
ماهر ستار
شثرزة ديمةنَيكي  هونةر مَيذوى 
ــي ــةردةســت ــةب ــات دةخ ــةران   ــط ــي ن و 
لةبوارىطةشةكردنى ئةومَيذونوسانةى
دةكة توَيذينةوة وفةلسةفىدا زانستى
ية ثرَوسة لةم دوبوارةدا ن.واديارةكاركردن
ئةنجام بةباشي هَينةرة طةر رهةم بة كي
ثَيشكةوتوة،لةكاتَيك بزاوتَيكي بدرَيت.ئةمة
ثرَوسةي دةخاتة  كةلَين  دواكــةوتــن 
ضةمكة ئةم لةهونةردا بةردةواميةوة.بةَالم
بون دروســت ــةوةى ئ لةبةر جياوازترة
يان قوتابخانةيةك هةر وضةسثاندني
بةهَيدي ثةيوةستة هونةري  رَيضكةيةكي
ثَيشضوون. لةبةرةو دواكةوتني هَيدي
هونةري كةهةرقوتابخانةيةكي جطةلةوةى
دا رايى خَوي لةجَورَيتي رَيبازي كامَل بوون
تواناى بَوخَوي مَيذونوس دةكات.رةنطة
ئةم بووني دروست وةضَونَيتي راظةكردن
شَيوة نةبَييت.بةهةمان جوالندنةوة جَورة 

يان رَيبازَيك هةر بووني  دروست لةطةَل
بزووتنةوةيةكيهونةريثرَوسةيروخاندنى
كامَل ضةمكي هةروةها ثَيدةكات, دةست
نةوةكان بةجَوريك نةتوانَيت رةنطة بوون
بةَلكو خاوَينكاتةوة ضَيذيان  يان فَيربكات
تةماشاي طةر ضيرَوكة بةثَيضوانةوة.هةمان
هةَلكَوليني ) بكةين يان السامي الخزف )
ئةليزابيسي درامايةكي ــ ئةنجةليكي
ياسايةك ظينيسي.لةمةر نيطارَيكي ياخود
دا بةكومةَل هونةري  مَيذووى  كةلة
وةكو تَيبينية  وشايستةي هةية بووني 
هونةرمةندة،ئةمة كةسايةتي ذياني ياساي
بَو فاكتةرَيك نةبَيتة ياساية كةئةم وادةكات
دةبَيتة بةَلكوبةثَيضةوانةوة بةرةوثَيشضوون
هاوسةنطي دواكةوتن.لةكاتَيكدا هَوى
لةطَورانداية. هةميشة ئيستاتيكي جيهاني
مَيذوى مةزنةكاني فةيلةسوفة بةَلَي
ئةوةى لةمةر دةَلَين هونةر هاوضةرخى
هةية.بوية ــارةى دةرب باشمان زانيارى

بةَلكو نابَيت شَلةذاندن تووشى نووسةر
لةزانيارى كةدةيزانَيت ئةوةى بةهَوى
ميذووة. بةو سةبارةت مةعريفيةكان وشتة
تَيطةيشتن قابيلي شَيوةيةك بةهيض
هاتنة سةربارى نية وةبةيةكةوةبةستن
وضةَلةمة. وتةنط بةربةست ثَيشي
ماوةيةكى بَو نزيك تَيروانينَيكي ثاش
جةوهةريةكان شتة تةنها دةتوانين زَور
رودانى لةزانيني هَوى بين ببينين.وكارا تر
مَيذوو نووسينى وةكوخَوى.دواتر شتةكان

رَوذنامة. نووسينى نةوةكو
كة وابَلَيت ئَيستا نوسةري وانةية لة
سةرنجي وةلةنزيكةوة  زَور يةكي بَوماوة 
راستيانةي ئةو دابَيت راستيةكانةي
هاوضةرخةكاني بزاوتة ثَيكهَينةري كة
كةضي وثةيكةرسازية. نيطاركَيشان
بووني كردني تَيبيني ئيدعاي ناتوانَيت
مَيذوةدا.بةَلكو لةم  بكات  ياسايةك هيض

لةيةكيك ( كَولينوود ) بةثَيضةوانةوة،
دوبةرةكية ئةو دةَلَيت: لةبَوضونةكاني
بةشاني شــان كة وبنةرةتية، خــودي
جَيطايةكي بةكَويةوة دةبَيت مَيذوودرَوست
بابةتةكةي نية لة مَيذوي ءئاشكراي روون
نوَي هونةري بَلَيين ئَيمةدا،دةتوانين
دةضَيت لةباوكَيك ( الحديث الفن )
بَو وةهيضيان بةجَيهَيشتبَيت مناَلةكاني
هونةر وادةكات نةهَيَالبَيت.ئةمةش بةجَي 
بةردةوام تَينةطةيشتن  وثاش بةرَيكةوت 
دروستكردني تواناي بَيت،هةروةها
طةرلةرَيطاي نابَيت ثةيوةنديةكاني
لةهونةرداهةبَيت كةثسثَوري فةيلةسوفَيك
طونجاو، ثَيناسةيةكي وةبتوانَيت

بَوبكات. ويةكالكةرةوة
هونةر ئةوفةلسةفةية كةثَيناسةي ئةمة
سونطةيةكة ودةَلَيت((هونةر ــات دةك
وَينةيةكي وةكو لةجيهان بَوتَيطةيشتن
كاتداضةندين بــيــنــراو)).لــةهــةمــان
بَوتَيطةيشتن جَيطرةوةي تري سونطةي
بةكَوك دةتوانين لةهونةرداهةية.هةروةها
جيهان وذمارة، هَيما لةسةرضةمكي بوون

تَوماربكةين. وروداوةكان بثَيوين
تاوةكوئَيستا ثَيويستية هونةرتةنها

تَيكةَلي وناتوانين  ماوةتةوة بةزيندووي 
ئةو بكةين.هونةرمةنديش تري كردةوةكاني
دةطرَيت لةخَو كةتواناوحةزَيك كةسةية
بينراوةكاني ثَيبةرة ثةي بَوطَوريني
وهةميشة شتةمةني، شَيوةيةكي بَو
بينراودا جيهاني لةسةر ثرسياردروستكةرة

بينينةوة. لةرَيطاي
هونةرمةند لةكردةوةي  يةكةم  بةشي
طــوزارشــت ــش ــي ودوةم ــة ــردن ــةي ب ث
كةثةي دةكات شتانة لةو كردنة،طوزارشت
بةوةي ثةيبةرة ديكة ثَيدةبات،بةواتايةك

دةكات. لَي طوزارشتي
مَيذويةكة بةطشتي هونةر مَيذوي
بصرية مدركات ) بينراو ثَيبردني لةثةي
مرَوظـ بينيني طرتووة،هةروةها وَينةى (
جَوراوجَورةكاني. بةشَيوازة بَوجيهان
(بدائي) سةرةتايي كةسَيكي  ثَيدةضَيت
رَيطايةك تةنها وبَلَيت:طةر بهَينيتةوة بةهانة
كةبَويةكةم ئةوةية جيهان بَوبينيني هةبَيت
هةَلدَيت،بةَالم بةدونيادا ضاوي مرَوظــ جار
تةنها ئَيمة نية،لةمةرئةوةي ئةمةراست
كةوافَيركراوين دةبينين شتانة ئــةو
دةبَيتة بينينة ئةم بيبينين،لةكاتَيكدا
بةشَيك وهةَلبذَيردراوةيةكي دابونةريتَيك
بينيني ئارةزوي بينراودا.هةميشة لةكَوي
حةزمان خَومان كة دةكةين شتانة ئةو
سنوردار ئةوشتانة لَييةتي،لةكاتَيكدا
سةثَينراو ياساي بةكَومةَليك نةكراوة
خَورسكي لرَيطاي بةسةرضاودا،نةك
ئةوحاَلةتة وةكو مانةوة خَوشةويستي
خواستَيكة هةية،بةَلكو بووني كةلةئاذةَلدا
جيهانَيكي ناني بونيات يان دَوزينةوةي بَو
دةبَيت ودَلنياي.لةمةرئةوة ثرلةمتمانة
لةراستيةكان طوزارشت  بينينةكانمان 

هونةر دةبَيتة، بكات.بةم شَيوةية
راستيةكان. بَو نةرَيك بونيات

دةَلَيين ثيَي ئةمةي تَيدانية طوماني
لةئَيستادا. هاوضةرخ هونةري بزووتنةوةي
بيروهزرَيكي ونةخشةسازي بةهةوَلدان
كةجيهاني فةرةنسي نيطاركَيشَيكي
دةستي دةبيني بابةتي بةشَيوازَيكي
ثَيكرد،وهيضنهَينيةكلةموشةدانية،جيهان
بةشةي ئةو بو،يان سيزان بينيني ئارةزووي
وةكوبابةت،بةبَي لَيدةكردةوة بيري ئةو
يان ورد هــزري هاتنةناوةيةكي هيض
بة ئيمثرسيَونيزمةكان الوازةكان، سَوزة
جيهانيان تةماشاي خوديةوة نيطايةكي
بَوضونة لةرَيطاي جيهانيش دةكرد،هةروةها
ناساند.هةمو ئةواني  بة جياوازةكاندا خوَي
بَونةيةكوَيناكردنَيكيدياروجياوازيبةجَي
وثَيطةيشتنيان،بَوية زانين لةسةر دةهَيشت
هونةري كارَيكي بَونةيةك لةبَوهةر
ــارةزووي ئ سَيزان جــيــاوازدةكــرا.بــةَالم 
بريسكةدار شتة رووي  وةالخستني
بةرةو رَوشتن لةمةر دةكرد ونةنطَيكاني
لةذَيرئةو راستيةنةطَورةكان.كةهةميشة
بةدي كورتةدا  بريسكةداروتةمةن وَينة 
بةرةنط دةخستن دةري وهةستةكان دةكرا
    (  kaleidoscope) طَوراو وشَيوةي
فى (الموجز كتَيبى لة وةرطرتن بةسود
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بة ثَيويستى دى ضاالكييةكى  هةر وةك هونةرى  كارى
ئاَلوطؤِرى تاكو هةية  فرةجؤر هةمةاليةنةو  ثةيوةندى رايةَلى
الى بكات، كامَلتر دةوَلةمةندترو بةرهةمةكان روانينةكان
اليةنة ئةو طرنطى بة هةستيان خؤيان هونةرمةندان خؤمان
دروستكردنى هةوَلى دةسةآلت حكومةتء ثَيش كردووةو
ض داوة، نوَييةكانيان ئةزموونة طواستنةوةى ثةيوةندىء

ثَيضةوانةوة. بة يان دةرةوة بؤ خؤمان الى بةرهةمى
تَيكةآلوبوونةء بة ثَيويستى بةرهةمةكةى هونةرمةندو
هونةر سروشتى دةكات، خامؤشء كثى طؤشةطيرى دابِرانء

روانينةكانة. ئاَلوطؤِرى تَيكةآلوبوونء كرانةوةو
تؤكمةى بةرنامةى دةبواية كة رؤشنبيريية وةزارةتى ئةركى
لَيى كولتوورةوة بةرذةوةندى  روانطةى  لة هةبوايةء  ئةمة بؤ
ناسياوَيتىء خؤمانةو لة دوور ثالن، بةثَيى ساآلنةء  بِروانيايةء
كةسى شياوء ثرؤذةى بة خزمَينة، خزم كةسايةتىء ثةيوةنديى
ئةو بةسةربكردايةتةوة، جياجياكانى بوارة طشت شياوى
زؤرى هةرة بةشى ئابَلوقةى كة تَيكبشكانداية بةرزةى ديوارة

داوة. ئةم وآلتةى داهَينةرانى خؤنةويستى
مشوورى كة  داوة هةندَيكى هانى زةرورةتةشة ئةم  هةر
بؤ رَيطة كةسايةتييةوة ثردو ثةيوةنديى لة رَيى بخؤنء خؤيان
هةوآلنةش ئةم كة شوراية، لةو دةربازبوون لة بدؤزنةوة خؤيان
لة ثَيش هةموو تَييدا تاك بةرذةوةندى هةوَلى تاكة كةسييةو

دييةوةية. ئامانجةكانى
خةرجييةكةى ئةنجامدا لة تاكةكةسييانةش هةوَلة ئةم
حكومةتدا، ملى بة دواجار هةر دةدةنةوة بؤ جياجيا رَيطةى بة
كةسَيكى بةرثرس، دةزطا، يان وةزارةت رَيى لة ئةوانة ضونكة
كارةيان بةو حزبةوة يان حكومةت  لة دةســةآلت خاوةن

هةَلدةستن.
ضاالكييء طةر دةَلَيم  خؤيداية جَيى لة  ثرسيارَيك
ضارةكَيكى هَيندةى لةوانة كةسَيك هةر بةرهةمى كارو
هةبَيت، نةتةوةييمان بةرذةوةندى بؤ سوودى خةرجييةكةى
كة ئةوانةش لةوانيشء خؤشى  دةست  لَيرةوة من ئةوة

دةكةم. كردووة مةيسةر بؤ كارةكةيان
لةطةأل بةرهةمَيكيشى (ئةطةر كةسةكان هَينانى هاتنء
ملى بة مةسرةفةكةى دانةوةى  ثاشانيش  لة  ئَيرة، بؤ بَيت)
رؤشنبيرييةو وةزارةتى كةمتةرخةمى ديسان هةر حكومةتدا،
بؤشايي كة بــوارة ئةو بؤ كارنةكردن لة بةرنامةيية بآ 
بةرذةوةندييةكان خاوةن بؤ هةالنةش  ئةو كردووةو دروست
ئةو بؤ ثرؤطرامى ثالنء وةزارةت لةوةى جطة دةِرةخسَينَيت،
دةكرَين خةرج بؤ ئةمة خةرجييانةش نييةء ئةو ثآ سةردانانة

ناطرن. خؤيان جَيى
ئةركى وآلت كولتوورى  هونةرو هاتنى تةنطةوة  بة
ثالنى ئةويش هةر دةبَيت بؤية رؤشنبيريية، ــى وةزارةت
بة هةبَيت بوارانةى ئةم  داهَينانةكانى ئاشناكردنى  ناساندنء
بَيطومان دةكةن، ئَيمة وآلتى سةردانى كةسانَيك كة ميوانء
ميزاجء بة تاك وةك كةسَيك ئةوة نةكات ئةمة وةزارةت طةر
كة دةكات، دروست ميوانةكان بؤ كؤنتاكت خؤى بؤضوونى
هونةرو بزاظى  طةشى رووى ناثَيكَيتء مةبةست زؤرى  بة

ناطات. وآلتة بةو ميوانانة ئةم رةسةنى كولتوورى
ثرؤذةكانى بجوَلَيتء رؤشنبيرين وةزارةتى ضاوةِرَيى بؤية
ميللةتةكةماندا باآلى  كولتوورى هونةرو بةرهةمى ئاست لة
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