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بيرمةند کةفةيلةسوف، ميتاَلة ساردي ئةوة
ميتاَل ساردي بةوةي دةترسَينَي، هونةرمةند و
دنياي و خود لةنَيوان تؤبزکارية گرَيبةندة ئةو
ئازادي بةرامبةر لةتاوانکاري  جؤرَيکة  هةبوودا،
(سوبيکةتيڤيةت)، خودگةرايي ئازادي يان خود،
ئازادي) (درةندةي بةستنةوةي لة جؤرَيکة ياخود
باس کاتَيک هابرماز) (يورگن ژياندا. لةنَيو
دةستي کةلةئاهةنگَيکدا دةکات، لة(ئادؤرنؤ)
بزانَيت بَيئةوةي  دةکات،  ميوانَيک درَيژ بؤ  تةوقة
لةجياتي براوةتةوة. هةردوودةستي ميوانة ئةو
دةدات ساردة ميتاَلة لةو  دةست وپةنجة دةست
ساتةوةختة ئةو ميوانةکةية.. دةستکردي کةقؤَلي
وة چاپلن) (چارلي لةاليةن ئادؤرنؤ داچَلةکينةي
جةستةيي خَيراي پانتؤمايمي و دةکرَيت رزگار
ساتي ئةو دةرةوَينَيتةوة..هابرماز داچَلةکينة ئةو
ئادؤرنؤي سارديةي ئةو ميتاَلة، دةستلَيداني
ئادؤرنؤ لةاليةن سارديةي  ئةو  دةکات، وةسف
پرنسيبةکان) (ساردوسري بةساتةوةختي
لةگةَل بةريةكکةوتني لَيرةوة پَيناسةکراوة.
خودي پرنسيبي  :(سارديي ميتاَل ساردي 
شفيتز ئاوس ئةگةري کةبةبَي ئةو هاوَالتيـبوونة،
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بةئةرک  هةستکردن تةنها  خودةي ئةو  
ئيدؤلؤژي چةتري لةژَير قوَلبوونةوةي و دةکات
دياريکردووة بؤي کةدةسةَالت بةهاوَالتيبوونَيک
سةردةم تاواني دِرندةترين لةوپرنسيبانةوة و
ئةو قؤَلةدةستکردة ئةو ميتاَلي ئةنجامدةدات.
ئاماژةبؤکراو، بؤچةندةها ئادؤرنؤ الي ئاماژةية
بيرةوةرييء و بيرؤکة و ئيديا بؤچةندةها
ئةو لةبارةي هابرماز دةبات. فةلسةفي گفتوگؤييء
ساردي دةَلَيت: وة (ئادؤرنؤ) کةسيةي ئةزمونة
لةئادؤرنؤ کاري بةنائامادةيةوة  زؤر  ميتاَلة ئةو

کردبوو..(ه.س.پ).
فيگوارانةدا دةموچاوء لةم ميتاَل ئيدي
پرنسيبةکان) بة(ساردي  هةستةمان  ئةو
فيگورةکان لةبةستنةوة شَيوةيةکة الدةهاروژَينَيت،
تةختةکانيش ئةوةي وةک هةر بةتةختةوة،
بووني خاوةني  و ئَيستا لةدنياي بن بةشَيک 
ئةو سةختي نوَينةرَيکي بةَلکو نةبن، خؤيان
کةلةنَيو بن  رؤتين و رؤژانة ژياني پرنسيبانةي 
بةردينانة فيگورة لةو هةندَيک ئامادةن. شوَيندا
لةنَيو ئامادة جةستةيةکي جةستةن، لةشَيوةي
ئةو نةک خؤيانن، ئةفسانةي خؤياندا پَيچةکاني
تاکرةهةندي مانايةکي کةراستةوخؤ ئةفسانةيةن
وةک جةستةن ئامادةي بةَلکو بةرهةمبهَينن،
و پةنا و لةپَيچ  خؤي،  سروشتي  وةک  ، خؤي
جوَلةيان توانيويةتي بةهادين خؤيدا. شَيوازي
تةنها ئةو کاري ئةوةي  وةک هةر  پَيبةخشَيت،
نةک بةردا، لةنَيو بَيت جوَلة دؤزينةوةي

بةخشيني و بةتؤبزي  بَيت  ژيانَيک  دروستکردني 
لةبةرد!. بَيت چاوَيک و دةم

ماترياَل  پةيکةرتاشيندا و داتاشين لةکاري  
بةردينةکاني کارة وسومبؤلةکان، بةشَيوة دةکرَيت
نةريتي تراديتسيؤنة، ئةم بةپَيچةوانةي (بةهادين)
بةردةکان ناو ژياني هةوَليداوة بةزاندووةو باوي
بسةپَينَيت. بةسةردا ژيانيانيان نةک بدؤزَيتةوة،
خؤي بةشَيوةيةک بةردةي هةر ئةوةية لةبةر
دةموچاوو ئةو سروشتي کةلةگةَل نمايشدةکات
خؤيةوة کةلةناواخني دةگونجَيت فيگورةدا
هَيناويةتة بَلَيم واية باشتر دؤزيويةتةوة، هونةرمةند
کاري وةک ئةمة  بينراو. نمايشَيکي ئاستي  سةر
بينراودا، دياري کةلةنَيو وةهاية فيکري ئةدةبيء
ئاسايـبووندا، لةنَيو و  دةدؤزرَيتةوة  نةبينراو
بةَالم دةهَينرَيت. بةرهةم نائاسايي بيرؤکةي
ميتاَل (بةهادين) ئةمانةدا هةموو لةگةَل
فيگورةکاني پابةستکردنةوةي بؤ بةکاردةهَينَيت
کؤمةَلگةي رؤژانةوة،بةپرنسيبةکاني بةژياني
بةدمةستية بةو (شمةکخؤري)، مؤدَيرني پؤست
بةکرينء خوماربووة  ماترياَليزمة و شمةکخؤري 
نةک سروشت بؤ گةِرانةوة لةجياتي تةکنةلؤژيا،
چةمکةي بةو  بةَلکو ، يةکةي  (رؤسؤ) بةچةمکة 
پَيناسة خؤتدا  سروشتي خودي کةلةگةَل 
خؤت تةنها  ساکار، بةزمانَيکي بيت خؤت بيت، 
بةشي زؤرةمليةکاني و  لةتؤبزي دوور بيت
زؤربةي بةَالم خؤت. دةرةوةي جيهاني ساردي
بةساردي ، مةحکومن بةساردي ميتاَل فيگورةکان

پرنسيبةکان.
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پَيشانگايةدا کةلةم بةرد لةسةر لةکاري جگة
ئةوةي هةروةک هةبوو، الوةکي ئامادةگيةکي
بن بةشَيک  بةردينانة فيگورة و وچاو دةم ئةم 
رووداوةکان، لةدةرةوةي شتةکان، لةدةرةوةي
کاري ئاوةها پَيشانگاکة، خودي لةدةرةوةي
فيگورة دةموچاوو لةتةنيشت تةختةش
بةَلَي هةبوو، ترسناکيان بوونَيکي بةردينةکانةوة
و (درةندةيي رادةي دةگاتة تاوةکو ترسناک
تةختةدةرگاي ئامادةبووني  ئةوة بةربةريةت)!. 
رووبةري بَلَيم وةهاية چاکتر ياخود گةورةن،
خؤيان پايةي  کةلةسةر گةورةن تةختةي 
لةشَيوازي بةَالم دةچن لةدةرگا راگيرکراون،
نين!، وةها  لةهةندَيکيشياندا مرؤڤدان، فيگوري 
بةئامادةبوونَيکي راگيرن تةختةي رووبةري تةنها
دةَلَيم ديسانةوة بةَلَي رةنگةوة، بةربةريانةي

دةرگا ئةو نوَينةرةکانيان ترسناک، بةربةريةتَيکي
پَيشانگايةکةدا کةلةنَيو فيگورئامَيزانةن و رةنگاَلة
لة بوون جؤرَيک نمايشدةکرد، خؤيان
سپـيةکاني رةنگة وهةواي کةش رةقکردنةوةي
ئةوة هةر نةک  (خاک)، پَيشانگاکةى تابلؤکاني 
لةدژي لةئؤپؤزيسيؤنَيک  بوون جؤرَيک بةَلکو 
تابلؤکان جيهاني سپياتي زاَلبووني و سپي ديواري
سةرسام من پَيشانگاکة.  هةواي کةشء  بةسةر
پَيشانگاکةداية، لةنَيوةندي دةرگايةي دوو بةو بووم
دةبةستةوة ماترياَليان دنياي ديکةي بةشَيکي
دوو سپي، خامي سةر ئةبستراکتي  بةدنياي
لةنَيو بوون مرؤڤ کةفيگوري فيگورئامَيز دةرگاي
دةرگاکاندا، لةنَيو بوون مرؤڤ ئةوانة نةخَير رةنگدا،
بوون، بةدةرگابووةکان)  (مرؤڤة ئةوانة ياوةکو 
هَيَلکاري کاَلبوونةوةي و راوةستان چةمانةوةو
دياري پَيناسةي دةرگاکاندا، رةنگي لةنَيو جةستة

بوون. بةهادين داهَينةرةي کارة ئةم
درةنگةي ئَيوارة ئةو ساتةوةختي لةيةکةم
شةراب خواردنةوةي لةگةَل ئاڤَيستادا، لةگةلةري
فيگورو ئةو نَيوان لة بيرةوةريمان نيوةشةو تاوةکو
بةسةر خؤي دةکردةوة، درَيژ خؤي تابلؤيانةدا
شؤردةکردةوة. لةبيرچوو و پَيوار زةمةنَيکي
جةنگة زةمةني بؤهيميةتي عةبةسء لةزةمةني
سةهؤَلةکةو جادةي بةعسء بَيهودةيةکاني
(باخچةي نابوو کةناومان بچوکةکةمان، باخچة
شانؤکار و نوسةر هاورَي زؤربةي وجود)،
و عةبةسي و شَيوةکار و  چيرؤکنوس و وشاعير
لةوَي ئَيواران پةرةسَيلکةي وةک هونةرمةندةکان،
هةَالتوويي سةربازي زةمةني و کؤدةبووينةوة
هونةر لةمةر گفتوگؤ لةبةردةم لةوَي خؤمان
باسي ئةمانةي هةموو دةبرد. بةسةر ئةدةبدا و
کةجارجارة تَيرامانةم لةو  بوون بةشَيک دةکةم
(مرؤڤة سةيرکردني و خواردنةوة شةراب لةگةَل
ديکة جارَيکي بةهاديندا، بةدةرگابووةکاني)
گووتةني باز)  (ئؤکتافيؤ و دةبري زةمةنيان 
بةئَيستادا، دةکرد خؤيان زةمةنةوة) (لةپَيش
ئةوَيي و ئَيرة زةمةني لةتَيکشکاندني بوو جؤرَيک
سلَيماني ئةوَيي رؤژهةَالت، ئةوَيي  جوگرافي، 
مةنفاي ئَيرةي و  سةهؤَلةکة جادةي  ئةوَيي و
ئَيرةي و ئةقَالني زَيدة ئةَلمانياي ئَيرةي شوَين، 
کاپيتال، پؤست و مؤدَيرن پؤست ئةوروپاي

ديسپليني ئَيرةي مرؤڤ، بةماشَينبووني ئَيرةي
راتسيوناليةت، وپالنرَيژي وکار شوَين و کات
خوماري و ئةقَالنيةت ميتاَلي ساردي ئَيرةي 

شمةکخؤري.
شوَينانة و جوگرافيا و دووزةمةن ئةم
منء کةلةنَيوان دةبوون ساتةوةختة  ئةو تَيکةَلي
ئةوةي وةک هةر وةستابووم، دةرگارةنگاَلةکاندا
ديکة ئةوي  بؤ لةدةرگايةکةوة بين خؤمان 
وةک هةر ئةويتر،  بؤ لةسنورَيکةوة رابکةين. 
بَيت مةحکوم  ئَيستامان رابوردوو ئَيمة ئةوةي 
زةمةني کاتء شوَينء دةرگاکاني لةنَيو بةژيان
بنَين، هةنگاو ئةويديکة بؤ لةدةرگايةکةوة هةبوودا،
بةدةرگاکان، بَيت مةحکوم  قةدةرمان  بةجؤرَيک
خةونةکانمان، لةدواجاردا  بةَلکو ئةوة،  هةر نةک
لةنَيو هةبوونمان جةستةو هَيَلکاري گؤريني
خؤي دةرگاکانةوة لةچواچَيوةي ژياندا،
ترسناکي پةيامَيکي ئةمة بکات.. سکَيچکاري
هونةرةوة لةرَيگةي لةپر ئاوةها بةربةريةتَيکة،
ئةو لةوديوو و  دةکات سنووربةز هةبوو  زةمةني
نمايش خؤي هونةريةدا کارة ئةم لةنَيو سنورةوة

دةکات.              
پَيشانگاکة، لةدواي لةوةدابوو سةير
کةدةتوانم گاَلتةجاريانةوة، بةبزةيةکي بةهادين
بچوَينم، هونةمةندي بَيتاواني بةگاَلتةجاري
دةچمة بةوةي لةهةستکردن بةجؤرَيک
مايستةري بةهادينيش و  گريکي پةرستگايةکي
لةدةستة ئاوةها ئةنتيکاية، پةرستگايةي ئةو
ئاوةهاي کاري چةندةها ژَيرزةمينةکةيدا،  چةپي
هةندَيکيان نةبوو. دةرگاي تةواو چةندةها نيشاندام،
ژَيرزةمينةکةيدا نسرمي لةنَيو الکةوتوو و نارَيک
کاري چةندةها ئةوانة نابوو.  بةديوارةکةوة  پاَليان
چاوةرَيي بةهادين، لةبةرامبةر بوون، جؤرة لةو
خوَلقَينةرَيک بةهادين بوون. خؤيان تةواوکاري
بوو، سةرسام خؤي بةخوَلقاوةکاني لةبةرامبةر بوو
لةسةر ئةوةي نةبَيت!. لَييان ترسيشي هاتوو گةر
رةنگةبوون هارمؤني کراوبوون نمايش تةختةکان
تةختةکان کاري لةسةر گةرمةکانيةوة،  بةتؤنة
لةگةَل شين تؤخ،  قاوةيي  تؤخ،  سووري  رةنگي
ئامادة شوَينيان داکوتراودا، بزماري تةنةکةو پارچة
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( شيَوةکار حةمةبةهاديني خاکي پَيشانگاي بؤ (خويَندنةوةيةک


