
قةرةداغى زؤزك

ثةيك- هةفتةنامةى )ى ٩ ) ذمارة  لة 
كؤمةَلة ِرةشيد  حةمة نةبةز كاكة  دا
طرتووة ( زؤزك ) لةمن ِرةخنةيةكى
ظَيستيظاَلى لة كردن بةشدارى بة سةبارةت
ئةم باسى دوبارة من نية طرنط كة نةمسا
ئاماذةى نةبةز كاك كة بكةمةوة طةشتة
و شاكار طؤظارى لة منيش و ثَيداوة
ضةند ــى وةآلم ــردا ضــاودَي هةفتةنامةى 
دواين ئةمة ِرةنطة ، وة داوةتةوة ثرسيارَيكم
موزيكى ِرةخنةى لةسةر بَيت من بابةتى
نين بنياتنةر ِرةخنةكانمان ضونكة كوردى
َلؤكى خةَلكى قسة قسة و بنةماى لةسةر  و
لةم دةور كةسَيكيش هةر و دروست بوون
بكات قسة ترةوة يةكَيكى بةناوى زةمانةدا و
كاك نةبةز ، وةردةطيرَيت يةكسةر بةهةند
زؤرم ِروو، خستؤتة من بؤ ِراستى كؤمةَلَيك
لةمةوبةر مانط ثَينج ئةكرا بةآلم ثَيخؤشة
و هةموو قسة ئةو نةك وةآلمى بدامايةتةوة
ناوى بة دلسؤزانيةوة اليةن لة قسةَلؤكةى
هةمووى كة وةربطرَيت كراوة بؤى منةوة
ثَيش ئةوة بؤ بةَلطةش ، لةِراستيةوة دورن
كة ضاوثَيكةوتنانةية ئةو شتَيك هةموو

. سازدراوة مندا لةطةَل
ئةم كة ثَيكردوة  ئاماذةى خؤى  وةك
دروست طةشتة ئةم  بؤ ئؤركَيستراية 
و ثِرؤظة بة مانطة ثَينج  نزيكةى  واتا ، بووة
كوا طروثة ئةم بوو كةوا ، كردنى ثَيشكةش

تاِرادةيةك كة ؟  هةية ئةرشيفى  و سيظى
طرفت و كَيشة بةندةوة بةالى ئةمانة هيضى
هةموو كردندا ثِرؤظة ميانى  لة بةآلم  ، نين
بؤ زؤزك و مــؤزارت وت دةيــان ــك  ِرؤذَي
خستة ثَيمان كة ، بووة بةشدار تاقيكردنةوة
مانط دوو كة قسةيةى ئةو فرؤكةوة ناو
، مؤزارت بة بوو تةنها دةوترايةوة بةردةوام

..... وابَيت ِرةنطة
ئؤركَيستراليةكانى كارة بةآلمسةبارةتبة
ثَيش ثِرؤظةوة داوايان لَيكردم خؤيان لة من
ئةوانيش و بردن  بؤ  كارم  دوو  منيش و
نوسراوةكةى لة ، هةَلبذارد دانةيةكيان
داواى خؤى ثةيكى  دةَلَيت بؤ نةبةز كاك
نةبوون ئاستةدا لةو كارةكانيش و لَيكردوين
دةستا لةبةر  تريشمان  كــوردى  كارى و 
زؤر من ، هةَلبذاردوة ئةوةمان بؤية نةبووة
يةكةمجار ئةوكارةى كة دةكةم سوثاسى
خؤ بةآلم ، الوازيشة كة كردوة ثةسةند
كارى دةناسم تر كؤمثؤزةرى سَى دوو من
نةوت بةوانى بؤ ئةى هةية ئؤركَيسترايان
الواز موزيكدانةرَيكى قةرةداغى زؤزك ؟؟!!
باش بة خؤم  هةرطيزيش من و خراثة  و
كة بةرهةمةى ئةو بةآلم نازانم و نةزانيوة
نية خــواردن خؤ خراث  دةَلَيت  ثَيى ئةو
زؤر كةسانى ، ببَيت خراث  بمَينَيتةوة كة
كة هةن  ئةزمون ثِر و شارةزاتر لةمن زؤر 
ئةوكات و  بنَيرن بؤ نؤتةكةيان دةتوانم 
، بآلوبكةنةوة بةِروونى وةآلمةكانيشيان
كؤمثؤزيتؤرى طةورةترين لة يةكَيكيش
لة شةش زياد  و بةرهةمةش ئةم كورد كة 
بةرز زؤر و هةَلسةنطاندوة  منة  بةرهةمى
كامكار هؤشةنط د. ) بةرَيز نرخاندوَيتى
سانفرانسيسكؤ ماستةرى و لة ِرؤما كة )ة
كردوة تةواو كؤنتراثؤينتى  و  موزيكدانان
لة كوردى ئؤركَيستراى بةرهةمى زؤر و

كؤنسةرتينؤى ، ئاويةر بةهارانى ) ضةشنى
و سةنتور كؤنسَيرتؤى ، ئؤركَيسترا و تار
( .... و سيمفؤنى ثؤيم دوو و ئؤركَيسترا
كة تاران طةورةكانى كؤمثؤزةرة كة داِرشتوة
خوَيندنيان ئةمةريكا و نةمسا و ئةلََمانيا لة
دةكةن كوردة حةزةر لةم زاتة كردوة تةواو
ئاستى ئةحواَلى هةركةسَيك باشة ثَيم من ،
سليمانيةوة لة  دةوَيت منى دانراوةكانى 
مامؤستا ئيمةيَلى و تةلةفؤن ــارةى ذم

 ١٠ خاوةنى كة ئةدةمَى كامكارى هؤشةنط
هيض لَيبكةن و ثرسيارى كتَيبى موزيكدانانة
ضؤنة زؤزك قةرةداغى تةنها بَلَين ( مةَلَين
لة كؤتايشدا ئاماذة بةوةدةكةم ، ؟ ) بةالتةوة
لة ئةكرَيت ِرؤذهةآلتى كة دانراوى موزيكى
ِرؤذئاوايى موزيكى وَيكضوى و بةرز ئاستَيكى
دةقا مةحاَلة بةآلم ، دابِرَيذرَيت كالسيكى و
ضايكؤفسكى و مؤزارت و بَيتهؤظن دةق و
سودى ئؤركستراسيؤنةكانيان  ئةكرَي  ، بَي
كةلةثورى ميلؤدى بة بةآلم  لَيوةربطيرَيت
و ئاِرَيضاندؤ نةك ِرؤذهةآلتى يان كوردى
ضون كالسيك تةواوةتيةكانى تةكنيكة
مؤزارت و بَيتهؤظن ئَيمة ئةوا وانةبَيت ئةطةر
بطرنةوة لةوان طوَى خةَلك دوبارةدةكةينةوة
زةردةخةنة ئَيمة ضؤن هةروةك ، باشترة
دةقا بييةوَيت ئينطليزَيك كة ئةمانطرَيت
عوسمان وةكو هةورامى طؤرانيةكى دةق و
ِرَيزَيك وةكو ئَيمة بكاتةوة دوبارة كةيمنةيى
فةرهةنط بةآلم وةكو نةك سةيرى دةكةين
سودى كة  (يانى) هونةرمةند وةكو ئةطةر 
ئامَيرى ِرؤذهةآلتى وةرطرتوة و ميلؤدى لة
كلتورى لة سود  مةعريفةتةوة بةو  ئَيمةش
ئةمةريكى و ئةوروثى زانستى و كالسيك

.. دةكةين ناوازة كارى ئةوا وةرطرين
دووبارة تكاية با ِرةخنة لة نؤتةى مؤسيقا

قسةَلؤك. و قسة لة نةك بطرين

كورد ذَيدارى ئؤركَيستراى مايسترؤى حةمةِرةشيد نةبةز بؤ كورت زؤر وةآلمَيكى
سوبحان كامةران

 ثةيوةندينَيوانواقيعو ذيانثةيوةنديةكيمةجازي 
ثةيوةندية ِروي ئةو جؤرَيك زؤر جار بة اليةنة، فرة و
وادةكات لة نَيوان ئةمةش و دَينَيت جياوازو دذ بةرهةم
لَيكضوون هونةردا ئيستاتيكيةكاني كاية و ذيان واقيعي
ثرسيارة ئةو وادةكات ئةمةش هةر هةبَيت، جياوازي و
يان ذيانة كورتكراوةى ومت كت هونةر ئايا كة بكرَيت
ثيشانى ئَيمة بةشَيوازَيكى تر و شتَيكة لةدةرةوةى ذيان
دورو زؤر جياوازييةكي طفتوطؤو ثرسيارة ئةم ئةدرَيت؟
ثرسيارة ئةو هةروةك  دَينَيت، خؤيدا بةدواى  درَيذ
سةبارةت مرؤظ مَيذوو بةدرَيذايي كة كةينونيانةى

ماوةتةوة. وةَالميش بَي هةيبوةو بةدياردةكان
ضيرؤكَيك يان رؤمانَيك كاتَيك جار هةندَي
ئةو دةبينين، شانؤيي نمايشَيكى يان دةخوَينينةوة
بةِراستي ِروداوانة ئايا ئةم دَيت كة بةبيرماندا ثرسيارة
وَينةى بةِراستى دةكرَيت  ئايا بونيان هةية؟ لةواقيعدا
كازانتزاكي و (تؤلستؤي ِرؤمانةكانى كتومتى و واقيعى
فالديمَير هؤطؤ) لةذياندا بونيان هةبَيت؟ ئايا ظيكتؤر و
ئيظانؤظيجي طؤركي و زاخار ضيخؤف ظاسيلي بيكَيت و
مةرج هةية؟ بونيان هةمان كوالَيت بة خؤماندا واقيعي لة
لةواقيعدا بونيان هةبَيت ئةو كارةكتةرانة كتو مت نية
دةكوذين نوسةر طةورةى بةشَيكى ئَيمة طةروابَيت
كارةكتةرةكانى خوَينةر دةكرَيت ة، (خةياَل) كةئةويش
هةرطيز بةَالم  واقيع، كانى بةديمةنة بكات بةراورد
بةدرَيذايي ئةمةش واقيع، لة بةشَيك بيكاتة ناتوانَيت
واقيع نَيوان طفتووطؤ لة و ملمالنَي هةموو سةردةمةكان
و لةذيان ئاِراستةية دوو ئةم هةرطيزيش هونةرهةبوةو و

. يةكنةطةيشتون شَيوةيةكي ِرةها بة هونةربة
شتةكانى  السايكردنةوةى هونةر واية ثَيي (ئةرستؤ)
كة شتانةى ئةو هةموو واية ثَيي ئةو ضونكة ذيانة،
هةية، لةسروشتدا قوَليان ئةسَلَيكى ئةبينرَين و دةكرَين
هةمةاليةنةو ديدَيكى (ئةرستؤ) تَيِروانينةكةى كةواتة
ئةو قاَلبةو دةضَيتة هونةرمةند كاري كة هةموو شاملة

بكات.. تةجاوز سروشت ديوارةكانى لة ناتوانَيت
ئاِراستة جياوازةكان لَيرةشةوةية زؤرَيكلةقوتابخانةو
بَيت كالسيكية ديدة بةم دةبن دروست هونةردا لة
لةناو هةمويان هونةريانة ئاِراستة و قوتابخانة ئةم هةموو
زمانى بةَالم دةخولَينةوة واقيعدا و سروشت ماَلةكانى

شانؤي كة بةوثَييةى جياوازة، طوزارشتيان
و ناتؤراليزم و سيمبوليزم و ِرؤمانتيك و ( كالسيك
زمانى ِراستة هةريةكةيان و.....هتد) مؤدَيرن ئةثسؤردو
بةِرَيطةيةك هةمويان بةَالم جياوازة،  طوزارشتيان
وَينةيةك دةيانةوَيت طوزارشتكردن لةِرَيطةكانى
وةك ئةمة ئيتر سروشتمان ثَيشكةش بكةن. لةوَينةكانى
نمايشكردن بَيت، و ثراكتيكى اليةنى وةك يان تَيكست
(سؤفكليس لةالى ِرؤمان و يؤنان لة و لةكالسيكةوة
و طؤركي شكسثيرو دةطاتة تا ةوة ( وئةسخيلؤس
مرؤظ ئةدوَين هةمويان لة ( ئاراباَل و يونسكؤو  مؤلَير
بةَالم دةدوَين، ثةيوةنديةكان و سروشت لة هةمويان

جياوازة.. طوزارشتةكةيان زمانى
لةثةيوةندى  بةهَيزة يةكةيةكى زمان بَيطومان  
ثةيوةنديةش دةرةوةىخؤيئةو كردنىنَيوانكارةكتةرو
و وامان دةكات ئاشكرا بؤخوَينةر سةرجةم جياوازيةكان
كة بكةين نيشان دةست جياوازيانة ئةو لَيدةكات
بَيطومان بةدةردةكةوَيت، تر بؤيةكَيكي لةنوسةرَيكةوة
لة ذيانن، و واقيع ثِراوثِرى وَينةيةكى هةموئةمانةش
جياوازى وهةمة بةو ذيان دةردةكةوَيت مةشةوة بؤمان
لة ناكرَيت ضونكة لَيبكرَيت،  طوزارشتى  ضةشنيةوة
طةر بَيت، فؤِرم يةك بة شَيوةو بةيةك بينين ذياندا
زؤرترة، زؤرو هونةر بؤ  بَيطومان وابَيت  ذيان بؤ ئةمة
تةك كاري لة مامةَلةيةكى ضِرو بةرفراوانة ضونكة هونةر

مرؤظدا. سايكؤلؤذيةكانى حاَلةتة و خةياَل
 (10) ذمــارة
 يةكشةممة 2007/12/9

4


