
دةرگا پَيناسةکردني بؤ  وشةية  ئةو بةربةريةت
لةمگؤشةنيگايةوة فيگورئامَيزةکانيبةهادين بةکارم هَينا.
ناکةم، پابةند توندو تيژيةکةيةوة بةديووة بةربةريةت من
پَيموواية من سةرةتايةکةي.  بةديووة هَيندةي  بةقةد
لةبةربةريةت جؤرَيک سةرةتايدا کولتورَيکي لةهةموو
نةک کات دژي بةربةريةتَيکة ئةمة بةآلم ئامادةية،
خاوةني بةآلم خؤيةتي زةمةني خاوةني زةمةن، بةماناي
بةآلم کاتة خاوةني ديکة بةمانايةکي نية، خؤي کاتي
دةَلَيين کاتَيک خؤيدا. زةمةني لةچوارچَيوةيةکي
کاَلفامي لة شتَيکي کولتورةية ئةو مةبةستمان سةرةتايي
وقةرةباَلغي وهةرةمةکيةت  ناديسپليني گرتووة،  لةخؤ
ئةم ديارانةي سيفاتة بةشَيکن لةو ورةنگةکان سؤمبؤل
ئةدةبياتيدةماودةمي ئةم و تةنانةتلةشيعر جؤرة کارانة،
وقةرةباَلغيةي جيهانبينية هةرةمةکيةت کولتورانةوة ئةم
سةرةتايية/ئةم ئةم  پَيدةکرَيت. هةستي  بچوکةکان
لةکةوتنةخوارةوةي بةشَيکة (Primitiv) پريميتيڤة
ئةو هونةري، کاري بؤنَيو کؤمةکي) (نةستي ديوَيکي
ياخود دةبةين، ناوي سةرةتايي بةهونةري ئَيمة کارانةي

پريميتيڤ. هونةري بة
ئةو هةموو بؤ گةرانةوةيةکن دةرگاکان لَيرةوة
بينيومانن: سلَيماني قةزازةکاني لةکؤآلني دةرگايانةي 
کةلةبةشي تةنکةکان داکوتراو و پارچة بزمارة پيمةکان،
زبرودآلةق بةبزماري دةرگاکاندا زؤربةي خوارةوةي
شانؤيي سةر دةخاتة کؤنةستة ئةو داکوتراون،
ئةو هةَليگرتووة. خؤيدا لةگةَل کةبةهادين نمايشکردن
کارةکانيدا لةنَيو وزؤرقوَل  قوَل هونةريةي  پرميتيڤية
مؤدَيرنةدا سةختةي لةگةَل ئةو شةرة حةشارداوة، خؤي
کاپتاليست پؤست دنياي تةکنؤلؤژياي ولةگةَل دةيکات

دةبَيتةوة. رووبةرووي
رةنگةکانيةوة، بةرةنگة  بةهةموو  پرميتيڤ ئامادةية
بةئةفسانةکانيةوة، ودرةندةيةکانيةوة، وديار زةق
دةنوَينن. خؤيان باودا شين کوژةکةي کةلةرةنگي
شينية ئةو تابلؤکان  زؤري بةشَيکي و  دةرگاکان
ئاماژةية تةنها کةنةک ئامادةية، تَيدا کوژةکيةيان
ئةوانةي کورديةکان، رةنگةدَيرينة ئاماژةبؤکراوي بؤ
گوَلينکةي بَيشکة و تاوةکو رةنگي لةدةسترازةوة بيگرة
زةمةنةي ئةو دةگاتة  تاوةکو بَيگومان سةرالنکةکان. 
دةبوون!. تَيپةر شاري سلَيمانيدا بةنَيو رةشةوآلخ هَيشتا
بوون، شمةک گواستنةوةي گاليسةکةي يان ئيدي
گواستنةوة خةَلک لوکسوسي گاليسکةي ياخود
لةبةشَيکي گاليسکةي ئةو ناودةبرا. کةبةتريشقة بوون
(ستاندال) وةک فةرةنسيةکاني رؤمانسية زؤري
دَيريندا لةکوردستاني ريتم بةهةمان هةية، بووني
واگؤني دواهةمين رؤژهةآلتي رةدوکةوتوويةکي وةک
ئةو تريشقة، عةرةبانةي ئاوةها خؤرئاوا، بةکاربراوي
حةفتاکاني ناوةراستي تاوةکو رؤمانسيةي زةمةنة
هةموو دةکرد. تَيپةر شاردا بةنَيو بيستةم سةدةي
سوورباوي قاوةيي رةنگي  و شين  ورةنگي کوژةک
و سةردةگا و قفَلي پيم و وآلخةکان وبزمار رةشمةي
زيوي رةنگي ملوانکةو و زيو  و قوپاو،  ژةنگاوي ميتاَلي
دةستشؤر و زيو مةسينةي و کةفافؤن زةمةنة، ئةو

بة پابةندبوون سةختةي ماَلدارية لةو بوون بةشَيک
سندوقي جگةلةرةنگةکاني ئةمة کورديةوة. مَيـينةي
بةآلم ، بوو باَلدار ئةسپَيکي لةشَيکي کةوَينةي بوراق،
بوو!. شةهواني ئافرةتَيکي سةري ئةسپ، سةري لةجياتي
لةشةوَيکدا ئيسالميةکان ئةفسانة بةپَيي باَلدار ئةسپَيکي
بةحةوت ميعراجدا لةشةوي موسوَلماناني پةيامبةري
/ (ئؤرشةليم لة و هةَلکشاندووة ئاسماندا تةبةقةي
ديواري لة نَيزيکة شوَينةية ئةو نيشتؤتةوة، قودس)
ئاين شةري بةردةوام شوَينةي ئةو جولةکةکان، گرياني
و دنياي ئاينةکان نَيوان شةري فاني، و دنيا پرؤفاني و
ئةم جةنگيش دوا هةَلگيرساوة. لةسةر خؤياني دةرةوةي
هةموو ئيسالمةويةتة.  و ئةمريکانزم نوَييةي جةنگةي
بوراقَيک وةرگرتووة، خؤي شةرعيةتي لةبوراقةوة ئةمانة
لةدوايدا ئةوةي بؤ ئؤرشةليم بؤ دةگةرَينَيتةوة ئيسالم

.. بةقودس بيکةن
ئامادةن رةنگانةدا ئةو لةهةموو ميتؤلؤژية يادةورة ئةم
بةَلکو بيگرة، ئةم پَيشانگايةوة لةتابلؤکاني کة(بةهادين)
دةم جؤري  هةَلکةوتني دةگاتة تاوةکو ئةويش، پَيش 
نةخشةکَيشراوةکاني سومبؤلة  و  گوريسةکان و وچاو
گةرانةوةي ئةمانة هةموو خاک.. تابلؤکاني سةر
، هَيناويةتي (پرميتيڤ) کة شَيوةيةکن بةآلم يادةورةية
نهَيني من بةراي ئةمةش مؤدَيرن. هؤشمةنديةکي نةک
نيشاندةدات. بةهادين کارةکاني سةرکةوتوويي
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تةنانةت بؤچي  بةربةرية، هونةرة ئةم  بؤچي
رةنگي و زةيتين بؤيةي زؤريان کةبةشَيکي تابلؤکانيش
درةندةخواز بة رووبةرةدا ئةو تةواوي بةسةر زاَلة سپي
دةچوَينم. بةمةرجَيک بةپريميتيڤ ولةهةندَيک شوَيندا
خؤيدا لةتةواوي هونةرمةندَيکداين لةبةردةم ئَيمة
بةزمانَيکي مؤدَيرنة!، ژيانةدا رؤژانة لةنَيو خودَيک وةک
ئةمة ئايا پراکتيکةيةکةي!. بةمانا شارستانية بَلَيم ديکة
يةکَيکيان بةيةکةن، دژ ژياني دووشَيوة ئامادةبووني
دووفاقية ئةمة  رؤژانةية؟!. ئةويديکةيان و شَيوةکاري 
دوومانا و دژايةتي ئةمة يةکترن؟، تةواوکاري ياخود
ئةَلقةي ياخود ودووبةهاخوازية، وئةمبيڤالَينت هةَلگر
بةربةريةت ئايا پَيکةوة؟، بةستراون پَيکةوة زنجيرَيکي
مؤدَيرن چةند شَيوةکار هونةري ئايا دةژي؟، لةنَيوماندا
هةروةک پريميتيڤ، بؤ ديکةية گةرانةويةکي ئةوا بَيت
بووني پرميتيڤية ئةو بووني بةبَي داهَينان کاري ئةوةي

نةبَيت؟!!.
و رؤبچينةخوار تَيزةدا  ئةم بةنَيو ديکة  باتؤزَيکي
و پريميتڤ بؤ  بابگةرَينةوة شيبکةينةوة، رةگةزةکاني 
لةکوَيي وةستاوة، زةمةندا لةکوَيي بزانين هونةرةکاني،
بؤ بةگةرانةوة دةکات.  کاتدا  لةگةَل  مامةَلة  دنيادا
لةزةمةنَيکي بلؤکَيکة هونةري: کاري باز) (ئؤکتافيؤ
سروة وةک بةئاسانيش نابَيت، تَيپةر کةبةئاساني راکردوو
وةهاية، ئيديايةک وةک بيرؤکةيةک ، ناگيرَيت، بايةک
شاخَيک بةقةد هةوادا،  لةنَيو سروةي سةرةراي  بةآلم
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دوورية  بةهةموو تةواوة کارَيکي لةبلؤک،  مةبةستي
تةماشاکاري ئَيمةي تةواوکاريةکانيةوة،کةلةبةردةم
بلؤک دةکات.  ئامادة خؤي وتابلؤدا وپةيکةر فيگور 
بيرؤکةو و زةمةن لة تةواوة پَيکهاتةيةکي بةماناي
ونيگةراني سةرسامي بتوانين کةئَيمة جيهانبيني
ئاوَيتةبونَيکي ديکةي بکةينةوة، ئاوَينةيي خؤماني تَيدا
تةماشاکاريدا وةرگرو لةبةرامبةر کةهونةر بيرؤکانةية ئةو
ئةو بلؤک دةکاتةوة. قووتي لةبةردةماندا بةتؤبزي
تابلؤوة لةنَيو راکردووة زةمةنَيکي هونةريةي تةواوکارية
پةلدةهاوَي و بةرامبةر ئةوي ديکةي زةمةنَيکي بؤ نَيو
وةک يان يان تةماشاکار، خوَينةر زةمةني  نَيو دةچَيتة

بةهةموو گوَيگر ريتمي نَيو  دةچَيتة  لةموزيکداهةية
دژبةيةکةکانيةوة. دوورية

بةهاديندا، لةکارةکاني ئةويترةوة زةمةني نَيو چوونة
(خاک) کةبابةتي ئةمجارةي لةپَيشانگاي بةتايبةت
ئةم نَيوةندي خاَلي (ميتؤلؤژياكاني)، وميتؤسةکاني
توانيبووي جواندا  لةهارمؤنيةتَيکي بوون. پَيشانگاية 
(پريميتڤ) بةآلم بةئامادةبووني بکات، بةرجةستة خؤي
چؤن لةسةرَيکي ديکةوة!. و (بةربةريةت) لةسةرَيکةوة
بةهادين لةکارةکاني  چؤن  و جيادةبنةوة  دووانة  ئةم
کةلةم ديکةن تةوةرةويةکي ئةمةش هةية. ئامادةگي

دةکةين. تاوتويَي خوَيندنةوةيةدا

٨
سةرةتاييةکان، مرؤڤة کاري  باز)  (ئؤکتافيؤ بةراي
زةمةني پَيش هؤزةکاني لةئةشکةوتةکاندا، باپيرانمان
هونةري کارَيکي ديسپلين، و بةکاتژمَير دابةشبوو
لَيرة بة(پَيشکات) کةئَيمة زةمةنن، و پَيش کات) (پَيش
پرميتيڤةکان دةبةين. (کاري کات) ناوي (بةرايي ياخود
مةحاَلة خؤيةتي،بةماناي پَيش زةمةنَيکي کؤرپةبووني
کامة نوَينةري بزانين وشةکانةوة و چةمک لةرَيگةي
دَيرينةي مةجاز، زةمةني دةنَيم ناو ئةمة زةمةنن. من
بنةتؤوةي ئةو ياخود .Ur-Metapher ميتافةر دَيرينة
دةبَيت لةدوايدا بنةتؤوةي ئةو تَيداية، ژيانَيکي هةموو
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ژياني کةهةموو هةية بنةتؤوَيک بةمشَيوةية
بؤ دَيرينةمةجازَيکة لةخؤداهةَلگرتووة، بةهةرةمةکيةتةوة
کاتَيک چونکة نازةمةنيدا، لةفؤرمَيکي بونةوةران هةموو
بة هةست دةکةين، تةماشا ئةشکةوتةکان سةر وَينةي
نةک ئاژةَلةکانة زةمةني کةزياتر دةکةين، نازةمةنيةک
وفيلةگةورة گةورة مامؤسة شکؤداريکردني مرؤڤةکان،
مرؤڤي جةستةي بچووکي لةبةرامبةر  توکنةکانة
تَيدا زةمةنَيکي راگيرکردني خةمي ئةوةندة سةرةتايي.
بةسةر پةرشبوونةوةيةکة ئةوةندةي بةقةد بةديناکرَي،
ئامادةکردني مةبةستي هةرةمةکيةتدا، رووبةرَيکي
مردنة، و ژيان چيرؤکي گَيرانةوةي چاو، بؤ روانينَيکة

ومرؤڤة. سروشت نَيوان ميتؤلؤژي پَيکهَيناني
و چةمک ماناو  بةرهةمهَيناني خةمي ئةوةندة 
زةمةن چونکة  زةمةنةوةية، لةپَيش نية، ئيدياي 
لةگؤشةنيگاي کالسيک، بؤنمونة هونةريدا، لةکاري
چَيژَيکي و ئيديا بةرهةمهَيناني ئةرکي خؤيةوة،
پيرؤزکردني کةزياتر ئةستؤ، گرتؤتة مةبةستداري
بوون ونوَينةرةکاني  سروشت خواوةندو دنياي 
لة پنتَيکة ورووژاندني  بؤ بةماناي زةوي،  لةسةر
ئةوةي ناوَيت پريميتيڤ بةآلم تةماشاکار. ئةويتري
چةمةسةرشَيتةي ئةو  هاژةي بؤ  شلدةکات خؤي
بيانبات بةتؤبزي بؤئةوةي بونةوةرةکان، و سروشت
شتةکاني الفاوي دةکات بؤ خؤي شل خؤيدا، لةگةَل
پريميتيڤ هةَلتؤقيوو..ئاوةها خورافةي و دةوروبةر
خؤي، رَيگةدةدات وةک دةکات بةجيهاندا باوةش

جيهانةوة. بچَيتة ئةو نةک بَيتةناويةوة جيهان
هةموو رژاني شَيوةکاريدا لةهونةري پريمييڤ
خؤشلکردنةن هونةري، کاري خودي بؤنَيو جيهانة
لةشيعريشدا ميتافةر، دَيرينة ئيلهامي و سروشت بؤ
بَلَيم ياخود مةجازة،  پَيش بةرهةمهَيناني 
ئامادةبووني دَيرينةميتافاريشيعرية لةنَيو تَيکستدا،

خاکدا. پَيچةکاني لةنَيو بةربةريةتة
دَيرينة و  پَيشکات دةَلَيت: باز ئؤکتاڤيؤ 
ئَيستايةکي ئامادةگي ساتةوةختي ميتافةر،
نةک ناديارة سةرچاوةي بَلَيم: واية ناديارة.چاکتر
و چاوةروانيکردن وةک بةَلکو ئامادةبوون، وةک

ئَيستاية ئةوة قوتبوونةوةي وبؤشاييةک.  هةرةشةکردن
ساتةوةختي لَيرةي ئَيستادا، هةبوودا.لَيرةي لَيرةي
هَيزَيکي هةرةشةئامَيزي، ورووژَينةري، ئَيستاکَيي بنيني
ئةو لةپشت چية ئةوة ڤيرتوالي...کةواتة بينراوي نَيوةکي
وةک کاري پريمتيڤ داوة؟. حةشار ساتةبينينةدا خؤي
ئَيستاکَي ماسکةوة ئةو لةپشت ياخود وةهاية (بنةتؤو)
حةشارداوة....چونکة خؤي  هةقيقةتيةوة  بةهةموو
لة ئايني. ونةناوةرؤکَيکي هةية مَيژوويي نةهَيَلي ئةمة
نَيوةندةکان وپيرؤزيدا وساکراليةت وپرؤڤانيةوة دنيايي
لةرَيگةي دةکةن، دياري بؤ  کاتمان  و کاتژمَير ميلي
و يان ميتؤس چةمکَيک نمايشکردني خوداوةند ياخود

پ. هـ.س. . ئةفسانةيةک..
کارَيکن سةرةتايةکان، هؤزة کارانةي ئةم پَيمواية من
(پيرؤز) ساکرال لةنيگارکَيشي نية کةمتر هيچيان
نمايشکردووة، ميتؤلؤژياي و مرؤڤ و خواوةند کةزةمةني
باز) (ئؤکتاڤيؤ تَيزي بة بةستن  بةپشت جياوازي تاکة
وبيرؤکة ئيديا بةرهةمهَيناني مةبةستيان ئةوان ئةوةية،
کةلةکالسيکدا مةبةستداريةي شَيوة بةو نةبووة،
خودايي سروشتي و بوونةوةر مةزنکردني وةک دةبينرا،
دةستي کةلةژَير تةواوکار و پرفَيکت هَيَلکاري بة
دةبووة نيگارکَييشيدا  هونةري کارامةي وةستايي 
هونةرة ئةم کاري ياخود بةشَيک لةگوتاري دةسةآلت.
لةئةنتيکاوة کَلَيسابووة. کالسيک هةوَليدةدا مةزنکردني
بةشَيک ئيمپراتؤريةتي رؤما، تادةگاتة مةزنکردني بيگرة
ونيشانداني فةلسةفية ميراتية  ئةو  لةمةزنکردني بَيت
کاري ئةمةوة، بةپَيچةوانةوةي گريکي. ئةنتؤلؤژياي
لةخؤرسک وةهاية منداَلَيک  وةک سةرةتايي  هونةري
بَيئةوةي بةرهةمدَينَيت، خؤي ماناکاني عةفةويةتةوة و
کةتةنانةت سةرةتايي کاري مانان، ئةمانة بزانَيت
ونيگارکَيشي وسنوق کوژةکة و کؤن دةرگاي لةشَيوازي
خؤي وگؤرانيدا دةم دةماو گَيرانةوةي و سةرةتايي
هةَلگرتووة، لةخؤيدا  ئيدياکاني هةموو نمايشکردووة، 
سةرةتايي ديکة بةمانايةکي بَيت. مةبةستي بةبَيئةوةي
لةزةمةنَيکي ئَيستاکةدا دةکات، خؤي لةنَيوماندا سةماي
سةرچاوةي لةکوَيوة کةنازانين ناديارَيکة ئامادةبووني
وةهاية کةسةرچاوةي بنةتؤوة ئةو وةک بةآلم هةَلگرتووة،

سةوزايي و ژيانةوةيةکة. هةموو

 (11) ذمــارة
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