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 ئدیت سۆدرگران

ی  رچاوه دا سه وه م پشره ودرنسمی زمانی سودی لهم. بی سودی ده كانی ئه ره رسورھنه  سه ره  ھه  شاعیره  له ككه یه
 روسی،  یتوانی به ئدیت ده. كردنیدا شه  گه  له یه ری ھه ندیش شیعری نووسیوه و رۆلی كاریگه  زمانی فینله به.  گرتووه ھه

. كردووه  جیھانی خۆی نه زۆر باسی و ھنده كو ئه ھیچ شاعیركی سودی وه. مانی و ئیتالیش بنووس فرانسی، ئینگلیزی، ئه
من شیعر نانووسم، : تی  وتوویه ك كه یه شوه تی، به نیایی وناخۆشی خۆیه زموونی ژیانی ته ی ئه باره كانی له موو شیعره رھه ھه
                                                                                               .  م كه كو خۆم دروستده به
'' ر سپتمبه'' دوای دوو سان دیوانئ  الم که به.  چاپیکرد1916 سای  م دیوانی ئدیت سۆدرگران بوو، که که یه'' شیعر''

.    ن  شیعری شتانه مانه  ئه ی که وه گرن، به ی توندی لده خنه ن و ره رمی پسوازی لناکه گه کان به گره خنه کات، ره چاپده
                                                       

ی  باره ک له یه ند وشه چه:  وه ی دایه خنانه و ره می ئه  وه یه م شوه  ، ئدیت به1918کانی کۆتایی سای   رۆژه له
ر  سه  له ن که سانه ند که و چه ر بۆ ئه ھه.  بۆ توژی رۆشنبیریش نییه.  ک نییه  بۆ خه م کتبه ئه. ''ر سپتمبه '' وه مه که کتبه

                                                                                             . ستاون سنووری دوارۆژدا وه
  م شاعیر بوو که که و یه ئه.ی شیعری سودی شه  گه رن له مرۆش كاریگه  تا ئه  جوانی نووسیوه، كه ئدیت شیعری ھنده

بۆ . کان موو ده تای ھه ره  سه بته  ده مان وشه  ھه ، که یه  شیعرانه و جۆره ست له به ، مه لۆگی شیعری نووسیوه ته ی که شوه له
 شاری سانت  ئدیت له.  نووسی ژیانی بزانین رو چاره وروبه سرووشتی ده مك له ب كه ین، ده كانی بگه  شیعره ی له وه ئه

م گونده،   ئه ندا، كه ی فینله یڤوله  بۆ گوندی ره وه  مایان گوزایه نی س مانگ بوو كه مه  بووه، ته دایك رسبۆرگ له پته
خۆشی  مان نه ھه  ساك پشتر باوكی به ب، كه خۆشی سیل ده  سایدا تووشی نه نی شازده مه  ته له.   رووسیایه ربه ئستا سه
نیاو  ته ك سای ژیانی به شكی زۆری سی و یه به.  وه چاكنابته. وت كه دا ده انهخۆشخ نه برت و له  خوندن داده له. مردبوو

می جیھانی،  كه نگی یه  جه ی كه رییه سه رده ژاری و ده و ھه ئه. رنت گوزه ی ده كه گ و پشیله ڵ سه گه  له وه ژاره موپه خه به
دا، ئدیت   ترسناكه و واقیعه دارو له  غه ره وروبه و ده ایان، لهڵ خۆیاندا ھن گه ندا له ری براكوژی فینله شۆرشی رووسی و شه

ترین  وره  گه1923 ھاوینی سای  له. بی سودی بن ده  جوانترین شیعری ئه یه وانه  له  جوانی نووسیوه، كه شیعری ھنده
نی  مه ته ر له  ھه  که وه نته رده سه  وه خۆشییه و نه  ئازاری ئه ک سایدا به نی سی و یه مه  ته شاعری نوخوازی سودی، له

                                                                                              . تووشی ببوو وه  ساییه شازده
 

 گوننار ئکلۆف
ن چل ساڵ،  مه  و پیاوکی تهوپنج سان ن بیست مه  ستۆکھۆلم، کچکی ته ی رابردوو، له ده تای سانی سه ره سه 
  که پیاوه.  ھاتبوو وه ژاره  خزانکی ھه ش له که ند و پیاوه مه وه ند پشتان ده  چه  خزانکی به  له که ژنه. ومرد  ژن بنه ده

ک  گیرا ووه کاندا رزی لده نده مه وه نو چینی بۆرژوا و ده له. کی زۆری قازانج کردبوو یه زانکی وریا بوو، پاره بۆرسه
     .گوننار کوڕکیان بوو و ناویاننا 1907یلوولی   ئه25   له ومرده م ژن ئه. کرد دا ده گه فتاریان له ھاوچینی خۆیان ره

                    
ن و  مه  ته کی زۆر له ن جیاوازییه  نوانییاندا ته له. دا، دایک و باوکی ناکۆک بوون''گوننار''تای ژیانی مندای  ره  سه له
زی  بوو، حه یخۆر نه باوکی ئینجیلخون بوو، مه. بوو ڕی ئاینییشیاندا ھه ی ژایان و باوه  شوه کو له بوو، به کیان نه ه چه ره
نی گوننار  مه ته. وبر بوو ر و شه ده دایکیشی ژنکی جوان و جاوله. ویست ی زۆر خۆشده که کرد و کوڕه ی ده که  کاره له
                                                                                     . باوکی مرد و کهشت ساڵ بو ھه

بی  ده  ئه زی له یی بوو، زۆر حه  خوندکاری ئاماده تی الویدا که ڕه ھه له. رخوندن  به  و خرایه وه گوننار الی دایکی مایه
رجوومان  ته''تی  تایبه دڵ بوون، به بی زۆر به کانی ئیبنولعاره شیعره. دکر تی ناوین و موسیکی ھیندی ده رۆژھه

                                                                                                     .ی وی''شواق ئه
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ندرێ برتۆن مانیفستی  بوو، ئه مژ نه  له وکات ھنده ئه. کات ری پاریس ده فه کجار سه مه  بۆیه1925سای 
  موو دنیاوه  ھه له. ی کولتووری بوو وه ندی چاالکی و بزووتنه به م پاریس مه وده ئه.  کانی بوکردبۆھوه سوریالییه

                                                                            .ند روویان لی کردبوو رمه ر و ھونه نووسه
 گۆڤار و  ر زمانی سودی و له  سه رگرایه کانی وه نسییه  فره مکی زۆری سوریالییه رھه تای سانی سیدا، به ره  سه له

                               . نامن یه وه م بزووتنه ڕی به کاندا باوه ڕستی سییه  ناوه له.  وه کردنه کاندا بوی ده رۆژنامه
بی سودیدا،  ده  ئه و له ری ئه کانی و کاریگه مه رھه  کار و به  زانکۆی ئوپساال، بۆ رزلنان له1956تای سای  ره سه

ۆی و کورسی ندامی خ  ئه ش کردی به'' کادیمیای سودی ئه '' دابوو که مان ماوه ھه له. دات ی ده''دکتۆرای رزلنان''
 نیرۆدا و   بوو که وه ر دژی ئه کادیمیا بوو، ھه ندامی ئه  ئه ی که  ساه و ده ی ئه ماوه له. وا بینی ی په ژده  ھه ژماره

  ستی له  و نیرۆداش ده شۆلۆخۆف ھاوکاری ستالین بووه: یگوت گوننار ده. یان بدرت''نوبل''تی  شۆلۆخۆف خه
                                                                                        . هبوو کوشتنی ترۆتسکی دا ھه

.  تی نووسیوه ی رۆژھه سیده دا س قه یه و ماوه له.  ترین سرووشی شیعریی بۆ ھاتووه وره  کۆتایی سانی ژیانیدا گه له
                                                   .تی ناسراون ھهنتینی و رۆژ  شیعری بزه بی سودیدا به ده  ئه  له که
رجارک  ھه: تی وان نووسیویه کک له برد، یه می شیعری سودی ناوده  رووی ھاوده کان گوننار ئکلۆفیان به گره خنه ره
                                      .گۆڕێ وتی خۆی ده کات، شیعری سودی ره  ئکلۆف دیوانکی نوێ چاپ ده له
ی رابردووی سود،  ده کانی سه ره  گه  شاعره  له ککه  یه  دی گوننار ئکلۆف، که وه م ئازاره ده  به1968 ئاداری 16  له
                                                                                                    . وت  لدان که له

 
 

 ئارتور لوندکڤیست
.  ببیسترێ ده ندان سه  چه نگه  ره نگک که ، ده بی سودییه ده ی ئه وره نگکی گه ، ئارتور لوندکڤیست ده  زتره ده نیو سه

  ژیانی جوتیاریی  به بۆیه. ر  نووسه یزانی ، یان راستتر بیاری دابوو بب به ، ده وه کارییه رزه می ھه  ده ر له و ھه ئه
خۆی  ڕی به م ئارتور باوه ر کارکردن رایبن، به سه  و له وه  نووسین دووری بخاته ویدا له باوکی ھه. ی نامۆ بوو که خزانه
  .بژرێ یویست خۆی رگای ژیانی ھه بوو، ده

وتی  ستکه  ده یانی به تا دوا رۆژی ژ وساوه له. ب  ستۆکھۆلم جنشین ده چ و له رده ماڵ ده نی بیست سایدا له مه  ته له
 ژیانی خزانداری و منداڵ  ب دوورب له ر، ده ک نووسه  وه یشت، که  گه و راستییه ئارتور زوو له. نووسین ژیا

   به م که به. گرن  رگای کارکردنی لده  بوای وابوو، که چونکه.  وه بته ی لنه وه ھن و نه بوو ژن نه ده. کردن رده روه په
بت و خۆیان بۆ نووسین  مارییا رازی ده. ت  مندایان نه یخوازێ که  ده رجه و مه ب و دواییش به ڤینن ئاشنا دهمارییا 

  .ستیپکرد تییان ده رییه تای ھاوسه ره  سه مه به. ن که رخان ده ته
 شیعر و چیرۆک، رۆمان و  شتا کتب چاپبکا، که یشت ھه  راگه وه ر به شتاوپنج سای ژیانیدا ھه ی ھه ماوه ئارتور له

  .بی بوون ده ی ئه وه  و لکۆینه خنه ره
ری باسی  وام نووسه رده به.  وه ته کانی جیھانی دۆزیوه وره  گه ره  نووسه  زۆر له ی که رانه و نووسه کک بوو له ئارتور یه

ست  وبوو سانی شه ئه. نووسین ر ده سه ی له وه ر زمانی سودی و لکۆینه  سه گایه رده کانی وه مه رھه ، به وه دۆزییه ده
ریان نووسی و پاشانیش  سه ی له وه ر زمانی سودی و لکۆینه  سه رگرایه ی وه'' پاپلۆ نیرۆدا و ئۆکتاڤیۆ پاز''کانی  شیعره

  .دا ره م دوو نووسه تی نوبل به خشینی خه  به بوو له کی ھه ره رۆلی سه
ر زمانی سودی   سه رگایه کانییان وه نسییه  فره ننار ئکلۆف شیعر و مانیفستی سووریالییه سانی سیدا ئارتور و گو له

 گوننار ئکلۆف مرد، ئارتوور 1968 سای  له. ری سودی ب و ھونه ده  ناو ئه کانییان ھنایه ی سووریالییه وه و بزووتنه
. ڕا موو دنیا گه ر ھه  ھه ک که یه ڕیده بی بوو، گه ده ی ئه ڕیده ترین گه وره ئارتور گه. کادیمیا ندامی ئه  ئه بژردرا بب به ھه
. کی ژیان بوو ، ۆویستییه وه ک خوندنه رکردن وه فه و، سه بۆ ئه.  کانی خۆی کردووه ره فه زموونی سه  نووسین باسی ئه به

  . ت قیقه و حه ره دوو رگا بوون به
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