
 فةرزين
 

دؤزينةوةى بؤ بوو سووذة  يةكةم سروشت
و ضية جوانى بوو فَير سروشتدا لةنَيو جوانى.مرؤظ
كةس هيض لة كةس هيض كة هةروا ضية. ناجوانى
كةسَيكيش هةر بؤضوونى و بير و روانين ناضَيت،

جياوازة. دى لةوى
هةرضى طشتية، واتة واتايةكى جوانة، ئةمة طوأل
ئةمة نية. بَلَى جوان طوأل بة نية كةسَيك طوَلة كة
شتة.جياوازى هةموان يةك و بؤ طشتية ضةمكَيكى
حةزةكان و سةليقة  جوانة؟ طوأل كام لَيرةداية،
راظة كة تاكة، هةستى و  بير دةبنةوة.  جيا لَيرةدا
ثآ بؤنى طوَلَيكى رةنطة كةسَيك رةنط و دةكات.
هةستةكانى بة  مرؤظ نا.  دى  ئةوى بَيت،  جوان
طرنطةوة ثَيويستيةكى رووى لة بطرة يان خؤيةوة،

جوانة. شتَيكى ال
دادةنَين. جوانى سةرضاوةى بة «نياز» عارفةكان
شتَيك هةر نيتة). تؤ كة شتَيكة زةروورةتى (نياز
ثَيى كة نيازت جوانة، ئةوة كرد، ثآ ثةيدا نيازت كة

جوان و نية ثَيى ثَيويستيت  .نةبوو، نية
اليةكى لة اليةكةوة، لة ئةمة

فةيلةسووفةكان ديكةشةوة
سةرضاوةى رؤح»بة «هةست،
دةدةن. كانت قةَلةم جوانى لة
وادةكات كة هةستة واية ثَيى
يان جوان بَيت ال شتَيكت تؤ
لةو تؤ كة ئةوةية مةرج نا.
هةستَيكةوة ض  بة كاتةدا
(خـــؤش، نــاخــؤش)لــة
طةر دةِروانـــى. شتَيك
خؤشت هةستَيكى
شتةكةت ئةوة دةنــاهةبوو، ــة، جــوان ال 

سةبارةت كانت نية. «طةرجوان ــَى: دةَل بةمة
وَينا نا، يان جوانة شتَيك بزانين بمانةوَيت
هزر بة و بابةتةكةى سةر بضَيتةوة نابَيت كردنةوةى
وتةيةوة ئةم رووى لة بكةين». ثَيناسةى عةقَلةوة و
جوان شتَيكى  وَيناكردنى كة دةردةكةوَيت بؤمان 
ئوبذة دةطةِرَيتةوة بؤ خةياأل كةرةسةى و ئامراز بة

يان ناخؤش. خؤش هةستَيكى (زةين) و
قةزاوةتَيكى ئةمة جوانة، طوأل نموونة: بؤ
بؤنى طوَلة ئةم طشتى. بةآلم (عةينى)، ئؤبذكتيظة
و شةخسى بةآلم سوبذكتيظة، قةزاوةتَيكى خؤشة،
قةزاوةتى و  زةوقية يةكةم،  قةزاوةتى  تاكةكةسى. 
لة «مرؤظ دةَلَى: بؤية هةر ئَيحساسى. دووهةم
بة بةرانبةر دةكات، هةَلسءكةوت خووةوة رووى

نية.» قةزاوةتى جوان شتَيكى
كردنى دةرك بؤ كانت تردا، جَيطةيةكى لة
دادةنآ ثيرؤزتر و طةورةتر كانطايةكى بة رؤح جوانى
بة ثَيويستمان جوانى، كردنى دةرك «بؤ دةَلَى: و

هةية». طةورة رؤحَيكى
كردنى دروســت  هــؤى  دةبَيتة رؤحــةكــة
ضةندة و بدةى رؤح بة بايةخ ضةندة هةستةكان،
سةبارةت روانطةت ئةوةندةش بكةى لةطةَلدا كارى

دةطؤِردرَيت. شتةكان بة
لة جوانى بةتايبةت  شتآ هةموو ئةفالتوون 
شتَيك «هةر دةبينَيتةوة: (مؤسؤل)دا دنياى
بوونى ئةوة مؤسؤل، بؤ نةطةِرَيتةوة  سةرضاوةى

نية».

حةقيقةتةكةى هةية،  بوونى  كة  شتَيك هةر
تةنيا دنياية ئةم شتةكانى داية. مؤسؤل دنياى لة

سَيبةرَيكن لةو شتة حةقيقيانة.
تةنيا ضةمكةكان هاوَير، شؤثةن وتةى بة
ئاماذة ئةوةى بآ مةعلوول)ة، و (عيللةت ثةيوةنديى

بكات. و كاريطةرَيتى شتةكان سةرضاوة بة
جوانة. بؤ ناكرَيتةوة لةوة بير جوانة، شتَيك كة
تةنيا هاتووة؟ كوَيوة لة جوانية ئةم سةرضاوةى يان
هةموو ديارة  تاكةكةسية. دادوةرييةكى و  هةست
شتةكان كة مرؤظة مرؤظداية. لة سةرضاوةى شتَيك
دةبةخشآ. مانايان ثآ و دةنآ لَى دةدؤزَيتةوة، ناويان
هَيندةى هةركةس كة دنياى نةكةين لةبير ئةوةش

خؤيةتى. هزرى و فيكر دةظةرى
مرؤظ طةر واية رايان فةيلةسووفةكان  لة زؤر
«ئةطةر دةَلَى: شوثَينهاوَير نية. شتَيك هيض نةبَيت
وةك شتَيك ئيدى نةبَيت، بوونم ئوبذة وةك من

نية». بوونى سوبذة واتة (مةعلوول)
ضى سةرضاوة، و مةنهةج بؤ مةرجة مرؤظ
بابةتَيكى ئةمةش دةيبينآ. ضؤن و دةبينآ
بؤ كةسَيكةوة ديتن لة و ضؤن ديتن ضى طرنطة.

دَلنياييةوة بة  جياوازة. ديكة  كةسَيكى
يان هونةرمةندَيك الى  و سادة مرؤظَيكى الى 
ضةمكة دوو ئةم  هةر جياوازن. ئةمانة بيرمةندَيك 
وةك جوانى هونةر.  ثةيدابوونى هؤى  بة بوو
خؤى رؤَلى هةتاهةتايى بابةتَيكى ئةزةلى هونةرَيكى
جوانيدا لةطةأل هةتاية هةتا هونةريش دةطَيِرَيت،
مؤسيقا، ميعمارى، شَيوةكارى، هونةرى دةذى.
دةضنة هةموو و... سينةما ثةيكةرسازى، ئةدةبيات،

جوانيناسى. و بابةتطةلَيكن بؤ هونةر خانةى
هونةرةوة، ثَيش دةخةنة  جوانى  بيرمةندان
ئةمة هونةر). جوانيناسيى يان هونةردا لة (جوانى
باسمان ثَيشةوة لة هؤكارانةى بةو و راستة زؤريش

هونةر. بة بوو جوانى كرد،
راستةوخؤى و بآواسيتة هةستَيكى هونةر
تاكةوة دةروونى و راستةوخؤ لة رؤح هونةر مرؤظة.
كة حةقيقةتانةية ئةو خودى هونةر دَيت. بةرهةم

بابةتى لَيكؤَلينةوة. دةبَيتة دةبَيت و ئاشكرا
وةها خاوةنى دةبَيت دايك لة كة مرؤظَيك هةر
هةستانة ئةو ثةروةردةكردن و راهَينانى هةستَيكة.
كردووة، هةستى ئةوةى تاكَيكة.  هةر وةزيفةى
طيروطرفتى بةهؤى بةآلم رايهَينآ، تَيدةكؤشآ 
زؤر لة ئةمِرؤ و... فةرهةنطى، كؤمةآليةتى ئابوورى،
دَيت بةسةردا ئاألءطؤِرى هونةرى، بنةماى جَيطةدا
نموونة بؤ نامَينن. خؤياندا شياوى جَيطةى لة و
كة ئةوةى بةهؤى مؤسيقاية، لة حةزى كةسَيك
وانةكان، دةبَيت بضَيتة و بكِرَيت ناتوانآ ئامرازةكةى
«شيعر ئارةزووى دةَلَيت: شاملوو شاعير. ئةحمةد بة
ئةمة حاأل بةهةر مندا». لة مؤسيقاية سةركوتكراوى
باسةكةى ناو ناضَيتة و كؤمةآليةتية كَيشةيةكى

ئَيمة.
هونةر، راستةقينةى «ئةركى دةَلــَى: هيطَل
بؤ رؤحة ئارةزووةكانى طةورةترين طواستنةوةى

ئاطايى».
توانى ئةو ئازادى، بة رؤحى نيازى مرؤظ بةثَيى
هزر بة و بكاتةوة دةروونييان (سوبذة)ن، شتانةى
كؤثى ئةمة دايِرَيذَيت. سةرلةنوآ خؤى خةياَلى و
و هَيز و  خةياَلة ئافراندنى نية. لة سروشت كردن
مرؤظ و سةربةخؤية. تاكةكةسة. بآواسيتة تواناى
كة بةوجؤرة هةر بوونيان كة شتانةى بةو قةناعةتى
كة ئةوجؤرةى ثَيى خؤشة شتةكان ئةو نية. هةية،
لَيرةداية. هونةر ئافراندنى وابَيت. خؤشة ثَيى خؤى
لةزةت رؤحة، و خةياأل خودى بةرهةمى هونةر ضون

ئةزةلية. بةرهةمَيكى و
لةم هونةرى بةرهةمى تايبةتمةنديى هيطَل

دةبينَيتةوة: خاَلةدا سآ
نية، سروشت بةرهةمى هونةرى، ١_بةرهةمى

مرؤظة. ئةكتيظى دةستكةوتى بةَلكوو
و هاتووة مرؤظ بؤ تةنيا هونةرى، ٢_بةرهةمى

مرؤظة. لةزةت و هةستةكانى بؤ هةروةها
بآكؤتايية. لةخؤيدا هونةرى، ٣_بةرهةمى

تايثَيكى ئاركى  هونةر دياردةكانى هيطَل  الى
بةَلكوو نين. ــةرتايبةت ــب ــةران ب

فراوانتر و زياتر ئؤبذةيةكى ئاسايى، واقيعى
خودى هونةردا، لة تايث  ئاركى  دةطرآ. لةخؤ

توخمَيك و خؤيةتى كردنى راظة ضون حةقيقةتة.
زاَلة. بةسةريدا رؤح وةك

هةست دةبآ  هونةرى بةرهةمى كة راستة 
بةَلكوو نية. بةس ئةمة  تةنيا بةآلم  بورووذَينى،
بةرهةمى كة بورووذَينآ هةستانة ئةو دةبَيت
لةطةأل: جياوازى  هؤى دةبَيتة ئةمة هةر جوانين. 
سياسةت ئايين، ريكالمى مَيذوونووسى، وتةبَيذى،

. و...
بة تايبةتة كة كةسانَيكة  دةسكةوتى  هونةر
لة يةكدى كةسةكان تايبةتة هةستة ئةم جوانى. هةر
قةت سياسةتمةدارَيك بؤنموونة، دةكاتةوة. جياواز
تةنيا ثةيكةرساز. يان شَيوةكارَيك، بة ببآ ناتوانآ
بةردةكةى مرؤظ هةتا ئةبةد دةبآ وةك كة شتَيك
بةهؤى هونةرمةند دةردة. مرؤظى رايكَيشآ، سَيزظ
تَيدةكؤشآ فراوانترة، دةردَيكى خاوةنى كة ئةوةى
وَينةيةك، روو، بخاتة راشكاوى بة دةردةكانى
ئةمة . شيعرَيك... مؤسيقايةك، ثارضة طؤرانيةك،
كورتى بة  كة بوو هيطَل تَيِروانينى و بؤضوون 
ضؤن شوثَينهاوَير و كانت بزانين با كرد. باسمان

جوانى. دةِرواننة
جؤرَيكىترة. هونةرى بةرهةمى كانت الى
هةست دةبآ هونةرى بةرهةمى كة دةلراستة
بةَلكوو نية. بةس ئةمة  تةنيا بةآلم  بورووذَينى،
بةرهةمى كة بورووذَينآ هةستانة ئةو دةبَيت
لةطةأل كة ثرةنسيبَيكة هونةرى «بابةتى جوانين.:

دةبن». هاوسةنط تايبةتةكاندا توخمة
ئؤرطانيزمى وةك ــةرى ــون ه بــةرهــةمــى
تةواويان هاوكاريى كة دةكرآ رةضاو بوونةوةرَيك
كة زاَلة توخمانةية لةو يةك رؤح بَيت. لةطةأل يةك

نةستى لة هونةر مرؤظدا. ئاطايى و ئيرادة بةسةر
لة هونةرةكة جةوهةرى واتة هةَلدةقوَلَى، مرؤظةوة
دةطةِرَيتةوة ئةوةش هونةرمةنداية. ناخودئاطاى
دةركى بة تايبةتن رؤحدا لة كة هةستانةى ئةو سةر

جوانى.
جوانيناسى. قةزاوةتى سةر دةكاتة جةخت كانت،
وتةزا كةَلك ضوار لة جوانى ضةمكى بؤ ناساندنى ئةو

طؤشة. رَيذةيى، ضةندَيتى، ضؤنَيتى، وةردةطرآ:
يان بابةتة هةَلسةنطاندنى توانايى «زةوق
بَيزارى. يان شادى ئامرازى  بة وَينايةكة،  ضؤنَيتى
بَيت». قازانجى و سوود ضاوةِرَيى كة ئةوةى بآ
هةستى هةست لَيكدةدرَيتةوة، دوو بة جوانى واتة

بَيزارى. هةستى خؤشى،
وَيناى هةستَيكى خؤشةوة كة بة جوانة شتَيك
تةنيا وةربطرى. لَى سوودَيكى كة بآئةوةى بكةيتةوة.
بوون، بَيزار هؤى دةبَيتة شتةى ئةو خؤش. لةزةتَيكة
بَيزاريشت ناضآ، بؤى زةوقت تةنيا نةك نية. جوان
ضى و ديتن ضؤن سةر دةطةِرَيتةوة ئةمة دةكات.
بينةر لة ثَيشانطايةكى شَيوةكاريدا، نموونة، بؤ ديتن.
لةو كَيها كة دةردةكةوَيت بؤى تابلؤكان ديتنى لة
كَيشراوة. دةروونناسيى خؤشيدا لة كاتَيكى تابلؤيانة
بابةتةكان زبرى، و نةرمى هَيَلةكان، رةنطةكان،
دةروونــى ناساندنى بؤ كةرةسةيةكن و...

شَيوةكار.
خةياأل بة تةنيا كة جوانة، ثآ شتَيكى كانت
شتة ئةو هزر. و عةقأل بة دةينةوة، نةك لَيكى
سةر شيكردنةوةى نابآ بطةِرَيتةوة جوانةش
جوانة؟ كة ضؤنة جوانة، بؤ بكةين ثرسيار و
هةَليسةنطَينى هةستةوة دوو بة دةبآ تةنيا
هةستى يان نا.هةستى خؤشى، جوانة كة
هةية ثةيوةنديى قةزاوةتة ئةم بَيزارى.
قةزاوةتة ئةو دةيبينآ. كة كةسةى ئةو بة
دروست كة قةزاوةتَيكى زةوقية، ئةوةى بةهؤى
ئةو تةواو. هةستَيكة و تةنيا نية، بةَلكوو لؤذيكى و
بابةتَيك، سةر  دةكاتة قةزاوةت  خؤشة كة هةستة
نية. شتَيك هيض كة هؤطرى سةليقةيةكة، و زةوق
بة دةكرآ، جوان  بابةتَيكى لةسةر قسة  كاتَيك
بؤ نموونة كارَيكمان نية. ضيةتى و و ضؤنَيتى  بنةما
كؤشكة ئةم يا تةالرة ئايا ئةم ئةطةر ثرسيار بكةين
لة خؤشم من بَلَى، كةسَيك رةنطة نا؟ يان جوانة
ئةم بَلَيت، كةسَيكىتر  يان نايةت. بؤرذوايى  شتى
ضةوساوةية. نةفةرى هــةزاران خوَينى كؤشكة
و نية ثرسيارةكة وةآلمى وةآلمانة لةم يةك هةر

نية. دروست قةزاوةتَيكى
بينةرة. تةنيا زةوقى  قةزاوةتى كانتةوة  الى بة
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