكانی هونەری شێوەكاری 

جیانەكراونەتەوە و هونەرمەندیكی خاوەن 
ئەزموون و خوێندكارێكی پەیمانگە ولەهەمان 

هۆڵدا نمایشدەكەن؟

-لەواڵتی ئێمە تاكو ئێستا دەستمان بەهونەر نەكردووە، 
واتا ئێمە هونەرمەندین دەستمان پێكردووە، وەكو 
كۆمەڵگە و دەزگای حكومی و ڕۆشنبیری تاكو 
ئەمڕۆ نەشارەزان لەبواری هونەر و نمایشكردنی 

هونەرمەندان، ئێمە لەشاری هەولێر یەك هۆڵمان هەیە، 
ئەو هۆڵەش حەتمەن دەبێت هەموو هونەرمەندان لەوێدا 

پێشانگە بكەنەوە، ئەوە ئیحساسێكی ڕەخنەگرانەم 
لەال دروست دەكات كە بە بەرپرسیاران، دەڵێم باشە 

هەولێر پایتەختێكی گەورەیە، شارێكی مێژوویی كۆنە، 
كۆمەڵێك هونەرمەندی زۆر زۆر باشی هەیە، بەاڵم 

تا ئەمڕۆ هۆڵێكی نمایش نییە، ئەو هۆڵەیە كە هۆڵی 
پێشانگە نییە، بەاڵم كراوە بەوە، سەرەتا ئێمە پێشانگەمان 

لە هۆڵی خوێندنگە سەرەتاییەكان دەكردەوە ، ئەمڕۆ 
ئەوانەش نەماوە، هەولێر بەالی كەمەوە پێویستی 

بەچوار هۆڵی گەورە هەیە، هەروەها شارۆچكەكانی 
دەوروبەر هەریەكەی دەبێت دووگەلەری هەبێت، 

گەر جیانەكرابێتەوە هونەرمەندێكی الو ئاستێكی هەیە 
لە هۆڵێك پێشانگەیەك دەكاتەوە، بەاڵم پەیمانگەی 
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نمایش بكەن، لەو حاڵەتەدا بابەتەكە جیا دەبێتەوە.تاكو هونەرمەندانی خاوەن ئەزموون بەدیاری خۆیان دەكرێت، هەروەها چەند گەلەرییەكی تایبەت هەبێت مەلەوانگە، لەو حاڵەتەدا خزمەتیكی زۆری الوەكان هۆڵی پێشانگە، بەڵكو كتێبخانە و هۆڵی كۆمپیوتەر و بكرێتەوە كە هەموو شتێك لە خۆبگرێت نەك بەتەنها بكاتەوە كە لەگەڕەكەكاندا چەند سەنتەرێكی الوان حكومەت و وەزارەتی ڕۆشنبیری دەبێت پێشەكی بیرلەوە ڕۆشنبیری و ئەدەبیش تێكەاڵو بووە، دەزگاكانی دروست بووە لە كوردستاندا، تەنانەت لە ئاستی ئەوانەش هۆڵیان نییە، ئەمڕۆ تێكەاڵوییەكی ئەناریتچی هونەرەجوانەكان و ئاكادیمیای هونەرە جوانەكان، 
*به م تێڕوانینه ته وه  وه ک هونەرمەندێک

پێناسەت بۆ هونەر چییە؟
ڕەگەز لەواڵت جوڵە دەكەن، هەمووی یەك مەجازە لەبازاڕێكدا بێین لەكۆمەڵگەیەكی دڕو پیاوگەری و یەك لەشەقامێكدا، لەكۆمەڵگەیەكدا، لەچایخانەیەكدا، بۆ دوور، سنوورەكان دەبڕێت، بەاڵم كە دەگەڕێینەوە خۆمان، ڕاستە فیكر پێشكەوتووە، فیكری ئێمە دەڕوات باشترە لەسەر بنەما خۆرهەاڵتییەكە و لەسەر بنەمای واڵتی كە لەگەڵ واقیعی ئێمەدا دەڕوات، ئەگەر كردیشمان بەهونەرمەندی مۆدێرن بزانین، دەبێت ئەو كارە بكەین بەاڵم واقیعەكەی مۆدێرنە، بەاڵم ئێمە گەر ئەمڕۆ خۆمان دەبێت، مەرجیش نییە ئەو كەسە خۆشی مۆدێرن بێت، كە هەیەتی، لەو حاڵەتە هونەری مۆدێرن دروست ئەوانەی كردۆتە بنچینەیەك بۆ ئەو ئەزموونە گەورەیەی و كۆمپیوتەر و عەولەمەو تەكنەلۆژیاو فەلسەفە و هەموو ئاسنین و بەردین، قۆناغی پیشەسازی و میترۆ و فڕۆكە هەبێت، هونەری مۆدێرن لەو واڵتە دەبێت كە قۆناغی باوەڕ ناكەم هونەری مۆدێرن لە واڵتێكی وەكو ئێمەدا كەباس لەوە دەكەین كە ئێمە مێژووی هونەرمان نییە، ئێمەدا كەباس لەكەم و كووڕییەكانی هونەر دەكەین، دەبێت، باوەڕناكەم لەكۆمەڵگەیەكی وەكو كۆمەڵگەی -هونەری مۆدێرن لە كۆمەڵگەیەكی مۆدێرنەوە دروست 

مۆدێرن یەكێك بۆ یەكێكی تر دەگۆڕرێ.دەگەیەنن، واتا پێكەوە دێت، جیاوازی هونەرمەندی دەبێت حسابیان بۆ بكەین كە چۆن خزمەت بەخەڵكی كارەكانیان نمایش دەكەن، لەپارێزگا و شارەوانییەكانەوە دەزگاكانی ڕاگەیاندن وەربگرە كە چۆن پڕۆگرام و بگرە وەك فیكر چۆن كۆمەڵگە پەروەردە دەكات لە پێكەوە دەست پێدەكرێت هەر لەفیكری حكومەتەوە بەڵكو لە واقیعی خۆشمانەوە، پاشان مۆدێرنیزم هەمووی بەتەنها لەكارەكتەر و كەسێتی هونەرمەند و مرۆڤەوە، وەكو واقیعێكە و دەبێت هەستی پێ بكەین، نەك من مۆدێرنم، بەاڵم مۆدیرنی دەبێت بەدەست بگیررێت، ئەوەی پێم نەڵێن دواكەوتووە، یاخود عەشایرییە، بڵێم كەسێتییەوەیە، مۆدێرنیزم ئەمڕۆ بەتەنها ئەوە نییە من لەبەر ناگرێتەوە چونكە ئەوانە هەمووی پەیوەندی بەلیاقەی تاڕادەیەكیش ڕێز و شەرم و ئەوانەش جێگەی خۆی 
هیچ گۆڕانكارییەكی تری لەشێوازی كاركردنتا گۆڕیت، لەهەمان كاتدا گەڕانەوەت بۆ كوردستان *چوونە دەرەوەت چەندە دنیای كاری هونەریی 

دروست كرد؟
بەكاردەهێنم وەكو بڵێی رەنگ مردووە.زیاتر بابەتی تەجریدی و دراماتیكین و ڕەنگ كەمتر كەسێكی تەجریدییەكی تەعبیریدا كاردەكەم و بابەتەكان كرستووم ماتڕیالی هەمە جۆر بەكاردەهێنم، لەناو وەرگرم، ئێستاش كە گەڕاومەتەوە زیاتر وەكو ئسلوبێكی ساڵ، پاشان بەتێكەاڵوییەكی خۆم هەوڵم داوە سوود فیگەرم بەتەواوی بەجێ هێشت، تاكو قۆناغی هەشت لە ئەوروپادا بووە كاری تەجریدی و مەفهومی و كاری بەاڵم كە چوومە دەرەوە سەرقاڵی ئەو هونەرە بووم كە ڕۆمانسیەت دەداتە كاری تەعبیری بەوانە كارم دەكرد، و مۆر و زەردو پرتەقاڵی، ئەو ڕەنگانەی كە زیاتر زیاتر بۆ بابەتە ڕۆمانسییەكان دەڕۆیشتم ڕەنگی شین بوون، زیاتر ڕۆحێكی چینی چەوساوە و هەژاران بابەتی نیمچە شەعبی كارم دەكرد، بۆچوونەكانم زیاتر شەعبی -ئەو كاتەی لە كوردستان بووم بە شێوازێكی تەعبیری 
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*دەتوانین دوایەمین ستایڵی )قەرەنی جەمیل(بناسین؟

-مەرج نییە هونەرمەندەكە خۆی ستایڵە، گەر ڕاستیت 
بوێت زۆر هونەرمەند هەیە دەڵێن ستایڵی هەیە، ئاخر 

ستایڵ وەكو بیكاسۆ كە بابەتی خۆی دەكرد و قۆناغ بە 
قۆناغ خۆی دەگۆڕێ و دەگۆڕێ و لەسەر یەك ستایل 
نەبوو، بەاڵم گەر ئێمە ستایڵ  بەوە تێبگەین یەك جۆرە 

شێواز ئیشبكەین، باوەڕ ناكەم سەركەوتوو بین، هەر بۆیە 
دەبێت بەدەوام بگۆڕرێین، ئەوە نەماوە هونەرمەند خاوەنی 
ستایلێكە بەری نادات  نەكو ڕۆژێك لەڕۆژان نەیناسنەوە، 

بەڵكو هونەرمەندەكە بەو قۆناغی خۆی دەگۆڕێت، 
هەربۆیە زۆر هونەرمەند بەردەوام لەگۆڕاندایە.

*ڕاگەیاندنی كوردی بایی چەند توانیویەتی 
هونەری شێوەكاری كوردی بناسێنێ و چ ڕۆڵێكی 

گێڕاوە لەو نێوەندەدا؟

-دەزگاكانی ڕاگەیاندنی كوردی بەپێچەوانەوە 
هۆكارێك بووە كە هونەر بخنكێنێت، هونەرمەندان 

لەبیربكرێن، چونكە ئێمە دەزگای ڕاگەیاندنمان 
زۆرە لە كوردستان، بەاڵم كە ڕاگەیاندن 

شێوازێكی سیاسی دۆگمای وەرگرت هونەر 
دووردەكەوێتەوە، چونكە هونەر لەو ڕاگەیاندنە 
دۆگمایە زۆر دوورە، قۆناغەكەشمان قۆناغێكی 

زۆر ناسكە، ئەو شتانەی كە تا ئەمڕۆ نمایشكراوە 
بۆ هونەر و هونەرمەندان بەڕێگەی تەلەفزیۆن 
و ڕۆژنامە و گۆڤارەكان زۆر سادەو ساكارن، 
الواز و شەعبیانە باس لە هونەر و هونەرمەند 

كراوە، ئەمەش لەو بڕوایەدام هۆكارێكی سلبییە، 
لەناو ڕاگەیاندن پێویستە الیەنێكی تایبەتمەند 

هەبێت گرنگی بە هونەر و هونەرمەندان 
بدات، بەڕۆشنبیری بدات، وەكو الیەنێكی 
پەروەردەكاری كە دەبێت هەوڵی بۆ بدەن.

*دوایەمین پڕۆژە كە لەشاری هەولێر 
سەرقاڵن دروستكردنی مۆزەخانەیەكە 

دەكرێت ئاستەكانی پێگەیشتنی ئەو 
پڕۆژەیەمان بۆ ڕوون بكەیتەوە؟

-مۆزەخانەی نیشتمانی هاوچەرخ تایبەتە بە 
هونەری شێوكاری )پەیكەر، تابلۆ، سیرامیك، 

گرافیك، فۆتۆگراف(، ئەو نوخبە باشەی 
هونەر و هونەرمەندانی ئەوروپیش بەشداری 
دەكەن، ئەم مۆزەخانەیە دیزاینی سەرەتایی 

تەواو بووە، ئێستا دەستكراوە بە قۆناغی 
دووەم كە لەالیەن كۆمپانیایەكی ئەڵمانییەوە 

كاری تێدا دەكرێت، ئەندازیارە سەرەكییەكە 
ئیتاڵییە ناوی )مەویسۆر(ە، ئەندازیارێكی 

ناوداری ئیتاڵییە كە ئەم دیزاینەی داڕشتووە، 
قۆناغی دووەمیش مانگی شەش تەواو 

دەبێت بەردی بناغەی دادەنێین و هەمووشتێك ئامادەیە، 
مۆزەخانەكە لەدوو نهۆمی گەورە پێك هاتووە لەسەر 

پارچە زەوییەكی )5( هەزار مەتری دروست دەكرێت، 
شیوازێكی نوێی هەیە بە واقیعی كوردستان، هەروەها 

هۆڵەكانیشی زۆر گەورەن، ژێر زەمینێكی زۆر گەورەی 
هەیە، هۆڵی كۆڕ و سیمینار، كتێبخانە و شوێنی كتێب و 
كارت و پۆستەر چاپكراو بۆ فرۆشتن، هەروەها كافیتریا 

و حەوت هۆڵی گەورەی تێدایە، هەریەك لەو هۆاڵنە 
)30م×21م( دەبێت، هەروەها باخچەیەكی گەورەی 

هەیە.
ئێمە لەبەرنامەماندایە پەیوەندی لەگەڵ مۆزەخانە 

جیهانییەكان پەیدا بكەین، ئاڵوگۆڕی جیهانیی، هۆڵێكی 
تایبەت بۆ ئەو نمایشە جیهانییانە تەرخان كراوە، 

هەروەها بە بەرەدەوامی كاری دروستكردنی دەلیل 
بۆ هونەرمەندان، یان كتێب چاپكردن و پۆستەر، ئەو 

كارانەی كە پەیوەندی بە هونەری شێوەكارییەوە هەیە 
ئەو مۆزەخانەیە پێی هەڵدەستێت.
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لة بارةي ئةركيؤلؤذياى كات و شوَين 
لة دواهةمين ثَيشانطةي قةرةنى جةميلدا

چاوپێكەوتن: ڕۆڤار
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* ناونیشانی ئەم پێشانگەیەت )ئەركیۆلۆژیای كات 
و شوێن(ە، ئایا لەم قۆناغەی ئەزموونی هونەریت، 

هەستت بە گرینگی لێكۆڵینەوە یان گەڕان بە دوای 
كات و شوێن كردووە؟

- ئەم بابەتە بە مانا خەیاڵییە ئینسانییەكەی وەك تیۆریا 
ماوەیەكی زۆرە كاری لەسەر دەكەم و هەوڵی ئەوەشم 

داوە فۆڕمی بۆ دابڕێژم و بیخەمە نێو ئەو پانتاییەی 
كە دەربڕینە لە حاڵەتە كاتییەكانی دەروونیی مرۆڤ 
لە شوێندا. لەو پێشانگایە كات و شوێنم بە چەمكە 

واقیعییەكەی وەرنەگرتووە، بەڵكو بە ڕەهەندی چوارەمەوە 
بۆی ڕۆیشتووم، یاخود ئەو ڕەهەندەی كە لە نێو ناخی 

مرۆڤدا هەیە وەك كۆمەڵێ  ئاوات و ڕاز و نیازی ئەنجام 
نەدراو لە كات و شوێنی واقیعیدا، كە بۆتە كتلەی 

هەمەجۆری سەیر و خنكاو لە نێو دەروونێكی ناموراد و 
بێهودە. ئینسان تەكاموڵی نەكردووە، یاخود باشترە وەك 
نیچە دەڵێ  "ئینسان وەسیلەیە بۆ گەیشتن بە ئەنجامی بە 

ئینسانبوون"، چونكو كۆمەڵێ  ئاوات لە ناخیدا ئێكسپایەر 
بووە گەر بێت و ئەنجامیشی بدات ئەوا لە كۆمەڵێ  زبڵی 

دەروونی زیاتر نابێت. من لێرە هەڵكۆڵینێك لەم بابەتە 
دەكەم وەك گەڕان بۆ دۆزینەوەی ئەو فۆڕمە نائاشنایانەی 

كە بە گوێرەی هەر ئینسانێك جاران زۆر ئاشنای بووە، 
بەاڵم بۆتە ئاسەوارێكی ونبوو.

* ئایا دەربڕینی ئەو هەست و خەیااڵنەت تا چەند 
بایەخی بۆ كۆمەڵگەیەكی وەكو ئیمڕۆی كوردستانی 

بە تایبەتی و مرۆڤایەتیش بەگشتی هەیە؟
- پێش هەموو شتێك بایەخی ئەم بابەتە، یا وەك تۆ 

دەڵێیت هەست و خەیاڵ الی منە و لەسەر پانتایی تابلۆ 
دایدەڕێژم، بایەخ و بەهای ئەو فیكرەیەش لە مێژووی 
مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتی ئیمڕۆی كوردستانیدا زۆر 
گرینگە، چونكە داڕمانی واقیع و حەقیقەتی ئینسان 

لێرەوە دەستی پێكردووە، لێرە مرۆڤ هەمیشە لە كات 
و شوێنێكی خەیاڵیدا دەژیێ ، ڕابردوو زنجیرەیەكی 

پچڕپچڕە، هەموو فۆڕمەكانی شێواوە، ئێستای بێ  سەر 
و شوێنە و زۆر بێهودەیە، داهاتووی ئاسۆیەكی لێڵە و 
هیچ شێوەیەك بەدی ناكات، بۆیە لێكۆڵینەوە و گەڕان 

ئەم چاوپێكەوتنە كورتەی هونەرمەند قەرەنی جەمیل كە لێرەدا باڵوی 

دەكەینەوە، سەبارەت بە دواهەمین پێشانگەی هونەریی ئەو هونەرمەنده یه  

ی هەولێر كردییەوە، چاوپێكەوتنەكە كورتە و 
كە ماوەیەك لەمەوبەر لە شار

ی تابلۆ و كار و تەكنیكی هونەریی ئەو هونەرمەندەوە خێران، 
زانیارییەكان لەبارە

بەاڵم زانیاری گرنگن و پێمان باش بوو لەم ژمارە تایبەتەی  رۆڤاردا وەك خۆی 

باڵوی بكەینەوە.

                رۆڤار
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بەدووای چەمكە 
ونەكان پێویستە. 

لەالیەكی دی 
هونەرمەند 

وەك كائینێكی 
پڕ هەست 
و فیكری 
ئینسانی لە 
جیهانێكی 
پڕ ئاژاوە 
و كێشە 

كۆمەاڵیەتییەكانی ئەم 
سەردەمە لە هەموو جیهان، دەبێتە پارسەنگی واقیعەكە، 

تا ڕادەیەكیش لە كۆی ملمالنێیەكان، دوور لە هەڵوێستە 
ڕەق و دژوارەكان بە هەڵسەنگاندنێكی ڕۆحی دەڕوانێتە 
ئەنجامەكان، ئەمەش ئێستراتێژیای فیكری هونەری منە.

* لە نێو كارەكانی ئەم پێشانگەیەت و كارەكانی 
پێشانگەكانی دیكەت چ جیاوازییەك هەیە؟

- یەكەم شت ئەم پێشانگەیەم ناونیشانێكی هەیە كە 
)ئاركیۆلۆژیای كات و شوێن(ە و كارم لەسەر فیكرەیەكی 
كۆنكرێت كردووە، دووهەم وەك زنجیرەیەكی یەكگرتوو 

شێوە و ستایلێك، تەنانەت قەبارە و ڕەنگیش بە یەكەوە 
تابلۆكان دەبەستێتەوە، هەموو تابلۆكان باس لە یەك بابەتی 
ناوەڕۆك دەكەن. هەروەها وەك تەكنیك و ئەو فۆڕمانەی 
كە بەكارم هێناون جیاوازن لەگەڵ كارە كۆنەكانم، لێرە 

بارستاییەكانم كەم كردۆتەوە و ڕەنگیش زیاتر بەرەو 
خاك و خۆڵەمێشی دەچێت، لە هەمان كات گرینگیم بە 

تاریكی و ڕووناكی داوە كە فۆڕمەكان بەرجەستە دەكات 
جگە لەوە ڕەهەندەكانی سێیەم لە تابلۆكاندا زیاتر ئاشكران 

تاكو ئەو ناوەڕۆكەی كە من مەبەستمە وەك ناونیشانەكە 
بهێنمە دی.

* كاركردن لەنێو قوتابخانەیەكی هونەری لەم 
سەردەمە تا چەند باوی ماوە؟

- ئیمڕۆ باس لە قوتابخانەی هونەری ناكرێت، بەڵكو هەر 
هونەرمەندێكی داهێنەر هەوڵی داڕشتنی فیكرە دەدات 

ئینجا بە تابلۆ بێت یاخود بەكارێكی دی. بە شێوەیەكی 
تر، لە سەرەتا ناوەڕۆك فیكرەیەكی ئەبستراكتە لە خەیاڵی 

هونەرمەند، ئەو دێت فۆڕم و كەرەستەی پێویست 
بەكاردێنێت بۆ بەدیمەنكردنی ئەو ناوەڕۆكە، ئەمەش 
ئەو ئازادییە هونەرییە دەبەخشێت كە لە چوارچێوەی 

قوتابخانەكان دەربچێت. بەاڵم یەكێك دێت پێت دەڵێ  
ئەبستراكتی تەعبیری یاخود واقیعی تەعبیری یا هەر 

شێوازێكی دیكەی هونەری، ئەمەش بۆی هەیە ڕاست 
بێت، بەاڵم گەر هونەرمەندەكە ئەو بڕیارەی دابێت كە 

لەسەر ئەو ڕێبازە كار بكات.  
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ئاو لەبن تاشە سەختەندازەكاندا
كەریم دەشتی
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ئەوە بۆ چەندین ساڵ دەچێت، هونەرێك وەكو 
یادەوەرییەكی پڕ لە هەرا و زەنای منداڵی، لە تەكمەوەیە، 
هونەرێك وەك سێبەر لەگەڵما بەڕێوەیە، لەكوچەكاندا، لە 

سەرمێزی قوتابخانەكاندا، لەناو یاریگاكانی منداڵیدا، لە 
بازاڕەكاندا، لە پەنابەرد و شاخەكاندا، بانگم دەكات، بە 

ڕەنگە ئاوییەكانی دامدەپۆشێ  و لە مانەوە لە ناو وەستان و 
سڕیدا دەمپارێزێ ، هەمیشە لەگەڵمایە، دەنگی ئەو هونەرە 
لە قوواڵییەكانەوە دێت، وەك ئەوە وایە، كە لە ناو چاخە 
بەردینەكانەوە، بانگم بكاتە خەڵوەتێ ، كە هەمووی ڕەنگ 

و فرشە و پۆرترێت و بابەتە، هەمووی سیحر و وەهم 
و حەقیقەتە، هەندێ  جار وەك دەنگدانەوەی هاوارێكە، 

لە ئاوەكان هەڵبستێ ، ئەو ئاوانەی سەردەمانێك لەبن 
هەموو تاشە و كەڤرێكەوە هەڵدەقواڵن، بینای مرۆڤیان 
لە ڕەنگی ئاو و ساماڵ دەگرت، هەمیشە دەپڕژێنە ناو 
تەواوی وردە دەمارەكانمەوە، هێندە ئاشنان، هەردەڵێی 
ڕۆحی خۆمن هەڵدەپژێنە ناو گیانمەوە و شەاڵڵی ژیانم 
دەكەن، ئەو هونەرە هونەرێكی ڕاستەقینەیە، كە لەگەڵ 

پرۆسەی داهێناندا، شادەماری بزوتنەوەی ئێستێتیكن، هەر 
لەگەڵ دروستبوونی هونەرمەندەكەوە خەڵق بووە، سەرەتا 

لە كوچە و كۆاڵنەكانی تەیراوەدا، بە تەنكە شەرمێكی 
هەرزەكارییەوە، ڕاوی ئاسكەكانی جوانی دەكرد، بناغەی 

تەالرێكی ئێستێتیكی دادەڕشت، لەگەڵ كتێبەكاندا، 
سۆراغی جیهانبینی دەكرد، هەمیشە هاودەمی گۆماوەكان 
بوو، ئەو گۆماوانەی بۆ ئەو ئاسۆیەك بوو، ڕەهایی تیادا 
دەدۆزییەوە، ئەو گۆماوانەی كە باران خەڵقی دەكردن، 

ئاو و گیا بووبوو بە خولیایەكی هێجگار دەگمەنی 
ئەو هونەرمەندە، پاشان هەمان ئەو خولیایە گەورە بوو، 

بەرەو شارە گەورەكان چوو، تێكەڵ بە ئایدیالوژیا و 
كێشەكان بوو، تێكەڵ بە تەم و هەور و تاشە بەردەكان 

بوو، تا تێكەڵی دەریاكانی جیهان بوو، مەدای جیهانبینی 
و چەمكەكان، ئەو هونەرمەندەیان هاڕی، تا لە دواجاردا، 
لەگەڵ ئاودا تێكەڵ بوو، بوو بە هونەرمەندێكی ئاویی، ئاو 
بە مانای حیكمەتەكان، بە مانا هونەرییە بااڵكان، لە ئاودا 

هەموو ڕەنگەكانی دۆزییەوە، ئەو هونەرمەندە خاكییە، 
قەرەنی جەمیلە، كە ئێستەیش وەك چۆن لە سەرەتاوە 

هونەرەكەی لەگەڵمایە، هەروا لەگەڵما ڕێدەكا. 
 لەم نووسینەمدا ڕامانكێشییەك، سەبارەت بە یەكێ  لە 

تابلۆكانی دەكەم، ئەویش تابلۆی ئاوە لە شاخ شاخانێی 
دەگەڵ  كەڵ دا. 

هەموو تابلۆیەكی شێوەكاری نا، بەڵكو هەموو تابلۆیەكی 
هونەریی بااڵ، كۆكراوەی خود و بوویەر و بابەت و 

مەعریفەی هونەرمەندە، بە مانایەكی دیكە، هونەرمەند 
بریتییە لە بوونی خوودی و لەدایك بووی واقیعی خۆی 

و لە بابەتی هەڵبژێرراوی خۆی و لە و مەعریفەیەی، 
كە ئەزمونی خۆی پێی دەبەخشێ ، كە ئەمانە بەرهەم 
هێنەری پارادۆكسین لە هونەردا، واتە شتێك بەرهەم 

ناهێنن، مەئلوف بێت یا بچێتە ناو تەمی كارە باوەكان، 
یا لە ناو ڕاڕەوی سەلەفییەت كار بكات، بەڵكو ئاسۆی 

بوونەوە ڕەچاو دەكەن، بۆیە لە بەرامبەر ئەو جۆرە تابلۆ یا 
كەڤااڵنە، پێویستیمان بە بینینێ  هەیە، كە پارسەنگی بابەتی 

لەگەڵ هەمان ئەو خود و بوویەر و بابەت و مەعریفەیە 
دروست بكات، پێویستیمان لە خودی هونەرمەند بە بینینی 
قووڵ و ئاگری ڕەنگەكان هەیە، لە بوویەری هونەرمەندا 
پێویستیمان بە لێكدانەوە و ڕامان هەیە، لە بابەتەكەشیدا 
پێویستیمان بەو چەمكانە هەیە كە پرسیار خەڵق بكەن، 
بەاڵم لە مەعریفەكەیدا پێویستیمان بە دایەلۆگ هەیە، 
واتە خودی هونەرمەند پێویستی بە بینینی قووڵی بینەر 

هەیە، تا ئاسۆ بیرو كاری هونەرمەند بخوێنێتەوە، پێویستی 
بە ڕامانی بینەر هەیە تا ئەندێشەی كارە هونەرییەكەی 

ئاشكرا بكات، پێویستی بە پرسیاری بینەر هەیە، دواجار 
پێویستی بە دایەلۆگی بینەر هەیە، تا لە توالنەوەكانی بگەن، 
هەركاتێكیش ئەو بەرامبەر بوونە، قیت كرانە سەریەكەوە، 
ئەوا پەیوەندییەكی قووڵی تێگەیشتن لە ماهیەتی یەكتری 

دێتە كایەوە، واتە ماهییەتی هونەری هونەرمەند و ماهیەتی 
بینینی بینەر، كە ئەمە زۆر پێویستە، تا بتوانین لە بەرامبەر  

تابلۆی هونەرمەندێكدا بوەستین و قسە بكەین. 
ئەگەر تابلۆ لە ئەدەبی كرستیانیدا، بریتی بێ  لە تابلۆی 

كەون و هەبوون، كە لە پەساڵنەوە سەرچاوە دەگرێ  و 
باس لە ڕۆژی لێپرسینەوە دەكات، پاشان باس لە مێژووی 
تراژیدی مەسیح و شەوق و مردنی بكات، كە هەمووی 
لە ئەنجامی بە یەكاچوونی فۆلكلۆر و فەلسەفەی كۆنەوە 

بوو، ئەوە لە ئەدەب و هونەری سەدەی ناوەڕاستدا، 
تێكەاڵوبوونی ژیانی كۆمەاڵیەتی، ژیانی ڕۆژانە بوو، بەاڵم 

لە ئەدەبی ئەوروپیدا، بریتی بووە لە لەبەریەكترازان و 
گونجان، بە مانایەكی دیكە )تراژیدیا و كۆمیدیا( بەاڵم 
لە سەردەمی ڕێنیسانسدا، تابلۆ لە تاك كورتكرایەوە، بەو 

پێیەی تاك نەیاری كۆمەڵ نییە، بەڵكو كورتەی پەیوەندییە 



37

 7
0 

ره 
ما

ژ
20

12
ب 

ئا

كۆمەاڵیەتییەكانە، بەم جۆرە تابلۆ بوو بە بەرهەمی كێشەی 
مرۆڤ، لەگەڵ ڕۆژانی پەساڵن و ڕەوتی ژیانی ڕۆژانە و 

ترازان و گونجان و كێشەكانی تاك . 
هەموو ئەوانەی گووتم بۆ ئەوەبوو، بچمە سەرباسی ئەو 

تابلۆیەی هونەرمەند قەرەنی جەمیل )كەڵ و ئاو( كە 
ڕووبەرێكی لە ڕەنگ داگیركردووە، بەاڵم ڕووبەرێك 

كە هەمووی جووڵە و بزاڤ و سەرسامییە، چەندین 
هاندەری هونەری تێدایە، كە دەمانگەڕێنێتەوە بۆ 

سەردەمەكانی ڕابردوو، ئەو سەردەمانەی كە ئاو سەر 
زەوی داگیركردبوو، لە هەموو الیەكدا ڕۆحی ئاو 
زاڵی سەر زەوی بووبوو، گەورەترین جەنگی نێوان 

سروشتی ئاو و سروشتی بوونەوەر و هەندێ  لە شەڕە 
شاخی كەڵەكان، لەگەڵ شەپۆلی ئاودا، بەرجەستە دەبوو، 

لە هەمان كاتدا ئەو تابلۆیە، دەمانهێنێتەوە سەر ئێستای 
ڕۆحە ونبووەكانی ئاو، جۆرێك نۆستالژیامان بۆ خودی 

ڕۆحی ئاو، بۆ دروست دەكات، بەو پێیەی كە وێنە 
ئەمانەتی هونەرە الی هونەرمەند، بۆیە دەبێت فرشەی 
هونەرمەند، فرشەیەكی پڕ لە ترس و حیكمەت بێت، 

لەكاتی وێنەكێشاندا، حیكمەتی قەرەنی جەمیل لەوەدایە، 
كە حیكمەتی ئاو زیندوو دەكاتەوە، لەكاتی كەمبوونەوە 

و كەمبوودی ئاودا، ناچارمان دەكات كە ئاو بكەین 
بە نموونەی بااڵی ژیانمان، كاتێك مرۆڤ بەدیار ئەم 

تابلۆیەوە دەوەستێت، سەیری شاخی كەڵ و شەپۆلی ئاو 
دەكات، لەكاتی بەیەكاچوونیاندا، ڕاستەخۆ ئەو پرسیارە 

الی بینەر دروست دەبێت، كە ئاخۆ دەروونی هونەرمەند 
چەند پڕ بووە لە مانا گەورەكانی ئاو، بۆ ئەوەی هەمان 

ئەو هەندە زۆرە لە بینینی قووڵ الی بینەر دروست 
بكات؟ لە هەمان كاتدا بە سەیركردنی ئەم تابلۆیە، 

چەند دەچینەوە ناو بوویەری هونەرمەند، تا تێبگەین كە 
ئەو، چەندی پرسیار كردووە، تا لەم بوویەرە بگات؟ 

بۆ ئەوەی ئەم هەموو ڕامانە الی بینەر بێتە كایەوە، لە 
بابەتەكەشیدا ئەو هەموو پرسیارە بۆ بینەر دروست بكات، 
ئاوێك كە سپی بچێتەوە لەناو شەپۆلدا، چاوچاوێنێ  بكات 

لە بەرامبەر شاخی كەڵێكدا، ئەوسا ورد و خاش بێت، 
دەبێت چ دیمەنێك هەڵڕژێنێتە سەر ڕۆحی بینەرەوە، ئاو 
الی هونەرمەند ڕەنگە، ڕۆحە، بزاوتێكی ئەبەدییە، ترسە، 

هەڵگری هەزاران بیرۆكەی هونەرییە، كاتێكیش كە 
من لە بەرامبەریا دەوەستم، ڕەنگەكان دەبن بەهێشووی 
پرسیار، ڕۆحی ئاوەكان دەبن بە چەپكێ  لە ترسی با، 

بزاوتی ئەبەدی هەمان ئەو ئاوەش، دەبێتە هەڵگری من و 
بە دونیادا دەمسوڕێنێ ، سەیركە ئاو لەژێر شاخی كەڵدا، 
لە جەنگێكی پڕ لە خۆشەویستیدا، بینەر بۆ كام دەرەتان 

دەباتەوە و چی بۆ دروست دەكات.
شاخی كەڵ، سیمبولی هێزە، بەاڵم هێزی شەرانگێزی 
و كوشتن نا، بەڵكو هێزی جوانی، هێزی ئێستێتیكا، 
هێزی جەوهەر، هێزی ڕۆحێكی كوژران بە جوانی 

ئاو و لە ناوچوونی نا، هێزێكی پرۆمیتۆسی لە دزینی 
ئاگری خوداوەندەكاندا، هێزی شاخی كەڵێ  لە گەڕان 

بە دوای دزینی ئاودا، كەواتە هونەرمەند لە شاخی 
كەڵدا، بەرهەمهێنەری جوانی هێزە الی بینەر و بوویەری 

هونەرمەند لە شەپۆلی ئاوی سپی دا دروست كەری 
ڕامانە الی بینەر و بابەتی هونەرمەند لە بەیەكاچوونی 

كەڵ و شەپۆلدا جێی دایەلۆگی بینەرە.
بەمجۆرە لە تابلۆی كەڵ و شەپۆلی قەرەنی جەمیلدا، بینەر 
و هونەرمەند دەبن بە یەك قەبارەی شێلگیر و جۆرێك لە 
دۆناودۆنی سۆفیگەرێتی دەخوڵقێ  و بینەر دەچێتەوە سەر 

هەزاران بیرۆكەی ڕابردوو، بە دەیان بیرۆكەی ئێستا بونیاد 
دەنێت، باشە تۆزێ  لە تابلۆكە ورد بەرەوە، ئەوە جگە لە 
ئاو هیچ شتێكی دیكە چەمكی نامینێ  چونكە )تەنها ئاو 

وەك ئاو وایە(.
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ئەو مەنتیقە لەو تابلۆو كەڤااڵنە تێگەیشتم كە قەرەنی ناوی 

نابوون ) ئاركیۆلۆجیای كات و شوێن(.
هەروەها لەوەش گەیشتم كە ڕەنگ: فیزار و هاواریشە، 
تەنیایی و نادیاریشە. تەلسكۆبە بۆ دیتنی دوورایی ناخ ، 
میكرۆسكۆبە بۆ نیشاندانی ناخی ئاخ! ناخی ئاخ كوێیە؟ 
دۆزەخە یان بەهەشت؟ قەرەنی بە ئاماژە ڕەنگی ناردووە 

بۆدۆزینەوەی كە هاتۆتەوە پەنجەی خۆی گەستووە 
لەحەژمەت ئەوەی دیویەتی، چی دیوە؟

دۆزەخ هێندە دوور نییە، ئەوەتا بە تەنیشتمانەوەیە و لە 
پێشمانەوەیە و لە ناشوێندایە. دۆزەخ هەر تەنیا ئاگر و الفاو 

نییە و هەر تەنیا مەنجەنیق و ئازار نییە، وێرانیی دۆزەخە 
و تەنیایی دۆزەخە و گەورەترین دۆزەخیش وا لەناخدایە! 
ئەوجا ئەو هاتووە و ناخی هەڵگێڕاوەتەوە و جارێكی تر 
ڕووبەڕوو شوێنەواری ئەو دۆزەخەی ناخی پشكنیوە و 

تراژیدیایەكی تازەی لێ دۆزیوەتەوە و لە كۆنەوە بەو جۆرە 
دۆزینەوەیە دەوترێ هونەری كاكڵە. ئەو جۆرە هونەرە الی 
كەم هونەرمەندیش هەیە. ئەوەی یارمەتی قەرەنی داوە بۆ 

ئەو دۆزینەوەیە دوو شتە ، یەكیان وەستایی و كارامەیی بە 
تەعبیری )ئیلیۆت( بۆ هونەری )ئیزرا پاوند( و ئەوی تریشیان 
جورئەتی یاریی و سەما لەگەڵ ڕەنگ، پێم وایە قەرەنی لەو 
تابلۆیانەیدا گەیاندوویەتییە ئەوپەڕی، دەڵێی كۆتایی دنیایە. 

ئەو جۆرە مەترسییەی نیشانی داوە ناخ هەژێنە و هەر بە 
تەعبیری ئیلیۆت داهێنان دەبێ بمانتۆقێنێ بە پێچەوانەی 

ئەوەی ئەرستۆ وتوویەتی دەبێ ترس بڕەوێنێتەوە. نایشارمەوە 
كە ئەو تابلۆیانەی قەرەنی كە وەكو سەمفۆنیا بوو، 

سەمفۆنیای پێنجەمی بتهۆفن و هاملێتی شەكسپیریان هێنامەوە 
یاد. لە یەكەم سەرنجەوە بۆنی مەترسی هات و گومان 

سەریكرد، ڕەنگی قاوەیی بە هەموو شوێنێكدا پەرت ببوو، 
ڕەنگی ڕەش و خۆڵەمێشی و تۆنەكانیان و تۆنی تۆنەكانیان. 
بە ئەندازەیەك وێرانی باڵوببووەوە مەترسی گەیشتبووە بزنە 

كێوییەكانیش ئەوانیش چووبوونە سەربەرزاییەكان و لە 
وێرانی ڕامابوون، ئەمما چ ڕامانێك؟!

*دەمەوێ بچمە ناو ئەو دنیایەی قەرەنییەوە: ئەو هەموو 

وێرانییە چییە و ئەو هەموو ترسە لە كوێ هات؟
خاك جێی دەرزییەكی تێدا نەماوە ژیان پێیدا بڕوات، دەبێ 

دووباڵی لێ بڕوێ.  ئەو هەموو قاوەییە تۆخە شتێك بوو 
پێیان دەوت زەوی، و ئەو شلەیە مەیلەوسپییەش كە ڕەنگی 
گۆڕاوە و دەڵێی ژەهرە ڕژاوە پێیان دەوت ئاو. ئەدی مرۆ؟! 

ئەوەی دەیبینی هەمووی دۆزەخی ئەوە كشاوە!
لەو جیهانە سەراسیمە و لینجەدا ڕۆیشتن حەرامە چ جای 
پیاسە، هەناسە حەرامە چ جای گۆرانی، ئاسمانیش چەند 

پارچەیەك شینی جێماوە لەناو بۆشایی و ئەو پەڕی غەریبیدا.
حەسوودییم بەو بزنەكێویانە هات كە گەیشتبوونە ترۆپكی 

وێرانیی، حەسوودییم بەو كانیلەیە هات كە لەو وێرانەیە 
جێمابوو، حەسوودییم بەو خەیاڵە وردەی قەرەنی هات: ئەو 

دوو ڕەمزەی چۆن هێنا و كردی بە شایەد؟
ئێمە لەناو جیهانێكدا دەژین كۆتایە كەچی وەكو ئەوەی نە 

بامان دیبێ و نەباران وایە، خودایە قەرەنی چۆن زاتیكرد 
موغامەرە بە بوونەوە بكا: لەكاتێكدا كە بیناو باڵەخانە و چی 
و چی دروست دەكرێ، لەو كاتەی گوایە واڵت سەرلەنوێ 

دروست دەكرێتەوە، ئەو هات و زەنگی وێرانی لێدا. 
هونەرمەند زمانی ڕاستەقینەی سەردەمەكەیەتی ، بۆیە دەبێ 

بەوپەڕی جیدییەتەوە گوێ لەو زەنگە بگیرێ. قەرەنیش 
لەو ئاگاداركردنەوەیەدا سنووری ناوچەیەك و مەملەكەتێكی 
نەكێشاوە، بەڵكو گشتییە و خەمێكی سەرتاسەرییە و بەمەش 

لەتخوبی شوێن و كات چۆتە دەرەوە و هونەرەكەیشی 
هونەری ناكات و ناشوێنە.

*دنیای بێ ئەستێرە كوێیە؟
دنیای بێ خۆشەویستی كوا؟ 

كاری هونەر نیشاندانی ئەستێرە نییە، بەڵكو شاردنەوەیەتی، 
هەروەها خۆشەویستیش دەبێ شاراوە بێ، هەتا هونەر و ژیان 

لە یەكتری جودا بكرێنەوە. چونكە ژیان تامی لە خۆیدایە 
نەك لە كۆپیكردنیدا. قەرەنی وەستایانە وای كردووە و 

خۆشەویستییەكی بێسنووری شاردۆتەوە لە پشت ئەو هەموو 
وێرانەیەدا. ستایش و سوپاس بۆ ماندووبوونی. 
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"تیۆریای ماتریالیستی )ئایدیالی( كە گوایە مرۆڤ 

بەرهەمی دەوروبەر و پەروەردەیە... لە بیردەكات كە 
دەوروبەر ڕێك لە الیەن مرۆڤەوە دەگۆڕرێت و خودی 

پەروەردەكاریش پێویستی بە پەروەردە هەیە.
)كارل ماركس 1(

لەو واڵتانەی كە سیستەم و یاسا، حكومەت و 
پەرلەمان و فرە حیزبین، مونافەسە و جیاوازی بیروڕا 

و گفتوگۆكانیان لە پەرلەمان و نێوان حیزبەكان 
هەمووی لە پێناو بەڕێوەبردن و باشتركردنی بارودۆخی 

خزمەتگوزاری میللەتەكەیانن، كە ئەویش پێكهاتووە 
لە هەموو چین و توێژ و ئایینەكان، كە حكومەت و 

پەرلەمان و حیزبەكانیش بەشێكن لەو میللەتە.
واڵتێك یا نەتەوەیەك، كە چوارچێوەیەكی جوگرافیی 
دیاریكراوی بۆ دانرا، ئەگەر وەك سنوور بێ ، یاخود 
شێوەیەكی سیاسی- مرۆڤایەتی، ئەوا لەو چوارچێوەدا 
هەموو كارەكانی خۆی ئەنجام دەدات، كە پێكهاتووە 
لە پڕۆژە جۆراوجۆرەكانی كۆمەاڵیەتی، پیشەسازی، 

كشتوكاڵ، پەروەردە، هونەر و ڕۆشنبیری، گەشەپێدانی 
شار و الدێكان و زۆر بواری دیكە... فرە حیزبی 

سیمایەكی دیمۆكراسییە و بوونی ئۆپۆزیسیۆنیش لە 
هەر واڵتێك ئەوە دەگەیەنێ  كە خەڵك بە سەربەستی 

خۆیەوە حكومەت لە یەكێ  لە حیزبەكان هەڵدەبژێرێ  
و ئەوانی دیكە لە نێو ڕاو بۆچوونەكانی جیاواز 

دەمێننەوە، لە هەمان كاتیشدا هەموویان بەیەكەوە 
سیستەمێك پێك دێنن كە زۆر جیایە لە دیكتاتۆری و 
تاك ڕەهەندی سیاسی و فیكری. لە ئەنجام ڕووگەی 

هەمووی بۆ بەرەو پێشبردنی كۆمەڵگەیە و هەمووشیان 
بەرپرسیاری ڕاستەوخۆن بەرامبەر بە میللەت، 

بەرپرسیاری هەموو كووچە و كۆاڵنەكانی سەرتاسەری 
واڵتن، بەرپرسیاری دەرگا و پەنجەرەی هەموو 

ماڵەكانی واڵتن، بەرپرسیاری هەر بستێك لە خاك، 
ئاو و ئاسمانی واڵتن. بەاڵم لێرەدا سیستەمی سیاسی 
و فرە حیزبی و پەرلەمان و دەزگاكانی حكومەت و 

یاساكانی، كە وەك كتلەیەكی سیاسی دیمۆكراسی بۆ 
بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە و ڕێكخستنەوەی و دابینكردنی 

خزمەتگوزاری و بەرگریكردن لێی، وەك شێوە 
ڕووخساری بە دیاركەوتن بەبێ  بنەماكانی فیكری و 
هونەر و ڕۆشنبیری ناتەواو و نادروستە. چونكە هەر 

سیستەمێكی حكومڕانی بە هەموو بۆچوونەكانی فیكری 

و سیاسییەوە گەر بیەوێت حەقیقەتی بوونی خۆی بە 
شێوە بنوێنێ  دەبێ  لە نێوان هونەر و ڕۆشنبیریدا خۆی 

نمایش بكات، بە مەبەستی ئەوە كە دەبێ  خاوەن 
ئەو بەهرەیە بێت كە بتوانێت پلە و پایەی هونەری و 

ڕۆشنبیری بۆ خۆی دابین بكات، تا ببێتە ڕووخسارێكی 
پیرۆزی میللەت و هەمیشە وەك شارستانیەتێكی 

پێشكەوتووی ڕۆحیی لە جیهانی ئێستێتیكی ببینرێ .
هەموو الیەنەكانی كۆمەڵگە لە چوارچێوەی سیستەمێكی 

دیاریكراو، بە پالن و پڕۆژەی ستراتیژی درێژخایەن، 
بەیەكەوە گەشە دەكەن و پێش دەكەون. ئەوەش 
كاری سەرەكی حكومەتە كە دەبێ  ئەو فیكر و 

عەقلە سیاسییەی كە هەیەتی بۆ ئەوە بەگڕی بێنێت 
و هەموو توانا تایبەتییەكانی نێو كۆمەڵگە بۆ ئەو 

مەبەستە بەكاربێنێت. ئاشكرایە، پاش ڕووخانی ڕژێمی 
دیكتاتۆری و هاتنی قۆناغێكی تر و دامەزراندنی 

سیستەمێكی دیموكراتی، بارودۆخی واڵت بە تەواوی 
دەگۆڕێت. پێشەكی بۆشاییەكی گەورە دروست 

دەبێت كە دەبێ  بە شێوازێكی نوێ  و سەردەمییانە پڕ 
بكرێتەوە، ئەوا جگە لە داڕشتنی ژێرخانێكی كۆنكرێتی 
ئابووری و بەڕێوەبردن، پێویستە سیستەم فیكری هەبێت 
بۆ نوێكردنەوەی هونەر و ڕۆشنبیری، هەروەها پێویستە 

حكومەت ڕۆشنبیر بێت تاكو جۆری ڕۆشنبیری بناسێت 
و لە هی ڕابردوو جیا بكاتەوە، واتە هەر سیستەمێكی 

نوێ  بێتە ئاراوە، ئەوا بنەمایەكی ڕۆشنبیری خۆی هەیە، 
یاخود خاوەن تیۆریایەكی تازەیە بۆ بەگەڕخستنەوەی 

ڕۆشنبیری بە جۆرێكی هەماهەنگی- هاوچەرخیی 
بارودۆخی نوێی واڵت. لە هەمان كاتیشدا نوخبەی 

هونەری و ڕۆشنبیری كاریگەری خۆیان دەبێ  بەسەر 
ئەو بارودۆخە نوێیە، بەسەر سیستەمی سیاسی و 

حكومی، ڕەنگە لە هەندێ  قۆناغدا ئەو كاریگەرییە زۆر 
زیاتر بێ  لەوەی بەرامبەرەكەی بەسەر خۆیدا. لێرەدا 

بە ڕۆشنبیریكردنی سیستەمێكی نوێی دیموكراسی، كە 
پێشتر لە نێو چوارچێوەی تاك ڕەهەندی و دیكتاتۆریدا، 

ڕۆشنبیری و هونەر چەقبەستوو و وشك، 
لە قەیرانێكی سااڵنێكی زۆردا 
خنكا بوو، كارێكی سەرەكی 

هەموو الیەنە حكومی 
و سیاسی و 

ڕۆشنبیرییەكانی 
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سەردەمی واڵتە. ئەم پرۆسێسە لەو واڵتانە بە 
شێوەیەكی ڕاست و دروست ئەنجام دەدرێت كە لە 
بنەڕەتدا خاوەن پاشخانێكی مێژوویی قووڵی هونەر 
و ڕۆشنبیرین، ئینجا ئەو دیموكراسییەی كە بنیات 

دەنێن لەسەر بنەمای ئەو مێژووە دادەمەزرێنن، چونكە 
سیستەمی سیاسی تاك ڕەهەندیی دیكتاتۆری لەسەر 

بنەمای فیكرێكی سیاسی دیاریكراو بنیات دەنرێت نەك 
لەسەر بنەمای مێژوویی فیكری و هونەر و ڕۆشنبیری 

میللەت.
بۆنموونە، بارودۆخی هونەر و ڕۆشنبیری لە عێراق 
بە گشتی و لە كوردستان بە تایبەتی لەم قۆناغەدا 
)قۆناغی سەرەتای دیموكراسییەتێكی نەزۆك، پاش 
ڕوخانی ڕژێمی دیكتاتۆری(، بەرەو هەڵدێرێكی 

نادیار دەڕوات، ئەوەش بۆ قەیرانێكی قووڵی فیكری 
سیاسی و هەرەسهێنانی سیاسەتی بەڕێوەبردن و 

یەكنەگرتنەوەی زنجیرەی مرۆڤایەتی و تێنەگەیشتن 
دەگەڕێتەوە، هەروەها خۆپەرستی نەتەوەیی 

و تایەفەگەری وەك هۆكارێكی كۆنەپەرستی 
تاكڕەهەندی، هەموو بوارە ڕۆشنبیرییەكان وەالدەنێ  

و بە هیچ جۆرێك گرینگی پێنادرێت. ئەمانە 
هەمووی بەیەكەوە بۆتە ئاستەنگێكی گەورە لە 

ڕێگەی پەرەسەندن و گەشانەوەی ئەدەب و هونەر 
و ڕۆشنبیری. دەوڵەتی عێراق ئیمڕۆ بە ناو واڵتێكی 

)فیدڕالی دیموكراسییە(، بەاڵم سیستەمەكەی لە 
حكومەتێكی تەوافوقیی یەكیەتی نیشتیمانی پێكهاتووە 
كە هەموو الیەنەكانی نەتەوەیی و عەشایەری و تایەفە 
ئایینییەكان بەشداری دەكەن، هەر الیەنێكیش خاوەن 

وتاری نەتەوەیی خۆیەتی و دەیبەستێتەوە بە ئایینی 
ئیسالم، بۆ ئەوەی بەرامبەرەكەی خۆی تێدا  گوم 

بكات و وتاری تایبەت بە خۆیان نەبێت. ئەم حاڵەتە 
تەوافوقییە ڕێگری هەرە گەورەی دیموكراسییە و 
میللەتیش لەو مەسەلەیە تێناگات. ئەوەتا دەبینین 
هەر لەساڵی 2003 تاكو ئیمڕۆ حكومەت وەك 

سیستەمێكی تازە، هیچ بنەمایەكی فیكریی سیاسی نییە 
بۆ بەرهەمهێنانی شێوازێكی نوێی ئەدەب و هونەر و 
ڕۆشنبیری، تەنانەت لە دەستووری عێراقیشدا لە هیچ 
خاڵێكدا بایەخ بەم الیەنە نەدراوە. سیاسەتمەدارانی 

عێراق بە هەموو الیەنەكانیانەوە سەرەڕای بێ  بەهرەیی 
لە سیاسەت و یاسادا، دیماگۆگی لە وتاری حیزبایەتی 

و بێ  پڕۆژەیی و بێ بنەمای فیكری كۆمەاڵیەتی و 

نیشتیمانی، دەستوورێكیان داڕشتووە، بەالی خۆیان 
وا دەزانن لە مێژووی هیچ میللەتێك وەك لە عێراق، 

خاوەن یاسا و دیموكراسی نین، وەك لە دیباجەكەیدا 
هاتووە: )ئێمە ڕۆڵەی میزۆپۆتامیاین، كە نشینگەی 

پێغەمبەران و ئارامگای پێشەوایانی پاكیزە و پێشڕەوانی 
شارستانیەت و داهێنەرانی نووسین و النكەی ژمارە 
دانان بووە و، لەسەر خاكماندا مرۆڤ یەكەم یاسای 

داناوە و لە نیشتمانی ئێمەدا كۆنترین سەردەمی 
دادپەروەریی بۆ سیاسەتی واڵتان تۆمار كراوە و 
یاوەران و ئەولیاكان لەسەر خاكەكەماندا نوێژیان 

دابەستووە و پیتۆل و زانایانیش تیۆریان داڕشتووە و 
ئەدیب و شاعیرانمان داهێنانیان كردووە.(2، لێرەدا 

گەر دەستەی سیاسەتمەداران ئەوە تێڕوانینی سەدەی 
بیست و یەكەمیان بێت و واڵتیش نغرۆی تەپ و 
تۆزی گەندەڵی بێ ، چۆن دەتوانن بیر لە هونەر و 
ئەدەب و فەلسەفە و زانیاری بكەنەوە و پڕۆژە بۆ 

پەرەسەندن و بوژانەوەی ئەم الیەنە بهێننەدی. لە دیدی 
من ئەوانە خاوەن تێڕوانینی دۆن كیشۆتین و حەقیقەتی 
بەرچاو نابینن. ئەوەتا دەبینین لە نێو ئەو ژینگە پیسە و 
ئەو بارودۆخە شێواوەدا، هونەر و ڕۆشنبیری، ئەدەب 
و فەلسەفە، هەڵسەنگاندن و ڕەخنە، بێ  پشتگیری و 

پاڵپشتی حكومی و كۆمەڵگە، بە تەنیا خۆی بنیاد 
دەنێ ، بەاڵم ئەویش بە شێواوی كە تا ڕادەیەك 

بەرەو هەمان هەڵدێر دەڕوات و لە واقیعی كۆمەڵگە 
دووردەكەوێتەوە.

هونەرمەندان لەنێو ئەو واقیعەی ئێستای عێراقدا تەواو 
نامۆن و لە پەراوێزی هەموو ڕووداوە سیاسییەكاندان و 
هیچ كاریگەرییەكی وایان بەسەر ئەو بارودۆخەدا نییە، 

چونكە بە شێوەیەك پشت گوێ  خراون كە خۆشیان 
نازانن چۆن بێنەوە ڕیزی پێشەوەی كۆمەڵگە و خۆیان 

پێ  بناسنەوە. هونەر و ڕۆشنبیری لە سەرتاسەری 
عێراقدا لەنێو ئەو جیهانە هونەرییە پێشكەوتووە و ئەو 

هەموو تیۆریا و فەلسەفە نوێیەی دنیادا، بەهۆی ئەو 
واقیعە شێواو و نادروستەی سیاسی و تاكڕەهەندی 
بینین و بەرژەوەندیی خۆپەرستانەی سیاسەتمەداران 

و حكومەت و تەشەنەكردنی دیاردەی گەندەڵی 
تا سەر ئێسقانیان، بابەتێكی هاوچەرخانەی هونەری 
نابینن كە شێوە و شێوازێكی هونەری پێ  بێتەدی، 

واتە شێوازێك لە هونەر و ئەدەب دروست نابێت كە 
ڕەنگدانەوەی قۆناغێك بێت پێی بگوترێت قۆناغی 
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پاش دیكتاتۆری یا سەردەمی دیموكراتی لە عێراق، 
بۆیە هونەر و ئەدەب و هەموو جۆرە تیۆریاكان، لە 

بازنەیەكی مێژوویی سنووردار دەسووڕێنەوە، جارێك 
وەك دیباجەكەی دەستوور بۆ شارستانییەتی بابلی و 

ئاشووری دەگەڕێنەوە، یاخود بۆ پانتایی مونەمنەماتی 
ئیسالمی ڕۆمانتیكی، یا بۆ كەلەپوور و فۆلكلۆری 

نەتەوەیی، جارێكیش بۆ الساییكردنەوەی شێوازەكانی 
ڕۆژئاوایی و ونبوون لەنێو پێناسەكانی دیكە 

دەگەڕێنەوە، كە هەمووی بە گشتی بێ  ئومێدی و 
بێ  هوودەیی دەگەیەنێت، دەرچوونیش لەم بارودۆخە 

شێواو و تۆزاوییە لە توانای هونەر و ڕۆشنبیریدا 
نییە، بەڵكو دەبێ  گۆڕانكارییەكی قووڵ لە سیاسەتی 

حیزبەكان و فیكری سیاسی حكومەتدا دروست 
ببێت و بنەمایەكی ڕاست و زانستیانەی ئابووری و 

كۆمەاڵیەتی سەقامگیر، بهێننەكایەوە.
كاندینسكی دەڵێت: "هەر كارێكی هونەری ڕۆڵەی 

زەمەنی خۆیەتی، زۆر جاریش دایكی هەستەكانمانە... 
هەوڵدان بۆ ژیانەوەی بنەماكانی هونەری ڕابردوو بە 
گشتی، بۆی هەیە كارێكی هونەری، وەك منداڵێكی 

مردوو پێش لە دایكبوون، بێنێتە ئەنجام".3
ڕۆحی میللەت لە نێو هونەرەكاندایە، شێوەكاری، 
شیعر، ڕۆمان، مۆسیقا، شانۆ و سینەما... هەموویان 

بنەمای چێژی ڕۆحی و ئێستێتیكی بۆ مرۆڤ دروست 
دەكەن و بەهایەكی مێژوویی بۆ كۆمەڵگە بەرهەم 
دێنن كە نەمریی و پیرۆزیی خۆیان تێدا دەنوێنن. 

بوژانەوە و گەشەسەندنی هونەر و ڕۆشنبیری پەیوەستە 
بە پێشكەوتنی هەموو بوارەكانی كۆمەاڵیەتی و 

سیاسی، ئابووری و زانستی، هەروەها بە هاتنە كایەی 
فیكر و دیاردە فەلسەفییەكان، كە دەتوانرێت وەك 

پشتبەستن پێیانەوە، زەمینەیەكی ئەموار بێتە ئاراوە بۆ 
ئەو گەشەسەندنەی هونەر و ڕۆشنبیری. بیرمەندی 
ئێرانی داریۆش شایغان دەڵێت: "ئایا دەتوانین لە 

بارەی هونەرەوە بڵێین دیاردەیەكی دابڕاوە و هیچ 
پەیوەندییەكی بە دیاردە فیكرییەكانی دیكەوە نییە؟ 

بێگومان نەخێر، چونكە وەختێ  فیكر هەڵدەكا و 
چاالك دەبێت، ئەوا لە گشت بوارەكاندا دەجووڵێت. 

هیچ هونەرێكیش ناتوانێ  سەرهەڵبدا بەبێ  ئەوەی 
بە نەشونماكردنێكی لە شێوەی خۆی بە كایەكانی 

دیكەی فیكر پشتبەست كرابێت. ئەو گوتەیە بە 
پێویستی دانانێت كە هونەرمەند بەئاگا بێت لەو 
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كارانەی ئەنجامی دەدات، بەاڵم مەرجی كرانەوەی 
دەوروبەر و بارودۆخی گونجاو بە پێویست دەزانێ  تا 
گشت دەركەوتە سوود بەخشەكانی فیكر لە پرۆسەی 

كرانەوەدا هاریكاری یەكتربن، ئینجا ئەو كاتە باس 
لە ڕۆحی سەردەم دەكەین، گرینگ نییە داخوا ئەو 

ڕۆحی سەردەمە )قەدەری بوون( بێت، یا مەرجە 
دیالێكتیكەكانی قۆناغێك لە قۆناغەكانی مێژوو بێت. 
بەو جۆرە دەبینین هونەری ئەوروپایی دیاردەیەكی 

دابڕاو نییە لە كۆی ڕۆشنبیری هاوچەرخ لە ڕۆژئاوا، 
چونكو پەیوەندییەكی ئۆرگانیكی لە نێوان شۆڕشە 

جیاوازەكاندا هەیە كە لە هەموو مەیدانەكانی مەعریفە 
بەڕێوە دەچێت."4  

ئەوەی لەم چەند ساڵەی دوایی لە عێراق 
ڕوودەدات شیزۆفرێنیایەكی سیاسی- حیزبییە، 

كێشە و ڕكابەرییەكان لە لۆژیكی عەقڵ، یاخود لە 
پێشكەوتنی مێژووی فیكری سیاسییەوە ڕوونادەن، 
بەڵكو لەوەوە دێت كە گۆڕەپانی سیاسی عێراقی 

بەتاڵە لە بەهرەداری ڕاست و دڵسۆزی واڵت، ئەوەی 
هەیە هەست بە بەرپرسیاری میللەت ناكات، خاوەن 

كەسایەتی دووانەییە، هەمیشە جیاوازییەكی گەورە لە 
نێوان كەسایەتی ڕاستی خۆیان و وتارە سیاسیەكەیاندا 

هەیە. ئەوانە دەزانن میللەت )كتلەیەكی قەدەرییە و 
هەردەم لەسەر هەقە(5 بۆیە بەناوی میللەت دەدوێن، 

وتارە دۆگماییەكانیان بەسەردا دەفرۆشنەوە، حیزبەكان 
هەوڵی بە حیزبكردنی میللەت دەدەن، بە تایبەتی حیزبە 

گەورەكان )عەرەبی و كوردی(، ئەو خەسڵەتەش 
سیمایەكی دیكتاتۆریانەی هەیە و بە پێچەوانەی 

سیستەمی دیموكراسییە. كەسایەتی مرۆڤی عێراقی 
بە گشتی الواز و خەمگینە، بێ  پشتە، پاڵی بە هەوا 
داوە و بێ  سەقامگیری دەروونییە، هەمیشە ترسێكی 

ئەبەدی هەڕەشە لە بوون و باری گوزەرانیی دەكات، 
وەك منداڵێكی بێ  دایك و باوك بنەمای خێزانگەری 

و كۆمەاڵیەتی لە دەست داوە، كەسێكی نییە بەرگری 
لێ  بكات. مرۆڤی عێراقی لەهەر شوێنێك مافی پێشێل 
كرابێت، یاخود ئەزیەت درابێ ، چ بە كوشتن بێت یا 
مردن، یا ونبوون، هیچ الیەنێكی حكومیی یا حیزبیی 

شك نابات بەرگری لێ  بكات و لەسەری بێتە وەاڵم و 
بیپارێزێت، كەچی دەبینین كەسی واڵتانی تر، بۆ نمونە 
ئەڵمانی یا ئەمریكی، هەر واڵتێكی ئەوروپی... ئەگەر 
لە دەرەوەی واڵتی خۆشیان ژیانیان لە ژێر مەترسی 
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و هەڕەشە دا بێت، یەك ڕۆژی پێ  نابا لەسەری دێنە 
وەاڵم و پشتی دەگرن و لێیدەپێچنەوە، بەاڵم لە الی 

ئێمە بە پێچەوانەوەیە، بە سەدان مرۆڤی عێراقی بە 
كورد و عەرەب و نەتەوەكانی دی لەم قۆناغەدا لە 

دەرەوەی سنوور پەڕاگەندە و بێسەروشوێن ژیان 
لەدەست دەدەن، بێ  ئەوەی حكومەت و حیزبەكان 

بایەخیان پێ  بدەن.
لێرەدا مرۆڤی سەربەخۆ و بێ  الیەن لە دەرەوەی 
حیزبەكان، بە تایبەتی هونەرمەندان و ڕۆشنبیران، 

ئەوانەن كەسی ڕاستگۆ و دڵسۆزی واڵت، هەمیشە 
ئەوە ڕەچاو دەكەن كە واڵت و میللەت لە نێوان 
كاری هونەری و ئەدەبیدا پیرۆز بكەن، ئەوانەن 

كە ناسنامەی ڕۆحی و ئێستێتیكی بۆ واڵت ئەنجام 
دەدەن و بنەمای مرۆڤایەتی و دیموكراسی بۆ واڵت 
دروست دەكەن، بەاڵم خۆی ئەوانەن كە الچەپ و 
پەڕاوێزكراون، هیچ پشتگیرییەكی ڕۆحی و مادییان 
لە الیەن حكومەتەوە نییە، كە ئەمەش هۆكارێكی 

گەورەیە بۆ تێكشكانی پانتایی مرۆڤایەتی و شێواندنی 
سیستەمی دیموكراسی لە واڵت.

"شۆڕشەكان هەمیشە لە چاكسازییەوە دێن، 
هەروەها بزاڤی پێشكەوتن هەمیشە لە حەزی 

گەڕانەوە بۆ دوواوە، هەڵدەقووڵێت."6

بارودۆخی هەرێمی كوردستان لە هەموو سەردەمێك 
جیاوازترە بە بەراورد لەگەڵ بەشەكانی دیكەی عێراق. 

ئەو گیروگرفتانەی لێرە  ڕوویداوە و ڕوودەدەن بە 
پێی حەتمییەتی مێژوویی، ئەنجامێكی تایبەتی بۆ 
چارەنووسی میللەتی كورد پێكهێناوە و وتارێكی 

سیاسی جیاوازی لە نێو حیزبە كوردییەكان دروست 
كردووە، بەاڵم جیاوازییەك تەنها لە زمان و شێواز نەك 
لە ناوەڕۆك، واتە عەقڵی سیاسی كورد لە نێو وتارێكی 

سیاسیی دۆگمائامێزدا چەقی بەستووە و ئەنجامێكی 
دروست و پشتبەست بە بڕوای جەماوەریی بەدەست 
نەهێناوە. وتاری سیاسەتمەداری كورد لە نێوان دوو 
جەمسەری دژ بەیەكتر، ناڕێك و بێ  بەرپرسیارێتی، 
ئاراستەی میللەت دەكرێت. یەكێكیان ڕابردوویەكی 

تاڵ و پڕ لە مەینەت و نائومێدی، دەربەدەری و 
پەراگەندەبوون و برسییەتی، بە كۆمەڵكوشتن و 

ئەنفالكردنی ئینسانی كورد و داگیركردنی خاك و 

شێواندنی ناسنامە و گۆڕینی دیمۆگرافیای كوردستانە، 
كە ئەمە وەك ئەزموونێكی زۆر گرینگی مێژووی 

شۆڕشی كورد و ئیمڕۆی كۆمەڵگەی كوردستانی، 
سیاسەتمەداری كورد نەیتوانیوە جێگەی ئەو 

ئەزموونە لە وتاری سیاسیدا بكاتەوە و قورساییەكی 
نێونەتەوەیی پێ  ببەخشێت و بیكا بە بنەمای كۆمەڵێك 

ئەنجامی سەردەمی و سەرەتای ئەزموونێكی تازە. 
جەمسەرەكەی دیكە، ئەو ئەزموونەی ئێستایە، كە 

وابزانم كەسی سیاسی كورد هێشتا وەك حەقیقەتی 
خۆی تێینەگەشتووە و ناتوانێت هەڵیسەنگێنێت و 
بیگەڕێنێتەوە سەر سەرچاوەكانی خۆی، هەندێ  
جار وەك گەورەترین ئەزموونی دیموكراسی لە 

ناوچەكەدا باسی دەكەن و هەندێ  جاریش تێكەاڵوی 
گەشەسەندنی )دوبەی( دەكەن، لێرەدا دەبینین هەگیز 

هەردوو جەمسەرەكە یەك ناگرنەوە، ئەوەش وەك 
دیباجەكەی دەستووری عێراق دۆنكیشۆتانە بەرەو 

ڕووداوەكان هەنگاو دەنێن. ئەو پەشێوی و ناكۆكییە 
لە وتاری سیاسی كورد كە لە كایە ڕۆشنبیری و 

فیكرییەكانی ئەم سەردەمە دابڕاوە، لەگەڵ بارودۆخی 
ڕۆشنبیری و فیكری نەتەوە پێشكەوتووەكانی جیهان 
السەنگە و ناتوانێ  هەلومەرجە بابەتییەكان تێبگات، 

بۆیە دەبینین ئەو گەشەسەندنەی لە كوردستاندا هەیە 
دیاردەیەكی ڕووكەشییە، هیچ بنەمایەكی زانستی نییە، 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخێكی سیاسی- ئابووری 

نەك مێژوویی پەیوەست بە بەردەوامی ڕابردووی 
شۆڕشی گەلی كورد و ئەو مافانەی كە لە پێناویا 
هەزارەها مرۆڤ ژیانی لەسەر دانا. چاكسازی و 

پێشكەوتن بۆ زەمەنی ئێستامان شۆڕشێكی ترە كە 
لە سەرچاوە سەرەكییەكەوە هەڵدەقوڵێت، بونیاتنانی 

ژێرخانێكی كۆنكرێتی نەتەوەیی و نیشتمانییە بۆ هەموو 
الیەنەكانی كۆمەڵگە، ڕۆشنبیری و هونەر، زانست و 

ئەدەب، كشتوكاڵ و پیشەسازی، هەروەها پەروەردەیی 
و تەندروستی و هەموو خزمەتگوزارییەكان، تاكو 

میللەت كەسایەتییەكی سەربەخۆ و خاوەن پێناسەیەكی 
خۆی لە ناوچەكەدا هەبێت و بناسرێتەوە.
زانست و هونەر و ڕۆشنبیری ژێرخانی 

عەقلیی نەتەوە پێكدێنن، كاراكتەری 
مێژوویی و ناسنامەی 

مرۆڤایەتی پێ  
دەبەخشێت، ئاستی 
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عەقڵی سیاسی لە نێو نوخبەدا دروست دەكات و 
تیۆریای سیاسی تازە دێتەكایەوە، بەاڵم ئەوەی ئێمە 
هەمانە گرینگی نەدانە و الچەپكردنی ئەم بوارانەیە، 
بۆیە دەبینین سیاسەتمەداری كورد لە نێو وتارێكی 

سیاسی پەككەوتە و خنكاودا خۆی نمایش دەكات 
كە ناتوانێ  هۆشی خەڵك تێر بكات و باس لە 

قوواڵیی چارەنووسیان بكات، تەنانەت لە پڕۆژەی 
دەستووری كوردستانیش زۆر بە دەگمەن و بە 

شەرمەوە باس لەو الیەنە كراوە، ئەوەتا لە بەشی 
دووەم، مافە ئابووری و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرییەكان، 

مادەی 54 هاتووە: "یەكەم: حكومەتی هەرێم 
چاودێریكردنی زانست و ئەدەب و هونەر و هاندانی 

توێژینەوەی زانستیانە لە ئەستۆ دەگرێت."7
لێرەدا حكومەتی هەرێم ئەو توانا و ئاستەی نییە 

زانست و ئەدەب و هونەر و ڕۆشنبیری ببووژێنێتەوە و 

هاریكاری توێژی ڕۆشنبیران بكات و پاڵپشتی مادی 
و مەعنەویان بە شێوەیەكی دروست و ڕێك بكات، 

بەڵكو تەنیا چاودێریكردنی و هاندان لە ئەستۆ دەگرێت، 
كە ئەویش لە بنچینەدا كاری حكومەت نییە، كاری 

حكومەت ئەوەیە كە ژینگەیەكی پاك و گەشەسەندنێكی 
ڕۆشنبیری و ئابووری، خزمەتگوزارییەكی یەكسان و 
ڕاستگۆ بۆ كۆی گشتی خەڵك بهێنێتەدی و هەموو 

الیەنەكانی كۆمەڵگە بەیەكەوە بۆ پلەی سەروو بەرز 
بكاتەوە و گرینگی بە توێژی فیكری و هونەری بدات. 

ئەم گەشەسەندنەی كوردستان كە بە شێوەیەكی زۆر 
ناڕێك و نا یەكسان هاتووە، بێ  بەشداریكردنێكی 

تەواوی توێژی ڕۆشنبیر و هونەرمەندان هاتووە، بۆیە 
دەبینین سیاسەتی حكومەت و هەموو حیزبەكان 

بارودۆخێكی ئابووری سەرشێتانەیان دروست كردووە 
كە میللەت بە شێوەیەكی ڕاست و دروست سوودی 
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لێ  نابینێت. خاك و بەروبوومی واڵت لە الیەن هەندێ  

دەسەاڵتدار و حیزبەكان مۆنۆپۆڵ كراوە، خەڵك 
بۆتە وەسیلەیەكی بەكاربردنی بەرهەمە هاوردەكان و 

دەوڵەمەندبوونی نوخبە سیاسییە دەسەاڵتدارەكە، كە زۆر 
دوورن لە هونەر و ڕۆشنبیری و الیەنە زانستییەكانی 

دی، هەروەها بەهرە و بەرهەمی داهێنانی توێژی 
ڕۆشنبیر و ئەدیب و هونەرمەندان نەبۆتە مایەی ژیان 
و گوزەرانییەكی شایستە، سەرەڕای ئەو سەرمایە و 
دەوڵەمەندییەی لە واڵت هەیە، ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆ حكومەتی هەرێم كە پێویستە و لە ئەستۆی ئەو 
دایە پڕۆژە و پالنی گەشەسەندن و بووژانەوەی ئەم 

الیەنە گرینگەی هەبێت. )دووەم: هەموو كەسێك مافی 
خۆیەتی بەشداری لە ژیانی ڕۆشنبیریدا بكات و سوود 

لە پێشكەوتنە زانستییەكان و پیادەكردنیان ببینێ  و سوود 
لە پارێزگاریی یاسایی لەو بەرژەوەندییە ماددی و 

مەعنەویانەی بەدیهاتوون لە هەر كارێكی زانستی یان 
هونەری یان ئەدەبی خۆی، وەربگرێت.(8 

ئەو یاساناس و پارێزەر و سیاسییانەی ئەم دەستوورەیان 
داڕشتووە، خۆیان لە چ پێگەیەكی كۆمەڵگەدا دەبینن! 

چونكە مافی بەشداریكردن لە ژیانی ڕۆشنبیری 
و سوود وەرگرتن لە پێشكەوتنە زانستییەكان لە 

هەموو دونیا، دەستوور یا حكومەت بڕیاری لەسەر 
نادات، بەڵكو لە بنچینەدا ئەوە مافێكی سرووشتییە، 

لەناخی هەر كەسێكدا هەیە بگرە لە منداڵەوە تاوەكو 
پیری سەد سااڵن. ئەوەی لە دەستووردا جێگەی 
نییە، هەروەك لە وتاری سیاسی كورد )بە هەموو 
حیزبەكانەوە(، پلە و پایەی زانست و ئەدەب و 

هونەر و ڕۆشنبیرییە كە كاریگەری گەورەی خۆی 
هەیە بەسەر واقیعی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و بەسەر 

عەقڵی داڕشتنی یاسا و ئاكاری سیاسی و بەسەر 
چەمكی مافی مرۆڤ و جوانی و جوانكاری واڵت و 

لێهاتوویی ئینسانی ئەم واڵتە.
سیاسەتی فەرمانڕەوایانی كوردستانی بە گشتی 
و فیكری سیاسی حكومەت بە تایبەتی، نەبۆتە 

ڕێڕەوێك بۆ بەرەو پێشچوونی بارودۆخی ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری، ئەوەی پەیڕەو دەكرێت 

ئەنجامێكی دیاریكراوی نییە، ئەزموونی مێژوویی 
لەسەر بنیات نانرێت، چونكە الیەنی زانست و هونەر 
و ڕۆشنبیری نییە و تاكو ئیمڕۆ حیسابی بۆ نەكراوە، 

هەر بۆیەش سیاسەتی كوردی لە نێو گۆڕەپانی 

نێونەتەوەیی هیچ پێگەیەكی دیاری نییە و كاریگەری 
خۆی بەسەر سیاسەتی جیهانی نەنواندووە، بەڵكو بە 
عەقڵێكی سیاسی زۆر الواز و سستەوە، هەمیشە وەك 

نەخۆشێك كە بەزەییان پێ  بێتەوە، خۆی نمایش 
دەكات. ئەم دۆخەش بە شێوەیەك كارێكی نێگەتیڤی 

كردۆتە سەر بواری هونەر و ئەدەب و ڕۆشنبیری، 
كە ئەویش تاكو ئێستا كەسایەتی خۆی پێكنەهێناوە 
و ئەدیب و هونەرمەندان نەك لە جیهان و ناوچەی 
دەوروبەری واڵت، تەنانەت لەنێو كوردستانیش لە 

الیەن حكومەت و سیاسەتمەدارانەوە، نەناسراون. بەم 
شێوەیە مێژووی هیچ الیەنێكی هونەری و ڕۆشنبیری، 

یاخود شارستانی و سیاسی دروست نابێت، چونكە 
زنجیرەی بەردەوامیی داهێنان و پەرەسەندنی بوارە 
گرینگەكانی پێناسەی میللەت پچڕاوە و بۆشایی 

زەمەنی و فەوتانی قۆناغی تێكەوتووە. 
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زمانی هونه ر له  تابلۆکانی قه ره نی جه میل-دا
 شێرکۆ جه الل

میل
ی جه 

قه ره ن
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گه لۆ هه رکاتێک که  باس له  زمان ده کرێت، واته  زمان 
نموونه ی ئامرازێکی به هێزی په یوه ندییه کانی نێوانی 
مرۆڤه کان له گه ڵ بوونی مرۆڤایه تی به  شێوه یه کی 

سروشتی، هه ر گه له و بۆته  خاوه نی زمانێکی 
تایبه تی خۆی، له گه ڵ پێشه وه چوونی مرۆڤایه تیش، 
بیرمه ندان و زانایانی زمانناس، کۆششیان کردووه  

تا پله یه ک سه بره  سه بره  زمانی ئینگلیزیش 
نموونه ی زمانێکی ئونیڤێرسالی په ره  پێ بده ن 
بۆوه ی له  سه رتاسه ری جیهان مرۆڤه کان به بێ 
کێشه ی زمانی جیاز و ڕه گه زی جیاواز سه ودا 

سه رو مامه ڵه ی پێ بکه ن. خوێنه ری به ڕێز ئه وه ی 
ئاشکرایه  له  گۆڕه پانی هونه ریش هه ر هونه رێک 
خاوه نی زمانێکی تایبه تی خۆیه تی، ئه گه ر چی 

گه یشتنی زمانه کانیش به یه ک ڕاژه  و پله ی 
خێرایی ناگه نه  گوێچکه ی بینه ر و خوێنه ر، 

به اڵم ناکرێت بێژین هونه ره  کپه کان بێ زمانن، 
نه خێر، ئه گه ر چی زمانی هونه ری شێوه کاری 
به  به راورد به  زمانی موزیک و شانۆ و سینه ما 

و تا ده گاته  ئه ده ب به  گشت لقه کانیه وه،  
خاوه نی هاوار و گه یشتنی ده نگێکی که متره،  

یان ده چێته  خانه ی ده نگه  کپ کراوه کان، 
چونکه  ته نها ده نگێک که  ڕۆڵی تیا ده بینی 

ئه وه  په له  ڕه نگ و هێڵ و فیگه ر و بابه ته کانن 
له  کارێکی تاکه که سیدا ده ڕژێنه  سه ر ڕووی 

کاڤاڵه کانی هونه رمه ند، ڕونتر نموونه ی 
میوزیک و شانۆ و سینه ما نیه  له  ڕێگای 

ده نگو ڕه نگو و ڕووخساره وه  به  زوویی به  
گوێچکه  و چاو بگات. که واته  تاکه  ئامرازی 

گه یشتنی زمانی شێوه کاری له  ڕێگای 
پێشنگه ی شێوه کارانه  له  نێوانی هه ر چه ند 

ساڵێک هونه رمه ندانی شێوه کار ده توانن 
ده نگی هونه ره که یان به  بینه ران و عاشقانی 

ئه و لقه  پرشنگداره ی هونه ر بگه یه نن. 
هونه رمه ند قه ره نی جه میل نموونه ی یه کێکه  

له  ده نگه  هه ره  زیندووه کانی هونه ری 
شێوه کاری له  کوردستانی باشوور، واته  
هه ر له  سه ره تاکانی سااڵنی حه فتاکان 

قه ره نی نموونه ی گه نجێکی بزێو و چاالک، پڕ له  
کاریزمایی کارکردن و هه ستی بینینێکی قووڵ و 
مۆڕاڵێکی به رز، وه ک سه ره تا که وتۆته  ناو بواری 

هێڵکاریی و کاری ئه ناتۆمی و به کارهێنانی ڕه نگی ئاویی 
و ڕۆنی و تا ده گاته  ده یان که ره سته ی تری جیاواز، له  

پێناوی ده وڵه مه ندی که ڤاڵه کانیدا. هونه رمه ند وه ک قۆناغی 
یه که م به  شێوه یه کی زۆر زانستیانه  و چڕ و پڕ، که وتۆته  

ناو جیهانی ئۆتۆپۆرترێت، هه ر له  پۆلی یه که م و دووه می 
ساڵه کانی په یمانگه ی هونه ره  جوانه کان به  قه ولی زۆربه ی 

هاوڕێکانی، کاره  ئه کادیمییه کانی ببووه  

سه رنجی زۆربه ی مامۆستا و قوتابیه کانی په یمانگه  له  
شاری به غدا، گه لۆ قۆناغی دووه می کارکردن له  الیه ن 
هونه رمه ند که  ده کرێت ده ستنیشانی بکه م، به  شێوازی 

ده ربڕین، ئه و شێواز و ده ربڕینه ی که  هونه رمه ند وای بۆ 
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ده چوو که  ڕاسته وخۆ په یوه ندداره  به  بیری کۆمه اڵیه تی 
ئه و کۆمه ڵگه یه ی که  خودی هونه رمه ند چاوی ژیانی 

تێدا هه ڵێناوه  و به شێک له  قۆناغه کانی ته مه نی تێدا 
هه ڵکێشاوه،  قه ره نی هه ر له  سه ره تای ده ستپێکی خزانه  

ناو جیهانی هونه ری شێوه کاری کۆششی کردووه،  
نموونه ی هونه رمه ندێکی میللی خۆی به  کۆمه ڵگه که ی 
بناسێنێت. له و قۆناغه  هونه رییه ی، واته  کارکردن له سه ر 
شێوازی ده ربڕین، گۆڕانکارییه کی سه رتاسه ری به سه ر 

کاره کانی خۆیدا هێنا و له  کاری ئه کادیمی 
دوورکه وته وه،  چی له  بواری ڕێژ ڕه نگی په له  ڕه نگه کان 

و چی له  الیه نی بابه ت و فیگه ردا، به  تایبه تیش له  
بواری ئاکار و جووڵه  و پۆز و فیگه ر و پێکهاته ی 

تابلۆکانیدا، سیمایه کی سه د ده ر سه دی که سایه تیه کانی 
ناو کۆمه ڵگه ی کورده واری نمایش کردووه،  تایبه تیش 

ئه و تابلۆ و به رهه مانه ی له  الدێ و گونده کانی 
کوردستان به رهه می هێناون، هه ر له  سه ر و سیمای مام 

پیرۆتێک تا ده گاته  پوره  ڕه حمه  و عه یشێ و فاتێ، جگه  
له وه ی کۆمه ڵێک له  ئاژه ڵ نموونه ی ئاسک و سه گ و 

گورگ و گۆلک، باڵه وه ریش نموونه ی که ڵه باب، 
هه ندێک له  سروشتی کپیش نموونه ی النک، بوونه ته  

کارکتێرێک له  سمبولی سه رتاپای تابلۆکانی، به  تایبه تیش 
زۆر هێژایانه  مامه ڵه ی له گه ڵ ڕه نگه  کورده وارییه کان 

کردووه،  به بێ ئه وه ی فه رامۆشیان بکات، بۆیه  ده کرێت 
بێژم هونه رمه ند له و قۆناغه یدا ژماره یه کی زۆری له  بیری 

دیمه نه کانی هزردا کردۆته  بیرۆکه ی کۆنسێپتێکی 
تایبه ت به خۆی له  زنجیره  تابلۆیه کی، بێ هه ژمار 

ژیانێکی تری به  ڕه نگه کانی به خشیوه . ڕوونتر لێره  
گه ره که  بڵێم نموونه ی په یامێک بۆ چاوی ته ماشاڤان 
ڕه نگه کانی قه ره نی بوو به  واتای ژیان و، ژیان به بێ 

ڕه نگ ده بێته  واتایه کی ڕووته ڵه ک له  ڕۆح. گه لۆ قۆناغی 
دوایی کاره کانی قه ره نی هونه رمه ند که  خۆی له  

شێوازی هاوده م ده دۆزێته وه،  واته  شێوازی ئه بستراکت، 
بێگومان ئه و شێوازه  هونه رییه  که  زیاتر به ر له  سه ده یه ک 

پێش ئیمڕۆ له سه ر بنه مای هزر و بیری هونه رمه ندی 
ڕووسی کاندنسکی له دایک بوو، که  ئه و کاتانه  

هونه رمه ند له  شاری میونخ یان مونشن، واته  له  واڵتی 
ئه ڵمانیا ژیانی به سه ر ده برد، که  بێگومان به و مانایه ی 

ده کرێت تابلۆیه کی هونه ری ته نها له  ڕێگای ڕێژ ڕه نگی 
په له  ڕه نگه وه  بێته  به رهه م، واته  ڕوته ڵه ک له  فیگه ر یان 

خاوه ن فیگه ری بێ ورده کاری و بێ دێتا، به اڵم 
هاوکات به رهه مه  هونه ریه که  ده بێت خاوه نی بنه مایه کی 
تیۆری و بیری بێت. بۆیه  هونه رمه ند قه ره نی له  شێوازی 

ئه بستراکت به  شێوه یه کی گشتی گۆڕانکاری به سه ر 
کاره کانیدا هێناوه ، به 
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 تایبه تیش له  بواری ڕه نگ و به کارهێنانی ماته ریاڵه  

جیاوازه کانی تر، که  ده بنه  ده وڵه مه ندیی کاره  
هونه ریه که ، ڕوونتر ده کرێت بێژم جگه  له  بیرۆکه  و 
فیگه ر و فۆڕم و ڕه نگه کان، ژماره یه ک له  که ره سته ی 

تایبه تی به کارهێناوه،  کێشی ماته ریاڵی قورستر کردووه  
له سه ر ڕووی که ڤاڵه کانی، که  گومان له وه دا نییه  له م 
ڕێگایه وه  چه شه یه کی زێده تر و به هایه کی زیاتری به  
تابلۆکانی به خشیوه،  ئه وه  جگه  له  جوانزانی و خاڵه  

هونه ریه کانی تر، که  هونه رمه ند مه به ستی بووه  بیپێکێت. 
ئه گه ر سه رنج بده ینه  گۆڕانکاری له  بواری ڕه نگه کان، 
قه ره نی ڕه نگی شین و پله دارکردنی ئه و ڕه نگه ی که م 

کردۆته وه،  به  هه مان شێوه  که متر ڕه نگی سوور و 
سه وزی به کارهێناوه،  یان به  شێوه ی ئۆریژیناڵی خۆیان 

ڕه نگه کانی نه خستۆته  سه ر که ڤاڵه کانی، به ڵکو زیاتر 
ڕه نگی خۆڵه  مێشی و زه رد و قاوه یی به  شێوه ی 

پله دارکردنی ڕه نگه که  به ره و ڕه نگی خۆڵیی بردوویه تی، 
ئه و جۆره  گۆڕانکاری و هه ڵسوکه وته  سه باره ت به  

تابلۆکانی هونه رمه ند لێکدانه وه یه کی زۆر هه ڵده گرێت و 
ده کرێت له  چه ندین الیه نی بیری و هزری و ده رونی و 

سایکۆلۆجی شرۆڤه یان له سه ر بکه ین، بێگومان ئه و 
قۆناغه  له  کاری هونه ری قه ره نی بۆ ئه و سه رده مانه  
ده گه ڕێته وه  که  هونه رمه ند سااڵنێک ژیانی له  واڵتی 

ئیتاڵیا به سه ر برد، بۆ قۆناغه کانی دوای ئیتاڵیاش به ره و 
ئیسپانیا و هۆڵه ندا ڕۆیشت، که واته  هونه رمه ند له و 

قۆناغه دا هه گبه ی بیره وه ریه کانی ژیانی کوردستانی 
کردۆته  باشترین زه خیره  بۆ به رهه مه کانی، ده کرێت به  
هه ردوو بواری هه ستی و نه ستیش کاری له سه ر کرد 

بێت، هونه رمه ند له و قۆناغه ی ژیانی زارۆکی و ڕه نگی 
خانووه  قوڕه کانی له  ته یراوه  ژیانی تێدا به سه ر برد، 

ڕه نگدانه وه ی سه د ده رسه دی له  تابلۆکانی تۆمار 
کردووه . گه لۆ ڕاسته  که  ده ڵێن زۆرجار ژیان و ژیاری 
هونه رمه ندان ڕاسته وخۆ ڕه نگدانه وه ی له سه ر به رهه می 

شێوه کاران ده بێت، ئه گه ر له  گۆشه  نیگای ئه و بیرۆکه وه  
سه رنج بده ینه  به رهه مه کانی قه ره نی، ژیانی ساده  و 

ساکاری گه ڕه که  هه ژاره کانی هه ولێر و گونده کانی 
کوردستانمان وه بیر ده هێنێته وه ، به  تایبه تیش له  زنجیره  

تابلۆی سه گ که  هونه رمه ند نموونه ی کۆنسێپتێکی 
هونه ری کاری له سه ر کردووه،  واته  ژیانی بوونه وه رێکی 
به  وه فا له ته ک ژیانی کۆمه ڵه  که  هه وڵ و کۆششی خۆی 
ده دا له  پێناوی به رده وامی به  ژیان و خواردن و خه وی 
له ته ک کۆمه ڵگه،  که  تا مردن و بوونی به  خۆڵ له  نێو 
کۆاڵن و سه ر گوفکه کان نموونه ی ڕووداوێکی دڵ 

ته زێنی خۆڵه مێشی گیان له به رێک که  له کۆمه ڵگه ی ئێمه  

هیچ سۆزێکمان بۆی نییه  و ده یخه ینه  سنووری گاڵویی، 
به  واتای ئه وه ی بوونێکی خۆماڵی نییه  و مافی ئه وه ی 
نییه  ژیانی له ته ک مرۆڤه کان به سه ر به رێت، ئه گه ر چی 

گه ره که  ئاماژه  به وه  بکه م له  لێکۆڵینه وه یه کی نێو 
جیهانیی، گه وره ترین و جوانترین سه گ و به  وه فاترین 

سه گ، سه گێکه  له  کوردستان ده ژیت، به اڵم به هۆی 
دابوونه ریتێکی باو که  له وانه یه  نه  هی کۆمه ڵگه ی ئێمه  

بێت و نه هی ئاڤێستا و زه رده شت بێت، به اڵم به  سه رماندا 
سه پاوه  و ڕه فتاری له گه ڵ ده که ین. که واته  ده کرێت 
بێژم، ژیانی سه گ نموونه ی ڕووداوێکی خۆڵه مێشی 

له سه ر که ڤاڵه کانی هونه رمه ند پڕه  له  ماناو بیری ڕووداو 
و ئه رکۆلۆژیای هونه ر به رهه م هێنانێکی هونه ری واش 
هاوکات له  الیه ن هونه رمه ند بنه مایه کی بیری و تیۆری 
له خۆ ده گرێت له  کۆنسێپتێکی هونه ریدا. بۆیه  ئه گه ر له  

نێوانی هونه رێکی زانستی و خۆڕسک به رهه مه کانی 
هونه رمه ند قه ره نی شرۆڤه  بکه ین، به  واتای ئه وه ی 

گریمان لێکۆڵینه وه ی جوانزانی زیان به خشه و بایه خدان و 
گرینگیمان به  هونه ره وه  که م ده کاته وه،  یان ده یوه ستێنێ 
و نرخی هونه ر و زیندوویه تی جوانکاری و به ر هه موو 
پڕۆسێسه  هونه ریه کان له ناو ده بات، ئه ی ده بێت گه لۆ 

چی بکه ین به  سه مکی مه حه ک و خاوه ن هه ستی 
ڕاستگۆیی به رامبه ر به  زمانی هونه ر، خۆ ناکرێت هونه ر 

شی بکه ینه وه و له  خاڵی به هێزو الوازی بپێچینه وه  و 
بیکه ینه  شتێکی کاڵو کرچی بێ به ها، یان بێ بایه خ، 

واته  شتێکی وای تێدا نه هێڵینه وه  که  له  ئاکام ببێته  مایه ی 
وروژاندنی هه ستی ده وروبه ر و مرۆڤه کان، به  گشتی 

ڕوونتر ئه وه یه  بێژم ژیان و ئه ندێشه ی تێدا بکوژین و له  
سنووری ڕاڤه کردن ده ری که ین. که واته  لێره  ڕاستر 

ئه وه یه  که  ڕه فتاری خۆمان به رامبه ر به  هونه ر و 
جوانزانی بگۆڕین و وێستگه یه ک به رامبه ر به  هونه ر و 
تاقیکردنه وه کانمان بکه ین و زێده تر و قووڵتر نزیک 
بینه وه  له  چه شه ی هونه ریمان، نموونه ی هونه رمه ند 

قه ره نی جه میل کۆشش که ین له  توخمه کانی پێکهاته ی 
به رهه مێکی هونه ری یان کۆنسێپتێکی هونه ری زێده تر 
تێگه یشتنمان هه بێت، واته  هه ڵسوکه وتمان به رامبه ر به  

هونه ر دوورخه ینه وه  له  شیکردنه وه ی ورد و درشت و 
لێپێچینه وه ی بێ بایه خ سه باره ت به  هونه ر و جوانزانی. 

که واته  گه ره که  بێژم هه رچه نده  به  شێوه ی 
خۆڕسک له  هونه ر نزیک بینه وه  و 
تواناکانی به رچه شه بوونمان زێده  

بکه ین، ئه وه نده  
تاقیکردنه وه مان 

سه باره ت به  هونه ر 
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سه رکه وتن به ده ست دێنێ زانستی جوانزانیش ده کرێت 
به رده وام بکه ینه  وێستگه ی گه ڕانه وه مان له  پێناوی نهێنییه  

پڕ بایه خ و به رزه کانی داماڵینی هونه ر، خۆشمان 
ده ربازکه ین له م بیرۆکه یه ی که  له وانه  بێت جوانزانی 

چه شه ی هونه ریمان بشێوێنێ، یان له  ئاکام دا هونه ر وا 
لێبکات ئه و شته  سه رنجڕاکێشه ره  نه بێت که  چه شه ی لێ 

وه ربگرین!
وا پێده چێت هه ر له سه ر ئه و بۆچون و ڕوانگه یه ی 

که  له سه ره وه  ئاماژه م پێدا، هونه رمه ند 
قه ره نی جه میل به ره نگاری کاری هونه ری 

بووبێته وه،  واته  هونه رێکی به رپا کرد 
بێت، هاوبه ش له  به هره  خۆڕسکییه که  و 

گه ڕانه وه  بۆ زانستی جوانزانی و سروشت 
و پێک هاته کانی سروشت به  پێکهاته ی 

کپ و زیندووه کانی که  له  ئاکام بوونه ته  
به رهه می ڕاسته قینه ی تاکو ته را. هه ر بۆیه ش 

به رهه مه  هونه ریه کانی قه ره نی سه رچاوه  
ده گرن له  سروشت و هزر و بیری تاکی 

هونه رمه ند و ئێستیاتێکا، جۆرێک له  به رهه می 
هونه ری واش ده کرێت ناوزه د بکرێت به  

به رهه می بێ وێنه  و بێ هاوتا، گه لۆ به  هۆی 
ئه وه ی تابلۆکانی هونه رمه ند له  کاری هیچ 
هونه رمه ندێکی تر ناچێت، له  ئاستی شێوه 
 و شێوازی داڕشتندا. گه لۆ ئه گه ر چی به  

که ڤاڵی گشت هونه رمه ندێک ده وترێت تابلۆ 
و به رهه می هونه ری، به اڵم تابلۆکانی قه ره نی 
له  زۆر ڕووی ڕوون و ئاشکرای دیاریکراو 

له  به رهه می هونه رمه ندانی تر جیاوازن. 
شوێنی گومانمان نین که  له  تاقیکردنه وه ی 

تاکی هونه رمه ندێ له دایک ده بن، وروژاندنی 
جیاوازمان له ال ده خوڵقێنن، به  به راورد به  

به رهه می هونه رمه ندانی تر، که واته  ده کرێت 
بیانخه ینه  نێو بازنه ی به رهه می هونه ری پڕ 
له  به هاو به رزی هونه ریی، واته  هونه رێک 

له خۆی نه بێت له  که سی تر ناچێت، عه شقێک 
له  سۆز و عه شقی که سی تر ناچێت، له وانه یه  

ئه و ڕووکاره ش له  به رهه مهێنانی له  الیه ن 
هونه رمه ند ئه و ڕاز و نیازه  بێت که  به دوای وێڵه  که له  

کاری هونه ریی و ئه زمونه که یدا، ئه و ده یه وێت دڵدارێکی 
جیاوازی هونه ر بێت، جیاواز له  گشت دڵداره کانی تری 

گۆڕه پانی هونه ری شێوه کاری، بشتوانێ هونه رێکی نیمچه  
ئونیڤێرسالی، هاوکات خاوه ن نیمچه  ناسنامه یه کی تایبه ت 

به  خۆی و گه له که ی به رهه م ببێت..
هونه رمه ند قه ره نی جه میل له  دایکبووی ساڵی هه زار 

و نۆسه د و په نجا و سێیه  له  شاری هه ولێر. ده رچووی 
په یمانگه ی هونه ره  جوانه کانه  له  شاری به غداد، 

هونه رمه ند زیاتر له  بیست و پێنج ساڵ له  ده ره وه ی 
کوردستان ژیانی به سه ر برد. له  ئه زموونگه ریه  

هونه ریه که ی چی له سه ر ئاستی کوردستان و عێراق 
به  گشتی و له سه ر ئاستی ئه وروپاش، ژماره یه ک له  
پێشه نگه ی تایبه ت و هاوبه شی کردۆته وه،  ماوه ی 

شه ش ساڵه  گه ڕاوه ته وه  بۆ کوردستان، له  شاری هه ولێر 
ماوه یه ک به کاری په روه رده ی هونه ریی هه ڵده ستا 
له  په یمانگه ی هونه ره  جوانه کانی هه ولێر. ئێستاش 

سه رنووسه ری گۆڤاری شێوه کاره،  گۆڤاری ناوبراو 
یه که م گۆڤاری شێوه کارییه  که  به  شێوه یه کی ڕه نگین 
و دیزاینێکی هونه ریی زۆر هاوچه رخ له  هه ولێر چاپ 

ده کرێت.
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هه ڵوه سته یه ک له سه ر قۆناغه  
هونه رییه کانی )قه ره نی جه میل(

دارا محه مه د عه لی
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ڕۆژی 2007/11/18 پاشی پتر له  25 ساڵ ته مه نی 

هونه ریی )قه ره نی جه میل(، ڕۆژێکی نا ئاساییه ، به رامبه ر 
به و دابڕان و بۆشاییه ی نێوان »هونه رمه ند و بینه رانی«، 

لێره دا تووشی دوو حاڵه تی سایکۆلۆژی ده بینه وه . حاڵه تێک 
له  )پێده ر( واته  هونه رمه ند، حاڵه تێکیش له  )وه رگر( 

واته  بینه ر. حاڵه تی یه که می هونه رمه ند قورستر ده وه ستێ 
به رامبه ر به  حاڵه تی دووه م، بینه ر، له  حه ڵه تی یه که مدا 

)هونه رمه ند- پێده ر( ده که وێته  لێکدانه وه  و بیرکردنه وه ، 
تا ڕاده یه ک تووشی ڕاڕایی و دڵه ڕاوکێ ده بێ، ئه وه یان 
له  الیه ک، له  الیه کیش هه ستکردن به  چێژی »خۆشی 
و خۆشنوودی« هونه رمه ند بۆ ئه و چێژدانه  هونه رییه ی 

نێوانیان، پاش زه مه نێک. پرسیارێک سه رهه ڵده دا و ده ڵێ:
ئایا لێره دا هونه رمه ند ده توانێ پارسه نگی هه ردووال 

ڕاگرێ؟ به ڕای من هونه رمه نده که  پتر خه می خۆیه تی 
به ر له  وه رگره که . ئه و »خه م و ڕاڕایی و ژانه » )%100( 

هونه رییه . نه ک کۆمه اڵیه تی، به وه ی که  چۆن ڕووبه ڕووی 
وه رگر ده بێته وه . ئا له م خاڵه دا باره  کۆمه اڵیه تییه که ی 
واڵتیش ده بێته  فاکته رێکی گرنگ له  به رده م پێده ردا. 
ده پرسم، ئاخۆ حاڵه ته  کۆمه اڵیه تییه که ی دوێنێی کورد 

وه کو حاڵه تی ئه مڕۆیه تی، بگره  هه ر له باری سیاسی 

و کۆمه اڵیه تی و ئابووری و ڕۆشنبیریی، تا ده گاته  
حاڵه تێکی گرنگی تاکی کۆمه ڵ که  ئه ویش )باری 

سایکۆلۆژییه ( هه رگیز نا، ئایا ئه م حاڵه تانه  وه کو خۆی 
ماونه ته وه  یاخود )به ره و پێش یانیش به ره و پاش( 

بوونه ته وه . له  وه ته ی ئه م )دابڕانه  بۆشاییه (ی نێوان )پێده ر 
و وه رگر( دروست بووه ، لێره وه  من ده ڵێم هونه رمه ند 
وه کو توێژه رێک - کۆمه ڵناسێک بێت و لێتوێژینه وه ی 

ئه و حاڵه ته  مرۆییانه  بکات و لێیان تێبگات، به اڵم حاڵه ته  
سایکۆلۆژی و الیه نه  هونه رییه که ی قه ره نی جه میل له وه وه  

بوو چۆن بێته  مه یدان و به  چ گوتارێک و زمانێکی 
هونه ریی »وه رگر« بدوێنێ که  )ئه وه یان الی من زۆر 

گرنگه (. چونکه  هونه ر په یامێکه  و ده شێ وه رگر په یامی 
هونه ری قه ره نی جه میل بزانێ چییه  و چی بۆ هێناوه ته وه . 

حاڵه ته کانی وه رگریش چه ند جۆرێکن، وه رگر وه کو 
که سێکی ئاسایی، وه رگر وه کو که سێکی نا ئاسایی و که  
خۆی له  خود و تاکێکی پێشکه وتوو و ڕۆشنبیر ده بینێته وه  
که  ئه وه شیان پتر به  ده ستبژێر، ناوزه د ده کرێ. وه رگری 
سێیه م له  هونه ردا له  حاڵه تێکی تری نێوان هه ردووکیاندا 
ده ژی و مه یل و هه وڵدانی بۆ پارسه نگێکه  نێوان خودی 

خۆی و توێژه ری ڕۆشنبیر و ده ستبژێر، که  ئه وه شیان 
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مه سه له یه کی خودی ئه م )وه رگر(ه یه  و ڕۆژگار یه کالی 
ده کاته وه . ئینجا لێره دا حه زو و ئاره زوو هونه ریه کانی 

وه رگریش ده گۆڕێ به پێی ئه و گۆڕانکارییه  کۆمه اڵیه تی 
و سایکۆلۆژی و ئابووری و سیاسییه . هه تا ئه و حاڵه ته  

فه سله جیانه ی که  به سه ر )تاک - وه رگر( هاتووه  بۆ پله ی 
ئاستی چێژ وه رگرتنی هه ر له  هونه ری کالسیزمه وه  بۆ 

هونه ری ڕیاڵیزم، تا ده گاته  هونه ری نوێ و هاوچه رخی 
ئه و ده مه ، واشی بۆ ده چم )هونه رمه ند حه زی له  چی 
بێت ئه وه  ده کا، چونکه  سه رکه وتن به  ده ست دێنێ 

وه کو خودی  هونه رمه ند خۆی( ئینجا هه تا چه ند 
)وه رگر( لێی وه رده گرێته وه،  ئه وه یان مه سه له یه کی تری 

هونه رییه . چونکه  هه ندێ حاڵه ت هه ن له  گۆڕانکاری 
نێو هه ر کۆمه ڵگه یه ک که  به  شێوه یه کی سست و خاو 

ده ڕوا و به ڕێ ده که وێ، هونه رمه ندیش چاوه ڕوانی 
ئه و هه نگاوه  سست و خاوانه  ناکا، به ڵکو تێی ده ته قێنێ 

و سنوور ده به زێنێ. ئه و دیارده یه ش له  سه ره تا له سه ر 
ئاستی هونه ری کوردی و ده ره وه شدا هه یه ، ئه وه شیان 

زیاتر قه ناعه تی هونه رمه ند خۆی ده گرێته وه .
به ڕای من قه ره نی وه کو شێوه کارێک به بێ حسێبکردن 
ئه و پێشانگه یه ی نه کردۆته وه  و له  دوو نیگاوه ش بۆی 
چووه . یه که میان، حیسابی بۆ )وه رگر(ی نوێی خۆی 
چی له سه ر ئاستی فێر خوازانی په یمانگه  و کۆلێژی 

هونه ر و به هره مه ندان و خه ڵکانی ده ره وه ی ئه م ده زگایه  
کردبێ. دووه میشیان بۆ ئاستی )وه رگر(ی کۆنی دنیای 

هونه ری خۆی و هه وادارانی بوو بێت، بۆیه  »هه ر 
تابلۆیه ک، هه ر داتاشینێک، یاخود پارچه یه  ک له  هونه ری 

سیرامیک یانیش هه ر کارێکی دیکه ی هونه ری دی. 
»تا الی هونه رمه ند بێت ئه وه  موڵکی هونه رمه نده . به اڵم 
که  له الی ئه و ده رچوو ئه وه  ده بێته  موڵکی که سانێکی 
تر و حیسابێکی تری بۆ ده کرێ. مه به ستم، ئه گه ر ئه و 

کارانه  هاتنه  نێو نمایش و پێشانگه  ئه وه  »وه رگر« به 
 دید و چاوێکی ڕه خنه گرانه  ده ڕوانێته  ئه و کارانه  و 

خۆی به  خاوه نی ده زانێ. ئینجا له وه دا من ده ڵێم: هه ر 
هونه رمه ندێک له  »زه ین - زاکیره »ی مرۆڤدا مایه وه  ئه وه  

ئه و هونه ره  خۆی ده پارێزێ و ده مێنێ و کاریگه ری 
ده بێت له سه ر پانتایی هزر و بیر و مێشکی »وه رگر« و 
بینه ر وه کو زه مه ن. کێ بێ هه بێت هه ندی شاکاری 

هونه ری جیهانی له  زه ین و زاکیره  و بیریدا نه مابێت. 
وه کو شاکاره کانی ئه نجیلۆ – ڕۆفائیل - مۆنالیزای 
داڤینشی و گێرنیکای بیکاسۆ و کاره  به  پێزه کانی 

دیالکرۆ و ڕۆبنس و ڤان کوخ و گۆگان و ماتیس و 
سیزان. هه روه ها کاره  مۆزیکییه کانی مۆزارت و بێتهۆڤن 
و باخ و هاید ن و شتراوس و په نجه  ئه فسووناوییه کانی 
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په گنیننی که ما نچه ژه ن و تا ده گاته  سه ر ئاستی ئه ده بیش 

وه کو شاکاره  هه ره  دیاره کانی تۆڵستۆی و هه منگوای 
و دۆستۆفسکی و کامۆ و ڕامبۆ و مارکیز و سریالیه تی 

بریتۆن و ده یان و سه دان شاکاری تری هونه ر و ئه ده ب 
و زانست و فه لسه فه  و مێژووی تری مرۆڤایه تی که  
هه ر هه موویان بوونه ته  بونیاد و چاوگه ی مه عریفه  و 

خۆشنوودی و سرووش و جوانی به خش بۆ نه وه کانی 
داهاتوو.

لێره دا قه ره نی جه میل بۆ نمایشکردنی قۆناغی په یمانگه ی 
هونه ره  جوانه کانی به غدای له م نمایشه دا له گه ڵ »زۆری 
و بۆری«دا نه بووه ، به ڵکو له م قۆناغه  هونه رییه یدا چه ند 

کارێکی هێڵکاری هه ڵبژاردووه  وه کو )توێژینه وه ی 
مرۆڤ - مۆدێل( ئینجا مۆدێله کانیشی پتر پانتایی له  
چاره گه  مۆدێلدا خۆی ده دیته وه  به  مانا پتر »ئاکارو 

ڕوو« بوو له  چه ند تابلۆیه کیدا گرنگی به  ورده کاری 
دابوو که  ده چووه  نێو قاڵبی »ڕه وتی کالسیزم«. له وانه  

پۆرترێتی هونه رمه ند »مه دحه ت محه مه د عه لی« و 
هی تریش، چه ند تابلۆیه کیش خێراییه کی که می 

قه ڵه می تێدا به کارهێنابوو وه کو سکێچ، به اڵم سکێچی 
بونیادی، لێخه فتی و دیراسه کراو هاتبوونه  ئاراوه . 

ئینجا پۆرترێتێکی ئه کادیمی به  ئاوێزه  بوون له گه ڵ 
ڕه نگاڵه ییه کانی دنیای ئیمپریسیۆنیزم.

ئه و کاره  پۆرترێتانه  بنه مایه کی ئه کادیمی به  هێزی 

هونه رمه ند قه ره نی جه میل-ی وه ده ر خست، له گه ڵ 
ئه وه شدا ئه و ڕووخسارانه  به ده ر نه بوون له  الیه نی 

باری سایکۆلۆژی که  پتر خاو و خێزانی هونه رمه ندی 
ده گرته وه ، بۆ قۆناغی پاش ئه وه ش که  به الی من 

قۆناغێکی گرنگی هونه ری یه کالکه ره وه ی هونه رمه ند 
قه ره نی جه میل بووه  وه کو کارێکی پراکتیکی نێوان 

شێوازی ئه کادیمی و شێوازی ڕیالیزمێکی ده ربڕینکاری، 
هه روا بۆ ئاوایی هزر و فیکری هونه رمه ند بۆ بارو 
و دۆخ و ڕۆژگاری سه ختی ئه و کات و ده مان له  

نه هامه تی و ده ردی سه ری ئه و میلله ته  سته مدیده یه  و 
تێکه ڵبوونی له گه ڵ باهۆزی نوێگه رایه تی که  له  ناخی 

ئه و هونه رمه نده دا چه که ره ی ده کرد.
قه ره نی ده یزانی چی ده کا، شکاندنه وه  و دووباره  
به  وێنا و فۆڕمه له  کردنه وه ی بابه ته کانی بۆ تاکی 

گوندی )ڕوستێ( له سه ر ئاستی ڕواڵه ت و هونه رێکی 
ده ربڕینکاری بۆ مه دلوول و ده الله ته کانی »ویژدانی و 
ئێستێتیکی« به  هه موو هیڵه  خوار و خێج و چه ماو و 

تێکپه ڕیو و عه فاویانه  له گه ڵ ئه و بزاوته  ڕه نگه  مۆر و 
بۆر و سور و که سک و قاوه یی و ته ڵخ و تۆخانه . ئینجا 
تێئاخنیان له  مژار و بابه تی هه مه ڕه نگی ئه و گونده . وزه  
و ته کانێکی تری به خشییه  نێو ده مار و شاده ماره کانی 

هونه رمه ند و له  ئاکامدا وه کو گڕکانێک به ڕووی حاڵه ته  
سایکۆلۆژییه  ئاڵۆزه کانی خۆیدا ته قییه وه ، هه رچی هه یبوو 
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له  ناخیدا هه ڵیڕشته  سه ر پانتایی و ڕووکه شی تابلۆکانی.. 
هونه رمه ندی به  ئه زموونیش هه رده م له  ڕاڕایی و 

ترسێکی ده روونیدا ده ژی به  مه به ستی سه رکه وتنی 
له و بواره  هونه رییه ی که  هه ڵیبژاردووه ، که  ئه وه شیان 

ترۆپکی به هره مه ندی و ڕاستگۆیی هونه رمه ند ده رده خا. 
)قه ره نی جه میل(یش له  خه رواری ئه زموونی خۆیدا 

وه کو »فالش باک« که  چه ند گرنگه  بۆ قۆناغی منداڵێتی، 
هه ر به هره مه ندێک یان هه ر داهێنه رێک ئا به م شێوه یه  

ئاوڕێک و گه ڕانه وه یه کی فه نای زه مه نه کانی خۆی 
کردووه  وه ک وه بیرهێنانه وه یه کی »پێرێ و دوێنێ«ی که  
به  په یمانگه و گوندی ڕوستێ ده گه ڕێته وه . ئینجا قۆناغی 
په یمانگه ی هونه ره  جوانه کانی به غدا وه ک فێرخوازێکی 

»ئه کادیمی زانستی« له م بواره  شێوه کارییه دا، وه ده رده خا. 
قه ره نی زۆر زه حمه ته  وا به  ئاسانی ده ستبه رداری 

گوندی ڕوستێ بێت، من ده ڵێم: ئه و کاته ی ڕووی له  
ئه وروپاش کرد هه گبه  هونه رییه که ی ڕوستێی له  نێو 

دید و دڵ و مێشکیدا هه ڵگرتبوو. هه ر وه کو ده ڵێن: به و 
بایه  ده ژیا که  له  ڕوستێوه  بۆی ده هات، ده نا ئه وه تا له  
هونه ری ده ره وه ی ئه وروپاشی که  کۆمه ڵه  تابلۆیه کی 

به  جیاو له  هۆڵێکی تردا نیشانی دابوون، تا ده گاته  ئه و 
کارانه ی پاش گه ڕانه وه شی که  له  کوردستان ئه نجامی 

دابوون، سیمبۆلی سروشت و گورگ و خه نجه ر و بیرو 

چاڵ و ده القه  و کچ و مه رکان و سه گ و تاژی و 
درز و کون و که له به ره کانی زه وی و بان، ئاماده ییان 

هه بوو. به اڵم ئه مجاره یان له  فۆڕم و شێواز و هونه رێکی 
ترو نوێوه،  تا ده گاته  چاره سه ری تابلۆ له  که ره سته  و 

ماتریاڵی جیای ئه و کۆمه ڵه  به رهه مه ی دواییه یدا.. ڕه نگی 
)ئه کریلک( شوێن ڕه نگی ڕۆنی زه یتی گرتۆته وه ، 

ڕه نگی خاکی ڕه نگی )سیادی( نێو تابلۆکانیه تی.
ئه و کۆمه ڵه  به رهه مه  بریتییه  له  وێناکردنێکی ئاوێزانه ی 

هه ندێ ڕواڵه ت و چه مکی هونه ری. وه کو بینینێکی 
خێرایی ڕووکه ش تابلۆیه کی ئه بستراکت له نێو دیدگاتدا 

گوزه ر ده کاو ته نها ڕێڕه وێکی هونه رییه  و دیارده  
باوه کان وه الوه  ده نێ . به اڵم هه ر له گه ڵ یه کانگیرێتیدا 

له گه ڵ تابلۆکانی به ره و ئاوایی »ڕیه ل + سیمبۆله یشن« له  
وێناکردنی هه ندێ ده الالتی هێماگه ریت ده با بۆ نموونه  

)خه نجه ر(ی کوردی که  ڕه مز و هێمایه که  بۆ تاکی 
کورد و وه زیفه  و مه به ست و مانای خۆی هه یه . که وا 

بوو وه کو بینینێکی سه رپێیانه  له  ته ماشاکردنی یه که ممدا 
ته نیا چه مکێکی ئه بستراکت خۆی خزانده  نێو دیده کانم، 
ده که وابوو هونه رێکی داماڵینم له  دووره وه  خوێندۆته وه . 

به اڵم له  تێڕامانی دووه مدا بونیادێکی تری هونه ری خۆی 
سه پانده  نێو بینینی چاوه کانم که  »ڕیه ل + سیمبۆله یشن« 

واته  واقیعییه کی ڕه مزی هێما گه ری بوو.
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که واته  هونه رێکی ئاوێزان و تێک ئااڵیی نێوان 
ئه و چه مکه  هونه رییانه  بوو، ئه وه شیان له سه ر 
زۆرینه ی تابلۆکانی قه ره نی جه میل ڕه نگی 

ده دایه وه ، ئه و )ده الله ته  هێماگه رییانه (ی که  
له نێو به رهه مه کانی ڕه نگی دابوونه وه  وه کو 

))موفره ده یه کی بزاوته(( ده وری خۆیان گێڕا 
بوو، بگره  هه ر له و ڕه مز و هێما و نیشان و 

ده الله تانه ی که  باسمان لێوه  کرد هه تا ده گاته  
سه گ و گورگی تۆپیویش هه ر هه موویان 

مه به ستی تایبه تی هونه رمه ندی له  پشتدا هه بوو، 
ئه گه ر ده الله تی ڕاسته وخۆیش به  ده سته وه  
نه ده ن، ئه وه  هه ر وه کو ده یزانن ئه و هێما 
و نیشانانه  کورتکراوه ی ئه سڵی واقیعن، له  
میکانیزمیه تی کار و تێڕامانی به رهه مه کاندا 

وه کو )ماده  و ماتریاڵ( له  زبریی و لووسیی 
و بارستایی و به  ڕووکه شی تابلۆکاندا دیار 
بوو، که وابوو بۆ الیه نی »ته کنیک« مامه ڵه ی 

خۆی له گه ڵ به رهه مه کانیدا کردووه . له  
پاشاندا دیارده ی ڕه هه ندی ئاماده یی هه بوو له  
زۆربه ی هه ره  زۆری به رهه مه کانی هه ر وه کو 

تابلۆیه کی واقیعی که  ئه و دیارده یه  تیایدا 
پێویستییه کی هونه رییه . ئینجا ئه و بۆچوونانه ش 
له گه ڵ »ڕه هه ندی ژینگه یی« یه کتر ده گرێته وه  

و جارێکی تر هونه رمه ند په لکێش ده کاو 
ده یگێڕێنێته وه  بۆ باوه شی گه رم و پڕ ماناکانی، 

به و هیوایه ی هونه رمه ند زێتر قووڵ بێته وه  و 
بۆ خوێندنه وه  و درکاندنی نهێنییه کانی ئه و، 

له  دواییدا ئه و »ئاگایی ڕه نگی«یه ی نێو دید و 
چاوی هونه رمه ند، له گه ڵ ڕه نگه  ناسراوه کان 
بۆ هه ندێ له  تابلۆکانیدا جیاواز بوون، به اڵم 

هه واو که ش و کایه یه کی جادووگه رانه  
ده به خشێته  نێو چاو و جه سته ی وه رگر.
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بایۆگرافیای نیگای »قه ره نی جه میل«
د. موحسین ئه حمه د عومه ر



61

 7
0 

ره 
ما

ژ
20

12
ب 

ئا
"بۆ ئه وه ی به  دوای ڕه نگی بێ ڕه نگ بگه ڕێی، ده بێ 

ماندووبی، مێژوویه ک بۆ ڕوانین دروست بکه ی"
... یه کێک بێنه  به رچاوی خۆت، پانتۆڵێکی خاکیی و 

کراسێکی ڕه شی نیو قۆڵی له به ردایه ، له  ناوه ڕاستی ده شتێکی 
کاکی به  کاکی وه ستاوه  و کزه بایه کی گه رم و هێمن یاری 

به  په رچه م و نیگای ده کات و له  هه موو الیه ک پووش و 
په اڵشی زه رد و خاکی سوور گه مارۆی داوه . له  ئاسۆی 
دوور، ڕه ش و سپی تێکه اڵوه  و شاخه  دووره کان وه ک 
بارستاییه کی دراماتیکی قیت بوونه ته وه  و له م الشه وه ، 

له  دووریی چه ند مه ترێک له م نیگایه ، ئێسک و پروسکی 
سه گێکی پیرۆز ده بینرێ، ڕزاوه ته وه  و تێکه اڵوی خاک بووه . 
به  چه شنێک دیاره ، ده ڵێی له  بنچینه دا ئه م الشه  ڕزیوه  و شی 

بووه وه ، لێفێکه  له م ده شته  به جێماوه  و به  حوکمی باران و 
گه رمایی و هاتوو چوونی داڵه کان و زه مه نیش، ڕزیوه  و 

سه ره نجام، یه کێک هاتووه ، هه ندێ ئێسک و پروسکی سپیی 
به فرینی سه گێکی له سه ر داناوه  که  به  چه شنێکی موجه سه م 

هه ستی پێده کرێ.
ئاوڕ بۆ الیه که ی دیکه  ده ده یته وه ، کۆمه ڵه  به ردێکی ڕه ش و 
سپی و بۆر ده بینی، له ال چه پییه وه ، قه برێک دیاره ، که  قه بری 

هه موومانه ، به  ڕه نگی ڕه ش دوو وشه ی له سه ر نووسراوه ، 
له به ر ناڕێکی هێڵ و خه ته کان به  زه حمه ت ده خوێندرێته وه . 
له  ئاستی چاویش کۆمه ڵێک سواڵه ت و تاسوڵقه ی شکاو و 

پارچه  گۆزه ، به  شێوه یه کی په رت و باڵو و ناڕێک ده بینرێت. 
هه ندێ پارچه یان به  خه زه فێکی ڕه نگ و پیرۆزه یی سواق 

دراون و له به ر هه تاو ده تریسکێنه وه  و تاڵه  تیشکه کان، 
وێڕای شه وقدانه وه یان هێرش بۆ بن پێڵوه کان ده به ن. چه ند 

پارچه یه کی دیکه ، قوڕێکی سوور و مه یله و  ڕه نگ خه می، 
ڕووخساری ئه م خه زه فه  ڕه نگ پیرۆزه ییانه یان شاردۆته وه . 
که مێک له والتر، بنه  دڕکێکی وشکی زه رد ده بینی، وه ک 
ته ڵه و فاقێک کیسه یه کی نایلۆنی شینی به  دڕکه کانی گیر 

کردووه  و خستوویه تییه  باوه شی خۆی. بای گه رم و هێمنی 
ڕزگارکه ر، توانای ئه وه ی نییه  له م به اڵیه ی ڕزگار بکا و 
که مێکی دیکه  بچیته  پێشه وه ، بۆ ئه وه ی ئه مجاره  له  بنه  

ته ڕکێک یان له  باوه شی قه لقه شانگێک بگیرسێته وه ، سه ره نجام  
خه بات به رده وامه ، هه ستی درامییش له وه وه  ده رده که وێت که  

نشووستی و نیگونییه کانیش به رده وامن.
له  ئه ندازه ی بینینی چه ند سه د مه ترێکه وه ، چه ند خانوویه کی 

قوڕو که الوه  له  دوور ده بینرێن، چه ند ژن و قه اڵفه تێکی 
مه یله و سپی و ڕه شی پیاوان و هه ندێکی دیکه ی سوور و 
مه یله و سه وز و بنه وشه یی و زه ردی ژنان، وێڕای به رانپیلی 
ڕه ش و هه وری ڕه شی پڕ هێڵی سپی و ڕه نگ هه ناری، به  

ئاسته م ده بینرێن، له  ده وری خانووه کان و له و فه زا بێ پایانه  
دێن و ده چن، ده ڵێی چه ند شه به نگێکی ڕه نگینن له به رده م 
ئاسۆی لێڵی خاوه  ڕه نگێکی بۆری مه یله و شین که  هه ندێ 
جار تریسکه  ده هاوێژێ، دوو جار له  به رامبه ریان پێڵووی 

چاوێک دێنه وه . ئه م ئاسۆیه  ته خته ی شانۆیه که  کۆمێدی 
و تراژیدی کارێکته ره کان، ڕه نگه کان خۆیانن، جه ژن و 

کاره سات، چیرۆک و سه ربرده ی ته نیا ئه و بینه ره  ده گێڕنه وه  
که  هونه رمه ند خۆیه تی، به اڵم ده بێ ئه وه ش بزانین، ئه م 
چیرۆک و سه رگوزه شته یه ، ته نیا هی چاوێک یان نیگا و 

ڕوانینێکی ئاسایی نییه ، به ڵکو چاوێکه ، نیگایه که ، حه شارگه 
 و ڕوانینێکه  له  دایکبوونی ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده می له  

دایکبوونی گه لگامێش و ئه فسانه  مه زنه کان و له  دایکبوونی 
خاڵ و پیت و هێڵ و ڕه مز و له  دایکبوونی خۆی، سه رده می 

گۆزه  خه زه فداره  ته مه ن پێنج هه زار ساڵه ییه کان، ئه و گۆزه  
خه زه فداره  کۆنه ی باپیره ی ئه و سواڵه ت و تاسولقانه ن که  ئه و 
له  به رامبه ر خۆی له  ده شته  کاکی به  کاکییه که  له  ئه ندازه ی 

بینینی خۆی ده یانبینێ.
هێشتاش... ئه و ڕه نگانه ی له  شێوه ی به ژن و قه اڵفه تی 

باریک، له به رده م ئه و ئاسۆ ڕه شه  و له به ره م ئه و شاخه  دووره  
به رجه ستانه ی باوه شی ئاسمان ده بینرێن که  وه ک شانۆیه که  

بۆ چاوی ئاواره ی ئه و بینه ره  ته نیایه ی ناو ئه و ده شته  کاکی 
به  کاکییه ، چه ند هێڵ و ڕه نگێکه ، له  شێوه ی گیانله به ر، له  
ناکۆکی و پێکدا هه ڵپرژان و یاخیبوون و ده ست له مالنه ی 

یه کترن.
هه ندێجار سواری سه ر ملی یه کتر ده بن، له  ناکاو له  فه زای 

گوێ، ده نگی ته قه یه کی گه وره  ده بیسترێ، سه ره نجام، 
ڕه نگی سووری چریسکه دار، ڕه نگی خوێن هێرش دوێنێ و 
ده بات، هه ڵدێ و ده کشێته وه ، ئه و ئاسۆ شانۆیه  داگیر ده کا 

و ڕێچکۆڵه یه ک، هه ندێجار به  هێڵی باریک، هه ندێجار له  
شێوه ی فواره یه ک، هه ندێجاریش به  ته وژم و سه ختی لێشاو 
دێنێ و تا بن پێی ئه و که سه  ڕاناوه ستێت که  له  چاوه کانی، 

واقیعی، سه خت، پیت و خه تی دراماتیکی له  جیاتی 
فرمێسک به رده بێته وه ، به اڵم هه ر زوو لێشاوی ڕه نگی سوور 

ده گه ڕێته وه ، له والشه وه  زه رد و شین ماسوولکه کانیان پیشان 
ده ده ن و به  شه رمنییه وه  ده یانه وێ، بێنه  
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سه ر ته خته ی شانۆ، به اڵم شانۆ چۆڵه  و له  ڕه نگی سپی له  
هیچ الیه که وه  هیچ ڕه نگێک دیار نییه ، جار به  جاریش، 

دڵۆپێک له  ڕه شایی ده که وێته  ناو ئه و فه زا سپییه  بێ پایانه ، 
له  ناکاو فواره یه ک دروست ده کا و دڵۆپ و هێڵه  ئاوه  

ڕه شه کان، له  شوێنی خۆیاندا قه تیس ده بن و بستێکی تر 
چییه  ناتوانن بچنه  پێشه وه  و به رز ببنه وه . گه لێ جاریش 

به  پێچه وانه وه ، شانۆ تاریکه  و له ناو ئه و فه زا ڕه شه دا، ئه و 
جیهانه  نوو ته که   و بێ نووزه یه دا، دوو هێڵی سپی و سووری 

تێری به  ئاسته م دیار، ده که ونه  دوای یه کتر و سه رادووی 
یه کتر ده نێن، سه ره نجام، دوای ماندوو بوون، ڕه شاییه کان، 
وه ک ئه ژدیهایه کی حه وت سه ر، هه ردووکیان قووت ده دا. 

پاشانیش هه ر حه وت سه ری ئه فسانه یی به یه که وه  ده ڕشێنه وه 
 و یه ق ده بنه وه ، شانۆ له  ناکاو پڕ ده بێ له  ڕه نگی بی 

ڕه نگ، ڕه نگی هه موو دڵێکی په ژموورده  و سه رکێی پڕ له  
حه سره ت و هه ناوێکی پڕ له  ئاهـ و به ردی سپی.

له به رده م ئه م لێکدان و ناکۆکییه ی ڕه نگه کان، له به رده م 
شه ڕ و جه نگی ڕه نگه کان له گه ڵ یه کتر و له ناو یه کتردا، 
له به رده م ئه وه ی ڕه نگ برای ڕه نگی دیکه ی ده کوژێ، 

له به رده م ئه وه ی پێکه نین به رگی مه رگ ده پۆشێ و 
له به رده م سه رهه ڵگرتنی ڕه نگی زه رد و سه وز و شین و 
بنه وشه یی، ئه و که سه ، ئه و چاوه ، ئه و نیگایه ، ده یه وێ 

له  ڕه نگه  یاخییه کانی ئه م ده شته  کاکی به  کاکییه  پڕ له  
پووش و په اڵش و بای گه رم و هێمن به جێ بهێڵێ به سه ر 

بارستایی شاخه  بۆر و سپییه کانی باوه شی ئاسمانی بێ 
باک تێپه ڕێ، ئه وه  خوایه ، له وێ، له مدیو، هه ندێ ڕه نگی 
هێمنتر، چیرۆک و سه رگوزشته ی کۆمیدی و تراژیدی 

ئه وه  چاوه  ته مه ن هه زار ساڵه  بگێڕێته وه  که  له سه رده می 
گه لگامێش- ه وه ، له  سه رده می له دایکبوونی یه که م گۆزه ی 
سیرامیکی ڕه نگ پیرۆزه یی، نووزه ی دێ و خه بات له گه ڵ 

خۆی و جیهان و دار و به رددا ده کا. هه ندێجاریش له 
 ژێر زه مینێک، هه ندێجاریش له  بن سووالوکه ی دیوارێکی 

قوڕین که  شه به قێکی تێدایه ، له وێ، هه موو به یانییه ک لێیه وه  
خۆر له دایک ده بێ و ده مرێ و هێرش دێنی و سه ره نجام 

جوگرافیایه کی ناوێزه  و سه خت له  کۆاڵنه کانی لێواری شار 
دروست ده کا.

له به ر ئه و گه رماییه  به تینه ، له  کاتێکدا ژیان ته واو له  
قوواڵیی ژووره کان و بن هه یوانه کان و له  ته نیشت کووپه  ی 

گه وره ی پڕ له  ئاوی فێنک، یان به ر سێبه ری الدیوارێک، 
یان بن قاڵدرمه یه ک، یان ته نیشت که ندوویه کی پڕ له  
ئاردی سپی، یان له  ڕه شایی بنه بانی ژوورێک که  دار 

هه رزاڵه یه کی لێیه ، پڕی سه ری هه مبانه ی مۆر و سوور و 
زه رده ، خه وتووه ، له  کاتێکدا ژیان له  هه موو ئه و شوێنانه  

به  ئارامی خه وتووه ، له  ناکاو، داره بازه یه ک ده بینین، له  
کۆاڵنی پڕ له  گه رمایی و ڕه نگی زه رد، له سه ر شانی چه ند 
که سێک به ره و تاکه  گۆڕستانی شار تێده په ڕێ و له وێشه وه ، 
ڕه نگ و پیت و خاڵ و هێڵی خوار و خێچی هه زار ساڵه ی 
نووسراوه کانی سه ر کێله کان، هێرش بۆ چاو ده هێنن و به  
ته واوی له شدا هه ڵده گه ڕێن، پاشان ته واوی قژ و بژی ئه و 

چاوه  داگیر ده که ن و سه ره نجام به  قژی له  پیت و هێڵ 
و خه ت خه تۆکه ی ناڕێک و پێک، دڵیش پڕ له  کۆالره  و 

قوشکاغه ز و ده فته ری ڕه سم و فه نه ره کانی ئاسمانی ئێوارانی 
شار. ئه و چاوه ، ئه و نیگایه ، سه ر هه ڵده گرێ و سه ره نجام، 
له  واڵتی ڕه نگه  سارده کان، که تیایاندا ڕه نگه  گه رمه کان 

خه وتوون، له  شارێکی پان و به رینی پڕ له  کۆاڵنی تاریک 
و ته سک، پڕ له  کۆتر و پشیله ی ڕه ش و ئاسمانی پڕ له  

به فر، ده گیرسێته وه ، له وێ خه ون به  هات و چوون، مردن 
و ژیانه وه ، خه بات و نشووستی و ڕاونانی یه کتری، گۆزه  
خه زه فداره کانی ئه م ده شته  کاکی به  کاکییه ی لێوار شاخه  
هه ڵتۆقیوه کانی ئاسۆ ده بینێ، به اڵم ئه م چاوه  یه که م هه نگاو 
به  خۆیی و زه مبیلێکی پڕ له  ڕه نگ و پیت و هێڵ و فواره  

و شه پۆل و خۆڵ و خوریی ڕه نگاو ڕه نگ و ورده  به رد 
و زیخ و چه وی ڕه نگاو ڕه نگ و زنجیرێکی باریک و 

قه ڵه مبڕێکی ده ستکداری ته مه ن سه د ساڵه  و شمشاڵێک 
و پارچه  سواڵه تێک و خه زه فێکی چاووزار و هه ندێکی 
په ڕ و باڵی کۆتر و هه ندێ بای گه رم و هه ندێ نیگای 

وێڵ و ئاواره  و هه ندێ دیکه ی پڕ له  خوێن و گریان و 
تۆپه ڵه  قو ڕێک که  ده توانرێ شکلی هه موو ئه م جیهانه ی 

لێ دروست بکرێ، ده نێ. که ی ئه م چاوه  یه که م 
هه نگاو ده نێ؟ بێگومان، له و کاته وه  که  شه پۆلی ڕه نگی 

سوور، ئاسۆی دوور ده گرێ، که  شه پۆلی خوێن، 
ڕه نگی سپی بۆر، بۆری سپی، ئاسمانی کرچ و کاڵ، 

زه ردایی پڕ له  بۆن بۆ گه نینی ده شتی تێکه ڵ به  الشه ی 
ڕزیو و گه اڵی ڕزیو و چاو و دڵ و ڕووخساری 

ڕزیو و ده ست و پێ و ئه ژنۆی ڕه ش و شین 
هه ڵگه ڕاو، پڕ له  ئێسک و پڕوسکی سپیی بریقه دار، 
قۆچی مه زنی نێرییه ک، وێڕای ده رهاتنی له  ناکاوی 
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تاقه  خه نجه رێکی مێژوویی که  له به ر پژدێنه کان هه اڵتن و 

هاتن وه ک بای چه مووش و به ره اڵ، به خێرایی تاڵه  تیشکێکی 
ڕۆژ که  له  پشت شاخه  زه المه کانی ئاسۆی بۆر هه ڵدێ، 

هات له به رده م چاوه  پڕ له  جه ژن و شادییه  مێژووییه کان، پڕ 
له  دراما مێژووییه کان، چه قی و ئیتر له وساوه  ئه و خه نجه ره ، 

له ناو سوورایی خوێنی کاڵ بووه وه ی به ر هه تاوی گه رم، 
که  له  هه ندێ الوه خوێنی وشک بووه وه  به  قه د گه اڵیه ک 

جێگای خۆی به  حوکمی هه ڵکه وتی فیزیکی، به  حوکمی 
درامای باو جوگرافیای سه ست و جووجه ڵه  شته کان، 

به جێ هێشتووه  و چه قیوه ، ئه م خه نجه ره ش به  چه شنێکی 
وا چه قیوه ، نه  دێوی سپی ناو ئه فسانه کانمان، نه  هی ڕه شی 

ناو ئه فسانه کانمان که  ڕه مزی خێر و شه ڕن، نه  پاڵه وانه  
بازوو ئاسنینه کانی گریک و ڕۆمانه کان، نه  ماسولکه کانی 
گه لگامێش، به  هی هیچ که سێک هه ڵناقه نێت و ده رنایه ت.
خه نجه ره که  ته نیا ئه و کاته  ده ردێ که  هێرشی ئاجووج 
و ماجووج به م ده شته  کاکی به  کاکییه ی پڕ له  پووش 
و په اڵشه ، پڕ له  قه تماغه ی خوێنه ، پڕ له  هاوار و فیغانی 

ڕه نگه کان، تێده په ڕن. بێگومان مه به ستم له  قیامه تی 
ڕه نگه کانه ، که  ده کاته  قیامه تی خوێن و...

ئه و کاته ش قیامه ته  و ڕۆژی ڕه ستاخیزه و چاوه کان یان 
به تایبه تی ئه م چاوه  ناوێزه  به  هێمنی پێڵووه کانی له سه ر 

یه ک داده نێ، به اڵم که ی ئه م چاوه  یه که م هه نگاوی له گه ڵ 
شکانی ته شقی با هاویشت؟ ئه و کاته  که  هێرشی خوێن، 
ڕه نگی سوور، بارستایی شاخه کانی داپۆشی و هێرشێکی 

مه زنی له  ئاسۆوه  هێنا و ئه و ده شته ی پڕ له  فرمێسک و 
گریان و پرسیار و شه پۆلدان کرد، به  تایبه تیش ئه و کاته  

که  کۆمه ڵه  خانووه  که الوه  قووڕییه کانی چه ند سه د مه ترێک 
دوور له و که سه ، له و چاوه ، به  زه بری شه پۆل و فواره  

سه راوبن بوونی هێرشی ڕه نگی سوور، هه مووی تلیسانده وه .
سه ره نجام، قوڕ و خوێن تێکه ڵی یه کتر بوون و هه ڵکردنی 
بایه  مه زنه کانیش، ته واوی قۆمه ته  کایه کانی پاڵ جه نجه ڕو 
بن جه نجه ڕ و لێوار گوێدرێژ و بارگیره کانی ناو هه وێزی 
به  باکردن و له گه ڵ خۆڵ و تۆزدا، به  ئه سپایی نیشتنه  سه ر 

شه پۆلی تێکه اڵو بوونی خوێن و قوڕ. مه به ستم ڕه نگی سوور 
و قوڕه ، له و الشه وه ، گه رمارۆی هه مان شه پۆلی تێکه اڵو، 
شااڵوی قۆمه ته  به رده  سپی و شین و بۆر و بۆزه کانی داو 

و کێله که  به  خۆیی و پیته  ناڕێکه کانی، تا نیوه ی له ناو 
ئه و ڕه نگه  بی ڕه نگه دا ده بینرا. کیسه  نایلۆنه که ی باوه شی 
بنه  دڕکه که ی ده م با که  له  خه باتێکی بێ وچاندا بوو بۆ 
خۆ ڕزگار کردن، چه ند پڕوشکێکی سووری پێکه وت و 
ڕووخساری شێوا. هه موو شتێک به  موجه سه می  و ڕه نگی 
و لووسی وه ک کێله که ، وه ک ده شتاییه که ، له به ر شه پۆلی 

ڕه نگ و نیگای ئه و چاوه  ته نیایه  له ناو بێده نگییه کی ڕه هاو 
کپ مایه وه  و به م چه شنه  ده بینرا. خه نجه ره که ش له گه ڵ 

به رزبوونه وه ی ڕه نگه کاندا، ئه ویش به  شکۆمه ندی 

به رز ده بووه وه  و چریسکه شی ده هات. له م سه ریش، ته واوی 
خانووه  که الوه کان، له گه ڵ زه ویدا بوونه وه  یه ک، ته نیا ئه و 
دیواره  نه بێت که  ده القه که ی تێدا بوو، چونکه  له وێ نیگا 
خوێن ده بینرا، چونکه  له وێ خۆر له  دایک ده بوو.. خۆر 

ده مرد.
دوای هێور بوونه وه ی زه مین و تێپه ڕینی قیامه ت، ئه و چاوه  

ناوێزه  که  سااڵنێکی زۆر بوو به دوای ڕينگه  سارده کاندا 
له  واڵتی ساردی خاوه ن شاری مه زن و کۆاڵنی ته ڕ 
و پڕ له  کۆتر و جیقنه  و گه اڵی ڕزیوی پان بووه وه ، 

دوای ته ئه مولێکی زۆر و گه ڕانێکی زۆر به  دوای ڕه نگه  
سارده کاندا، به دوای مۆرووه  ڕه نگاو ڕه نگه کان، به ناو هه مان 
شاخی هه ڵتۆقیوی باوه شی ئاسمانی کرچ و کاڵدا گه ڕایه وه 

 و هاته وه  هه مان ده شتی کاکی به  کاکی لێواری شاری 
ئه فسووناوی. به اڵم ئه مجاره  به  خۆیی و کۆمه ڵێک ڕه نگ، 

هه موو ڕه نگێک و هیچ ڕه نگێک، ڕه نگی بێ ڕه نگ، ڕه نگی 
بێ ناسنامه ، ڕه نگی بێ مێژوو و پڕ له  مێژوو، ڕه نگی پڕ 

له  ئه فسانه  و دراما و به فر و خوێن، ڕه نگی هیچ ڕه نگێک، 
زه ماوه ندێک له  ڕه نگه کان. که  هاته وه  و له  هه مان ده شت و 
له  هه مان شوێن وه ستاوه . له  ته نیشت هه مان گۆڕ و گۆزه  و 
مه رکانه یه کی شکاو، له  نزیک دیواره  نیوه  ڕووخاوه  ده القه  

داره که  وه ستا که  پڕ بوو له  ڕه نگی ڕه شی بێ ڕه نگ، 
ڕه نگی ڕه شی گورگانی. که ڵبه ی سپیی پڕ له  ڕق و لغاوی 

سووری پڕ له  دڕنده یی، له وێ وه ستا. له والتریش، فواره یه ک 
ده بینرا له  هه موو ڕه نگێک، ئه مه ش وه ک شه نگه بییه کی نایاب 
بوو، لقه کانی به سه ر هه موو جیهاندا شۆڕببووه وه . له بن ئه و 

شه نگه بییه ، خه نجه رێکی ڕه شی ده سک مه یله و زه رد، بریقه ی 
ده هات، له پاڵ گۆپاڵێکی ڕه نگ سووری تێر و ئه ستوور 

الر ببووه وه ، ده یویست هه نگاو بنێ، به اڵم ئه م جاره  ڕه نگه  
شینه کان، جۆره ها شین، جۆره ها سپی، جۆره ها که سک و 
زه رد و ڕه ش و سوور و وه نه وشه یی ته نیا له و تاقه  ڕه نگه  

ده بینران و ده دۆزرانه وه  که  نه ده توانی هیچ ناوێکی لێ 
بنێی. به ڕاستی، ئه مه یان دراما و مه رگ و گۆڕستانی هه موو 

ڕه نگێک بوو، ڕه نگه کان به  مردوویی له  دایک ده بوون و 
هه ر به  مردووییش ده ژیان و له  هه مان کاتدا به  مردووییش 

پیر ده بوون و ڕووبه ڕووی مه رگ ده بوونه وه ، ئه مه ش 
بانگه وازی سه رده مێکی تاریکه  و واقیعێکی تاریک و له  

دایکبوونێکی تاریکه . سه ره نجام 
هه موو ڕۆژێک هه ر قیامه ته ، 

ڕه مزی ئه مه ش 
ڕه نگی بێ 

ڕه نگه ...!!
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گەڕان بەشوێن جێ پێكانی
قەرەنی جەمیل-دا

سامی حەمە
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هێندەی من لە كارەكانی ئەم هونەرمەندە ڕامابم و 

بۆچەند جارێكیش پێكەوە سەبارەت هونەر دوواوین، 
لەنێو )تەباو ناتەبا( دا پێكەوە گەرموگوڕ وتووێژمان 

تەی كردووە، لەگەڵ ئەمەنەشدا، بۆ من یەكەم جارە لە 
پشت قەرەنییەوە سەبارەت بەم هونەرمەندە شتێك بخەمە 
سەركاغەز یان ڕاست تر بڵێم یەكەم جارە سەبارەت بە 

كارەكانی قەرەنی دیدگای خۆم بخەمەڕوو ، كە ئاستەمە 
بۆم بتوانم لە كاراكتەری ئەم هونەرمەندە )هێمن و 

نارازییە( خۆم البدەم، بەتایبەتی  لەكاتێكدا كە دەمەوێت 
سەبارەت بە كارەكانی بدوێم.

      قەرەنی)ئەوەی من ناسیم(  هونەرمەندێك شەرمن 
لە ژیان و ئازاد لە كاری هونەریی، نەرم و نیان لە 

هاوڕێیەتی و توند لە بڕیارداندا. ئەمانەش ڕەنگدانەوەی 
تێپەربوونی ئەم هونەرمەندەیە بەنێو دونیایەكی پڕ لە 

هەوراز و نشێودا لە وێستگەكانی دووریی و تەنیایی و 
ژیان لەتەك یادەوەریدا و بۆ هەریەك لەم وێستگانەش 

هەمیشە رووی تەختی تابلۆ پەناگە بووە.
      من هەموو كارەكانی ئەم هونەرمەندە وەك یەك 

حیكایەتی تەواو نەبوون تەماشا دەكەم،  لەنێو كەڤاڵەكانی 
دا   سەرجەم حیكایەت لەنێو جوگرافیایەكی )بێ پێناس 

(دا دەگوزەرێت، بە تایبەتیش  لە دوا بەرهەمەكانیدا،  
قەرەنی كاتێك وێنەی داماڵراو لە یەكەكانی )ناسینەوە( 
ی شوێن دەكێشێت لەوكاتەدا ئەتمۆسفێرێك بێ چەق، 
بێ پاڵەوان،  دەهێنێتە بوون، هەرچەندە كە گیاندارێكی 
تەنیاش بەنێو ئەوپانتاییەدا دەیەوێت گوزەربكات، بەاڵم 

هیچ كات چیرۆكی ئێمە ئەو گیاندارە نییە، بەڵكو 
چیرۆكی ئێمە ئەو دۆخە دەروونییەیە كە سیمای 

گیاندارەكە بەئێمەی دەڵێت،  لە سەرجەم بەرهەمەكاندا  
قەرەنی چیرۆكی خۆی دەنووسێتەوە، هەموو كەڤاڵ 

دەبێتە سێبەر بۆ یەك حیكایەتی گەورە كە بەقوواڵیی 
ژیانی خودی هونەرمەنددا ڕۆچووە، لە نێو تابلۆكانی ئەم 
هونەرمەندەدا  شوناسی شوێن دەبێتە پانتاییەكی فراوانتر 

كە لەهەمان كاتدا گشت شوێن و ناشوێنن دەشێت شوێن 
لەكارە هونەریەكانیدا ئێرە بێت كەتێیدا من ئەم بابەتە 

دەنووسم و تۆ نازانیت )كەی و كوێیە( یان ئەوێ بێت 
كە تۆ ئەم بابەتەی تیا دەخوێنیتەوە و من نازانم )كەی و  

كوێیە( دەشێت  )هیچ شوێن(بێت!
      ئەمەش رەنگدانەوەی پاشخانی خودی هونەرمەندە 

كە تەمەنی خۆی گەریدە ئاسا گوزەراندووە، بەاڵم  
هەمیشە بۆ قەرەنی كارە هونەریەكانی بونەتە پەناگە و 
نیشتمان ئاڵتەرناتیڤێك بۆ نیشتمان. لە هەمان كاتدا ئەم 
لێسەندنەوەی ناسنامەیە لە شوێن بیانوێكە كە ئاماژەیە 

بۆ ئەوەی كە هونەرمەند هەمیشە بەدوای  )ونبو(

ێكدا دەگەڕێت هەر ئەمەشە كە بەردەوامی بەخشیوەتە 
هونەرمەند و سەرجەم كێشمەكێشەكانیشی دابەش بوون 

بەسەر: 
ناشوێن - ڕەنگ:

     سوتماك - خۆڵەمێش - ئاوێزانێك لە نێو خۆڵو 
پاشماوەی گڕێكی دامركاو كە ئێستە بۆتە حیكایەتێكی 

شەرمن ئاماژەیە بە كۆتاییەك كە ئومێدێكی لە خۆیدا 
حەشارداوە و لە تابلۆكاندا  سەراپای ڕەنگ ئەو ماسكەیە 
كە هونەرمەند لە پشتیەوە دەیەوێت پێناس لەو جوگرافیایە 
بسەنێتەوە كە فۆرمە ئاشكرا و پەنهانەكانی  تێدا دەهێنێتە 

بوون ، وەك ئەوەی مەبەستی بێت كە حیكایەتی 
تابلۆ ببێتە بابەتێكی یونیڤێرساڵ بۆیە دەبێت ئەوەی 

بەشاراوەیی بمێنێتەوە  ئەوشوێنەیە  كە حیكایەتەكەی تیا 
دەگوزەرێت، لە هەمانكاتدا یاریكردنێكی هێمنانەیە بە 

بەها باوەكان لە تابلۆدا. 
لێسەندنەوەی پیرۆزی مۆرف:

     گۆرینی شوێن لە كارە هونەریەكاندا بە)ناشووێن(، 
داماڵینی وێنەی مرۆڤ و نمایشكردنەوەی لە وێنەی 

بونەوەرێكی تردا كە سەراپای تابلۆ بۆتە پرسیارو 
بەراوردە لە نێوان خەسڵەتەكانی ئەو بونەوەرە و مرۆڤ 

دا و نمایش كردنی )مۆرف Morph(ی مرۆڤ 
و بونەوەرێكی تر، لێسەندنەوەی بەهاكانی پیرۆزی 

مرۆڤ لە نێو وێنەدا، لێرەدا تابلۆ پرۆسەیەی یاریكردنە 
بە پاشخانی شێوەناسی بینەر بەوەی دەالالت لەنێو 
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كەڤاڵێكدا دەبەخشرێتە بونەوەرێكی تر، كە 
ئەمەش نامەیەكی تری ناڕازیبوونی هونەرمەندە 
لە دیوێكی مرۆڤ كەنامەیەكی ناڕازیبوونە لە 

سەردەمێك كە بەها مرۆڤایەتیەكان تێیدا خراونەتە 
ژێر پرسیارەوە.

    الی قەرەنیش سەگێك لە جیاتی مرۆڤ  
سۆراخی خۆیدەكات و بۆتە حیكایەتخوانی 

نێو تابلۆ، لە هەمان كاتدا لە گۆشەیەكی 
تردا سەرجەم  مێژوو دەبێتە تۆپەڵێك خاشاك، 

وتوێژاڵەكانی تابلۆ دەبنە هەڵگری بەشێك لەمانای 
چەندین حیكایەتی پەنهان.
حیكایەتی پەنهان - ساو:

      لەنێو رووكاری قۆقزو لووسدا ڕەهەندی 
سێهەم خۆی نیشان دەدات، بەهۆی دانانی 
قەبارەیەكی زیاد لە ڕەنگ و تێكەڵكردنی 

بە توێژاڵێك لە كەرەستەی و فزوڵی دەست 
لێدان الی بینەری دەوروژێنێت، گەر بە 

وردی تەماشا بكەین لەم چەند ساڵەی دوایدا 
و پاش  هاتنەوەی قەرەنی بۆ كوردستان، ئەم 

تەكنیكە لەنێوكاری ژمارەیەكی لە هاوڕێ 
هونەرمەندەكانی هەولێردا سەری هەڵدا. 

 بەاڵم الی خودی هونەرمەند ئەم ساوی 
بەرجەستە بوونە، سەرئەنجامی نا ئۆقرەییەكە كە 
هەموو ڕۆژێك پاڵی پێوە دەنێت كە لەسەرهەمان 
تابلۆ كاربكات، بەم شێوەیە تابلۆ دەبێتە هەڵگری 

چەندین الیەر )Layers( یان توێژ كە 
یەكتریان داپۆشیوە،كە ئەمەش بە نمایشكردنی 

پەنهانەكان دەبینرێت. گەرچی كاری شێوەكاری 
پەیوەستە بە بینینەوە، بەاڵم لە هەندێك كاری 

قەرەنیدا نمایشكردنی شاراوەكان لەنێو توێكانی 
تری تابلۆدا بۆتە ڕەهەندێكی تر كە بینەر 

ناتوانێت خۆی لێ ال بدات.
 وردبوونەوە لەكارەكانی هونەرمەند لەم دۆخەدا 
بۆ بینەر، دەبێت تێپەربوون بەسەر )جێ پێ(كانی 

داو گەڕانەوە بۆ ساتەكانی بونیاتنانی ئەو كارە 
هونەرییەی كە لەبەردەمیایەتی .
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قۆن
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قەرەنی جەمیل 
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