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دەسپێکدەسپێک

بــۆ ئــەوەی  نمایــش نەبەینــە نــاو پەراوێــزەوە، بەڵکــو بــۆ ئــەوەی  نمایــش نەبەینــە نــاو پەراوێــزەوە، بەڵکــو 
ــەدوای خۆمــان، پێویســتمان بــە  ــەدوای خۆمــان، پێویســتمان بــە دەرگایــەک بکەینــەوە ل دەرگایــەک بکەینــەوە ل
قســەکردن و بەدەنگهاتنە، ئەو کتێبە بچکۆلەیە هەوڵێکە قســەکردن و بەدەنگهاتنە، ئەو کتێبە بچکۆلەیە هەوڵێکە 
ــۆ نووســینەوەی ئەزموونێکــی شــانۆیی، پڕۆژەیەکــی  ــی ب ــۆ نووســینەوەی ئەزموونێکــی شــانۆیی، پڕۆژەیەک ب
پێرفۆرمانســی نووســەری کتێبەکــە و پێرفۆرمێرێکــی پێرفۆرمانســی نووســەری کتێبەکــە و پێرفۆرمێرێکــی 
ــە، کــە پرۆژەکــە دوو کاری  ــە، کــە پرۆژەکــە دوو کاری ناســراوی شــانۆی پۆڵەندی ناســراوی شــانۆی پۆڵەندی
شــاری  لەچەندیــن  و  خــۆی  گرتۆتــە  شــاری پێرفۆرمانســی  لەچەندیــن  و  خــۆی  گرتۆتــە  پێرفۆرمانســی 
پۆڵەنــدی نمایشــکراوە لەوانــە کرۆســنۆ، وارشــۆ، نۆڤینــا، پۆڵەنــدی نمایشــکراوە لەوانــە کرۆســنۆ، وارشــۆ، نۆڤینــا، 
ئەدەبــی  چیــای  فێســتڤاڵی  لــە  هەروەهــا  ئەدەبــی ڤرۆســواڤ،  چیــای  فێســتڤاڵی  لــە  هەروەهــا  ڤرۆســواڤ، 
بــۆ بەشــداریکردن، فێســتڤاڵەکە لەالیــان  بــۆ بەشــداریکردن، فێســتڤاڵەکە لەالیــان کاندیــد کــرا  کاندیــد کــرا 
رۆمانووســی بــراوەی خەاڵتــی نۆبــل ئۆلــگا تۆکارچــوک رۆمانووســی بــراوەی خەاڵتــی نۆبــل ئۆلــگا تۆکارچــوک 

ــت. ــت.سەرپەرشــتی دەکرێ سەرپەرشــتی دەکرێ
ئێمــە بــۆ ئــەوەی ئــەو کتێبــە وەک دۆکۆمێنتێکــی ئــەو  ئێمــە بــۆ ئــەوەی ئــەو کتێبــە وەک دۆکۆمێنتێکــی ئــەو  
پرۆژەیــە بخەینــە ڕوو، هــەوڵ دەدەیــن وێنەیەکــی ڕوون پرۆژەیــە بخەینــە ڕوو، هــەوڵ دەدەیــن وێنەیەکــی ڕوون 
بــۆ تێگەیشــتنی کولتووریــی و شــانۆیی نیشــان بدەیــن، بــۆ تێگەیشــتنی کولتووریــی و شــانۆیی نیشــان بدەیــن، 
چۆنیەتی کارکردن و لەپاڵ ڕوانین و تێگەیشــتنەکانمان چۆنیەتی کارکردن و لەپاڵ ڕوانین و تێگەیشــتنەکانمان 
ئــەو  بــۆ  دەکەنــەوە،  ڕوانینــی  فــرە  لەچەندیــن  ئــەو دەرگا  بــۆ  دەکەنــەوە،  ڕوانینــی  فــرە  لەچەندیــن  دەرگا 
دابــەش  پــاژ  چــوار  بەســەر  کتێبەکــە  دابــەش مەبەســتەش  پــاژ  چــوار  بەســەر  کتێبەکــە  مەبەســتەش 
دەکەیــن، لــە پــاژی یەکەمــدا قســەکردنە لەیادەوەریمــان دەکەیــن، لــە پــاژی یەکەمــدا قســەکردنە لەیادەوەریمــان 
بەرامبــەر بــە پۆڵەنــدا وەک شــوێن و کولتــوور، بــەدوای بەرامبــەر بــە پۆڵەنــدا وەک شــوێن و کولتــوور، بــەدوای 
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ئــەو باســەوە هــەوڵ دەدەیــن تێگەیشــتنێکی تیۆریــی ئــەو باســەوە هــەوڵ دەدەیــن تێگەیشــتنێکی تیۆریــی 
شــانۆ  و  پێرفۆرمانــس  نێــوان  پەیوەندیــی  شــانۆ لەبــارەی  و  پێرفۆرمانــس  نێــوان  پەیوەندیــی  لەبــارەی 
بخەینــە ڕوو، بــۆ ئــەوەی ئــەو خوێنەرانەی شــانۆکاریش بخەینــە ڕوو، بــۆ ئــەوەی ئــەو خوێنەرانەی شــانۆکاریش 
نیــن بتوانــن بــە تــەواوی لەکتێبەکــە تێبگەن وهیچ شــتێک نیــن بتوانــن بــە تــەواوی لەکتێبەکــە تێبگەن وهیچ شــتێک 
بۆیــان نامــۆ نەبێــت و کتێبەکــە تەنیــا تایبــەت نەبێــت بــە بۆیــان نامــۆ نەبێــت و کتێبەکــە تەنیــا تایبــەت نەبێــت بــە 

شــانۆکارانەوە.شــانۆکارانەوە.
دواتــر دێینــە ســەر تێگەیشــتنی شــانۆیی و چۆنیەتــی دواتــر دێینــە ســەر تێگەیشــتنی شــانۆیی و چۆنیەتــی 
دۆزینــەوەی ڕێگایــەک بــۆ کاری شــانۆیی لــە پۆڵەنــدا دۆزینــەوەی ڕێگایــەک بــۆ کاری شــانۆیی لــە پۆڵەنــدا 
شــانۆیە،  ئــەم  ناســراوی  پێرفۆرمێرێکــی  شــانۆیە، وناســینی  ئــەم  ناســراوی  پێرفۆرمێرێکــی  وناســینی 
بــەدوای ئــەوە هــەوڵ دەدەیــن یۆوانــا ســارنێچکا لەرێــی بــەدوای ئــەوە هــەوڵ دەدەیــن یۆوانــا ســارنێچکا لەرێــی 
کارەکانیــەوە بناســێنین، ئــەوەش لەبنەرەتــدا قســەکردنە کارەکانیــەوە بناســێنین، ئــەوەش لەبنەرەتــدا قســەکردنە 
لەنێــوان گێڕانــەوەو پێرفۆرمانــس، ئەوســا دێینــە ســەر لەنێــوان گێڕانــەوەو پێرفۆرمانــس، ئەوســا دێینــە ســەر 
باســی ســەفەر و گەشــتی ئێمە لە وارشۆوە بۆ کرۆسنۆ باســی ســەفەر و گەشــتی ئێمە لە وارشۆوە بۆ کرۆسنۆ 
و رۆژانــی پڕۆڤــە و نمایــش، قســەکردن لەپرۆڤــە و و رۆژانــی پڕۆڤــە و نمایــش، قســەکردن لەپرۆڤــە و 
لەئەلبومێکــی وێنەیــی  لەئەلبومێکــی وێنەیــی نمایــش لەالیــەک و لەالیەکیتــر  نمایــش لەالیــەک و لەالیەکیتــر 
تایبــەت بــەو پێرفۆرمانســە دەدوێیــن کــە هونەرمەنــدی تایبــەت بــەو پێرفۆرمانســە دەدوێیــن کــە هونەرمەنــدی 

ــداوە. ــداش ئەنجامی ــو فێی ــدی پاڤێ ــەری پۆڵەن ــداوە.فۆتۆگراف ــداش ئەنجامی ــو فێی ــدی پاڤێ ــەری پۆڵەن فۆتۆگراف
پــاژی دووەمــی کتێبەکــە  لەبــارەی دیــدگای هونەریــە. پــاژی دووەمــی کتێبەکــە  لەبــارەی دیــدگای هونەریــە. 
تیایــدا ڕاپۆرتێــک کــە چەنــد ســەرنجێکی هونەرمەندانــی تیایــدا ڕاپۆرتێــک کــە چەنــد ســەرنجێکی هونەرمەندانــی 
وتارێکــی  ئەوســا  خــۆی،  گرتۆتــە  تیــا  وتارێکــی ئامادەبــووی  ئەوســا  خــۆی،  گرتۆتــە  تیــا  ئامادەبــووی 
هونەرمەنــد حەمــە هاشــم دەخوێنینــەوە کــە تایبەتــە بــەو هونەرمەنــد حەمــە هاشــم دەخوێنینــەوە کــە تایبەتــە بــەو 
دوو پێرفۆرمانســە، لەپــاڵ وتارێکــی پێرفۆرمێــر یۆوانــا دوو پێرفۆرمانســە، لەپــاڵ وتارێکــی پێرفۆرمێــر یۆوانــا 
ئەلکترۆنــی  گۆڤــاری  لــە  لەبنەرەتــدا  کــە  ئەلکترۆنــی ســارنێچکا  گۆڤــاری  لــە  لەبنەرەتــدا  کــە  ســارنێچکا 
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لــە  یەکێکــە  کــە  باڵوکراوەتــەوە،  پۆلەنــدی  لــە شــانۆی  یەکێکــە  کــە  باڵوکراوەتــەوە،  پۆلەنــدی  شــانۆی 
گرنگتریــن ســەرچاوەکانی شــانۆی پۆڵەنــدی لەئێســتادا.گرنگتریــن ســەرچاوەکانی شــانۆی پۆڵەنــدی لەئێســتادا.
پــاژی ســێیەم تایبەتــە بــە گفتوگــۆ، لــەو بەشــەدا دوو پــاژی ســێیەم تایبەتــە بــە گفتوگــۆ، لــەو بەشــەدا دوو 
گفتوگــۆی تیــا باڵوکراوەتەوە کە لەگەڵ ئێمە ئەنجامدراوە، گفتوگــۆی تیــا باڵوکراوەتەوە کە لەگەڵ ئێمە ئەنجامدراوە، 
یەکێکیــان لەگــەڵ گۆڤارێکــی پۆڵەندیــە، ئەویتریــش لەگــەڵ یەکێکیــان لەگــەڵ گۆڤارێکــی پۆڵەندیــە، ئەویتریــش لەگــەڵ 

هەفتەنامــەی ئــەدەب وهونــەری کوردســتانی نوێیــە.هەفتەنامــەی ئــەدەب وهونــەری کوردســتانی نوێیــە.
 پــاژی چوارەمــی کتێبەکــە تایبەتــە بــە شــانۆنامە و  پــاژی چوارەمــی کتێبەکــە تایبەتــە بــە شــانۆنامە و 
تیــا  پێرفۆرمانســەکەی  تێکســتی  هــەردوو  تیــا تێکســت،  پێرفۆرمانســەکەی  تێکســتی  هــەردوو  تێکســت، 
باڵوکراوەتــەوە، ئەوەش وەک هاوکاریکردنێکی خوێنەر باڵوکراوەتــەوە، ئەوەش وەک هاوکاریکردنێکی خوێنەر 
بــۆ تێگەیشــتنی زیاتــر لــە بابەتەکــە، یەکەمیــان بەنــاوی بــۆ تێگەیشــتنی زیاتــر لــە بابەتەکــە، یەکەمیــان بەنــاوی 
»پەناهەنــدە« شــانۆیەکی تــاک ئەکتەریــە، دەرفەتێکــی »پەناهەنــدە« شــانۆیەکی تــاک ئەکتەریــە، دەرفەتێکــی 
گرنگــە لێــرەدا سوپاســی بێپایــان ئاراســتەی د. ڕێبــاز گرنگــە لێــرەدا سوپاســی بێپایــان ئاراســتەی د. ڕێبــاز 
جــەالل نانەکەلــی بکەیــن کــە تێکســتەکەی وەرگێراوەتــە جــەالل نانەکەلــی بکەیــن کــە تێکســتەکەی وەرگێراوەتــە 
لەگۆڕەپانێکــی  ئەوەیــان  پۆڵەنــدی،  زمانــی  لەگۆڕەپانێکــی ســەر  ئەوەیــان  پۆڵەنــدی،  زمانــی  ســەر 
فــراوان نمایشــکرا، پێرفۆرمانســی دووەم »کەونــارا« فــراوان نمایشــکرا، پێرفۆرمانســی دووەم »کەونــارا« 
کارێکــی پشــکنینی دەنــگ و جەســتە و کەرنەڤاڵێکــی کارێکــی پشــکنینی دەنــگ و جەســتە و کەرنەڤاڵێکــی 
ــی خــۆر  ــورە جیاوازەکان ــوان کولت ــە لەنێ ــرە کولتوریی ــی خــۆر ف ــورە جیاوازەکان ــوان کولت ــە لەنێ ــرە کولتوریی ف
هەاڵتــدا، بەتایبــەت ئاینــە کۆنەکانــی وەکــو زەردەشــتی و هەاڵتــدا، بەتایبــەت ئاینــە کۆنەکانــی وەکــو زەردەشــتی و 
میســریە کۆنــەکان، لەگــەڵ گۆرانیەکــی کۆنــی ئۆکراینــی میســریە کۆنــەکان، لەگــەڵ گۆرانیەکــی کۆنــی ئۆکراینــی 
کــە چیرۆکــی ســەفەر ونائومێــدی دەگێڕێتــەوە، ئــەوەش کــە چیرۆکــی ســەفەر ونائومێــدی دەگێڕێتــەوە، ئــەوەش 
دوا  دەبێــت،  کــوردی  کۆنــی  گۆرانــی  نــاو  دوا ئاوێتــەی  دەبێــت،  کــوردی  کۆنــی  گۆرانــی  نــاو  ئاوێتــەی 
ــی  ــی وێنەی ــۆ ئەلبومێک ــراوە ب ــە تەرخانک ــی بەشــی کتێبەک ــی وێنەی ــۆ ئەلبومێک ــراوە ب ــە تەرخانک بەشــی کتێبەک

فۆتۆگرافــەری بــواری شــانۆ پاڤێــو فێیــداش.فۆتۆگرافــەری بــواری شــانۆ پاڤێــو فێیــداش.
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پرۆژەیــە  بــەو  گرنــگ  وێنەیەکــی  نامانەوێــت  پرۆژەیــە ئێمــە  بــەو  گرنــگ  وێنەیەکــی  نامانەوێــت  ئێمــە 
ببەخشــین، هێنــدەی نووســینەوەی هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی ببەخشــین، هێنــدەی نووســینەوەی هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی 
دەرگای  کــە  نەبێــت،  وون  زەمــەن  پەراوێــزی  دەرگای لەنــاو  کــە  نەبێــت،  وون  زەمــەن  پەراوێــزی  لەنــاو 
بەســەر دیدێکیتــر کــردەوە کــە بــووە جێــی ســەرنجی بەســەر دیدێکیتــر کــردەوە کــە بــووە جێــی ســەرنجی 
لــەوەی دنیایــەک بەتەنیشــت  لــەوەی دنیایــەک بەتەنیشــت بینەرانــی ئــەم نمایشــە،  بینەرانــی ئــەم نمایشــە، 
ئەوانــەوە هەیــە، بــەالم دەرگاکانــی داخــراوە، کردنــەوەی ئەوانــەوە هەیــە، بــەالم دەرگاکانــی داخــراوە، کردنــەوەی 
ئــەم دەرگایــە لەڕێــی نمایشــەوە توانــی گفتوگۆییەکــی ئــەم دەرگایــە لەڕێــی نمایشــەوە توانــی گفتوگۆییەکــی 
ــوارەی نمایشــەکەوە لەگــەڵ بینەرانــی  ــوارەی نمایشــەکەوە لەگــەڵ بینەرانــی چــڕ لەیەکــەم ئێ چــڕ لەیەکــەم ئێ
بخوڵقێنێــت، سەرســامیەک لــەوەی فۆرمێکی کولتووریی بخوڵقێنێــت، سەرســامیەک لــەوەی فۆرمێکی کولتووریی 
قســە لەســاتەوەختێکی ژیــان دەکات کــە بۆچــی کێشــەی قســە لەســاتەوەختێکی ژیــان دەکات کــە بۆچــی کێشــەی 
وەک  ســنورەکانەوە  لەودیــو  کــورد  وەک پەناهەنــدەی  ســنورەکانەوە  لەودیــو  کــورد  پەناهەنــدەی 
ــەوە پرســیاری  ــت؟ ئ ــی دەڕوانێ ــاوا لێ ــک خۆرئ ــەوە پرســیاری نامرۆڤێ ــت؟ ئ ــی دەڕوانێ ــاوا لێ ــک خۆرئ نامرۆڤێ
نمایــش  بــەدوای  هێنــدەی  لەنمایشــدا،  نەبــوو  نمایــش ئێمــە  بــەدوای  هێنــدەی  لەنمایشــدا،  نەبــوو  ئێمــە 

پرســیارێکە بینەرانێــک ئاراســتەی خۆیانیــان کــرد.پرســیارێکە بینەرانێــک ئاراســتەی خۆیانیــان کــرد.
ئــەو ئەزموونــە لەپۆڵەنــدا لەدایــک دەبێــت و تایبــەت ئــەو ئەزموونــە لەپۆڵەنــدا لەدایــک دەبێــت و تایبــەت 
دەبێــت بــەم شــوێنەوە، بــۆ مــن هــەر ئەزموونێــک زادەی دەبێــت بــەم شــوێنەوە، بــۆ مــن هــەر ئەزموونێــک زادەی 
تێگەیشــتن و کارکردنەوەیــە لەگــەڵ شــوێندا، بۆیــە لێــرەدا تێگەیشــتن و کارکردنەوەیــە لەگــەڵ شــوێندا، بۆیــە لێــرەدا 
دەمەوێــت ئــەو دەســپێکە کۆتایــی پێبهێنــم، تــا بڕۆینــە نــاو دەمەوێــت ئــەو دەســپێکە کۆتایــی پێبهێنــم، تــا بڕۆینــە نــاو 
الپەڕەکانــەوە، کۆتاییــەک لەڕێــی پرســیارەوە بــۆ ئــەوەی الپەڕەکانــەوە، کۆتاییــەک لەڕێــی پرســیارەوە بــۆ ئــەوەی 
بتوانیــن کلیلــی چوونە ژوورەوەی گەشــتە هونەریەکەمان بتوانیــن کلیلــی چوونە ژوورەوەی گەشــتە هونەریەکەمان 
و  کوێیــە  شــوێنە  ئــەو  بپرســین:  و  پێبکەیــن  و دەســت  کوێیــە  شــوێنە  ئــەو  بپرســین:  و  پێبکەیــن  دەســت 
ــی ئێمــەوە دوورە؟ ــە ماڵ ــد ل ــا؟ چەن ــی دنی ــە کوێ ــی ئێمــەوە دوورە؟دەکەوێت ــە ماڵ ــد ل ــا؟ چەن ــی دنی ــە کوێ دەکەوێت
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پاژی یەکەم:
پۆڵەندا وەک شوێن و کولتوور
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پۆڵه ندا ده كه وێته  كوێی دنیا؟پۆڵه ندا ده كه وێته  كوێی دنیا؟

لــه   كاتێــك  تێیــدای،  مه كــه ره وه   ئێســته یه   لــه و  لــه  بیــر  كاتێــك  تێیــدای،  مه كــه ره وه   ئێســته یه   لــه و  بیــر 
واڵتێكــی تــر ده گیرســێیته وه ، پرســیار لــه  شــوێن شــتێك واڵتێكــی تــر ده گیرســێیته وه ، پرســیار لــه  شــوێن شــتێك 
نییــه ، چونكــه  ئاگایــی مــرۆڤ توانــای ئــه وه ی هه یه  بچێت نییــه ، چونكــه  ئاگایــی مــرۆڤ توانــای ئــه وه ی هه یه  بچێت 
ســێرچ له ســه ر كۆمپیوتــه ر بــكات و بتوانێــت كه مێــك ســێرچ له ســه ر كۆمپیوتــه ر بــكات و بتوانێــت كه مێــك 
بــكات.  په یــدا  بێــت،  هه ژارانه یــش  ئه گــه ر  بــكات. زانیــاری  په یــدا  بێــت،  هه ژارانه یــش  ئه گــه ر  زانیــاری 
ئه نجامــی  ده توانیــن  هه موومــان  شــتێكه   ئــه وه   ئه نجامــی واتــه   ده توانیــن  هه موومــان  شــتێكه   ئــه وه   واتــه  
بــۆ  شــوێن  لــه   ئاماده بوونــت  كاتێــك  بــه اڵم  بــۆ بده یــن،  شــوێن  لــه   ئاماده بوونــت  كاتێــك  بــه اڵم  بده یــن، 
ســاته وه ختێك ڕاتده گرێــت بــۆ ئــه وه ی بیــر بكه یتــه وه  ســاته وه ختێك ڕاتده گرێــت بــۆ ئــه وه ی بیــر بكه یتــه وه  
كــه ی بــوو به نــاوی ئــه و شــوێنه  ئاشــنا بوویــت؟ چــۆن كــه ی بــوو به نــاوی ئــه و شــوێنه  ئاشــنا بوویــت؟ چــۆن 
بیــرت لــێ ده كــرده وه ؟ ئایــا فانتازیاكانــی وێناكردنــت بیــرت لــێ ده كــرده وه ؟ ئایــا فانتازیاكانــی وێناكردنــت 
بــۆ شــوێن ئــه وه  ده رچــوو یــان خه یاڵه كانــت جوانتــر بــۆ شــوێن ئــه وه  ده رچــوو یــان خه یاڵه كانــت جوانتــر 
بــوون؟ ده ی خــۆ ئه وانــه  بــه  كوردیــش قســه  ناكــه ن، بــوون؟ ده ی خــۆ ئه وانــه  بــه  كوردیــش قســه  ناكــه ن، 

ــووه وه ؟. ــه وه  كردب ــرت ل ــی خــۆی بی ــۆ كات ــووه وه ؟.ئاخ ــه وه  كردب ــرت ل ــی خــۆی بی ــۆ كات ئاخ
ــی خــۆی  ــك ڕه وایه ت ــه ر مرۆڤێ ــۆ ه ــه و پرســیارانه  ب ــی خــۆی ئ ــك ڕه وایه ت ــه ر مرۆڤێ ــۆ ه ــه و پرســیارانه  ب ئ
ده بێــت،  جێگیــر  نــوێ  واڵتێكــی  لــه   كاتێــك  ده بێــت، هه یــه   جێگیــر  نــوێ  واڵتێكــی  لــه   كاتێــك  هه یــه  
ده توانێــت ئــه و پرســیارانه  لــه  خــۆی بــكات، بۆیــه  لــه  ده توانێــت ئــه و پرســیارانه  لــه  خــۆی بــكات، بۆیــه  لــه  
قســه كردنی هــه ر كه ســێك میكانیزمه كــه  وه ك یه كــن، قســه كردنی هــه ر كه ســێك میكانیزمه كــه  وه ك یه كــن، 
بــه  شــێوه یه كی  تێگه یشــتنه كان  و  ده ره نجــام  بــه  شــێوه یه كی بــه اڵم  تێگه یشــتنه كان  و  ده ره نجــام  بــه اڵم 
تــه واو جیــاواز ده رده كــه ون، مــن ئه گــه ر ئێســته  كــه  ئــه و تــه واو جیــاواز ده رده كــه ون، مــن ئه گــه ر ئێســته  كــه  ئــه و 
کتێبــە ده نووســم لــه  ڕووســیا جێگیــر بوومایــه ، هه ڵبــه ت کتێبــە ده نووســم لــه  ڕووســیا جێگیــر بوومایــه ، هه ڵبــه ت 
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ده بــوو بگه ڕامایــه وه  بــۆ ئــه و ســاته وه خته ی یه كه مجــار ده بــوو بگه ڕامایــه وه  بــۆ ئــه و ســاته وه خته ی یه كه مجــار 
كــه ی  بینــی،  ڕووســیام  فیلمێكــدا  چ  لــه   بــوو  كــه ی كــه ی  بینــی،  ڕووســیام  فیلمێكــدا  چ  لــه   بــوو  كــه ی 
یه كــه م ڕۆمانــی ڕووســیم  یه كــه م ڕۆمانــی ڕووســیم تامــه زرۆی خوێندنــه وه  و  تامــه زرۆی خوێندنــه وه  و 
ده یبردینــه   وێناكردنــه   ئــه و  بینــی،  ماڵــی خۆمــان  ده یبردینــه  لــه   وێناكردنــه   ئــه و  بینــی،  ماڵــی خۆمــان  لــه  
نــاو بابه ته كــه وه ، بــه اڵم ســه ره نجام مــن لــه وێ نیــم، نــاو بابه ته كــه وه ، بــه اڵم ســه ره نجام مــن لــه وێ نیــم، 
ــوێ  ــرە ســەر لەن ــە، چونکــە لێ ــە پۆڵەندای ــە قســەم ل ــوێ بۆی ــرە ســەر لەن ــە، چونکــە لێ ــە پۆڵەندای ــە قســەم ل بۆی
خەریکــی شــانۆ بــووم، بۆیــه  ده پرســم كــه ی بــوو نــاوی خەریکــی شــانۆ بــووم، بۆیــه  ده پرســم كــه ی بــوو نــاوی 

بیســت؟. بیســت؟.پۆڵه نــدام  پۆڵه نــدام 
ده بێــت  ده كــه م،  له خــۆم  پرســیاره   ئــه و  ده بێــت كاتێــك  ده كــه م،  له خــۆم  پرســیاره   ئــه و  كاتێــك 
بگه ڕێمــه وه  بــۆ منداڵــی و ئــه و ڕۆژگاره ی یــه ك دوو بگه ڕێمــه وه  بــۆ منداڵــی و ئــه و ڕۆژگاره ی یــه ك دوو 
ســاڵ بــوو ماڵمــان لــه  كه ركــووك گواســتبووه وه  بــۆ ســاڵ بــوو ماڵمــان لــه  كه ركــووك گواســتبووه وه  بــۆ 
هه ولێــر و لــه  گه ڕه كــی كــوران ده ژیایــن، رۆژگارێــك هه ولێــر و لــه  گه ڕه كــی كــوران ده ژیایــن، رۆژگارێــك 
بــوو كــۆاڵن پــڕی بــوو لــه  یاریــی ڕه ســم ڕه ســمێنه  بــوو كــۆاڵن پــڕی بــوو لــه  یاریــی ڕه ســم ڕه ســمێنه  
بــازاڕی  نــاو  و  عێراقــی  یاریكه رانــی  وێنــه ی  بــازاڕی كــه   نــاو  و  عێراقــی  یاریكه رانــی  وێنــه ی  كــه  
ــی  ــه  پێــش دووكان ــه ی گــه وره ی بروســلی ل ــی كــوران وێن ــه  پێــش دووكان ــه ی گــه وره ی بروســلی ل كــوران وێن
مه حمــوودی گۆشــتفرۆش ده فرۆشــران، بروســلی دوو مه حمــوودی گۆشــتفرۆش ده فرۆشــران، بروســلی دوو 
داری بــه  زنجیــر و ده ســتێكی بــۆ كامێراكــه  ڕاگرتــووه ، داری بــه  زنجیــر و ده ســتێكی بــۆ كامێراكــه  ڕاگرتــووه ، 
ــه و  ــه  ئ ــی وای ــت، پێ ــۆم ده كڕێ ــم ب ــا دایك ــه و وڕك ده گــرم ت ــه  ئ ــی وای ــت، پێ ــۆم ده كڕێ ــم ب ــا دایك وڕك ده گــرم ت
ناشــیرین و ڕووتــه ، بــه اڵم چونكــه  له  ماڵــی ئێمه  دیواری ناشــیرین و ڕووتــه ، بــه اڵم چونكــه  له  ماڵــی ئێمه  دیواری 
خانووه كــه  ملمالنێــی بــراكان بریتــی بــوو لــه  وێنــه ی خانووه كــه  ملمالنێــی بــراكان بریتــی بــوو لــه  وێنــه ی 
عه بدولحه لیــم حافــز و فه ریــد ئه تــڕه ش، ســه ره نجام بــه  عه بدولحه لیــم حافــز و فه ریــد ئه تــڕه ش، ســه ره نجام بــه  
ــه ی په رده یه كــی  ــه و ده القه ی ــاری باوكــم ســووچی ئ ــه ی په رده یه كــی بڕی ــه و ده القه ی ــاری باوكــم ســووچی ئ بڕی
ــه ی  ــه ت داخیل ــدا درابــوو كــه  هه ندێــك بالیــف و ته نان ــه ی پێ ــه ت داخیل ــدا درابــوو كــه  هه ندێــك بالیــف و ته نان پێ
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بــوو،  لــێ  بچكۆله كه یشــمی  بــرا  و  خوشــك  و  بــوو، مــن  لــێ  بچكۆله كه یشــمی  بــرا  و  خوشــك  و  مــن 
هه ڵواســرا. به رزایــی  لــه   بروســلی  هه ڵواســرا.وێنه كــه ی  به رزایــی  لــه   بروســلی  وێنه كــه ی 

تــۆ لــه وه  گــه ڕێ چــۆن حــه وت كــه س لــه م ژووره  تــۆ لــه وه  گــه ڕێ چــۆن حــه وت كــه س لــه م ژووره  
ده خــوارد  نانمــان  و  ده كــرد  قســه مان  و  ده خــوارد ده خه وتیــن  نانمــان  و  ده كــرد  قســه مان  و  ده خه وتیــن 
چــۆن  بروســلی  و  ده كــرد  ته له ڤزیۆنمــان  چــۆن و ســه یری  بروســلی  و  ده كــرد  ته له ڤزیۆنمــان  و ســه یری 
ــه   ــره وه  ك ــه  و ژێ ــه  ســێ ڕه فه ییه ك ــۆ كتێبخان ــه  ده ســتی ب ــره وه  ك ــه  و ژێ ــه  ســێ ڕه فه ییه ك ــۆ كتێبخان ده ســتی ب
دۆالب بــوو، بــه رز كردبــووه وه . كتێبخانه كــه  كۆمه ڵێــك دۆالب بــوو، بــه رز كردبــووه وه . كتێبخانه كــه  كۆمه ڵێــك 
ئــه و  هه ڵبــه ت  تێدابــوو،  كــوردی  و  عه ره بــی  ئــه و كتێبــی  هه ڵبــه ت  تێدابــوو،  كــوردی  و  عه ره بــی  كتێبــی 
ــه و ڕۆژگاره   ــوو، ل ــی ب ــه  عه ره ب ــن و ب ــه ی ده مبینی ــه و ڕۆژگاره  ناوان ــوو، ل ــی ب ــه  عه ره ب ــن و ب ــه ی ده مبینی ناوان
مــن نه مده توانــی بیانخوێنمــه وه ، ده مزانــی هه ندێــك نــاو مــن نه مده توانــی بیانخوێنمــه وه ، ده مزانــی هه ندێــك نــاو 
به ســه ر كتێبه كانــه وه  بــوو وه ك ئه لبێرتــۆ مۆرافیــا و به ســه ر كتێبه كانــه وه  بــوو وه ك ئه لبێرتــۆ مۆرافیــا و 
كۆڵــن وڵســن و نــزار قه بانــی، هه روه هــا كتێبێــك له نــاو كۆڵــن وڵســن و نــزار قه بانــی، هه روه هــا كتێبێــك له نــاو 
كتێبخانه كــه  بــوو، ئه ویــش هــه ر به عه ره بــی بــوو، بــه اڵم كتێبخانه كــه  بــوو، ئه ویــش هــه ر به عه ره بــی بــوو، بــه اڵم 
چونكــه  كتێبــی زمــان بــوو و لــه  ســه ری نووســرابوو چونكــه  كتێبــی زمــان بــوو و لــه  ســه ری نووســرابوو 
»چــۆن بــه  زمانــی پۆڵه نــدی قســه  ده كه یــت« الپه ڕه كانــی »چــۆن بــه  زمانــی پۆڵه نــدی قســه  ده كه یــت« الپه ڕه كانــی 
كرابــوون،  پۆلێــن  بــه ش  ســێ  به ســه ر  كتێبــه   كرابــوون، ئــه و  پۆلێــن  بــه ش  ســێ  به ســه ر  كتێبــه   ئــه و 
عه ره بــی و پۆڵه نــدی و هه روه هــا نووســینه  ده نگییــه  عه ره بــی و پۆڵه نــدی و هه روه هــا نووســینه  ده نگییــه  

عه ره بــی.  بــه   عه ره بــی. پۆڵه ندییــه كان  بــه   پۆڵه ندییــه كان 
به هــۆی  بیانخوێنمــه وه ،  وه رده گــرت  لــه وه   به هــۆی چێــژم  بیانخوێنمــه وه ،  وه رده گــرت  لــه وه   چێــژم 
نه مده زانــی  بمخوێندایه تــه وه   نه مده زانــی ئــه وه ی چه نــد خراپیــش  بمخوێندایه تــه وه   ئــه وه ی چه نــد خراپیــش 
ئــاره زووی  بــوو  شــتێك  چونكــه   ده كــه م،  ئــاره زووی هه ڵــه   بــوو  شــتێك  چونكــه   ده كــه م،  هه ڵــه  
ده به خشــی،  منــداڵ  منــی  بــه   بێمانــای  ده به خشــی، قســه كردنێكی  منــداڵ  منــی  بــه   بێمانــای  قســه كردنێكی 
دوای ئــه و هه مــوو ســاڵه  چه نــدان جــار دوای ڕاپه ڕیــن دوای ئــه و هه مــوو ســاڵه  چه نــدان جــار دوای ڕاپه ڕیــن 
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دانرایــه وه ،  دواتــر  و  فرۆشــرا  ماڵــه وه   دانرایــه وه ، كتێبخانــه ی  دواتــر  و  فرۆشــرا  ماڵــه وه   كتێبخانــه ی 
چه نــدان جــاری تــر كتێبخانــه  فرۆشــرایه وه ، ئێسته یشــی چه نــدان جــاری تــر كتێبخانــه  فرۆشــرایه وه ، ئێسته یشــی 
له گــه ڵ بێــت تێنه گه یشــتم ئــه و ئه فســوونه  چــی بــوو له گــه ڵ بێــت تێنه گه یشــتم ئــه و ئه فســوونه  چــی بــوو 
ئــه و  ئێســته یش  بۆیــه   نه فرۆشــرا؟  قــه ت  كتێبــه   ئــه و ئــه و  ئێســته یش  بۆیــه   نه فرۆشــرا؟  قــه ت  كتێبــه   ئــه و 
كتێبــەم لەالیــە، ئێســتە کــە دەمەوێــت لەبــارەی ســەفەرە كتێبــەم لەالیــە، ئێســتە کــە دەمەوێــت لەبــارەی ســەفەرە 
شــانۆییەکەی  پۆڵەنــدا قســە بکــەم، کتێبەکــە لەبەردەممــە شــانۆییەکەی  پۆڵەنــدا قســە بکــەم، کتێبەکــە لەبەردەممــە 
وهەمــوو یادەوەریــم دەگەڕێنێتــەوە بــۆ مناڵــی و ژوورە وهەمــوو یادەوەریــم دەگەڕێنێتــەوە بــۆ مناڵــی و ژوورە 
تاقانەکــەی مــاڵ کــە بــۆ مــن گەورەتریــن کۆشــکی دنیــا تاقانەکــەی مــاڵ کــە بــۆ مــن گەورەتریــن کۆشــکی دنیــا 

ــوو. ــوو.ب ب
له گــه ڵ تۆنــی وشــه كان كــه  بــه  هه ڵه یه كــی تــه واوی له گــه ڵ تۆنــی وشــه كان كــه  بــه  هه ڵه یه كــی تــه واوی 
زمانــه وه  ده مخوێنــده وه ، وه ك ئــه وه ی مــن لــه وێ بــم لــه  زمانــه وه  ده مخوێنــده وه ، وه ك ئــه وه ی مــن لــه وێ بــم لــه  
پۆڵه نــدا ئــاوا فانتازیــام ده خوڵقانــد كــه  بــه  پۆڵه نــدی قســه  پۆڵه نــدا ئــاوا فانتازیــام ده خوڵقانــد كــه  بــه  پۆڵه نــدی قســه  
ده كــه م، جارێكیــان گۆڤارێكــی »مجلتی یــا المزمار« بوو ده كــه م، جارێكیــان گۆڤارێكــی »مجلتی یــا المزمار« بوو 
كــه  له گــه ڵ باوكــم هه فتانــه  ده چووینــه  بــازاڕ و بــۆی كــه  له گــه ڵ باوكــم هه فتانــه  ده چووینــه  بــازاڕ و بــۆی 
ــرە  ــرەو هــی ئێ ــان بابه تــی نووســینی ت ــم »ئه مه ی ــرە ده كڕی ــرەو هــی ئێ ــان بابه تــی نووســینی ت ــم »ئه مه ی ده كڕی
ــە رۆژان نووســینی ســەربەخۆی  ــە رۆژان نووســینی ســەربەخۆی نیــە ڕەنگــە ڕۆژێــک ل نیــە ڕەنگــە ڕۆژێــک ل
ــه   ــه و كتێب ــرم ڕۆیشــته وه  الی ئ ــۆ تەرخــان بکــەم« بی ــه  ب ــه و كتێب ــرم ڕۆیشــته وه  الی ئ ــۆ تەرخــان بکــەم« بی ب
و هه ســتم ده كــرد لــه  خانووه كــه ی ســمێڵفش نامێنــم، و هه ســتم ده كــرد لــه  خانووه كــه ی ســمێڵفش نامێنــم، 
بوویــن،  كرێچــی  تێیــدا  ئێمــه   خانووه كــه ی  بوویــن، خاوه نــی  كرێچــی  تێیــدا  ئێمــه   خانووه كــه ی  خاوه نــی 
پیاوێكــی كاكه یــی بــوو ئێمــه ی منــداڵ لــه  كــۆاڵن كــه  ئــه و پیاوێكــی كاكه یــی بــوو ئێمــه ی منــداڵ لــه  كــۆاڵن كــه  ئــه و 
بــۆ كــرێ ده هــات پێمــان ده گــوت ســمێڵفش هــات، هــه ر بــۆ كــرێ ده هــات پێمــان ده گــوت ســمێڵفش هــات، هــه ر 
ــاره  مندااڵنه كــه  كــه   ــی گۆڤ ــه ده م ســه یركردنی وێنه كان ــاره  مندااڵنه كــه  كــه  ب ــی گۆڤ ــه ده م ســه یركردنی وێنه كان ب
لــه   برایه كــی  یــان  باوكــم  ده رســه كان  دوای  لــه  شــه وان  برایه كــی  یــان  باوكــم  ده رســه كان  دوای  شــه وان 
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مــن گه وره تــر بــۆی ده كردمــه  كــوردی، دۆشــدامابووم، مــن گه وره تــر بــۆی ده كردمــه  كــوردی، دۆشــدامابووم، 
بــم  پۆڵه نــدی  فێــری  مــن  وایكــرد  منداڵــی  بــم خه یاڵــی  پۆڵه نــدی  فێــری  مــن  وایكــرد  منداڵــی  خه یاڵــی 
»هه ڵبــه ت چەندیــن ســاڵی ویســت تــا توانیــم بەپۆلەنــدی »هه ڵبــه ت چەندیــن ســاڵی ویســت تــا توانیــم بەپۆلەنــدی 
قســە بکــەم » بــه اڵم خه یاڵــی منداڵــی وای ده خســته  ڕوو قســە بکــەم » بــه اڵم خه یاڵــی منداڵــی وای ده خســته  ڕوو 
به هــۆی ئــه و كتێبــه وه  فێــری بــووم لــه وێ كچێكــی وه ك به هــۆی ئــه و كتێبــه وه  فێــری بــووم لــه وێ كچێكــی وه ك 
ســاندی بێــل ده بێتــه  هاوڕێــم، چونكــه  ئــه و كچــه  لــه و ســاندی بێــل ده بێتــه  هاوڕێــم، چونكــه  ئــه و كچــه  لــه و 
كچــه  پاڵه وانــه  ســه ره تاییانه ی ژیــان بــوو كــه  بیــری لــێ كچــه  پاڵه وانــه  ســه ره تاییانه ی ژیــان بــوو كــه  بیــری لــێ 
بكه مــه وه ، لــه  پــاڵ لینــای فیلمــی كارتۆنــی عه دنــان و بكه مــه وه ، لــه  پــاڵ لینــای فیلمــی كارتۆنــی عه دنــان و 
لینــا، لــه  پــڕ لــه  خــۆم ده پرســی ده بێــت پۆڵه نــدا دوورتــر لینــا، لــه  پــڕ لــه  خــۆم ده پرســی ده بێــت پۆڵه نــدا دوورتــر 
بێــت له نــاو بــازاڕ و لــه  مه كته بــه  ته ئمیــم؟ »شــوێنی بێــت له نــاو بــازاڕ و لــه  مه كته بــه  ته ئمیــم؟ »شــوێنی 

ــر. ــه اڵی هه ولێ ــازاڕی نیشــتمان« و ق ــر.ئێســته ی ب ــه اڵی هه ولێ ــازاڕی نیشــتمان« و ق ئێســته ی ب
گــه ر دوورتــر نییــه  بــۆ جارێــك له گــه ڵ باوكــم نه چووینــه  گــه ر دوورتــر نییــه  بــۆ جارێــك له گــه ڵ باوكــم نه چووینــه  
پۆڵه نــدا  ده بێــت  دووره   هێنــده   كــه   ده ی  ئــه وێ؟  پۆڵه نــدا بــۆ  ده بێــت  دووره   هێنــده   كــه   ده ی  ئــه وێ؟  بــۆ 
جیهانــی  جامــی  نه بــرد  هێنــده ی  دنیــا؟  كوێــی  جیهانــی بكه وێتــه   جامــی  نه بــرد  هێنــده ی  دنیــا؟  كوێــی  بكه وێتــه  
تۆپــی پــێ ده ســتی پــێ كــرد، ئــه وه  ڕێــك ســاڵی تۆپــی پــێ ده ســتی پــێ كــرد، ئــه وه  ڕێــك ســاڵی ١98٢١98٢ بــوو،  بــوو، 
پۆڵه نداكــه ی منیــش به شــدار بــوو، یه كێــك لــه  باشــترین پۆڵه نداكــه ی منیــش به شــدار بــوو، یه كێــك لــه  باشــترین 
یاریكه ره كانــی كــه  خێــرا چــووه  دڵمــه وه  و ناوه كه یشــیم یاریكه ره كانــی كــه  خێــرا چــووه  دڵمــه وه  و ناوه كه یشــیم 
له بــه ر كــرد، نــاوی »التــۆ« بــوو، ئیتــر هه ســتم ده كــرد له بــه ر كــرد، نــاوی »التــۆ« بــوو، ئیتــر هه ســتم ده كــرد 
یه كــه م كه ســی پۆڵه ندیــم لــه  ژیــان ناســی، التــۆ یه كــه م یه كــه م كه ســی پۆڵه ندیــم لــه  ژیــان ناســی، التــۆ یه كــه م 
مرۆڤــی پۆڵه نــدی بــوو كــه  ناســیم، درۆ نییــه  ئه گــه ر بڵێــم مرۆڤــی پۆڵه نــدی بــوو كــه  ناســیم، درۆ نییــه  ئه گــه ر بڵێــم 
هــه ر جارێــك ســه یری كتێبه كانــی نــاو كتێبخانــه م كــردووه ، هــه ر جارێــك ســه یری كتێبه كانــی نــاو كتێبخانــه م كــردووه ، 
نه مزانیــوه  ئــه و كتێبــه  له نــاو كام ڕیــزی كتێبــه كان دابنێــم، نه مزانیــوه  ئــه و كتێبــه  له نــاو كام ڕیــزی كتێبــه كان دابنێــم، 
دۆاڵبه كــه وه ،  ده مخســته   و  هه ڵمده گــرت  هه میشــه   دۆاڵبه كــه وه ، بۆیــه   ده مخســته   و  هه ڵمده گــرت  هه میشــه   بۆیــه  
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وه ك ئــه وه ی بــۆ ســه رده م و ڕۆژگارێكــی تــر هه ڵمگرتبێــت.وه ك ئــه وه ی بــۆ ســه رده م و ڕۆژگارێكــی تــر هه ڵمگرتبێــت.
ســەرەنجام لەپۆڵەنــدا کتێبەکــەم بەدەســتەوە دەگــرت ســەرەنجام لەپۆڵەنــدا کتێبەکــەم بەدەســتەوە دەگــرت 
ودەمویســت فانتازیاکانی مناڵی بکەم بە ڕاســتی، ئێســته  ودەمویســت فانتازیاکانی مناڵی بکەم بە ڕاســتی، ئێســته  
ــه ر  ــه ت ب ــا، به تایب ــی دنی ــه  كوێ ــدا ده كه وێت ــم پۆڵه ن ــه ر ده زان ــه ت ب ــا، به تایب ــی دنی ــه  كوێ ــدا ده كه وێت ــم پۆڵه ن ده زان
ــم له رێــی شــانۆ  ــم، زۆر پۆڵه ندی ــە بژی ــەم واڵت ــه وه ی ل ــم له رێــی شــانۆ ل ــم، زۆر پۆڵه ندی ــە بژی ــەم واڵت ــه وه ی ل ل
و كتێــب و نمایشــه وه  ناســی، وه ك هــه ر شــانۆكارێكی و كتێــب و نمایشــه وه  ناســی، وه ك هــه ر شــانۆكارێكی 
بــووم،  ئاشــنا  زوو  گرۆتۆڤســكی  نــاوی  بــه   بــووم، كــورد  ئاشــنا  زوو  گرۆتۆڤســكی  نــاوی  بــه   كــورد 
كاتێكیــش كتێبــی »شــانۆی نوێــی پۆڵه نــدی«م نووســی، كاتێكیــش كتێبــی »شــانۆی نوێــی پۆڵه نــدی«م نووســی، 
ئــه و  كولتــووری  و  هونــه ری  نهێنــی  و  جوانــی  ئــه و زۆر  كولتــووری  و  هونــه ری  نهێنــی  و  جوانــی  زۆر 
كۆمه ڵگه یــه م ناســی، توانیــم توێژینــه وه  ئەنجــام بــدەم كۆمه ڵگه یــه م ناســی، توانیــم توێژینــه وه  ئەنجــام بــدەم 
له بــاره ی كاره كانــی كانتــۆر و شــاینا و هانۆشۆڤســكی له بــاره ی كاره كانــی كانتــۆر و شــاینا و هانۆشۆڤســكی 
و فیلمه كانــی کیشۆلۆڤســکی و ڤایــدا و پۆالنســکی ببینــم. و فیلمه كانــی کیشۆلۆڤســکی و ڤایــدا و پۆالنســکی ببینــم. 
ــر ناپرســم  ــۆڕاوه ، چیت ــم گ ــر ناپرســم ئێســته  پرســیاره كه ی منداڵی ــۆڕاوه ، چیت ــم گ ئێســته  پرســیاره كه ی منداڵی
ــم  ــا، ئه مێســتا به خــۆم ده ڵێ ــی دنی ــه  كوێ ــدا ده كه وێت ــم پۆڵه ن ــا، ئه مێســتا به خــۆم ده ڵێ ــی دنی ــه  كوێ ــدا ده كه وێت پۆڵه ن
كــورده كان بــۆ لێــره  ون ده بــن؟ بــۆ كــه س بــه  زه حمــه ت كــورده كان بــۆ لێــره  ون ده بــن؟ بــۆ كــه س بــه  زه حمــه ت 
ژماره یــه ك  بێــت،  زمانه كــه   فێــری  نایه وێــت  ژماره یــه ك نه بێــت  بێــت،  زمانه كــه   فێــری  نایه وێــت  نه بێــت 
په ناهه نــده  بــه ر لــه  مــن هاتوونه تــه  ئێــره  و نایانه وێــت فێــر په ناهه نــده  بــه ر لــه  مــن هاتوونه تــه  ئێــره  و نایانه وێــت فێــر 
ــره   ــورد لێ ــی ك ــه ك قوتاب ــه وه ی ژماره ی ــن، ســه رباری ئ ــره  ب ــورد لێ ــی ك ــه ك قوتاب ــه وه ی ژماره ی ــن، ســه رباری ئ ب
نوێنه رایه تــی  به نــاوی  هه یــه   ئۆفیســێكیش  نوێنه رایه تــی ده خوێنــن،  به نــاوی  هه یــه   ئۆفیســێكیش  ده خوێنــن، 
به نــاوی  نابینیــت  شــتێك  كه چــی  هه رێــم،  به نــاوی حكوومه تــی  نابینیــت  شــتێك  كه چــی  هه رێــم،  حكوومه تــی 
چاالكــی كــوردی، هه مــوو ئــه و قســانه ی له بــاره ی جالیــه ی چاالكــی كــوردی، هه مــوو ئــه و قســانه ی له بــاره ی جالیــه ی 
كوردیــی و چاالكــی كولتــووری لــه  پۆڵه نــدا ده كرێــت، هیــچ كوردیــی و چاالكــی كولتــووری لــه  پۆڵه نــدا ده كرێــت، هیــچ 
نییــه  جگــه  لــه  پۆســتی فه یســبووك و دانیشــتنی هاوڕێیانه ، نییــه  جگــه  لــه  پۆســتی فه یســبووك و دانیشــتنی هاوڕێیانه ، 
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ئــه و دیمانــه  و گفتوگۆیانــه ی بــۆ ڕۆژنامــه كان ئه نجــام ئــه و دیمانــه  و گفتوگۆیانــه ی بــۆ ڕۆژنامــه كان ئه نجــام 
ــه   ــت وا ل ــۆڕی فه یســبووك ده یانه وێ ــاو ت ــت و له ن ــه  ده درێ ــت وا ل ــۆڕی فه یســبووك ده یانه وێ ــاو ت ــت و له ن ده درێ
كوردســتان بگه یه نــن، چاالكــی و جالییه كــی چاالكمــان كوردســتان بگه یه نــن، چاالكــی و جالییه كــی چاالكمــان 
ــۆ  ــه  گه مه یه كــی ده مامكســازی ب ــه  جگــه  ل ــچ نیی ــه ، هی ــۆ هه ی ــه  گه مه یه كــی ده مامكســازی ب ــه  جگــه  ل ــچ نیی ــه ، هی هه ی

ــاو كوردســتان.  ــی ن ــی خه ڵك ــاو كوردســتان. فریودان ــی ن ــی خه ڵك فریودان
ــر  ــه  ئیت ــن، شــوناس شــتێك نیی ــوو ون ده ب ــره  هه م ــر لێ ــه  ئیت ــن، شــوناس شــتێك نیی ــوو ون ده ب ــره  هه م لێ
داكۆكــی لــێ بكرێــت، ناوه ندێــك نییــه  لــه  وارشــۆ بــۆ داكۆكــی لــێ بكرێــت، ناوه ندێــك نییــه  لــه  وارشــۆ بــۆ 
ئــه وه ی چاالكــی كــوردی ئه نجــام بدرێــت، كــه س نازانێت ئــه وه ی چاالكــی كــوردی ئه نجــام بدرێــت، كــه س نازانێت 
ئــه و ئۆفیســه ی به نــاوی حكوومــه ت لێــره  كراوه تــه وه  ئــه و ئۆفیســه ی به نــاوی حكوومــه ت لێــره  كراوه تــه وه  
ــوه   ــت: ئێ ــان بڵێ ــوو پێی ــه  چ مه به ســتێكه ، كه ســێك نه ب ــوه  ب ــت: ئێ ــان بڵێ ــوو پێی ــه  چ مه به ســتێكه ، كه ســێك نه ب ب
پــاك  هه ناســه كانتان  بــا  بكه نــه وه   ده رگاكــه   پــاك لێــره ن  هه ناســه كانتان  بــا  بكه نــه وه   ده رگاكــه   لێــره ن 
ببنــه وه ، كه ســێك نییــه  لــه وێ خه مخــۆری كولتــوور بێــت ببنــه وه ، كه ســێك نییــه  لــه وێ خه مخــۆری كولتــوور بێــت 
و بڵێــت پێویســته  لــه وێ ده نگــی كــورد و ئاماده بوونــی و بڵێــت پێویســته  لــه وێ ده نگــی كــورد و ئاماده بوونــی 
كولتــووری بســه پێنرێت، كــه س نییــه  ئــه و هه مــوو شــه ڕ كولتــووری بســه پێنرێت، كــه س نییــه  ئــه و هه مــوو شــه ڕ 
و هــاوار و درۆیــه  بگۆڕێــت بــۆ یه كخســتنی چاالكییه كــی و هــاوار و درۆیــه  بگۆڕێــت بــۆ یه كخســتنی چاالكییه كــی 

كولتــووری جالیــه ی كــوردی.كولتــووری جالیــه ی كــوردی.
»دۆزیمــه وه   بڵێــم  منداڵیــم  بــه   ده بێــت  »دۆزیمــه وه  ســه ره نجام  بڵێــم  منداڵیــم  بــه   ده بێــت  ســه ره نجام 
زانیــم ده كه وێتــه  كوێــی دنیــا، شــوێنێكه  دوور دوور هه ر زانیــم ده كه وێتــه  كوێــی دنیــا، شــوێنێكه  دوور دوور هه ر 
كوردێــك بگاتــه  ئــه و خاكــه  ده بێــت بــه  دوژمنــی یه كتــر كوردێــك بگاتــه  ئــه و خاكــه  ده بێــت بــه  دوژمنــی یه كتــر 
ــاو ســه رگه ردانی خۆیانــدا بژیــن، هه مــوو ته نیــا  ــاو ســه رگه ردانی خۆیانــدا بژیــن، هه مــوو ته نیــا تــا له ن تــا له ن
ده مێنینــه وه ، لــه  ســێ كاره كته ره كــه ی فیلمــی ســتالكێری ده مێنینــه وه ، لــه  ســێ كاره كته ره كــه ی فیلمــی ســتالكێری 

تاركۆڤســكی ده چیــن«.تاركۆڤســكی ده چیــن«.
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  پێرفۆڕمانس و شانۆپێرفۆڕمانس و شانۆ

هونه ریــدا،  كاری  لــه   پێرفۆڕمانــس  هونه ریــدا، ده ركه وتنــی  كاری  لــه   پێرفۆڕمانــس    ده ركه وتنــی 
په یوه ســت نه بــوو بــه تێگه یشــتنی  ڕواڵه تیانــه ی هونه ری، په یوه ســت نه بــوو بــه تێگه یشــتنی  ڕواڵه تیانــه ی هونه ری، 
به واتایه كیتــر  فه لســه فیه ،  قۆناغــی  دوو  زاده ی  به واتایه كیتــر به ڵكــو   فه لســه فیه ،  قۆناغــی  دوو  زاده ی  به ڵكــو  
بــه دوای ئــه و ملمالنــێ فه لســه فیه ی نێــوان تازه گــه ری و بــه دوای ئــه و ملمالنــێ فه لســه فیه ی نێــوان تازه گــه ری و 
پــاش تازه گــه ری، پێرفۆڕمانــس ده ركه وتــووه ، ئــه وه ش پــاش تازه گــه ری، پێرفۆڕمانــس ده ركه وتــووه ، ئــه وه ش 
ســه ره تا  كــه   تازه گه ریــه   پــاش  ده ركه وته یه كــی  ســه ره تا وه ك  كــه   تازه گه ریــه   پــاش  ده ركه وته یه كــی  وه ك 
هیــچ  و  ته الرســازی  هونــه ری  بــه   بــوو  هیــچ په یوه ســت  و  ته الرســازی  هونــه ری  بــه   بــوو  په یوه ســت 
په یوه ندیه كــی بــه  هونــه ری شــانۆییه وه  نه بــووه ، دواتــر په یوه ندیه كــی بــه  هونــه ری شــانۆییه وه  نه بــووه ، دواتــر 
ــوه   ــه ری شــێوه كاری، له وێ ــاو هون ــه وه  ن ــرا ده په ڕێت ــوه  خێ ــه ری شــێوه كاری، له وێ ــاو هون ــه وه  ن ــرا ده په ڕێت خێ
ده دات،  نیشــان  هونــه ری  كاری  وه ك  خــۆی  ده دات، بوونــی  نیشــان  هونــه ری  كاری  وه ك  خــۆی  بوونــی 
ئــه وه  وا ده كات ده رگا بــۆ هــه ردوو هونــه ری ســه ما و ئــه وه  وا ده كات ده رگا بــۆ هــه ردوو هونــه ری ســه ما و 

شــانۆش بكاتــه وه  كــه  پێیــه وه  ئاشــنا ببــن.شــانۆش بكاتــه وه  كــه  پێیــه وه  ئاشــنا ببــن.
  دوو فه یله ســووف كاریگــه ری ڕاســته وخۆیان له ســه ر دوو فه یله ســووف كاریگــه ری ڕاســته وخۆیان له ســه ر 
ئــه و هونــه ره  هه یــه ، ئه وانیــش لیوتــار و گیانــی ڤاتیمــۆ، ئــه و هونــه ره  هه یــه ، ئه وانیــش لیوتــار و گیانــی ڤاتیمــۆ، 
ئــه وه ی یه كه میــان كاتێــك له كۆتایــی هه فتــاكان كتێبێــك ئــه وه ی یه كه میــان كاتێــك له كۆتایــی هه فتــاكان كتێبێــك 
ده نووســێت به نــاوی “هه ڵومه رجــی پــاش تازه گــه ری” ده نووســێت به نــاوی “هه ڵومه رجــی پــاش تازه گــه ری” 
لــه و كتێبــه دا بــاس لــه وه  ده كات تازه گــه ری فه لســه فی لــه و كتێبــه دا بــاس لــه وه  ده كات تازه گــه ری فه لســه فی 
لــه   یه كێــك  لێــره دا  هــات،  كۆتایــی  بــوو  لــه  پڕۆژه یــه ك  یه كێــك  لێــره دا  هــات،  كۆتایــی  بــوو  پڕۆژه یــه ك 
فه یله ســووفی  تازه گــه ری  فه لســه فه ی  فه یله ســووفی موریده كانــی  تازه گــه ری  فه لســه فه ی  موریده كانــی 
ئه ڵمانــی هابرمــاس بــوو كــه  لــه  ڕێگــه ی وتارێكــدا له ژێــر ئه ڵمانــی هابرمــاس بــوو كــه  لــه  ڕێگــه ی وتارێكــدا له ژێــر 
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وه اڵم  ناتــه واوه ”  پڕۆژه یه كــی  “تازه گــه ری  وه اڵم نــاوی  ناتــه واوه ”  پڕۆژه یه كــی  “تازه گــه ری  نــاوی 
ڕوانینه كانــی  كــۆی  كــه   ده داتــه وه   هه ڵومه رجــه   ڕوانینه كانــی بــه و  كــۆی  كــه   ده داتــه وه   هه ڵومه رجــه   بــه و 
هابرمــاس قســه كردنه  لــه وه ی كــه  تازه گــه ری كۆتایــی هابرمــاس قســه كردنه  لــه وه ی كــه  تازه گــه ری كۆتایــی 
نه هاتــووه و ئــه وه ی ده ووترێــت ده كرێــت ڕه خنه گرتــن نه هاتــووه و ئــه وه ی ده ووترێــت ده كرێــت ڕه خنه گرتــن 
بێــت لــه  تازه گــه ری نه وه كــو كۆتایــی هاتنــی تازه گــه ری، بێــت لــه  تازه گــه ری نه وه كــو كۆتایــی هاتنــی تازه گــه ری، 
ڕوانینه كانــی  بــۆ  ده گه رێتــه وه   هابرمــاس  ڕوانینه كانــی له وه شــدا  بــۆ  ده گه رێتــه وه   هابرمــاس  له وه شــدا 

هیــگڵ. تازه گــه ری  هیــگڵ.فه یله ســوفی  تازه گــه ری  فه یله ســوفی 
  گرفتــی هابرمــاس لــه و ڕوانیــن و ئینتیمــا ئایدیۆلۆژییــه  گرفتــی هابرمــاس لــه و ڕوانیــن و ئینتیمــا ئایدیۆلۆژییــه  
كه وا ئه و ناتوانێ ده ســتبه رداری ناو تێكســته كانی هیگڵ كه وا ئه و ناتوانێ ده ســتبه رداری ناو تێكســته كانی هیگڵ 
و كانــت ببێــت بــه وه ی ناشــتوانێ بــڕوا بــه وه  بێنێــت كــه  و كانــت ببێــت بــه وه ی ناشــتوانێ بــڕوا بــه وه  بێنێــت كــه  
تازه گــه ری كۆتایــی هاتــووه ، له دیــدگای ئــه ودا ده كرێــت تازه گــه ری كۆتایــی هاتــووه ، له دیــدگای ئــه ودا ده كرێــت 
ئــه و ڕوانینــه  درێژكــراوه ی نــاو تازه گــه ری خــۆی بێــت، ئــه و ڕوانینــه  درێژكــراوه ی نــاو تازه گــه ری خــۆی بێــت، 
له وه شــدا ڕێــك لــه  فه لســه فه ی نیتچــه دا ســه یری ده كات، له وه شــدا ڕێــك لــه  فه لســه فه ی نیتچــه دا ســه یری ده كات، 
فه لســه فیه   تێگه یشــتنه   دوو  ئــه و  ملمالنێــی  فه لســه فیه  لێــره وه   تێگه یشــتنه   دوو  ئــه و  ملمالنێــی  لێــره وه  
ڕه نگــه   كــه   ڕه خنه ییــه وه   ڕووبه رێكــی  نــاو  ڕه نگــه  كه وتنــه   كــه   ڕه خنه ییــه وه   ڕووبه رێكــی  نــاو  كه وتنــه  
ئێمــه وه ،  باســه كه ی  بــه   نه بێــت  په یوه ســت  ئێمــه وه ، ئه وه یــان  باســه كه ی  بــه   نه بێــت  په یوه ســت  ئه وه یــان 
به تایبــه ت ئــه وه ی په یوه ســته  بــه  بیركردنــه وه ی مرۆڤــی به تایبــه ت ئــه وه ی په یوه ســته  بــه  بیركردنــه وه ی مرۆڤــی 
ــه و باســه   ــه  ئ ــه  ڕه نگ ــی عه قاڵنی ــه  مرۆڤێك ــه ری ك ــه و باســه  تازه گ ــه  ئ ــه  ڕه نگ ــی عه قاڵنی ــه  مرۆڤێك ــه ری ك تازه گ
هێنــده ی باســێكی فه لســه فه ی تازه گــه ری خــۆی بێــت هێنــده ی باســێكی فه لســه فه ی تازه گــه ری خــۆی بێــت 
ــان  ــه  ئه وه ی ــه  پێرفۆڕمانســه وه ، بۆی ــت ب ــان په یوه ســت نه بێ ــه  ئه وه ی ــه  پێرفۆڕمانســه وه ، بۆی ــت ب په یوه ســت نه بێ
كــه   فه یله ســووفێكیتر  دێینــه  ســه ر  و  دێنیــن  لــێ  كــه  واز  فه یله ســووفێكیتر  دێینــه  ســه ر  و  دێنیــن  لــێ  واز 
گرنگــی تــه واوی به ســه ر كاری پێرفۆڕمانســه وه  هه یــه  و گرنگــی تــه واوی به ســه ر كاری پێرفۆڕمانســه وه  هه یــه  و 
پێرفۆڕمێــره كان به بــێ گه ڕانــه وه  بــۆ ئــه و فه یله ســووفه  پێرفۆڕمێــره كان به بــێ گه ڕانــه وه  بــۆ ئــه و فه یله ســووفه  
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ناتوانــن بــاس لــه و هونــه ره  بكــه ن ئه ویــش ڤاتیمــۆ یــه .ناتوانــن بــاس لــه و هونــه ره  بكــه ن ئه ویــش ڤاتیمــۆ یــه .
“كۆتایــی  به نــاوی  گرنگه كه یــدا  كتێبــه   لــه   “كۆتایــی ڤاتیمــۆ  به نــاوی  گرنگه كه یــدا  كتێبــه   لــه     ڤاتیمــۆ 
تازه گــه ری  كــه   ده كات  لــه وه   بــاس  تازه گــه ری تازه گــه ری”  كــه   ده كات  لــه وه   بــاس  تازه گــه ری” 
ئاراســته یه كه  ده بێــت پێشــنیاری دوای ئــه و بكه یــن، كــه  ئاراســته یه كه  ده بێــت پێشــنیاری دوای ئــه و بكه یــن، كــه  
ــت  ــه  ناكرێ ــه ؟ چونك ــت چی ــه ری دێ ــه وه ی دوای تازه گ ــت ئ ــه  ناكرێ ــه ؟ چونك ــت چی ــه ری دێ ــه وه ی دوای تازه گ ئ
ئیتــر  له شــوێنی خــۆی ده وه ســتێت  كــه   ئیتــر تازه گه ریــه ك  له شــوێنی خــۆی ده وه ســتێت  كــه   تازه گه ریــه ك 
هــه روا به جێــی بێلیــن، ئــه و گه شه ســه ندنه  مێژوویــه  وای هــه روا به جێــی بێلیــن، ئــه و گه شه ســه ندنه  مێژوویــه  وای 
ــه  پێویســتیش  ــه و شــوێنه،  بۆی ــه  ئ ــه  پێویســتیش كــرد تازه گــه ری بگات ــه و شــوێنه،  بۆی ــه  ئ كــرد تازه گــه ری بگات
ده كات ڕاڤــه  كۆنــه كان به جــێ بێلیــن و بــه ره و دوای ئــه و ده كات ڕاڤــه  كۆنــه كان به جــێ بێلیــن و بــه ره و دوای ئــه و 

هه نــگاو بنێیــن.هه نــگاو بنێیــن.
ســه ر  ده مانگه یه نێتــه   ڕێــك  ئــه وه   ســه ر به دڵنیاییــه وه   ده مانگه یه نێتــه   ڕێــك  ئــه وه     به دڵنیاییــه وه  
بۆچوونێكــی گرۆتۆفســكی بــۆ پێرفۆڕمانــس كــه  دواتــر بۆچوونێكــی گرۆتۆفســكی بــۆ پێرفۆڕمانــس كــه  دواتــر 
هێنــده   مه به ســته كه ی  ڤاتیمــۆ  ســه ری،  هێنــده  ده گه ڕێینــه وه   مه به ســته كه ی  ڤاتیمــۆ  ســه ری،  ده گه ڕێینــه وه  
زۆر  لیكدانــه وه ی  بــه   پێویســتی  وایــه   پێــم  زۆر ڕوونــه   لیكدانــه وه ی  بــه   پێویســتی  وایــه   پێــم  ڕوونــه  
ــه وه ی  ــۆ ئ ــه وه  ب ــان بكات ــت ووریام ــه  ده یه وێ ــت، ك ــه وه ی نه بێ ــۆ ئ ــه وه  ب ــان بكات ــت ووریام ــه  ده یه وێ ــت، ك نه بێ
خۆیــدا  له شــوێنی  و  تێبپه ڕێنیــن  تازه گــه ری  خۆیــدا دۆخــی  له شــوێنی  و  تێبپه ڕێنیــن  تازه گــه ری  دۆخــی 
لــه   بــاس  ده كرێــت  ســۆنگه یه وه   لــه و  لــه  نه یهێلینــه وه ،  بــاس  ده كرێــت  ســۆنگه یه وه   لــه و  نه یهێلینــه وه ، 
چه ندیــن ڕه خنه گــری شــێوه كاری بكرێــت كــه  ویســتیان چه ندیــن ڕه خنه گــری شــێوه كاری بكرێــت كــه  ویســتیان 
له پێنــاو ده رچــوون لــه و دۆخــه ی تازه گــه ری بــه دوای له پێنــاو ده رچــوون لــه و دۆخــه ی تازه گــه ری بــه دوای 
ــكل  ــه  “مای ــڕوای ئێم ــه  به ب ــن ك ــااڵدا بگه ڕێ ــی ب ــكل هونه رێك ــه  “مای ــڕوای ئێم ــه  به ب ــن ك ــااڵدا بگه ڕێ ــی ب هونه رێك
ــوه   ــت، كــه  تائه مــڕۆش باســی لێ ــان بێ ــد” گرنگترینی ــوه  فری ــت، كــه  تائه مــڕۆش باســی لێ ــان بێ ــد” گرنگترینی فری

بكرێــت.بكرێــت.
ــه  پێرفۆڕمانــس خــۆی  ــه  كــه  ب ــه و هونه ره ی ــه وه ش ئ ــه  پێرفۆڕمانــس خــۆی ئ ــه  كــه  ب ــه و هونه ره ی ــه وه ش ئ   ئ
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زینــدووی  هونه رێكــی  لــه   بــوو  بریتــی  كــه   زینــدووی ناســاند،  هونه رێكــی  لــه   بــوو  بریتــی  كــه   ناســاند، 
ســاته وه ختی لــه  زه مه نــی كاركردنــدا لــه  شــوێن و كاتــی ســاته وه ختی لــه  زه مه نــی كاركردنــدا لــه  شــوێن و كاتــی 
ســه مای  وه ك  خێــرا  دواتــر  ڕوو،  ده خرایــه   ســه مای جیــاواز  وه ك  خێــرا  دواتــر  ڕوو،  ده خرایــه   جیــاواز 
پێرفۆڕمانســیش خۆی خســته  ڕوو، كه  وه ك ســه مایه ك پێرفۆڕمانســیش خۆی خســته  ڕوو، كه  وه ك ســه مایه ك 
ئــه و  ده ركــه وت،  تازه گــه ری  پــاش  هونه رێكــی  ئــه و له نــاو  ده ركــه وت،  تازه گــه ری  پــاش  هونه رێكــی  له نــاو 
بــواره   ئــه و  ڕه خنه گــری  له چه ندیــن  وای  بــواره  ده ركه وتنــه   ئــه و  ڕه خنه گــری  له چه ندیــن  وای  ده ركه وتنــه  
كــرد بــاس لــه  پێرفۆرمانــس له هونــه ری ســه مادا بكــه ن، كــرد بــاس لــه  پێرفۆرمانــس له هونــه ری ســه مادا بكــه ن، 

كــه  یه كێــك لــه و ڕه خنه گرانــه  ســۆزان النجــه ر بــوو.كــه  یه كێــك لــه و ڕه خنه گرانــه  ســۆزان النجــه ر بــوو.
  هه ڵبــه ت كــه  پێرفۆڕمانــس له شــانۆدا ده ركه وت، له  فۆڕم هه ڵبــه ت كــه  پێرفۆڕمانــس له شــانۆدا ده ركه وت، له  فۆڕم 
و نۆرمێكــدا خــۆی نه خســته  ڕوو، به درێژایــی ده ركه وتنــی و نۆرمێكــدا خــۆی نه خســته  ڕوو، به درێژایــی ده ركه وتنــی 
ئــه و هونــه ره  له شــانۆدا هه میشــه  له گۆڕانكاریــدا بــووه ، ئــه و هونــه ره  له شــانۆدا هه میشــه  له گۆڕانكاریــدا بــووه ، 
ــه و تێگه یشــتنه  شــانۆییه ی  ــر له ســه ر ئ ــر ووردت ــه  دوات ــه و تێگه یشــتنه  شــانۆییه ی ك ــر له ســه ر ئ ــر ووردت ــه  دوات ك
ده وه ســتین ســه ره تا ئــه وه ی مه به ســتمانه  بیخه ینــه  ڕوو ده وه ســتین ســه ره تا ئــه وه ی مه به ســتمانه  بیخه ینــه  ڕوو 
ته نیــا ڕوانینێكــی گشــتیه  بــۆ چۆنیه تــی ســه رهه ڵدان و ته نیــا ڕوانینێكــی گشــتیه  بــۆ چۆنیه تــی ســه رهه ڵدان و 
ماناكانــی دواتــر ده گه ڕێینــه وه  ســه ر گرنگــی و به هــای لــه  ماناكانــی دواتــر ده گه ڕێینــه وه  ســه ر گرنگــی و به هــای لــه  

شــانۆ و گۆڕانــكاری و چۆنیه تــی كاركــردن تیایــدا.  شــانۆ و گۆڕانــكاری و چۆنیه تــی كاركــردن تیایــدا.  
  ئــه و ده مــه ی پێرفۆڕمانــس ڕێســاكانی تازه گــه ری تێــك ئــه و ده مــه ی پێرفۆڕمانــس ڕێســاكانی تازه گــه ری تێــك 
ڕێســایه كی  خاوه نــی  تازه گــه ری  چیتــر  ڕێســایه كی ده شــكێنێت،  خاوه نــی  تازه گــه ری  چیتــر  ده شــكێنێت، 
نه گــۆڕ نیــه ، وه ك چــۆن له ته الرســازیدا ئــه و ڕێســایه  نه گــۆڕ نیــه ، وه ك چــۆن له ته الرســازیدا ئــه و ڕێســایه  
هه شــتاكانی  ســه ره تای  پیشــانگایه ی  ئــه و  هه شــتاكانی بــه دوای  ســه ره تای  پیشــانگایه ی  ئــه و  بــه دوای 
ســه ده ی بیســته م لــه  ڤینســیا كرایــه وه  كــه  ســی ئه ندازیار ســه ده ی بیســته م لــه  ڤینســیا كرایــه وه  كــه  ســی ئه ندازیار 
دیزاینــه ره  ته الرســازیه كانی خۆیــان خســته  ڕوو، كــه  دیزاینــه ره  ته الرســازیه كانی خۆیــان خســته  ڕوو، كــه  
بــه  بــڕوای ڕه خنه گــری ئیتاڵــی پاولــۆ پۆرتۆگیــزی ئــه وه  بــه  بــڕوای ڕه خنه گــری ئیتاڵــی پاولــۆ پۆرتۆگیــزی ئــه وه  



21

ســه ره تای كوده تــا ڕاســته قینه كه  بــوو كــه  لــه  تازه گــه ری ســه ره تای كوده تــا ڕاســته قینه كه  بــوو كــه  لــه  تازه گــه ری 
كــرا، چونكــه  ئــه وان لــه ڕووی ته الرســازیه وه  توانیــان كــرا، چونكــه  ئــه وان لــه ڕووی ته الرســازیه وه  توانیــان 
ــی  ــوان حه قیقه ت ــه وه  له نێ ــاواز بدۆزن ــی هاوســه نگیه كی جی ــوان حه قیقه ت ــه وه  له نێ ــاواز بدۆزن هاوســه نگیه كی جی
ئــه و  وه ك  ئــه وه ش  جوانكاریــدا،  به هــای  و  ئــه و تــه الر  وه ك  ئــه وه ش  جوانكاریــدا،  به هــای  و  تــه الر 
ــه ی  ــه  شــێوه  هونه ریه ك ــه ی كاره ك ــه  ڕوو وه زیف ــه ی ده یخات ــه  شــێوه  هونه ریه ك ــه ی كاره ك ــه  ڕوو وه زیف ده یخات

ده ســه پێنێت.ده ســه پێنێت.
  رێســا عه قالنیــه كان و ئه فســانه كانی تازه گــه ری لێــره وه  رێســا عه قالنیــه كان و ئه فســانه كانی تازه گــه ری لێــره وه  
ده كه ونــه  ژێــر هه ڕه شــه ی كۆتاییــه ك كــه  نــه ك به ته نیــا ده كه ونــه  ژێــر هه ڕه شــه ی كۆتاییــه ك كــه  نــه ك به ته نیــا 
لــه  ته الرســازیدا، به ڵكــو خێــرا په ڕیــه وه  نــاو ده یالۆگــی لــه  ته الرســازیدا، به ڵكــو خێــرا په ڕیــه وه  نــاو ده یالۆگــی 
فه لســه فی و دواتریــش هونــه ری شــێوه كاری به هه مــوو فه لســه فی و دواتریــش هونــه ری شــێوه كاری به هه مــوو 
تازه گــه ری  ئه فســانه كانی  له نــاو  هه وڵیــدا  تازه گــه ری لقه كانیــه وه   ئه فســانه كانی  له نــاو  هه وڵیــدا  لقه كانیــه وه  
بێتــه  ده ره وه ، چونكــه  ڕێســا عه قالنیه كانیــان تێكشــكاند.بێتــه  ده ره وه ، چونكــه  ڕێســا عه قالنیه كانیــان تێكشــكاند.

ــاد بكه یــن كــه   ــه و كۆمه كــه  گرنگــه  له ی ــاد بكه یــن كــه  لێــره دا نابێــت ئ ــه و كۆمه كــه  گرنگــه  له ی   لێــره دا نابێــت ئ
فه یله ســووفی فه ره نســی ژاك دێرێــدا قســه كردنه كانی فه یله ســووفی فه ره نســی ژاك دێرێــدا قســه كردنه كانی 
عه قــڵ  ناوه ندگه رێتــی  هه ڵوه شــاندنه وه ی  عه قــڵ له بــاره ی  ناوه ندگه رێتــی  هه ڵوه شــاندنه وه ی  له بــاره ی 
ــده  هه ڵده وه شــێنینه وه و  ــه و ناوه ن ــه وه ی چــۆن ئ ــوو، ب ــده  هه ڵده وه شــێنینه وه و ب ــه و ناوه ن ــه وه ی چــۆن ئ ــوو، ب ب
ــه وه ،  ــاده وه  ڕێكــی ده خه ین ــه ی بونی ــوێ له ڕێگ ــه وه ، ســه ر له ن ــی ده خه ین ــاده وه  ڕێك ــه ی بونی ــوێ له ڕێگ ســه ر له ن
بــه  بــڕوای دێرێــدا گرنگــی بونیــاد له وه دایــه  ئــه و ناوه نــد بــه  بــڕوای دێرێــدا گرنگــی بونیــاد له وه دایــه  ئــه و ناوه نــد 
“ســێنته ر” ی نیــه، به ڵكــو بــه دوای هه ڵوه شــاندنه وه ی “ســێنته ر” ی نیــه، به ڵكــو بــه دوای هه ڵوه شــاندنه وه ی 

ــان ده نووســنه وه . ــاده كان خۆی ــد بونی ــان ده نووســنه وه .ناوه ن ــاده كان خۆی ــد بونی ناوه ن
  ئــه وه ش بــۆ هونــه ری پێرفۆڕمانــس به واتــای چیتــر ئــه وه ش بــۆ هونــه ری پێرفۆڕمانــس به واتــای چیتــر 
ڕێســاكان و تێگه یشــتنه  عه قڵیــه كان پێــوه ری داهێنــان ڕێســاكان و تێگه یشــتنه  عه قڵیــه كان پێــوه ری داهێنــان 
ــه  زاده ی  ــه ری ده بێت ــه ری، كاری هون ــه كاری هون ــن ل ــه  زاده ی نی ــه ری ده بێت ــه ری، كاری هون ــه كاری هون ــن ل نی
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ئــه و دۆخ و ســاته وه خته ی كــه  كاره كــه ی تیــا ئه نجــام ئــه و دۆخ و ســاته وه خته ی كــه  كاره كــه ی تیــا ئه نجــام 
نیــه ،  ســاده كردنه وه   بــۆ  ئه نجامدانه كه شــی  نیــه ، ده ده یــن،  ســاده كردنه وه   بــۆ  ئه نجامدانه كه شــی  ده ده یــن، 
ئــه وه   كــه   گه ڕانێكیتــره   خولقاندنــی  له پێنــاو  ئــه وه  هێنــده ی  كــه   گه ڕانێكیتــره   خولقاندنــی  له پێنــاو  هێنــده ی 
پێو  یســتی كاره كه یــه  شــێوه  هونه ریه كــه ش ده خوڵقێنێــت. پێو  یســتی كاره كه یــه  شــێوه  هونه ریه كــه ش ده خوڵقێنێــت. 
به ته نیــا  پێرفۆڕمانــس  ده بینیــن  كاتێــك  لێــره دا  به ته نیــا ئێمــه   پێرفۆڕمانــس  ده بینیــن  كاتێــك  لێــره دا    ئێمــه  
له هونــه ری شــێوه كاری نامێنێتــه وه ، به هــۆی ئــه و ڕه هه نــده  له هونــه ری شــێوه كاری نامێنێتــه وه ، به هــۆی ئــه و ڕه هه نــده  
نێــو  ده په ڕێتــه وه   خێــرا  فه لســه فییه ی  و  نێــو جوانكاریــی  ده په ڕێتــه وه   خێــرا  فه لســه فییه ی  و  جوانكاریــی 
هونــه ری شــانۆ، به تایبــه ت كــه  شــانۆی ئه زموونگــه ری بــۆ هونــه ری شــانۆ، به تایبــه ت كــه  شــانۆی ئه زموونگــه ری بــۆ 
خــۆی لــه  گه ڕانێكــی به رده وامــدا بــوو له پێنــاو ده ربازبــوون خــۆی لــه  گه ڕانێكــی به رده وامــدا بــوو له پێنــاو ده ربازبــوون 
له ڕێســا عه قاڵنیه كانــی شــانۆ، كــه  ئــه وه  وای كــرد وه ك له ڕێســا عه قاڵنیه كانــی شــانۆ، كــه  ئــه وه  وای كــرد وه ك 
ــڤ ســه یر  ــۆ شــانۆی ئه لته رناتی ــه ڕان ب ــری گ ــڤ ســه یر میكانیزمێكیت ــۆ شــانۆی ئه لته رناتی ــه ڕان ب ــری گ میكانیزمێكیت
ــدی، به هــۆی  ــه الی شــانۆكارانی پۆڵه ن ــه ت ل ــت، به تایب ــدی، به هــۆی بكرێ ــه الی شــانۆكارانی پۆڵه ن ــه ت ل ــت، به تایب بكرێ
پۆڵه نــدی  شــانۆی  ئه زموونكارانــی  زۆربــه ی  پۆڵه نــدی ئــه وه ی  شــانۆی  ئه زموونكارانــی  زۆربــه ی  ئــه وه ی 

ــوو. ــان كردب ــه ری شــێوه كاری كاری ــه  هون ــوو.پێشــتر ل ــان كردب ــه ری شــێوه كاری كاری ــه  هون پێشــتر ل
  كاتێــك پێرفۆڕمانــس لــه  ئه زموونــی شــانۆكارانی پۆڵه ندی كاتێــك پێرفۆڕمانــس لــه  ئه زموونــی شــانۆكارانی پۆڵه ندی 
فه لســه فیانه ی  ڕووبه رێكــی  جارێكیتــر  فه لســه فیانه ی ده رده كه وێــت  ڕووبه رێكــی  جارێكیتــر  ده رده كه وێــت 
جیــاوازی پــێ ده به خشــرێت، به هــۆی ئــه وه ی پرســیاری جیــاوازی پــێ ده به خشــرێت، به هــۆی ئــه وه ی پرســیاری 
ئــه و مرۆڤــه  به ته نیــا له ڕێســای كاری هونــه ری ناهێلێتــه وه ، ئــه و مرۆڤــه  به ته نیــا له ڕێســای كاری هونــه ری ناهێلێتــه وه ، 
لــه وان  بــه ر  و  بۆچــی  ئه وه یــه :  پرســیاره كه   لــه وان لێــره دا  بــه ر  و  بۆچــی  ئه وه یــه :  پرســیاره كه   لێــره دا 

لــه  شــانۆدا چــۆن ده ركه وتبــوو؟ لــه  شــانۆدا چــۆن ده ركه وتبــوو؟پێرفۆڕمانــس  پێرفۆڕمانــس 
  ره نگــه  له ســاتی وه اڵم بــه و پرســیاره  زۆر نهێنــی و ره نگــه  له ســاتی وه اڵم بــه و پرســیاره  زۆر نهێنــی و 
پێرفۆڕمانــس  چونكــه   ڕوو،  بكه وێتــه   بــۆ  پێرفۆڕمانــس ناكۆكیمــان  چونكــه   ڕوو،  بكه وێتــه   بــۆ  ناكۆكیمــان 
ــی  ــو گه ڕانێك ــه  شــێوازێكی شــانۆیی، به ڵك ــه  ل ــی نی ــی بریت ــو گه ڕانێك ــه  شــێوازێكی شــانۆیی، به ڵك ــه  ل ــی نی بریت
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پێداویســتی دۆخــه  هونه ریه كــه ،  پێــی  بــه   پێداویســتی دۆخــه  هونه ریه كــه ، به رده وامــه   پێــی  بــه   به رده وامــه  
هیــچ ســاتێك ڕێســایه ك نابێتــه  هــۆی ئــه وه ی كــه  كاره كه  هیــچ ســاتێك ڕێســایه ك نابێتــه  هــۆی ئــه وه ی كــه  كاره كه  
بچێتــه  نێــو چوارچێوه یه كــه وه ، هێنــده ی ئــه وه ی بنیاتــی بچێتــه  نێــو چوارچێوه یه كــه وه ، هێنــده ی ئــه وه ی بنیاتــی 
ده نێــت ئــه و ئاگاییــه  شــانۆییه  و چۆنیه تــی داڕشــتنه وه ی ده نێــت ئــه و ئاگاییــه  شــانۆییه  و چۆنیه تــی داڕشــتنه وه ی 
ــه ت وه ك  ــه وه ی باب ــۆ ئ ــاو شــانۆدا، ب ــه  له ن ــه و دۆخه ی ــه ت وه ك ئ ــه وه ی باب ــۆ ئ ــاو شــانۆدا، ب ــه  له ن ــه و دۆخه ی ئ
ئــه و  هێنــده ی  ڕوو،  نه خرێتــه   خودێتــی  ئــه و كێشــه یه كی  هێنــده ی  ڕوو،  نه خرێتــه   خودێتــی  كێشــه یه كی 
هونــه ری  یه كه یه كــی  بابه ته كــه دا  له نــاو  چــۆن  هونــه ری خــوده   یه كه یه كــی  بابه ته كــه دا  له نــاو  چــۆن  خــوده  
جیــاوازه   به تــه واوی  ئــه وه   ده كات،  جیــاوازه  به رجه ســته   به تــه واوی  ئــه وه   ده كات،  به رجه ســته  
لــه  هه ندێــك  یاخــود  شــه قام  شــانۆی  وێنه یــه ی  لــه لــه و  هه ندێــك  یاخــود  شــه قام  شــانۆی  وێنه یــه ی  لــه و 
پێشكه شــیان  بــرۆدوای  ده ره وه ی  پێشكه شــیان  ئه زموونه كانــی  بــرۆدوای  ده ره وه ی   ئه زموونه كانــی 
ده كرد، شــانۆی نان و بووكه  شووشــه ی پیته ر شــۆمان ده كرد، شــانۆی نان و بووكه  شووشــه ی پیته ر شــۆمان 
به هیــچ جۆرێــك ئه زموونێكــی پێرفۆڕمانــس نیــه ، چونكــه  به هیــچ جۆرێــك ئه زموونێكــی پێرفۆڕمانــس نیــه ، چونكــه  
و  تایبــه ت  ئایدیــای  پێداویســتیه كی  له نــاو  و شــانۆیه كه   تایبــه ت  ئایدیــای  پێداویســتیه كی  له نــاو  شــانۆیه كه  
ده كات،  كار  كــراو  نیشــان  ده ســت  ده كات، چوارچێوه یه كــی  كار  كــراو  نیشــان  ده ســت  چوارچێوه یه كــی 
هه ندێــك لــه  ئه زموونه كانــی ژۆلیــان بیــك و ژۆدیــت هه ندێــك لــه  ئه زموونه كانــی ژۆلیــان بیــك و ژۆدیــت 
له چۆنیه تــی  به تایبــه ت  پێرفۆڕمانســین،  كاری  له چۆنیه تــی مالینــا  به تایبــه ت  پێرفۆڕمانســین،  كاری  مالینــا 

دا. “ئه نتیگۆنــا”  ئه زموونــی  لــه   دا.كاركردنه وه یانــدا  “ئه نتیگۆنــا”  ئه زموونــی  لــه   كاركردنه وه یانــدا 
  بــه اڵم ده بێــت ئه وه مــان بیــر نه چێــت ئــه و پێرفۆڕمانســه  بــه اڵم ده بێــت ئه وه مــان بیــر نه چێــت ئــه و پێرفۆڕمانســه  
كــه  ئیشــكردنه وه یه  له ته ك تێكســت وه رگرتنــه وه ی ته واوی كــه  ئیشــكردنه وه یه  له ته ك تێكســت وه رگرتنــه وه ی ته واوی 
ــه وه ی تێكســت  ــی وه رگرتن ــده ی چۆنیه ت ــه ، هێن ــه وه ی تێكســت تێكســت نی ــی وه رگرتن ــده ی چۆنیه ت ــه ، هێن تێكســت نی
ــه ی  ــه و پێداویســتیه  هونه ری ــی ئ ــه  پێ ــه ی و داڕشــتنه وه یه تی ب ــه و پێداویســتیه  هونه ری ــی ئ ــه  پێ و داڕشــتنه وه یه تی ب
كــه  ئــه و خوازیاریه تــی، ئــه وه ش پێرفۆڕمانســی ســه ره تای كــه  ئــه و خوازیاریه تــی، ئــه وه ش پێرفۆڕمانســی ســه ره تای 
كاری شــانۆییه ، چونكــه  ئێمــه  له پــاڵ هه مــوو هــه وڵ و كاری شــانۆییه ، چونكــه  ئێمــه  له پــاڵ هه مــوو هــه وڵ و 
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ســه ره كیمان  شــێوه ی  دوو  پێرفۆڕمانســیه كان،  ســه ره كیمان گه ڕانــه   شــێوه ی  دوو  پێرفۆڕمانســیه كان،  گه ڕانــه  
هه یــه  له نــاو كاری پێرفۆڕمانســیدا، كــه  یه كێكیــان پشــت هه یــه  له نــاو كاری پێرفۆڕمانســیدا، كــه  یه كێكیــان پشــت 
ئیشــكردنه وه ی  ئه ویتریشــیان  گێڕانــه وه ..  بــه   ئیشــكردنه وه ی به ســتنه   ئه ویتریشــیان  گێڕانــه وه ..  بــه   به ســتنه  
دوو  لــه و  ئــه وه ی  بــۆ  جه ســته ،  له تــه ك  دوو ڕاســته وخۆیه   لــه و  ئــه وه ی  بــۆ  جه ســته ،  له تــه ك  ڕاســته وخۆیه  
ــك  ــه  له ســه ر هه ندێ ــن ڕاســتر وای ــك شــێوه   ســه ره كیه  بدوێی ــه  له ســه ر هه ندێ ــن ڕاســتر وای شــێوه   ســه ره كیه  بدوێی
بنه ماكانــی ئــه و دووانــه  بوه ســتین، چونكــه  ئــه و دوو شــێوه  بنه ماكانــی ئــه و دووانــه  بوه ســتین، چونكــه  ئــه و دوو شــێوه  
كاره كان  تــه واوی  له ســه ر  كاریگــه ری  كاره كان پێرفۆڕمانســه ،  تــه واوی  له ســه ر  كاریگــه ری  پێرفۆڕمانســه ، 
دانــاوه و دواتریــش وه ك پــڕۆژه ی ئه لته رناتیــڤ وجیــاواز دانــاوه و دواتریــش وه ك پــڕۆژه ی ئه لته رناتیــڤ وجیــاواز 
لــه  ئێســتادا  ئــه و ئاســته ی  تــا  لــه  ئێســتادا له شــانۆدا ده ركه وتــووه ،  ئــه و ئاســته ی  تــا  له شــانۆدا ده ركه وتــووه ، 
هه ڕه شــه لــه  شــانۆی ســونه تی ده كات و له داهاتووشــدا هه ڕه شــه لــه  شــانۆی ســونه تی ده كات و له داهاتووشــدا 
بگرێتــه وه ،  شــانۆ  شــوێنی  هه یــه   ئــه وه ی  بگرێتــه وه ، توانــای  شــانۆ  شــوێنی  هه یــه   ئــه وه ی  توانــای 
شــوێنگرتنه وه  بــه و مانایــه ی كــه  هونه رێكــه  له نــاو ئاقــاری شــوێنگرتنه وه  بــه و مانایــه ی كــه  هونه رێكــه  له نــاو ئاقــاری 
بیركردنــه وه دا پرســیاره  هه نووكه ییــه كان ده باتــه وه  نــاو بیركردنــه وه دا پرســیاره  هه نووكه ییــه كان ده باتــه وه  نــاو 
مێــژوو له وێــوه  ئاماده بوونــی خــۆی وه ك ئــه و زه مه نــه ی مێــژوو له وێــوه  ئاماده بوونــی خــۆی وه ك ئــه و زه مه نــه ی 
شــێوه   به هه مــان  مێــژوو،  نــاو  ده ڕواتــه   ئــاوا  شــێوه  ئێســتایه   به هه مــان  مێــژوو،  نــاو  ده ڕواتــه   ئــاوا  ئێســتایه  
مێــژوو دێنێتــه وه  نــاو ئــه و هه نووكــه   شــانۆییه  كــه  لــه  مێــژوو دێنێتــه وه  نــاو ئــه و هه نووكــه   شــانۆییه  كــه  لــه  
ــی شــانۆیی كــه   ــه  زه مه ن ــی بیگۆڕێــت ب ــی یاده وه ری ــی شــانۆیی كــه  زه مه ن ــه  زه مه ن ــی بیگۆڕێــت ب ــی یاده وه ری زه مه ن

پێڕفۆڕمانســه .   فه لســه فی  پێڕفۆڕمانســه .  زه مه نــی  فه لســه فی  زه مه نــی 
  گێڕانــه وه  چه مكێكــی ئه ڕســتۆیی نیــه ، به ڵكــو گێڕانــه وه  گێڕانــه وه  چه مكێكــی ئه ڕســتۆیی نیــه ، به ڵكــو گێڕانــه وه  
به شــداریكردنێكی زه مه نــی تێكســته  له نــاو ئێســتای منــدا به شــداریكردنێكی زه مه نــی تێكســته  له نــاو ئێســتای منــدا 
كه  بریتیه له  خۆنمایشــكردنم له و ســاته ی به  نمایشــه كه  كه  بریتیه له  خۆنمایشــكردنم له و ســاته ی به  نمایشــه كه  
هه ڵده ســتم، پێرفۆرمێــر بــۆ چه مكــی گێرانــه وه  پشــت بــه  هه ڵده ســتم، پێرفۆرمێــر بــۆ چه مكــی گێرانــه وه  پشــت بــه  
ته كنیكــی تایبــه ت بــه  پێرفۆڕمانســه كه ی ده به خشــێت، ته كنیكــی تایبــه ت بــه  پێرفۆڕمانســه كه ی ده به خشــێت، 
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و  گێڕانــه وه   ئاماده كانــی  ته كنیكــه   ئــه وه   و به واتــای  گێڕانــه وه   ئاماده كانــی  ته كنیكــه   ئــه وه   به واتــای 
ئاماده بوونــی  به ڵكــو  نیــن،  گێڕانــه وه   ئاماده بوونــی تیۆره كانــی  به ڵكــو  نیــن،  گێڕانــه وه   تیۆره كانــی 
ــی  ــای خوڵقاندن ــه و پێرفۆڕمانســه دا توان ــن ل ــوری م ــی فیگ ــای خوڵقاندن ــه و پێرفۆڕمانســه دا توان ــن ل ــوری م فیگ

ته كنیكــی گێڕانــه وه ی هه یــه .ته كنیكــی گێڕانــه وه ی هه یــه .
كاره   بیســته م  ســه ده ی  هه شــتاكانی  كاره  ســه ره تای  بیســته م  ســه ده ی  هه شــتاكانی    ســه ره تای 
تیــادا  گێڕانــه وه ی  چۆنــگ  پینــگ  تیــادا پێرفۆرمانســیه كانی  گێڕانــه وه ی  چۆنــگ  پینــگ  پێرفۆرمانســیه كانی 
بــه   په یوه ســته   كــه   ئاڵــۆزه وه   مانــای  نــاو  بــه  بردۆتــه وه   په یوه ســته   كــه   ئاڵــۆزه وه   مانــای  نــاو  بردۆتــه وه  
بــه   ده كات،  نمایشــی  ســاته وه خته ی  لــه و  بــه  كاره كانــی  ده كات،  نمایشــی  ســاته وه خته ی  لــه و  كاره كانــی 
وه كــو  پێرفۆرمانســی  بــواری  توێژه رێكــی  وه كــو بــڕوای  پێرفۆرمانســی  بــواری  توێژه رێكــی  بــڕوای 
ژۆناتــان كالــب گێڕانــه وه  لــه  كاره  پێرفۆرمانســیه كانی ژۆناتــان كالــب گێڕانــه وه  لــه  كاره  پێرفۆرمانســیه كانی 
چۆنــگ متمانــه  ده كاتــه  ســه ر ڕه گــه زی چیــرۆك، بــه اڵم چۆنــگ متمانــه  ده كاتــه  ســه ر ڕه گــه زی چیــرۆك، بــه اڵم 
ــان  ــه  چیرۆكێكم ــه وه  نی ــه ی ســه ره كی ئامانجــی ئ ــه  پل ــان ب ــه  چیرۆكێكم ــه وه  نی ــه ی ســه ره كی ئامانجــی ئ ــه  پل ب

بــۆ بگێڕێتــه وه .بــۆ بگێڕێتــه وه .
ــی  ــاره ی كاره كان ــه  له ب ــل كاڕۆل ــر نۆی ــی هه رچــی ڕه خنه گ ــاره ی كاره كان ــه  له ب ــل كاڕۆل ــر نۆی   هه رچــی ڕه خنه گ
چۆنــگ بۆچوونــی وایــه  میكانیزمه كانــی كاركردنــی ئــه و چۆنــگ بۆچوونــی وایــه  میكانیزمه كانــی كاركردنــی ئــه و 
له پێنــاو تێپه ڕینــه  به نــاو ئــه و بابه تانــه ی كــه  مه به ســتیه تی له پێنــاو تێپه ڕینــه  به نــاو ئــه و بابه تانــه ی كــه  مه به ســتیه تی 
به بــێ ئــه وه ی تێكه ڵیــان بــكات، له هــه ر ده ربڕینێكــی ئــه و به بــێ ئــه وه ی تێكه ڵیــان بــكات، له هــه ر ده ربڕینێكــی ئــه و 
ســه ربه خۆی  مه به ســتێكی  ده دات  ئه نجامــی  ســه ربه خۆی كاره ی  مه به ســتێكی  ده دات  ئه نجامــی  كاره ی 

هه یــه  كــه  تێكه ڵــی ناكاتــه وه  بــه  مه به ســتێكیتر.هه یــه  كــه  تێكه ڵــی ناكاتــه وه  بــه  مه به ســتێكیتر.
كاری  لــه   ســیماكانی  پێرفۆرمانســه   شــێوه   كاری ئــه و  لــه   ســیماكانی  پێرفۆرمانســه   شــێوه     ئــه و 
ئه گــه ر  چونكــه   نه بــووه،  جێگیــر  ئه گــه ر هونه ر مه ندێكــه وه   چونكــه   نه بــووه،  جێگیــر  هونه ر مه ندێكــه وه  
ته ماشــای كاره كانــی ئیلیزابێــس لــی كۆمپێــت بكه یــن، ته ماشــای كاره كانــی ئیلیزابێــس لــی كۆمپێــت بكه یــن، 
بــۆ  و  پێــده كات  ده ســت  هه فتاكانــه وه   له كۆتایــی  بــۆ كــه   و  پێــده كات  ده ســت  هه فتاكانــه وه   له كۆتایــی  كــه  
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تێبینــی  ده بێــت،  بــه رده وام  هه شــتاكانیش  تێبینــی ســه ره تای  ده بێــت،  بــه رده وام  هه شــتاكانیش  ســه ره تای 
ڕه گــه زه   هه وڵــی  له كاره كانیــدا  ئــه و  ده كرێــت  ڕه گــه زه  ئــه وه   هه وڵــی  له كاره كانیــدا  ئــه و  ده كرێــت  ئــه وه  
ــس  ــای پێرفۆرمان ــراو و بیســتراوه كان ده دات، به وات ــس بین ــای پێرفۆرمان ــراو و بیســتراوه كان ده دات، به وات بین
ــه ی بیســتراو. ــاڵ وێن ــراوه  له پ ــه ی بین ــه ودا وێن ــه الی ئ ــه ی بیســتراو.ل ــاڵ وێن ــراوه  له پ ــه ی بین ــه ودا وێن ــه الی ئ ل
چه ندیــن  له ســه ر  كار  هه وڵیــداوه   ڕوانگه یــه وه   چه ندیــن لــه و  له ســه ر  كار  هه وڵیــداوه   ڕوانگه یــه وه     لــه و 
ئیلیــۆت  شــانۆگه ریه كی  له وانــه   بــكات،  ئیلیــۆت تێكســت  شــانۆگه ریه كی  له وانــه   بــكات،  تێكســت 
ــه   ــه كان” ك ــه  “هه ڵبژاردن ــات ب ــاوی ده ب ــت، ن ــه  هه ڵده بژێرێ ــه كان” ك ــه  “هه ڵبژاردن ــات ب ــاوی ده ب ــت، ن هه ڵده بژێرێ
یاخــود  ده كات،  به رجه ســته ی  هه ڵبــژاردن  یاخــود لــه  شــه ش  ده كات،  به رجه ســته ی  هه ڵبــژاردن  لــه  شــه ش 
كاره كانــی گروپــی وۆســته ر به تایبــه ت له شــانۆگه ری كاره كانــی گروپــی وۆســته ر به تایبــه ت له شــانۆگه ری 
“گه شــتی ڕۆژێكــی درێــژ بــۆ قواڵیــی شــه و” ی یۆژیــن “گه شــتی ڕۆژێكــی درێــژ بــۆ قواڵیــی شــه و” ی یۆژیــن 
كــه   نمایشــكراوه ،  ده قیقــه دا  كــه    نمایشــكراوه ،  ده قیقــه دا  له مــاوه ی ١3١3  كــه   له مــاوه ی ئۆنێــل  كــه   ئۆنێــل 
نــاو  ده یالۆگه كانــی  دیارتریــن  ته نیــا  نــاو پێرفۆرمێــره كان  ده یالۆگه كانــی  دیارتریــن  ته نیــا  پێرفۆرمێــره كان 

كاركــردن. بــۆ  هه ڵبــژاردووه   كاركــردن.شــانۆنامه كه یان  بــۆ  هه ڵبــژاردووه   شــانۆنامه كه یان 
ــۆ كاره كــه ی  ــی تێگه یشــتنی ب ــك به پێ ــۆ كاره كــه ی هــه ر هونه رمه ندێ ــی تێگه یشــتنی ب ــك به پێ   هــه ر هونه رمه ندێ
ــی و جوانیناســیانه ی  ــی كولتوری ــداوه  ئاگای ــی و جوانیناســیانه ی خــۆی هه وڵی ــی كولتوری ــداوه  ئاگای خــۆی هه وڵی
ببێتــه  هــۆی ئــه وه ی چۆن ســه ر له نوێ فۆڕم به و نمایشــه  ببێتــه  هــۆی ئــه وه ی چۆن ســه ر له نوێ فۆڕم به و نمایشــه  
ڕێســایه ك  نایكاتــه   ئــه وه ی  كاتــه دا  لــه و  ڕێســایه ك ده به خشــێت،  نایكاتــه   ئــه وه ی  كاتــه دا  لــه و  ده به خشــێت، 
هه میشــه   ئه زموونكاریه تــه ی  ڕۆحــه   بــه و  هه میشــه  په یوه ســته   ئه زموونكاریه تــه ی  ڕۆحــه   بــه و  په یوه ســته  
و  وه ســتان  بــۆ  نیــه   شــوێنێكی  كــه   گه ڕاندایــه   و له نــاو  وه ســتان  بــۆ  نیــه   شــوێنێكی  كــه   گه ڕاندایــه   له نــاو 
به خشــینی وه ك ســتایلێك، بــه اڵم هه میشــه  تێگه یشــتنێكی به خشــینی وه ك ســتایلێك، بــه اڵم هه میشــه  تێگه یشــتنێكی 
ــا  ــای به ته نی ــه ، به وات ــووڵ له پشــت كاره كانه وه ی ــا فیكــری ق ــای به ته نی ــه ، به وات ــووڵ له پشــت كاره كانه وه ی فیكــری ق
هه ســتی ڕووكــه ش بــۆ دیارده یــه ك یــان گرفتێــك ناكه نــه  هه ســتی ڕووكــه ش بــۆ دیارده یــه ك یــان گرفتێــك ناكه نــه  
هێنــده ی  هونه ریه كــه ،  كاره   خولقاندنــی  بــۆ  هێنــده ی هــۆكار  هونه ریه كــه ،  كاره   خولقاندنــی  بــۆ  هــۆكار 
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ــه  قواڵییه كــی  ــه و تێگه یشــتنه  هونه ری ــاڵ ئ ــت له پ ــه  قواڵییه كــی ده یانه وێ ــه و تێگه یشــتنه  هونه ری ــاڵ ئ ــت له پ ده یانه وێ
ببه خشــن،  پــێ  فه لســه فی  بیركردنــه وه ی  و  ببه خشــن، فیكریــی  پــێ  فه لســه فی  بیركردنــه وه ی  و  فیكریــی 
ئــه وه ی بــۆ  ئــه وان گرنــگ نه بێــت ژمــاره ی پێرفۆرمێــره ، ئــه وه ی بــۆ  ئــه وان گرنــگ نه بێــت ژمــاره ی پێرفۆرمێــره ، 
لــه  نمایشــی ســونه تی شــانۆ  لــه  نمایشــی ســونه تی شــانۆ بــه اڵم گرنگــه  كــه  ئــه وه   بــه اڵم گرنگــه  كــه  ئــه وه  
ڕوو  وانه بێــت  گــه ر  بخوڵقێنێــت،  زیاتــر  ڕوو كاریگــه ری  وانه بێــت  گــه ر  بخوڵقێنێــت،  زیاتــر  كاریگــه ری 
ده كرێتــه  نمایشــت كردنــه وه ی تێكســته كان له ســه ر شــانۆ، ده كرێتــه  نمایشــت كردنــه وه ی تێكســته كان له ســه ر شــانۆ، 
ــه   ــن بۆی ــر ده خوڵقێن ــه اڵم چونكــه  مــه ودا و ڕووبه رێكیت ــه  ب ــن بۆی ــر ده خوڵقێن ــه اڵم چونكــه  مــه ودا و ڕووبه رێكیت ب
بــه و شــێوه یه  ده یخه نــه  ڕوو، هیــچ كاتێكیــش لــه  نمایشــی بــه و شــێوه یه  ده یخه نــه  ڕوو، هیــچ كاتێكیــش لــه  نمایشــی 
شــانۆیی وه ك ئــه وه ی هه یــه  بــه  كه متــر ســه یری ناكــه ن، شــانۆیی وه ك ئــه وه ی هه یــه  بــه  كه متــر ســه یری ناكــه ن، 
له ڕێگــه ی  فینلــی  كاریــن  پێرفۆرمێــر  ژنــه   چــۆن  له ڕێگــه ی وه ك  فینلــی  كاریــن  پێرفۆرمێــر  ژنــه   چــۆن  وه ك 
وێنــه ی  و  كامێــرا  ده یویســت  مۆنۆدرامیــه وه   وێنــه ی نمایشــی  و  كامێــرا  ده یویســت  مۆنۆدرامیــه وه   نمایشــی 
ــه  گێڕانــه وه ی تاوانــه كان بــكات،  ــه  گێڕانــه وه ی تاوانــه كان بــكات، فۆتۆگرافــی به شــداری ل فۆتۆگرافــی به شــداری ل
فیكریــی  بــۆ خوڵقاندنــی مه ودایه كــی  گێڕانه وه یــه   فیكریــی ئــه و  بــۆ خوڵقاندنــی مه ودایه كــی  گێڕانه وه یــه   ئــه و 
بــۆ  ڕۆژ  ڕووداوه كانــی  به واتــای  تــاوان،  بــه   بــۆ بــوو  ڕۆژ  ڕووداوه كانــی  به واتــای  تــاوان،  بــه   بــوو 
ــه و شــوێنانه ی كــه   ــه  له ســه ر شــه قام و ئ ــدن نی ــه و شــوێنانه ی كــه  ووروژان ــه  له ســه ر شــه قام و ئ ــدن نی ووروژان
ــاو  ــا ئه نجــام ده درێــت، به ڵكــو له پێن ــاو پێرفۆرمانســه كه ی  تی ــا ئه نجــام ده درێــت، به ڵكــو له پێن پێرفۆرمانســه كه ی  تی
یه كه یه كــی جوانكاریــی  له نــاو  یه كه یه كــی جوانكاریــی چۆنیه تــی داڕشــتنه وه یه   له نــاو  چۆنیه تــی داڕشــتنه وه یه  

و فیكریــدا.و فیكریــدا.
نمونــه ی  پێرفۆرمانســه دا  شــێوه   لــه و  نمونــه ی ره نگــه   پێرفۆرمانســه دا  شــێوه   لــه و    ره نگــه  
پێرفۆرمێــری زۆر له به رده ســتدا بێــت، بــه اڵم ده شــێت پێرفۆرمێــری زۆر له به رده ســتدا بێــت، بــه اڵم ده شــێت 
لــه  نوســینی كورتــه  وتارێكــدا گه ڕانــه وه  بــۆ تــه واوی لــه  نوســینی كورتــه  وتارێكــدا گه ڕانــه وه  بــۆ تــه واوی 
ئــه وه ی  به قــه د  نه بێــت  گرنگیــه ی  ئــه و  ئــه وه ی هه وڵــه كان  به قــه د  نه بێــت  گرنگیــه ی  ئــه و  هه وڵــه كان 
بــۆ  پێرفۆرمانســه كه   شــێوه ی  ســه ر  خســتنه   بــۆ تیشــك  پێرفۆرمانســه كه   شــێوه ی  ســه ر  خســتنه   تیشــك 
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خــۆی گرنگــی تایبه تــی هه بێــت بــۆ ئــه وه ی ئاگایــی و خــۆی گرنگــی تایبه تــی هه بێــت بــۆ ئــه وه ی ئاگایــی و 
هه بێــت. له باره یــه وه   هه بێــت.مه عریفه یه كمــان  له باره یــه وه   مه عریفه یه كمــان 

كــه   قســه كردن،  بێینــه   پێرفۆرمانــس  كــه  شــێوه یه كیتری  قســه كردن،  بێینــه   پێرفۆرمانــس  شــێوه یه كیتری 
پێــم وایــه  گرنگــی تایبه تــی خــۆی له ئێســتادا هه بێــت و پێــم وایــه  گرنگــی تایبه تــی خــۆی له ئێســتادا هه بێــت و 
به خۆیــه وه   هه میشــه یی  گه شه ســه ندنی  و  به خۆیــه وه  به رده وامــی  هه میشــه یی  گه شه ســه ندنی  و  به رده وامــی 
بینیبێــت، ئه ویش پێرفۆرمانســی جه ســته ییه ، كــه  ده توانین بینیبێــت، ئه ویش پێرفۆرمانســی جه ســته ییه ، كــه  ده توانین 
بیگه رێنینــه وه  بــۆ هه وڵــه  به رده وامه كانــی  شــانۆكارانی بیگه رێنینــه وه  بــۆ هه وڵــه  به رده وامه كانــی  شــانۆكارانی 
پۆڵه نــدی به تایبه تــی لــه  كاره كانــی گرتۆفســكی و كانتــور پۆڵه نــدی به تایبه تــی لــه  كاره كانــی گرتۆفســكی و كانتــور 

و گیگیۆفســكی و ئه وانیتــردا.و گیگیۆفســكی و ئه وانیتــردا.
  پێرفۆڕمانــس ســه رباری ده ركه وتنــی له نــاو هونه ره كانــی پێرفۆڕمانــس ســه رباری ده ركه وتنــی له نــاو هونه ره كانــی 
شــێوه كاری و شــانۆ و ســه ما، بــه اڵم بوونــی ئــه و هونــه ره شــێوه كاری و شــانۆ و ســه ما، بــه اڵم بوونــی ئــه و هونــه ره 
ڕووبــه رو  له ڕاســتیدا  پۆڵه ندیــه وه   شــانۆكارانی  ڕووبــه رو له الیــان  له ڕاســتیدا  پۆڵه ندیــه وه   شــانۆكارانی  له الیــان 
ســه ره كیش  هــۆكاری  به خشــی،  پــێ  ســه ره كیش پانتاییه كیتریــان  هــۆكاری  به خشــی،  پــێ  پانتاییه كیتریــان 
بــه   كــه   پۆڵه نــدی  شــانۆكارانی  زۆربــه ی  بــوو  بــه  ئــه وه   كــه   پۆڵه نــدی  شــانۆكارانی  زۆربــه ی  بــوو  ئــه وه  
پێشــتر  ده ركردبــوو،  ناویــان  نوێیــه كان  پێشــتر ئه زموونــكاره   ده ركردبــوو،  ناویــان  نوێیــه كان  ئه زموونــكاره  
و  ناســرابوون  شــێوه كار  وه ك  شــێوه كاری  و له هونــه ری  ناســرابوون  شــێوه كار  وه ك  شــێوه كاری  له هونــه ری 
ــه   ــه  دواتــر ڕوویــان كردبــووه  شــانۆ، بــۆ ئــه وه ش توانیــان ل دواتــر ڕوویــان كردبــووه  شــانۆ، بــۆ ئــه وه ش توانیــان ل
له نێــوان  بخوڵقێنــن  په یوه ندیــه ك  پێرفۆرمانســیدا  له نێــوان كاری  بخوڵقێنــن  په یوه ندیــه ك  پێرفۆرمانســیدا  كاری 

هونــه ری شــێوه كاری و شــانۆدا.هونــه ری شــێوه كاری و شــانۆدا.
لــه و  نه بــوو  خاڵــی  په یوه ندیــه   ئــه و  لــه و دۆزینــه وه ی  نه بــوو  خاڵــی  په یوه ندیــه   ئــه و    دۆزینــه وه ی 
كــه   خــۆی  پۆڵه نــدی  مرۆڤــی  كولتوریــه ی  كــه  قه یرانــه    خــۆی  پۆڵه نــدی  مرۆڤــی  كولتوریــه ی  قه یرانــه   
به هــۆی نازیه تــه وه  ڕووبــه رووی ببــۆوه ، كــه  جه ســته  لــه  به هــۆی نازیه تــه وه  ڕووبــه رووی ببــۆوه ، كــه  جه ســته  لــه  
ــه و بێبه هــا به خشــینه   ــه و بێبه هــا به خشــینه  فڕنه كانــی نازیــزم ده ســووتێنرا، ئ فڕنه كانــی نازیــزم ده ســووتێنرا، ئ
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توانــی  خــۆی  بــۆ  پۆڵه نــدی،  مرۆڤــی  جه ســته ی  توانــی بــه   خــۆی  بــۆ  پۆڵه نــدی،  مرۆڤــی  جه ســته ی  بــه  
ــه وه :  ــه  بكات ــه و كۆمه ڵگای ــه رووی ئ ــه و پرســیاره  ڕووب ــه وه : ئ ــه  بكات ــه و كۆمه ڵگای ــه رووی ئ ــه و پرســیاره  ڕووب ئ

جه ســته ی مــن بوونــی چیــه ؟جه ســته ی مــن بوونــی چیــه ؟
ــو  ــی شــانۆكارێكی وه ك ــاو گفتوگۆكان ــۆ ن ــه وه  ب ــو گه ڕان ــی شــانۆكارێكی وه ك ــاو گفتوگۆكان ــۆ ن ــه وه  ب   گه ڕان
بخرێتــه   لــه وه ی  بــه ر  ڕۆژێــك  كــه   شــاینا  بخرێتــه  یۆزیــف  لــه وه ی  بــه ر  ڕۆژێــك  كــه   شــاینا  یۆزیــف 
په رجوویــه ك  بــه   چــۆن  بســووتێنرێت..  په رجوویــه ك فڕنــه وه و  بــه   چــۆن  بســووتێنرێت..  فڕنــه وه و 
ڕزگاری بــووه ، بــۆ خــۆی پرســیاری جه ســته  لــه الی ڕزگاری بــووه ، بــۆ خــۆی پرســیاری جه ســته  لــه الی 
شــانۆكاری پۆڵه نــدی ده كاتــه  پرســیاری كولتوریــی ئــه و شــانۆكاری پۆڵه نــدی ده كاتــه  پرســیاری كولتوریــی ئــه و 
كۆمه ڵگایــه ، هــه ر بۆیــه  جه ســته  چه نــده  په یوه ســته  بــه و كۆمه ڵگایــه ، هــه ر بۆیــه  جه ســته  چه نــده  په یوه ســته  بــه و 
ئاگاییــه  شــێوه كاریه ی شــێوه كاران كــه  دواتــر په ڕینــه وه  ئاگاییــه  شــێوه كاریه ی شــێوه كاران كــه  دواتــر په ڕینــه وه  
ــه   ــه و ئاگایی ــاو شــانۆ، له هه مــان كاتیشــدا په یوه ســته  ب ــه  ن ــه و ئاگایی ــاو شــانۆ، له هه مــان كاتیشــدا په یوه ســته  ب ن

كۆمه ڵگایــه . ئــه و  مرۆڤه كانــی  كۆمه ڵگایــه .كولتوریــه ی  ئــه و  مرۆڤه كانــی  كولتوریــه ی 
شانۆییه كانیشــدا  هه وڵــه   له بــه رده م  كۆمه ڵگایــه   شانۆییه كانیشــدا ئــه و  هه وڵــه   له بــه رده م  كۆمه ڵگایــه     ئــه و 
گه یشــتبووه  خاڵێــك كــه  په ڕینــه وه  و ڕووه  و شــانۆیه كیتر گه یشــتبووه  خاڵێــك كــه  په ڕینــه وه  و ڕووه  و شــانۆیه كیتر 
بــوو، چونكــه  شــانۆ وه ك ئــه وه ی هه بــوو ئیتــر پێویســتی بــوو، چونكــه  شــانۆ وه ك ئــه وه ی هه بــوو ئیتــر پێویســتی 
بــه  پرســیاره كانی  له ڕووبه رێكیتــردا وه اڵم  بــوو  بــه  پرســیاره كانی بــه وه   له ڕووبه رێكیتــردا وه اڵم  بــوو  بــه وه  
ئــه وان بداتــه وه ، به تایبــه ت ئــه و ده مــه ی گرۆتۆفســكی ئــه وان بداتــه وه ، به تایبــه ت ئــه و ده مــه ی گرۆتۆفســكی 

ووتــی “ئێمــه  له ســه رده می ئه ودیــوی شــانۆداین”ووتــی “ئێمــه  له ســه رده می ئه ودیــوی شــانۆداین”
ــك  ــه دوای هونه رێ ــوو ب ــه  زاده ی گــه ڕان ب ــه و ووته ی ــك ئ ــه دوای هونه رێ ــوو ب ــه  زاده ی گــه ڕان ب ــه و ووته ی   ئ
ســه ر  شــانۆییه كانی  كه ره ســته   له ڕێگــه ی  چیتــر  ســه ر كــه   شــانۆییه كانی  كه ره ســته   له ڕێگــه ی  چیتــر  كــه  
ئــه وه   نه كــه ن،  له خۆیــان  گوزارشــت  شــانۆ  ئــه وه  ته ختــه ی  نه كــه ن،  له خۆیــان  گوزارشــت  شــانۆ  ته ختــه ی 
ــه   ــوو ك ــه  بۆخــۆی بانگه شــه  كردنێكــی پێرفۆرمانســیانه  ب ــوو ك بۆخــۆی بانگه شــه  كردنێكــی پێرفۆرمانســیانه  ب
له ڕێگــه ی جه ســته وه  بنیاتــی ده نــا، ئــه و تێگه یشــتنه ی له ڕێگــه ی جه ســته وه  بنیاتــی ده نــا، ئــه و تێگه یشــتنه ی 
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گرۆتۆفســكی بــۆ ئه ودیــوی شــانۆ، هه مــان تێگه یشــتنی گرۆتۆفســكی بــۆ ئه ودیــوی شــانۆ، هه مــان تێگه یشــتنی 
تازه گــه ری  بــه دوای  كــه   فه لســه فه   بــۆ  یــه   تازه گــه ری ڤاتیمــۆ  بــه دوای  كــه   فه لســه فه   بــۆ  یــه   ڤاتیمــۆ 
چونكــه   تازه گه ریــه ،  پــاش  بــه   پێویســتی  چونكــه  فه لســه فه   تازه گه ریــه ،  پــاش  بــه   پێویســتی  فه لســه فه  
تازه گــه ری كۆتایــی دێــت، ڕه نگــه  پێرفۆرمانــس بــۆ خۆی تازه گــه ری كۆتایــی دێــت، ڕه نگــه  پێرفۆرمانــس بــۆ خۆی 
له بــه رده م په ڕینــه وه  بێــت بــۆ دۆخێكیتــر، كــه  دۆخــی له بــه رده م په ڕینــه وه  بێــت بــۆ دۆخێكیتــر، كــه  دۆخــی 
بــۆ گرۆتۆفســكی  ئــه وه   بێــت، هه ڵبــه ت  بــۆ گرۆتۆفســكی پێرفۆڕمانــس  ئــه وه   بێــت، هه ڵبــه ت  پێرفۆڕمانــس 
ئه زموونێكیتــر  شــێوه   بــۆ  نه بــوو  كاركــردن  ئه زموونێكیتــر به ته نیــا  شــێوه   بــۆ  نه بــوو  كاركــردن  به ته نیــا 
بــوو،  شــانۆ  فه لســه فیانه ی  ڕووبه رێكــی  بــوو، هێنــده ی  شــانۆ  فه لســه فیانه ی  ڕووبه رێكــی  هێنــده ی 
ئه گــه ر ووردبینانه تــر قســه  بكه یــن ده بێــت شــێتی ئاڕتــۆ ئه گــه ر ووردبینانه تــر قســه  بكه یــن ده بێــت شــێتی ئاڕتــۆ 
بگه رێنینــه وه  بــۆ درك نه كردنــی كۆمه ڵــگای خۆرئاوایــی بگه رێنینــه وه  بــۆ درك نه كردنــی كۆمه ڵــگای خۆرئاوایــی 
بــۆ هونه رێكــی پێرفۆڕمانســی، بــه اڵم ســه ره نجام ئارتــۆ بــۆ هونه رێكــی پێرفۆڕمانســی، بــه اڵم ســه ره نجام ئارتــۆ 
وەک تیۆریســتی شــانۆیی نــەک وەک دەرهێنــەر بــه و وەک تیۆریســتی شــانۆیی نــەک وەک دەرهێنــەر بــه و 
زه مینــه ی  كــه   ده مێنێتــه وه   شــانۆییه   زه مینــه ی فه یله ســووفه   كــه   ده مێنێتــه وه   شــانۆییه   فه یله ســووفه  

بنیاتنــا. له شــانۆدا  ئه لته رناتیڤــی  بنیاتنــا.گوتــاری  له شــانۆدا  ئه لته رناتیڤــی  گوتــاری 
ــەر؟ چونکــە  ــەک دەرهێن ــان تیۆریســت ن ــەر؟ چونکــە بۆچــی ووتم ــەک دەرهێن ــان تیۆریســت ن   بۆچــی ووتم
تێکســت  لەرێــی  کارەکانــی  ئەرشــیفی  بــۆ  تێکســت گەڕانــەوە  لەرێــی  کارەکانــی  ئەرشــیفی  بــۆ  گەڕانــەوە 
ئــەو  دەدات،  نیشــانی  تۆمارکــراوەکان  ڤیدیــۆ  ئــەو و  دەدات،  نیشــانی  تۆمارکــراوەکان  ڤیدیــۆ  و 
ڕووبــەری  نــاو  بگوازێتــەوە  تیۆرەکانــی  ڕووبــەری نەیتوانیــووە  نــاو  بگوازێتــەوە  تیۆرەکانــی  نەیتوانیــووە 
دەکەوێتــە  ناکۆکــی  ئــەوەی  ســەرباری  دەکەوێتــە نمایــش،  ناکۆکــی  ئــەوەی  ســەرباری  نمایــش، 
بیرکردنــەوە کاتێــک شــانۆی  ئارتــۆ خالــی بکەینــەوە بیرکردنــەوە کاتێــک شــانۆی  ئارتــۆ خالــی بکەینــەوە 
لەدۆخــی دەروونــی ئاڕتــۆ خــۆی، چونکــە شــانۆیەکی لەدۆخــی دەروونــی ئاڕتــۆ خــۆی، چونکــە شــانۆیەکی 
ــە  ــی ســایکۆلۆژیدا، پێشــتریش ل ــاو دۆخێک ــە نەســتیە، لەن ــی ســایکۆلۆژیدا، پێشــتریش ل ــاو دۆخێک نەســتیە، لەن
لــەو  بەدرێــژی  تۆمارکــراودا  ڤیدیۆیــی  لــەو ســیمینارێکی  بەدرێــژی  تۆمارکــراودا  ڤیدیۆیــی  ســیمینارێکی 
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بابەتــە قســەمان کــردووە، گرنــگ ئەوەیــە ئــه و زه مینــه ی بابەتــە قســەمان کــردووە، گرنــگ ئەوەیــە ئــه و زه مینــه ی 
ئاڕتۆییــه  گرۆتۆفســكی به ته نیــا نایهێنێتــه  دی، به ڵكــو ئاڕتۆییــه  گرۆتۆفســكی به ته نیــا نایهێنێتــه  دی، به ڵكــو 
بۆیــه   ده خاتــه  ڕوو،  تیایــدا  فه لســه فییه ش  دیــده   بۆیــه  ئــه و  ده خاتــه  ڕوو،  تیایــدا  فه لســه فییه ش  دیــده   ئــه و 
هه وڵــه   ئــه و  بــۆ  نــه دۆزراوه   مانــای  هه وڵــه  پێرفۆڕمانــس  ئــه و  بــۆ  نــه دۆزراوه   مانــای  پێرفۆڕمانــس 

ده دۆزێتــه وه .ده دۆزێتــه وه .
  لێــره دا نمایشــی شــانۆیی ده گۆڕێــت بــۆ پێرفۆڕمانــس لێــره دا نمایشــی شــانۆیی ده گۆڕێــت بــۆ پێرفۆڕمانــس 
لــه و  پێرفۆڕمێــر،  بــه   ده بــات  نــاو  ئه كته ریــش  لــه و و  پێرفۆڕمێــر،  بــه   ده بــات  نــاو  ئه كته ریــش  و 
پیــاوی  “پێرفۆڕمێــر  ده ڵێــت  گرۆتۆفســكی  پیــاوی باره یــه وه   “پێرفۆڕمێــر  ده ڵێــت  گرۆتۆفســكی  باره یــه وه  
كــرداره .. نــه وه ك ئــه وه ی ڕۆڵــی پیاوێكیتــر ده بینێــت، كــرداره .. نــه وه ك ئــه وه ی ڕۆڵــی پیاوێكیتــر ده بینێــت، 
هه مــوو  لــه ده ره وه ی  جه نــگاوه ره ،  ســه مازانه ،  هه مــوو ئــه و  لــه ده ره وه ی  جه نــگاوه ره ،  ســه مازانه ،  ئــه و 
ســرووتیش  هونه ریه كانــه وه ،  ڕه گــه زه   ســرووتیش چوارچێــوه و  هونه ریه كانــه وه ،  ڕه گــه زه   چوارچێــوه و 
پێرفۆڕمانســه ، یــا كرده یه كــی ته واوكــه رو كرده یه كــی پێرفۆڕمانســه ، یــا كرده یه كــی ته واوكــه رو كرده یه كــی 
تــه واوه ، نمایشــیش تێكشــكانی ســرووته ، لێــره دا لــه و تــه واوه ، نمایشــیش تێكشــكانی ســرووته ، لێــره دا لــه و 
ــو  ــه وه ، به ڵك ــوێ  بدۆزم ــت، شــتێكی ن ــه وه  نامه وێ ــو رێگه ی ــه وه ، به ڵك ــوێ  بدۆزم ــت، شــتێكی ن ــه وه  نامه وێ رێگه ی

بكــه م” له یادكــراو  شــتێكی  بكــه م”كه شــفی  له یادكــراو  شــتێكی  كه شــفی 
  كه واتــه  پێرفۆڕمێــر بوونــی ئاماده بوونــی خۆیه تــی نــه ك كه واتــه  پێرفۆڕمێــر بوونــی ئاماده بوونــی خۆیه تــی نــه ك 
نوێنه رایه تــی كردنــی كاره كتــه ر، ئــه و نوێنه رایه تــی كــه س نوێنه رایه تــی كردنــی كاره كتــه ر، ئــه و نوێنه رایه تــی كــه س 
نــاكات، ئــه وه  ســرووتێكی شــانۆییه  تیایــدا پێرفۆڕمێــر نــاكات، ئــه وه  ســرووتێكی شــانۆییه  تیایــدا پێرفۆڕمێــر 
ئاماده بوونــی  له تــه ك  مــرۆڤ  وه ك  ئاماده بوونــی ئاماده بوونــی  له تــه ك  مــرۆڤ  وه ك  ئاماده بوونــی 
مرۆییانــه ی وه رگــر یه كه یه كــی ڕیتواڵــی پێكدێنــن، كــه  مرۆییانــه ی وه رگــر یه كه یه كــی ڕیتواڵــی پێكدێنــن، كــه  

پێرفۆڕمانســدا. له ڕووبــه ری  پێرفۆڕمانســدا.مۆتیڤێكــی چه مكــه   له ڕووبــه ری  مۆتیڤێكــی چه مكــه  
كــه   نیــه   ڕووبه رێــك  گرۆتۆفســكی  بــۆ  كــه  جه ســته   نیــه   ڕووبه رێــك  گرۆتۆفســكی  بــۆ    جه ســته  
به ڵكــو  پێبــكات  ملكه چــی  شــانۆ  له ســه ر  به ڵكــو تێكســت  پێبــكات  ملكه چــی  شــانۆ  له ســه ر  تێكســت 
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وه ك ده ڵێــت “جه ســته  یــاده وه ری نییــه ، به ڵكــو خــۆی وه ك ده ڵێــت “جه ســته  یــاده وه ری نییــه ، به ڵكــو خــۆی 
یاده وه ریــه،  ئــه وه ی ده بێــت پێــی هه ڵبســتێت البردنــی یاده وه ریــه،  ئــه وه ی ده بێــت پێــی هه ڵبســتێت البردنــی 
كرداره یــه   ئــه و  ئــه وه ش  جه ســته یه ”  كرداره یــه  به ربه ســته كانی  ئــه و  ئــه وه ش  جه ســته یه ”  به ربه ســته كانی 
ئــه و  ده درێــت،  ئه نجــام  تیــا  پێرفۆرمانســه كه ی  ئــه و كــه   ده درێــت،  ئه نجــام  تیــا  پێرفۆرمانســه كه ی  كــه  
ده یخوڵقێنێــت،  بابه تگه رێتــی  و  جه ســته   ده یخوڵقێنێــت، په یوه ندیــه ی  بابه تگه رێتــی  و  جه ســته   په یوه ندیــه ی 
چونكــه  جه ســته  وه ك جۆرێــك لــه  یــاده وه ری ده بینێــت، چونكــه  جه ســته  وه ك جۆرێــك لــه  یــاده وه ری ده بینێــت، 
هه نوكه ییــه ی  زه مه نــه   ئــه و  له تــه ك  یاده وه ریــه   هه نوكه ییــه ی ئــه و  زه مه نــه   ئــه و  له تــه ك  یاده وه ریــه   ئــه و 
پێرفۆرمێــر گوتــاری ئێســتای مــن بنیات ده نێــت، ئه و منه  پێرفۆرمێــر گوتــاری ئێســتای مــن بنیات ده نێــت، ئه و منه  
ــه وه ی  ــه وه  ب ــه رووی ده كات ــه وه ی كێشــه یه كی فه لســه فی ڕووب ــه وه  ب ــه رووی ده كات كێشــه یه كی فه لســه فی ڕووب
تێگه یشــتنی  دوو  مــن(  )جه ســته ی  و  جه ســته (  تێگه یشــتنی )منــی  دوو  مــن(  )جه ســته ی  و  جه ســته (  )منــی 
كاره   لــه و  ئه گــه ر  جه ســته ،  بــۆ  كاره  پێرفۆرمانســیانه یه   لــه و  ئه گــه ر  جه ســته ،  بــۆ  پێرفۆرمانســیانه یه  
پێرفۆرمانســیانه ی نــاو تێكســته كان كــه  ســه ره تا وه ك پێرفۆرمانســیانه ی نــاو تێكســته كان كــه  ســه ره تا وه ك 
مــن  كــرد  بــۆ  ئاماژه مــان  پێرفۆرمانســی  مــن گێڕانــه وه ی  كــرد  بــۆ  ئاماژه مــان  پێرفۆرمانســی  گێڕانــه وه ی 
تیایــدا ببێــت بــه  منــی جه ســته ، ئــه وا مــن له ڕێگــه ی چه نــد تیایــدا ببێــت بــه  منــی جه ســته ، ئــه وا مــن له ڕێگــه ی چه نــد 
جه سته شــی  خۆنمایشــكردن  بــۆ  دێــت  جه سته شــی ده یالۆگێكــه وه   خۆنمایشــكردن  بــۆ  دێــت  ده یالۆگێكــه وه  
ده خاتــه  خزمه تــی ئــه و نمایشــه وه ، ئــه وه ش ته نانــه ت ده خاتــه  خزمه تــی ئــه و نمایشــه وه ، ئــه وه ش ته نانــه ت 
وژۆلیانــا  مالینــا  جۆدیــت  زینــدووی  شــانۆی  وژۆلیانــا لــه الی  مالینــا  جۆدیــت  زینــدووی  شــانۆی  لــه الی 

پــێ ده كه یــن. پــێ ده كه یــن.بیكیــش هه ســتی  بیكیــش هه ســتی 
ئاماده بوونــی  مــن  جه ســته ی  ده مــه ی  ئــه و  ئاماده بوونــی بــه اڵم  مــن  جه ســته ی  ده مــه ی  ئــه و    بــه اڵم 
ژێــر  نه خراوه تــه   جه ســته   وایــه   مانــای  ژێــر هه بــوو،  نه خراوه تــه   جه ســته   وایــه   مانــای  هه بــوو، 
ده ســه اڵتی فــه زای تێكســته وه ، به ڵكــو جه ســته  بۆخــۆی ده ســه اڵتی فــه زای تێكســته وه ، به ڵكــو جه ســته  بۆخــۆی 
ئێســتای  بنیاتنانــی  توانــای  كــه   گوتــاره ،  ئێســتای ئازادبوونــی  بنیاتنانــی  توانــای  كــه   گوتــاره ،  ئازادبوونــی 

پێرفۆرمانســه كه دا. ســاته وه ختی  لــه   پێرفۆرمانســه كه دا.هه بێــت  ســاته وه ختی  لــه   هه بێــت 
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كاری  لــه   جیــاواز  شــێوه یه كی  ده توانیــن  كاری لێــره دا  لــه   جیــاواز  شــێوه یه كی  ده توانیــن    لێــره دا 
ڕوانینــه ی  ئــه و  كــه   بكه یــن،  بــه دی  ڕوانینــه ی پێرفۆرمانســی  ئــه و  كــه   بكه یــن،  بــه دی  پێرفۆرمانســی 
گرۆتۆفســكی ئه مــڕۆ كاریگــه ری له ســه ر زۆر ئه زمــوون گرۆتۆفســكی ئه مــڕۆ كاریگــه ری له ســه ر زۆر ئه زمــوون 
به جــێ هێشــتووه  و ده شــێت  پێرفۆرمێــره كان  به جــێ هێشــتووه  و ده شــێت و كاری  پێرفۆرمێــره كان  و كاری 
ــه وه   ــه وه ، ئ ــر بكات ــۆ زۆر كاری ت ــه وه  له داهاتووشــدا ده رگا ب ــه وه ، ئ ــر بكات ــۆ زۆر كاری ت له داهاتووشــدا ده رگا ب
بــه و مانایــه  نیــه  كــه  الســایی بكرێــت، به ڵكــو بــه و واتایــه ی بــه و مانایــه  نیــه  كــه  الســایی بكرێــت، به ڵكــو بــه و واتایــه ی 
كــه  كاری پێرفۆرمانســی لــه و دیــده  تیۆریــه وه  هه وڵــی كــه  كاری پێرفۆرمانســی لــه و دیــده  تیۆریــه وه  هه وڵــی 
چۆنیه تــی  بــۆ  بــدات  تــر  شــێوه ی  و  مانــا  چۆنیه تــی خوڵقاندنــی  بــۆ  بــدات  تــر  شــێوه ی  و  مانــا  خوڵقاندنــی 
ئاماده بوونــی جه ســته ی پێرفۆرمێــر له نــاو پێرفۆرمانســدا.ئاماده بوونــی جه ســته ی پێرفۆرمێــر له نــاو پێرفۆرمانســدا.
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چیرۆکێک دەبێت بگێڕدرێتەوەچیرۆکێک دەبێت بگێڕدرێتەوە

دەبینیتــەوە  خــۆت  واڵتێکــدا  لــە  کاتێــک  دەبینیتــەوە ســەرەتا  خــۆت  واڵتێکــدا  لــە  کاتێــک  ســەرەتا 
گەورەتریــن گرفــت کــە ڕووبەروت دەبێتەوە کێشــەی فێر گەورەتریــن گرفــت کــە ڕووبەروت دەبێتەوە کێشــەی فێر 
بوونــی زمانــە، ئــەو گرفتــە جۆرێــک بــوو لــە نائومێــدی، بوونــی زمانــە، ئــەو گرفتــە جۆرێــک بــوو لــە نائومێــدی، 
ــرۆڤ  ــی م ــا هەرەشــەی لەژیان ــرۆڤ هێشــتا ڤایرۆســی کۆرۆن ــی م ــا هەرەشــەی لەژیان هێشــتا ڤایرۆســی کۆرۆن
زانکــۆی  کتێبخانــەی  ســەردانی  رۆژانــە  زانکــۆی نەکردبــوو،  کتێبخانــەی  ســەردانی  رۆژانــە  نەکردبــوو، 
کورســی  لەســەر  کاتژمێــر  هەشــت  دەکــرد،  کورســی وارشــۆم  لەســەر  کاتژمێــر  هەشــت  دەکــرد،  وارشــۆم 
یەکێــک لــە هۆڵــەکان دادەنیشــتم، لــە جامــی پەنجەرەکــەوە یەکێــک لــە هۆڵــەکان دادەنیشــتم، لــە جامــی پەنجەرەکــەوە 
دەمڕوانــی بەفــر بــە تــەوژم دەبــاری، رەنگــە دوو جاریتــر دەمڕوانــی بەفــر بــە تــەوژم دەبــاری، رەنگــە دوو جاریتــر 
ســەرم بــەرز بکەمــەوە، دواجــار کەس لــە هۆڵەکە نەماوە، ســەرم بــەرز بکەمــەوە، دواجــار کەس لــە هۆڵەکە نەماوە، 
ئیــدی تێدەگــەم خۆرئاوابوونــە و هەشــت کاتژمێــری خۆم ئیــدی تێدەگــەم خۆرئاوابوونــە و هەشــت کاتژمێــری خۆم 
وەک هــەر رۆژێــک تــەواو کــرد لــە خوێنــدن و چۆنیەتــی وەک هــەر رۆژێــک تــەواو کــرد لــە خوێنــدن و چۆنیەتــی 
فێربوونــی زمانــی پۆڵەنــدی، ئــەوە بــوو بــە نەریتــی ژیانــی فێربوونــی زمانــی پۆڵەنــدی، ئــەوە بــوو بــە نەریتــی ژیانــی 
مــن، کــە رۆژانــە بەمشــێوەیە خــۆم بــەم زمانــە نوێیــەوە مــن، کــە رۆژانــە بەمشــێوەیە خــۆم بــەم زمانــە نوێیــەوە 

خەریــک بکــەم.خەریــک بکــەم.
تــازە دەمویســت مۆنۆدرامــای »پەناهەنــدە« بنووســم، تــازە دەمویســت مۆنۆدرامــای »پەناهەنــدە« بنووســم، 
جــار جــار د. ڕێبــاز نانەکەلــی کــە ئەو ڕێــگای کتێبخانەی جــار جــار د. ڕێبــاز نانەکەلــی کــە ئەو ڕێــگای کتێبخانەی 
ــەم،  ــت کار دەک ــە دەبینێ ــەوێ ک ــار ل ــەم، پێنیشــاندام جاروب ــت کار دەک ــە دەبینێ ــەوێ ک ــار ل پێنیشــاندام جاروب
چەنــد خولەکێــک دێتــە الم وهەندێــک قســە دەکەیــن، چەنــد خولەکێــک دێتــە الم وهەندێــک قســە دەکەیــن، 
یەکەمجــار بــۆ ئــەو باســی شــانۆنامەکە دەکــەم و داوای یەکەمجــار بــۆ ئــەو باســی شــانۆنامەکە دەکــەم و داوای 
لــێ دەکــەم بیــکات بەپۆڵەنــدی، هــەر جــارەی پارچەیەکی لــێ دەکــەم بیــکات بەپۆڵەنــدی، هــەر جــارەی پارچەیەکی 
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کورتــم بــۆی دەنــارد، جــاری وا هەبــوو بیــری دەچــوو کورتــم بــۆی دەنــارد، جــاری وا هەبــوو بیــری دەچــوو 
کارەکــە چەندیــن مانگــی بەســەر دەچــوو دەبــوو بیــری کارەکــە چەندیــن مانگــی بەســەر دەچــوو دەبــوو بیــری 
ــەوە  ــا گەڕام ــت دوای کۆرۆن ــک بێ ــەر چۆنێ ــەوە، ه ــەوە بێنم ــا گەڕام ــت دوای کۆرۆن ــک بێ ــەر چۆنێ ــەوە، ه بێنم
بــۆ تێکســتەکە، بەشــێکی کورتــی مابــوو ئەویشــمان کــرد بــۆ تێکســتەکە، بەشــێکی کورتــی مابــوو ئەویشــمان کــرد 
بــە پۆڵەنــدی، بــەاڵم ئــەو رۆژگارە هیــچ پالنێکــم نەبــوو بــە پۆڵەنــدی، بــەاڵم ئــەو رۆژگارە هیــچ پالنێکــم نەبــوو 
بــۆ کارکــردن، تەنیــا خــەون بینیــن بــوو کــە رۆژێــک بــۆ کارکــردن، تەنیــا خــەون بینیــن بــوو کــە رۆژێــک 

روناکــی ببینێــت.   روناکــی ببینێــت.   
لەنــاو کتێبفرۆشــی ئیمپیــک کە ناوەندێکی کتێبفرۆشــی لەنــاو کتێبفرۆشــی ئیمپیــک کە ناوەندێکی کتێبفرۆشــی 
پۆڵەندیــە، لەهــەر شــارێک چەندیــن کتێبخانــەی گــەورەی پۆڵەندیــە، لەهــەر شــارێک چەندیــن کتێبخانــەی گــەورەی 
تیایــە، هــەر کتێبێــک ســەبارەت بــەم زمانــە بوایــە خێــرا تیایــە، هــەر کتێبێــک ســەبارەت بــەم زمانــە بوایــە خێــرا 
بیســت  تێگەیشــتم  تێپەڕیــن  ســاڵەکان  کــە  بیســت دەمکــڕی،  تێگەیشــتم  تێپەڕیــن  ســاڵەکان  کــە  دەمکــڕی، 
ــوو، ســێ  ــەواو کردب ــم ت ــی زمان ــی فێربوون ــەک کتێب ــوو، ســێ وی ــەواو کردب ــم ت ــی زمان ــی فێربوون ــەک کتێب وی
هەســتم  مــن  کەچــی  تێدەپــەڕی،  بەمشــێوەیە  هەســتم ســاڵ  مــن  کەچــی  تێدەپــەڕی،  بەمشــێوەیە  ســاڵ 
بــە ماندوویەتــی نەکــرد، گەرچــی نەمتوانیبــوو لەهیــچ بــە ماندوویەتــی نەکــرد، گەرچــی نەمتوانیبــوو لەهیــچ 
گروپێکــی شــانۆیی نزیــک ببمــەوە، چونکــە زمانەکــەم گروپێکــی شــانۆیی نزیــک ببمــەوە، چونکــە زمانەکــەم 
دەرگایەکــی  هەمــوو  کۆڕۆنــا  نەدەکــرد،  بــڕ  دەرگایەکــی هێنــدەی  هەمــوو  کۆڕۆنــا  نەدەکــرد،  بــڕ  هێنــدەی 
کارەکان  دەبــوو  داخســتبوو،  کتێبخانەکانــی  و  کارەکان شــانۆ  دەبــوو  داخســتبوو،  کتێبخانەکانــی  و  شــانۆ 
ئــەوە  بدرابوایــە،  ئەنجــام  لەماڵــەوە  ئۆنالیــن  ئــەوە لەڕێــی  بدرابوایــە،  ئەنجــام  لەماڵــەوە  ئۆنالیــن  لەڕێــی 
وایدەکــرد لەڕێــی دوو وێبســایتەوە بتوانــم بەشــێکی وایدەکــرد لەڕێــی دوو وێبســایتەوە بتوانــم بەشــێکی 
دیــاری ئەرشــیفی نمایشــی شــانۆی پۆڵەنــدی ببینــم، دیــاری ئەرشــیفی نمایشــی شــانۆی پۆڵەنــدی ببینــم، 
رۆژێکیــان زانیــم خوێندنگایەکــی حکومــی ڕایگەیانــدووە رۆژێکیــان زانیــم خوێندنگایەکــی حکومــی ڕایگەیانــدووە 
ــی  ــەوە، ســەرەتا لەڕێ ــان دەکات ــی زم ــی کۆرســی فێربوون ــەوە، ســەرەتا لەڕێ ــان دەکات ــی زم کۆرســی فێربوون
ئۆنالینــەوە دەبێــت ئاســت و توانــات بزانــن، ئەوەبــوو ئۆنالینــەوە دەبێــت ئاســت و توانــات بزانــن، ئەوەبــوو 
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دەبــوو  کــە  ئەنجامــدا  ئۆنالینــم  کردنەوەیەکــی  دەبــوو تاقــی  کــە  ئەنجامــدا  ئۆنالینــم  کردنەوەیەکــی  تاقــی 
لەمــاوەی چــل وپێنــج خولەکــدا وەالمــی پەنجــا پرســیار لەمــاوەی چــل وپێنــج خولەکــدا وەالمــی پەنجــا پرســیار 
بدەیتــەوە، بــەو پێیــەی تەنیــا چەنــد پرســیارێکم نەزانــی، بدەیتــەوە، بــەو پێیــەی تەنیــا چەنــد پرســیارێکم نەزانــی، 
ئــەوە وایکــرد قۆناغــی ســەرەتایی زمــان ببــڕم و بخرێمە ئــەوە وایکــرد قۆناغــی ســەرەتایی زمــان ببــڕم و بخرێمە 
ئاســتی ناوەنــدی، لەمــاوەی ســێ مانگــدا بڕوانامــەی بــی ئاســتی ناوەنــدی، لەمــاوەی ســێ مانگــدا بڕوانامــەی بــی 

ــرم. ــان وەربگ ــەک، لەزم ــرم.ی ــان وەربگ ــەک، لەزم ی
لەو کاتانەدا بوو لەفەیســبوک شــانۆکارێکی ناســراوی لەو کاتانەدا بوو لەفەیســبوک شــانۆکارێکی ناســراوی 
بەنــاوی  بــوو  ئەکتەرێــک  خانمــە  ناســی،  بەنــاوی پۆڵەندیــم  بــوو  ئەکتەرێــک  خانمــە  ناســی،  پۆڵەندیــم 
»یۆوانــا ســارنێچکا«، کاتێــک لینکــی کارەکانــی خــۆی لــە »یۆوانــا ســارنێچکا«، کاتێــک لینکــی کارەکانــی خــۆی لــە 
یوتیــوب بــۆ نــاردم هەســتم بــە نزیکیەکــی زۆر دەکــرد یوتیــوب بــۆ نــاردم هەســتم بــە نزیکیەکــی زۆر دەکــرد 
بەتایبــەت  لەیەکتریــەوە،  شــانۆیمان  دیــدی  بەتایبــەت لــەڕووی  لەیەکتریــەوە،  شــانۆیمان  دیــدی  لــەڕووی 
ــواری پێرفۆرمانــس کارمــان دەکــرد،  ــواری پێرفۆرمانــس کارمــان دەکــرد، هەردووکمــان لەب هەردووکمــان لەب
بەتایبــەت  هەبــوو،  ترسێکیشــم  نایشــارمەوە  بەتایبــەت بــەالم  هەبــوو،  ترسێکیشــم  نایشــارمەوە  بــەالم 
و  بــەاڵم سەرکێشــی  بینــی،  ئــەوم  کاری  و کەهەندێــک  بــەاڵم سەرکێشــی  بینــی،  ئــەوم  کاری  کەهەندێــک 
ــە ئــەو  ــە ئــەو بروابــوون بەخــۆم وایکــرد دیالۆگەکانمــان ببەین بروابــوون بەخــۆم وایکــرد دیالۆگەکانمــان ببەین
ئاســتەوە کــە دەکرێــت پڕۆژەیەکــی هاوبــەش ئەنجــام ئاســتەوە کــە دەکرێــت پڕۆژەیەکــی هاوبــەش ئەنجــام 

ــن. ــن.بدەی بدەی
ئێمــە هێشــتا نەکەوتبووینــە ســەر کارکــردن، بــەاڵم ئێمــە هێشــتا نەکەوتبووینــە ســەر کارکــردن، بــەاڵم 
گفتوگۆکانمــان ئاســۆیەکی زیاتــری لەبــەردەم کارکــردن گفتوگۆکانمــان ئاســۆیەکی زیاتــری لەبــەردەم کارکــردن 
ال ڕۆشــن دەکردینــەوە، بەتایبــەت کاتێــک یۆوانا ویســتی ال ڕۆشــن دەکردینــەوە، بەتایبــەت کاتێــک یۆوانا ویســتی 
مــن بــە شــانۆکارێکیتری پۆڵەنــدی بناســێنێت ئەویــش مــن بــە شــانۆکارێکیتری پۆڵەنــدی بناســێنێت ئەویــش 
»ئەلیتســیا بارکۆڤســکا«.بوو، ئــەو خانمــە دەرهێنــەری »ئەلیتســیا بارکۆڤســکا«.بوو، ئــەو خانمــە دەرهێنــەری 
دانــا  کاتمــان  رۆژێکیــان  بــوو  ئــەوە  بــوو  دانــا شــانۆیی  کاتمــان  رۆژێکیــان  بــوو  ئــەوە  بــوو  شــانۆیی 
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»وکاش  وئەکتــەر  ڕاهێنــەر  لەپــاڵ  بینیــن  یەکتــر  »وکاش بــۆ  وئەکتــەر  ڕاهێنــەر  لەپــاڵ  بینیــن  یەکتــر  بــۆ 
وارشــۆ  لــە  نــوێ  لەکافتریــای شــانۆی  وارشــۆ ڤویچیچکــی«  لــە  نــوێ  لەکافتریــای شــانۆی  ڤویچیچکــی« 
یەکترمــان بینــی، ئــەو ڕۆژە وکاش پڕۆڤــەی هەبــوو یەکترمــان بینــی، ئــەو ڕۆژە وکاش پڕۆڤــەی هەبــوو 
ــی  ــۆ ماوەیەک ــن و ئەلیتســیا ب ــر رۆیشــت، م ــەو زووت ــی ئ ــۆ ماوەیەک ــن و ئەلیتســیا ب ــر رۆیشــت، م ــەو زووت ئ
لەگفتوگــۆی  باســمان  خواردنــەوە  قــاوە  بــەدەم  لەگفتوگــۆی زۆر  باســمان  خواردنــەوە  قــاوە  بــەدەم  زۆر 
شــانۆیی و چۆنیەتــی کارکردنــی مــن کــرد، هەروەهــا شــانۆیی و چۆنیەتــی کارکردنــی مــن کــرد، هەروەهــا 
باســی لــەو پڕۆژەیــە کــرد کــە بریــار بــوو مــن و یۆوانــا باســی لــەو پڕۆژەیــە کــرد کــە بریــار بــوو مــن و یۆوانــا 
مژدەیەکــی  ئــەوەی  ســەرباری  بکەیــن،  تیــا  مژدەیەکــی کاری  ئــەوەی  ســەرباری  بکەیــن،  تیــا  کاری 
بەمنــدا کــە ســەرەتای دۆزینــەوەی رێگایەکــی گرنــگ بەمنــدا کــە ســەرەتای دۆزینــەوەی رێگایەکــی گرنــگ 
ــگای  ــە خوێندن ــاوەی ســالێک ل ــۆ م ــدن ب ــۆ خوێن ــوو ب ــگای ب ــە خوێندن ــاوەی ســالێک ل ــۆ م ــدن ب ــۆ خوێن ــوو ب ب

دراماتۆرگــی.دراماتۆرگــی.
خوێندنــگای دراماتۆرگــی قۆناغێکــی گرنگــی ژیانــی خوێندنــگای دراماتۆرگــی قۆناغێکــی گرنگــی ژیانــی 
شــانۆیی منــە، لــەوێ ئێمــە ســیانزە قوتابــی بوویــن، دە شــانۆیی منــە، لــەوێ ئێمــە ســیانزە قوتابــی بوویــن، دە 
کــچ و ســێ کــوڕ، مامۆستاکەشــمان یەکێــک بــوو لــە کــچ و ســێ کــوڕ، مامۆستاکەشــمان یەکێــک بــوو لــە 
دراماتۆرگــە ناســراوەکانی شــانۆی پۆڵەنــدی بەنــاوی دراماتۆرگــە ناســراوەکانی شــانۆی پۆڵەنــدی بەنــاوی 
»ئارتور پاویگا«، مانگی دوو رۆژ وانە ئەخوێنرا بەالم »ئارتور پاویگا«، مانگی دوو رۆژ وانە ئەخوێنرا بەالم 
هــەر رۆژەی شــەش کاتژمێــر کارکردنــی بەردەوام بوو، هــەر رۆژەی شــەش کاتژمێــر کارکردنــی بەردەوام بوو، 
ــا  ــەوە ت ــی وانەکان ــان بەهــۆی کات ــا وا ڕێککــەوت رۆژێکی ــەوە ت ــی وانەکان ــان بەهــۆی کات وا ڕێککــەوت رۆژێکی
درەنگانــی ئێــوارە تــەواو مانــدوو بــووم، هــەر بەڕاســتی درەنگانــی ئێــوارە تــەواو مانــدوو بــووم، هــەر بەڕاســتی 
هەســتم بەماندوویەتــی ئەکــرد، بەهــۆی ئــەوەی رۆژی هەســتم بەماندوویەتــی ئەکــرد، بەهــۆی ئــەوەی رۆژی 
پێشــوو بەهەمــان شــێوە شــەوەکەی لــە خوێندنــگای پێشــوو بەهەمــان شــێوە شــەوەکەی لــە خوێندنــگای 
زمــان بــووم، لەنــاو شــەمەندەفەر دەگەڕامــەوە ماڵــەوە زمــان بــووم، لەنــاو شــەمەندەفەر دەگەڕامــەوە ماڵــەوە 
لەپــڕ بیــرم کەوتــەوە، دەبێــت کــە گەڕامەوە ماڵــەوە خێرا لەپــڕ بیــرم کەوتــەوە، دەبێــت کــە گەڕامەوە ماڵــەوە خێرا 
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بخــەوم بــۆ ئــەوەی بەیانــی زوو لــە خــەو هەلبســتم و لــە بخــەوم بــۆ ئــەوەی بەیانــی زوو لــە خــەو هەلبســتم و لــە 
وارشــۆوە بــەرەو شــاری کرۆســنۆ بــرۆم، بــۆ ئــەوەی وارشــۆوە بــەرەو شــاری کرۆســنۆ بــرۆم، بــۆ ئــەوەی 
لەگــەڵ یۆوانــا دەســت بکەیــن بــە پــرۆژە شــانۆییەکەمان.لەگــەڵ یۆوانــا دەســت بکەیــن بــە پــرۆژە شــانۆییەکەمان.
ئــەو ســاتە خــۆم وەک یەلمــاز گۆنــای دەهاتــە بەرچــاو ئــەو ســاتە خــۆم وەک یەلمــاز گۆنــای دەهاتــە بەرچــاو 
بــۆ  ڕایکــردووە  کامێرایەکــەوە  لەبــەردەم  چــۆن  بــۆ کــە  ڕایکــردووە  کامێرایەکــەوە  لەبــەردەم  چــۆن  کــە 
لەکۆرســی  لێهاتبــوو  وام  منیــش  فیلمێکیتــر،  لەکۆرســی دیمەنــی  لێهاتبــوو  وام  منیــش  فیلمێکیتــر،  دیمەنــی 
ــی خــەوم  ــا کات ــی، تەنی ــەی دراماتۆرگ ــۆ وان ــەوە ب ــی خــەوم زمان ــا کات ــی، تەنی ــەی دراماتۆرگ ــۆ وان ــەوە ب زمان
هەبــوو رۆژ ببــۆوە مــن لەنــاو پاســێکی درێــژ بــووم هەبــوو رۆژ ببــۆوە مــن لەنــاو پاســێکی درێــژ بــووم 
پێشــتر  شــارەی  ئــەو  دەچــووم،  کرۆســنۆ  پێشــتر بــەرەو  شــارەی  ئــەو  دەچــووم،  کرۆســنۆ  بــەرەو 
نەمبینیبــوو، بــەاڵم دەبێتــە یەکــەم النکــەی شــانۆیی مــن نەمبینیبــوو، بــەاڵم دەبێتــە یەکــەم النکــەی شــانۆیی مــن 

لــەم واڵتــەدا.   لــەم واڵتــەدا.   
بــەر لــەوەی بچینــە نــاو پڕۆڤــەوە، پێویســت دەکات ئێــوە بــەر لــەوەی بچینــە نــاو پڕۆڤــەوە، پێویســت دەکات ئێــوە 
»یۆوانا ســارنێچکا« بناســن، ناســینێک دوور لەبایۆگرافی »یۆوانا ســارنێچکا« بناســن، ناســینێک دوور لەبایۆگرافی 
ــدا  ــەوە پەی ــەکارە هونەریەکانی ــان، بەڵکــو ئاشــنایەتی ب ــدا ژی ــەوە پەی ــەکارە هونەریەکانی ــان، بەڵکــو ئاشــنایەتی ب ژی
ئــەو  بەنــاو  ئــەدەم گەشــتێک  هــەوڵ  ئــەوە  بــۆ  ئــەو بکــەن،  بەنــاو  ئــەدەم گەشــتێک  هــەوڵ  ئــەوە  بــۆ  بکــەن، 
پێرفۆرمانســانەدا بکــەم، کــە ئــەو وەک پێرفۆرمێرێــک بــە پێرفۆرمانســانەدا بکــەم، کــە ئــەو وەک پێرفۆرمێرێــک بــە 
ئەنجامــی گەیانــدوون، لەکاتــی پێویســتیش گەڕاومەتــەوە ئەنجامــی گەیانــدوون، لەکاتــی پێویســتیش گەڕاومەتــەوە 
ناڕۆشــن  کــە  شــتێکیش  هــەر  خــۆی،  ڕوانینــی  ناڕۆشــن ســەر  کــە  شــتێکیش  هــەر  خــۆی،  ڕوانینــی  ســەر 
بووبێــت پرســیارم لێــی کــردووە، تــا کۆمەکمــان بــکات بــۆ بووبێــت پرســیارم لێــی کــردووە، تــا کۆمەکمــان بــکات بــۆ 

ناســینی پێرفۆرمانســەکە. ناســینی پێرفۆرمانســەکە. 
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هەوڵێک بۆ ناسینی یۆوانا سارنێچکاهەوڵێک بۆ ناسینی یۆوانا سارنێچکا

    گێڕانــەوە لەهونــەری پێرفۆرمانــس چەنــدە خوڵقاندنــی گێڕانــەوە لەهونــەری پێرفۆرمانــس چەنــدە خوڵقاندنــی 
زمانێکــی نوێیــە، هێنــدەش ئــەو زمانــە پەیوەســتە بــە زمانێکــی نوێیــە، هێنــدەش ئــەو زمانــە پەیوەســتە بــە 
ــەوە  ــای گێڕان ــرەوە، بەوات ــد و تێگەیشــتنی پێڕفۆرمێ ــەوە دی ــای گێڕان ــرەوە، بەوات ــد و تێگەیشــتنی پێڕفۆرمێ دی
پێڕفۆرمێــر،  الی  زمانــە  خوڵقاندنــەوەی  پێڕفۆرمێــر، چۆنیەتــی  الی  زمانــە  خوڵقاندنــەوەی  چۆنیەتــی 
ــا  ــدی یۆوان ــەری پۆڵەن ــە ئەکت ــەو پێڕفۆرمێران ــک ل ــا یەکێ ــدی یۆوان ــەری پۆڵەن ــە ئەکت ــەو پێڕفۆرمێران ــک ل یەکێ
ســارنێچکا، ئــەو ژنــە لەئێســتادا بــە یەکێــک لــە دیارتریــن ســارنێچکا، ئــەو ژنــە لەئێســتادا بــە یەکێــک لــە دیارتریــن 
پێڕفۆرمێــرەکان دادەنرێــت کــە هەمــوو ژیانــی تەرخــان پێڕفۆرمێــرەکان دادەنرێــت کــە هەمــوو ژیانــی تەرخــان 
پێڕفۆرمانســدا،  لــە  بــۆ چۆنیەتــی گێڕانــەوە  پێڕفۆرمانســدا، کــردووە  لــە  بــۆ چۆنیەتــی گێڕانــەوە  کــردووە 
جگــە لــەوەی هــەوڵ دەدات بەنــاو چیرۆکــی کولتــوورە جگــە لــەوەی هــەوڵ دەدات بەنــاو چیرۆکــی کولتــوورە 
جیاوازەکانــدا کار بــکات. لەبــارەی گێڕانــەوەی چیــرۆک جیاوازەکانــدا کار بــکات. لەبــارەی گێڕانــەوەی چیــرۆک 
ووتــی  تایبەتمــان  دیدارێکــی  لــە  پێرفۆرمانســدا  ووتــی لــە  تایبەتمــان  دیدارێکــی  لــە  پێرفۆرمانســدا  لــە 
»ئــەوەی لەچیرۆکــدا بــۆم گرنگــە ڕاگــوزارە لەپێکهاتــی »ئــەوەی لەچیرۆکــدا بــۆم گرنگــە ڕاگــوزارە لەپێکهاتــی 
گــرێ چنــدا، چونکــە ئازادیــم پــێ دەبەخشــێت، لەهەمــان گــرێ چنــدا، چونکــە ئازادیــم پــێ دەبەخشــێت، لەهەمــان 

کاتــدا هەســتی ئەفڕاندنــم پــێ دەدات«.کاتــدا هەســتی ئەفڕاندنــم پــێ دەدات«.
بەنــاوی  پێڕفۆرمانســیانەی  پــڕۆژە  لــەو  بەنــاوی یەکێــک  پێڕفۆرمانســیانەی  پــڕۆژە  لــەو      یەکێــک 
»یادداشــتی ڕاکردویــەک« کــە گێڕانــەوەی ســەفەری »یادداشــتی ڕاکردویــەک« کــە گێڕانــەوەی ســەفەری 
مۆتیڤــی  جەســتە  و  دەنــگ  بەفــردا،  لەنــاو  مۆتیڤــی مرۆڤێکــە  جەســتە  و  دەنــگ  بەفــردا،  لەنــاو  مرۆڤێکــە 
گێڕانــەوە پێــک دێنــن، زمــان ئۆرگانێکــی زینــدووی ئــەو گێڕانــەوە پێــک دێنــن، زمــان ئۆرگانێکــی زینــدووی ئــەو 
یادداشــتەیە، ژنێــک لــە ئێمــە دوور دەکەوێتــەوە و بەنــاو یادداشــتەیە، ژنێــک لــە ئێمــە دوور دەکەوێتــەوە و بەنــاو 
بەفــردا تێدەپەڕێــت، لەوێــوە ئێمــە دەچینــە نــاو پــەڕاوی بەفــردا تێدەپەڕێــت، لەوێــوە ئێمــە دەچینــە نــاو پــەڕاوی 
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ئــەو  جیاوازەکانــی  ســاتە  لەڕێگــەی  ئــەو یادداشــتەکانی،  جیاوازەکانــی  ســاتە  لەڕێگــەی  یادداشــتەکانی، 
ــەو ســەفەرەی  ــو ئ ــەو ســەفەرەی ســەفەرە، ســەما ڕۆڵێکــی گرنگــی نێ ــو ئ ســەفەرە، ســەما ڕۆڵێکــی گرنگــی نێ
کارەکانیــدا  لەنــاو  ســەما  ڕۆڵــی  کارەکانیــدا پێکهێناوە،لەبــارەی  لەنــاو  ســەما  ڕۆڵــی  پێکهێناوە،لەبــارەی 
دەڵێــت »ســەماکردن بــۆ مــن هونەرێکــی ســەربەخۆیە، دەڵێــت »ســەماکردن بــۆ مــن هونەرێکــی ســەربەخۆیە، 

ئــەوە شــێوازی کارکردنــە لەگــەڵ جەســتەدا«                        ئــەوە شــێوازی کارکردنــە لەگــەڵ جەســتەدا«                        
ــەو دەســتەواژەی  ــەواو ئ ــەم پێڕفۆرمانســەدا ت ــە ل ــەو دەســتەواژەی بۆی ــەم پێڕفۆرمانســەدا تــەواو ئ ــە ل بۆی
ــک لەگــەڵ  ــەی ڕیتمــی دەفێ ــەو کات ــەوە، ئ ــک لەگــەڵ خــۆی دەبینین ــەی ڕیتمــی دەفێ ــەو کات ــەوە، ئ خــۆی دەبینین
ــی  ــا هاتن ــوون دەکات، ت ــێ گوزارشــت لەســاتی ئازادب ــی پ ــا هاتن ــوون دەکات، ت ــێ گوزارشــت لەســاتی ئازادب پ
ــەوەی  ــدەی دۆزین ــە، هێن ــدی نی ــەوەی تاریکــی، تاریکــی نائومێ ــدەی دۆزین ــە، هێن ــدی نی تاریکــی، تاریکــی نائومێ
ــەواوی گــۆی زەوی،  ــگ وەک ت ــە، لەڕێگــەی مان ــەواوی گــۆی زەوی، ڕوناکی ــگ وەک ت ــە، لەڕێگــەی مان ڕوناکی
لەڕێگــەی  بوونــە  دۆزینــەوەی  و  تامەزرۆیــی  لەڕێگــەی ئــەوە  بوونــە  دۆزینــەوەی  و  تامەزرۆیــی  ئــەوە 
جیهانــە  بینینــەوەی  سرووشــت،  نــاو  بــۆ  جیهانــە گەڕانــەوە  بینینــەوەی  سرووشــت،  نــاو  بــۆ  گەڕانــەوە 
لەڕێگــەی نیگاکــردن بــۆ مانــگ، هونــەری فۆتۆگــراف و لەڕێگــەی نیگاکــردن بــۆ مانــگ، هونــەری فۆتۆگــراف و 
سەما توانای بەخشینی ڕەهەندێکیتریان هەیە تا کارەکە سەما توانای بەخشینی ڕەهەندێکیتریان هەیە تا کارەکە 
لەچەندیــن ئاســتەوە زمانێکــی تایبــەت بــە گێڕانــەوەی لەچەندیــن ئاســتەوە زمانێکــی تایبــەت بــە گێڕانــەوەی 
شــەوێک ببەخشــێت، ئــەو دەمــەی ژنێــک ڕادەکات و شــەوێک ببەخشــێت، ئــەو دەمــەی ژنێــک ڕادەکات و 
چیرۆکــی شــەوی ڕاکردنەکــەی دەگێڕێتەوەگۆرانــی و چیرۆکــی شــەوی ڕاکردنەکــەی دەگێڕێتەوەگۆرانــی و 
مۆســیقا ڕۆڵێکــی گرنــگ الی ئــەو پێڕفۆرمێــرە دەبینــن مۆســیقا ڕۆڵێکــی گرنــگ الی ئــەو پێڕفۆرمێــرە دەبینــن 
کارانــەی  لــەو  بەتایبــەت  چیــرۆک،  گێڕانــەوەی  کارانــەی لــە  لــەو  بەتایبــەت  چیــرۆک،  گێڕانــەوەی  لــە 
ــگ  ــە دەن ــەر خــۆی ک ــەو ه ــاڵ، ئ ــای من ــە دنی ــن ب ــگ تایبەت ــە دەن ــەر خــۆی ک ــەو ه ــاڵ، ئ ــای من ــە دنی ــن ب تایبەت
کاتــدا  لەهەمــان  دەکات،  بەرجەســتە  گۆرانیــەکان  کاتــدا و  لەهەمــان  دەکات،  بەرجەســتە  گۆرانیــەکان  و 
لەڕێــی ژەنینــی ئامێــری ئۆرکۆدیــۆن دەیەوێــت تــەواوی لەڕێــی ژەنینــی ئامێــری ئۆرکۆدیــۆن دەیەوێــت تــەواوی 
کەرەســتە دەنگــی و بینراوەکانــی بخاتــە نــاو گێڕانــەوەی کەرەســتە دەنگــی و بینراوەکانــی بخاتــە نــاو گێڕانــەوەی 
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چیرۆکەکانــی، لــە پێرفۆرمانســی »درەخــت« دەیەوێــت چیرۆکەکانــی، لــە پێرفۆرمانســی »درەخــت« دەیەوێــت 
لەڕێــی درەختێکــەوە چیرۆکێــک بگێڕێتــەوە، چیرۆکێــک لەڕێــی درەختێکــەوە چیرۆکێــک بگێڕێتــەوە، چیرۆکێــک 
بەشــێکە لەدنیابینــی ئــەو لەنــاو بەفــر و سرووشــت، بەشــێکە لەدنیابینــی ئــەو لەنــاو بەفــر و سرووشــت، 
تیایــدا پێڕفۆرمێــر لەرێــی درەختــەوە مۆســیقا دەژەنێــت، تیایــدا پێڕفۆرمێــر لەرێــی درەختــەوە مۆســیقا دەژەنێــت، 
لــە وێنەیەکــی تــردا دەســتەکانی خــۆی وەک دەســتی لــە وێنەیەکــی تــردا دەســتەکانی خــۆی وەک دەســتی 
درەخــت بــەکار دێنێــت بــۆ ســەماکردن، ئاخــۆ درەخــت درەخــت بــەکار دێنێــت بــۆ ســەماکردن، ئاخــۆ درەخــت 
دەبێــت بــە ئامێــری کەمــان ؟ الی پێڕفۆرمێرەکەمــان دەبێــت بــە ئامێــری کەمــان ؟ الی پێڕفۆرمێرەکەمــان 
دەبێــت چاوەرێــی ئــەوە بکەیــن دەنــگ و جەســتە توانــای دەبێــت چاوەرێــی ئــەوە بکەیــن دەنــگ و جەســتە توانــای 
خوڵقاندنــی هەمــوو شــتێکیان هەیــە، پەیوەندی نێوان ژن خوڵقاندنــی هەمــوو شــتێکیان هەیــە، پەیوەندی نێوان ژن 
و سرووشــت لەرێــی درەختــەوە چیرۆکــی گێڕانــەوەی و سرووشــت لەرێــی درەختــەوە چیرۆکــی گێڕانــەوەی 
وەفــای نێــوان ئــەو دوانەیــە، مۆســیقا زمانــی یــادەوەری وەفــای نێــوان ئــەو دوانەیــە، مۆســیقا زمانــی یــادەوەری 

ــت. ــان پێکدێنێ ــت.نێوانی ــان پێکدێنێ نێوانی
    لــە پێرفۆرمانســی چیرۆکێکــی قەرەجــی کــە نمایشــێکی لــە پێرفۆرمانســی چیرۆکێکــی قەرەجــی کــە نمایشــێکی 
ــە  ــی و مۆســیقا دەبن ــدا گۆران ــدااڵن، تیای ــە من ــە ب ــە تایبەت ــی و مۆســیقا دەبن ــدا گۆران ــدااڵن، تیای ــە من ــە ب تایبەت
ئامێــرە  لەپــاڵ  هونەریەکــە،  کارە  ســەرەکی  ئامێــرە زمانــی  لەپــاڵ  هونەریەکــە،  کارە  ســەرەکی  زمانــی 
ژنــن  دوو  پێڕفۆرمێــر  قەرەجــەکان،  ژنــن مۆســیقیەکانی  دوو  پێڕفۆرمێــر  قەرەجــەکان،  مۆســیقیەکانی 
هەردوکیــان مۆســیقا دەژەنــن گۆرانــی دەڵێن هەندێکجار هەردوکیــان مۆســیقا دەژەنــن گۆرانــی دەڵێن هەندێکجار 
لەشــێوەی دەیالۆگــی گێــڕەرەوە چیــرۆک دەگێڕنــەوە.لەشــێوەی دەیالۆگــی گێــڕەرەوە چیــرۆک دەگێڕنــەوە.
    گێڕانــەوەی ڕووداو وابەســتەی ئاســتی زمانەوانــی گێڕانــەوەی ڕووداو وابەســتەی ئاســتی زمانەوانــی 
ــرۆک، وەک  ــەوەی چی ــی گێڕان ــە چۆنیەت ــە، ل ــرۆک، وەک گێڕەرەوەی ــەوەی چی ــی گێڕان ــە چۆنیەت ــە، ل گێڕەرەوەی
لــە پێرفۆڕمانســی  »چیرۆکــی نێــو جانتــا« پێڕفۆرمێــر لــە پێرفۆڕمانســی  »چیرۆکــی نێــو جانتــا« پێڕفۆرمێــر 
فیگــور  سرووشــتی  دۆخــی  ڕێگــەی  لــە  فیگــور دەیەوێــت  سرووشــتی  دۆخــی  ڕێگــەی  لــە  دەیەوێــت 
دروســت  ئامادەبــووان  لەگــەڵ  تایبــەت  دروســت پەیوەندیەکــی  ئامادەبــووان  لەگــەڵ  تایبــەت  پەیوەندیەکــی 
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ڕووداوێــک  ئــەوان  نێــو  مرۆڤێکــی  وەک  کــە  ڕووداوێــک بــکات،  ئــەوان  نێــو  مرۆڤێکــی  وەک  کــە  بــکات، 
بگێڕێتــەوە، لێــرەدا کــردەی وەرگرتــن و ئامادەبوونــی بگێڕێتــەوە، لێــرەدا کــردەی وەرگرتــن و ئامادەبوونــی 
پێڕفۆرمێــر گرنگــی تایبەتــی خۆی هەیە، بۆیە کاتێک لەو پێڕفۆرمێــر گرنگــی تایبەتــی خۆی هەیە، بۆیە کاتێک لەو 
ــەخ  ــن دەڵێــت »بای ــەوە پرســیاری ئاراســتە دەکەی ــەخ بارەی ــن دەڵێــت »بای ــەوە پرســیاری ئاراســتە دەکەی بارەی
ــردا،  ــەر وەرگ ــەدەم لەبەرامب ــوون ئ ــردەی ئامادەب ــە ک ــردا، ب ــەر وەرگ ــەدەم لەبەرامب ــوون ئ ــردەی ئامادەب ــە ک ب
ئــەوەش پەیوەنــدی بــە بەردەوامــی و ڕاگــوزاری لــە ئــەوەش پەیوەنــدی بــە بەردەوامــی و ڕاگــوزاری لــە 
ئاگاهاتنەوەیــە لەگــەڵ وەرگــردا« بــۆ ئــەو ئاگاییــە لێــرەدا ئاگاهاتنەوەیــە لەگــەڵ وەرگــردا« بــۆ ئــەو ئاگاییــە لێــرەدا 
لەرێــی مۆســیقاوە دەبیــن کــەوا چــۆن کۆمەکــی زۆری لەرێــی مۆســیقاوە دەبیــن کــەوا چــۆن کۆمەکــی زۆری 
دەکات، هەڵبــەت ئــەو ئاگاییــە مۆســیقیە لەنــاو تــەواوی دەکات، هەڵبــەت ئــەو ئاگاییــە مۆســیقیە لەنــاو تــەواوی 
لەکارێکیتریــدا  وەک  داوەتــەوە،  ڕەنگــی  لەکارێکیتریــدا کارەکانیــدا  وەک  داوەتــەوە،  ڕەنگــی  کارەکانیــدا 
بەنــاوی »پەشــیمانیەکی تــاڵ« گەڕاوەتــەوە بــۆ جــۆرە بەنــاوی »پەشــیمانیەکی تــاڵ« گەڕاوەتــەوە بــۆ جــۆرە 
ــادکا  ــاوی »زاڤ ــدی بەن ــادکا مۆســیقایەکی ناوچەیەکــی پۆڵەن ــاوی »زاڤ ــدی بەن مۆســیقایەکی ناوچەیەکــی پۆڵەن

ڕێمانــۆڤ«.ڕێمانــۆڤ«.
ــی  ــە سرووشــتەوە، پرۆســەی ڕیتم ــەو ب ــدی ئ ــی پەیوەن ــە سرووشــتەوە، پرۆســەی ڕیتم ــەو ب ــدی ئ     پەیوەن
لەکورتــە  بۆیــە  ســەماوە،  و  مۆســیقا  لەڕێــی  لەکورتــە ژیانــە  بۆیــە  ســەماوە،  و  مۆســیقا  لەڕێــی  ژیانــە 
کارێکــی دا بەنــاوی »ئــەوە ســەمای منــە« ئاوێتەبونێکــی کارێکــی دا بەنــاوی »ئــەوە ســەمای منــە« ئاوێتەبونێکــی 
نێــوان جەســتە و سرووشــت دەبنــە پێکهاتــەی وێنەیەکی نێــوان جەســتە و سرووشــت دەبنــە پێکهاتــەی وێنەیەکی 
ــەو  ــی ئ ــە شوناســی بون ــەو ســەمائامێز کــەوا گوزارشــت ل ــی ئ ــە شوناســی بون ســەمائامێز کــەوا گوزارشــت ل
بــکات، بۆیــە لــەو کارەدا شوناســی خــۆی وەک مــرۆڤ بــکات، بۆیــە لــەو کارەدا شوناســی خــۆی وەک مــرۆڤ 
لــەوەدا چــڕ دەکاتــەوە کــەوا سرووشــت بــۆ ئــەو بریتیــە لــەوەدا چــڕ دەکاتــەوە کــەوا سرووشــت بــۆ ئــەو بریتیــە 

لەشــوێنی ڕاســتەقینەی بــوون.لەشــوێنی ڕاســتەقینەی بــوون.
دۆنــی  دۆنــا  دۆخێکــی  دەچێتــە  پەیوەندیــە  دۆنــی ئــەو  دۆنــا  دۆخێکــی  دەچێتــە  پەیوەندیــە      ئــەو 
لەکارێکیتریــدا بەنــاوی »لــە گفتوگۆیەکــدا لەگــەڵ شــاخ« لەکارێکیتریــدا بەنــاوی »لــە گفتوگۆیەکــدا لەگــەڵ شــاخ« 
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دارســتانێکی چــڕ، لەژێــر خاکــدا ژنێــک بەروخســارێکی دارســتانێکی چــڕ، لەژێــر خاکــدا ژنێــک بەروخســارێکی 
ژێــر خاکــەوە دەردەکەوێــت لەرێــی تیشــکی خــۆرەوە ژێــر خاکــەوە دەردەکەوێــت لەرێــی تیشــکی خــۆرەوە 
بــە جولــەی ژیــان دەکات، ســەمایەکی ســڵۆ  بــە جولــەی ژیــان دەکات، ســەمایەکی ســڵۆ دەســت  دەســت 
بــۆ  ڕۆحــی  پاکژبونــەوەی  سروشــتی  ئــاو  بــۆ لەرێــی  ڕۆحــی  پاکژبونــەوەی  سروشــتی  ئــاو  لەرێــی 
جەســتە و دەســتکردن بــە ژیــان وێنەیەکــی هونــەری جەســتە و دەســتکردن بــە ژیــان وێنەیەکــی هونــەری 
بــەرز دەخاتــە ڕوو، دەســتەکانی بەشــێوەیەک بــەکار بــەرز دەخاتــە ڕوو، دەســتەکانی بەشــێوەیەک بــەکار 
دێنێــت وەک ئــەوەی بەنــاو ژیانــدا تێپەڕێــت، شــاخ وەک دێنێــت وەک ئــەوەی بەنــاو ژیانــدا تێپەڕێــت، شــاخ وەک 
ــۆ  ــە ڕەمزێــک ب ــۆ لوتکــە دەبێت ــۆ ســیمیولی ســەرکەوتن ب ــە ڕەمزێــک ب ــۆ لوتکــە دەبێت ســیمیولی ســەرکەوتن ب
ــە  ــە ئاماژەکانــی جەســتە، لــەو ڕێگەیــەوە کــۆی کارەکــە ل ئاماژەکانــی جەســتە، لــەو ڕێگەیــەوە کــۆی کارەکــە ل
ســەمایەکی بونگەرایانــە خــۆی نیشــان دەدات کــە چــۆن ســەمایەکی بونگەرایانــە خــۆی نیشــان دەدات کــە چــۆن 
مــرۆڤ توانــای خوڵقاندنەوەیەکــی ســەر لەنوێــی هەیــە مــرۆڤ توانــای خوڵقاندنەوەیەکــی ســەر لەنوێــی هەیــە 
لەگــەڵ ژیــان، مــرۆڤ لــەم پێرفۆرمانســەدا بونەوەرێکــی لەگــەڵ ژیــان، مــرۆڤ لــەم پێرفۆرمانســەدا بونەوەرێکــی 
بــەاڵم  سرووشــتە،  نێــو  ئامادەبوویەکــی  بــەاڵم تەنیایــە،  سرووشــتە،  نێــو  ئامادەبوویەکــی  تەنیایــە، 
لەنــاو  بوونــە  خوڵقاندنــەوەی  پڕۆســەی  لەنــاو ئامادەبــوون  بوونــە  خوڵقاندنــەوەی  پڕۆســەی  ئامادەبــوون 

سرووشــتدا.سرووشــتدا.
پێڕفۆرمێــرە  ئــەو  الی  لــە  شــێوازەکانی،  و  پێڕفۆرمێــرە گێڕانــەوە  ئــەو  الی  لــە  شــێوازەکانی،  و      گێڕانــەوە 
بــە  چیــرۆک  گێڕانــەوەی  هەیــە،   تایبەتــی  بــە گرنگــی  چیــرۆک  گێڕانــەوەی  هەیــە،   تایبەتــی  گرنگــی 
شــێوەیەکی پێڕفۆرمانســیانە لــە ســاتی ئامادەبوونــی فیگــور، شــێوەیەکی پێڕفۆرمانســیانە لــە ســاتی ئامادەبوونــی فیگــور، 
خوڵقاندنــەوەی پەیوەنــدی هاوبەشــی پێڕفۆرمێــر و وەرگرە، خوڵقاندنــەوەی پەیوەنــدی هاوبەشــی پێڕفۆرمێــر و وەرگرە، 
بۆیــە گێڕانــەوە و ئاســتی جوانیناســیانەی پێرفۆرمانــس لــە بۆیــە گێڕانــەوە و ئاســتی جوانیناســیانەی پێرفۆرمانــس لــە 
ئەزمونێکــی ئەدەبــی گرنگــدا یەکانگیــر دەکات ئەویــش لــە ئەزمونێکــی ئەدەبــی گرنگــدا یەکانگیــر دەکات ئەویــش لــە 
رۆمانووســی  ی  نەبینــراوەکان«  »شــارە  ڕۆمانــی  رۆمانووســی ڕێــی  ی  نەبینــراوەکان«  »شــارە  ڕۆمانــی  ڕێــی 

ئیتالۆکالفینــۆ. ئیتالۆکالفینــۆ.ئیتاڵــی  ئیتاڵــی 
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    شــارە جیاوازەکانی ئەو مرۆڤانە لەڕێی ئاســتی بینینی شــارە جیاوازەکانی ئەو مرۆڤانە لەڕێی ئاســتی بینینی 
پێڕفۆرمێرەکان نیشــان دەدرێت، دواتریش لەناو ســاتی پێڕفۆرمێرەکان نیشــان دەدرێت، دواتریش لەناو ســاتی 
ئامادەبوونــی نمایــش خاڵێــک بــۆ کۆبونــەوەی چیــرۆک ئامادەبوونــی نمایــش خاڵێــک بــۆ کۆبونــەوەی چیــرۆک 
لەپێرفۆڕمانســەکەدا  شــارانەیە  ئــەو  بونــی  لەپێرفۆڕمانســەکەدا دادەنێــت،  شــارانەیە  ئــەو  بونــی  دادەنێــت، 

کــەوا وەرگــر لەڕێــی کارە هونەریەکــەوە دەیبینێــت.کــەوا وەرگــر لەڕێــی کارە هونەریەکــەوە دەیبینێــت.
نمایشــی  لەپشــت  تێگەیشــتنە  ئــەو  ژیانــە..  نمایشــی جولــە  لەپشــت  تێگەیشــتنە  ئــەو  ژیانــە..      جولــە 
ســەمائامێزی  نمایشــێکی  شــنەبادا«   لــە  ســەمائامێزی »فوکــردن  نمایشــێکی  شــنەبادا«   لــە  »فوکــردن 
هەڕەمەکــی نێــو سرووشــتی گوندێکــی پۆڵەندیــە بەناوی هەڕەمەکــی نێــو سرووشــتی گوندێکــی پۆڵەندیــە بەناوی 
ڤێتژنــۆ، دەرکــردن ئــازار و خــەم و تــرس و دڵەڕاوکــێ ڤێتژنــۆ، دەرکــردن ئــازار و خــەم و تــرس و دڵەڕاوکــێ 

دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ پاککردنــەوەی جەســتە.دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ پاککردنــەوەی جەســتە.
دەیەوێــت  گوزارشــت  ئاماژەکانــی  لەڕێــی  دەیەوێــت جەســتە  گوزارشــت  ئاماژەکانــی  لەڕێــی      جەســتە 
لەناوچوونــی  هەڕەشــەی  کــەوا  دارســتانێک  لەناوچوونــی لەودیــو  هەڕەشــەی  کــەوا  دارســتانێک  لەودیــو 
بــەڕوو دەردەکەوێــت، لــەو شــوێنەدا پێڕفۆرمێــر فــو بــە بــەڕوو دەردەکەوێــت، لــەو شــوێنەدا پێڕفۆرمێــر فــو بــە 

شــنەبای ژیــان دەکات.شــنەبای ژیــان دەکات.
کاری  گرنگــی  بەشــێکی  چیــرۆک  کاری گێڕانــەوەی  گرنگــی  بەشــێکی  چیــرۆک      گێڕانــەوەی 
چــۆن  وەک  هونەرمەندەیــە،  ئــەو  چــۆن پێڕفۆرمانســیانەی  وەک  هونەرمەندەیــە،  ئــەو  پێڕفۆرمانســیانەی 
کــۆزوڤ  ســێرگیێ  خەیاڵــی  چیرۆکێکــی  کــۆزوڤ لەڕێگــەی  ســێرگیێ  خەیاڵــی  چیرۆکێکــی  لەڕێگــەی 
دەیەوێــت چیرۆکــی ترســی کەروێشــکێک لــە گێڕانــەوە دەیەوێــت چیرۆکــی ترســی کەروێشــکێک لــە گێڕانــەوە 

کەروێشــک. ترســی  فیگــوری  بــۆ  کەروێشــک.بگوازێتــەوە  ترســی  فیگــوری  بــۆ  بگوازێتــەوە 
ســەماوە  لەڕێــی  بەســەریدا  زاڵبــوون  و  ســەماوە تــرس  لەڕێــی  بەســەریدا  زاڵبــوون  و      تــرس 
گوتارێکــە ڕوبــەڕووی دەبێتــەوە، بــەاڵم پێرفۆرمانســی گوتارێکــە ڕوبــەڕووی دەبێتــەوە، بــەاڵم پێرفۆرمانســی 
دەم  جیــاوازە،  تــەواو  دیدێکــی  دەم »گۆشــەگیربوون«  جیــاوازە،  تــەواو  دیدێکــی  »گۆشــەگیربوون« 
شــاردنەوە  و  تــرس  روبــەروی  شــوێنێک  شــاردنەوە دەبێتــە  و  تــرس  روبــەروی  شــوێنێک  دەبێتــە 
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دەبێتــەوە، جەســتە دەیەوێــت چیرۆکــی ترســێک لەڕێــی دەبێتــەوە، جەســتە دەیەوێــت چیرۆکــی ترســێک لەڕێــی 
ســەماکردنەوە نیشــان بــدات، ئامێــری پزیشــکی و تــرس ســەماکردنەوە نیشــان بــدات، ئامێــری پزیشــکی و تــرس 
لــە مــردن و پۆشــینی دەمامــک لەڕێــی ئامــاژەی ڕەنگــی لــە مــردن و پۆشــینی دەمامــک لەڕێــی ئامــاژەی ڕەنگــی 
ســەردەم  نەخۆشــیەکی  وەک  ســپی  گوڵــی  و  ســەردەم ســپی  نەخۆشــیەکی  وەک  ســپی  گوڵــی  و  ســپی 
کــە کۆڕۆنایــە فۆرمێکــی هونــەری بــااڵی بــەو ترســە کــە کۆڕۆنایــە فۆرمێکــی هونــەری بــااڵی بــەو ترســە 

بەخشــیووە.بەخشــیووە.
    گرنگتریــن پــڕۆژەی پێرفۆرمانســی یۆوانــا ســارنێچکا گرنگتریــن پــڕۆژەی پێرفۆرمانســی یۆوانــا ســارنێچکا 
کارێکــی پێرفۆرمانســی بــوو لەژێــر نــاوی »لەبــارەی کارێکــی پێرفۆرمانســی بــوو لەژێــر نــاوی »لەبــارەی 
ڕاوچیەکــی ئوراشــیما« گێڕانــەوە و مۆســیقا و ســەما و ڕاوچیەکــی ئوراشــیما« گێڕانــەوە و مۆســیقا و ســەما و 
ئامێــری مۆســیقی و تابلــۆی شــێوەکاری دەبنــە مۆتیڤــی ئامێــری مۆســیقی و تابلــۆی شــێوەکاری دەبنــە مۆتیڤــی 
تایبەتــی  وێنەیەکــی  پێڕفۆرمانســە،  ئــەو  تایبەتــی ســەرەکی  وێنەیەکــی  پێڕفۆرمانســە،  ئــەو  ســەرەکی 
پێرفۆرمانســی ئارتیســتە، وەک هەوڵێکــی دیــاری نێــو پێرفۆرمانســی ئارتیســتە، وەک هەوڵێکــی دیــاری نێــو 

پێرفۆرمانــس.پێرفۆرمانــس.
و  مۆســیقا  ریتمــی  چیرۆکــەوە  لەرێــی  و گێــڕەرەوە  مۆســیقا  ریتمــی  چیرۆکــەوە  لەرێــی      گێــڕەرەوە 
ووشــە وەک ئاســتی دەیالــۆگ رووبــەرووی وەرگــر ووشــە وەک ئاســتی دەیالــۆگ رووبــەرووی وەرگــر 
دەکاتــەوە، لەودیــو ئەویــش ســەماکار گوزارشــت لــە دەکاتــەوە، لەودیــو ئەویــش ســەماکار گوزارشــت لــە 
لەپــاڵ  وێنەیــی  ئاســتی  دەکات،  گێڕانــەوە  لەپــاڵ وشــەکانی  وێنەیــی  ئاســتی  دەکات،  گێڕانــەوە  وشــەکانی 
ئاســتی دیالــۆگ یەکــەی پێکهاتــەی پێڕفۆرمانســەکە پێک ئاســتی دیالــۆگ یەکــەی پێکهاتــەی پێڕفۆرمانســەکە پێک 
دێنن، وەک ئەزموونێکی گرنگی شــانۆی پێرفۆرمانســی دێنن، وەک ئەزموونێکی گرنگی شــانۆی پێرفۆرمانســی 

دەمێنێتــەوە.دەمێنێتــەوە.
بــۆ گێڕانــەوە،  بــۆ گێڕانــەوە، ئــەو یەکانگیــری نێــوان دوو ئاســت      ئــەو یەکانگیــری نێــوان دوو ئاســت 
لەکاتــی گفتوگۆکردنمــان لەبارەیــەوە ووتــی »پێکهاتــوو لەکاتــی گفتوگۆکردنمــان لەبارەیــەوە ووتــی »پێکهاتــوو 
هەڵێنجانــی  ئــەوەش  دروســتکراو،  زیرەکــی  هەڵێنجانــی لــە  ئــەوەش  دروســتکراو،  زیرەکــی  لــە 
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ســەر  کــردە  متمانــەی  کــە  وێنەکانــە،  و  ســەر تێکســت  کــردە  متمانــەی  کــە  وێنەکانــە،  و  تێکســت 
کتێبەکــەی ئیتالیاکالفینــۆ »شــارە نەبینــراوەکان« ســاڵی کتێبەکــەی ئیتالیاکالفینــۆ »شــارە نەبینــراوەکان« ســاڵی 
ڕابــردووش لەتــەک هونەرمەنــدی شــێوەکار  یاکــوب ڕابــردووش لەتــەک هونەرمەنــدی شــێوەکار  یاکــوب 
هادێــر لــە پێرفۆرمانســێکدا هەوڵمــدا پشــت ببەســتین هادێــر لــە پێرفۆرمانســێکدا هەوڵمــدا پشــت ببەســتین 
بــە هەندێــک شــت لەوانــە جولــەی تەکنیکــی خوێندنــەوە بــە هەندێــک شــت لەوانــە جولــەی تەکنیکــی خوێندنــەوە 
ئــەو  ســەرباری  دەنگــدا«  لــە  چارەســەرکردنی  ئــەو و  ســەرباری  دەنگــدا«  لــە  چارەســەرکردنی  و 
جەختــی  لەگفتوگۆکەشــمان  خۆشــی  وەک  جەختــی تەکنیکانــە  لەگفتوگۆکەشــمان  خۆشــی  وەک  تەکنیکانــە 
چیــرۆک  گێڕانــەوەی  هونــەری  دەکــردەوە  چیــرۆک لەســەر  گێڕانــەوەی  هونــەری  دەکــردەوە  لەســەر 
و بەڕێوەبردنــی وۆرکشــۆپی کارکردنــە بــۆ جولــە و و بەڕێوەبردنــی وۆرکشــۆپی کارکردنــە بــۆ جولــە و 
رۆمان و چیرۆک و شــانۆنامە، تا دەگات بە بوارەکانی رۆمان و چیرۆک و شــانۆنامە، تا دەگات بە بوارەکانی 
مۆســیقا و ســەما و گۆرانــی، ئەوانــەش وەک یەکەیــەک مۆســیقا و ســەما و گۆرانــی، ئەوانــەش وەک یەکەیــەک 

دەبینێــت کــە دەکرێــت وێنــەی بکێشــرێت.دەبینێــت کــە دەکرێــت وێنــەی بکێشــرێت.
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کات لەڕێی خوێندنەوە زەمەن دەکوژێتکات لەڕێی خوێندنەوە زەمەن دەکوژێت

کاتژمێــر شــەش ونیــوی بەیانیــە، لەوێســتگەی وارشــۆ کاتژمێــر شــەش ونیــوی بەیانیــە، لەوێســتگەی وارشــۆ 
بــۆ  وشــەمەندەفەرە  پــاس  شــوێنی  کــە  بــۆ زاخۆدنیــا،  وشــەمەندەفەرە  پــاس  شــوێنی  کــە  زاخۆدنیــا، 
ســەفەرکردن، لــەوێ وەســتاوم تــا ڕادەیــەک ســاردیەک ســەفەرکردن، لــەوێ وەســتاوم تــا ڕادەیــەک ســاردیەک 
هەڕەشــە لەهەموومــان دەکات، نزیــک ئێمــە هەندێــک هەڕەشــە لەهەموومــان دەکات، نزیــک ئێمــە هەندێــک 
کــە  ئۆکراینیــەکان  یارمەتــی  بــۆ  هەڵــدراون  کــە چــادر  ئۆکراینیــەکان  یارمەتــی  بــۆ  هەڵــدراون  چــادر 
لەشــەری ڕووســیا ئــاوارەی پۆڵەنــدا بوونــە، خــۆراک و لەشــەری ڕووســیا ئــاوارەی پۆڵەنــدا بوونــە، خــۆراک و 
ــادە دەکــەن  ــدااڵن ئام ــادە دەکــەن پۆشــاک و بووکــە شووشــەی من ــدااڵن ئام پۆشــاک و بووکــە شووشــەی من
بــۆ ئــاوارەکان، پاســی کرۆســنۆ دێــت، ســەردەکەوم بــۆ ئــاوارەکان، پاســی کرۆســنۆ دێــت، ســەردەکەوم 
لــە  و لەڕێــگادا ســەیری جامــی پاســەکە دەکــەم کــە لــە و لەڕێــگادا ســەیری جامــی پاســەکە دەکــەم کــە 
وارشــۆ دەردەچێــت بەســەر ئــەو کێلگانــەدا دەڕوات، وارشــۆ دەردەچێــت بەســەر ئــەو کێلگانــەدا دەڕوات، 
لەهــەر شــارێکی ســەر رێــگا دەوەســتێت و گەشــتیاری لەهــەر شــارێکی ســەر رێــگا دەوەســتێت و گەشــتیاری 
نــوێ ســەردەکەون، ئێســتاش نەمزانــی کــەی بــوو بــەالم نــوێ ســەردەکەون، ئێســتاش نەمزانــی کــەی بــوو بــەالم 
وابزانــم لەنزیــک شــاری ڕادۆم بــوو، ئــەو شــارەی مــن وابزانــم لەنزیــک شــاری ڕادۆم بــوو، ئــەو شــارەی مــن 
ڕۆیشــتوومە،  بــۆی  زۆرجــار  هەبــوو،  لێــی  ڕۆیشــتوومە، هاورێــم  بــۆی  زۆرجــار  هەبــوو،  لێــی  هاورێــم 
ئامێــرەی  ئــەو  بــرد،  بوکەکــەم  ئینــک  بــۆ  ئامێــرەی دەســتم  ئــەو  بــرد،  بوکەکــەم  ئینــک  بــۆ  دەســتم 
لەشــێوەی ئایپــادەو تایبەتــە بــە کتێبــی ئەلکترۆنــی، بــۆ لەشــێوەی ئایپــادەو تایبەتــە بــە کتێبــی ئەلکترۆنــی، بــۆ 
ئــەوەی کتێبێــک بخوێنمــەوە، کۆمەڵــە چیرۆکــی »فریو و ئــەوەی کتێبێــک بخوێنمــەوە، کۆمەڵــە چیرۆکــی »فریو و 
خۆحەشــاردان« ی عەتــا محەمــەد دەکەمــەوەو دەســت خۆحەشــاردان« ی عەتــا محەمــەد دەکەمــەوەو دەســت 
بەخوێندنــەوەی دەکــەم، ئیــدی نازانــم کــەی گەیشــتم بەخوێندنــەوەی دەکــەم، ئیــدی نازانــم کــەی گەیشــتم 
بــە کرۆســنۆ، چیتــر شــارەکانم نەبینــی، تەنانــەت نازانــم بــە کرۆســنۆ، چیتــر شــارەکانم نەبینــی، تەنانــەت نازانــم 
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و  تێپــەڕی  کراکــۆڤ  و  ئــوچ  وەکــو  شــارەکانی  و بــە  تێپــەڕی  کراکــۆڤ  و  ئــوچ  وەکــو  شــارەکانی  بــە 
کــێ دابــەزی و کــێ ســەرکەوت، بــەر لەنیــو کاتژمێــڕ کــێ دابــەزی و کــێ ســەرکەوت، بــەر لەنیــو کاتژمێــڕ 
کــە بگەمــە ئــەو شــارە مــن لەخوێندنــەوەی کتێبەکــە کــە بگەمــە ئــەو شــارە مــن لەخوێندنــەوەی کتێبەکــە 
بوومــەوە، وەک هەمیشــە لەبــەردەم ئــەم چیرۆکنوســەدا بوومــەوە، وەک هەمیشــە لەبــەردەم ئــەم چیرۆکنوســەدا 
دەبێــت بیربکەیتــەوە، بیرکردنــەوە لەمرۆڤگەلێک، بزانیت دەبێــت بیربکەیتــەوە، بیرکردنــەوە لەمرۆڤگەلێک، بزانیت 
چــۆن ســەیری گێڕانــەوە دەکەیــت، بەتایبــەت بــۆ مــن چــۆن ســەیری گێڕانــەوە دەکەیــت، بەتایبــەت بــۆ مــن 
ــەکاری شــانۆیی هەمیشــە ویســتوومە بەشــێوەیەکیتر  ــەکاری شــانۆیی هەمیشــە ویســتوومە بەشــێوەیەکیتر ل ل
ڕووداوەکان بگێڕمــەوە، ئــەوە دووری ڕێگاکــەی خێــرا ڕووداوەکان بگێڕمــەوە، ئــەوە دووری ڕێگاکــەی خێــرا 
دەکــرد، لــە گەراجــی کرۆســنۆ هاتمــە خــوارەوە، یۆوانــا دەکــرد، لــە گەراجــی کرۆســنۆ هاتمــە خــوارەوە، یۆوانــا 
بەخــۆی و ئۆتۆمۆبیلکەکەیــەوە چاوەروانــی مــن بــوون، بەخــۆی و ئۆتۆمۆبیلکەکەیــەوە چاوەروانــی مــن بــوون، 
لەیەکــەم  هــەر  یەکتــر چوویــن،  بــەرەو رووی  لەیەکــەم خێــرا  هــەر  یەکتــر چوویــن،  بــەرەو رووی  خێــرا 
ســاتەوە هەســتمان دەکــرد هاورێــی نزیکــی یەکتریــن، بۆ ســاتەوە هەســتمان دەکــرد هاورێــی نزیکــی یەکتریــن، بۆ 
مــن لەگــەل هەمــوو شــانۆکارێکی جــدی ئــەو هەســتەم مــن لەگــەل هەمــوو شــانۆکارێکی جــدی ئــەو هەســتەم 

ــن. ــگاکان دەبڕی ــرا ڕێ ــە و خێ ــن.هەی ــگاکان دەبڕی ــرا ڕێ ــە و خێ هەی
بــم،  ئۆتۆمۆبیلەکــەی  ســواری  دەمویســت  بــم، کاتێــک  ئۆتۆمۆبیلەکــەی  ســواری  دەمویســت  کاتێــک 
بیرکەوتــەوە،  ئیمامــم  عــادل  لەفیلمەکانــی  بیرکەوتــەوە، یەکێــک  ئیمامــم  عــادل  لەفیلمەکانــی  یەکێــک 
ئــەو  کــرد  لــەوە  باســی  خــۆی،  بــۆ  بــوو  ئــەو دوکانێــک  کــرد  لــەوە  باســی  خــۆی،  بــۆ  بــوو  دوکانێــک 
لەرێکخــراوی خۆبەخــش بــۆ یارمەتیدانــی ئــاوارەکان لەرێکخــراوی خۆبەخــش بــۆ یارمەتیدانــی ئــاوارەکان 
کار دەکات، رۆژانــە دەچێتــە ســەر ســنوری بیالروســیا کار دەکات، رۆژانــە دەچێتــە ســەر ســنوری بیالروســیا 
بــۆ یارمەتیدانــی ئــاوارە کــوردەکان، بــەدەم باســکردنی بــۆ یارمەتیدانــی ئــاوارە کــوردەکان، بــەدەم باســکردنی 
کــرد  کۆالنێکــدا  بەچەنــد  خــۆی  ئــەوەی  دوای  کــرد ڕێــگا  کۆالنێکــدا  بەچەنــد  خــۆی  ئــەوەی  دوای  ڕێــگا 
گەیشــتینە پێــش باڵەخانەیــەک  کــە »ماڵــی کولتووریــی گەیشــتینە پێــش باڵەخانەیــەک  کــە »ماڵــی کولتووریــی 
کرۆســنۆ« بــوو، خانمــی بەڕێوبــەری شــوێنەکە کچێکــی کرۆســنۆ« بــوو، خانمــی بەڕێوبــەری شــوێنەکە کچێکــی 
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ڕووخــۆش و دەم بــە پێکەنیــن نــاوی »ئێڤەلینــا« بــوو، ڕووخــۆش و دەم بــە پێکەنیــن نــاوی »ئێڤەلینــا« بــوو، 
پێشــوازی لێکردیــن، ئــەو ژوورەی پــێ نیشــاندام کــە پێشــوازی لێکردیــن، ئــەو ژوورەی پــێ نیشــاندام کــە 
دوو  ئــەم  لەمــاوەی  دەبێــت  مــن  مانــەوەی  دوو شــوێنی  ئــەم  لەمــاوەی  دەبێــت  مــن  مانــەوەی  شــوێنی 
ــک  ــا کۆمەلێ ــەوە، پاشــان یۆوان ــرە دەمێنم ــەی لێ ــک هەفتەی ــا کۆمەلێ ــەوە، پاشــان یۆوان ــرە دەمێنم ــەی لێ هەفتەی
کتێبــی شــانۆیی لەژوورەکــە دانــا ووتــی ئــەو کتێبانــەم کتێبــی شــانۆیی لەژوورەکــە دانــا ووتــی ئــەو کتێبانــەم 
بــۆ تــۆ هێنــاوە، ئەوســا هۆلــی پرۆڤەکــەی نیشــاندام، بــۆ تــۆ هێنــاوە، ئەوســا هۆلــی پرۆڤەکــەی نیشــاندام، 
لــەکار  قســە  ئەمــڕۆ  ئاخــۆ  کــرد  ئــەوەی  لــەکار پرســیاری  قســە  ئەمــڕۆ  ئاخــۆ  کــرد  ئــەوەی  پرســیاری 
بکەیــن یاخــود مــن مانــدووم و هەلیبگریــن بــۆ ســبەینێ، بکەیــن یاخــود مــن مانــدووم و هەلیبگریــن بــۆ ســبەینێ، 
»واباشــترە قســە بکەیــن مــن بــە دوان لەبــارەی شــانۆ »واباشــترە قســە بکەیــن مــن بــە دوان لەبــارەی شــانۆ 
هەســت بــە ئارامــی دەکــەم« ئــەوەم ووت و بــەدەم هەســت بــە ئارامــی دەکــەم« ئــەوەم ووت و بــەدەم 
پێکەنیــن هاتینــە دەرەوە و چوویــن بــۆ کافتریایــەک، پێکەنیــن هاتینــە دەرەوە و چوویــن بــۆ کافتریایــەک، 
کرابــوو،  درووســت  لــەدار  وپەلەکانــی  کــەل  کرابــوو، هەمــوو  درووســت  لــەدار  وپەلەکانــی  کــەل  هەمــوو 
پەیژەیەکــی بچکۆلــەی هەبــوو.. دوای داواکردنــی قــاوە پەیژەیەکــی بچکۆلــەی هەبــوو.. دوای داواکردنــی قــاوە 
بەســەر پەیــژە بچکۆالنەکــە ســەرکەوتین بــۆ نهۆمــی بەســەر پەیــژە بچکۆالنەکــە ســەرکەوتین بــۆ نهۆمــی 
ســەرەوە، کــە دوو ژووری بچووکــی تیــا درووســت ســەرەوە، کــە دوو ژووری بچووکــی تیــا درووســت 
کرابــوو، تــەواوی کــەل وپەلەکانــی گوزارشــتی لەماڵــی کرابــوو، تــەواوی کــەل وپەلەکانــی گوزارشــتی لەماڵــی 
کولتوریــی پۆڵەنــدی دەکــرد، ئــەوە بــۆ خــۆی چێژێکــی کولتوریــی پۆڵەنــدی دەکــرد، ئــەوە بــۆ خــۆی چێژێکــی 

تایبەتــی دەبەخشــی.تایبەتــی دەبەخشــی.
کەوتینە باسکردنی پڕۆژەکەمان کە دوو پێرفۆرمانس کەوتینە باسکردنی پڕۆژەکەمان کە دوو پێرفۆرمانس 
بــوو، پالنــەکان ڕوون بــوون بــۆ هەردووکمــان، تــەواو بــوو، پالنــەکان ڕوون بــوون بــۆ هەردووکمــان، تــەواو 
دیدی شــانۆییمان لەیەکترەوە نزیک بوو، پێرفۆرمانســی دیدی شــانۆییمان لەیەکترەوە نزیک بوو، پێرفۆرمانســی 
»پەناهەنــدە« تێکســتەکەم پێشــتر بــۆی ڕەوان کردبــوو، »پەناهەنــدە« تێکســتەکەم پێشــتر بــۆی ڕەوان کردبــوو، 
لەســەر کاغــەز ڕایکێشــابوو، کەمێــک باســمان کەوتــە لەســەر کاغــەز ڕایکێشــابوو، کەمێــک باســمان کەوتــە 
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سەر دیدی کارکردن، ئەوسا هاتینە سەر کاری دووەم سەر دیدی کارکردن، ئەوسا هاتینە سەر کاری دووەم 
کــە »کەونــارا« بــوو، فۆرمــە هونــەری و ســرووتەکانی کــە »کەونــارا« بــوو، فۆرمــە هونــەری و ســرووتەکانی 
ئــەوە  یۆوانــا  بــۆ  باســکرد،  بــۆی  ئــەوە پێرفۆرمانســەکەم  یۆوانــا  بــۆ  باســکرد،  بــۆی  پێرفۆرمانســەکەم 
مایــەی سەرســامیەکی زۆر بــوو، هەردووکمــان پەلەمان مایــەی سەرســامیەکی زۆر بــوو، هەردووکمــان پەلەمان 
بــوو خــۆر هەڵبێــت و بکەوینــە مەشــق و پرۆڤــەوە، لــە بــوو خــۆر هەڵبێــت و بکەوینــە مەشــق و پرۆڤــەوە، لــە 
کافتریاکــە دەردەچوویــن دنیــا تاریکــی کردبــوو، لەپێــش کافتریاکــە دەردەچوویــن دنیــا تاریکــی کردبــوو، لەپێــش 
ــرا  ــا ســبەینێ خێ ــرد ت ــر ک ــان لەیەکت ــە ماڵئاواییم ــرا هۆلەک ــا ســبەینێ خێ ــرد ت ــر ک ــان لەیەکت ــە ماڵئاواییم هۆلەک

خــۆر هەلبێــت و دەســت بەکارکــردن بکەیــن.خــۆر هەلبێــت و دەســت بەکارکــردن بکەیــن.



51

رۆژانی پرۆڤە و گەڕان بەدوای ناونیشانرۆژانی پرۆڤە و گەڕان بەدوای ناونیشان

ژوورەکــە  ســەرەوەی  پەنجــەرەی  لــەدرزی  ژوورەکــە خــۆر  ســەرەوەی  پەنجــەرەی  لــەدرزی  خــۆر 
ــەڵ زەنگــی  ــوو لەگ ــاوکات ب ــەوە ه ــە ژوورەوە، ئ ــەڵ زەنگــی دەهات ــوو لەگ ــاوکات ب ــەوە ه ــە ژوورەوە، ئ دەهات
نامەیەکــی خانمــی ئەکتــەر، بــەدەم هەڵگرتنــی پارچــە نامەیەکــی خانمــی ئەکتــەر، بــەدەم هەڵگرتنــی پارچــە 
کێکێــک و کوپێــک قــاوە کــە لەژوورەوە ئامــادەم کردبوو کێکێــک و کوپێــک قــاوە کــە لەژوورەوە ئامــادەم کردبوو 
ــادە  ــەو خــۆی ئام ــە شــانۆییەکە ڕۆیشــتم ئ ــەرەو هۆڵ ــادە ب ــەو خــۆی ئام ــە شــانۆییەکە ڕۆیشــتم ئ ــەرەو هۆڵ ب
ــدا  ــارا، لەبنەرەت ــە پرۆڤــەی کەون ــرا کەوتین ــوو، خێ ــدا کردب ــارا، لەبنەرەت ــە پرۆڤــەی کەون ــرا کەوتین ــوو، خێ کردب
ســکێچی کارەکــە بــۆ چەنــد ئەکتەرێــک نووســرابوو، ســکێچی کارەکــە بــۆ چەنــد ئەکتەرێــک نووســرابوو، 
ــی گێڕانەوەمــان  ــەاڵم بەشــێوەیەک ئاســتە جیاوازەکان ــی گێڕانەوەمــان ب ــەاڵم بەشــێوەیەک ئاســتە جیاوازەکان ب
تیــای دەخولقانــد، کــە بــۆ تاکــە ئەکتەرێــک بێــت وەک تیــای دەخولقانــد، کــە بــۆ تاکــە ئەکتەرێــک بێــت وەک 
ئــەوەی کــۆی کردارەکــە لەڕێــی دەنــگ و جەســتەی ئــەوەی کــۆی کردارەکــە لەڕێــی دەنــگ و جەســتەی 
مرۆڤێکــەوە بەنــاو کولتــورەکان تێبپەڕێــت، هیــچ کاتێــک مرۆڤێکــەوە بەنــاو کولتــورەکان تێبپەڕێــت، هیــچ کاتێــک 
لەیەکــەم رۆژی پرۆڤــەدا کارەکان نابنــە جێــی ســەرنجی لەیەکــەم رۆژی پرۆڤــەدا کارەکان نابنــە جێــی ســەرنجی 
مــن، بــەاڵم ئەمجارەیــان جیــاواز بــوو، پەیوەنــدی بــە مــن، بــەاڵم ئەمجارەیــان جیــاواز بــوو، پەیوەنــدی بــە 
ئەکتــەرەوە هەبــوو، کاتێــک لەگــەڵ ئەکتــەری پیشــەگەر ئەکتــەرەوە هەبــوو، کاتێــک لەگــەڵ ئەکتــەری پیشــەگەر 
و  ڕازیبــوون  ئاســتی  دەچنــە  شــتەکان  بکەیــت،  و کار  ڕازیبــوون  ئاســتی  دەچنــە  شــتەکان  بکەیــت،  کار 
ــە  ــت، ســەرەتا دەمویســت هیلکاری ــت دەوێ ــت چی ــە دەزانی ــت، ســەرەتا دەمویســت هیلکاری ــت دەوێ ــت چی دەزانی
ــا پێویســتم  ــەوەش تەنی ــۆ ئ ــا پێویســتم نووســراوەکە تێکبشــکێنم، ب ــەوەش تەنی ــۆ ئ نووســراوەکە تێکبشــکێنم، ب
بــەوە بــوو تێکســتی کارەکــە لەهۆڵەکــە بنووســمەوە، بــەوە بــوو تێکســتی کارەکــە لەهۆڵەکــە بنووســمەوە، 
بێــت،  بۆشــایی  ئەکتــەرو  پەیوەنــدی  بێــت، نووســینەوەیەک  بۆشــایی  ئەکتــەرو  پەیوەنــدی  نووســینەوەیەک 
بــۆ  خولقانــد  زەمینەیەمــان  ئــەو  یەکــەم  رۆژی  بــۆ ســێ  خولقانــد  زەمینەیەمــان  ئــەو  یەکــەم  رۆژی  ســێ 
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نووســینەوەی تێکســت، کــە زادەی کارکــردن بێــت لــە نووســینەوەی تێکســت، کــە زادەی کارکــردن بێــت لــە 
هۆڵەکــە  تایبەتمەنــدی  بەپێــی  دەبــوو  نمایــش،  هۆڵەکــە هۆڵــی  تایبەتمەنــدی  بەپێــی  دەبــوو  نمایــش،  هۆڵــی 
ســێ  بۆیــە  بدەیــن،  ئەنجــام  شــوێن  بــۆ  ســێ دارشــتنەوە  بۆیــە  بدەیــن،  ئەنجــام  شــوێن  بــۆ  دارشــتنەوە 
ئاســتی جیــاوازی بینیــن هەبــوو ئاســتی یەکــەم پانتایــی ئاســتی جیــاوازی بینیــن هەبــوو ئاســتی یەکــەم پانتایــی 
بــەر تەســک دەبێتــەوە، تــا لــە ئاســتی دووەمــدا ئەکتــەر بــەر تەســک دەبێتــەوە، تــا لــە ئاســتی دووەمــدا ئەکتــەر 
بــەرەو نــاو چیرۆکێکــی کــۆن هەنــگاو بنێــت. ئــەوەش بــەرەو نــاو چیرۆکێکــی کــۆن هەنــگاو بنێــت. ئــەوەش 
دوور،  مەودایەکــی  بــە  بینــەرەوە  پشــتی  دوور، دەچــووە  مەودایەکــی  بــە  بینــەرەوە  پشــتی  دەچــووە 
چیرۆکــی تفانــەوەی ســروودی نیشــتمانی و گەڕانــەوە چیرۆکــی تفانــەوەی ســروودی نیشــتمانی و گەڕانــەوە 
دەمامکێکــی  لەودیــو  کــوردی  مرۆڤــی  قڕکردنــی  دەمامکێکــی بــۆ  لەودیــو  کــوردی  مرۆڤــی  قڕکردنــی  بــۆ 
کاری  دەمامکــە  ئــەو  دەکــرا،  بەرجەســتە  کاری گــەورەوە  دەمامکــە  ئــەو  دەکــرا،  بەرجەســتە  گــەورەوە 
ســینۆگرافەری پێرفۆرمانســەکە بــوو کــە هونەرمەنــدی ســینۆگرافەری پێرفۆرمانســەکە بــوو کــە هونەرمەنــدی 
ــوو،  ــە هاشــم درووســتی کردب ــورد حەم ــوو، شــێوەکاری ک ــە هاشــم درووســتی کردب ــورد حەم شــێوەکاری ک
ــدە  ــەو هونەرمەن ــم ئ ــە ســەرەتاوە کــە زانی ــە هــەر ل ــدە بۆی ــەو هونەرمەن ــم ئ ــە ســەرەتاوە کــە زانی ــە هــەر ل بۆی
کــە  قۆزتــەوە  دەرفەتــەم  ئــەو  پاریــس  بــەرەو  کــە دێــت  قۆزتــەوە  دەرفەتــەم  ئــەو  پاریــس  بــەرەو  دێــت 
ئەرکــی  ئــەوە  لەپــاڵ  بکەینــەوەو  بــۆ  ئەرکــی پیشــانگایەکی  ئــەوە  لەپــاڵ  بکەینــەوەو  بــۆ  پیشــانگایەکی 
ســینۆگرافیای کارەکــەی بکەوێتــە ئەســتۆ، خۆشــبەختانە ســینۆگرافیای کارەکــەی بکەوێتــە ئەســتۆ، خۆشــبەختانە 
پیشــانگاکەی کاریگەریەکــی دیــاری لــەالی ئامادەبــووان پیشــانگاکەی کاریگەریەکــی دیــاری لــەالی ئامادەبــووان 
لــەو  ڕەنگینــی  دەســت  ســەرباری  کــرد،  لــەو درووســت  ڕەنگینــی  دەســت  ســەرباری  کــرد،  درووســت 

دەمامکــەی بــۆ پێرفۆرمانســەکە ئەنجامیــدا. دەمامکــەی بــۆ پێرفۆرمانســەکە ئەنجامیــدا. 
بــۆ پەڕینــەوە بەنــاو  چیرۆکــی وێرانــکاری، دەبــوو بــۆ پەڕینــەوە بەنــاو  چیرۆکــی وێرانــکاری، دەبــوو 
گێڕانــەوە بەشــێوەیەک بێــت بینــەر هەســت بەکاریگــەری گێڕانــەوە بەشــێوەیەک بێــت بینــەر هەســت بەکاریگــەری 
ــی بەهــۆی شــەڕی  ــکات، ئێمــە دەمانزان ــەو چیرۆکــە ب ــی بەهــۆی شــەڕی ئ ــکات، ئێمــە دەمانزان ــەو چیرۆکــە ب ئ
ئــاوارەی  ئۆکراینــی  خەلکێکــی  ڕووســیا  و  ئــاوارەی ئۆکراینــا  ئۆکراینــی  خەلکێکــی  ڕووســیا  و  ئۆکراینــا 
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کرۆســنۆ بــوون، بۆیــە پەنامــان بــردە بــەر گۆرانیەکــی کرۆســنۆ بــوون، بۆیــە پەنامــان بــردە بــەر گۆرانیەکــی 
مــاڵ  جێهێشــتنی  چیرۆکــی  کــە  ئۆکراینــی  مــاڵ کۆنــی  جێهێشــتنی  چیرۆکــی  کــە  ئۆکراینــی  کۆنــی 
یۆوانــا  دەنگــی  لەڕێــی  کــە  دەگێڕایــەوە،  جەنگــی  یۆوانــا و  دەنگــی  لەڕێــی  کــە  دەگێڕایــەوە،  جەنگــی  و 
بەنــاو  ئــەوەی  وەک  جولەکانــی  بەنــاو وبەرجەســتەکردنی  ئــەوەی  وەک  جولەکانــی  وبەرجەســتەکردنی 
شــادی  چەمکــی  کــە  جێبێلــن،  نیشــتمان  شــادی بەلەمێکــەوە  چەمکــی  کــە  جێبێلــن،  نیشــتمان  بەلەمێکــەوە 
لەنــاو مۆســیقایەکی کــوردی لەرێــی ئامێری مۆســیقیەوە لەنــاو مۆســیقایەکی کــوردی لەرێــی ئامێری مۆســیقیەوە 
ــی  ــۆ کۆتای ــەر ب ــاو بین ــی کەرنەڤاڵێکــی شــادی دەخســتە ن ــۆ کۆتای ــەر ب ــاو بین کەرنەڤاڵێکــی شــادی دەخســتە ن

هاتنــی نمایشــەکە.هاتنــی نمایشــەکە.
پێرفۆرمانســی  پرۆڤــەی  بــە  ســەبارەت  پێرفۆرمانســی هەرچــی  پرۆڤــەی  بــە  ســەبارەت  هەرچــی 
پەناهەندە بوو، چەندە دەمانزانی ئاســانتر دێتە دەســت، پەناهەندە بوو، چەندە دەمانزانی ئاســانتر دێتە دەســت، 
بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا، گرنگیەکــەی لــەو نهێنیــەدا بــوو، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا، گرنگیەکــەی لــەو نهێنیــەدا بــوو، 
کــە چــۆن ئــەو پەیوەندیــە لەگــەڵ بینــەر دەدۆزینــەوە کــە چــۆن ئــەو پەیوەندیــە لەگــەڵ بینــەر دەدۆزینــەوە 
لەڕێــی شــوێنی نمایــش و پەیوەنــدی نێــوان ووشــە و لەڕێــی شــوێنی نمایــش و پەیوەنــدی نێــوان ووشــە و 
وەرگــر، هەڵبەتــە تێکســتی نووســراو کــۆی گێڕانــەوەی وەرگــر، هەڵبەتــە تێکســتی نووســراو کــۆی گێڕانــەوەی 
مرۆڤێــک بــوو لەســەفەری پەناهەندەیــی، کــە گرفتــی مرۆڤێــک بــوو لەســەفەری پەناهەندەیــی، کــە گرفتــی 
ئــەوەی  بەهــۆی  لەخۆرئــاوا،  هەیــە  مانــەوە  ئــەوەی لەمافــی  بەهــۆی  لەخۆرئــاوا،  هەیــە  مانــەوە  لەمافــی 
ژمارەیەکــی زۆری مرۆڤــی کــوردی لەســەر ســنوور ژمارەیەکــی زۆری مرۆڤــی کــوردی لەســەر ســنوور 
ــدی  ــوون و دەســەاڵتی پۆڵەن ــک شــاری کرۆســنۆ ب ــدی نزی ــوون و دەســەاڵتی پۆڵەن ــک شــاری کرۆســنۆ ب نزی
نــاو خاکــی  بێنــە  بیالروســیا جێبێلــن و  نــاو خاکــی نەیدەهێشــت  بێنــە  بیالروســیا جێبێلــن و  نەیدەهێشــت 
پۆڵەنــدا، ئــەوە وای کــرد دەبــوو بتوانیــن ئــەو کاریگەریــە پۆڵەنــدا، ئــەوە وای کــرد دەبــوو بتوانیــن ئــەو کاریگەریــە 
کــە  بخوڵقێنیــن،  پەناهەنــدە  لەنمایشــی  کــە بەشــێوەیەک  بخوڵقێنیــن،  پەناهەنــدە  لەنمایشــی  بەشــێوەیەک 
جێبێلێــت،  بینــەر  بەســەر  ڕاســتەوخۆ  جێبێلێــت، کاریگــەری  بینــەر  بەســەر  ڕاســتەوخۆ  کاریگــەری 
گۆڕەپانێکــی گــەورە کــە گەنجــان تیــای کــۆ دەبوونــەوە گۆڕەپانێکــی گــەورە کــە گەنجــان تیــای کــۆ دەبوونــەوە 
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شــوێنێکی گونجــاو بــوو کــە خێمەیەکــی چکۆالنــەی تیــا شــوێنێکی گونجــاو بــوو کــە خێمەیەکــی چکۆالنــەی تیــا 
دابنێیــن، بــۆ ئــەوەی بینــەر ڕاســتەوخۆ بەشــداری بــکات، دابنێیــن، بــۆ ئــەوەی بینــەر ڕاســتەوخۆ بەشــداری بــکات، 
ژەنینــی تەپــل وایدەکــرد لەگۆڕەپانەکــەوە خەلکــی بــۆ ژەنینــی تەپــل وایدەکــرد لەگۆڕەپانەکــەوە خەلکــی بــۆ 
ــان  ــت، بەمشــێوەیە بیرم ــان بێ ــە چکۆالنەکەم ــار خێم ــان دی ــت، بەمشــێوەیە بیرم ــان بێ ــە چکۆالنەکەم ــار خێم دی

لەشــوێنی نمایــش کــردەوە.لەشــوێنی نمایــش کــردەوە.
ســەرەتا زیاتــر پێویســتمان بــە قســەکردن بــوو لــە ســەرەتا زیاتــر پێویســتمان بــە قســەکردن بــوو لــە 
چۆنیەتــی ژیانــی پەناهەندەیــی و چۆنیەتی تەوزیفکردنی چۆنیەتــی ژیانــی پەناهەندەیــی و چۆنیەتی تەوزیفکردنی 
لەنــاو نمایشــەکەدا، دواتــر لــە هۆڵێکــی شــانۆیی گەورەدا لەنــاو نمایشــەکەدا، دواتــر لــە هۆڵێکــی شــانۆیی گەورەدا 
دەســتمان بــە پرۆڤــەی پەناهەنــدە کــرد، زیــاد لــە شــەش دەســتمان بــە پرۆڤــەی پەناهەنــدە کــرد، زیــاد لــە شــەش 
کاتژمێــر کارمــان دەکــرد، تەنانــەت لــە کاتــی ئاســایی کاتژمێــر کارمــان دەکــرد، تەنانــەت لــە کاتــی ئاســایی 
و دانیشتنیشــدا قســەکانمان هــەر لەبــارەی پرۆڤــە و و دانیشتنیشــدا قســەکانمان هــەر لەبــارەی پرۆڤــە و 
رۆژی  پێــش  ئێــوارەی  بــوو،  کارکردنــەوە  رۆژی چۆنیەتــی  پێــش  ئێــوارەی  بــوو،  کارکردنــەوە  چۆنیەتــی 
ــن، وەک  ــە بکەی ــدا لەگۆڕەپانەکــە پڕۆڤ ــن، وەک نمایــش بریارمان ــە بکەی ــدا لەگۆڕەپانەکــە پڕۆڤ نمایــش بریارمان
ئــەوەی پالنمــان دانــا پڕۆڤــەکان بەمشــێوەیە بەڕێــوە ئــەوەی پالنمــان دانــا پڕۆڤــەکان بەمشــێوەیە بەڕێــوە 
لەنــاو  کــە  تــر  گۆڕانــکاری  کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  لەنــاو چــوو  کــە  تــر  گۆڕانــکاری  کۆمەڵێــک  لەگــەڵ  چــوو 
تێکســتە نووســراوەکەدا نەبــوو، ئــەوەش بەمەبەســتی تێکســتە نووســراوەکەدا نەبــوو، ئــەوەش بەمەبەســتی 
ــکات  ــەر کــە هەســت ب ــر لەگــەڵ بین ــکات پەیوەندیەکــی پتەوت ــەر کــە هەســت ب ــر لەگــەڵ بین پەیوەندیەکــی پتەوت

ڕووداوەکان بەشــێکن لەنــاو ئێســتای ئــەودا.ڕووداوەکان بەشــێکن لەنــاو ئێســتای ئــەودا.
ســەرەنجام گۆڕانکاریــەکان هــەر ئــەوە نەبــوو، یۆوانــا ســەرەنجام گۆڕانکاریــەکان هــەر ئــەوە نەبــوو، یۆوانــا 
ــۆ  ــن ب ــە ناونیشــانێک هەڵبژێری ــرد ک ــۆ پێشــنیاری ئەوەیک ــن ب ــە ناونیشــانێک هەڵبژێری ــرد ک پێشــنیاری ئەوەیک
پڕۆژەکــە، کــە هــەردوو پێرفۆرمانســەکە بگرێتــە خــۆی، پڕۆژەکــە، کــە هــەردوو پێرفۆرمانســەکە بگرێتــە خــۆی، 
مــن ئــەو بیرۆکەیــەم بــە دڵ بــوو، بــەاڵم ئــەو وەک مــن ئــەو بیرۆکەیــەم بــە دڵ بــوو، بــەاڵم ئــەو وەک 
ئــەوەی پێشــتر خــۆی بــۆی ئامــادە کردبێــت، بەهــۆی ئــەوەی پێشــتر خــۆی بــۆی ئامــادە کردبێــت، بەهــۆی 
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کاری ڕۆژانــەی لەســەر ســنوور لەگــەڵ پەناهەنــدەکان کاری ڕۆژانــەی لەســەر ســنوور لەگــەڵ پەناهەنــدەکان 
ــا  ــن »لێگــەڕێ ب ــاو بنێی ــە پڕۆژەکــە ن ــی چۆن ــرا ووت ــا خێ ــن »لێگــەڕێ ب ــاو بنێی ــە پڕۆژەکــە ن ــی چۆن ــرا ووت خێ

ــت«. ــی بێ ــەم شــەوە کۆتای ــت«.ئ ــی بێ ــەم شــەوە کۆتای ئ
لێیگــەڕام و بەگونجــاوم زانــی کەناونیشــانی پڕۆژەکــە لێیگــەڕام و بەگونجــاوم زانــی کەناونیشــانی پڕۆژەکــە 
لــە شــوێنی خۆیەتــی، دنیــا تــەواو تاریــک داهاتبــوو، لــە شــوێنی خۆیەتــی، دنیــا تــەواو تاریــک داهاتبــوو، 
گەڕاینــەوە نــاو هۆڵــی ماڵــی کولتووریــی، بێدەنگیــەک گەڕاینــەوە نــاو هۆڵــی ماڵــی کولتووریــی، بێدەنگیــەک 
رۆیشــتین،  یۆوانــا  ماڵــی  بــەرەو  کردیــن،  رۆیشــتین، داگیــری  یۆوانــا  ماڵــی  بــەرەو  کردیــن،  داگیــری 
لەنــاو ماشــێنە پــڕ لەهــاوکاری پەناهەنــدەکان بوویــن، لەنــاو ماشــێنە پــڕ لەهــاوکاری پەناهەنــدەکان بوویــن، 
گەیشــتینە گوندێکــی بچکۆلــە، لەبــەردەم خانوویەکــی گەیشــتینە گوندێکــی بچکۆلــە، لەبــەردەم خانوویەکــی 
دارینــە وەســتاین، ســەگەکەی بــەرەو ڕوومــان هــات، دارینــە وەســتاین، ســەگەکەی بــەرەو ڕوومــان هــات، 
ــەوە  ــەوش ســێ پشــیلە بەدەورمان ــە ژوورەوە ل ــەوە چووین ــەوش ســێ پشــیلە بەدەورمان ــە ژوورەوە ل چووین
ماڵێــک  کەرەســتەی  وتــەواوی  ئاگردانێــک  ماڵێــک بــوون،  کەرەســتەی  وتــەواوی  ئاگردانێــک  بــوون، 
ــوون  ــەرد ب ــەدارو ب ــک شــتی پێویســتی ل ــەدار وهەندێ ــوون ل ــەرد ب ــەدارو ب ــک شــتی پێویســتی ل ــەدار وهەندێ ل
ــەی  ــش رەف ــوون، ســەرەوەی دیوارەکانی ــگ کراب ــەی و ڕەن ــش رەف ــوون، ســەرەوەی دیوارەکانی ــگ کراب و ڕەن
کتێــب بــوون، تــا درەنگانێــک لــەوێ ماینــەوە، هەســتمان کتێــب بــوون، تــا درەنگانێــک لــەوێ ماینــەوە، هەســتمان 
بــە ئارامیــەک دەکــرد، وەک دۆزینــەوەی نهێنــی نــاو بــە ئارامیــەک دەکــرد، وەک دۆزینــەوەی نهێنــی نــاو 
کارەکــە بووبێــت و پێــی گەیشــتبین، ئیــدی نائارامــی مــن کارەکــە بووبێــت و پێــی گەیشــتبین، ئیــدی نائارامــی مــن 
کۆتایــی هــات، ئــەو دەمــەی یۆوانــا پرســی کــە ئاخــۆ کۆتایــی هــات، ئــەو دەمــەی یۆوانــا پرســی کــە ئاخــۆ 
ئــەو خەونــە  ئــەوە  دڵــە؟  بــە  ئــەو خەونــە ئێســتا هەمــوو شــتێکم  ئــەوە  دڵــە؟  بــە  ئێســتا هەمــوو شــتێکم 
بــوو کــە بیــرم لێــی ئەکــردەوە، بۆیــە چیتــر بــۆم گرنــگ بــوو کــە بیــرم لێــی ئەکــردەوە، بۆیــە چیتــر بــۆم گرنــگ 
نەبــوو بەیانــی رۆژی نمایــش چــی ڕوو دەدات، چونکــە نەبــوو بەیانــی رۆژی نمایــش چــی ڕوو دەدات، چونکــە 
ترســێک بوونــی نەبــوو، هەســتکردن بە بەرپرســیاریەتی ترســێک بوونــی نەبــوو، هەســتکردن بە بەرپرســیاریەتی 
تــرس نەهێشــتبۆوە، ســواری  بــۆ  بــواری  تــرس نەهێشــتبۆوە، ســواری ئەکتەرێــک  بــۆ  بــواری  ئەکتەرێــک 
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پشــیلەکانمان  و  ســەگ  و  بوویــن  پشــیلەکانمان ئۆتۆمۆبیلەکــەی  و  ســەگ  و  بوویــن  ئۆتۆمۆبیلەکــەی 
جێهێشــت تــا مــن بگەیەنێتــەوە شــوێنی مانــەوە، خۆمــان جێهێشــت تــا مــن بگەیەنێتــەوە شــوێنی مانــەوە، خۆمــان 
بــۆ دەمــەو خۆرئــاوای ســبەینێ ئامــادە دەکــرد تــا بگەینە بــۆ دەمــەو خۆرئــاوای ســبەینێ ئامــادە دەکــرد تــا بگەینە 
ــە  ــی شــەوێک، ک ــی هاتن ــی کۆتای ــە ســاتی دەســت پێکردن ــی شــەوێک، ک ــی هاتن ــی کۆتای ســاتی دەســت پێکردن

پــڕۆژەی دوو کاری پێرفۆرمانســی بــوو.  پــڕۆژەی دوو کاری پێرفۆرمانســی بــوو.  
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رۆژێکی نوێ لەژیانی من رۆژێکی نوێ لەژیانی من 

تێدەپــەڕی  هێمــن  شــتێک  هەمــوو  نمایــش  تێدەپــەڕی رۆژی  هێمــن  شــتێک  هەمــوو  نمایــش  رۆژی 
هــەر  لەکوردســتان، چونکــە  کارکــردن  هــەر بەپێچەوانــەی  لەکوردســتان، چونکــە  کارکــردن  بەپێچەوانــەی 
کەســە و کاری خــۆی دەکــرد، مــن پەیوەندیــم نەبــوو کەســە و کاری خــۆی دەکــرد، مــن پەیوەندیــم نەبــوو 
مۆســیقاوە،  و  جلوبــەرگ  و  ڕوناکــی  و  دیکــۆر  مۆســیقاوە، بــە  و  جلوبــەرگ  و  ڕوناکــی  و  دیکــۆر  بــە 
کەســەکانمان  پســپۆری  بەپێــی  لەســەرەتاوە  کەســەکانمان هــەر  پســپۆری  بەپێــی  لەســەرەتاوە  هــەر 
بانگهێشــت کردبــوو بــۆ کارەکــە، هەریەکــەی بــەو پــەڕی بانگهێشــت کردبــوو بــۆ کارەکــە، هەریەکــەی بــەو پــەڕی 
خــۆی  کاری  خۆشەویســتیەوە  و  خــۆی بەرپرســیاریەتی  کاری  خۆشەویســتیەوە  و  بەرپرســیاریەتی 
ئەنجــام ئــەدا، کاتژمێرێــک بــەر لەدەســتپێکی نمایــش ئەنجــام ئــەدا، کاتژمێرێــک بــەر لەدەســتپێکی نمایــش 
هەموومــان کۆبووینــەوە، دۆخێکــی ئــارام لەگــەڵ تەپــل هەموومــان کۆبووینــەوە، دۆخێکــی ئــارام لەگــەڵ تەپــل 
ژەنینــی هونەرمەنــد مارچیــن مارشــاوێک بینەران بەرەو ژەنینــی هونەرمەنــد مارچیــن مارشــاوێک بینەران بەرەو 
ڕووی خێمــە بچکۆلەکــە دەرۆیشــتن، کاتێــک پێرفۆرمێــر ڕووی خێمــە بچکۆلەکــە دەرۆیشــتن، کاتێــک پێرفۆرمێــر 
بــە دەنگــی تەپلەکــە لــە شــوێنەکە دەهاتــە دەرەوە، وەک بــە دەنگــی تەپلەکــە لــە شــوێنەکە دەهاتــە دەرەوە، وەک 
هــەر کەســێکیتری ئامادەبــوو دەجوالیــەوە وەک ئــەوەی هــەر کەســێکیتری ئامادەبــوو دەجوالیــەوە وەک ئــەوەی 
تەپلەکــە بەئــاگای هێنابێتــەوە، بۆیــە دوای پــۆزش بــۆ تەپلەکــە بەئــاگای هێنابێتــەوە، بۆیــە دوای پــۆزش بــۆ 
بینــەران کــە لــەوە دەچێــت ئاهەنــگ هەبێــت و کەمێکــی بینــەران کــە لــەوە دەچێــت ئاهەنــگ هەبێــت و کەمێکــی 
باســی خۆی دەکرد، ئەوســا شــوێنەکەی خۆی دەگۆڕی باســی خۆی دەکرد، ئەوســا شــوێنەکەی خۆی دەگۆڕی 
بەشــداریان  بینــەران  دەرۆیشــت،  شــوێنێکیتر  بەشــداریان بــەرەو  بینــەران  دەرۆیشــت،  شــوێنێکیتر  بــەرەو 
لەگەڵــی دەکــرد و لەگــەڵ ئەو شــوێنەکەیان جێدەهێشــت، لەگەڵــی دەکــرد و لەگــەڵ ئەو شــوێنەکەیان جێدەهێشــت، 
لــەو ســاتە خێمەکــە وەک نیشــتمانی گروپێکــی قەرەجــی لــەو ســاتە خێمەکــە وەک نیشــتمانی گروپێکــی قەرەجــی 
ــی  ــرم لێ ــۆ خــۆم بەمشــێوەیە بی ــە پێشــتر ب ــوو ک ــی لێهاتب ــرم لێ ــۆ خــۆم بەمشــێوەیە بی ــە پێشــتر ب ــوو ک لێهاتب
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و  پێرفۆرمێــر  هاوبەشــی  ســاتی  ئــەوە  و نەکردبــۆوە،  پێرفۆرمێــر  هاوبەشــی  ســاتی  ئــەوە  نەکردبــۆوە، 
ــوو. ــوو.وەرگــر ب وەرگــر ب

پێکــەوە  زیندوویــان  پەیوەندیەکــی  دوانــە  ئــەو  پێکــەوە کــە  زیندوویــان  پەیوەندیەکــی  دوانــە  ئــەو  کــە 
خوڵقانــد، بەتایبــەت کاتێــک پێرفۆرمێــر بــەدوای خــۆراک خوڵقانــد، بەتایبــەت کاتێــک پێرفۆرمێــر بــەدوای خــۆراک 
دەگــەڕا بیخــوات، خانمێــک بــەرەو ڕووی ڕۆیشــت و دەگــەڕا بیخــوات، خانمێــک بــەرەو ڕووی ڕۆیشــت و 
کێکــی پــێ بــوو ویســتی بیداتــێ، لــەو دەمــە پێرفۆرمێــر کێکــی پــێ بــوو ویســتی بیداتــێ، لــەو دەمــە پێرفۆرمێــر 
ــووم شــتێک بخــۆم،  ــن ڕا هات ــەی ووت »م ــە بینەرەک ــووم شــتێک بخــۆم، ب ــن ڕا هات ــەی ووت »م ــە بینەرەک ب
دەتوانــی ئــەوە ببەیــت بــۆ ئاوارەکانــی ســەر ســنوور« دەتوانــی ئــەوە ببەیــت بــۆ ئاوارەکانــی ســەر ســنوور« 
بەدوای ماڵئاوایی پێرفۆرمێر لەبینەران و رۆیشتنەوەی بەدوای ماڵئاوایی پێرفۆرمێر لەبینەران و رۆیشتنەوەی 
بــۆ نــاو خێمەکــە، ســەر لەنــوێ هاتــەوە و ئــاگاداری بــۆ نــاو خێمەکــە، ســەر لەنــوێ هاتــەوە و ئــاگاداری 
کردنــەوە کــە ئــەو دەزانێــت ئــەوان بــۆ ســەیرکردنی کردنــەوە کــە ئــەو دەزانێــت ئــەوان بــۆ ســەیرکردنی 
ــی  ــە نهۆم ــە شــانۆگەریەکە ل ــوون، بۆی ــی شــانۆگەری هات ــە نهۆم ــە شــانۆگەریەکە ل ــوون، بۆی شــانۆگەری هات
ســەرەوەی ئــەم هۆڵــە نمایــش دەکرێــت و دەتوانــن لــەم ســەرەوەی ئــەم هۆڵــە نمایــش دەکرێــت و دەتوانــن لــەم 

دەرگایــە بچنــە ژوورەوە.دەرگایــە بچنــە ژوورەوە.
لــە ئەتمۆســفێرێکی تایبەتــدا مارچیــن بــە تەپلەکەیــەوە لــە ئەتمۆســفێرێکی تایبەتــدا مارچیــن بــە تەپلەکەیــەوە 
پێــش بینــەران کــەوت و بــەرەو پێرفۆرمانســی کەونــارا پێــش بینــەران کــەوت و بــەرەو پێرفۆرمانســی کەونــارا 
ــر  ــگ و جەســتەی پێرفۆرمێ ــە، دەن ــۆ هۆڵەک ــر رۆیشــتن ب ــگ و جەســتەی پێرفۆرمێ ــە، دەن ــۆ هۆڵەک رۆیشــتن ب
یەکەیەکــی ئاهەنگیــان درووســت دەکــرد، گەمەیەکــی نێو یەکەیەکــی ئاهەنگیــان درووســت دەکــرد، گەمەیەکــی نێو 
زمانەکان و تێکشــکاندنی ووشــەی کەونارا وەک خوای زمانەکان و تێکشــکاندنی ووشــەی کەونارا وەک خوای 
دوو  لەســەر  ســەرەتا  فیرعەونیــەکان  دوو خۆشەویســتی  لەســەر  ســەرەتا  فیرعەونیــەکان  خۆشەویســتی 
چەمــک دەنــگ دەیخوڵقانــدن، کــەو وەک گیاندارێکــی نــاو چەمــک دەنــگ دەیخوڵقانــدن، کــەو وەک گیاندارێکــی نــاو 
ــدا،  ــی عەرەبی ــر لەزمان ــار وەک ئاگ ــی کــوردی و ن ــدا، زمان ــی عەرەبی ــر لەزمان ــار وەک ئاگ ــی کــوردی و ن زمان
تێکســتێکی کتێبــی  لەڕێــی  هــەردوو ووشــەکە  تێکســتێکی کتێبــی دواتــر  لەڕێــی  هــەردوو ووشــەکە  دواتــر 
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پیــرۆز یەکیــان دەگرتــەوەو کەونــارای دەخوڵقانــد.پیــرۆز یەکیــان دەگرتــەوەو کەونــارای دەخوڵقانــد.
بونیــادی دەنگــی بــۆ من وەک دەرهێنەر چرکردنەوەی بونیــادی دەنگــی بــۆ من وەک دەرهێنەر چرکردنەوەی 
ــۆ  ــەکاری پێرفۆرمانســیدا، ب ــوو ل ــەواوی تێگەیشــتنم ب ــۆ ت ــەکاری پێرفۆرمانســیدا، ب ــوو ل ــەواوی تێگەیشــتنم ب ت
ئــەوە هەوڵمــدەدا فــرە کولتووریــی نــاو نمایــش بکــەم ئــەوە هەوڵمــدەدا فــرە کولتووریــی نــاو نمایــش بکــەم 
بــە کرانــەوەی پرســیاری جەنــگ و بێمانایــی مــەرگ، بــە کرانــەوەی پرســیاری جەنــگ و بێمانایــی مــەرگ، 
بەتایبــەت لــە ســاتی گۆرانیەکــی کۆنــی ئۆکراینــی کــە بەتایبــەت لــە ســاتی گۆرانیەکــی کۆنــی ئۆکراینــی کــە 
مــرۆڤ  ئاوارەبوونــی  و  کــۆچ  ســەفەری  مــرۆڤ گێڕانــەوەی  ئاوارەبوونــی  و  کــۆچ  ســەفەری  گێڕانــەوەی 
بــوو، ئــەوەش وایدەکــرد پەیوەندیــەک لەنێــوان هــەردوو بــوو، ئــەوەش وایدەکــرد پەیوەندیــەک لەنێــوان هــەردوو 
و  پێرفۆرمێــر  دواتــر  بخوڵقێنیــن،  و پێرفۆرمانســەکەدا  پێرفۆرمێــر  دواتــر  بخوڵقێنیــن،  پێرفۆرمانســەکەدا 
تەپــل ژەن ســرووتێکی دەنگیــان خوڵقانــد لەڕێــی ژەنینی تەپــل ژەن ســرووتێکی دەنگیــان خوڵقانــد لەڕێــی ژەنینی 
مۆســیقای کوردیــی ونمایشــەکەیان بــەرەو کۆتایــی برد.مۆســیقای کوردیــی ونمایشــەکەیان بــەرەو کۆتایــی برد.
وایکــرد  کــرا،  لەکارەکــە  گەرمــەی  پێشــوازیە  وایکــرد ئــەو  کــرا،  لەکارەکــە  گەرمــەی  پێشــوازیە  ئــەو 
وەک ڕۆژێکــی نوێبێــت لــە ژیانــی مــن، لەگــەڵ بینــەران وەک ڕۆژێکــی نوێبێــت لــە ژیانــی مــن، لەگــەڵ بینــەران 
کەوتینــە ســەرنج و ڕوانیــن لەبــارەی کارەکــە، دواتــر کەوتینــە ســەرنج و ڕوانیــن لەبــارەی کارەکــە، دواتــر 
دانیشــتنەکەمان تــا درەنگانێکــی شــەو درێــژە پێــدا، بەاڵم دانیشــتنەکەمان تــا درەنگانێکــی شــەو درێــژە پێــدا، بەاڵم 
ــد،  ــری خایان ــا بیســت و چــوار کاتژمێ ــەو شــادیە تەنی ــد، ئ ــری خایان ــا بیســت و چــوار کاتژمێ ــەو شــادیە تەنی ئ
ئــەو دەمــەی ئیمێلێکــم لــە پارێزەرەکەمــەوە بــۆ هــات و ئــەو دەمــەی ئیمێلێکــم لــە پارێزەرەکەمــەوە بــۆ هــات و 
ئــاگاداری کردمــەوە، کــەوا ســەر لەنــوێ پۆڵەنــدا ڕەفــزی ئــاگاداری کردمــەوە، کــەوا ســەر لەنــوێ پۆڵەنــدا ڕەفــزی 
مافــی پەنابەرێتــی کردمــەوە، ئــەوە وایکــرد بزانــم کــە بــە مافــی پەنابەرێتــی کردمــەوە، ئــەوە وایکــرد بزانــم کــە بــە 
خەونەکەم گەیشــتم، بەاڵم ناتوانم زۆر تیای بمێنمەوەو خەونەکەم گەیشــتم، بەاڵم ناتوانم زۆر تیای بمێنمەوەو 

دەبێــت خێــرا خــۆم کــۆ بکەمــەوەو جێــی بێلــم.   دەبێــت خێــرا خــۆم کــۆ بکەمــەوەو جێــی بێلــم.   
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نمایش لەنێو وێنەی فۆتۆگرافیەوەنمایش لەنێو وێنەی فۆتۆگرافیەوە

ــە  ــەواو دەبێــت، ئێمــە نمایــش دەبەین ــە کاتێــک نمایــش ت ــەواو دەبێــت، ئێمــە نمایــش دەبەین کاتێــک نمایــش ت
ســاتەی  بــەو  پەیوەســتە  یادێــک  یادەوەریــەوە،  ســاتەی نــاو  بــەو  پەیوەســتە  یادێــک  یادەوەریــەوە،  نــاو 
کارە هونەریەکــە بەرهــەم هــات، بــەاڵم ئــەوە ســاتێکە کارە هونەریەکــە بەرهــەم هــات، بــەاڵم ئــەوە ســاتێکە 
Paweł fiej�Paweł fiej� ــداش ــو فێی ــەر  پاڤێ ــدی فۆتۆگراف ــداش هونەرمەن ــو فێی ــەر  پاڤێ ــدی فۆتۆگراف  هونەرمەن
daszdasz کــە لەڕێــی کامێراکەیــەوە ئــەو ســاتە بەزیندوویــی  کــە لەڕێــی کامێراکەیــەوە ئــەو ســاتە بەزیندوویــی 

دەهێلێتــەوە، مانایەکــی زینــدوو بــە پێڕفۆرمانســەکەمان دەهێلێتــەوە، مانایەکــی زینــدوو بــە پێڕفۆرمانســەکەمان 
دەبەخشــێت، ڕووبــەرووی کۆمەڵــە چەمکێکی وێنەییمان دەبەخشــێت، ڕووبــەرووی کۆمەڵــە چەمکێکی وێنەییمان 

ــەوە. ــەوە.دەکات دەکات
دەگەڕێینــەوە  وێنەکانــەوە  لەڕێــی  ســاتەی  دەگەڕێینــەوە ئــەو  وێنەکانــەوە  لەڕێــی  ســاتەی  ئــەو 
بــۆ پێرفۆرمانســی پەناهەنــدە، ســاتێک ئــەوە وێنەیــە بــۆ پێرفۆرمانســی پەناهەنــدە، ســاتێک ئــەوە وێنەیــە 
لەنــاو دیــدی کامێــراوە بینینــی بینــەر تۆمــار دەکات، لەنــاو دیــدی کامێــراوە بینینــی بینــەر تۆمــار دەکات، 
بەواتــای بینینــی نمایــش لەنــاو بینــەردا، کــە ئــەوەی بەواتــای بینینــی نمایــش لەنــاو بینــەردا، کــە ئــەوەی 
بــۆ ئێمــە ماوەتــەوە وێنــەی شــانۆییە وەک وێنەیەکــی بــۆ ئێمــە ماوەتــەوە وێنــەی شــانۆییە وەک وێنەیەکــی 
لــەو  هەمیشــە  هەیــە  ئــەوەی  توانــای  لــەو فۆتۆگرافــی،  هەمیشــە  هەیــە  ئــەوەی  توانــای  فۆتۆگرافــی، 
ئــەوە  پێرفۆرمانســەکەوە،  نــاو  بمانباتــەوە  ئــەوە ڕێگەیــەوە  پێرفۆرمانســەکەوە،  نــاو  بمانباتــەوە  ڕێگەیــەوە 
کتێبــەدا،  ئــەو  لەنــاو  زینــدوو  دۆکۆمێنتێکــی  کتێبــەدا، بۆتــە  ئــەو  لەنــاو  زینــدوو  دۆکۆمێنتێکــی  بۆتــە 
بەتایبــەت ئــەو ســاتەی بەشــێکی وێنــەکان لەڕێــی ڕەش بەتایبــەت ئــەو ســاتەی بەشــێکی وێنــەکان لەڕێــی ڕەش 
و ســپیەوە وێنــە دەگرێــت، ئیــدی ڕەنــگ وەک مۆســیقا و و ســپیەوە وێنــە دەگرێــت، ئیــدی ڕەنــگ وەک مۆســیقا و 
دیالــۆگ لــە نمایــش دەســێنێتەوە، تــا بــۆ داهاتــوو بیباتــە دیالــۆگ لــە نمایــش دەســێنێتەوە، تــا بــۆ داهاتــوو بیباتــە 
نــاو زەمەنێکــی دوور، زەمەنێکــی لەیادکــراو، هەســتەکان نــاو زەمەنێکــی دوور، زەمەنێکــی لەیادکــراو، هەســتەکان 
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و تــەواوی ئاماژەکانــی پێرفۆرمێــر دەبنــە ئامــاژەی وون و تــەواوی ئاماژەکانــی پێرفۆرمێــر دەبنــە ئامــاژەی وون 
لــەم کارەدا، بۆیــە دەتوانیــن هەســتەکان لەڕێــی تــەواوی لــەم کارەدا، بۆیــە دەتوانیــن هەســتەکان لەڕێــی تــەواوی 
لەڕێــی  نمایــش  بەواتــای  بخوێنینــەوە،  لەڕێــی ووردەکاری  نمایــش  بەواتــای  بخوێنینــەوە،  ووردەکاری 

فۆتــۆوە ببینینــەوە.فۆتــۆوە ببینینــەوە.
لەبــارەوە دەکرێــت خــودی  ئــەوەی قســەی  لەبــارەوە دەکرێــت خــودی لێــرەدا  ئــەوەی قســەی  لێــرەدا 
ســەلیقەی  و  توانــا  هێنــدەی  نیــە،  ســەلیقەی پێرفۆرمانســەکە  و  توانــا  هێنــدەی  نیــە،  پێرفۆرمانســەکە 
فۆتۆگرافــەرە کــە چــۆن وا دەکات نمایــش بچێتــە ســاتی فۆتۆگرافــەرە کــە چــۆن وا دەکات نمایــش بچێتــە ســاتی 
بەردەوامــی لەڕێــی گەڕانــەوە بۆ ناو پاراســتنی زەمەنی، بەردەوامــی لەڕێــی گەڕانــەوە بۆ ناو پاراســتنی زەمەنی، 
کــە فۆتۆگــراف دەبێتــە ڕووبــەری خوێندنــەوەی نمایــش، کــە فۆتۆگــراف دەبێتــە ڕووبــەری خوێندنــەوەی نمایــش، 
زانســتی  لــەڕووی  کــە  ناســینە،  جۆرێکیتــری  زانســتی ئــەوە  لــەڕووی  کــە  ناســینە،  جۆرێکیتــری  ئــەوە 
وابەســتەی دوو چەمکــە، ئــەو دوو چەمکــە رۆالن بــارت وابەســتەی دوو چەمکــە، ئــەو دوو چەمکــە رۆالن بــارت 
ناوینــاوە و کاری لەســەردا کردۆتــەوە، ئێمــەش لێــرەدا ناوینــاوە و کاری لەســەردا کردۆتــەوە، ئێمــەش لێــرەدا 
پشــتی پێدەبەســتین، ئەوانیــش »ســتۆدیۆم و بۆنکتــۆم« پشــتی پێدەبەســتین، ئەوانیــش »ســتۆدیۆم و بۆنکتــۆم« 
لــه  بریتیــه   »ســتۆدیۆم  بــارت،  پێناســەکەی  لــه بەپێــی  بریتیــه   »ســتۆدیۆم  بــارت،  پێناســەکەی  بەپێــی 
پێشــوازی كولتــوری و زمانه وانــی و  پێشــوازی كولتــوری و زمانه وانــی و  ته ئویلكــردن و   ته ئویلكــردن و 
سیاســی بــۆ وێنــە«، بۆیــە ئێمــە لێــرەدا کاتێــک ســەیری سیاســی بــۆ وێنــە«، بۆیــە ئێمــە لێــرەدا کاتێــک ســەیری 
وێنــەکان دەکەیــن، پــڕۆژە پێرفۆرمانســیەکەمان کۆتایــی وێنــەکان دەکەیــن، پــڕۆژە پێرفۆرمانســیەکەمان کۆتایــی 
لەپێرفۆرمانســی  فۆتۆگرافــی  وێنــەی  بــەاڵم  لەپێرفۆرمانســی هاتــووە،  فۆتۆگرافــی  وێنــەی  بــەاڵم  هاتــووە، 
ــە کولتــوری و زمانەوانــی  ــەو کاریگەری ــدە« ئ ــە کولتــوری و زمانەوانــی »پەناهەن ــەو کاریگەری ــدە« ئ »پەناهەن
کولتــوری  پەیوەنــدی  ڕوو،  دەخاتــە  سیاســیە  کولتــوری و  پەیوەنــدی  ڕوو،  دەخاتــە  سیاســیە  و 
خــۆر  بــۆ  خۆرهەاڵتیــە  مرۆڤــی  کۆچــی  کــە  خــۆر نمایــش  بــۆ  خۆرهەاڵتیــە  مرۆڤــی  کۆچــی  کــە  نمایــش 
ئــاوا، ئــەوە بەگژداچوونــەوەی کولتوریــە، وەک چــۆن ئــاوا، ئــەوە بەگژداچوونــەوەی کولتوریــە، وەک چــۆن 
ــش  ــی نمای ــە هۆل ــە ل ــارا« ئێم ــە پێرفۆرمانســی »کەون ــش ل ــی نمای ــە هۆل ــە ل ــارا« ئێم ــە پێرفۆرمانســی »کەون ل
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کولتــوری  ڕووبــەرووی  پۆڵەندیــەوە  کولتورێکــی  کولتــوری لــە  ڕووبــەرووی  پۆڵەندیــەوە  کولتورێکــی  لــە 
بینینــی  لەڕێــی  وێنــە  لێــرەدا  دەبینــەوە،  بینینــی خۆرهــەاڵت  لەڕێــی  وێنــە  لێــرەدا  دەبینــەوە،  خۆرهــەاڵت 
جلوبــەرگ و ماتریالەکانــەوە ڕوویەکیتــری کولتــوری جلوبــەرگ و ماتریالەکانــەوە ڕوویەکیتــری کولتــوری 
دەســت نیشــان دەکات، لەهەمــان کاتــدا توانــای ئــەوەی دەســت نیشــان دەکات، لەهەمــان کاتــدا توانــای ئــەوەی 
بــکات  تۆمــار  ڕامــان  ســاتی  و  بینــەر  نیــگای  بــکات هەیــە  تۆمــار  ڕامــان  ســاتی  و  بینــەر  نیــگای  هەیــە 
ئــەو  تێگەیشــتنی  بــە  نامــۆ  شــتێک  وەک  چــۆن  ئــەو کــە  تێگەیشــتنی  بــە  نامــۆ  شــتێک  وەک  چــۆن  کــە 
و  لەزمــان  پێشــوازیکردن  دەبێتــەوە،  و ڕووبــەرووی  لەزمــان  پێشــوازیکردن  دەبێتــەوە،  ڕووبــەرووی 
ــەو  ــژووی ئ ــە مێ ــە، ک ــاو وێن ــەو سیاســەت بەشــێکیترە لەن ــژووی ئ ــە مێ ــە، ک ــاو وێن سیاســەت بەشــێکیترە لەن

دەخوێنێتــەوە. لەیادچــووە  دەخوێنێتــەوە.ســاتەوەختە  لەیادچــووە  ســاتەوەختە 
ئــەوەش ڕووبــەرووی چەمکــی دووەممــان دەکاتــەوە ئــەوەش ڕووبــەرووی چەمکــی دووەممــان دەکاتــەوە 
بۆنکتــۆم، کــە بــە زمانــی بــارت دەبێــت بڵێیــن په یوه ســته  بۆنکتــۆم، کــە بــە زمانــی بــارت دەبێــت بڵێیــن په یوه ســته  
ئــەوەش  وێنــه وه ,  له ڕێگــه ی  كه ســی  ئــەوەش به كاریگــه ری  وێنــه وه ,  له ڕێگــه ی  كه ســی  به كاریگــه ری 
فۆتۆگرافیەکەیــە،  وێنــە  نــاو  پەیوەنــدی  فۆتۆگرافیەکەیــە، خوێندنــەوەی  وێنــە  نــاو  پەیوەنــدی  خوێندنــەوەی 
ئێمــە دەتوانیــن لەڕوانگــەی ئــەو وێنانــەی نێــوان وەرگــر ئێمــە دەتوانیــن لەڕوانگــەی ئــەو وێنانــەی نێــوان وەرگــر 
و پێرفۆرمێــر زیاتــر هەســت بــەو پەیوەندیــە بکەیــن، و پێرفۆرمێــر زیاتــر هەســت بــەو پەیوەندیــە بکەیــن، 
بــۆ ئێمــە بوونــی ئــەو وێنانــە وەک بەشــێکی گرنــگ لــە بــۆ ئێمــە بوونــی ئــەو وێنانــە وەک بەشــێکی گرنــگ لــە 
دۆکۆمێنتکردنــی پڕۆژەکــە لــەو کتێبــەدا بــە پێویســتیەک دۆکۆمێنتکردنــی پڕۆژەکــە لــەو کتێبــەدا بــە پێویســتیەک 
دەبینیــن، بۆیــە ویســتمان وێنــەکان لەپــاڵ ڕوانیــن و دەبینیــن، بۆیــە ویســتمان وێنــەکان لەپــاڵ ڕوانیــن و 

بۆچوونــەکان ئامادەبوونیــان هەبێــت.بۆچوونــەکان ئامادەبوونیــان هەبێــت.
ئاخــۆ  ببینــەوە  پرســیارە  ئــەو  ڕووبــەروی  ئاخــۆ ئەگــەر  ببینــەوە  پرســیارە  ئــەو  ڕووبــەروی  ئەگــەر 
وێنــەکان دەتوانــن تــەواوی بوونــی نمایــش بــە ئێمــە وێنــەکان دەتوانــن تــەواوی بوونــی نمایــش بــە ئێمــە 
بگەیەنــن؟ لەڕاســتیدا ئەگــەر بگەرێینــەوە بــۆ ووتەیەکــی بگەیەنــن؟ لەڕاســتیدا ئەگــەر بگەرێینــەوە بــۆ ووتەیەکــی 
بــارت دەبێــت بڵێیــن ئــەوە هاوشــێوەی خــەون بینینــە بــارت دەبێــت بڵێیــن ئــەوە هاوشــێوەی خــەون بینینــە 
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بــە ڕابــردوو، کــە لەنــاو وێنــەدا وەک هەوڵێکــی ســیزیفی بــە ڕابــردوو، کــە لەنــاو وێنــەدا وەک هەوڵێکــی ســیزیفی 
ــەو پرســیارە  ــۆ وەاڵم ب ــەی ب ــەو مانای ــات، ب ــاوی دەب ــەو پرســیارە ن ــۆ وەاڵم ب ــەی ب ــەو مانای ــات، ب ــاوی دەب ن
ئێمــە ڕووبــەرووی بێهودەیــی دەبینــەوە، بــەاڵم هەوڵێکــە ئێمــە ڕووبــەرووی بێهودەیــی دەبینــەوە، بــەاڵم هەوڵێکــە 
ــۆ  ــن ب ــێ دەکەی ــزگاری ل ــن پارێ ــری بینی ــۆ وەک جۆرێکیت ــن ب ــێ دەکەی ــزگاری ل ــن پارێ ــری بینی وەک جۆرێکیت
بینــەری  کــە  بەتایبــەت  لەتێگەیشــتن،  بینــەری نزیکبوونــەوە  کــە  بەتایبــەت  لەتێگەیشــتن،  نزیکبوونــەوە 
ــە مەبەســتمانە  ــە، بۆی ــی بوون ــدی و ئۆکراین ــە پۆڵەن ــە مەبەســتمانە ئێم ــە، بۆی ــی بوون ــدی و ئۆکراین ــە پۆڵەن ئێم
بــە  بخوڵقێنیــن  کــورد  شــانۆکاری  بــە  بــە ئاشــنایەتی  بخوڵقێنیــن  کــورد  شــانۆکاری  بــە  ئاشــنایەتی 
پڕۆژەکــە، هــەر بــۆ ئەو مەبەســتەش لەیوتیــوب هەردوو پڕۆژەکــە، هــەر بــۆ ئەو مەبەســتەش لەیوتیــوب هەردوو 

نمایشــەکەمان بــاڵو کردۆتــەوە.نمایشــەکەمان بــاڵو کردۆتــەوە.
ســه رباری ئــه وه ی ئێمــه  ئینتیماكردنمــان بــۆ زه مه نــی ســه رباری ئــه وه ی ئێمــه  ئینتیماكردنمــان بــۆ زه مه نــی 
وێنــه ی  ئــه وه   بێــت,  مه جازیانــه   ئینتیمایه كــی  وێنــه ی وێنــه   ئــه وه   بێــت,  مه جازیانــه   ئینتیمایه كــی  وێنــه  
فۆتۆگرافــه  ئێمــه  ده باتــه  نــاو ئــه و زه مه نــه , ئینتیمایــه ك فۆتۆگرافــه  ئێمــه  ده باتــه  نــاو ئــه و زه مه نــه , ئینتیمایــه ك 
توانــای  بــه وه ی  تیایــه ،  ڕاســته قینه ی  توانــای ڕوویه كــی  بــه وه ی  تیایــه ،  ڕاســته قینه ی  ڕوویه كــی 
وه ك  ئێمــه   پارێــزراون,  ئه وانــه ی  هه یــه   وه ك ئه وه مــان  ئێمــه   پارێــزراون,  ئه وانــه ی  هه یــه   ئه وه مــان 
وێنــه ی ئه رشــیفی بیانبینیــن، ئــه و وێنانــه  له ڕوانگــه ی وێنــه ی ئه رشــیفی بیانبینیــن، ئــه و وێنانــه  له ڕوانگــه ی 
ناســراوه . شــێتانه (  )حه قیقه تــی  بــه   كریســتیفا  ناســراوه .ژۆلیــا  شــێتانه (  )حه قیقه تــی  بــه   كریســتیفا  ژۆلیــا 
کــە  نەبەینــەوە،  خۆمــان  لەبیــر  گرنــگ  کــە باشــتێکی  نەبەینــەوە،  خۆمــان  لەبیــر  گرنــگ  باشــتێکی 
پەیوەنــدی بــەو باســەوە هەیــە ئێمــە لەبــەردەم ئــەو پەیوەنــدی بــەو باســەوە هەیــە ئێمــە لەبــەردەم ئــەو 
فۆتۆگرافــەدا ڕاســتە ســەیری کارێکــی پێرفۆرمانســی فۆتۆگرافــەدا ڕاســتە ســەیری کارێکــی پێرفۆرمانســی 
ــەوە  ــەاڵم ئ ــاوە، ب ــن کــە خۆمــان بەرهەممــان هێن ــەوە دەکەی ــەاڵم ئ ــاوە، ب ــن کــە خۆمــان بەرهەممــان هێن دەکەی
ــە،  ــە، رێــک وەک بیرۆکــەی مەرگــی نووســەری بــارت وای رێــک وەک بیرۆکــەی مەرگــی نووســەری بــارت وای
بەواتــای لەرێــی وێنــەوە مــن و پێرفۆرمێــر لــەدەرەوەی بەواتــای لەرێــی وێنــەوە مــن و پێرفۆرمێــر لــەدەرەوەی 
زمانــی  فۆتۆگرافیەکانــە  وێنــە  ئــەوە  زمانــی پڕۆســەکەداین،  فۆتۆگرافیەکانــە  وێنــە  ئــەوە  پڕۆســەکەداین، 
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پەیوەنــدی دەخوڵقێنــن، زمانێــک وابەســتەی مرۆڤناســیە پەیوەنــدی دەخوڵقێنــن، زمانێــک وابەســتەی مرۆڤناســیە 
ــدی  ــار و پەیوەن ــەوەی رەفت ــا( بەهــۆی ئ ــدی )ئەنترۆپۆلۆژی ــار و پەیوەن ــەوەی رەفت ــا( بەهــۆی ئ )ئەنترۆپۆلۆژی
مــرۆڤ دەخوێنێتــەوە، وەک بــارت ئامــاژەی بــۆ کردووە مــرۆڤ دەخوێنێتــەوە، وەک بــارت ئامــاژەی بــۆ کردووە 

کــە وێنــەی فۆتۆگرافــی بابەتێکــی ئەنترۆپۆلۆژیــە. کــە وێنــەی فۆتۆگرافــی بابەتێکــی ئەنترۆپۆلۆژیــە. 
له حه قیقه تــی  نیــه   خاڵــی  كــه   له حه قیقه تــی ئه نترۆپۆلۆژیایــه ك  نیــه   خاڵــی  كــه   ئه نترۆپۆلۆژیایــه ك 
بــارت  و  کریســتیڤا  لەنێــوان  وێنــە  لێــرەدا  بــارت شــێتی،  و  کریســتیڤا  لەنێــوان  وێنــە  لێــرەدا  شــێتی، 
بەیەکمــان دەگەیەنــن، بۆیــە چەنــدە شــێتی بێــت، بــەاڵم بەیەکمــان دەگەیەنــن، بۆیــە چەنــدە شــێتی بێــت، بــەاڵم 
کــۆی  کاتێــک خوێنــەر  لێــرەدا  مرۆییــە،  کــۆی حەقیقەتێکــی  کاتێــک خوێنــەر  لێــرەدا  مرۆییــە،  حەقیقەتێکــی 
کۆمەکــی  وێنــە  دەتوانێــت  دەخوێنێتــەوە،  کۆمەکــی کتێبەکــە  وێنــە  دەتوانێــت  دەخوێنێتــەوە،  کتێبەکــە 
ــڕۆژە  ــارەی پ ــن لەب ــۆ تێگەیشــتن و زانی ــکات ب ــڕۆژە زۆری ب ــارەی پ ــن لەب ــۆ تێگەیشــتن و زانی ــکات ب زۆری ب

پێرفۆرمانســیەکەدا.پێرفۆرمانســیەکەدا.
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پاژی دووەم:پاژی دووەم:
دیدگای هونەری لەبارەی پڕۆژەکەدیدگای هونەری لەبارەی پڕۆژەکە
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چەند ڕوانینێک لەبارەی پڕۆژەکە چەند ڕوانینێک لەبارەی پڕۆژەکە 

»لێگــەڕێ بــا ئــەم شــەوە کۆتایــی بێــت« پڕۆژەیەکــی »لێگــەڕێ بــا ئــەم شــەوە کۆتایــی بێــت« پڕۆژەیەکــی 
نیهــاد  کــورد  شــانۆکاری  هاوبەشــی  نیهــاد پێڕفۆرمانســی  کــورد  شــانۆکاری  هاوبەشــی  پێڕفۆرمانســی 
جامــی و پێرفۆرمێــری پۆڵەنــدی یۆوانــا ســارنێچکایە، جامــی و پێرفۆرمێــری پۆڵەنــدی یۆوانــا ســارنێچکایە، 
ــە چەندیــن  ــەدوو کاری پێرفۆرمانســی و ل ــە ل ــە چەندیــن کــە بریتی ــەدوو کاری پێرفۆرمانســی و ل ــە ل کــە بریتی
شــاری پۆڵەنــدی نمایشــکراوە، لەبــارەی ئــەم پڕۆژەیەوە شــاری پۆڵەنــدی نمایشــکراوە، لەبــارەی ئــەم پڕۆژەیەوە 
نیهــاد جامــی بــاس لــەوە دەکات پڕۆژەکــە پەیوەنــدی بــە نیهــاد جامــی بــاس لــەوە دەکات پڕۆژەکــە پەیوەنــدی بــە 
ــە، کــە تێکشــکاندنی  ــە، کــە تێکشــکاندنی دوو دیــدی پێرفۆرمانســیانەوە هەی دوو دیــدی پێرفۆرمانســیانەوە هەی
یەکتریــن، پەناهەنــدە چیرۆکــی ئــازارو ســەختی مرۆڤــی یەکتریــن، پەناهەنــدە چیرۆکــی ئــازارو ســەختی مرۆڤــی 
کوردیــە لەخۆرئــاوا، کاتێــک ئــەو چیرۆکــە تــەواو دەبێت، کوردیــە لەخۆرئــاوا، کاتێــک ئــەو چیرۆکــە تــەواو دەبێت، 
لەالیــان پێرفۆرمێــرەوە بینــەران ئــاگادار دەکرێنــەوە کــە لەالیــان پێرفۆرمێــرەوە بینــەران ئــاگادار دەکرێنــەوە کــە 
ئەگــەر ئــەوان بــۆ ســەیرکردنی شــانۆ هاتــوون دەتوانــن ئەگــەر ئــەوان بــۆ ســەیرکردنی شــانۆ هاتــوون دەتوانــن 
دووەم  پێرفۆرمانســی  بەمشــێوەیە  هۆڵەکــەوە  دووەم بچنــە  پێرفۆرمانســی  بەمشــێوەیە  هۆڵەکــەوە  بچنــە 

کەونــارا دەســت پێــدەکات.کەونــارا دەســت پێــدەکات.
یۆوانــا  یۆوانــا    Joanna sarneckaJoanna sarnecka پێرفۆرمێــر   پێرفۆرمێــر  بەبــروای  بەبــروای 
ســارنێچکا، ئــەو شــتێکی وای ئەنجــام نــەداوە کــە گرنگی ســارنێچکا، ئــەو شــتێکی وای ئەنجــام نــەداوە کــە گرنگی 
ئــەوی تیــا دەربکەوێــت، بەڵکــو ئــەوە توانــای دەرهێنــەر ئــەوی تیــا دەربکەوێــت، بەڵکــو ئــەوە توانــای دەرهێنــەر 
بووە بۆیە دەڵێت »بوونی من لەم پێرفۆرمانسەدا تەنیا بووە بۆیە دەڵێت »بوونی من لەم پێرفۆرمانسەدا تەنیا 
ــەری  ــراوی دەرهێن ــەوە داهێن ــووە، ئ ــر ب ــەری وەک پێرفۆرمێ ــراوی دەرهێن ــەوە داهێن ــووە، ئ ــر ب وەک پێرفۆرمێ
ــوو، کارکــردن لەگــەڵ  ــەری کــورد نیهــاد جامــی ب ــوو، کارکــردن لەگــەڵ داهێن ــەری کــورد نیهــاد جامــی ب داهێن
ــوو، ســەرچاوەی ئیحــا  ــەودا هــەر وەک سەرکێشــی ب ــوو، ســەرچاوەی ئیحــا ئ ــەودا هــەر وەک سەرکێشــی ب ئ
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ئــەو هونەرمەندێکــە دەکرێــت  بــۆ مــن،  بــوو  ئــەو هونەرمەندێکــە دەکرێــت بەخــش  بــۆ مــن،  بــوو  بەخــش 
ــێ ببەخشــێت« ــدی زۆریترمــان پ ــێ ببەخشــێت«لەشــانۆی پۆڵەن ــدی زۆریترمــان پ لەشــانۆی پۆڵەن

پاڤێــو  پاڤێــو    Paweł fiejdaszPaweł fiejdasz فۆتۆگرافــەر  فۆتۆگرافــەر هونەرمەنــدی  هونەرمەنــدی 
فێیــداش کــە زیاتــر کار لەســەر دیمەنــە شــانۆییەکان فێیــداش کــە زیاتــر کار لەســەر دیمەنــە شــانۆییەکان 
دەکات بــە هونــەری فۆتۆگــراف، ئەرشــیفێکی تایبەتــی دەکات بــە هونــەری فۆتۆگــراف، ئەرشــیفێکی تایبەتــی 
ئەنجامــداوە  پێرفۆرمانســە  بــەم  ســەبارەت  ئەنجامــداوە وێنەیــی  پێرفۆرمانســە  بــەم  ســەبارەت  وێنەیــی 
دەڵێــت »ئەگــەر ناچــار بــە بیرکردنــەوە بیــت بینینــی ئــەم دەڵێــت »ئەگــەر ناچــار بــە بیرکردنــەوە بیــت بینینــی ئــەم 
ــت  ــە لەژیان ــەوە بیرکردنەوەی ــت نمایشــە کارێکــی باشــە، ئ ــە لەژیان ــەوە بیرکردنەوەی نمایشــە کارێکــی باشــە، ئ
ــە  ــراوەکان دێن ــاردە هەســت پێنەک ــەرت، دی ــە و دەورووب ــراوەکان دێن ــاردە هەســت پێنەک ــەرت، دی و دەورووب
پێشــەوە، لەمســیان دەکەیــن و بــە هێــزەوە ئاوێتەیــان پێشــەوە، لەمســیان دەکەیــن و بــە هێــزەوە ئاوێتەیــان 
فەرامۆشــکراوی  لەنــاو  خۆیــان  دیــاردەکان  فەرامۆشــکراوی ئەبیــن،  لەنــاو  خۆیــان  دیــاردەکان  ئەبیــن، 
پێچــدا  پێچــاو  بەرێــگای  جــار  زۆربــەی  پێچــدا ناهێلنــەوە،  پێچــاو  بەرێــگای  جــار  زۆربــەی  ناهێلنــەوە، 
دەڕۆن، بــەاڵم پشــوو نــادەن کەچــی بــێ هیــواو بــێ دەڕۆن، بــەاڵم پشــوو نــادەن کەچــی بــێ هیــواو بــێ 
بــوو  جــوان  لێدانێکــی  دەســت  دەردەکــەون،  بــوو هەســت  جــوان  لێدانێکــی  دەســت  دەردەکــەون،  هەســت 
ــێ قســەکردن  ــا پرســیارەکان بەب ــە، ب ــۆ ســەر بابەتەک ــێ قســەکردن ب ــا پرســیارەکان بەب ــە، ب ــۆ ســەر بابەتەک ب

بمێننــەوە«بمێننــەوە«

باربــارا  خاتــوو  شــێوەکار  هونەرمەنــدی  باربــارا هەرچــی  خاتــوو  شــێوەکار  هونەرمەنــدی  هەرچــی 
کاســپژیچکا )کاســپژیچکا )Barbara kasprzyckaBarbara kasprzycka(یــە لــە ئەکاونتــی (یــە لــە ئەکاونتــی 
تایبەتــی خــۆی لەفەیســبوک لەبــارەی ئــەو پێڕفۆرمانســە تایبەتــی خــۆی لەفەیســبوک لەبــارەی ئــەو پێڕفۆرمانســە 
نووســیویەتی »دوێنــێ بەهــۆی کەونــارا لەڕووداوێکــدا نووســیویەتی »دوێنــێ بەهــۆی کەونــارا لەڕووداوێکــدا 
بــووم کــە خۆشــییەکی ســەرەتایی وەهــا لــە منــدا بەئــاگا بــووم کــە خۆشــییەکی ســەرەتایی وەهــا لــە منــدا بەئــاگا 
هێنایــەوە کــە نزیــک بوومــەوە لــە شــتێک کــە لــە بێهێــزی هێنایــەوە کــە نزیــک بوومــەوە لــە شــتێک کــە لــە بێهێــزی 
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بیرکردنەوەکانــم بەئــاگا دەهێنێتــەوە، ئەزموونــی ئــەوەم بیرکردنەوەکانــم بەئــاگا دەهێنێتــەوە، ئەزموونــی ئــەوەم 
پێدەبەخشــێت کــە لەگــەڵ کەســێکی دیکــەدا بــم بەگشــتی پێدەبەخشــێت کــە لەگــەڵ کەســێکی دیکــەدا بــم بەگشــتی 
هەســت  تــا  مــن.   بــۆ  هەبــوو  گرنگــی  مانایەکــی  هەســت و  تــا  مــن.   بــۆ  هەبــوو  گرنگــی  مانایەکــی  و 
ــان  ــە نزیکی ــەدام، هەســت ب ــەو خەڵکان ــەم لەنزیکــی ئ ــان بک ــە نزیکی ــەدام، هەســت ب ــەو خەڵکان ــەم لەنزیکــی ئ بک
بکــەم، ســوپاس بــۆ ئــەو دێــرەی ووتــی »ڕۆحــم لەنــاو بکــەم، ســوپاس بــۆ ئــەو دێــرەی ووتــی »ڕۆحــم لەنــاو 

دەســتمدایە«دەســتمدایە«
  Jakub kaskaJakub kaska هونەرمەنــدی پۆڵەنــدی یاکــوب کاســکا هونەرمەنــدی پۆڵەنــدی یاکــوب کاســکا
کــە فیلمێکــی دۆکۆمێنتــاری لەبــارەی پێڕفۆرمانســەکە کــە فیلمێکــی دۆکۆمێنتــاری لەبــارەی پێڕفۆرمانســەکە 
بــۆ  ئــەوەم  »دەرفەتــی  دەڵێــت  کــردووە  بــۆ درووســت  ئــەوەم  »دەرفەتــی  دەڵێــت  کــردووە  درووســت 
ــەی ســێ  ــی کارێکــی داهێنەران ــە دۆکۆمێنت ــەی ســێ هەڵکــەوت ک ــی کارێکــی داهێنەران ــە دۆکۆمێنت هەڵکــەوت ک
هونەرمەنــدی سەرســورهێنەر بکــەم نیهــاد و یۆوانــا و هونەرمەنــدی سەرســورهێنەر بکــەم نیهــاد و یۆوانــا و 
حەمــە، بــۆ ئــەوەی بزانیــن ژیــان چیــە دەبێــت ئــەو کارە حەمــە، بــۆ ئــەوەی بزانیــن ژیــان چیــە دەبێــت ئــەو کارە 

ــن«. ــن«.ببینی ببینی
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بە تەنیشت ئیستاتیکاوە دوو هونەرمەندبە تەنیشت ئیستاتیکاوە دوو هونەرمەند
روەو پێرفۆڕمانس دەڕۆن روەو پێرفۆڕمانس دەڕۆن 

نووسینی: حەمە هاشمنووسینی: حەمە هاشم

جامــی(  )نیهــاد  کــورد  شــانۆکاری  و  جامــی( دەرهێنــەر  )نیهــاد  کــورد  شــانۆکاری  و  دەرهێنــەر 
)یۆوانــا  پۆلەنــدی  ئەزموونــی  بــە  پێرفۆڕمــەری  )یۆوانــا و  پۆلەنــدی  ئەزموونــی  بــە  پێرفۆڕمــەری  و 
ــدا  ــی پێرفۆڕمانســی گرنگ ــە دوو بەرهەم ــدا ســارنێچکا(، ل ــی پێرفۆڕمانســی گرنگ ــە دوو بەرهەم ســارنێچکا(، ل
بــە  بــوو  تایبــەت  نمایشــەکەیان  دەکەنــەوە،  بــە کۆمــان  بــوو  تایبــەت  نمایشــەکەیان  دەکەنــەوە،  کۆمــان 
نمایشــەکەیان  فکریەکانــی  دەربڕینــە  و  نمایشــەکەیان پەناهەنــدە  فکریەکانــی  دەربڕینــە  و  پەناهەنــدە 
مرۆڤــی  ناهەمــواری  رەوشــی  لــە  بــوو  مرۆڤــی گوزارشــت  ناهەمــواری  رەوشــی  لــە  بــوو  گوزارشــت 
پەناخــواز، ئەمــەش بازنــەی بەهێزی فکرییــە لەکارەکەدا. پەناخــواز، ئەمــەش بازنــەی بەهێزی فکرییــە لەکارەکەدا. 
بــەر لــەوەی بگەینــە خاڵــی روانییــن لە بیــری کارەکەدا، بــەر لــەوەی بگەینــە خاڵــی روانییــن لە بیــری کارەکەدا، 

گرنگــە بزانیــن پێرفۆڕمانس چییە؟ . گرنگــە بزانیــن پێرفۆڕمانس چییە؟ . 
لــە هونــەردا چەمکێــک هەیــە بــۆ جۆرێــک لــە کارکردنی لــە هونــەردا چەمکێــک هەیــە بــۆ جۆرێــک لــە کارکردنی 
هونــەر پێــی دەگوترێ»پێرفۆرمانــس«  تاڕادەیــەک ئــەم هونــەر پێــی دەگوترێ»پێرفۆرمانــس«  تاڕادەیــەک ئــەم 
چەمکــە لــە هونــەری کوردیــدا زۆر تازەیــە، بــەاڵم لــە چەمکــە لــە هونــەری کوردیــدا زۆر تازەیــە، بــەاڵم لــە 
دونیــای هونــەری مۆدێرنــی جیهانــدا مێــژووی هەیــە، دونیــای هونــەری مۆدێرنــی جیهانــدا مێــژووی هەیــە، 
بەکارهاتــووە!،  بەهەڵــەش  ئێمــە  لــەالی  جــار  بەکارهاتــووە!، هەنــدێ  بەهەڵــەش  ئێمــە  لــەالی  جــار  هەنــدێ 
هونــەری  واتــا  پێرفۆرمانــس  چەمکــی  بنەچــەدا  هونــەری لــە  واتــا  پێرفۆرمانــس  چەمکــی  بنەچــەدا  لــە 
ئەدائکــردن، یــان بڵێیــن هونــەری ســروتگەرایی، ئــەم ئەدائکــردن، یــان بڵێیــن هونــەری ســروتگەرایی، ئــەم 
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هونــەرە لــە ســەرەتادا لــە دەروازەی شــانۆوە کەوتۆتــە هونــەرە لــە ســەرەتادا لــە دەروازەی شــانۆوە کەوتۆتــە 
ــگای  ــە رێ ــن ل ــە دەربڕی ــەر، چونکــە جۆرێکــە ل ــاو هون ــگای ن ــە رێ ــن ل ــە دەربڕی ــەر، چونکــە جۆرێکــە ل ــاو هون ن
جووڵــەی  کــە  ئاهەنگئامێــز  و  نمایشــئامێز  جووڵــەی بــاری  کــە  ئاهەنگئامێــز  و  نمایشــئامێز  بــاری 
پەیوەنــدی  کارەکــە  ئاکامــی  و  دەنــگ  و  پەیوەنــدی جەســتە  کارەکــە  ئاکامــی  و  دەنــگ  و  جەســتە 
یەکەمیــن  پێرفۆرمانســی،  پێکهاتــەی  بــۆ  یەکەمیــن دەگــرن  پێرفۆرمانســی،  پێکهاتــەی  بــۆ  دەگــرن 
هونەرمەنــدە  ئەزموونــی  لــە  پێرفۆرمانــس  هونەرمەنــدە نمایشــی  ئەزموونــی  لــە  پێرفۆرمانــس  نمایشــی 
ســەربەخۆخوازەکانی ئیتاڵیــاوە دەســت پێــدەکات کــە ســەربەخۆخوازەکانی ئیتاڵیــاوە دەســت پێــدەکات کــە 
ــدی  ــە ســەرو بەن ــی یەکــەم و ل ــە دوای شــەڕی جیهان ــدی ل ــە ســەرو بەن ــی یەکــەم و ل ــە دوای شــەڕی جیهان ل
هونــەر  تەوژمەتازەکانــی  و  دادایــی  هونــەر ســەرهەڵدانی  تەوژمەتازەکانــی  و  دادایــی  ســەرهەڵدانی 
ســەریهەڵداوە، گەورەتریــن ئامانــج لەوەدابــوو کــە وێنــە ســەریهەڵداوە، گەورەتریــن ئامانــج لەوەدابــوو کــە وێنــە 
ــە ســەر  ــن و بچن ــش بەجێبهێڵ ــی نمای ــگ هۆڵەکان ــە ســەر و رەن ــن و بچن ــش بەجێبهێڵ ــی نمای ــگ هۆڵەکان و رەن
شــەقام و تێکەڵەیــەک لەگــەڵ شــانۆکردندا درووســت شــەقام و تێکەڵەیــەک لەگــەڵ شــانۆکردندا درووســت 
لــە  بەشــێکە  هونەرمەنــد  جەســتەی  چونکــە  لــە ببێــت،  بەشــێکە  هونەرمەنــد  جەســتەی  چونکــە  ببێــت، 
کارەکــە و چۆنیەتــی جوڵــە و دەربریــن هەمووی پێکەوە کارەکــە و چۆنیەتــی جوڵــە و دەربریــن هەمووی پێکەوە 
ــی پێرفۆرمانســی،  ــی کارێک ــۆ دامەزراندن ــت ب ــی پێرفۆرمانســی، گرێدەدرێ ــی کارێک ــۆ دامەزراندن ــت ب گرێدەدرێ
هونەرمەنــد »مارینیتــی« کاتێــک لە ســاڵی هونەرمەنــد »مارینیتــی« کاتێــک لە ســاڵی ١9١3١9١3جۆرێک جۆرێک 
بەشــانۆی  کــرد  نــاوزەدی  و  نمایشــکرد  بەشــانۆی لــە شــانۆی  کــرد  نــاوزەدی  و  نمایشــکرد  لــە شــانۆی 
ئــەم  دەرکەوتنــی  ســەرەتاکانی   بــەاڵم  ئــەم هەمەچەشــن،  دەرکەوتنــی  ســەرەتاکانی   بــەاڵم  هەمەچەشــن، 
هونــەرە وەک یەکەیەکــی ســەربەخۆ دەگەرێتــەوە بــۆ هونــەرە وەک یەکەیەکــی ســەربەخۆ دەگەرێتــەوە بــۆ 
»جــۆرج  هونەرمەنــد  دەســتی  لەســەر  »جــۆرج   هونەرمەنــد  دەســتی  لەســەر   ١9٥٠١9٥٠ ســاڵی ســاڵی 
شــانۆگەرییەکەی  نمایشــی  لەکاتــی  کاتێــک  شــانۆگەرییەکەی ماتیــۆ«  نمایشــی  لەکاتــی  کاتێــک  ماتیــۆ« 
بەنــاوی - ســارە بێرنــارد- لــە پاریــس نمایشــی کــرد بەنــاوی - ســارە بێرنــارد- لــە پاریــس نمایشــی کــرد 
تابلۆیەکــی گــەورەی بەمــاوەی  تابلۆیەکــی گــەورەی بەمــاوەی و لەســەر شــانۆکەی  و لەســەر شــانۆکەی 
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بیســت خوولــەک درووســتکرد، دوای ئــەوەش کۆمەڵــێ بیســت خوولــەک درووســتکرد، دوای ئــەوەش کۆمەڵــێ 
لەوانــە  هاتەکایــەوە  هونەرمەنــدان  دیکــەی  لەوانــە نمایشــی  هاتەکایــەوە  هونەرمەنــدان  دیکــەی  نمایشــی 
»جــۆن کاچ« هەروەهــا گروپــی گوتــای ژاپۆنــی لەالیــەن »جــۆن کاچ« هەروەهــا گروپــی گوتــای ژاپۆنــی لەالیــەن 
هونەرمەند»کازوشــیراجا« لەدوای ئەمانەش کۆمەڵێکی هونەرمەند»کازوشــیراجا« لەدوای ئەمانەش کۆمەڵێکی 
دیکە لەســەر ئەم رێبازە کاری زۆر ســەرنج راکێشــیان دیکە لەســەر ئەم رێبازە کاری زۆر ســەرنج راکێشــیان 
کــردووە، جگەلەمانــە دواتــر پێرفۆرمانســی میوزیکیــش کــردووە، جگەلەمانــە دواتــر پێرفۆرمانســی میوزیکیــش 
دروســت بــوو لــە ســاڵی دروســت بــوو لــە ســاڵی ١9٦٢١9٦٢کــە تێکــرای ئــەم هونــەرە کــە تێکــرای ئــەم هونــەرە 
تێکهەڵکێشــێکی بنەرەتیــە لــە هونەرەجۆراوجــۆرەکان و تێکهەڵکێشــێکی بنەرەتیــە لــە هونەرەجۆراوجــۆرەکان و 
گوزارشــتە لــە ســرووتێکی تایبــەت  یــان گشــتی، بــە گوزارشــتە لــە ســرووتێکی تایبــەت  یــان گشــتی، بــە 

ماتریاڵــی جیــا جیــاش کاری لەســەر دەکرێــت.ماتریاڵــی جیــا جیــاش کاری لەســەر دەکرێــت.
ــن  ــوو کــە تێبگەی ــۆ ئەوەب ــە ب ــەم پێشــەکییە مێژوویی ــن ئ ــوو کــە تێبگەی ــۆ ئەوەب ــە ب ــەم پێشــەکییە مێژوویی ئ
جیابکەینــەوە،  پێرفۆڕمانــس  و  شــانۆ  رایەڵەکانــی  جیابکەینــەوە، و  پێرفۆڕمانــس  و  شــانۆ  رایەڵەکانــی  و 
نمایشــێک لــە کوردســتان پیــادە دەکرێــت کــە لــە بنەرەتدا نمایشــێک لــە کوردســتان پیــادە دەکرێــت کــە لــە بنەرەتدا 
پێرفۆڕمانســێکی ناڕێکخــراوە بــەاڵم لێرە پێی دەگوترێت پێرفۆڕمانســێکی ناڕێکخــراوە بــەاڵم لێرە پێی دەگوترێت 
بەهەڵــە  بنەرەتــەوە  لــە  بەهەڵــە )شــانۆی شــەقام(، چەمکەکــە  بنەرەتــەوە  لــە  )شــانۆی شــەقام(، چەمکەکــە 
گەیشــتۆتە نــاو فــەزای هونــەری ئێمــە، چوونکــە هەمــان گەیشــتۆتە نــاو فــەزای هونــەری ئێمــە، چوونکــە هەمــان 
ئــەو رەگەزانــەی هەیــە کــە لە کاری پێرفۆڕمانســی پیادە ئــەو رەگەزانــەی هەیــە کــە لە کاری پێرفۆڕمانســی پیادە 
دەکرێــت بــەاڵم کۆنســێپتی کارەکان ناگەنــە ئــەو ئاســتە دەکرێــت بــەاڵم کۆنســێپتی کارەکان ناگەنــە ئــەو ئاســتە 
فکرییانــەی کــە بەرهەمــی پێرفۆڕمانســی پێویســتێتی. فکرییانــەی کــە بەرهەمــی پێرفۆڕمانســی پێویســتێتی. 

نیهــاد جامــی هونەرمەنــد لەســەرەتای نەوەتەکانــی نیهــاد جامــی هونەرمەنــد لەســەرەتای نەوەتەکانــی 
جــۆری  ئــەم  لەســەر  کاری  رابــردووەوە  جــۆری ســەدەی  ئــەم  لەســەر  کاری  رابــردووەوە  ســەدەی 
نمایشــانە کــردووە بەتایبەتــی لــە بابەتەکانــی ئەنفــال نمایشــانە کــردووە بەتایبەتــی لــە بابەتەکانــی ئەنفــال 
فکــری  پاشــخانە  ئــەم  هەڵەبجــەدا،  جینۆســایدی  فکــری و  پاشــخانە  ئــەم  هەڵەبجــەدا،  جینۆســایدی  و 
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کــە  کــردووە  وای  کولتووریــەی  و  ئەزموونــی  کــە و  کــردووە  وای  کولتووریــەی  و  ئەزموونــی  و 
ــر  ــە زانســت و فک ــکات ب ــی ب ــر رەچەشــکێنانەتر خولیاکان ــە زانســت و فک ــکات ب ــی ب رەچەشــکێنانەتر خولیاکان

پێرفۆڕمانســییدا.  تۆکمــەی  کاری  پێرفۆڕمانســییدا. لــە  تۆکمــەی  کاری  لــە 
ــت  ــا لەوەشــدا بێ ــی وەه ــی هونەرمەندێک ــە بەخت ــت رەنگ ــا لەوەشــدا بێ ــی وەه ــی هونەرمەندێک ــە بەخت رەنگ
ســارنێچکا(  )یۆوانــا  بەرهەمەکــەی  کارەکتــەری  ســارنێچکا( کــە  )یۆوانــا  بەرهەمەکــەی  کارەکتــەری  کــە 
بــە ئەزموونــی بوارەکەیــە کــە کاری  بــە ئەزموونــی بوارەکەیــە کــە کاری پێرفۆڕمەرێکــی  پێرفۆڕمەرێکــی 

دەکات.  دەکات. لەگەڵــدا  لەگەڵــدا 
یۆوانــا ســارنێچکا ئەگەرچــی زمانــی کــوردی نازانێــت یۆوانــا ســارنێچکا ئەگەرچــی زمانــی کــوردی نازانێــت 
و  تێکســت  و  روانیــن  گشــتی  کەشــی  لەگــەڵ  و بــەاڵم  تێکســت  و  روانیــن  گشــتی  کەشــی  لەگــەڵ  بــەاڵم 
رادەهێنــا،  خــۆی  ئاســانی  بــە  رادەهێنــا، ئاوازەکوردییەکانــدا  خــۆی  ئاســانی  بــە  ئاوازەکوردییەکانــدا 
ئەمــەش بەشــێکی گرنگــی بــۆ ئــەوە دەگەرێتــەوە کــە ئەمــەش بەشــێکی گرنگــی بــۆ ئــەوە دەگەرێتــەوە کــە 
بــە  ئەزموونــی زۆر و دەربرینەکانــی  بــە هونەرمەندێکــە  ئەزموونــی زۆر و دەربرینەکانــی  هونەرمەندێکــە 
جەســتە کۆســپەکانی لەبــەردەم الدەبــەن، ئەداکردنــی جەســتە کۆســپەکانی لەبــەردەم الدەبــەن، ئەداکردنــی 
تێکســت بــە جوڵــەی الشــە و دەنــگ و دەربڕینەکانــی تێکســت بــە جوڵــەی الشــە و دەنــگ و دەربڕینەکانــی 
دەموچــاوو هەروەهــا بەکارهێنانــی هەنــدێ کەرەســتەی دەموچــاوو هەروەهــا بەکارهێنانــی هەنــدێ کەرەســتەی 
ســینۆگرافی بــۆ ئــەم ئەکتــەرە کارێکــی ســەخت نەبــوو، ســینۆگرافی بــۆ ئــەم ئەکتــەرە کارێکــی ســەخت نەبــوو، 
هەرلەبــەر ئەوەشــە ســەرکەوتنی کارەکــە لــە ســەرەتاوە هەرلەبــەر ئەوەشــە ســەرکەوتنی کارەکــە لــە ســەرەتاوە 

ــوو.  ــی دیارب ــە روون ــوو. ب ــی دیارب ــە روون ب
روانینەکانــی نیهــاد جامــی دەرهێنــەر، لــە نمایشــەکاندا، روانینەکانــی نیهــاد جامــی دەرهێنــەر، لــە نمایشــەکاندا، 
هێنــدەی تێزێکــی فکــری و قــوڵ یــان هەبــوو هێنــدە خۆی هێنــدەی تێزێکــی فکــری و قــوڵ یــان هەبــوو هێنــدە خۆی 
نــەدەدا لــە بابەتــی ئیســتاتیکی کــە ئەمــەش بۆخــۆی نــەدەدا لــە بابەتــی ئیســتاتیکی کــە ئەمــەش بۆخــۆی 

جۆرێکــە لــە بنەمــا بــۆ کاری پۆســت مۆدێــرن ئــاڕت.جۆرێکــە لــە بنەمــا بــۆ کاری پۆســت مۆدێــرن ئــاڕت.
نمایشــی  دیکــەی  گرنگەکانــی  خاڵــە  لــە  نمایشــی یەکێــک  دیکــەی  گرنگەکانــی  خاڵــە  لــە  یەکێــک 
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»پەناهەنــدە« بابەتــی گێڕانــەوەی چیرۆکی مرۆڤهایەکی »پەناهەنــدە« بابەتــی گێڕانــەوەی چیرۆکی مرۆڤهایەکی 
ــت  ــە پێرفۆڕمــەری ســەرکەوتوو دەتوانێ ــت پەناخــوازن، ک ــە پێرفۆڕمــەری ســەرکەوتوو دەتوانێ پەناخــوازن، ک
ئــەو تێکســتانە وەک چیرۆکێــک لــە زمانێکــی دیکــەی ئــەو تێکســتانە وەک چیرۆکێــک لــە زمانێکــی دیکــەی 
بابەتــی  لــە  گێرانــەوە  بــدات،  پیشــانمان  بابەتــی جیــاوازدا  لــە  گێرانــەوە  بــدات،  پیشــانمان  جیــاوازدا 
پێرفۆڕمانســدا، زمانێکــی زینــدوو و تازەیــە کــە هەنــدێ پێرفۆڕمانســدا، زمانێکــی زینــدوو و تازەیــە کــە هەنــدێ 
تێیــان  بینــەر  ووشــەیەک  هیــچ  ووتنــی  بەبــێ  تێیــان جــار  بینــەر  ووشــەیەک  هیــچ  ووتنــی  بەبــێ  جــار 
دەگات، بۆیــە هەڵبژاردنــی دەقێــک و چەمکــی جیــاوازی دەگات، بۆیــە هەڵبژاردنــی دەقێــک و چەمکــی جیــاوازی 
لــە نێــوان دووکەســی نەتــەوە و رەگــەز  لــە نێــوان دووکەســی نەتــەوە و رەگــەز کولتــووری  کولتــووری 
ــی ســێیەمی  ــەر زمان ــە بین ــێ ک ــەوە دەخەملێن ــاواز ئ ــی ســێیەمی جی ــەر زمان ــە بین ــێ ک ــەوە دەخەملێن ــاواز ئ جی
بەرچــاوو  ســەرکەوتنێکی  بۆخــۆی  ئەمــەش  بەرچــاوو پێبــگات،  ســەرکەوتنێکی  بۆخــۆی  ئەمــەش  پێبــگات، 
بــوو لــە دیــدی بینــەری نمایشــەکە بــۆ ئیســتاتیکای بینیــن بــوو لــە دیــدی بینــەری نمایشــەکە بــۆ ئیســتاتیکای بینیــن 
و گەیشــتنی فکــری بەرهەمەکــە بــە شــێوەیەکی ســانا و و گەیشــتنی فکــری بەرهەمەکــە بــە شــێوەیەکی ســانا و 

تەئویلکردنێکــی رۆشــن بــۆ کاری جــدی. تەئویلکردنێکــی رۆشــن بــۆ کاری جــدی. 
کارە  ئــەم  ئەمســاڵ  ئــاداری  ی  کارە   ئــەم  ئەمســاڵ  ئــاداری  ی   ٢3٢3 رۆژی  رۆژی لــە  لــە 
پێرفۆڕمانســییە  لــە کرۆســنۆ لــە پۆلۆنیــا نمایشــکرا، پێرفۆڕمانســییە  لــە کرۆســنۆ لــە پۆلۆنیــا نمایشــکرا، 
حەماســێکی  بــە  ســارنێچکا«  »یووانــا  حەماســێکی هونەرمەنــد  بــە  ســارنێچکا«  »یووانــا  هونەرمەنــد 
بەتەواوەتــی  و  رووداوەکان  بەنــاو  دەرژا  بەتەواوەتــی زۆرەوە  و  رووداوەکان  بەنــاو  دەرژا  زۆرەوە 
هەســتی بــەو ئازارانــە دەکــرد کــە لــە ناواخنــی مرۆڤێکــی هەســتی بــەو ئازارانــە دەکــرد کــە لــە ناواخنــی مرۆڤێکــی 
جــار  هەنــدێ  دەکــرد  هەســتت  بــوو،  جــار پەناهەنــدەدا  هەنــدێ  دەکــرد  هەســتت  بــوو،  پەناهەنــدەدا 
ــۆ راناگیرێــت و تێکــەڵ دەبێــت  ــاوەوەی ب ــی ن ــۆ راناگیرێــت و تێکــەڵ دەبێــت گریانەکان ــاوەوەی ب ــی ن گریانەکان
ــە کەشــی نمایشــەکە، ئەمــەش بۆخــۆی هێزێکــی زۆر  ــە کەشــی نمایشــەکە، ئەمــەش بۆخــۆی هێزێکــی زۆر ب ب
ــە شــانۆ و جەســتە  ــە تواناکانــی نوانــدن ل ــە شــانۆ و جەســتە دەردەخــات ل ــە تواناکانــی نوانــدن ل دەردەخــات ل

دەربڕینــدا. دەربڕینــدا.و  و 
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کارەکــە بەگشــتی تێڕوانینــی دەرهێنــەر زاڵتــر دەبینــرا کارەکــە بەگشــتی تێڕوانینــی دەرهێنــەر زاڵتــر دەبینــرا 
کــە  کارەکــە  بیرۆکــەی  چونکــە  ئەکتــەر،  لــە  کــە وەک   کارەکــە  بیرۆکــەی  چونکــە  ئەکتــەر،  لــە  وەک  
ــەزای  ــو ف ــە نێ ــەر دەهات ــان پەناب ــدە  ی ــاوی پەناهەن ــەزای بەن ــو ف ــە نێ ــەر دەهات ــان پەناب ــدە  ی ــاوی پەناهەن بەن
نمایشــەوە زۆرتــر باســکردنی چیرۆکــی نیهــاد جامــی نمایشــەوە زۆرتــر باســکردنی چیرۆکــی نیهــاد جامــی 
ــی  ــی پەنابەرێت ــک کــە خــۆی ئەزموون ــوو وەک مرۆڤێ ــی ب ــی پەنابەرێت ــک کــە خــۆی ئەزموون ــوو وەک مرۆڤێ ب
دەکات، دەتوانیــن بڵێیــن یۆوانــا ســارنێچکای ئەکتــەر دەکات، دەتوانیــن بڵێیــن یۆوانــا ســارنێچکای ئەکتــەر 
لەخشــت دەدرا بۆئــەوەی کەســایەتیەکی راســتگۆیانەی لەخشــت دەدرا بۆئــەوەی کەســایەتیەکی راســتگۆیانەی 

پەناهەنــدە نمایــش بــکات. پەناهەنــدە نمایــش بــکات. 
لەهۆڵێکــی  یەکێــک  بــوو،  دووبــەش  بەرهەمــە  لەهۆڵێکــی ئــەم  یەکێــک  بــوو،  دووبــەش  بەرهەمــە  ئــەم 
ــی کولتــوری کرۆســنۆ و بەشــی دووەمــی  ــی کولتــوری کرۆســنۆ و بەشــی دووەمــی نمایشــی ماڵ نمایشــی ماڵ
شــاری  ســەنتەری  گۆڕەپانــی  دەرەوەی  شــاری هێنرایــە  ســەنتەری  گۆڕەپانــی  دەرەوەی  هێنرایــە 
ــە چادرێکــی  ــر دارێکــی گۆرەپانەکــە ب ــە چادرێکــی کرۆســنۆ، کــە ژێ ــر دارێکــی گۆرەپانەکــە ب کرۆســنۆ، کــە ژێ
کارەکتەرەکــە  پەنابەرانــەی  بەرگــی  جلـــو  و  کارەکتەرەکــە نارێــک  پەنابەرانــەی  بەرگــی  جلـــو  و  نارێــک 
نمایشــەکە بەرێــوە دەچــوو، پێرفۆڕمــەر هەوڵــی دەدا نمایشــەکە بەرێــوە دەچــوو، پێرفۆڕمــەر هەوڵــی دەدا 
بــەو کەرەســتە کەمانــەی نمایــش جۆرێــک لــە کەســایەتی بــەو کەرەســتە کەمانــەی نمایــش جۆرێــک لــە کەســایەتی 
بەهێــز بــۆ پەناهەنــدە درووســت بــکات کــە بەرگــەی بەهێــز بــۆ پەناهەنــدە درووســت بــکات کــە بەرگــەی 
رەوو  و  جەنــگ  و  نەهامەتــی  و  ســاردی  و  رەوو گەرمــی  و  جەنــگ  و  نەهامەتــی  و  ســاردی  و  گەرمــی 
خاســیەتێکی  ببــوە  ئەمــەش  دەگرێــت،  نارەحەتــی  خاســیەتێکی و  ببــوە  ئەمــەش  دەگرێــت،  نارەحەتــی  و 
لــە دەروونــی »یۆوانــا ســارنێچکا«  لــە دەروونــی »یۆوانــا ســارنێچکا« جــدی و ئاوێتــە  جــدی و ئاوێتــە 
ــە دیــار  ــە دیــار وەک پێرفۆڕمەرێــک، کــە بینــەر رادەچڵەکێنــێ ل وەک پێرفۆڕمەرێــک، کــە بینــەر رادەچڵەکێنــێ ل

دیمەنەکانــی. دیمەنەکانــی. 
مرۆڤێکــی  وەک  کارەکتەرەکــە  کەشــی  گشــتی  مرۆڤێکــی بــە  وەک  کارەکتەرەکــە  کەشــی  گشــتی  بــە 
بــە  تێپەڕیبــوو  کــە  چــاوو  پێــش  دەهاتــە  بــە بێهیــواش  تێپەڕیبــوو  کــە  چــاوو  پێــش  دەهاتــە  بێهیــواش 
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نائومێــدی و  لــە  نائومێــدی و نێــو جەنگەڵــی رووداوهایەکــی زۆر  لــە  نێــو جەنگەڵــی رووداوهایەکــی زۆر 
وێنــەی  تێکڕایــان  کــە  پەرچەکــردار،  و  بــوون  وێنــەی یاخــی  تێکڕایــان  کــە  پەرچەکــردار،  و  بــوون  یاخــی 
راســتەقینەی ژیانــی دەرهێنەرەکەمــان دەخەنــە بەردیــدە راســتەقینەی ژیانــی دەرهێنەرەکەمــان دەخەنــە بەردیــدە 

کــە هونەرمەنــد ) نیهــاد جامــی( بــوو. کــە هونەرمەنــد ) نیهــاد جامــی( بــوو. 
هەڵچنینــەوەی هیــوا و دارمانــی دووبارە وەک شــریتێکی هەڵچنینــەوەی هیــوا و دارمانــی دووبارە وەک شــریتێکی 
نــاو دیمەنــی  لــە ژیانــی خۆیــدا دەیگواســتەوە  نــاو دیمەنــی رۆتینــی  لــە ژیانــی خۆیــدا دەیگواســتەوە  رۆتینــی 

ــەی .  ــەی . کارەک کارەک
ئــەم نمایشــە خاوەنــی پەیامێکــی ئینســانی بەهێــز بــوو ئــەم نمایشــە خاوەنــی پەیامێکــی ئینســانی بەهێــز بــوو 
و هانــی بینەرەکانــی دەدا کــە هــاوکاری کۆبکەنــەوە بــۆ و هانــی بینەرەکانــی دەدا کــە هــاوکاری کۆبکەنــەوە بــۆ 
ــر ســەیریان  ــی ئینســانی جوانت ــە چاوێک ــدە و ب ــر ســەیریان پەناهەن ــی ئینســانی جوانت ــە چاوێک ــدە و ب پەناهەن

بکــەن. بکــەن. 
نیهــاد خاوەنــی تێشــویەکی زۆر لــە چیرۆکی نەهامەتی نیهــاد خاوەنــی تێشــویەکی زۆر لــە چیرۆکی نەهامەتی 
ــە جەســتەی پێرفۆرمەرەکــە هێزێکــی  ــی ب ــە جەســتەی پێرفۆرمەرەکــە هێزێکــی و ئاوێتەکردن ــی ب و ئاوێتەکردن
جوانــی دەبەخشــی بــە جیــاوازی ئــەم کارەی لەگــەڵ جوانــی دەبەخشــی بــە جیــاوازی ئــەم کارەی لەگــەڵ 

ــەی.  ــی دیک ــەی. کارە هونەریەکان ــی دیک کارە هونەریەکان
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چیرۆکێک لەبارەی پەناهەندەکانچیرۆکێک لەبارەی پەناهەندەکان

نووسینی: یۆوانا سارنێچکانووسینی: یۆوانا سارنێچکا

کــە  پەناهەنــدە  پێرفۆرمانســی  لەبــارەی  کــە بینەرێــک  پەناهەنــدە  پێرفۆرمانســی  لەبــارەی  بینەرێــک 
شــەوە  ئــەم  بــا  »لێگــەڕێ  لەپــڕۆژەی  بــوو  شــەوە بەشــێک  ئــەم  بــا  »لێگــەڕێ  لەپــڕۆژەی  بــوو  بەشــێک 
ــاد  ــەری کــورد نیه ــی دەرهێن ــی بێــت« لەدەرهێنان ــەری کــورد نیهــاد کۆتای ــی دەرهێن ــی بێــت« لەدەرهێنان کۆتای
جامــی بــوو نووســیویەتی »ســاتی وا نوقــم دەبــووم جامــی بــوو نووســیویەتی »ســاتی وا نوقــم دەبــووم 
بــۆ  کــە دەمانتوانــی  نــاو جیهانێــک  بــۆ لــە شــەرمەزاری  کــە دەمانتوانــی  نــاو جیهانێــک  لــە شــەرمەزاری 
مرۆڤگەلێکــی بخوڵقێنیــن، هەندێکجاریــش گریانــی ناخــم مرۆڤگەلێکــی بخوڵقێنیــن، هەندێکجاریــش گریانــی ناخــم 

دڵــی دەشــکاندم«دڵــی دەشــکاندم«
ئەکتــەر  وەک  کــە  خۆشــبەختیدابووم  ئەکتــەر لەوپــەڕی  وەک  کــە  خۆشــبەختیدابووم  لەوپــەڕی 
کــە  بەواتایەکیتــر  یــا  بەشــداربووم،  پڕۆژەیــە  کــە لــەم  بەواتایەکیتــر  یــا  بەشــداربووم،  پڕۆژەیــە  لــەم 
کەرەســتەیەکی نوانــدن بــووم، ئــەوە ئــەو شــتە بــوو کەرەســتەیەکی نوانــدن بــووم، ئــەوە ئــەو شــتە بــوو 
کــە لەنــاو خۆمــدا بیــرم لێــی دەکــردەوە، لەبــەر ئــەوەی کــە لەنــاو خۆمــدا بیــرم لێــی دەکــردەوە، لەبــەر ئــەوەی 
ــی، چــی ڕوو دەدات؟  ــەوە نەدەزان ــچ شــتێکم لەبارەی ــی، چــی ڕوو دەدات؟ هی ــەوە نەدەزان ــچ شــتێکم لەبارەی هی
لەبــارەی شــێوازی کارکردنــی دەرهێنەرەکــە،  نــە  لەبــارەی شــێوازی کارکردنــی دەرهێنەرەکــە، وە  نــە  وە 
بڕیارمــدا متمانــە بکــەم و خــۆم بســپێرم بــە کاردانــەوە بڕیارمــدا متمانــە بکــەم و خــۆم بســپێرم بــە کاردانــەوە 
هونەریەکانــی، کارەکــە لــە ڕادەبــەدەر کاریگــەر بــوو، هونەریەکانــی، کارەکــە لــە ڕادەبــەدەر کاریگــەر بــوو، 
دەســت  وێنــە  مەبەســتدار،  و  ســووک  دەســت کاریگــەری  وێنــە  مەبەســتدار،  و  ســووک  کاریگــەری 
نیشــانکراوەکان بــەس بــوون، کــە دەرهێنــەر بــەکاری نیشــانکراوەکان بــەس بــوون، کــە دەرهێنــەر بــەکاری 
پێشــنیاری  پێــدەکات،  کارەکــەی  پێشــنیاری دەهێنێــت وخزمەتــی  پێــدەکات،  کارەکــەی  دەهێنێــت وخزمەتــی 
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ئارامبەخــش، ســەبارەت بــە ئامــاژە و ماناکانــی، کرۆکــی ئارامبەخــش، ســەبارەت بــە ئامــاژە و ماناکانــی، کرۆکــی 
فراوانــی  پانتاییەکــی  بــوو،  بەهێــز  تــەواو  فراوانــی چیرۆکەکــە  پانتاییەکــی  بــوو،  بەهێــز  تــەواو  چیرۆکەکــە 
بەخشــی بــوو بــە ڕاڤەکردنــی خــود،  کــە هەســت کــردن بەخشــی بــوو بــە ڕاڤەکردنــی خــود،  کــە هەســت کــردن 
ســێنتەری  ببــوە  کاتــدا  لەهەمــان  ئــازادی،  بــە  ســێنتەری بــوو  ببــوە  کاتــدا  لەهەمــان  ئــازادی،  بــە  بــوو 

کارەکــە. کارەکــە.ســەرەکی  ســەرەکی 
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چاوەڕوانیەک کە کۆتایی نایەتچاوەڕوانیەک کە کۆتایی نایەت

پەناهەندە ووشــەیەکی زمانی کوردی ســۆرانیە )زمانی پەناهەندە ووشــەیەکی زمانی کوردی ســۆرانیە )زمانی 
ــە  ــی ســەرەکی ئەزموونەک ــراق(، بابەت ــە عێ ــە ل ــە کوردەکان ــی ســەرەکی ئەزموونەک ــراق(، بابەت ــە عێ ــە ل کوردەکان
لەڕوانگــەی پەناهەنــدەوە بــوو، کــەوا دوو پێڕفۆرمانســی لەڕوانگــەی پەناهەنــدەوە بــوو، کــەوا دوو پێڕفۆرمانســی 
گرتبــووە خــۆی، یەکەمیــان مۆنۆدرامەیــەک بــوو بە ناوی گرتبــووە خــۆی، یەکەمیــان مۆنۆدرامەیــەک بــوو بە ناوی 
»پەناهەنــدە« کــە  تایبــەت بــوو بــە ئەزموونــی کەســێتی »پەناهەنــدە« کــە  تایبــەت بــوو بــە ئەزموونــی کەســێتی 
نیشــاندرا،  کــراوە  لەشــوێنێکی  ئــەوە  جامــی،  نیشــاندرا، نیهــاد  کــراوە  لەشــوێنێکی  ئــەوە  جامــی،  نیهــاد 
لەگۆڕەپانی بازاڕی کڕۆســنۆ، خێمەیەکی چکۆالنە لەژێر لەگۆڕەپانی بازاڕی کڕۆســنۆ، خێمەیەکی چکۆالنە لەژێر 
درەختێــک دانــرا بــوو، تیایــدا چیرۆکێکــی تاڵــم دەگێڕایەوە درەختێــک دانــرا بــوو، تیایــدا چیرۆکێکــی تاڵــم دەگێڕایەوە 
لەبــارەی ســۆز بــۆ نیشــتمان، وەک کەرەســتەی نوانــدن لەبــارەی ســۆز بــۆ نیشــتمان، وەک کەرەســتەی نوانــدن 
شــێوەی  لــە  پارێزگاریــم  و  دەمامــەوە  شــێوەی بەمشــێوەیە  لــە  پارێزگاریــم  و  دەمامــەوە  بەمشــێوەیە 
نێرایەتــی دەکــرد، بــەالم بەبــێ ئــەوەی کەســێتیەکی نێــر نێرایەتــی دەکــرد، بــەالم بەبــێ ئــەوەی کەســێتیەکی نێــر 
بەرجەســتە بکــەم، لێــرەدا ڕەگــەزی گێــڕەرەوە گرنــگ بەرجەســتە بکــەم، لێــرەدا ڕەگــەزی گێــڕەرەوە گرنــگ 
نەبــوو، بــەاڵم ڕەگــەزی مــن لەپێڕفۆرمێرەکــەوە بــوو، نەبــوو، بــەاڵم ڕەگــەزی مــن لەپێڕفۆرمێرەکــەوە بــوو، 
بگێڕابایــەوە،  ئــەم چیرۆکــەم  مــن وەک ژنێــک  بگێڕابایــەوە، ئەگــەر  ئــەم چیرۆکــەم  مــن وەک ژنێــک  ئەگــەر 
بــەوە  پێویســتی  کات  ئــەو  نەدەبــوو،  متمانــە  بــەوە جێــگای  پێویســتی  کات  ئــەو  نەدەبــوو،  متمانــە  جێــگای 
دەبــوو ڕەگــەز و ڕووداو و هەڕەشــەیتری تێــدا بوایــە، دەبــوو ڕەگــەز و ڕووداو و هەڕەشــەیتری تێــدا بوایــە، 
بینینێکــی جیــاواز، بۆیــە پاڵەوانــی مۆنۆدراماکــە پیاوێکــی بینینێکــی جیــاواز، بۆیــە پاڵەوانــی مۆنۆدراماکــە پیاوێکــی 
کاملــە، پەناهەندەیــە، لەبەرامبــەر ئاراســتەیەکی نامۆدایــە، کاملــە، پەناهەندەیــە، لەبەرامبــەر ئاراســتەیەکی نامۆدایــە، 
جیهــان وەک دوژمنکارێــک بەربەرەکانــی دەکات، وەک جیهــان وەک دوژمنکارێــک بەربەرەکانــی دەکات، وەک 
ــدا  ــاو یادەوەری ــێ دێــت، پاشەکشــە دەکات و لەن ــی ل ــدا مناڵ ــاو یادەوەری ــێ دێــت، پاشەکشــە دەکات و لەن ــی ل مناڵ
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دەمێنێتــەوە، ئــەو کەســێتیە شــتێکی تیایــە لــە پاڵەوانــی دەمێنێتــەوە، ئــەو کەســێتیە شــتێکی تیایــە لــە پاڵەوانــی 
ــە، قبوڵکــراو  ــاو قەیران ــراوی ن ــە، قبوڵکــراو دراماکانــی بیکیــت، خوڵقێن ــاو قەیران ــراوی ن دراماکانــی بیکیــت، خوڵقێن
ــدا هەمــوو بێدەســەاڵتیەک دەســەلمێندرێت،  ــە، کــە تیای ــدا هەمــوو بێدەســەاڵتیەک دەســەلمێندرێت، نی ــە، کــە تیای نی
نازکیــەت و لەهەندێــک بــاردا سرووشــتی قێــزەون بــۆ نازکیــەت و لەهەندێــک بــاردا سرووشــتی قێــزەون بــۆ 

بوونــی زەوی.بوونــی زەوی.
ئــەم چیرۆکــە بــەرەو هیــچ شــتێکی بــاش ناتبــات، نــە ئــەم چیرۆکــە بــەرەو هیــچ شــتێکی بــاش ناتبــات، نــە 
کۆتاییەکــی دڵخۆشــکەرو نــە هەناســەدانێک، بانگهێشــتی کۆتاییەکــی دڵخۆشــکەرو نــە هەناســەدانێک، بانگهێشــتی 
پاڵــەوان: »ئایــا دواجــار ئــەم شــەوە کۆتایــی دێــت؟« پاڵــەوان: »ئایــا دواجــار ئــەم شــەوە کۆتایــی دێــت؟« 
ــەوە:  ــد و دووبارەبوون ــۆ ئومێ ــەردەوام ب ــەوەی ب ــەوە: گەڕان ــد و دووبارەبوون ــۆ ئومێ ــەردەوام ب ــەوەی ب گەڕان
»ئاخــۆ ســبەینێ ئیقامــە وەرئەگــرم و ئەتوانــم وەکــو »ئاخــۆ ســبەینێ ئیقامــە وەرئەگــرم و ئەتوانــم وەکــو 
مــرۆڤ بژیــم« هەروەکــو چاوەڕوانــی گــۆدۆ بێئەنجامــە، مــرۆڤ بژیــم« هەروەکــو چاوەڕوانــی گــۆدۆ بێئەنجامــە، 
هێشــتا  بێــت  ڕێگایــەک  بەهــەر  ڕزگاربــوون،  هێشــتا بــەاڵم  بێــت  ڕێگایــەک  بەهــەر  ڕزگاربــوون،  بــەاڵم 
پەناهەندەیــە، جــا  ئــەوە چارەنووســی  پەناهەندەیــە، جــا نەهاتۆتــە دی،  ئــەوە چارەنووســی  نەهاتۆتــە دی، 
لــە چیرۆکەکــەدا بێــت، یــاوەک ژیانــی نیهــاد جامــی، لــە چیرۆکەکــەدا بێــت، یــاوەک ژیانــی نیهــاد جامــی، 
رۆژێــک دوای نمایشــەکە بــۆ جــاری ســێیەم لــە پۆڵەنــدا رۆژێــک دوای نمایشــەکە بــۆ جــاری ســێیەم لــە پۆڵەنــدا 
دوای  ســەفەرەکەی  ڕەتکرایــەوە.  پەنابەرێتــی  دوای مافــی  ســەفەرەکەی  ڕەتکرایــەوە.  پەنابەرێتــی  مافــی 
دەرچوونــی لــە کوردســتان و ڕۆیشــتبوو بــەرەو ئیتاڵیــا، دەرچوونــی لــە کوردســتان و ڕۆیشــتبوو بــەرەو ئیتاڵیــا، 
تــەواوی گەشــتە نائومێدەکانــی نوقمبۆتــە نــاو ئەزموونــە تــەواوی گەشــتە نائومێدەکانــی نوقمبۆتــە نــاو ئەزموونــە 
ڕاســتەقینەکانی ژیانی، هێزی پاڵنەری پشــت کارکردنی، ڕاســتەقینەکانی ژیانی، هێزی پاڵنەری پشــت کارکردنی، 
ئارەزووکردنــە لــە ژیــان، لــەوێ، پاڵــەوان لەکوێــوە دت، ئارەزووکردنــە لــە ژیــان، لــەوێ، پاڵــەوان لەکوێــوە دت، 
ژیــان مەحاڵــە، بــەاڵم وەک دەردەکەوێــت، وەک بیانیــەک ژیــان مەحاڵــە، بــەاڵم وەک دەردەکەوێــت، وەک بیانیــەک 
تەنیــا جێگرەوەیەکــی دەســت دەکەوێــت، شــەوی تاریــک تەنیــا جێگرەوەیەکــی دەســت دەکەوێــت، شــەوی تاریــک 

کــە کۆتایــی نایــەت بــە چاوەڕوانــی بەیانــی.کــە کۆتایــی نایــەت بــە چاوەڕوانــی بەیانــی.
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دوای ئــەم هەڵوەســتە واقعــی و شــانۆییە، پاڵەوانەکــە دوای ئــەم هەڵوەســتە واقعــی و شــانۆییە، پاڵەوانەکــە 
ــووان  ــە ڕۆڵەکــە دەرچــووە، ئامادەب ــوەی ڕێگاکــە ل ــووان لەنی ــە ڕۆڵەکــە دەرچــووە، ئامادەب ــوەی ڕێگاکــە ل لەنی
هەمــووان  دەبــات،  نمایشــەکە  باڵەخانــەی  هەمــووان بــەرەو  دەبــات،  نمایشــەکە  باڵەخانــەی  بــەرەو 
ــە نهۆمــی ســەرەوە،  ــە نهۆمــی ســەرەوە، ســەردەکەونە نهۆمــی ســەرەوە، ل ســەردەکەونە نهۆمــی ســەرەوە، ل
دەکەیــت،  چیرۆکــە  ئــەم  ئەزموونــی  لەنــوێ  دەکەیــت، ســەر  چیرۆکــە  ئــەم  ئەزموونــی  لەنــوێ  ســەر 
ئەمجارەیــان بــە زمانێکــی جیــاواز خســتراوەتە ڕوو، ئەمجارەیــان بــە زمانێکــی جیــاواز خســتراوەتە ڕوو، 
ئــەوە پێڕفۆرمانســی دووەمــە بەنــاوی »کەونارا«ئــەوە ئــەوە پێڕفۆرمانســی دووەمــە بەنــاوی »کەونارا«ئــەوە 
مەرگــە،  و  ژیــان  نێــوان  کشــتوکالی  مەرگــە، ســرووتێکی  و  ژیــان  نێــوان  کشــتوکالی  ســرووتێکی 
و  دەڵێــت  گۆرانــی  ســرووتەیە،  ئــەو  ســێنتەری  و ژن  دەڵێــت  گۆرانــی  ســرووتەیە،  ئــەو  ســێنتەری  ژن 
بانگهێشــتی خوداوەنــد دەکات، هەڵدەســتێت بــە ئامــاژەی بانگهێشــتی خوداوەنــد دەکات، هەڵدەســتێت بــە ئامــاژەی 
ڕەمــزی: ڕشــتنی دانەوێڵــە، تێکەڵکردنــی لەگــەڵ خــۆڵ و ڕەمــزی: ڕشــتنی دانەوێڵــە، تێکەڵکردنــی لەگــەڵ خــۆڵ و 
ــەوە پارچــە  ــە خەمباری ــی ســەرەتادا ب ــاو، لەدیمەنەکان ــەوە پارچــە ئ ــە خەمباری ــی ســەرەتادا ب ــاو، لەدیمەنەکان ئ
قوماشێکی سپی بەدەستەوەیە، دەکرێت ئەوە زۆر مانا قوماشێکی سپی بەدەستەوەیە، دەکرێت ئەوە زۆر مانا 
بۆ پەیوەندی بگەیەنێت، کفن، ئەوە بەپێی ســونەتگەرای بۆ پەیوەندی بگەیەنێت، کفن، ئەوە بەپێی ســونەتگەرای 
ئیســالم مــردووی تیــا دەپێچرێــت، یــا بانگهێشــت کــردن ئیســالم مــردووی تیــا دەپێچرێــت، یــا بانگهێشــت کــردن 
لەڕێــی پاژنــەی پــێ، گریــان، دەردەکەوێــت ماتەمینەکــە لەڕێــی پاژنــەی پــێ، گریــان، دەردەکەوێــت ماتەمینەکــە 
پێڕفۆرمانســێکی هاوســۆزبوونی نێــوان کولتورەکانــە، پێڕفۆرمانســێکی هاوســۆزبوونی نێــوان کولتورەکانــە، 
چنینێکــی بابەتیــە بــۆ ســرووت- لەالیەکــی تــر هەڵگرتنــی چنینێکــی بابەتیــە بــۆ ســرووت- لەالیەکــی تــر هەڵگرتنــی 
خەمــی مردووەکانــە لــە ژیانــی دوای مــەرگ )قیامــەت( خەمــی مردووەکانــە لــە ژیانــی دوای مــەرگ )قیامــەت( 
دیمەنــەدا،  لــەم  کارکــردن  بــۆ  ماڵئاوایــی،  دیمەنــەدا، ســرووتی  لــەم  کارکــردن  بــۆ  ماڵئاوایــی،  ســرووتی 
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نیهــاد جامــی تەنیــا ئــەوەی ووت: ئەوپارچــە قوماشــەی نیهــاد جامــی تەنیــا ئــەوەی ووت: ئەوپارچــە قوماشــەی 
لەســەر دەســتەکانتە، ئــەوە دەریایــە، خەلکانێــک خۆیانــی لەســەر دەســتەکانتە، ئــەوە دەریایــە، خەلکانێــک خۆیانــی 
پــێ دەســپێرن و لەرێــی مەلەکردنــەوە دەیانەوێــت بگــەن پــێ دەســپێرن و لەرێــی مەلەکردنــەوە دەیانەوێــت بگــەن 
ــەو دۆزەخــەی  ــت ل ــان ڕزگار بێ ــا ژیانی ــر ت ــە خاکێکیت ــەو دۆزەخــەی ب ــت ل ــان ڕزگار بێ ــا ژیانی ــر ت ــە خاکێکیت ب
تیایــدا دەژیــن، کەچــی لەکۆتاییــدا لەنــاو دەریــادا دەمــرن تیایــدا دەژیــن، کەچــی لەکۆتاییــدا لەنــاو دەریــادا دەمــرن 

و دەخنکێــن.و دەخنکێــن.
تــەواو  بــووم و  ئــەو وێنەیــە  تــەواو بەتونــدی وابەســتەی  بــووم و  ئــەو وێنەیــە  بەتونــدی وابەســتەی 
مۆتیڤێکــی  ئــەوە چ  هەبــوو،  بەســەرمەوە  مۆتیڤێکــی کاریگــەری  ئــەوە چ  هەبــوو،  بەســەرمەوە  کاریگــەری 
چاالکــە بــۆ مــن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بێدەســەالتیەکی چاالکــە بــۆ مــن، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بێدەســەالتیەکی 
پەناهەنــدەکان،  مەرگەســاتی  لەبەرامبــەر  پەناهەنــدەکان، گەردوونیــە  مەرگەســاتی  لەبەرامبــەر  گەردوونیــە 
دارســتان و موســیبەتەکانی دەریــا و شــوێنگەی باشــی دارســتان و موســیبەتەکانی دەریــا و شــوێنگەی باشــی 
خودایەکــی  بــۆ  بانگەشــەیەکە  تیایــدام،  لــەوەی  خودایەکــی مــن  بــۆ  بانگەشــەیەکە  تیایــدام،  لــەوەی  مــن 
ئــەو  ئــەوە  دەبەخشــێت،  ژیــان  ئــەو تاریــک، دەکوژێــت و  ئــەوە  دەبەخشــێت،  ژیــان  تاریــک، دەکوژێــت و 
ــەو  ــز ئ ــەوە، هەرگی ــەم کارەدا دۆزیم ــە ل ــوو ک ــە ب ــەو نهێنی ــز ئ ــەوە، هەرگی ــەم کارەدا دۆزیم ــە ل ــوو ک ــە ب نهێنی

ئاماژەیــە لەیــاد ناکــەم.ئاماژەیــە لەیــاد ناکــەم.
دەگوازێتــەوە  شــانۆش  ڕووبــەری  ڕاســتیدا  دەگوازێتــەوە لــە  شــانۆش  ڕووبــەری  ڕاســتیدا  لــە 
بــۆ  شــانۆکەی  کــە  ئاســتەیتر  لــەو  بــۆ ئاســتەکەیتر،  شــانۆکەی  کــە  ئاســتەیتر  لــەو  ئاســتەکەیتر، 
دەگوازێتــەوە، لــە بەرزاییــدا دەمامکێکــی گــەورە دەبینیت دەگوازێتــەوە، لــە بەرزاییــدا دەمامکێکــی گــەورە دەبینیت 
ــە دەوری دەمامکەکــەدا  ــووە، ب ــا ســەر زەوی هات ــە ت ــە دەوری دەمامکەکــەدا ک ــووە، ب ــا ســەر زەوی هات ــە ت ک
ســرووتەکە بــە گۆرانیەکــی بەهــاری ئۆکراینــی کۆتایــی ســرووتەکە بــە گۆرانیەکــی بەهــاری ئۆکراینــی کۆتایــی 
دێــت، ئــەم دوو ئاســتەی واقیــع، زەوی و ژیانــی دوای دێــت، ئــەم دوو ئاســتەی واقیــع، زەوی و ژیانــی دوای 
واقیــع  نمایشــەدا،  لــەم  هەیــە  واقیــع مــردن گرنگــی خۆیــان  نمایشــەدا،  لــەم  هەیــە  مــردن گرنگــی خۆیــان 
لێــرەدا بوونــی هەیــە، ئەتوانێــت لەســەر ئــەم دوو پالنــە لێــرەدا بوونــی هەیــە، ئەتوانێــت لەســەر ئــەم دوو پالنــە 
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ــری و  ــای ئارامگ ــدا میتافیزیکی ــان کات ــکات، لەهەم ــری و کار ب ــای ئارامگ ــدا میتافیزیکی ــان کات ــکات، لەهەم کار ب
ئــازارە، تراژیدیــای مرۆیــی بــۆ ئەمــە ناگەرێتــەوە، یــان ئــازارە، تراژیدیــای مرۆیــی بــۆ ئەمــە ناگەرێتــەوە، یــان 
هــەر ئاینێکیتــر نایەتــەوە ســەری، شــتێکی ســەرەتایی هــەر ئاینێکیتــر نایەتــەوە ســەری، شــتێکی ســەرەتایی 
هەیــە لەبــارەی ئــەو بابەتــەوە، ئــەوە ڕاســتیە کــە شــتێکە هەیــە لەبــارەی ئــەو بابەتــەوە، ئــەوە ڕاســتیە کــە شــتێکە 
لــە ئێمــە زیاتــرە، ئاخــۆ ئێمــە ئەوەمــان دەوێــت یاخــود نا، لــە ئێمــە زیاتــرە، ئاخــۆ ئێمــە ئەوەمــان دەوێــت یاخــود نا، 
ــن،  ــکاری وەرزەکان بەشــداری دەکەی ــن، ئێمــە وەک گۆڕان ــکاری وەرزەکان بەشــداری دەکەی ئێمــە وەک گۆڕان
مــردن لــە دانەوێڵــەدا، کاتێــک بەرهەمەکــەی دێــت، لــە مــردن لــە دانەوێڵــەدا، کاتێــک بەرهەمەکــەی دێــت، لــە 
کولتــوورە کشــتوکاڵییەکاندا خەیــاڵ لــە خاکــدا بــەدوای کولتــوورە کشــتوکاڵییەکاندا خەیــاڵ لــە خاکــدا بــەدوای 

ــە ســەوزاییەکانیدا. ــە پێچ ــت، ل ــوادا دەگەڕێ ــە ســەوزاییەکانیدا.هی ــە پێچ ــت، ل ــوادا دەگەڕێ هی
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هونەر وەک کۆبوونەوەو یەکتر بینینهونەر وەک کۆبوونەوەو یەکتر بینین

سەرباری جیاوازیە کولتووریەکان و ئالۆزی پەیوەندی سەرباری جیاوازیە کولتووریەکان و ئالۆزی پەیوەندی 
پێڕفۆرمێرێــک  وەک  مــن  بــۆ  یەکتــری،  لەگــەڵ  پێڕفۆرمێرێــک ڕوون  وەک  مــن  بــۆ  یەکتــری،  لەگــەڵ  ڕوون 
کارکــردن لەگــەڵ نیهــاد جامــی ئەزموونێکــی نــاوازە بــوو، کارکــردن لەگــەڵ نیهــاد جامــی ئەزموونێکــی نــاوازە بــوو، 
ئــەوە بەڕوونــی دەردەکــەوت هەندێــک کات وێنــە و ڕەمــزە ئــەوە بەڕوونــی دەردەکــەوت هەندێــک کات وێنــە و ڕەمــزە 
ــەوە،  ــۆدە کولتوریەکان ــاو ک ــە ن ــەوە، ناڕۆشــنەکانم وەردەگێڕان ــۆدە کولتوریەکان ــاو ک ــە ن ناڕۆشــنەکانم وەردەگێڕان
زۆرمــان  کولتوریــی  لێکچوونــی  قوڵــدا  ئاســتێکی  زۆرمــان لــە  کولتوریــی  لێکچوونــی  قوڵــدا  ئاســتێکی  لــە 
و  تێپەڕێنیــن  کولتوریەکانــی  ناکۆکیــە  دەتوانیــن  و هەیــە،  تێپەڕێنیــن  کولتوریەکانــی  ناکۆکیــە  دەتوانیــن  هەیــە، 
کاری  دەتوانیــن  بکەیــن،  کار  لێکچوونەکانــی  کاری لەســەر  دەتوانیــن  بکەیــن،  کار  لێکچوونەکانــی  لەســەر 
دیالۆگکردنــی  ئەزموونــی  ببێتــە  لێبکەیــن  وا  دیالۆگکردنــی شــانۆیی  ئەزموونــی  ببێتــە  لێبکەیــن  وا  شــانۆیی 
خــۆت  هەرێمەکــەی  فراوانکردنــی  کولتــورەکان،  خــۆت نێــوان  هەرێمەکــەی  فراوانکردنــی  کولتــورەکان،  نێــوان 
بەڕووبەرێکــی فراوانتــرەوە، دەنــگ وپێــوەرو زمانەکانیتر.. بەڕووبەرێکــی فراوانتــرەوە، دەنــگ وپێــوەرو زمانەکانیتر.. 
ــچ بەربەســتێک  ــە هی ــی، ک ــی پەیوەندی ــە زمان ــت ببن ــچ بەربەســتێک دەکرێ ــە هی ــی، ک ــی پەیوەندی ــە زمان ــت ببن دەکرێ
هاوبەشــە  کــە  دەگەڕێــت  ئــەوە  بــەدوای  هاوبەشــە ناناســێت،  کــە  دەگەڕێــت  ئــەوە  بــەدوای  ناناســێت، 
لەنێوانیــان، بۆیــە ناتوانیــت تەنیــا لــە کاتــی بوونــت لەســەر لەنێوانیــان، بۆیــە ناتوانیــت تەنیــا لــە کاتــی بوونــت لەســەر 
شــانۆدا، ئەزموونــی ڕاســتی قواڵیــی ئــەو کارە بکەیــت.شــانۆدا، ئەزموونــی ڕاســتی قواڵیــی ئــەو کارە بکەیــت.
 کاریگەریەکــی ڕوونــی بەســەر بینەرانــەوە جێهێشــت،  کاریگەریەکــی ڕوونــی بەســەر بینەرانــەوە جێهێشــت، 
ئــەوە وایکــرد هەندێکیــان بــە نوســینی کورت گوزارشــت ئــەوە وایکــرد هەندێکیــان بــە نوســینی کورت گوزارشــت 

لــەو کاریگەریــە بکــەن، لەوانــە: لــەو کاریگەریــە بکــەن، لەوانــە: 
کــە  بــووم  لەڕووداوێکــدا  کەونــارا  بەهــۆی  کــە دوێنــێ  بــووم  لەڕووداوێکــدا  کەونــارا  بەهــۆی  دوێنــێ 
خۆشــییەکی ســەرەتایی وەهــا لــە منــدا بەئــاگا هێنایــەوە خۆشــییەکی ســەرەتایی وەهــا لــە منــدا بەئــاگا هێنایــەوە 
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بێهێــزی  لــە  کــە  شــتێک  لــە  بوومــەوە  نزیــک  بێهێــزی کــە  لــە  کــە  شــتێک  لــە  بوومــەوە  نزیــک  کــە 
بیرکردنەوەکانــم بەئــاگا دەهێنێتــەوە، ئەزموونــی ئــەوەم بیرکردنەوەکانــم بەئــاگا دەهێنێتــەوە، ئەزموونــی ئــەوەم 

پێدەبەخشــێت کــە لەگــەڵ کەســێکی دیکــەدا بــم«.پێدەبەخشــێت کــە لەگــەڵ کەســێکی دیکــەدا بــم«.
»کارێکــی زۆر بێزارکــەرە لــە شــوێنی پشــوودان و »کارێکــی زۆر بێزارکــەرە لــە شــوێنی پشــوودان و 
حەوانــەوەی خۆتــەوە، ئــەوە کاردانەوەیەکــی زینــدووی حەوانــەوەی خۆتــەوە، ئــەوە کاردانەوەیەکــی زینــدووی 
هونــەری ئــەو هونەرمەندانەیــە کــە لــە ســەرەوە باســمان هونــەری ئــەو هونەرمەندانەیــە کــە لــە ســەرەوە باســمان 
ــەوە،  ــەڕووی جوانکاری ــا نــەک ل ــەوە، کــرد، هونەرێکــە بەتەنی ــەڕووی جوانکاری ــا نــەک ل کــرد، هونەرێکــە بەتەنی

بەڵکــو لــەڕووی کولتووریشــەوە تــەواو گرنگــە.بەڵکــو لــەڕووی کولتووریشــەوە تــەواو گرنگــە.
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پاژی سێ یەم:
 گفتوگۆ
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گفتوگۆیەک لەبارەی کولتوور و شانۆگفتوگۆیەک لەبارەی کولتوور و شانۆ

دەقی ئەم گفتوگۆیە لەگەڵ ئێمە بۆ گۆڤاری »ئۆدرا«ی دەقی ئەم گفتوگۆیە لەگەڵ ئێمە بۆ گۆڤاری »ئۆدرا«ی 
ــەخ  ــەو بای ــدی ســازکراوە، کــە گۆڤارێکــی کولتوریی ــەخ پۆڵەن ــەو بای ــدی ســازکراوە، کــە گۆڤارێکــی کولتوریی پۆڵەن
دەدات بــە کێشــەی کولتــورە جیــاوازەکان و نووســەرو دەدات بــە کێشــەی کولتــورە جیــاوازەکان و نووســەرو 

هونەرمەنــدی پەنابــەر.هونەرمەنــدی پەنابــەر.

* با لێرەوە ولە ئێســتاوە دەســت پێ بکەین: جارێکی * با لێرەوە ولە ئێســتاوە دەســت پێ بکەین: جارێکی 
تــر لــە پۆڵەنــدا مافــی پەنابەریــت ڕەتکرایــەوە. وا بــۆ تــر لــە پۆڵەنــدا مافــی پەنابەریــت ڕەتکرایــەوە. وا بــۆ 
ســێ ســاڵ زیاتــرە تــۆ لێرەیــت، فێــری زمــان دەبیــت، ســێ ســاڵ زیاتــرە تــۆ لێرەیــت، فێــری زمــان دەبیــت، 
کولتــوری  لــە  حــەزت  دەنووســیت،  پۆڵەنــدا  کولتــوری لەســەر  لــە  حــەزت  دەنووســیت،  پۆڵەنــدا  لەســەر 
پۆڵەندیــە، ئــەوە بەگژداچوونەوەیــە لەگــەڵ واقیعەکــەدا؟ پۆڵەندیــە، ئــەوە بەگژداچوونەوەیــە لەگــەڵ واقیعەکــەدا؟ 
کۆمێنتــی تــۆ لــەو بارەیــەوە چیــە؟ پێمانخۆشــە هەســتی کۆمێنتــی تــۆ لــەو بارەیــەوە چیــە؟ پێمانخۆشــە هەســتی 

تــۆ بزانیــن؟تــۆ بزانیــن؟
- بــا لــەو شــوێنەوە دەســت پــێ بکەیــن کولتــور چیــە؟ - بــا لــەو شــوێنەوە دەســت پــێ بکەیــن کولتــور چیــە؟ 
نــەک کولتــوری پۆڵەنــدی چیە، بۆچــی؟ ئێمە لەدەرەوەی نــەک کولتــوری پۆڵەنــدی چیە، بۆچــی؟ ئێمە لەدەرەوەی 
لەئاســتی  بیــر بکەینــەوە، بۆیــە  ناتوانیــن  لەئاســتی کولتــورەوە  بیــر بکەینــەوە، بۆیــە  ناتوانیــن  کولتــورەوە 
کــۆی کولتــوور، کولتــوری پۆڵەنــدی کــۆی کولتــور پێــک کــۆی کولتــوور، کولتــوری پۆڵەنــدی کــۆی کولتــور پێــک 
ناهێنێــت، بــەاڵم بەشــێکە لەکولتــووری مرۆیــی، ئــەو ناهێنێــت، بــەاڵم بەشــێکە لەکولتــووری مرۆیــی، ئــەو 
بایەخدانــەی مــن بــۆ ئــەو کولتــوورە وابەســتەی گوتــارە بایەخدانــەی مــن بــۆ ئــەو کولتــوورە وابەســتەی گوتــارە 
ــوور  ــن وا لەکولت ــرەوە ئێمــە ناتوانی ــوور شــانۆییەکەیەتی، لێ ــن وا لەکولت ــرەوە ئێمــە ناتوانی شــانۆییەکەیەتی، لێ
بڕوانیــن کــە پێگــەی ئێمــە لەنــاو کولتوورەکــە چیــە، بڕوانیــن کــە پێگــەی ئێمــە لەنــاو کولتوورەکــە چیــە، 
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بەڵکــو دەبێــت وا ســەیری بکەیــن چــۆن لەگــەڵ ئــەو بەڵکــو دەبێــت وا ســەیری بکەیــن چــۆن لەگــەڵ ئــەو 
کولتــورە کار دەکەیــن، لێــرەوە پەیوەنــدی نێــوان زمــان کولتــورە کار دەکەیــن، لێــرەوە پەیوەنــدی نێــوان زمــان 
و کولتــور ئۆرگانێکــی گرنگــی تێگەیشــتنە لــە کۆمەڵــگا، و کولتــور ئۆرگانێکــی گرنگــی تێگەیشــتنە لــە کۆمەڵــگا، 
بۆیــە لــەدەرەوەی زمانــەوە ناتوانیــن کولتــوور بناســین، بۆیــە لــەدەرەوەی زمانــەوە ناتوانیــن کولتــوور بناســین، 
ئــەوەش وایکــرد لەمــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا ڕۆژانــە ئــەوەش وایکــرد لەمــاوەی ئــەم ســێ ســاڵەدا ڕۆژانــە 
ــی  ــی زمان ــۆ فێربوون ــەم ب ــر تەرخــان بک ــی شــەش کاتژمێ ــی زمان ــۆ فێربوون ــەم ب ــر تەرخــان بک شــەش کاتژمێ
ــۆ  ــە ب ــان چونک ــە کۆرســی زم ــک چووم ــدی، کاتێ ــۆ پۆڵەن ــە ب ــان چونک ــە کۆرســی زم ــک چووم ــدی، کاتێ پۆڵەن
خۆم هەوڵی زۆرم دابوو، بۆیە لەئاستی  خۆم هەوڵی زۆرم دابوو، بۆیە لەئاستی  A 2A 2 وەرگیرام  وەرگیرام 
و دوای ســێ مانــگ بڕوانامــەی و دوای ســێ مانــگ بڕوانامــەی B 1B 1 م وەرگــرت و  م وەرگــرت و 
ئێســتاش لــە ئێســتاش لــە B2B2  دەخوێنــم، خەریکــی کارکردنــم لەســەر   دەخوێنــم، خەریکــی کارکردنــم لەســەر 
کتێبــە نوێیەکــەم بەنــاوی »شــانۆی پۆڵەنــدی لەســەدەی کتێبــە نوێیەکــەم بەنــاوی »شــانۆی پۆڵەنــدی لەســەدەی 
بیســتەمدا بیســتەمدا ١9٠٠١9٠٠ تاوەکــو  تاوەکــو ٢٠٠٠٢٠٠٠« ئــەوە نایەلێــت تەســلیم « ئــەوە نایەلێــت تەســلیم 
بــم و بیــر لــە مافــی پەنابەرێتــی بکەمــەوە، مــن پێویســتە بــم و بیــر لــە مافــی پەنابەرێتــی بکەمــەوە، مــن پێویســتە 
وەک  دەرفەتێکــدا  لەهــەر  بنووســم  شــانۆ  وەک لەبــارەی  دەرفەتێکــدا  لەهــەر  بنووســم  شــانۆ  لەبــارەی 
دەرهێنــەر کار بکــەم، هــەر کۆرســێکی شــانۆیی هەبــوو دەرهێنــەر کار بکــەم، هــەر کۆرســێکی شــانۆیی هەبــوو 
دەبێــت لــەوێ بــم و فێــر بــم، تــا بتوانــم ئەوانــە بزانــم کــە دەبێــت لــەوێ بــم و فێــر بــم، تــا بتوانــم ئەوانــە بزانــم کــە 
نایانزانــم، بۆیــە ناکرێــت لەگــەڵ واقیعەکــەدا ڕێ بکــەم، نایانزانــم، بۆیــە ناکرێــت لەگــەڵ واقیعەکــەدا ڕێ بکــەم، 
کاتێــک ویســتیان لــەم واڵتــە دەرمبکــەن تــوڕە نابــم، کاتێــک ویســتیان لــەم واڵتــە دەرمبکــەن تــوڕە نابــم، 
بۆچــی تــوڕە بــم؟ کولتــوور پەیوەنــدی بــە سیاســەتەوە بۆچــی تــوڕە بــم؟ کولتــوور پەیوەنــدی بــە سیاســەتەوە 
نیــە، هەلبــەت سیاســەت وەک زانســت بــاس ناکەم بەلکو نیــە، هەلبــەت سیاســەت وەک زانســت بــاس ناکەم بەلکو 
بــاس لــەو گەمــە ئایدیۆلۆژیــە دەکــەم بــۆ ئۆکراینیــەکان بــاس لــەو گەمــە ئایدیۆلۆژیــە دەکــەم بــۆ ئۆکراینیــەکان 
بــۆ  ســنوریان  و  دەکــەن  مــرۆڤ  مافــی  لــە  بــۆ بــاس  ســنوریان  و  دەکــەن  مــرۆڤ  مافــی  لــە  بــاس 
دەکەنــەوە، بــەالم کــوردەکان لــە ســنوری بیالروســیا دەکەنــەوە، بــەالم کــوردەکان لــە ســنوری بیالروســیا 
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دادەخــەن،  بەســەردا  توندتــر  دەرگاکانیــان  دادەخــەن، دەمــرن،  بەســەردا  توندتــر  دەرگاکانیــان  دەمــرن، 
ئــەوە بــۆ مــن گرنگــە بتوانــم بیگــۆڕم بــۆ شــانۆ، تــا بــەو ئــەوە بــۆ مــن گرنگــە بتوانــم بیگــۆڕم بــۆ شــانۆ، تــا بــەو 
ــە کەوتنــی  ــە کەوتنــی گوتــارە سیاســیە بڵێیــن دەبێــت مەترســیت ل گوتــارە سیاســیە بڵێیــن دەبێــت مەترســیت ل
دەمامکەکــەت هەبێــت، تــۆ پێــت وایــە چارەنووســی مــن دەمامکەکــەت هەبێــت، تــۆ پێــت وایــە چارەنووســی مــن 
لــە هــی ئــەو مناالنــەی ســەر ســنوور گرنگتــرە؟ بەهیــچ لــە هــی ئــەو مناالنــەی ســەر ســنوور گرنگتــرە؟ بەهیــچ 
ــەوان  ــت ئ ــەر نەتوانێ ــت شــانۆ گ ــن دەمەوێ ــک، م ــەوان جۆرێ ــت ئ ــەر نەتوانێ ــت شــانۆ گ ــن دەمەوێ ــک، م جۆرێ
بخاتــە ئــەو دیــوو ســنور، بــەالم بتوانــم بــە دنیای نیشــان بخاتــە ئــەو دیــوو ســنور، بــەالم بتوانــم بــە دنیای نیشــان 
بــدەم لەبــەردەم چ ســەدەیەکی درۆزن بــێ ئەخالقدایــنبــدەم لەبــەردەم چ ســەدەیەکی درۆزن بــێ ئەخالقدایــن
* کەمێــک لەبــارەی خــۆت و ئــەو شــوێنە بــدوێ کــە * کەمێــک لەبــارەی خــۆت و ئــەو شــوێنە بــدوێ کــە 
لێیــەوە هاتوویــت و بۆچــی پۆڵەنــدا کەتــو خەیاڵتــەوە بــۆ لێیــەوە هاتوویــت و بۆچــی پۆڵەنــدا کەتــو خەیاڵتــەوە بــۆ 

ســەفەر؟ســەفەر؟
- منیــش هەندێکجــار لەخــۆم دەپرســم بۆچــی لێــرەم؟ - منیــش هەندێکجــار لەخــۆم دەپرســم بۆچــی لێــرەم؟ 
لــەوێ نیــم لەگــەڵ ئەکتەرەکانــم، بیری ســاتە شــێتیەکانی لــەوێ نیــم لەگــەڵ ئەکتەرەکانــم، بیری ســاتە شــێتیەکانی 
ــازە  ــرم دەکات، ت ــەش داگی ــی هاوب ــە، خــەون بینین ــازە پرۆڤ ــرم دەکات، ت ــەش داگی ــی هاوب ــە، خــەون بینین پرۆڤ
ــردوو،  ــە ڕاب ــوو ب ــن ب ــۆ م ــەوێ ب ــم، ئ ــەوێ ب ــم ل ــردوو، ناتوان ــە ڕاب ــوو ب ــن ب ــۆ م ــەوێ ب ــم، ئ ــەوێ ب ــم ل ناتوان
ئاخــۆ چ کۆششــێکم  دەکــەم،  ئێســتایە  ئــەو  ئاخــۆ چ کۆششــێکم ســەیری  دەکــەم،  ئێســتایە  ئــەو  ســەیری 
پێویســتە تــا بتوانــم لێــرە دەســت بەکارکــردن بکــەم؟ پێویســتە تــا بتوانــم لێــرە دەســت بەکارکــردن بکــەم؟ 
گرفتێکــی  کولتــووری  تێگەیشــتنی  لەئاســتی  گرفتێکــی ڕەنگــە  کولتــووری  تێگەیشــتنی  لەئاســتی  ڕەنگــە 
ــۆ  ــەو شــانۆیە ب ــردووی ئ ــە ڕاب ــت، چونک ــەورەم نەبێ ــۆ گ ــەو شــانۆیە ب ــردووی ئ ــە ڕاب ــت، چونک ــەورەم نەبێ گ
ــەو ئەرشــیف  ــە، بەشــێکی زۆری ئ ــۆ نی ــدە نام ــن هێن ــەو ئەرشــیف م ــە، بەشــێکی زۆری ئ ــۆ نی ــدە نام ــن هێن م
ونمایشــەکانم لــەڕێ ڤیدیــۆوە ئەبینــی، لێــرەش هەوڵمــدا ونمایشــەکانم لــەڕێ ڤیدیــۆوە ئەبینــی، لێــرەش هەوڵمــدا 
کەم تا زۆر بتوانم ئاشــنایەتی بە ســەرچاوەو کتێبەکان کەم تا زۆر بتوانم ئاشــنایەتی بە ســەرچاوەو کتێبەکان 
پەیــدا بکــەم، گرفتەکــە لەشــوێنێکیترە، پەیوەســتە بــە پەیــدا بکــەم، گرفتەکــە لەشــوێنێکیترە، پەیوەســتە بــە 
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دیــدی مــن لەشــانۆدا، لــەوەی مــن دەمەوێــت چــی بکــەم دیــدی مــن لەشــانۆدا، لــەوەی مــن دەمەوێــت چــی بکــەم 
و لەگــەڵ کــێ کار بکــەم، ئــەوە پێویســتی بــە متمانــە و لەگــەڵ کــێ کار بکــەم، ئــەوە پێویســتی بــە متمانــە 
ــەدوو کاری  ــە ل ــەم دوایی ــەدوو کاری و هەڵوەســتە لەســەرکردنە، ب ــە ل ــەم دوایی و هەڵوەســتە لەســەرکردنە، ب
هەســتم  ســارنێچکا  یۆوانــا  لەگــەڵ  هەســتم پێرفۆرمانســیدا  ســارنێچکا  یۆوانــا  لەگــەڵ  پێرفۆرمانســیدا 
ئــەو  دەکردینــەوە،  کــۆی  زۆر  نزیکیەکــی  ئــەو ئەکــرد  دەکردینــەوە،  کــۆی  زۆر  نزیکیەکــی  ئەکــرد 
ئەکتــەرە خێــرا دەیزانــی مــن چیــم دەوێــت لەشــانۆدا، ئەکتــەرە خێــرا دەیزانــی مــن چیــم دەوێــت لەشــانۆدا، 
شــانۆییەکەی  گوتــارە  نهێنــی  بــەرەو  کارەکــە  شــانۆییەکەی بۆیــە  گوتــارە  نهێنــی  بــەرەو  کارەکــە  بۆیــە 
ــەر و تێگەیشــتن  ــەی ئەکت ــک متمان ــن، هــەر کاتێ ــەر و تێگەیشــتن دەبردی ــەی ئەکت ــک متمان ــن، هــەر کاتێ دەبردی
لەگوتــارە شــانۆییەکە ئامادەبوونــی هەبــوو دەتوانیــت لەگوتــارە شــانۆییەکە ئامادەبوونــی هەبــوو دەتوانیــت 
ئــەوە ئەنجــام بدەیــت کــە بیــری لــێ دەکەیتــەوە، دەزانــم ئــەوە ئەنجــام بدەیــت کــە بیــری لــێ دەکەیتــەوە، دەزانــم 
بیرکردنــەوە وابەســتەی تێگەیشــتنی ئێمەیــە لەشــانۆدا، بیرکردنــەوە وابەســتەی تێگەیشــتنی ئێمەیــە لەشــانۆدا، 
بۆیــە دەکرێــت بزانیــن ئێمــە لەشــانۆدا چــی دەکەیــن و بۆیــە دەکرێــت بزانیــن ئێمــە لەشــانۆدا چــی دەکەیــن و 
ــەوە پرســیار  ــن، جــا خــۆ ئ ــگاو دەنێی ــەرەو کــوێ هەن ــەوە پرســیار ب ــن، جــا خــۆ ئ ــگاو دەنێی ــەرەو کــوێ هەن ب
نیــە هێنــدەی تێگەیشــتنێکە بــۆ ســەر لەنــوێ چوونــەوە نیــە هێنــدەی تێگەیشــتنێکە بــۆ ســەر لەنــوێ چوونــەوە 
نــاو هۆڵــی شــانۆ و دەســتکردن بــە کارێکــی نــوێ، تەواو نــاو هۆڵــی شــانۆ و دەســتکردن بــە کارێکــی نــوێ، تەواو 
دوور کەوتنــەوە بێــت لــەو فەزایــەی پێشــوو بــۆ ئــەوەی دوور کەوتنــەوە بێــت لــەو فەزایــەی پێشــوو بــۆ ئــەوەی 
بتوانیــن ڕووبــەری بەتاڵــی تیــا بنوســینەوە، گــەر وامــان بتوانیــن ڕووبــەری بەتاڵــی تیــا بنوســینەوە، گــەر وامــان 

ــە. ــی پڕۆڤ ــەوە هۆڵ ــاکات بچین ــرد پێویســت ن ــە.نەک ــی پڕۆڤ ــەوە هۆڵ ــاکات بچین ــرد پێویســت ن نەک
*قەیرانــی مرۆیــی لەســەر ســنووری بێــالڕووس وای *قەیرانــی مرۆیــی لەســەر ســنووری بێــالڕووس وای 
لێکردیــن بزانیــن کۆچکــردن هەندێــک ڕێــگای تێدایــە، لێکردیــن بزانیــن کۆچکــردن هەندێــک ڕێــگای تێدایــە، 
ماڵەکــەت بەجێدەهێڵیــت و پێــش ئــەوەی بگەیتــە ئــەوێ ماڵەکــەت بەجێدەهێڵیــت و پێــش ئــەوەی بگەیتــە ئــەوێ 
بڵــێ  پــێ  شــتێکمان  دەکرێــت  دەبیــت،  بڵــێ ســەرگەردان  پــێ  شــتێکمان  دەکرێــت  دەبیــت،  ســەرگەردان 

دەربــارەی ئــەم ڕێگایــە؟ دەربــارەی ئــەم ڕێگایــە؟ 
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- ئەزموونــی بــێ ماڵــی ســەفەرێکی درێــژە لــە شــا - ئەزموونــی بــێ ماڵــی ســەفەرێکی درێــژە لــە شــا 
ــدەکات، ســەفەرێک پێویســتە ڕوو  ــەوە دەســت پێ ــدەکات، ســەفەرێک پێویســتە ڕوو ئۆدیب ــەوە دەســت پێ ئۆدیب
ــەوە بــۆ مــاڵ  ــدا دەبێــت بزانیــن گەڕان ــەدات، کــە ڕووی ــەوە بــۆ مــاڵ ن ــدا دەبێــت بزانیــن گەڕان ــەدات، کــە ڕووی ن
ســۆفۆکلیس  لەدیــدی  ئەگــەر  تراژیدیایــە،  ســۆفۆکلیس خوڵقاندنــی  لەدیــدی  ئەگــەر  تراژیدیایــە،  خوڵقاندنــی 
بینــەوە  نزیــک  گەڕانەوەیــە  ئــەو  ڕەمــزی  مانــای  بینــەوە و  نزیــک  گەڕانەوەیــە  ئــەو  ڕەمــزی  مانــای  و 
دەبێــت بڵێیــن گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ، کوشــتنی بــاوک و دەبێــت بڵێیــن گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ، کوشــتنی بــاوک و 
سێکســکردنە لەگــەڵ دایــک، کــە بــە کوێریــی کۆتایــی سێکســکردنە لەگــەڵ دایــک، کــە بــە کوێریــی کۆتایــی 
دێــت، بــە واتایەکیتــر گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ بەواتــای کۆتایی دێــت، بــە واتایەکیتــر گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ بەواتــای کۆتایی 
خەونێــک کــە نەیەلیــت شــانۆت لەنــاو بمرێــت، بــەاڵم خەونێــک کــە نەیەلیــت شــانۆت لەنــاو بمرێــت، بــەاڵم 
گەڕانــەوە کوشــتنی شــانۆیە لەمنــدا، کاتێــک دەرفەتــی گەڕانــەوە کوشــتنی شــانۆیە لەمنــدا، کاتێــک دەرفەتــی 
کاری شــانۆییت نــەدرا ئیتــر چاوەرێــی مــن چیبکــەم، تــۆ کاری شــانۆییت نــەدرا ئیتــر چاوەرێــی مــن چیبکــەم، تــۆ 
دەزانــی ئــەوە ئەخالقــی هەمــوو سیســتەمە فاشــیەکانی دەزانــی ئــەوە ئەخالقــی هەمــوو سیســتەمە فاشــیەکانی 
ــە  ــی ســۆڤیەت ل ــی خــۆی یەکێت ــە، وەک چــۆن کات ــە دنیای ــی ســۆڤیەت ل ــی خــۆی یەکێت ــە، وەک چــۆن کات دنیای
١9٤9١9٤9 لەرێگــەی وەزارەتــی کولتــور یەکــەم کۆنفرانســی  لەرێگــەی وەزارەتــی کولتــور یەکــەم کۆنفرانســی 
شــانۆکارانی ســاز کــردووە، ئــەم کۆنفرانســە دەبێتــە شــانۆکارانی ســاز کــردووە، ئــەم کۆنفرانســە دەبێتــە 
هــۆی یەکــەم مەترســیەکانی کۆمۆنیــزم بــۆ ســەر شــانۆ، هــۆی یەکــەم مەترســیەکانی کۆمۆنیــزم بــۆ ســەر شــانۆ، 
سۆسیالیســتیدا  واقعــی  لەخزمەتــی  شــانۆ  سۆسیالیســتیدا کەدەبێــت  واقعــی  لەخزمەتــی  شــانۆ  کەدەبێــت 
دەربکەوێت، بۆیە زۆر شــانۆنامەی شانۆنووســان ئیدی دەربکەوێت، بۆیە زۆر شــانۆنامەی شانۆنووســان ئیدی 
دەکەونــە نــاو هێلــی ســوورەوە، لەوانــە شــانۆنامەکانی دەکەونــە نــاو هێلــی ســوورەوە، لەوانــە شــانۆنامەکانی 

میتســکیێڤیچا و کراشینیســکی وڤیسپیانیســکی.میتســکیێڤیچا و کراشینیســکی وڤیسپیانیســکی.
* بۆچــی ناچــار بوویــت ئــەو الدێیە جوانە و کولتوری * بۆچــی ناچــار بوویــت ئــەو الدێیە جوانە و کولتوری 
نایــاب و دەوڵەمەنــد و لــە کۆتاییــدا کارەکانــت، ئــەو نایــاب و دەوڵەمەنــد و لــە کۆتاییــدا کارەکانــت، ئــەو 
ــرد،  ــدا کارت دەک ــە تێی ــت ک ــە بەجێبهێڵی ــە هونەریی ــرد، ژینگ ــدا کارت دەک ــە تێی ــت ک ــە بەجێبهێڵی ــە هونەریی ژینگ
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چــی ڕوویــدا؟چــی ڕوویــدا؟
- نیشــتمان شــوێنێک نیــە بــە ئاســانی جێــی بێلیــت، - نیشــتمان شــوێنێک نیــە بــە ئاســانی جێــی بێلیــت، 
بەســەر  کاریگــەری  کولتــوور  و  سرووشــت  بەســەر لــەوێ  کاریگــەری  کولتــوور  و  سرووشــت  لــەوێ 
پێکهاتــەی هونــەری تــۆووە هەیــە، پەیوەندیــت لەگــەڵ پێکهاتــەی هونــەری تــۆووە هەیــە، پەیوەندیــت لەگــەڵ 
بینەرەکــەت لەوێوەدەســت پێــدەکات، نمایشــی شــانۆیی بینەرەکــەت لەوێوەدەســت پێــدەکات، نمایشــی شــانۆیی 
پــردی پەرینەوەتــە لەگــەڵ کۆمەڵــگا، کاتێــک نیشــتمان پــردی پەرینەوەتــە لەگــەڵ کۆمەڵــگا، کاتێــک نیشــتمان 
جێدێلیــت یەکــەم خەمــی گــەورەت ئەوەیــە ئیــدی دەبێــت جێدێلیــت یەکــەم خەمــی گــەورەت ئەوەیــە ئیــدی دەبێــت 
ــەو کولتــورەی بــۆی دەچیــت بتوانیــت تێــی بگەیــت و  ــەو کولتــورەی بــۆی دەچیــت بتوانیــت تێــی بگەیــت و ئ ئ
لەگــەڵ زمانەکــەی پەیوەنــدی بخوڵقێنیــت، هەموو شــتێک لەگــەڵ زمانەکــەی پەیوەنــدی بخوڵقێنیــت، هەموو شــتێک 
بــۆ تــۆ نامۆیــە، ســەرەتا چەندیــن ســاڵت پێویســتە لەنــاو بــۆ تــۆ نامۆیــە، ســەرەتا چەندیــن ســاڵت پێویســتە لەنــاو 
دۆخــی بێدەنگیــدا خەریکــی زمــان و خوێندنــەوە بیت، بۆ دۆخــی بێدەنگیــدا خەریکــی زمــان و خوێندنــەوە بیت، بۆ 
ئــەوەی بتوانیــت خــۆت ڕێکبخەیــت، بۆیــە ســەفەرکردن ئــەوەی بتوانیــت خــۆت ڕێکبخەیــت، بۆیــە ســەفەرکردن 
لەنیشــتمان شــتێک نیــە بــە ئاســانی بتوانیــت بریــاری تیــا لەنیشــتمان شــتێک نیــە بــە ئاســانی بتوانیــت بریــاری تیــا 
بدەیــت، هەڵبــەت قســەی مــن لەســەر کەســی شــانۆکارە، بدەیــت، هەڵبــەت قســەی مــن لەســەر کەســی شــانۆکارە، 
ــی و  ــەت میدیای ــودراوی وێن ــە فری ــک ک ــەک مرۆڤگەلێ ــی و ن ــەت میدیای ــودراوی وێن ــە فری ــک ک ــەک مرۆڤگەلێ ن

فیلمــە بازرگانــی و پۆرنەکانــن.   فیلمــە بازرگانــی و پۆرنەکانــن.   
مافــی  تــۆ  ســەرەتا،  پرســیاری  بــۆ  مافــی *بابگەڕێینــەوە  تــۆ  ســەرەتا،  پرســیاری  بــۆ  *بابگەڕێینــەوە 
پەنابەریــت وەدەســت نەهێنــا، بــەاڵم دەزانــم تــۆ تەســلیم پەنابەریــت وەدەســت نەهێنــا، بــەاڵم دەزانــم تــۆ تەســلیم 
نابیــت، چاوەڕوانــی چــی دەکەیــت لــە پۆڵەنــدا؟ دەتەوێــت نابیــت، چاوەڕوانــی چــی دەکەیــت لــە پۆڵەنــدا؟ دەتەوێــت 

چــۆن بژیــت لێــرە؟ چــی دەکەیــت؟چــۆن بژیــت لێــرە؟ چــی دەکەیــت؟
- دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرەتایەکی زۆر دوورتــر، - دەبێــت بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرەتایەکی زۆر دوورتــر، 
کاتێــک خــەون دەبینیــن، ئایــا ئەکرێــت کــە خەونەکــە کاتێــک خــەون دەبینیــن، ئایــا ئەکرێــت کــە خەونەکــە 
نەهاتــە دی، ئێمــە تەســلیم بیــن؟ دنیــای خــەون گەڕانــە نەهاتــە دی، ئێمــە تەســلیم بیــن؟ دنیــای خــەون گەڕانــە 
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بــەدوای ئــەوەی نایەتــە دی، چــۆن وا دەکەیــن ئەوەیــان بــەدوای ئــەوەی نایەتــە دی، چــۆن وا دەکەیــن ئەوەیــان 
بێتــە دی، ئــەوە ئارامگریەکــی زۆری پێویســتە، پێویســتە بێتــە دی، ئــەوە ئارامگریەکــی زۆری پێویســتە، پێویســتە 
تــوڕە نەبیــن، برینەکانمــان ببەینــە نــاو شــانۆ، تــا بتوانیــن تــوڕە نەبیــن، برینەکانمــان ببەینــە نــاو شــانۆ، تــا بتوانیــن 
دیالۆگــی کولتــوری بخولقێنیــن، توڕەبــوون کاری ئێمــە دیالۆگــی کولتــوری بخولقێنیــن، توڕەبــوون کاری ئێمــە 
نیــە، لەچــی تــووڕە بیــن لــەوەی ڕوو دەدات؟ جــا بــۆ نیــە، لەچــی تــووڕە بیــن لــەوەی ڕوو دەدات؟ جــا بــۆ 
ڕوو نــەدات، دنیــا شــتێکی تیــا مــاوە ڕوو نــەدات؟ تــا ڕوو نــەدات، دنیــا شــتێکی تیــا مــاوە ڕوو نــەدات؟ تــا 
مــن بڵێــم ئــەوە چیــە لەژیانــی مــن ڕوو دەدات؟ هیــچ مــن بڵێــم ئــەوە چیــە لەژیانــی مــن ڕوو دەدات؟ هیــچ 
شکســپیر  شــانۆنامەکانی  هێنــدەی  لەئێســتادا  شکســپیر شــتێک  شــانۆنامەکانی  هێنــدەی  لەئێســتادا  شــتێک 
بەڕاســتی  هــەر  نیــە،  نزیــک  هاوچــەرخ  بەڕاســتی لەمرۆڤــی  هــەر  نیــە،  نزیــک  هاوچــەرخ  لەمرۆڤــی 
ئێمــە لەســەردەمی تراژیدیــادا دەژیــن، ئەگــەر لەگــەڵ ئێمــە لەســەردەمی تراژیدیــادا دەژیــن، ئەگــەر لەگــەڵ 
شــانۆنامەکانی یۆرپیــدس تراژیدیــا کۆتایــی هــات بەپێــی شــانۆنامەکانی یۆرپیــدس تراژیدیــا کۆتایــی هــات بەپێــی 
لۆژیکــی ســوکرات بــۆ تراژیدیــا کەوتینــە نــاو فەزایــەک لۆژیکــی ســوکرات بــۆ تراژیدیــا کەوتینــە نــاو فەزایــەک 
ــا لەفۆڕمــە کالســیک و گریکیەکــەی بــەرەو  ــا لەفۆڕمــە کالســیک و گریکیەکــەی بــەرەو کــە تراژیدی کــە تراژیدی
وەکــو  کارەکتەرەکانــی  بەهــۆی  دەچــوو،  وەکــو کۆتایــی  کارەکتەرەکانــی  بەهــۆی  دەچــوو،  کۆتایــی 
ئەلیکتــرا و ژنانــی تــەڕوادە، بــەاڵم ئێمــە ئێســتە لەبەردەم ئەلیکتــرا و ژنانــی تــەڕوادە، بــەاڵم ئێمــە ئێســتە لەبەردەم 
بــە  پێویســتمان  مرۆڤدایــن،  ڕاســتەقینەی  بــە تراژیدیــای  پێویســتمان  مرۆڤدایــن،  ڕاســتەقینەی  تراژیدیــای 
یاخــی بوونــی ئەنتیگۆنــا هەیــە لــەوەی دەبێــت ئەو تەرمە یاخــی بوونــی ئەنتیگۆنــا هەیــە لــەوەی دەبێــت ئەو تەرمە 
بنێژرێــت، ژمــارەی تەرمــی کوردەکانــی ســنوری پۆڵەندا بنێژرێــت، ژمــارەی تەرمــی کوردەکانــی ســنوری پۆڵەندا 
بشــنێژرێن،  تەرمــەکان  نایەڵــن  چەنــدە؟  بشــنێژرێن، بیالرووســیا  تەرمــەکان  نایەڵــن  چەنــدە؟  بیالرووســیا 
دەســەاڵت  لەبــەردەم  ئەنتیگۆنــا  نەبــوو  ئــەوە  دەســەاڵت هــەر  لەبــەردەم  ئەنتیگۆنــا  نەبــوو  ئــەوە  هــەر 
بنێژرێــت«  ئــەم تەرمــە  بــوو ووتــی »دەبێــت  بنێژرێــت« یاخــی  ئــەم تەرمــە  بــوو ووتــی »دەبێــت  یاخــی 
ــەوە نیــن بــۆ ســەردەمی  ــەوە نیــن بــۆ ســەردەمی ئاخــۆ ئێمــە لەئێســتادا لەگەڕان ئاخــۆ ئێمــە لەئێســتادا لەگەڕان
تراژیدیــا، هەڵبــەت تراژیدیــا بەتــەواوی مانــا شــانۆیی تراژیدیــا، هەڵبــەت تراژیدیــا بەتــەواوی مانــا شــانۆیی 
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ــرە شــوێنی ســەلماندنی  ــە ئێ ــرە شــوێنی ســەلماندنی و فەلســەفیەکانیەوە، ڕەنگ ــە ئێ و فەلســەفیەکانیەوە، ڕەنگ
ئــەوە  دەکات  پێویســت  بــەاڵم  نەبێــت،  قســەیەم  ئــەوە ئــەو  دەکات  پێویســت  بــەاڵم  نەبێــت،  قســەیەم  ئــەو 
ــا  ــا دنی ــاو ڕووبــەری نمایشــی شــانۆیی، ت ــا بگوازمــەوە ن ــا دنی ــاو ڕووبــەری نمایشــی شــانۆیی، ت بگوازمــەوە ن
تێبــگات ئیــدی ئێمــە لەســەردەمی تراژیدیــادا دەژیــن. تێبــگات ئیــدی ئێمــە لەســەردەمی تراژیدیــادا دەژیــن. 
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نیشتمانی ڕاستەقینەی من شانۆیەنیشتمانی ڕاستەقینەی من شانۆیە

ئەم گفتوگۆیە وەالمی کۆمەڵێک پرسیاری رۆژنامەنووس ئەم گفتوگۆیە وەالمی کۆمەڵێک پرسیاری رۆژنامەنووس 
ــە، کــە ئاراســتەی  ــن« ـ ــد »ســەاڵح حەمــە ئەمی ــە، کــە ئاراســتەی و هونەرمەن ــن« ـ ــد »ســەاڵح حەمــە ئەمی و هونەرمەن
ئێمــەی کردبــوو، لــە ئــەدەب و هونــەری کوردســتانی نــوێ ئێمــەی کردبــوو، لــە ئــەدەب و هونــەری کوردســتانی نــوێ 

ژمــارە ژمــارە ١٢٢9١٢٢9 بــالو بۆتــەوە. بــالو بۆتــەوە.

*دوای ئــەم چەنــد ســاڵە لــە دوورکەوتنــەوەت لــە *دوای ئــەم چەنــد ســاڵە لــە دوورکەوتنــەوەت لــە 
کەرکــوک چــۆن دەڕوانيتــە ئەزموونەکانــی ئەو ماوەيەی کەرکــوک چــۆن دەڕوانيتــە ئەزموونەکانــی ئەو ماوەيەی 

ــە کەرکــوک کاری شــانۆييت ئەنجــام داوە ؟  ــە کەرکــوک کاری شــانۆييت ئەنجــام داوە ؟ ل ل
- کاتێــک خاوەنــی پــرۆژەی ســتراتیژی بوویــت دەبێت - کاتێــک خاوەنــی پــرۆژەی ســتراتیژی بوویــت دەبێت 
بــەو ئاســتە کار بکەیــت کــە بتوانیــت زەمینــە بــۆ داهاتــوو بــەو ئاســتە کار بکەیــت کــە بتوانیــت زەمینــە بــۆ داهاتــوو 
بخوڵقێنیــت، بۆیــە ئــەوەی مــن لەڕابــردوو ئەنجاممــدا بــۆ بخوڵقێنیــت، بۆیــە ئــەوەی مــن لەڕابــردوو ئەنجاممــدا بــۆ 
داهاتــووی ئــەم شــانۆیە بــوو، تاوەکــو نــەوەی نــوێ داهاتــووی ئــەم شــانۆیە بــوو، تاوەکــو نــەوەی نــوێ 
بتوانێــت بــە فــۆڕم و بیرکردنەوەیەکــی جیاوازتــر کاری بتوانێــت بــە فــۆڕم و بیرکردنەوەیەکــی جیاوازتــر کاری 
شــانۆیی بــکات، مــەرج نیــە جیــاواز بــوون باشــترین شــانۆیی بــکات، مــەرج نیــە جیــاواز بــوون باشــترین 
ــن و  ــەک کار نەکەی ــن وەک ی ــە فێربی ــەالم گرنگ ــت، ب ــن و بێ ــەک کار نەکەی ــن وەک ی ــە فێربی ــەالم گرنگ ــت، ب بێ
بتوانیــن ســیمای خۆمــان لەکارکــردن دەســت نیشــان بتوانیــن ســیمای خۆمــان لەکارکــردن دەســت نیشــان 
بکەیــن، هــەر کاتێــک توانیمــان لەوانیتر نەچین، ئەوســاتە بکەیــن، هــەر کاتێــک توانیمــان لەوانیتر نەچین، ئەوســاتە 
ــەو  ــن، ئ ــەکاری شــانۆیی وەدەســت دێنی ــی ل ــە فرەی ــەو ئێم ــن، ئ ــەکاری شــانۆیی وەدەســت دێنی ــی ل ــە فرەی ئێم
دەمــە بینــەر بەپێــی چێــژ و بیرکردنــەوەی خــۆی بریــار دەمــە بینــەر بەپێــی چێــژ و بیرکردنــەوەی خــۆی بریــار 
دەدات بــەرەو کاری کام شــانۆکار بــڕوات، ئێمــە نابێــت دەدات بــەرەو کاری کام شــانۆکار بــڕوات، ئێمــە نابێــت 
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یــەک فــۆڕم بســەپێنینە ســەر شــانۆ تــا بینەریــش ناچــار یــەک فــۆڕم بســەپێنینە ســەر شــانۆ تــا بینەریــش ناچــار 
ــە  ــەک نی ــت، پڕۆژەی ــە شــانۆ بزانێ ــەوە ب ــا ئ ــن تەنی ــە بکەی ــەک نی ــت، پڕۆژەی ــە شــانۆ بزانێ ــەوە ب ــا ئ ــن تەنی بکەی
ــدەی پێشــنیاری  ــی شــانۆ، هن ــۆ ڕزگارکردن ــدەی پێشــنیاری لەشــانۆدا ب ــی شــانۆ، هن ــۆ ڕزگارکردن لەشــانۆدا ب
جیــاواز هەیــە بــۆ شــانۆ، ئــەوەی منیــش لەڕابــردوو جیــاواز هەیــە بــۆ شــانۆ، ئــەوەی منیــش لەڕابــردوو 
ئەنجاممــداوە هەوڵێکــە کــە زادەی تێگەیشــتنی مــن بــووە ئەنجاممــداوە هەوڵێکــە کــە زادەی تێگەیشــتنی مــن بــووە 
لەشــانۆ ســەرەنجام وەک فۆڕمێکیتــر و جیــاواز لــەکاری لەشــانۆ ســەرەنجام وەک فۆڕمێکیتــر و جیــاواز لــەکاری 
شــانۆی دەرکەوتــووە تــا زەمینەیەکــی پتــەو بــۆ داهاتــوو شــانۆی دەرکەوتــووە تــا زەمینەیەکــی پتــەو بــۆ داهاتــوو 

بخوڵقێنێــت.بخوڵقێنێــت.
*بەپیــی ئــاگاداری بەڕێزتــان ئێســتا چــۆن ئەڕوانيتــە *بەپیــی ئــاگاداری بەڕێزتــان ئێســتا چــۆن ئەڕوانيتــە 
بزوتنــەوەی شــانۆی کــوردی لــە کەرکوک، دوای ئەوەی بزوتنــەوەی شــانۆی کــوردی لــە کەرکوک، دوای ئەوەی 
شــانۆکارێکی  چەنــد  ســپاردە  خۆتــت  شــانۆکارێکی مەشــخەڵەکەی  چەنــد  ســپاردە  خۆتــت  مەشــخەڵەکەی 

گەنــج ؟گەنــج ؟
نەتوانیــت  و  بیــت  شــوێنێک  لــەدەرەوەی  کاتێــک  نەتوانیــت -  و  بیــت  شــوێنێک  لــەدەرەوەی  کاتێــک   -
کارەکان ببینیــت، هەمــوو قســەکردنێک زادەی هەواڵــە و کارەکان ببینیــت، هەمــوو قســەکردنێک زادەی هەواڵــە و 
ســنوری هەواڵەکــە تێناپەڕێنێــت، بۆیــە بــۆ مــن ســەختە ســنوری هەواڵەکــە تێناپەڕێنێــت، بۆیــە بــۆ مــن ســەختە 
بتوانــم لــەو بارەیــەوە قســە بکــەم، چونکــە خــۆم لــەوێ بتوانــم لــەو بارەیــەوە قســە بکــەم، چونکــە خــۆم لــەوێ 
ــا  ــن هەمــوو زانیاریەکــم تەنی ــم کارەکان چۆن ــم، نازان ــا نی ــن هەمــوو زانیاریەکــم تەنی ــم کارەکان چۆن ــم، نازان نی
ئەوەیــە کــە هەواڵــی کارەکان ئەبیســتم، ڕەنگــە شــتەکان ئەوەیــە کــە هەواڵــی کارەکان ئەبیســتم، ڕەنگــە شــتەکان 
لەســنوری ئومێــد دەرنەچــن، کاتێــک بزووتنەوەیەکــی لەســنوری ئومێــد دەرنەچــن، کاتێــک بزووتنەوەیەکــی 
شــانۆیی گەنجــان لەئــارادا بێــت ئــەوە ئومێدێکــی گرنگــی شــانۆیی گەنجــان لەئــارادا بێــت ئــەوە ئومێدێکــی گرنگــی 
ــە  ــگ بەردەوامــی و لەیەکنەچوون ــەاڵم گرن ــە، ب ــە کارکردن ــگ بەردەوامــی و لەیەکنەچوون ــەاڵم گرن ــە، ب کارکردن
تــا بتوانــن فــرە خاســیەتی بــۆ شــانۆ بنیــات بنێــن، چونکــە تــا بتوانــن فــرە خاســیەتی بــۆ شــانۆ بنیــات بنێــن، چونکــە 
یەکێــک لەگرفتەکانــی شــانۆی ئێمــە لەیەکتــر چوونــە یەکێــک لەگرفتەکانــی شــانۆی ئێمــە لەیەکتــر چوونــە 
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نــەک لەیەکتــر نەچــوون، هــەر ئــەو هــۆکارە لەژیاندا منی نــەک لەیەکتــر نەچــوون، هــەر ئــەو هــۆکارە لەژیاندا منی 
کــردە دەرهێنــەری شــانۆیی، کاتێــک بینیــم لەیەکچــوون کــردە دەرهێنــەری شــانۆیی، کاتێــک بینیــم لەیەکچــوون 
هەبــوو مــن چێــژم لەشــانۆیەکیتر دەبینــی ئــەو شــانۆیەم هەبــوو مــن چێــژم لەشــانۆیەکیتر دەبینــی ئــەو شــانۆیەم 
نەبینــی، بۆیــە خــۆم هەوڵمــدا کاری بــۆ بکــەم، بــۆ ئەوەی نەبینــی، بۆیــە خــۆم هەوڵمــدا کاری بــۆ بکــەم، بــۆ ئەوەی 
شــانۆیەک هەبێــت جیــاواز لــەوەی هەیــە هیــچ گرنــگ شــانۆیەک هەبێــت جیــاواز لــەوەی هەیــە هیــچ گرنــگ 
نیــە کاری تــۆ لەهــی کــەس باشــتر بێــت گرنــگ ئەوەیــە نیــە کاری تــۆ لەهــی کــەس باشــتر بێــت گرنــگ ئەوەیــە 
بەرهەمــی بیرکردنــەوەی خــۆت بێــت و لەهــی کــەس بەرهەمــی بیرکردنــەوەی خــۆت بێــت و لەهــی کــەس 
نەچێــت، ئــەوە بــۆ مــن ئەفســوونی ڕاســتەقینەی شــانۆیە نەچێــت، ئــەوە بــۆ مــن ئەفســوونی ڕاســتەقینەی شــانۆیە 
ژيانــت  هەنــدەران  لــە  ســاڵەی  چەنــد  ئــەم  ژيانــت *دوای  هەنــدەران  لــە  ســاڵەی  چەنــد  ئــەم  *دوای 
بردەســەر، تاراوگــە چــی بــۆ ئەزموونــە شــانۆييەکەت بردەســەر، تاراوگــە چــی بــۆ ئەزموونــە شــانۆييەکەت 

؟ ؟زيادکــرد  زيادکــرد 
کۆمــاری  هاواڵتیەکــی  کــرد  هەســتت  کــە  تــۆ  کۆمــاری -  هاواڵتیەکــی  کــرد  هەســتت  کــە  تــۆ   -
شــانۆییت نیشــتمانی تــۆ لەســنوری والتەکانــەوە دەســت شــانۆییت نیشــتمانی تــۆ لەســنوری والتەکانــەوە دەســت 
پێنــاکات، نیشــتمانی ڕاســتەقینەی مــن شــانۆیە، هــەر پێنــاکات، نیشــتمانی ڕاســتەقینەی مــن شــانۆیە، هــەر 
کاتێــک ئــەو دەرفەتــە هاتــە پێشــەوە دەبێــت نەوەســتیت کاتێــک ئــەو دەرفەتــە هاتــە پێشــەوە دەبێــت نەوەســتیت 
و کار بکەیــت، چــوار ســاڵی ژیانــی مــن لــە پۆڵەنــدا و کار بکەیــت، چــوار ســاڵی ژیانــی مــن لــە پۆڵەنــدا 
هــەوڵ و کۆششــێکی زۆری ویســت ســەرەتا لــەوەی هــەوڵ و کۆششــێکی زۆری ویســت ســەرەتا لــەوەی 
ڕووبــەرووی ســەخترین زمــان دەبمــەوە کــە زمانــی ڕووبــەرووی ســەخترین زمــان دەبمــەوە کــە زمانــی 
زۆری  ســااڵنێکی  زمــان  فێربوونــی  بۆیــە  زۆری پۆڵەندیــە،  ســااڵنێکی  زمــان  فێربوونــی  بۆیــە  پۆڵەندیــە، 
تەمەنــی بــردم تــا بتوانــم لەنــاو ئــەو شــانۆ گرنــگ و تەمەنــی بــردم تــا بتوانــم لەنــاو ئــەو شــانۆ گرنــگ و 
دەوڵەمەنــدەی خۆرئــاوا لەســەر پێــی خــۆم بووەســتم دەوڵەمەنــدەی خۆرئــاوا لەســەر پێــی خــۆم بووەســتم 
و بوێــری ئــەوەم هەبێــت بیــر لەکارکــردن بکەمــەوە، و بوێــری ئــەوەم هەبێــت بیــر لەکارکــردن بکەمــەوە، 
ــن  ــک لەهــەرە دیارتری ــەت کارکــردن لەگــەڵ یەکێ ــن بەتایب ــک لەهــەرە دیارتری ــەت کارکــردن لەگــەڵ یەکێ بەتایب
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ئەکتەرانی شــانۆی پۆڵەندی، ئەوە بۆ خۆی سەرکێشــی ئەکتەرانی شــانۆی پۆڵەندی، ئەوە بۆ خۆی سەرکێشــی 
ــوو لەگــەڵ  ــەوە ب ــوو، ئ ــوو لەگــەڵ و بوێریەکــی زۆری پێویســت ب ــەوە ب ــوو، ئ و بوێریەکــی زۆری پێویســت ب
یۆوانــا  پۆڵەنــدی  ناســراوی  پێرفۆرمێــری  و  یۆوانــا ئەکتــەر  پۆڵەنــدی  ناســراوی  پێرفۆرمێــری  و  ئەکتــەر 
دوو  بریارمانــدا  زۆر  گفتوگۆیەکــی  دوای  دوو ســارنێچکا  بریارمانــدا  زۆر  گفتوگۆیەکــی  دوای  ســارنێچکا 
ــەدوای نمایشــکردنی  ــن، ب ــەدوای نمایشــکردنی پێرفۆرمانــس پێشــکەش بکەی ــن، ب پێرفۆرمانــس پێشــکەش بکەی
لــە شــاری کرۆســنۆ ئــەو شــەرەفەم بەرکــەوت بتوانیــن لــە شــاری کرۆســنۆ ئــەو شــەرەفەم بەرکــەوت بتوانیــن 
ــن، کــە  ــداش نمایشــی بکەی ــی پۆڵەن ــن، کــە لەوارشــۆی پایتەخت ــداش نمایشــی بکەی ــی پۆڵەن لەوارشــۆی پایتەخت
ــە گرنگــەوە باســیان  ــە گرنگــەوە باســیان رۆژنامــە و ســایتە شــانۆییەکان ب رۆژنامــە و ســایتە شــانۆییەکان ب
ــم  ــەوەی خوێندن ــەی ئێمــە کــرد، ســەرباری ئ ــەو هەوڵ ــم ل ــەوەی خوێندن ــەی ئێمــە کــرد، ســەرباری ئ ــەو هەوڵ ل
لــە خوێندنــگای دراماتۆرگــی لەژێردەســتی دراماتۆرگــی لــە خوێندنــگای دراماتۆرگــی لەژێردەســتی دراماتۆرگــی 
تــر  ئاســۆیەکی  پاویــگا،  ئارتــور  پۆڵەنــدی  تــر ناســراوی  ئاســۆیەکی  پاویــگا،  ئارتــور  پۆڵەنــدی  ناســراوی 
بــوو بــۆ تێگەیشــتنی جیــاواز و لــە یەکنەچوونــی زیاتــر بــوو بــۆ تێگەیشــتنی جیــاواز و لــە یەکنەچوونــی زیاتــر 
ال تۆختــر کردمــەوە، ئــەوە ســەرباری کارکردنــم لــە ال تۆختــر کردمــەوە، ئــەوە ســەرباری کارکردنــم لــە 
دیارتریــن  لــە  دەنــگ  و  جەســتە  راهێنانــی  دیارتریــن کۆرســی  لــە  دەنــگ  و  جەســتە  راهێنانــی  کۆرســی 
شــانۆکانی شــاری وارشــۆ بــە نــاوی شــانۆی هاوبــەش شــانۆکانی شــاری وارشــۆ بــە نــاوی شــانۆی هاوبــەش 
ــەو  ــوو ل ــن لــە داهات ــد کــە بتوانی ــەو ئاســۆیەکیتری خولقان ــوو ل ــن لــە داهات ــد کــە بتوانی ئاســۆیەکیتری خولقان
شــانۆییەکەمان  بزووتنــەوە  بــە  ســوود  شــانۆییەکەمان ئەزموونــە  بزووتنــەوە  بــە  ســوود  ئەزموونــە 

بگەیەنیــن.بگەیەنیــن.
* لێــرەدا ئــارەزوو ئەکەيــن تيشــکێک بخەيتــە ســەر * لێــرەدا ئــارەزوو ئەکەيــن تيشــکێک بخەيتــە ســەر 

ئەزموونــە عەمەلــی و تيۆرييــە شــانۆييەکانت؟ئەزموونــە عەمەلــی و تيۆرييــە شــانۆييەکانت؟
لەبــارەی  کتێبێکــم  خەریکــی  زۆرە  ســاالنێکی  لەبــارەی -  کتێبێکــم  خەریکــی  زۆرە  ســاالنێکی   -
شــانۆی پۆڵەنــدی، کاتێــک فێــری زمانــی پۆلەنــدی بــووم شــانۆی پۆڵەنــدی، کاتێــک فێــری زمانــی پۆلەنــدی بــووم 
تێگەیشــتم دەبێــت ســەر لەنــوێ بــەو کتێبــەدا بچمــەوە، تێگەیشــتم دەبێــت ســەر لەنــوێ بــەو کتێبــەدا بچمــەوە، 
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بۆیــە بــەردەوام کاری تیــا دەکــەم و کتێبەکــەش تایبەتــە بۆیــە بــەردەوام کاری تیــا دەکــەم و کتێبەکــەش تایبەتــە 
بە ســەد ســاڵەی شــانۆی پۆڵەندی لەســەدەی بیســتەمدا، بە ســەد ســاڵەی شــانۆی پۆڵەندی لەســەدەی بیســتەمدا، 
ســەرباری ئــەوەی کتێبێکــم تــەواو کــردووە بەنــاوی ســەرباری ئــەوەی کتێبێکــم تــەواو کــردووە بەنــاوی 
فەلســەفە و شــانۆ، لەئێســتادا خەریکــی پالندانانــم بــۆ فەلســەفە و شــانۆ، لەئێســتادا خەریکــی پالندانانــم بــۆ 
دەرهێنانــی شــانۆگەری »شــێتەکەی کاتژمێــر دەرهێنانــی شــانۆگەری »شــێتەکەی کاتژمێــر ٤:٤8٤:٤8« ی « ی 
ســارە کەیــن بــە زمانــی پۆلەنــدی، لەرێــی ســینۆگرافیای ســارە کەیــن بــە زمانــی پۆلەنــدی، لەرێــی ســینۆگرافیای 
لەنێــوان  خۆکوشــتن  گرفتــی  تــا  کوردیــەوە،  لەنێــوان مالــی  خۆکوشــتن  گرفتــی  تــا  کوردیــەوە،  مالــی 
کولتــوری خۆرهــەالت و خــۆر ئــاوا بخەینــە ڕوو، ئــەوە کولتــوری خۆرهــەالت و خــۆر ئــاوا بخەینــە ڕوو، ئــەوە 
ــەالم ســات و  ــت، ب ــم دەبێ ــرۆژەی پراکتیکی ــن پ ــەالم ســات و تازەتری ــت، ب ــم دەبێ ــرۆژەی پراکتیکی ــن پ تازەتری

ــارە. ــە کارکــردن هێشــتا نادی ــی دەســت کــردن ب ــارە.کات ــە کارکــردن هێشــتا نادی ــی دەســت کــردن ب کات
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پاژی چوارەم:
شانۆنامە
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پەناهەندەپەناهەندە

ئــەوەی هەیــە  ئــەوەی هەیــە تەختــەی شــانۆ ڕووبەرێکــی بەتــاڵ،  تەختــەی شــانۆ ڕووبەرێکــی بەتــاڵ، 
تەنیــا خێمەیەکــی بچوکــی یــەک کەســیە کــە بەزەحمــەت تەنیــا خێمەیەکــی بچوکــی یــەک کەســیە کــە بەزەحمــەت 
دەتوانێــت شــوێنی کەســێکی تیــا ببێتــەوە، ئەگەرچــی دەتوانێــت شــوێنی کەســێکی تیــا ببێتــەوە، ئەگەرچــی 

ئــەو خێمەیــە بــۆ ئەکتەرەکــە وەک مــاڵ بەکاردێــت.ئــەو خێمەیــە بــۆ ئەکتەرەکــە وەک مــاڵ بەکاردێــت.
ڕاســتەوە  لــەالی  خێمەکــە،  ســەر  دەچێتــە  ڕاســتەوە تیشــکێک  لــەالی  خێمەکــە،  ســەر  دەچێتــە  تیشــکێک 
ــە خــوارەوەی  ــە خــوارەوەی ســەری ئەکتەرەکــە دەبینیــن وەک چــۆن ل ســەری ئەکتەرەکــە دەبینیــن وەک چــۆن ل
لەنــاو  ئــەوەی  بەدەرەوەیــە،  قاچەکانــی  لەنــاو خێمەکــەش  ئــەوەی  بەدەرەوەیــە،  قاچەکانــی  خێمەکــەش 
ــی  ــە شــێوەی باندۆل ــی، ل ــەش والریەت ــا ل ــە تەنی ــی خێمەکەی ــە شــێوەی باندۆل ــی، ل ــەش والریەت ــا ل ــە تەنی خێمەکەی
دەیەوێــت  دەجولێنێــت،  قاچەکانــی  کــۆن  دەیەوێــت کاتژمێرێکــی  دەجولێنێــت،  قاچەکانــی  کــۆن  کاتژمێرێکــی 
خێرایــی ڕۆژەکان تێپەڕێنێــت، قاچەکانــی بەیەک ئاســت لە خێرایــی ڕۆژەکان تێپەڕێنێــت، قاچەکانــی بەیەک ئاســت لە 
کاتژمێــر دوانــزە  بــەرز دەبنــەوە، تیشــکی ڕوناکیەکــەش کاتژمێــر دوانــزە  بــەرز دەبنــەوە، تیشــکی ڕوناکیەکــەش 
ــوون دەچێــت، روناکــی ســەر ڕووخســاری  ــەرەو کــز ب ــوون دەچێــت، روناکــی ســەر ڕووخســاری ب ــەرەو کــز ب ب
گۆڕانــی  لەگــەڵ  ســوور،  تیشــکێکی  بــۆ  گۆڕانــی دەگۆڕدرێــت،  لەگــەڵ  ســوور،  تیشــکێکی  بــۆ  دەگۆڕدرێــت، 
ڕوناکیەکەدا، ڕووخســاری بەرەو بینەران دەســووڕێنێت، ڕوناکیەکەدا، ڕووخســاری بەرەو بینەران دەســووڕێنێت، 
لەکەســێکی ترســاو دەچێــت، کــە ترســی لــە قســەکردن لەکەســێکی ترســاو دەچێــت، کــە ترســی لــە قســەکردن 
ــچ ئاماژەیەکــی درووســت کــراو  ــەوەی هی ــێ ئ ــە، بەب ــچ ئاماژەیەکــی درووســت کــراو هەی ــەوەی هی ــێ ئ ــە، بەب هەی
ترســێک  چاوەکانــی  تەنیــا  ببەخشــێت،  ترســێک بەڕووخســاری  چاوەکانــی  تەنیــا  ببەخشــێت،  بەڕووخســاری 
بەرجەســتە دەکــەن، لێــرەوە پەیوەنــدی ئــەو بەشــێوەیەک بەرجەســتە دەکــەن، لێــرەوە پەیوەنــدی ئــەو بەشــێوەیەک 
لەگــەڵ بینــەران درووســت دەکات، وەک ئــەوەی هــەر لەگــەڵ بینــەران درووســت دەکات، وەک ئــەوەی هــەر 

هەمــوو بــەدەوری خێمەکــەی ئــەو وەســتابن.هەمــوو بــەدەوری خێمەکــەی ئــەو وەســتابن.



101

کارن،  بــێ  هێنــدە  دەکــەن؟  چــی  ســەیری  کارن، ئەکتــەر:  بــێ  هێنــدە  دەکــەن؟  چــی  ســەیری  ئەکتــەر: 
خۆتــان بەمنــەوە خەریــک کــردووە؟ چیــە کەســێکی بــێ خۆتــان بەمنــەوە خەریــک کــردووە؟ چیــە کەســێکی بــێ 
ماڵتــان نەدیــووە؟ نانــا ببــوورن مەبەســتم کەســێکتان ماڵتــان نەدیــووە؟ نانــا ببــوورن مەبەســتم کەســێکتان 
کرابێــت،  درووســت  لەخێمــە  ماڵەکــەی  کرابێــت، نەدیــووە  درووســت  لەخێمــە  ماڵەکــەی  نەدیــووە 
ڕێگایــە  ئــەو  لەســەر  ماڵەکــەم  هەفتەیــەک  ڕێگایــە دەمەوێــت  ئــەو  لەســەر  ماڵەکــەم  هەفتەیــەک  دەمەوێــت 
ــت،  ــەوەدا کێشــەتان هەبێ ــەم کەســتان ل ــڕوا ناک ــت، ب ــت، بێ ــەوەدا کێشــەتان هەبێ ــەم کەســتان ل ــڕوا ناک ــت، ب بێ
ڕەنگــە ئــەو زەویــە وەک زبڵــدان لێــی بڕوانــن، کەســێک ڕەنگــە ئــەو زەویــە وەک زبڵــدان لێــی بڕوانــن، کەســێک 
بمێنێتــەوە،  لێــرە  هــەر دەبێــت  نەبێــت  بمێنێتــەوە، کــە شــوێنێکی  لێــرە  هــەر دەبێــت  نەبێــت  کــە شــوێنێکی 
بیرمــە ئــەو ڕۆژانــەی لەئیتاڵیــا بــووم، شــەوان لەکەنــار بیرمــە ئــەو ڕۆژانــەی لەئیتاڵیــا بــووم، شــەوان لەکەنــار 
دەریــا خێمەکــەم هەڵئــەدا، شــەوێکیان خــەوم نەدەهــات، دەریــا خێمەکــەم هەڵئــەدا، شــەوێکیان خــەوم نەدەهــات، 
پێاڵوەکــەم لەنــاو خێمەکــەم دانــا، پەنجەکانــم بەســەر پێاڵوەکــەم لەنــاو خێمەکــەم دانــا، پەنجەکانــم بەســەر 
لمەکــە دەیبردمــەوە نــاو خەیاڵــی فیلمێــک.. کــە نازانــم لمەکــە دەیبردمــەوە نــاو خەیاڵــی فیلمێــک.. کــە نازانــم 
دەنگێــک  بــوو،  لەدەنگێــک  گوێــم  بــووم،  بینــی  دەنگێــک کــەی  بــوو،  لەدەنگێــک  گوێــم  بــووم،  بینــی  کــەی 
ــەو  ــە، ل ــک دەبووم ــات، نزی ــەوە ئەه ــەی زبلدان ــە حاوی ــەو ل ــە، ل ــک دەبووم ــات، نزی ــەوە ئەه ــەی زبلدان ــە حاوی ل
پەنجەرەیــەی ســەرەوە ڕوانیــم ڕەشپێســتێک بەســەر پەنجەرەیــەی ســەرەوە ڕوانیــم ڕەشپێســتێک بەســەر 

خاشــاکەوە پــاڵ کەوتبــوو پێــی دەووتــم:خاشــاکەوە پــاڵ کەوتبــوو پێــی دەووتــم:
ئــەو  دەکاتــەوە،  پێســتەکە  ڕەش  الســایی  ئــەو »لێــرەدا  دەکاتــەوە،  پێســتەکە  ڕەش  الســایی  »لێــرەدا 
بینــراوە لەڕێگــەی گۆڕینــی شــێوەی خێمەکــە درووســت بینــراوە لەڕێگــەی گۆڕینــی شــێوەی خێمەکــە درووســت 

دەکرێــت« دەکرێــت« 
ڕەش پێســت: چیــە تــۆش خــەوت نایــەت؟ لەوە دەچێت ڕەش پێســت: چیــە تــۆش خــەوت نایــەت؟ لەوە دەچێت 
یەکــەم شــەوت بێــت لێــرە، هــەر وایــە مــرۆڤ لەیەکــەم یەکــەم شــەوت بێــت لێــرە، هــەر وایــە مــرۆڤ لەیەکــەم 
شــەودا تــا بەماڵەکــەی ڕادێــت کەمێــک ســەختە، دواتــر شــەودا تــا بەماڵەکــەی ڕادێــت کەمێــک ســەختە، دواتــر 

هەمــوو شــتێک ئاســایی دەبێتــەوە، نیگــەران مەبــە.هەمــوو شــتێک ئاســایی دەبێتــەوە، نیگــەران مەبــە.
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»دەچێتەوە دۆخی خۆی« »دەچێتەوە دۆخی خۆی« 
ــە  ــدی تێگەیشــتم ئێمــە کــە لەماڵەکانمــان هاتووینەت ــە ئی ــدی تێگەیشــتم ئێمــە کــە لەماڵەکانمــان هاتووینەت ئی
دەرەوە.. هەندێکمــان تەنەکــەی خــۆڵ دەکەیــن بەمــاڵ و دەرەوە.. هەندێکمــان تەنەکــەی خــۆڵ دەکەیــن بەمــاڵ و 

هەندێکیــش وەک مــن خێمــە بچکۆلــەکان..هەندێکیــش وەک مــن خێمــە بچکۆلــەکان..
»شــوێنەکەی خــۆی دەگۆڕێــت، هــەوڵ دەدات خێمەکــە »شــوێنەکەی خــۆی دەگۆڕێــت، هــەوڵ دەدات خێمەکــە 
ســووچێک  لــە  شــانۆکە،  ســەر  تاریکــی  نــاو  ســووچێک بباتــە  لــە  شــانۆکە،  ســەر  تاریکــی  نــاو  بباتــە 
دادەنیشــێت تــا بکەوێتــە قســەکردن، وەک ئــەوەی شــتێکی دادەنیشــێت تــا بکەوێتــە قســەکردن، وەک ئــەوەی شــتێکی 

بیــر کەوتبێتــەوە«بیــر کەوتبێتــەوە«
منــاڵ بــووم کاتێــک بەدیــار تەلەفزیۆنــەوە دادەنیشــتم منــاڵ بــووم کاتێــک بەدیــار تەلەفزیۆنــەوە دادەنیشــتم 
فیلمێکــی کارتــۆن هەبــوو، ســەگێک لەبەردەمــی ماڵەکەی فیلمێکــی کارتــۆن هەبــوو، ســەگێک لەبەردەمــی ماڵەکەی 
خــۆی بــوو، بیرمــە ماڵەکــەی ڕێــک لــەو خێمەیــە دەچــوو، خــۆی بــوو، بیرمــە ماڵەکــەی ڕێــک لــەو خێمەیــە دەچــوو، 
ــا  ــا بــۆ ئــەوەی تێبگــەن ئــەو فیلمــە چــۆن، لێــم بڕوانــن، ت بــۆ ئــەوەی تێبگــەن ئــەو فیلمــە چــۆن، لێــم بڕوانــن، ت
خۆتــان لــێ دەبێــت بەمــن، ئــاوا وەک ئێســتا کــە ســەیرم خۆتــان لــێ دەبێــت بەمــن، ئــاوا وەک ئێســتا کــە ســەیرم 
ئــەوەش  و  بــم  مــن ســەگەکە  ئــەوەی  ئــەوەش دەکــەن، وەک  و  بــم  مــن ســەگەکە  ئــەوەی  دەکــەن، وەک 

خانووەکــەم.خانووەکــەم.
»هەڵدەستێتەوە شوێنەکەی خۆی دەگۆڕێت«»هەڵدەستێتەوە شوێنەکەی خۆی دەگۆڕێت«

دەبێتــە  کارتۆنــە  ئــەو  دێــت  ڕۆژێــک  نەمدەزانــی  دەبێتــە   کارتۆنــە  ئــەو  دێــت  ڕۆژێــک  نەمدەزانــی   
بەدیــار  لەمناڵیــەوە  مــن  بەڵکــو  نــا  ژیانــم،  بەدیــار چیرۆکــی  لەمناڵیــەوە  مــن  بەڵکــو  نــا  ژیانــم،  چیرۆکــی 
ئێــواران  بۆیــە  دانیشــتبووم،  خــۆم  ژیانــی  ئێــواران چیرۆکــی  بۆیــە  دانیشــتبووم،  خــۆم  ژیانــی  چیرۆکــی 

دەڕوانــی. لێــم  بەچێــژەوە  دەڕوانــی.هێنــدە  لێــم  بەچێــژەوە  هێنــدە 
ــت کات  ــەوە دەچێ ــە، ل ــووی خێمەک ــەو دی ــە ئ ــت کات »دەچێت ــەوە دەچێ ــە، ل ــووی خێمەک ــەو دی ــە ئ »دەچێت

ــت«  ــی کردبێ ــەوە درەنگ ــت« بەالی ــی کردبێ ــەوە درەنگ بەالی
کەســێک لەئێــوە دەتوانێــت بزانێــت تاریکــی ئەمشــەوە کەســێک لەئێــوە دەتوانێــت بزانێــت تاریکــی ئەمشــەوە 
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ــا؟ ئەگــەر ئــەم  ــا؟ ئەگــەر ئــەم چەنــدی مــاوە بــۆ ســپی بوونــەوەی دنی چەنــدی مــاوە بــۆ ســپی بوونــەوەی دنی
تاریکیــە تــەواو نەبــوو چــی؟ تاریکیــە تــەواو نەبــوو چــی؟ 

هەفتــەی  نازانــم  بخــەوم،  هەفتەیــە  ئــەم  هەفتــەی لێمگەڕێــن  نازانــم  بخــەوم،  هەفتەیــە  ئــەم  لێمگەڕێــن 
داهاتــوو، بانگــم دەکــەن و مافــی ئــەوەم پێــدەدەن وەک داهاتــوو، بانگــم دەکــەن و مافــی ئــەوەم پێــدەدەن وەک 
هــەر کەســێکی ئاســایی بژیــم. ڕەنگــە جــارێ دۆســیەی هــەر کەســێکی ئاســایی بژیــم. ڕەنگــە جــارێ دۆســیەی 
بێــت  چۆنێــک  هــەر  واڵتــەوە،  ئــەم  نەگەیشــتبێتە  بێــت مــن  چۆنێــک  هــەر  واڵتــەوە،  ئــەم  نەگەیشــتبێتە  مــن 
پێویســتە تــا کۆتایــی ئــەم مانگــە بخــەوم، ئــا بەڕاســت خــۆ پێویســتە تــا کۆتایــی ئــەم مانگــە بخــەوم، ئــا بەڕاســت خــۆ 
ــت بیخــۆم. ــاوە شــتێک هەبێ ــەو ن ــت ل ــت بیخــۆم.مــن برســیمە، دەبێ ــاوە شــتێک هەبێ ــەو ن ــت ل مــن برســیمە، دەبێ
خــۆراک  پاشــماوەی  بــەدوای  زبڵدانەکــە  خــۆراک »بەنــاو  پاشــماوەی  بــەدوای  زبڵدانەکــە  »بەنــاو 
دەگەڕێت، شــتێکی دەســت دەکەوێت دواتر دەیتفێنێتەوە دەگەڕێت، شــتێکی دەســت دەکەوێت دواتر دەیتفێنێتەوە 

ــات« ــۆ دەب ــای ب ــوێ پەن ــات«و ســەر لەن ــۆ دەب ــای ب ــوێ پەن و ســەر لەن
دەزانــم پاشــەڕۆی ســەگە، بــەاڵم خــۆ خــۆراک بــووە دەزانــم پاشــەڕۆی ســەگە، بــەاڵم خــۆ خــۆراک بــووە 
بــاش  نابێــت گلەیــی بکەیــن،  بــاش بۆتــە پاشــەڕۆ، کەواتــە  نابێــت گلەیــی بکەیــن،  بۆتــە پاشــەڕۆ، کەواتــە 
ــە پاشــەڕۆی سەگیشــم دەســت بکەوێــت »دەیەوێــت  ــە پاشــەڕۆی سەگیشــم دەســت بکەوێــت »دەیەوێــت نی نی

بینــەران بدوێنێتــەوە«بینــەران بدوێنێتــەوە«
لــەوە ناچێــت پالنــی ڕۆیشــتنتان هەبێــت، دەترســم لــەوە ناچێــت پالنــی ڕۆیشــتنتان هەبێــت، دەترســم 
شــەوی یەکشــەممە بێــت و مــن لەناوەڕاســتی گۆڕەپانــی شــەوی یەکشــەممە بێــت و مــن لەناوەڕاســتی گۆڕەپانــی 
ئاهەنگەکــە بــم و بەخۆمــم نەزانیبێــت، کەوایــە باشــتر ئاهەنگەکــە بــم و بەخۆمــم نەزانیبێــت، کەوایــە باشــتر 
وایــە لــەدەرەوە  نەمێنمــەوە، بــا ئاهەنگەکەتــان لــێ تێــک وایــە لــەدەرەوە  نەمێنمــەوە، بــا ئاهەنگەکەتــان لــێ تێــک 

ــەم  ــێ ئەک ــان ل ــەدەم، زۆر داوای لێبووردنت ــەم ن ــێ ئەک ــان ل ــەدەم، زۆر داوای لێبووردنت ن
خێمەکــە،  نــاو  دەچێتــەوە  قســانەوە  ئــەو  خێمەکــە، »بــەدەم  نــاو  دەچێتــەوە  قســانەوە  ئــەو  »بــەدەم 
تاوەکــو ڕوناکــی بەتــەواوی لەســەری دەکوژێتــەوە« تاوەکــو ڕوناکــی بەتــەواوی لەســەری دەکوژێتــەوە« 

******
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ڕووناکیەکــی کــراوەی ســپی، کوێرێــک بــەو نــاوەدا ڕووناکیەکــی کــراوەی ســپی، کوێرێــک بــەو نــاوەدا 
دەچێــت،  لــەوە  ئەکتــەرە،  هەمــان  هــەر  دەچێــت، تێدەپەڕێــت،  لــەوە  ئەکتــەرە،  هەمــان  هــەر  تێدەپەڕێــت، 
ئێســتا چاوەکانــی لەدەســت دابێــت، لەڕێــی ســرووتێکی ئێســتا چاوەکانــی لەدەســت دابێــت، لەڕێــی ســرووتێکی 
دەنگــەوە، نــزا دەکات و داوا لەخــودا دەکات، کــە ڕوناکی دەنگــەوە، نــزا دەکات و داوا لەخــودا دەکات، کــە ڕوناکی 
پــێ ببەخشــێت، وەک ئــەوەی خــودا لــەم چۆلەوانیــە پــێ ببەخشــێت، وەک ئــەوەی خــودا لــەم چۆلەوانیــە 

بەجێــی هێشــتبێت.بەجێــی هێشــتبێت.
ڕوناکــی ســەر شــانۆ لەگــەڵ هێــزی دەنگــی ئــەو تاریک ڕوناکــی ســەر شــانۆ لەگــەڵ هێــزی دەنگــی ئــەو تاریک 
دەبێــت، بــەاڵم هێشــتا ئێمــە ئــەو دەبینیــن، وەک ئــەوەی دەبێــت، بــەاڵم هێشــتا ئێمــە ئــەو دەبینیــن، وەک ئــەوەی 
ئیــدی  ســەر،  بخرێتــە  ســزای  بــدات،  قووتــی  ئیــدی زەوی  ســەر،  بخرێتــە  ســزای  بــدات،  قووتــی  زەوی 
بــۆ مەرگــی  لەژیانــدا، شــین  بــۆ مەرگــی ئــەوە دوا ســاتەکانیەتی  لەژیانــدا، شــین  ئــەوە دوا ســاتەکانیەتی 
خــۆی دەگێڕێــت، تــەواوی ئــەو حالەتانــە لەڕێــی دەنــگ خــۆی دەگێڕێــت، تــەواوی ئــەو حالەتانــە لەڕێــی دەنــگ 
دەکات  هەســت  تــا  دەکات،  بەرجەســتە  دەکات و جەســتەوە  هەســت  تــا  دەکات،  بەرجەســتە  و جەســتەوە 
بــەرەو شــێتی ڕووبــەروو بۆتــەوە، لەگــەڵ ڕەنگــی شــین بــەرەو شــێتی ڕووبــەروو بۆتــەوە، لەگــەڵ ڕەنگــی شــین 
ــگاو  ــەرەو مــردن هەن ــت، ب ــگاو جەستەشــی شــین هەڵدەگرێ ــەرەو مــردن هەن ــت، ب جەستەشــی شــین هەڵدەگرێ

ــەوە. ــا ســەر شــانۆ تاریــک دەبێت ــت، ت ــەوە.دەنێ ــا ســەر شــانۆ تاریــک دەبێت ــت، ت دەنێ
******

»هیچ شــوێنێکی لەناو خێمەکە دیار نیە، تەنیا ســەری »هیچ شــوێنێکی لەناو خێمەکە دیار نیە، تەنیا ســەری 
لەدەالقــەی خێمەکــە دەرکــردووە، هــەر بەتــەواوی شــێت لەدەالقــەی خێمەکــە دەرکــردووە، هــەر بەتــەواوی شــێت 
بــووە، شــێتێک ئیتــر دەزانێــت دەمرێــت و کۆتاییەتــی، بــووە، شــێتێک ئیتــر دەزانێــت دەمرێــت و کۆتاییەتــی، 
ترس لەمردن وای لێ دەکات. هەمیشــە جەســتەی لەناو ترس لەمردن وای لێ دەکات. هەمیشــە جەســتەی لەناو 
بــەدەرەوە  ڕووخســاری  تەنیــا  بشــارێتەوە،  بــەدەرەوە خێمەکــە  ڕووخســاری  تەنیــا  بشــارێتەوە،  خێمەکــە 
ــا  ــەوەی خــۆی و قســەکردن ت ــۆ الواندن ــت ئەویــش ب ــا بێ ــەوەی خــۆی و قســەکردن ت ــۆ الواندن ــت ئەویــش ب بێ

خــۆی لــە مــردن بپاریزێــت.خــۆی لــە مــردن بپاریزێــت.
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دایکــە خــەوم بینــی.. لەخەومــدا کوێــر ببــوم، دایکــە دایکــە خــەوم بینــی.. لەخەومــدا کوێــر ببــوم، دایکــە 
شــێت ببــووم، لەشــم شــین دادەگــەڕاو دەمــردم، دایکــە شــێت ببــووم، لەشــم شــین دادەگــەڕاو دەمــردم، دایکــە 
ــەردەرگا  ــواران کەســێک لەب ــەس نامناســێت، ئێ ــرە ک ــەردەرگا لێ ــواران کەســێک لەب ــەس نامناســێت، ئێ ــرە ک لێ
لەکــۆاڵن بانگــم ناکاتــەوە، دایکــە بیرتــە کەســەیری فیلمی لەکــۆاڵن بانگــم ناکاتــەوە، دایکــە بیرتــە کەســەیری فیلمی 

کارتۆنــی ســەگەکەم دەکــرد، تــۆ دەتــووت کارتۆنــی ســەگەکەم دەکــرد، تــۆ دەتــووت 
ــەو ســەگە هەمــوو  ــک: خواردنەکــەت ســاردبۆوە، ئ ــەو ســەگە هەمــوو دای ــک: خواردنەکــەت ســاردبۆوە، ئ دای
شــەوێک هــەر لەماڵــی ئێمەیــە، ئەهــا دڵنەواییــت دەدامەوە، شــەوێک هــەر لەماڵــی ئێمەیــە، ئەهــا دڵنەواییــت دەدامەوە، 
ئەهــا ســەگەکەش خواردنــی قاپەکــەی بەردەمــی هەمووی ئەهــا ســەگەکەش خواردنــی قاپەکــەی بەردەمــی هەمووی 

خــواردو تــۆ نانەکــەت هــەر نەخــوارد.خــواردو تــۆ نانەکــەت هــەر نەخــوارد.    
بخــەوم  خەوتنێــک  بخــەوم  دەمەوێــت  بخــەوم مانــدووم  خەوتنێــک  بخــەوم  دەمەوێــت  مانــدووم 
هەڵنەســتمەوە تــا ئــەو ڕۆژەی ناســنامەیەکم پــێ دەدەن، هەڵنەســتمەوە تــا ئــەو ڕۆژەی ناســنامەیەکم پــێ دەدەن، 
ــارەزووی  ــت، بەئ ــم هەبێ ــوە ماڵێک ــت وەک ئێ ــۆم هەبێ ــارەزووی ب ــت، بەئ ــم هەبێ ــوە ماڵێک ــت وەک ئێ ــۆم هەبێ ب
خــۆم ســەفەر بەدنیــا بکــەم. مناڵێکیشــم هەبێــت و یــاری خــۆم ســەفەر بەدنیــا بکــەم. مناڵێکیشــم هەبێــت و یــاری 
لەگــەڵ بکــەم، ببــورن مانــدووم دەخــەوم شــەوتان شــاد.لەگــەڵ بکــەم، ببــورن مانــدووم دەخــەوم شــەوتان شــاد.
»ســەری لەنــاو دەالقــەی خێمەکە دەباتــەوە ژوورەوە، »ســەری لەنــاو دەالقــەی خێمەکە دەباتــەوە ژوورەوە، 
بەشــیوەیەک خــۆی گرمۆلــە کــردووە هیــچ شــوێنێکی بەشــیوەیەک خــۆی گرمۆلــە کــردووە هیــچ شــوێنێکی 
ــە  ــاو خێمەک ــت لەن ــەوە دەچێ ــت، ل ــاو خێمەکــە جەســتەی دەرناکەوێ ــت لەن ــەوە دەچێ ــت، ل جەســتەی دەرناکەوێ
بلەرزێــت، لەگــەڵ دەنگــی پرخــە پرخــی گوێمــان لەزەنگی بلەرزێــت، لەگــەڵ دەنگــی پرخــە پرخــی گوێمــان لەزەنگی 
کلێســا دەبێــت و ڕۆژ دەبێتــەوە، ئــەو هــەر خەوتــووە کلێســا دەبێــت و ڕۆژ دەبێتــەوە، ئــەو هــەر خەوتــووە 
ڕوناکــی دەگۆڕێــت و شــەو دادێتــەوە ئــەوەی دەگۆڕێــت ڕوناکــی دەگۆڕێــت و شــەو دادێتــەوە ئــەوەی دەگۆڕێــت 
ــە  ــا ب ــە، ت ــاو خێمەکەی ــەی ن ــا دەنگــی پرخــە و جول ــە تەنی ــا ب ــە، ت ــاو خێمەکەی ــەی ن ــا دەنگــی پرخــە و جول تەنی

تــەواوی ســەر شــانۆ تاریــک دادێــت.تــەواوی ســەر شــانۆ تاریــک دادێــت.
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کەوناراکەونارا

))١١((
کاهینێکــی فیرعەونــی چاوەکانــی لەدەســت داوە، بەنــاو کاهینێکــی فیرعەونــی چاوەکانــی لەدەســت داوە، بەنــاو 
ئــەو پانتاییــەدا تێدەپەڕێــت، حەشــاماتێک لێــی نزیــک ئــەو پانتاییــەدا تێدەپەڕێــت، حەشــاماتێک لێــی نزیــک 
دەبێتــەوە، دەیەوێــت هەســت بــە بۆنێــک بــکات، لــەوە دەبێتــەوە، دەیەوێــت هەســت بــە بۆنێــک بــکات، لــەوە 
دەچێــت بــەدوای بۆنــی عەشــق بگەڕێــت، دەســت بــۆ دەچێــت بــەدوای بۆنــی عەشــق بگەڕێــت، دەســت بــۆ 
ســیمای خەڵکەکــە دەبــات، دەســتی هەندێــک دەگرێــت ســیمای خەڵکەکــە دەبــات، دەســتی هەندێــک دەگرێــت 
ــی  ــە چاوەکان ــەو ک ــاکات، ئ ــە عەشــق ن ــەاڵم هەســت ب ــی ب ــە چاوەکان ــەو ک ــاکات، ئ ــە عەشــق ن ــەاڵم هەســت ب ب
ــە عەشــق لەســەر  ــەوەش دڵنیای ــەاڵم ل ــە عەشــق لەســەر لەدەســت داوە، ب ــەوەش دڵنیای ــەاڵم ل لەدەســت داوە، ب
زەوی بوونــی نەمــاوە، بۆیــە پەنــا دەباتــە بــەر کەونــارا، زەوی بوونــی نەمــاوە، بۆیــە پەنــا دەباتــە بــەر کەونــارا، 
دەکات  بــۆ  هــاواری  فیرعەونیــەکان،  عەشــقی  دەکات خــوای  بــۆ  هــاواری  فیرعەونیــەکان،  عەشــقی  خــوای 
ــی  ــەوە ســرووتێکی دەنگ ــەوە، ئ ــەدەم نزاکانی ــت ب ــا بێ ــی ت ــەوە ســرووتێکی دەنگ ــەوە، ئ ــەدەم نزاکانی ــت ب ــا بێ ت

ــە. ــە.تایبەت تایبەت

))٢٢((
پیاوێکــی ڕووت و قــوت دەیەوێــت ڕووتــی خــۆی لــە پیاوێکــی ڕووت و قــوت دەیەوێــت ڕووتــی خــۆی لــە 
کۆمەڵــگا بشــارێتەوە، هەســت دەکات پەنجەکانــی پەڵــەی کۆمەڵــگا بشــارێتەوە، هەســت دەکات پەنجەکانــی پەڵــەی 
ــە تەنیایــی  ــە.. تــرس ل ــە تەنیایــی تاوانــی بەســەرەوەیە، ئــەو تەنیای ــە.. تــرس ل تاوانــی بەســەرەوەیە، ئــەو تەنیای
دەیگەیەنێتــە ئاســتی تەنیــا بوونــی مەســیح، بۆیــە وەک دەیگەیەنێتــە ئاســتی تەنیــا بوونــی مەســیح، بۆیــە وەک 

مەســیح دەڵێــت »خوایــە بــۆ بەتەنیــا جێــت هێشــتم«.مەســیح دەڵێــت »خوایــە بــۆ بەتەنیــا جێــت هێشــتم«.
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))33((
ئــەو دوو پیــاوە لــە بیابانێکــدا بەیــەک گەیشــتوون، ئــەو دوو پیــاوە لــە بیابانێکــدا بەیــەک گەیشــتوون، 
ــەی  ــە ئاراســتەیەکی پێچەوان ــان ب ــدە هەریەکەی ــەی هەرچەن ــە ئاراســتەیەکی پێچەوان ــان ب ــدە هەریەکەی هەرچەن
یەکتــری ڕێدەکــەن، شــینێک ســاز دەکــەن، لەو ســرووتی یەکتــری ڕێدەکــەن، شــینێک ســاز دەکــەن، لەو ســرووتی 
ــەوان شــین  ــەوە دەچێــت، ئ ــدا ل ــەم و خەمــەی ئەوان ــەوان شــین مات ــەوە دەچێــت، ئ ــدا ل ــەم و خەمــەی ئەوان مات

بــۆ کوژانــەوەی ئاگــر بکــەن.بــۆ کوژانــەوەی ئاگــر بکــەن.

))٤٤((
پیاوێــک بەدیــار دەفرێــک خۆڵــەوە دانیشــتووە، دەیەوێــت پیاوێــک بەدیــار دەفرێــک خۆڵــەوە دانیشــتووە، دەیەوێــت 
ســەرچاوەی خــۆی بــۆ ئــەم خۆڵــە بگەڕێنێتــەوە، لــە قواڵیــی ســەرچاوەی خــۆی بــۆ ئــەم خۆڵــە بگەڕێنێتــەوە، لــە قواڵیــی 
نــاو ئــەم وێنەیــەوە ژنێــک دەبینیــن کــە دەســتەکانی پــڕن لــە نــاو ئــەم وێنەیــەوە ژنێــک دەبینیــن کــە دەســتەکانی پــڕن لــە 
گەنــم، لەپشــت پیاوەکــە دەوەســتێت.. پیاوەکــە دانیشــتووەو گەنــم، لەپشــت پیاوەکــە دەوەســتێت.. پیاوەکــە دانیشــتووەو 
ژنەکــە  دەبینێــت  دەکاتــەوە،  بــەرز  ئاســمان  بــۆ  ژنەکــە ســەر  دەبینێــت  دەکاتــەوە،  بــەرز  ئاســمان  بــۆ  ســەر 

هەرچــی گەنــم هەیــە دەیڕژێنێتــە نــاو دەفــری خۆڵەکــە.هەرچــی گەنــم هەیــە دەیڕژێنێتــە نــاو دەفــری خۆڵەکــە.

))٥٥((
ژنێــک لەســەر کانــی شــەربە ئاوەکــەی پــڕ کــردووە، بە ژنێــک لەســەر کانــی شــەربە ئاوەکــەی پــڕ کــردووە، بە 
ڕێــگادا تێدەپەڕێــت، دەگات بــەو پیــاوەی بەدیــار گەنــم و ڕێــگادا تێدەپەڕێــت، دەگات بــەو پیــاوەی بەدیــار گەنــم و 
خــۆڵ دانیشــتووە.. ئاوەکــە دەپڕژێنێتــە ســەر پیاوەکــە.. خــۆڵ دانیشــتووە.. ئاوەکــە دەپڕژێنێتــە ســەر پیاوەکــە.. 
دەکاتــەوە، ڕووخســاری  بــەرز  دەســتەکانی  دەکاتــەوە، ڕووخســاری پیاوەکــە  بــەرز  دەســتەکانی  پیاوەکــە 
تێکەڵــی  ئاوەکــە  ئێســتا  دەســوڕێنێت،  ژنەکــە  تێکەڵــی بــەرەو  ئاوەکــە  ئێســتا  دەســوڕێنێت،  ژنەکــە  بــەرەو 
دەفــری خۆڵەکــە بــووە، قوڕێــک درووســت بــووە کــە دەفــری خۆڵەکــە بــووە، قوڕێــک درووســت بــووە کــە 

پڕیەتــی لــە گەنــم.پڕیەتــی لــە گەنــم.
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))٦٦((
ســەری ئــەو پیــاوە دەپەڕێنێــت کــە بەدیــار قوڕەکــەوە ســەری ئــەو پیــاوە دەپەڕێنێــت کــە بەدیــار قوڕەکــەوە 
دانیشــتووە، دەیخاتــە نــاو قوڕەکەوە.. ئــەوە ونکردنیەتی دانیشــتووە، دەیخاتــە نــاو قوڕەکەوە.. ئــەوە ونکردنیەتی 

لەنــاو قــوڕ.لەنــاو قــوڕ.

))٧٧((
ژنەکە خەو دایگرتووە دەفرێک قوڕی پێیە لەشــێوەی ژنەکە خەو دایگرتووە دەفرێک قوڕی پێیە لەشــێوەی 
بەشــداری  تــا  دەبێتــەوە،  نزیــک  خەڵکــە  لــەو  بەشــداری ماتــەم  تــا  دەبێتــەوە،  نزیــک  خەڵکــە  لــەو  ماتــەم 
پرســەکەی بکــەن، ئــەوان ســەیری دەکــەن کەچــی ئــەو پرســەکەی بکــەن، ئــەوان ســەیری دەکــەن کەچــی ئــەو 
ــاو قوڕەکــە.. لەبەرامبــەر  ــە ن ــاو قوڕەکــە.. لەبەرامبــەر دەســتی هەندێکیــان دەخات ــە ن دەســتی هەندێکیــان دەخات
ــەوان  ــە ڕووخســاریان.. ئ ــوڕ دەدات ل ــەوان هەندێکیشــیاندا ق ــە ڕووخســاریان.. ئ ــوڕ دەدات ل هەندێکیشــیاندا ق
لێــی ڕادەمێنــن، کەچــی خــۆی لەناوەڕاســتیان دەوەســتت لێــی ڕادەمێنــن، کەچــی خــۆی لەناوەڕاســتیان دەوەســتت 
زیکرێکــی  لــە  زیاتــر  کــە  شــینگێڕانێک  دەکەوێتــە  زیکرێکــی و  لــە  زیاتــر  کــە  شــینگێڕانێک  دەکەوێتــە  و 

دەروێشــانە دەچێــت.دەروێشــانە دەچێــت.

))88((
پیــاوە ڕووتەکــە هێلنجــی دێت و ســروودێکی نیشــتمانی پیــاوە ڕووتەکــە هێلنجــی دێت و ســروودێکی نیشــتمانی 

دەتفێنێتەوە.دەتفێنێتەوە.

))99((
کائینــە فیرعەونیەکــە لــەوە دەچێــت تووشــی شــێتی کائینــە فیرعەونیەکــە لــەوە دەچێــت تووشــی شــێتی 
ــە ســوورەکان  ــە هیندی ــەر ل ــت، ئێســتا شــێوەی ه ــە ســوورەکان هاتبێ ــە هیندی ــەر ل ــت، ئێســتا شــێوەی ه هاتبێ
دەچێت، وەک ئەوانیش دارێکی بەدەستەوەیە، سرووتی دەچێت، وەک ئەوانیش دارێکی بەدەستەوەیە، سرووتی 
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پاکبوونــەوەی دایــک )موتــی( لەگونــاه ئەنجــام دەدات، پاکبوونــەوەی دایــک )موتــی( لەگونــاه ئەنجــام دەدات، 
ــە ئۆدیــب دەچێــت، ئــەو  ــە ئۆدیــب دەچێــت، ئــەو پیــاوە ڕووتەکــە گوناهەکانــی ل پیــاوە ڕووتەکــە گوناهەکانــی ل
ــەوە، پێــی  ــە ســوورەکە لێــی نزیــک دەبێت ــەوە، پێــی دەمــەی هیندی ــە ســوورەکە لێــی نزیــک دەبێت دەمــەی هیندی
دەلێــت )چــۆن؟( کەچــی ئــەو خەریکــە گاز لەناوگەڵــی دەلێــت )چــۆن؟( کەچــی ئــەو خەریکــە گاز لەناوگەڵــی 

ــت. خــۆی دەگرێــت.خــۆی دەگرێ
هەســتکردن  ئــەو  )بــۆ؟(  دەڵێــت  پێــی  دەمــەی  هەســتکردن لــەو  ئــەو  )بــۆ؟(  دەڵێــت  پێــی  دەمــەی  لــەو 
بــە گوناهەکانــی وا دەکات ددانەکانــی بــوەرن، هندیــە بــە گوناهەکانــی وا دەکات ددانەکانــی بــوەرن، هندیــە 
ســوورەکە دەیەوێــت پرســیار بــکات، پرســیارێک لــە ســوورەکە دەیەوێــت پرســیار بــکات، پرســیارێک لــە 
ووشــەی )کــەی؟( تێناپەڕێــت، کەچــی ئــەو وەک ئۆدیــب ووشــەی )کــەی؟( تێناپەڕێــت، کەچــی ئــەو وەک ئۆدیــب 
ئەپرســێتەوە  لێــی  هەڵدەکۆڵێــت،  خــۆی  ئەپرســێتەوە چاوەکانــی  لێــی  هەڵدەکۆڵێــت،  خــۆی  چاوەکانــی 
)لەکــوێ؟( ئۆدیبــی کوێــر خوێــن بــە چاوەکانــی دێتــە )لەکــوێ؟( ئۆدیبــی کوێــر خوێــن بــە چاوەکانــی دێتــە 
خــوارەوە، دارەکــە لەدەســتی فیرعەونیەکەیــە، کــە بۆتــە خــوارەوە، دارەکــە لەدەســتی فیرعەونیەکەیــە، کــە بۆتــە 
هیندیــە ســوورەکە لێــی وەردەگرێــت، بــەدەم ئــازارەوە هیندیــە ســوورەکە لێــی وەردەگرێــت، بــەدەم ئــازارەوە 

ئــەم شــوێنە بەجێدێلێــت.ئــەم شــوێنە بەجێدێلێــت.

))١٠١٠((
پیاوە کوێرەکە ئێستا ڕووت نیە، جلوبەرگی زەردەشتی پیاوە کوێرەکە ئێستا ڕووت نیە، جلوبەرگی زەردەشتی 
لەبــەرە، لەبــەردەم ئاتاشــگایەکدا خەریکــی وێــرد خوێندنــە، لەبــەرە، لەبــەردەم ئاتاشــگایەکدا خەریکــی وێــرد خوێندنــە، 
ــت،  ــی دەیچڕێ ــی گەرمیان ــی الوانەوەیەک ــە لەســەر دەنگ ــت، ک ــی دەیچڕێ ــی گەرمیان ــی الوانەوەیەک ــە لەســەر دەنگ ک

وێردەکــە تێکســتێکی نــاو ئاڤێســتایە.وێردەکــە تێکســتێکی نــاو ئاڤێســتایە.
گەوشــا بورڤــا گــەرەج دا کا بــا ئیمــا.. سڤەروشــدام گەوشــا بورڤــا گــەرەج دا کا بــا ئیمــا.. سڤەروشــدام 
کاما تەشــەک ئاما.. ئەشــمو ئەزەز، چارەبوو، ئایشــتایە، کاما تەشــەک ئاما.. ئەشــمو ئەزەز، چارەبوو، ئایشــتایە، 

دەرەش چــا، تەفیــش چــا.دەرەش چــا، تەفیــش چــا.
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))١١١١((
کائینــە فیرعەونیەکــە خەریکی خوێندنەوەی شــیعرێکی کائینــە فیرعەونیەکــە خەریکی خوێندنەوەی شــیعرێکی 

بۆدلێرەبۆدلێرە
خوایە ئازار پیرۆزکەخوایە ئازار پیرۆزکە

من دەروونم لەناو دەستەکانمە  من دەروونم لەناو دەستەکانمە  
حیکمەتەکانت سنووریان نیە.حیکمەتەکانت سنووریان نیە.

))١٢١٢((
لەنــاو دەفرێكــی گــەورەی ئاودایــە، دەیەوێــت  لەنــاو دەفرێكــی گــەورەی ئاودایــە، دەیەوێــت ژنەکــە  ژنەکــە 
خــۆی پاکبکاتــەوە، لەتۆنی ســپرانۆی دەنگــی گۆرانیبێژێکی خــۆی پاکبکاتــەوە، لەتۆنی ســپرانۆی دەنگــی گۆرانیبێژێکی 
بریتیــە  گۆرانیەکــە  وشــەی  دەڵێــت،  گۆرانــی  بریتیــە ئۆپیرایــی  گۆرانیەکــە  وشــەی  دەڵێــت،  گۆرانــی  ئۆپیرایــی 
لــە )ئاهــورا(، کائینــە فیرعەونیەکــە و پیــاوە ڕووتەکــەی لــە )ئاهــورا(، کائینــە فیرعەونیەکــە و پیــاوە ڕووتەکــەی 
بەهەرســێکیان  ئەمێســتا  دێــن،  ڕووی  بــەرەو  بەهەرســێکیان ســەرەتا  ئەمێســتا  دێــن،  ڕووی  بــەرەو  ســەرەتا 

)ئاهورامــەزدا( تــەواو دەکــەن.)ئاهورامــەزدا( تــەواو دەکــەن.
ژن: ئاهوژن: ئاهو

فیرعەونی: رافیرعەونی: را
ڕووتەکە: ماڕووتەکە: ما

ژن: داژن: دا
بــە هەرســێکیان پەالمــاری دەفــرە ئاوەکــە دەدەن و بــە هەرســێکیان پەالمــاری دەفــرە ئاوەکــە دەدەن و 

بەنــاو بینــەران و خەڵکەکــەدا دەیڕژێنــن. بەنــاو بینــەران و خەڵکەکــەدا دەیڕژێنــن. 
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ئەلبومی وێنە:
  Foto: Paweł fiejdaszFoto: Paweł fiejdasz
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