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:وهتوژینه

وانیک لبارەی ھۆنراوەوە

لۆجیاکنهو تهو واتا، ھۆنراوهروا، ھۆنراوهو سهو کش، ھۆنراوهھۆنراوه

ش دراوهندشهو ئهھۆنراوهی ئازادو رگای ھۆنراوهدهدا، لهتهو چوار بابهناو ئهله

کامیل ژیر

ش ئگڕتوە بۆ روی لنوشوستیی، ھۆکاری ئوهبگنویست ک بازاڕی ھۆنراوە لم سردەمدا،
ند خاچ .وانل:
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ئستا ھرلتمنی چوار ساییەوە، یاریی ئلکترۆنییکان ئخرن -پاپستۆی تکنلۆجیا-1
مۆبایل، ئایفۆن، ئایپاد، کۆمپیوتر، تی ڤی و داھنراوەکانیترئبن : لگڵ گورەبونیا. بردەم مناڵ

خۆ . مرۆڤ لمناییوە تا پیری، بجۆرێ ک کاتی نمنی بۆ توخم وژەییکان ب ھۆنراوەشوەخولیای
.یارییکانی تۆپن، ملیاران خک بالی خۆیانا رائکشن و کاتیان ئبن

ک تائب سختترو زیاترئبن بجۆرێ خکی ل کۆششی -باری ئابوری و فنتازیاکان-2
.ایانپرژت سر بابت وژەییکاندابینکردنیاندان و  ن

برامبر شاوی ئو دو ھۆکارەی سرەوە، ئبو جۆرتی ھۆنراوە -خراپبونی جۆرتیی ھۆنراوە خۆی-3
باشتر بکرای تا بیتوانیای برەنگاری ئو شاوەببتوە، کچی بپچوانوە، زوربی جۆری ھۆنراوەی 

:وەک لم بابتانی خوارەوەدا تیشکیان ئخینسر! رئچئم سردەم، لخراپوە برەو خراپت

)وزن(ھۆنراوەو کش 

بھۆی ئو . کش لھۆنراوەدا ترازوە. یک لو ھۆیانی ھۆنراوە برەو نوشوستیئبا، وازھنان لکش
بنگی رزگاریئل ین بۆ ھۆنراوە. ترازوەوە، ھۆنراوە لدەستور ناوبنش بشتوانین کب. ئو بئ 

دەستورە، ھۆنراوە ئبت ئاژاوەو ئاوازی خۆشی تیانامن و ناساز دت گوێ و لجیاتی خۆشی و 
!ھژاندن، گرژی و بزاریمان تیا دروستئکا

بم ئمۆ ھندێ لوانی . جۆرەکانی کش لھۆنراوەی کوردیا، کشی پنج یا بگو کشی عروزە
کلڕاستیا ئوە گۆڕانکاری و ! رییوە، وازیان ل کش ھناوەھۆنراوە ئنوسن، بناوی گۆڕانکا

وەچوننیشبۆپ . ترپ ل نانشی ھۆنراوە وەک وازھکنان لایقاع(وازھ ( تبوە ئبمۆزیکا کل
.ھۆنراوەش ھروای. مۆزیککی ناخۆش و ناساز دت برگوێ

ئازادئب و ) شاعیر(ئگر البران، ھۆنیار! ھندێ ئن، کش و سروا، کۆت و زنجیرن بۆ ھۆنراوە
کچی ئم تائستا ھۆنراوەی کام !. دەستی کراوەترئب وھۆنراوە زیاتر ئ و ھۆنراوە پشترئکوێ

ھۆنیارەی ئن بادەست لھۆنراوەی بکشا، ندیوە کبپرزی ھۆنراوەیکی کشداری ئو ھۆنیارە 
.یا بوا ئگر بھرەمندبن لھۆنراوەداخۆی یاھۆنیارکیتری ھاوشانی خۆ

بازنگ و پاوانی زن بۆ . دو پویستین ھۆنراوە خۆش و جوانئکن. کش و سروا، کۆت و زنجیرنین
بم . دا نابن؟بگۆمان با)طورت(بم ئایا کش و سرواش وەک ھر بوەیکیتر لگۆڕانکاری . ھۆنراوە

ئگر دەستورێ بۆ وت کۆن و . دو رەگزە رەسنی ھۆنراوە بنینگۆڕانکاری ھرگیز ئوەنی واز لو
رپاببردانی بنرێ و ئاژاوەو پاشاگدەستور بھواز ل وەنیو دەستورە ! خراپبو، چار ئئ وەیچار ئ

وازھنان لو دو رەگزە، وەک وازھنانی ئندیازارە ل . ھمواربکرێ یا بگۆڕرێ ب دەستورکی باشتر
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راست ئگر ھۆنیار وازی لکش و ! پرگاڵ و مترەو تنیا بھسنگاندنی چاو نخش بکشراستو
ھۆنراوەی زیاتر ب تواننا، ئروا ھناف و شاوڵ و . ست بب دێ کی لنایو بوسا وەک ئم ئب

!چمتر ھئسن، بم دیوارکی الرو خواروخ4متر دیوار، 2ترازو، لجیاتی 

تییگرنگ چون ،تینیندگرنگ چ واتک، دە . کجیاتی دیوانبوە، لوتۆمان ھش ھۆنیاری ئمئ
دوازدە دیوانی بکش و سروای رەشکردۆتوە، بم ک دەرئکوت، ئوانی چژ لھۆنراوە وەرئگرن، 

!!کنای تلفیزیۆنکیان ئگۆڕی

 ک  رجم مکچ (یدا) 1834-1771کۆل ،بدایکئتی لھۆنیار ی بسو کتی ئیمبۆ ب نیئ
ھروەھا مۆزیکی ھۆنراوە بریتیی لکش و رکخستنی ١ھستکردن ب خۆشیی مۆزیکی ھۆنراوەکیتی(

رەخنگرانیش گیشتونت ئوەی ئاوازو مۆزیک . ٢دەنگکان و مۆزیکی ھۆنراوە ئبت فراوانکردنی واتاکی
).٣گر ئگن بۆ فراوانبونی واتای ھۆنراوەرۆکی گورەو کاری

ئی گۆڕانکاریی کش؟ ئب دان بوەدابنین ک ئوانی وازیان لکشھناوە، ھمویان لبدەستییانوە 
ەکیو وائزان گۆڕانکاری لھۆنراوەدا )تطور(تیایانا ھبوە ختاوی چمکی گۆڕانکاری . نی لکشا

ھشبو وەڕسبو لو کش دەقگرتوانی ! ایشیانا ھی، بوە بوشی کۆتوزنجیرەکوەتی! ھنان لکشواز
ژمارەیک ل . ساھای سابو ھۆنراوەی لسرئوترا، ئا لرەدا پویستیی گۆڕانکارییک دروستبو

وە ئم کشش بشوە ساکارەکی.ھۆنیارانی کورد وازیان لکشی عروز ھناو پنایان بۆ کشی بگبرد
نوەستا، ئوەبو سرەتا ھۆنراوەکانی شوەزاری ھورامان و ھۆنراوەکانی یکم قۆناغی گواستنوە 

واتا ئگر کشی . لعروزەوە بۆ بگ، سرتاسری ھۆنراوەک لسر یک کشی بگ ئھاتخوارێ
. نراوەکانی مولویبگیی ئھاتخوارێ وەک ھۆ10بگییبوای، ھمو ھۆنراوەک ب 10دی یکم 

 ک بۆنمونشی دک بگونج ھات کندجارەی 4دوایی وایلو چی دوای ئەکد ،بگ4ب بگب
:وەک

                             میش4من ھگب

                    پیش تمبوب8وەکو لگب

بگ8لناو کاتا، لناو شونا                 

بگ4نتوەکم                              

:یا.  بگ٤4رەچاو ئکم

بگ11ئستا ئوان بھرجا بگانن        

بگ11ئمانی خۆمان ک مشتۆی ھمانن
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بگ7ب مڕە التکان                    

بگ57لناگڕن، رنمان 

گونجوجۆرە ئئیتر ببشر کسەو لر دو دھ . ،دا کردومگشی بکر لک ھوە من نئنجا ئ
:لھۆنراوەی نیگای دیال بۆنمون وتوم. بکو لکشی عروزیشا ئو گۆڕانکارییم کردوە

لشرمی ئفسونی لوی پو پخون و پاراوی

لترسی ونبونی کوی دی نامۆ لدو چاوی

---ب --ب  ب ب -ب--ب-ب

مفاعیلون    فاعیالتو  فعالتون   مفاعیلن

نیگای دیلی  پشۆکاو

لسر ھی قژی خاو

--ب  ب--ب 

مفاعیلو        فعوالن

لبرزەوە  راماخزا بۆڕانی

6بلرزەوە  داما رژا   دۆڕانی

----ب --ب ب  –ب 

مفاعیل      موستفعیلن    مفعولن

ۆڕزگارکردنان لکش دەقگرتوە کۆنکان، یا بین ئم تازەکارییان ل کشا، میدانکی ئم دەرچون و خ
فراوان بۆ ھۆنیار دروستئکا کبئارەزوی خۆی یاری و ئاوگۆڕ بکشکان بکا ببئوەی مۆزیکی 

کبچت شا. ھۆنراوەکناوی کپبۆ واتا ل نموەی ھۆنیار دانھۆی ئ تبش ئمئیت. ئ مانر دوای ئ
 و روبکات نھۆنراوە بوا با واز لئ ،بشدارا نر ھۆنراوەی کستی بر دەسر ھۆنیارێ ھگئ

ھرەیا بگونجڵ تواناو بگلکیتر کبوار .ھرەی ھۆنراوەی تیانییب سو کئ چونک.

 م ترپب ،شی تیانیین ھۆنراوەکانمان کرچھ من ئندێ ئعایقا(ھ (ش و ! ی تیایی کوش شھ
وشی ترپ وەک دو وشی ھاو واتا بکارناھن، ک لڕاستیا کش و ترپ ھر یک ئنجام ئدەن 

.کش زاراوەیکی ھۆنراوانی، ترپ زاراوەیکی مۆزیکانی. لھۆنراوەدا
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زی بکارئھن ل پرتوکی مۆزیکی گورەدا، ژمارەیکی زۆر زاراوەی عرو) ز950-874(فارابی 
.بۆپناسی جۆرەھا ترپی مۆزیکی سردەمی خۆی

کات ببازاڕی مزگرەکانا ھاتوچۆی . زانستی عروزی لسر ترپ داناوە786-718خلیلی فراھیدی
تت تم، تت تم، : (ئکرد، گوی ل چکوشکاریی مزگرەکانبو برکوپکی و لسر ترپیکی یکسان

ئنجا ) فعلن، فعلن، فعلن: (برخۆیوە بھمان ترپ ئیوتوەئوش ل) تت تم
ئگونج ببت بنچینی ھمو ئاوازەکانی ھۆنراوەو ) فعل(زەردەخنیک گرتی و وتی کوات وشی 

٧لسر ئم بنمای کشکانی ھۆنراوەی داناو ھر ئاوازیکی ب دەریایک دانا

ھروەھا . بۆئوەی یارمتیی قوتابیانبدا کلترپ بگن) فعلن(ی گۆڕی بۆ )تتتم(خلیلی فراھیدی
دەستورکی وەک ئوەی خلیلی دانا لبابت گۆڕینی ترپی مۆزیکوە بۆ ) ئیم پاری(زانای فرەنسی 
- تا(ی دەنگکانی ب )یک(خلیل ھنگاوەکانی لسر فعل پیشاندا، باری فرەنسی. بگدەنگی زمان

بوجۆرە ئتوانرێ ھر نۆتیکی مۆزیکی بگۆڕری بۆ دەنگیی زمان لناو ئو . پیشاندا) تی-تا-اپ

Taa)ب بهی باری ئهكهپی ربازهبهینۆته، بۆ نموونهبو پی.یکیدا – tii)ی و نۆته

Ta)ب بهئه – pa – tii)بهئهیو نۆته ب(Ta- ti – pi)گهھهبهئنجا .ھتد...وتوانین ئهمان ر

و ) ◌ُ ل◌ِ فاع(ب بهئهنۆتی بۆ نموونه.لیلكانی خه) تفعیله(نگاو ی مۆسیقا بگۆڕین بۆ ھهنۆته

توانرێ ئهو جۆرهئیتر به.ھتد.. .و) ◌ٌ ن◌َ ل◌َ ع◌َ ف(ب بهئهیو نۆته) مفعول(ب بهئهینۆته
.8رێی مۆزیك بنوسنۆتهبهریاكانی ھۆنراوهده

ھۆنراوە، ککشینبو، واتا ترپشی نی، ک . کوات ترپو کش لھۆنراوەدا، دو توخمی جیاوازنین
شی نیبو، واتا کی نترپ.

)قافيه(ھۆنراوەو سروا 

دین سر رەگزکیتری ھۆنراوەو . پشتر وتمان یک لھۆکانی نوشوستیی ھۆنراوە، وازھنان لکش
دان بوەشا ئنین ک دەقگرتنی سرواش . ل سرواش، ھۆیکیترە بۆ ھمان نوشوستیوازھنان : ئین

لھۆنراوەی ستونیا، ساھای ساڵ وەک خۆی مایوەو گۆڕانکاریی بسرانھات، بتایبتی لھۆنراوەی 
ئم وایکرد ک ژمارەیک لھۆنیاران و ھۆنراوە دۆستانیش. عرەبی و ھۆنراوەی دەقگرتوی کوردیا

و جۆرە ھۆنراوەیزارببن لب . و دەقگرتنوەی ئکاردان ،یوەی خۆی ھک کاردانمو کارئنجا وەکو ھ
!دورودرژەو ئو بزاربون، ئوەن بھزبو، دەنگی وازھنان ل سروا، برزبوەوە

نی باسکی بناونیشا25/5/1925رۆژی ) 1936-1863(لعراق، بۆیکمجار، جمیل سدقی زەھاوی 
ھندێ رەخنیانلگرت و ئویش لرۆژنامی . لرۆژنامی السیاسدا نوسی) مورسل-ھۆنراوەی ئازاد(
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کات ببازاڕی مزگرەکانا ھاتوچۆی . زانستی عروزی لسر ترپ داناوە786-718خلیلی فراھیدی
تت تم، تت تم، : (ئکرد، گوی ل چکوشکاریی مزگرەکانبو برکوپکی و لسر ترپیکی یکسان

ئنجا ) فعلن، فعلن، فعلن: (برخۆیوە بھمان ترپ ئیوتوەئوش ل) تت تم
ئگونج ببت بنچینی ھمو ئاوازەکانی ھۆنراوەو ) فعل(زەردەخنیک گرتی و وتی کوات وشی 

٧لسر ئم بنمای کشکانی ھۆنراوەی داناو ھر ئاوازیکی ب دەریایک دانا

ھروەھا . بۆئوەی یارمتیی قوتابیانبدا کلترپ بگن) فعلن(ی گۆڕی بۆ )تتتم(خلیلی فراھیدی
دەستورکی وەک ئوەی خلیلی دانا لبابت گۆڕینی ترپی مۆزیکوە بۆ ) ئیم پاری(زانای فرەنسی 
- تا(ی دەنگکانی ب )یک(خلیل ھنگاوەکانی لسر فعل پیشاندا، باری فرەنسی. بگدەنگی زمان

بوجۆرە ئتوانرێ ھر نۆتیکی مۆزیکی بگۆڕری بۆ دەنگیی زمان لناو ئو . پیشاندا) تی-تا-اپ

Taa)ب بهی باری ئهكهپی ربازهبهینۆته، بۆ نموونهبو پی.یکیدا – tii)ی و نۆته

Ta)ب بهئه – pa – tii)بهئهیو نۆته ب(Ta- ti – pi)گهھهبهئنجا .ھتد...وتوانین ئهمان ر

و ) ◌ُ ل◌ِ فاع(ب بهئهنۆتی بۆ نموونه.لیلكانی خه) تفعیله(نگاو ی مۆسیقا بگۆڕین بۆ ھهنۆته

توانرێ ئهو جۆرهئیتر به.ھتد.. .و) ◌ٌ ن◌َ ل◌َ ع◌َ ف(ب بهئهیو نۆته) مفعول(ب بهئهینۆته
.8رێی مۆزیك بنوسنۆتهبهریاكانی ھۆنراوهده

ھۆنراوە، ککشینبو، واتا ترپشی نی، ک . کوات ترپو کش لھۆنراوەدا، دو توخمی جیاوازنین
شی نیبو، واتا کی نترپ.

)قافيه(ھۆنراوەو سروا 

دین سر رەگزکیتری ھۆنراوەو . پشتر وتمان یک لھۆکانی نوشوستیی ھۆنراوە، وازھنان لکش
دان بوەشا ئنین ک دەقگرتنی سرواش . ل سرواش، ھۆیکیترە بۆ ھمان نوشوستیوازھنان : ئین

لھۆنراوەی ستونیا، ساھای ساڵ وەک خۆی مایوەو گۆڕانکاریی بسرانھات، بتایبتی لھۆنراوەی 
ئم وایکرد ک ژمارەیک لھۆنیاران و ھۆنراوە دۆستانیش. عرەبی و ھۆنراوەی دەقگرتوی کوردیا

و جۆرە ھۆنراوەیزارببن لب . و دەقگرتنوەی ئکاردان ،یوەی خۆی ھک کاردانمو کارئنجا وەکو ھ
!دورودرژەو ئو بزاربون، ئوەن بھزبو، دەنگی وازھنان ل سروا، برزبوەوە

نی باسکی بناونیشا25/5/1925رۆژی ) 1936-1863(لعراق، بۆیکمجار، جمیل سدقی زەھاوی 
ھندێ رەخنیانلگرت و ئویش لرۆژنامی . لرۆژنامی السیاسدا نوسی) مورسل-ھۆنراوەی ئازاد(
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کورتی راکانی زەھاوی بریتیبو لوە ک سروا کۆتکی قورس . وەمیدانوە11/6/1925العالم العربیا 
بستییوە ھۆنراوەکی ب، لدەست و ملی ھۆنراوەی عرەبیداو بدەستییوە ئنان و ناتوان بسر

سروا بوە ھۆی دەرنکوتنی . سروا ترخانناکرێ بۆ واتا، بکو واتا ئکرت قوربانی سروا
ھۆنراوەچیرۆک لناو عرەباو بوەھۆیئوەی ھۆنراوەی عرەبی دوابکوێ لچاو ھۆنراوەی رۆژئاواییاو 

و گوێ بھۆنراوەی ئازاد ئاشنابو، کئمیان ئگر سروامان پشتگوخست. وایکردوە داھنان کمبتوە
زیاتر بایخ بجوانیگیاندنی واتاکانئدا، ئوا ئوسا ھۆنراوە ئکوت جموجوڵ و چاالکئب و وەکو 

کارک : ھروەھا زەھاوە لبارەی سرواخوازییوە ئ. ھربشکیتری ھونرەجوانکان پشئکوێ
ئو کسان نب ک فرھنگکانی وشیان ئمسر تا ئوسر پشکنیب تا بئاسانی نایتدەس، تنیا بۆ

لم کارەشا پنائبن . بتوانن ئو وشیی ئیانوێ، دەستیان بکوێ و مرازی خۆیانی پ جیبجبکن
!.بر وشی پشتگوخراویش

حممد بھجت ئسری لوان م. برامبر ئم رایانی زەھاوی، ھر لکاتی خۆیا گل رەخن نوسرا
رای وابو کسروا یکک لکۆککانی ھۆنراوەو بنمانی ئو کۆکی زۆر کسی )1904-1996(

بالیوە وابو ئوکسانی ! بدەست زەفر بھۆنراوەئبن و ھر کس ب و وش ریزکا ئبت ھۆنیار
ئگر واتا گیانی ھۆنراوەب، ئوا (چونک . دائنرنبسر سروادا زانین، ب ھۆنیاری الوازو بدەست 

پیوەندیی نوان ئم دوانش وکو پیوەندیی گیان و جستی ک ھیچیان بب ). سروا جستکیتی
ئوان بۆی سروایان الگران، چونک وش بدەستیانوە نایت و واتاش لیان گیرو . ئوەکیتر ھناکن

٩یاخیی .

وای تپڕبونی ئم ھمو سا بسر ئو مشتومەدا، ئگر بچاوکی النگیرەوە سیری ئو ئستا د
زەھاوی سکای لدەس سروابو بو سیستمی . رایان بکین، ئبینین ھردوالیان تاڕادەیک راستبون 

بوای، واتای ھۆنیاری زۆر سرکوتوش ن. ئوسایوە ک ئوەندە کۆن و دەقگرتوبو، لبرچاو کوتبو
.ئوجۆرە سروایی ھۆنراوەی ستونی، کۆتبو ل ملی ھۆنراوەدا. ئکرد بقوربانی سروا

رەخنگران ل راکانی زەھاویش، لسر رەوابون و ئست بچاوی خۆمان ئبینین کچۆن بنمانی 
دێ و وش کۆکی سروا الی ھندێ، زۆرکسی بدەست زەفریان بھۆنراوەبردوەو ھرکس

!ریزئکاو ناویئن ھۆنراوەو ھۆنراوەی پلکدارئکا

راست ھۆنراوەیکی سد سدو پنجا دی کھمو سرواکانی وەکیکبن، . زەھاوی دەردەکی دۆزیبوەوە
ھر شت زۆر مایوە . خۆی ژیان ھروای. ئو جۆرە ھۆنراوەیش لبرچاوکوتبو. ھۆنیار شپرزەئکا

بم چارەسرییکی . لسر یک سیستم، لبرچاو ئکوێ و مرۆڤ ئارەزوی گۆڕینیئکالقابکا یا
سروا خۆیلخۆیا توخمکی ناشیریننی . زەھاوی کبریتیبو لوازھنان لسروا، لجگی خۆیانبو

کی سروا نرخ. توخمک ل توخمکانی بینای ھۆنراوە: (ئنیس ئ. سروا وەک د. لھۆنراوەدا
ئو دوبارەبونوەیش . مۆزیکیی ھی ک ژمارەیک دەنگ دوبارەئبتوە لکۆتایی دەکانی ھۆنراوەدا
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سروا وەک نوەندە مۆزیکییکان ک گوگر چاوەڕوانی . بشکی گرنگ دروستئکا لمۆزیکی ھۆنراوە
ێ ئدا ل ماوە کاتیی دوبارەبونوەیان ئکاو چژێ وەرئگرێ لو دوبارەبونوان کلپردەی گو

)١٠رکوپککانا

چارەسری . چارەسرکردنی ئو دەردەی زەھاوی ھستیپکردبو، بوە ناکرێ واز لسروا بھنرێ بجارێ
کۆکی خانویک ئگر کۆنبو و شکستیھنا، بوە . راست ئوەی ک گۆڕانکاری ل سروا خۆیا بکرێ

چار ئوەی بیگۆڕی ب جۆرکی ! خانوەک ب کۆک بمنتوەچارەسرناکرێ ک کۆکک فدەیت و 
.باشتر

لم بۆچونوە، چارەسرەک بوەکرا ک  برەو بھۆنراوەی جوت سروا درا  و دواییش سروای جۆراوجۆر 
.ھاتئاراوە کپاشتر رونیئکینوە

روا کردبو کی سو بارە خراپستیان بش زەھاوی ھناو ھۆنیارانی کورد، پھکئھۆنراوەی ستونیی پ
.پنایانبردبوە بر ھۆنراوەی جوت سروا

و مالی جباری  1882-1806و مولوی 1706-1650و ئحمدی خانی 1702-1641بسارانی 
و بوە ١١و گلکیتر ھۆنراوەی جوت سروایان وتوە1892-1815و حاجی قادری کۆیی 1806-1876

اوەو وایانکردوە ک یک توخم سروا نبت ھۆی چاوتربون و گوپبون و گۆڕانکارییکیان ب سروا د
ھۆنیار ھرچن دەسکورت و الوازب، ئتوان لناو . وایانکرد ک واتا نبت قوربانی سروا. وەڕسبون

خۆئگر . ھزاران وشی زمانکیا، دو د بیک سروا ب ببئوەی پنابرت بر وشی سواو
کر ھۆنیارنیگومان ھوا بئ ، ببارانوەشی لئ س.

ئ یکی گشتیی یاسایی ھمایوە: بنتڕگکراو ئدەغما قر نکدەغر قگوجۆرە . ئرواش بسک
ئاسانکراو نبوە ھۆی ئو گیروگرفتانی  زەھاوی و الینگرانی لیئترسان، ئیتر بۆچی ئب گوچک لو 

؟!سروا ببشب ئاھنگ خۆشی 

ئم لھۆنراوەی کۆنی یک سروای ستونی و لھۆنراوەی تازەی جوت سروای ناستونیا، ھزاران 
 و جۆرە شاکارانی ئنشا، وک رواو بس ھۆنراوەی بچی لین، ککدیئشاکارە ھۆنراوە ب

.بدیناکین

 ین پرسیارێ ھرەدا چل:

ماوەر؟ئایاھۆنیار ھۆنراوە بۆخۆی ئیا بۆ ج

ئایا جماوەری ھۆنراوەدۆست، ھۆنراوەی چاک و جوان و خۆشی ئوێ،یاھۆنراوەی زۆرو بۆر؟

ئایا ئو جماوەرە دەربستی ئوەی ھۆنیار بۆ سروا، یا کش دائمن یا نا؟
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ھروەھا ١٢)چاکترین تیۆری ھونر مژوەکیتی: (فردریک ئ. وەمی ئم پرسیاران رون و ئاشکران
ئ ئۆگست فیلھیلم شلیگ) :ژەییی وری رەخنژویی رابی مژەیی، .. روانگکی ومرھمو بھ

ھرچن سربخۆو یکگرتوب، ئب لڕگای پیوەندیی بو برھمانی لپش خۆی و لدوای خۆیا 
اننی لدوای وتارەکی دە ئم ئگر سیری ئو ھۆنراوان بکین ک سروای. ١٣)ھاتون، سیر بکرێ

زەھاوییوە ھتا ئمۆ، نابینین ک واتای ئو ھۆنراوان زیاترو برزتربن لواتای ھۆنراوە 
! ھۆنراوەچیرۆکیش پیدانبو لناویانا وەک زەھاوی ئیویست. سروادارەکانی یک سرواو جوت سروا

ھۆنراوە کۆنکانی خۆشمانیان ئو ھۆنراوانش نک پش ھۆنراوەی رۆژئاوایی نکوتن، بکو 
!.نگرتوە، داھنانیش زیاترنبو

لالیکیتریشوە پشبینییکانی رەخنگران لزەھاوی، ھاتندی و زۆر کسی بدەست ئمۆ زەفریان 
بپچوانوە، . بھۆنراوە بردوەو الپڕەی گۆڤارو رۆژنامکانی ئم رۆژان، بگی ئم راستیین

انکارییاندا بسروا، ھر لبسارانییوە تا حاجی کۆیی، ھر ل پیرەمردەوە تا گۆران و ئوانی  گۆڕ
ژمارەیک ل ھۆنیارانی ئمۆ، گشو پشکوتنکی زۆریانداوە بھۆنراوەو واتایان برزکردۆتوەو 

.داھنانیان بدیھناوە

و واتای رون بتایبتی، ئگڕتوە بالی منوە ھۆی دیاردەی وازھنان ل سروا بگشتی و ل کش 
نم خابۆئ:

چاولکردنکی درەنگ وەختی کورانی قوتابخانکانی رۆژئاوای وەک مۆدنیزم و سریالیزم و -1
ھتد...ئایندەنیزم و

.کاردانوەی ھۆنراوەی ستونی-2

3-کندن ھالیل ستبیابۆ م  ،ھکۆت و زنجیرب روا بش وسو دو ! وەناوبردنی کڕاستیا ئلک
.توخم دو کۆکی ھۆنراوەن

!پیدابونی ژمارەیک نیمچ خوندەواری نشارەزا لھونری ھۆنراوەدا ک سواری ھۆنراوەبون-4

وەک بینیمان چۆن وڕنکارکیان ! بخشینی پاداشت و خۆخۆیتی و ھۆکاری سیاسی و پارتایتی-5
!.!لکردین ب بلیمت و ھۆنیاری گورە

ئوەش میدانکی چۆکردوە بۆ رمبازنی وشتر . نبونی رەخنسازی نترس و بالین، یادەگمن-6
!لجی ئسپی رەسن

ییرانمان ھستاو الوک و حوە ئاورزەماندوا لئ ،روابش و سبونی کر نگیا ! تازەکاری، ئ
 ین عارف ئحس ک وەبر ئگران و وەشتی و (ئوەکاموبارەیل یدانیانھوندێ ھوا ١٤)ژیر ھئ
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 نان و بھر زو وازم لروا، ھش و سک نانبون لوازھ تی کستبو می ئوانی خۆم ئحاشبمن ب
.کامرانیش لی پاشگزبوەوەو وەشتیش لمیدانی ھۆنراوە کشایوە. پخشان ئژمارم کردن

نمونکانی سروا

. وت سروا کھر دو دەو سروایکیان ھیو دو دەکش ھاوتریبن بۆیکترینمونی ھۆنراوەی ج-1
واتا لژمارەی بگدا یکسانن ک ئوەش ئبت ھۆی ئوەی ئاھنگی سروا لماوە کاتییکی یکسانا 

:ببیسترێ بوەی ژمارەی بگی ھمو دەکان ئوەندەی یکبن وەک

 کوردستانم فراوان

ی جیھانبوکی رازاوە

پیمان دوا تنۆکی خون

لرەب یاخو ل ھر شون

ب قوربانی ئوی ئکم

بۆ ئو ئژیم، سامانکم

لگڵ گۆشت و ئسکی لشم

بۆ ئوەو خۆم لی ببشم

مرج نی لماوە کاتییکی یکساندا، سرواک دوبارە ببتوە، واتا ژمارەی بگی دەکان ئوەندەی -2
:یکنین

ئم رۆی بیری تازەی رابرین

ئم کوردی جربزەی تکۆشرین

بۆ وت و سربخۆیی و ژینی شاد

خون ئڕژین

لش ئنژین

ئفسرین

نیشتمان، نیشتمان ئم بۆتۆ سوپرین
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بگ 11لدی یکم و دوەمدا دوای ) ە رین(لم نمونیدا ئگر سرنج بدەین ئبینین سروای 
دو . بگ دوبارەبۆتوە22ل دەکانی یک تا پنج دوای .بگ13دوای 6تا3ل دی . دوبارەبۆتوە

 یخۆی خۆیان ھربروای سم، سجی چوارەم و پد.

:جۆرکیتر، ھر چندکی ھۆنراوەکو یک سروا-3

وای رخم چتی ئرن

ھر ھزە خکی لدوای

ھز شكۆی، ھز پنای

خت و تاجی پاشایز تھ

*

ک بازوی ھز ئسکی رزا

پ، لبرزی ھنوت، خزا

الی برای خۆت، الی برازا

ئبی ب جرجی ب رەزا

:یا...   جگی پالر، جگی نزا 

ورانشارێ              دەسی نیارێ

ستونی شکان، بو ب کاالوە            

ھنایخوارێدی من، یارێ           

دیواری ڕمان، نای پناوە

:نمونیکیتر...      یکم و سیم ھاوسروان، دوەم و چوارەم ھاوسروان 

و چوار سا ک  سیکچۆ

ئمدات بر نیگای چاوی

بشتر ئوەو گتکروی تادێ    ئی لزەردەی خونچ
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موت منارەتا ئس

نمئپرسی چی ناوی

جا . ری سرواھی ک من لھۆنراوەکانما لسریان رۆیشتوم جگ لو نمونانی سرەوەگل نمونی ت
.نک ھر من، زۆرێ ل ھۆنیارە بڕزەکانیتریش بوجۆرە گۆڕانیان ل سروادا کردوە

واتا سروا کات کۆتایی ب دە . یش ئبین)تنظيم(ئوەشمان لیادنچ ک سروا دەوری رکخستن 
:یا پارچ ھۆنراوە ئھن، ئم مبستانش ئنجام ئداھۆنراوە 

.پشویک بگوگر، یا خونرەوە ئدا-١

.ئاوازی ھۆنراوە ل دکوە بۆ دکیتر ئگۆڕێ-٢

.نیمچ سربخۆییک ئدا ب دەھۆنراوە یا بپارچ ھۆنراوە لناو سرجمی ھۆنراوەکدا-٣

.اوە یا بین بیت، سربخۆییکی ھیل ھۆنراوەی کالسیکیا، دە ھۆنر

یکی ھخۆییربس رە ھۆنراوە، نیمچروادا، دھۆنراوەی جوت س ڕەنگا، . لمروا ھھۆنراوەی س ل
یکی ھخۆییربس ھۆنراوە، نیمچ ین کۆپلھۆنراوە یا ب خۆو . پارچربوارە سم قرەوەی ئجیاک

روایس ،خۆیانربس راس. نیمچ وارەی بق بنم ئبن، بھ وارانو قرواش، ئس ب شئ ت
ئا نیشان و ب.!

ی رابری ربازی ھمایی )رامبۆ(لپرچدانوەی راکانی ) ماالرمی(رەخنسازی بناوبانگی فرەنسی 
و وش بھۆی ئاوازی کش و سروای ھۆنراوەوە، ئتوان زیاتر ئرکی کارتکردن: (دا ئ)رمزی(

ئایا ئو دەقانی ناوی ھۆنراوەیان لنراوەو ب کش : لم روانینوە ئپرسین. ١٥)شونوارجھشتن بگرێ
و سروان، تا چ رادەیک کارئکن جماوەری ھۆنراوەو شونوار بجئھن الیان؟ وەمدانوەی ئم 

م، الینگری ھۆنراوەی ب کش و ژمارەیکی زۆری ھۆنراوەنوسانی ئم سردە: پرسیارە ئوەنی بوترێ
ئوە گرنگنی، گرنگ ئوەی ژمارەیکی زۆری ھۆنراوەخوازان الینگری ئو جۆرە ھۆنراوەیبن !. سروان

ک تائمۆ جماوەرکی لوجۆرە دروستنبوە بھۆی ئوەی ئو 

کارتکردن و . ھاتبتبرمن کسک نابینم یک لو دەقانی. جۆرە دەقان کاریانتناکن و نایانھژنن
ردەقرکردنی ھببۆ ل رەکییکی سژاندن ھۆکارو ھۆنراوەی . ھوەییانتمن خۆم نوسینی ن

ئاستی نوسینکانم کمترنی لئاستی ھۆنراوەکانم، بم کسکم ندیوە یکک لو . نتوەییانم زۆرە
: با ببگوە بدوین. ک زۆر کس لبریاننوسینانی ھاتبت بر، بپچوانی ھۆنراوەکانموە 

 م نوسیوە کوپکی کورت و چکییشکم، پتیھۆنراوەکانی دیوانی کوردایوە لکر ھۆنراوەیش ھپل
لڕوی شوەو ناوەرۆکوە ل ھۆنراوەکان کمترنین، بم کس پینوتوم یک لو پشکییانی 
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زایر (رەخنسازی بتوان . م ھمو ھۆنراوەکانی ئو دیوانیان لبرەلبرە، کچی دەیان کس پیانوتو
بۆی ناوی ئو بڕزەم ھنا، چونک ھرئو بۆیگاماوە، شوک . یکک لو کسان) رۆژبیانی

152لکرکوک لمای دۆستکی ئب ببۆنی ناونانی منداکیانوە، بڕکوت گۆڤاری بیانی ژمارە 
ی منی تیائخوننوە، )لبیرەوەرییکانی سانی درین(لبردەسیانائب کھۆنراوەی 1989سای 

. دیارە ھۆی ئوەش ئگڕتوە بۆ کاریگریی ھۆنراوەک. ھمویان بیارئدەن ناوی ئو منا بنن ژیر
.ئگینا کسانی ئو منا منیان نناسوەو ندیوە

روا ھناوە، واتا مۆزیکی دەرەوە، ئلن ئم ب مۆزیکی ناوەوە ھندێ لوانی وازیان ل کش و س
مۆزیکی ناوەوە بب مۆزیکی دەرەوە،بایخکی : لوەمی ئواندا ئم. ھۆنراوەکانمان بنیاتئنین

ی نیر ناکرێ. ھۆنراوانبمۆزیکی ناوەوە ھۆنراوە دەستنیا بریش مۆزیکی . تخشانی ھونپ چونک
ناوەوەی ھی .نیسانو جۆرەکنانی ئوە، مۆزیکی ناوەوە دەسکردو داھلمۆزیکی ناوەوەی . جگ

تنیا ئوەندەھی جاران بمۆزیکی دەرەوەی ھۆنراوەیان ئوت کش وسروا، . ھۆنراوە ھرھبوە
و بجۆرکی )فصاح(، رەوانبژی )مقابل یا طباق(، دژیکی )جناس(رەگزدۆزی : بمۆزیکی ناوەوەش 

. شتی لشوەی داڕشتن و پیوەندیی نوان وشو واتاکانی و جوانکاریی واتایی لھۆنراوەدا خۆی ئنوانگ
.کوات ھیچکام لو دو مۆزیک بری ئویتر ناکوێ

نگاندنی رۆشنبیریی ھۆنیارا ئسھرواوە لبارەی دەوری سرێ لنوس) : و دەنگی دواییروا ئس
یتی ھۆنراوەدا چاودبوەی لکی ژیانی رۆشنبیریی ھۆنیار بۆئنن الییا چ نبۆ الی نگاندنسکی ھر

ئگر وابو ئوا ئو ھۆنیارە سامانکی زمانوانی . ھاوکشیی مۆزیکی و واتایی لبیت و لچامکدا بکا
زیاتر ل و شارەزاییکی دەرونی و شارەزاییکی مۆزیکیی ھی کئزان لرینوەی سروا لگوچکدا

وشکانیتری ھۆنراوە، گوێ پئکا، توانایکی ھی بۆ مامکردن لگڵ ھستا بو وشانی 
ئوانی نھنیی سروائزانن ئوانن ک ئم . ھۆنیاری رۆشنبیر، سروا بۆی ملکچ. ھیانئبژرێ

نیاری ھاوچرخ ئوانی بکورتی ھندێ ھۆ. سروازانی نیشانی زیرەکیی. ھۆنراوەکانیان ئینوە
رکیان لسروایو پشلیئکن و بکارەکی خۆشیان ئزانن، بوە پردە لسر ئاستی رۆشنبیریی 
خۆیان الئبن بشوەیکی ناڕاستوخۆ ک ئم پردە البردن ناڕاستوخۆی ئچت سرباری ئو پردەی 

بدر (ھروەھا . ١٦)لرزین و دەربینی پشۆکاوانداراستوخۆالبردن کخۆی ئنون لواتالگیران و ون
پشتگوخستنی سروا، . من دژی وازھنانم لسروا: (لنامیکیا بۆ عبدولکریم ناعیم ئ)شاکر سیاب

ئتوانرا کاریگریی ونکانت و بیرەکانت و . واتا راوەستانی ونکان و سۆزو بیر لئاستکی دیاریکراوا
ھۆنراوە ئو : (یش ئ)کۆچ(١٧)لسر دەرون زیاتربکی ئگر ھۆنراوەکت سرواداربوایسۆزەکانت 

ھۆنراوەینی کزیاترین چژت ئدات، بکو ئو ھۆنراوەیی ک زیاترین چژمان ئدات کات جاریتر 
.دە ھۆنراوەی ب سروا نایتبر تا جاریتر بییینوە١٨)ئیخونینوە
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بم من داوا ل خونچ تازە کراوەکانی . ھرچۆنب، مرۆڤ ئازادە لشوەی نوسین و دەربینی خۆیا
رانوەی کوری و الساییکردنکچاولدوربن ل م ککک، داوای . ھۆنراوەی کوردی ئر رایپشتی ھبۆپا

.بگی سلمنربکن

ھۆنراوەو واتا

بونتوە لھۆنراوەداو بکۆت و زنجیر ناویانئبن و داوای ھمو ئوانی برەنگاری کش و سروا
گوای . بناوی برگری لواتاوە، لکش و سروا یاخین. ی)معنا-واتا (نھشتنیان ئکن، بیانویان 

کچی لڕاستیا مبستی سرەکیی ھۆنراوە، واتا یا راگیاندنی . ب گرێ و کۆسپیان ئزانن لڕگی واتادا
تیایانا ئامانجب، دەوری ھۆنراوەک رازاندنوەی ئو ) واتا(تنانت ئو ھۆنراوانی ک . واتانی

یما. واتایکی یپل ل روایش و سگشتی و کب ش، مۆزیکی ھۆنراوەیوەیو رازاندنازەکانی ئئام .
چونک . ی نامنھر لبرئوەش ھۆنراوەی وەرگراو بنوسینی سادە، ئو چژو خۆشی و ھژاندن

ئم بجگ لو ھۆنراوانی گیانیان ببردائکرتوە . وەرگ تنیا وەک واتا ھۆنراوەک وەرئگێ
بوەی وەرگ وەک ھۆنیارێ واتای ھۆنراوەک وەرئگێ و بکش و سرواو ئندشی خۆیوە 

ئبتوە بپی توانای ھۆنیاری دایئڕژتوە ک لئنجاما چژو خۆشی و ھژاندنی نوی تیادروست
کرتی ما (و٣٠ەوە)سالم(وەرگ، وەک وەرگانی ھۆنراوەکانی خیام بۆکوردی لالین ھۆنیاری گورە 

جمیل سدقی زەھاوی لالین ھۆنیاری بتوانا بختیار ) یا وطنی(ی محمد بھجت ئسری و )احالھا
.٣٢ی مزنوەلالین پیرەمرد) رۆحی مولوی(و ٣١زوەرەوە

کیتر بیرئکاتوەو بیرۆکی خۆی ھیو ئش ھۆنراوەکانی )مفکر(راست ھۆنیاریش وەک ھر بیریار 
جۆرە بیرو فلسفیکی تازە بنن ئاراوە، بم لھمان کاتا، تایبتمندییکانی ھۆنراوە، وەک کش 

ھتد بڕازاوەیی برھم ئھن، ..تن وو سرواو ئندشو جوانکارییکانیتری وەک ونو زمان و داڕش
چ ئکۆ بۆ چاو: (بۆی وەک رۆشنایی وای ٣٣)جوانی بۆ بیرۆک یو بیرۆکانستی لبدیارە مک

.بھۆنراوە رائگینرن

. ئگر مبستی ھۆنراوە تنیا گیاندنی واتاب، ئوا ئم کارە بھۆی وتارەوە چاکتر ئنجامئدرێ
چونک . رێ واتایکی سیاسی یا کۆمیتی بو تروتسلیی وتار، بھۆنراوە رابگینرێھرگیز ناتوان

ودای وتار فراواننیودای ھۆنراوە وەک مخشان و چیرۆکیش بۆ . مودای پم ودای ھۆنراوە ناگاتبگرە م
ینرێ، زیاترو زوتر بم وەک کاریگرتی ، ئو واتایی ب ھۆنراوە ئگ. گیاندن و رونکردنوەی واتا

.کارئکات سر وەرگری ھۆنراوە، ئویش بھۆی رازاندنیوە ب تایبتمندییکانی ھۆنراوە

دوەمیان ئوانی . یکمیان ھقووی ھۆنیار خۆیتی: ئو واتایانی ھۆنراوە ئیانازنتوە دو جۆرن
بوەش ئو رازاندنوەی ئبت . ھۆنراوەک بسادەیی وەریئگرێ و بڕازاوەیی ئیداتوە ب وەرگری

شیرینکردن و خۆشویستکردنی واتاک ھتا رادەی ھژاندن لچن وتیکی چوپ ل سۆزی ئاوازو ترپی 
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بۆنمون، لبواری بازرگانیا زۆر نوسراوە لسر پویستیی بایخدان بو . سرواو دیمنی ونکانا
بۆفرۆشتن، ھمو ئیزانین بایخی دوکانکی بازرگانی لشقامکی جگیی کلوپلی تیا پیشانئدرێ 

نالکۆری . ئاوەدانی گشتیا، زیاترە وەک لبوەک ل ننوکا جوانتر ئر جوانبل رگجلوب
 بۆی ،نگینی خۆیا سگجرد لتی بکا، کوردیش وتومدی(ناشیرینبارەت ) حس مکانو چمو ئھ

 ل ،گخی جبایوە و ئکاتئرا چکی کورت و رازاوەو کاریگین وشچ:

یگجشیا بتی ئبازاڕی دەھرە، قیم

چخاڵ ئ روی نیگارێ، ب ییگ شم

:بل ) ب کس(پشئوەی 

داری ئازادی ب خون ئاوندرێ قت برناگرێ

سربخۆیی،  ب فیداکاری ،  ئبد  سرناگرێ

بئتی ککی زانیوخن و کردوشیانژن و فیداکاریبکنبناوی ئازادیا خوپندین چیرۆک و . لچ
وات، ب کس،  واتایکی تازەی نھناوەت برھم، بکو واتایکی . پرتوک ھبوە لوبارەیوە 

.ھبوی رازاندۆتوە

ی ھۆنیار خۆشی بوجۆرە ئبینین کاری سرەکیی ھۆنراوە، رازاندنوەی واتای، تنانت ئو واتای
جا ککاری سرەکیی ھۆنراوە رازاندنوەی واتاب، دیارە ئو . خاوەنیب ھرئب بیازنتوە

نژھکی ئو زیاتر خ برترئشیرینترو کاریگ ،تا زیاترو چاکتربھ وەیرازاندن . وەشر ئبرلھ
ن پواتاب، بکو واتاکان بڕازەوەترین ھۆنیارەکان لکۆنوە ھویانداوە ک نک تنیا ھۆنراوەکانیا

لم پناوەشا پنایان بردۆت بر ھمو ھۆکارەکانی . پۆشاکوە پشکش وەرگری ھۆنراوە بکن
.رازاندنوەی ھۆنراوە

ھۆنراوە خۆراککی مادی نی ک پویست بوەبکا زیاترین ب برھم بھنرێ بۆئوەی بشی زیاترین کس 
لبرئوە . کی گیانیی و ھۆنراوەیکی چاک بشی ھمو نتوە ئکا لبابتکی خۆیابکو خۆراک. بکا

ست ببک مژترین ھۆنراوە بۆ یزیاترین یا در وەنیستی ئش . ھۆنیاری چاک دەربنجامم ئئ
نراوە برەو ئمانبا بۆ ئوەی لپناوی واتادا دەسبرداری جوانکاری و رازاندنوە نبین ل ھۆنراوەداو ھۆ

ھدری پخشان و وتارو قسی ئاسایی برین و ھۆنراوە داماین ل مۆزیکی کش و سرواو ونو 
!یا چاومان ل چندتیی ھۆنراوە ب و چونتی وازلبنین!! رەوانبژی و جوانکاری

. ی واتادائگر ئامانجی سرەکیی ھۆنراوە تنیا واتاب، ئوا تنیا کش و سروا گرنین لڕگ
شندیاڵ(ئرترە بۆ واتا) خکی کویواو . گرو ھۆنراوە ت خ بۆ واتا ناھر بایھ شندبگرە ئ
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ئگر ھۆنراوە جوان و : بۆنمون. دورئخاتوە ل واتاکانی ژیرتی و سروشتی و راستی و زانستی
:برزەکی مولوی

ھندە ناسکبو ببای باوەشن

ئی پمی ئارکونسخوبو ل

ئافرەت ئگر تنیا ببای باوەشن سرکومکانی ! بدەین ل بژنگی ژیرتی، ئگین ئنجامکی سیر
خۆئگر پنجیک ! ی دەموچاو ئب )نزیف(پبب لخون ، دیارە ب ڕەشبایک توشی خونبربون

لبردەم دەموچاوکی خوناوی و یالوکی برکوێ، ئوا ئو کوم ھئوەرێ و لئنجاما خۆمان 
!!زامدارو چاوچۆ ئبینینوەو بزمان لو دەموچاوە ئبتوە

سانو کڕای ئروا بش و سخشترە یا کیاڵ زیانبواتابکا، ئایا خوکارە بیاڵ ئر خگ؟ ئایا !جائ
یانوی ئوەی خیاڵ واتا چاوەڕوانناکرێ سبی داوای نھشتنی کلپچی خیایش بکن لھۆنراوەدا بب

؟ بوەش توشی گڕانوەیک ئبین بۆ راو بۆچونکانی ئفالتون لبارەی ھۆنراوەوە ک گوای !ئاوەژوئکا
بی درۆ دروستئر بنچینسھۆنراوە ل !ییالیش سوارچاکی خۆی ھگومان خو . بوی ئولم

ل ناسکیی دەموچاوی ) تعبیر(وزارە تنیا ویستوتی لبرزترین شوەدا گ. ئنجامی نویستوە
ئندش، ھروەکو لزانست و ھونری رەخنسازیی ھاوچرخا چسپاوە ، رەگزکی . دخوازەکیبکا

. چونک بھۆیوە ئم چاالکیی مرۆڤانی، لزانست جیائکرتوە. ئجگار گرنگ ل رەگزەکانی وژە
. ٣٤وژەر دەرئبێ و رگیک بۆ ھست و نستی خونرانھروەھا شونوارەکانی  کسایتی و ژینگی 

بابتی وروژاندنی واتاکان، بریتی ل لکچواندن و خوازەو خواستو درک، ک برھم و ھزی 
٣٥)ئندشن

ئامانجی ھۆنراوە فرکردن یا : (ھزار ساڵ وتوتی2ی رەخنگرو ھۆنیاری بناوبانگی التین، پش )ھۆراس(
ئم بۆچون بو ببنمایک تا ئستاش جگباوەڕی رەخن سازان و ٣٦)ندن یا ھردوکیانخۆشیگیا
ھۆنیاران .یاندنیشکو خۆشیگب ،یاندنی واتانینیا گھۆنراوە ت واتش و . کک کا ککاتل مئ

ی ھۆنراوە موزیک: (لمبارەیوە بھجت ئسری ئ. سروا ئبن ھۆی بایخدانکی زیاتر ب واتا
ھروەھا ٣٧)بریتیی ل کش و رکخستنی دەنگکان و ئبت ھۆی رونکردنوەو فراوانکردنی واتاکی

رەخنگران گیشتونت ئوەی ئاوازو مۆزیک رۆکی گورەو کاریگر ئگن بۆ فراوانبونی واتای 
.٣٨ھۆنراوە

نوەی واتای تنانت ئگر ھۆنراوەیک بۆ ئمان ھموی ئوەئگینن ککاری سرەکی ھۆنراوە،رازاند
فرکردنیشب، ئب ل شوەیکی رازاوەداب بۆئوەی جیاوازی لگڵ وانی قوتابخاندا ھب و زیاتر 

نژبھ رخوازەکتا زیاتر ف ربکاریگ .وە درایدن ئمبارەیم : (لرھک بیدا شتئوند ھرمھون
ژیان جوانتربل ک نب(٣٩ئنجا ئ ) : ین تاکر نگئ رەکیی ھۆنراوەییاندن ئامانجی سخۆشیگ
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ئگونج دانبنرێ ب فرکردنا وەک ئامانجکی ناوندی، چونک ھۆنراوە فرناکا ئگر خۆشی . ئامانجتی
نیگ٤٠)نک و ئوەک ھۆنیار نیا ئکتییتایب ئامانج ئاشکرا دان بروەھا درایدن بھ :

دیارە ئو ٤١)ھودان سرەکییکانم ئوەی کخۆشی بگینم رۆکانی ئو سردەمی تیایا ئژیم(
.خۆشیگیاندن بدەسنایت ئگر ھۆنراوە رازاوە نب بمۆزیککی

کستبواتا تیایانا م ک یو ھۆنراوانستمان ئبرە متائ مواتا تیا. ئ ی کو ھۆنراوانگینا ئیانا ئ
مبستنی، گوای ھونر بۆ ھونرە، ئوە بگومان زیاتر پویستیان برازاندنوە ھی ب مۆزیکی 

ھرچن من لو باوەڕەدانیم ک لم جیھاندا شتک ھب پیبوترێ ھونر بۆ ھونر یا . دەرەوەو ناوەوە
داو تنیا بۆ گیاندنی خۆشیی چونک ئگر ھۆنراوەیک ھیچ واتایکیش ئنجام ن! ھۆنراوە بۆ ھۆنراوە

بتی مرۆڤ و ژیاندائخزمر لش ھیاندنو خۆشیگوا ئئ ،نیا پیویستیی . روتیشبمرۆڤ ت
بخوراکی مادی نی، پویستیی بخۆراکی گیانیش ھی وەک گوگرتن ل ئاوازکی خۆش، سیرکردنی 

ئنجا . ک ، ھروەھا ھۆنراوەیکی ھژنردیمنکی جوان، بینینی ھوستکی مردان، بیستنی نوکتی
ر ھۆنراوەنیوە ھئ ،خشبک نک واتاو خۆشییر ھۆنراوەیگئ!

 زی بۆ ھۆنراوە داناوە3ماالرمرەگ:

1-خشکی ئاوازی مۆزیک ببئاکام ویستخۆیدا پي ھۆنراوە خۆی لو دوش.

.کاتا پویست مبستکی واتاییشی ھبھۆنراوە ھرچن ئب پارچیکی مۆزیکیب، لھمان-2

٣-تی بکی پیبیرۆک ب٤٢ناوەرۆکی ھۆنراوە ئ.

چونک ئگر ھۆنیار ھمو کۆششی سازکردنی . رەگزە پکوە ناگونجن3ئم : (کامیل بسیر ئ. د
 توانوە، چۆن ئتوە ھۆنراوە بھۆنتییرچاوەی بیری پسو ل ھۆنراوەکانی ئاوازو مۆزیکبب

٤٣مبستک بھنتدی؟

. رەگزە کاری نکردەنیو ئکرێ و کراویش3گۆنجاندنی ئو : بسیرنیم و ئم. من لگڵ بۆچونکی د
یایروخسارەکشی لکئاوازو مۆزیک ،یایکناوەرۆکستی ھۆنراوە لبم ھیچیان رێ . چونک

راست ئگونج ھۆنراوە ناوەرۆکی : یم ھیو ئمتنیا سرنجکم ل رەگزی س. لویترناگرێ
واب مو کاتھ رجنیم مب ، تیی ببکی پیبیرۆک.

بم پشتبستن ب . رازاندنوە وەک پویستییک بۆھۆنراوە، ھمو جۆرە ھۆنراوەیک ئگرتوە
ھۆنراوەی کالسیکیا، زیاتر ل. کرەستی رازاندنوەک، لھۆنراوەیکوە بۆ ھۆنراوەیکیتر ئگۆڕرێ

پنائبرت بر برزیی زمانی ھۆنراوەو ژیرتی و چیی واتا بکمترین وشو رونکاری و رەچاوکردنی 
بم لھۆنراوەی رۆمانسیا زیاتر پنائبرت بر ئندشو سۆزو نیمچ . یاسا دەقگرتوەکانی ھۆنراوە

راوەی ریالیزما زیاتر پنائبرت بر شوەکاری لھۆن. تمومژک و ھچون و گنگ و ھماکاری
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بدەربینکیتر . روبروبونوە وەک خۆی و وەک راستیو راستوخۆیی و نترسان و جربزەیتی
لھۆنراوەی ریالیزما ئازایتی و بزاتی و نترسان و روبروبونوەی بارودۆخ راستییکو جسورتی، 

ئوان ھموی ھۆکارو کرەسی رازاندنوەی ھۆنراوەن لپلی . نراوەک جوانکاری و رازاندنوە ئدا بھۆ
چونک مۆزیکک تایبت ب ھۆنراوە، ئوانیتر کرەسی . مۆزیکی دەرەوەی ھۆنراوەی: پلی یکم .دوەمدا

.ھاوبشی رازاندنوەی ھمو لقکانیتری ھونرو وژەن لپاڵ ھۆنراوەدا

ن بۆ ھندێ لڕبازە وژەییکانکرد، بپویستی ئزانم ئو راستیی بدرکنم لرەدا لبرئوەی ئاماژەما
ھرچن لئنجاما یکک ل . ک مرجنی ھۆنیاری ئمۆ خۆی ببستتوە ب تنیا یک ربازەوە

ربازەکان زائبی بسریا

.ھۆنراوەو تکنلۆجیا

لپشبکدا ل چ ئاستکدان؟ ئایا ئو سردەمانی ئایا وژەو تکنلۆجیا: ئیم با راستگۆیان بپرسین
بیردۆزە وژەییکانیان ) پ،ز8-65(، ھوراس )ز.پ322-384(، ئرەستۆتالیس )ز.پ347-427(ئفالتون 

، )پش زایین9چرخی (دائنا، بیردۆزەیکی زانستیی ئوتۆ لئاراداھبو؟ ئایا ئو رۆژانی ھۆمیرۆس 
شاکارە وژەییکانیان ) ز1616-1564(، شکسپیر )ز1321-1265(دانت ، )386-445(ئرەستۆ فانیس 

گومان ن ڕۆیشتن؟ بدا ئو شاکارانزی ئرپلۆژیا بکننا، زانست و تھم ئرھۆی . ء بمدەی ئ
سردەمی کارەباو تی ڤی و گشتی ئاسمان و کۆمپیوترو مۆبایل و ئایفۆن و ئایپادو چندین داھنانیتر، 

کوات لپشبککدا وژە . پرزی زانست و تکنلۆجیادا ئڕوا؟ ب گومان ئمیش ھر نء وژە ب
بی گورەش ئوەی ک کشک ھر بریتینی لپشبک، بریتیی . دواکوتوە، زۆریش دواکوتوە
ۆڤاو کاتکانی تکنلۆجیا رۆژلدوای رۆژ زیاتر خۆیئسپن بسر مر! لپاپستۆو تنگپھچنین

دیاردەی ئم پاپستۆیش . بالی خۆیا رائکش بجۆرێ مرۆڤ نیپرژت سر وژە، بھۆنراوەشوە
ژەیی وکیکیترەوە سستوسۆالیک، لالیل لۆجیایکنی تکوتنشکباش و ! پ میشمرۆڤ ھ

.باشترو باشترینی ئوێ

گستۆ لپکی گشتی پاجۆرلۆجیا بکنچنیوەتھۆنراوە ھنگی بتی تتایبم بکا بژەدا ئڵ و !
ئوەتا ھشتا تکنلۆجیا نیتوانیوە دەسبرداری پخشان و چیرۆکبب بۆ چاالکییکانی سینماو شانۆو 
تلفیزیۆن و ڤیدیۆ، بم بدەگمن نب بالی ھۆنراوەدا ناچ، مگر ھۆنراوەی گۆرانی کبۆئمیش 

!و بزواندن، ھاوکاری گۆرانیکن و زان بسریامۆزیک و سما

 تی ھۆنراوە، کتایبژە، برخانیانکردبو بۆ وکی تی جاران خزۆران و کاتئ ،وانلجگ
لبرئکراو ھۆکارکی سرەکی رۆشنبیری و بابتی دیوەخانکانبو، ئستا ئو کاتان دەسناکون و 

!ینکردنی بژوییانن و چاویان ل فنتازیی نوکانوەیخکی خریکی داب! دیوەخانیش نماوە
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گبیر ھۆنراوەی چاک؟ تگبیر چیدا تم بارودۆخئاستی ئچ .ئنجا لوە کۆبارەی ھۆنراوەی چاکیشل
ھوی دۆزینوەی ئو تایبتمندییانی ھۆنراوە ئدا کئگڕتوە بۆ بلیمتیی تواوی ھۆنیارو لم 

:انیان ئکاخاندا دەسنیش

ئم . شیرینییکی تواوی ھۆنراوە، یاھستکردن ب چژی مۆزیکی و توانای ھۆنیار لبرھمھنانیا-1
.توانایش زگماکیی لمرۆڤاو بھودان بدەسنایت

لمبارەیوە گۆت . ھبژاردنی باس و ناوەرۆکی دور ل بارودۆخ و کش تایبتییکانی ھۆنیار خۆی-2
ئگر ھۆنیار تنیا گوزارە لخم تایبتییکانی : ش گیشتۆت ھمان ئنجام و ئ)ز1749-1832(

تنازناوی ھۆنیاری بدر وەنیخۆی بکا، شایانی ئ.

مرۆڤ ھۆنیارکی مزن ناب لھیچ کاتکا ئگر لھمان کاتا فیلسوفکی . قویی وزەی بیر-3
بنمو زانی. قووی ھو گوھۆنراوە خونچکیست و سۆزو زمانی مرۆڤانن و بیرو ھ.

4-بکراوەوە نکی کارتستست و نھر لگن ئکی رەستییی بلیمگب کان نابننگۆڕینی . و یا ل
بک نیکوەوە بۆیکی بکۆی .

ێ و ئبدەرئ کی رۆشنبیرانیندەربب ستبم مئ ی ھۆنراوە، یا داس: (گۆتزی راستینتان یا ھ
 ک و ھاندەرەدایست یا لوھکو لب ،کاندا نیو بۆچونناسو پکان و بیرۆکتییسکل شانۆنام

٤٤)ھمو ئوان ئگرتوەو ئویش پشترە لوان ب پی ئو قسیی کئ گشت پش بش ئکوێ

یھۆنراوەی چاک، ھۆنیاری چاک ئ ک وەدانیی ھۆنیار. گومانیش ل؟ یا مرۆڤی ئیی چاک کام
ھۆنیار چۆن ئبت ھۆنیارکی چاک؟

ندائ رجانم موە بن جۆنسن ئمبارەیل:

1-ییم و بنچینکرجی یھرەی سروشتی، مب.

ئن . ھرتنیا بھرە سروشتییک بسنی، بکو پویست ھمیش مشق بو بھرەیبکین-2
. یاری رۆمابوە، وەک ورچ ژان ئیگرت بۆ لدایکبونی ھۆنراوەکانیکمزنترین ھۆن) پ،ز19-71(ڤرجیل

!.دواییش ب لستنوە پرداخی ئکردن

3-وەیم بۆھۆنیار، الساییکردنیرجی سکیتر بگۆڕێ بۆ . مسامانی ھۆنیار ھۆنیار بتوان وات
.بکارھنان تایبتییکانی خۆی

.راوجۆرەمرجی چوارەم، خوندنی وردو خوندنوەی جۆ-4
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 نیم ک و رایگرانی ئھمن ل گرێ و ئم دائکرجی یر مسل شا، جۆنسن زیاتر پوانڵ ئگل
حکم .سربستیی ھۆنیار بخم سنورکی یاسایی تسکوە ک پیکرتاش و فیلسوفکان ئیسپنن

.٤٥ا، بکو چاکترینیانلسر ھۆنیاران تنیا بھرەکیان، ئویش بھرەی ھمو ھۆنیارەکانن

 ،و شۆڕشوا ھۆنراوەی دوای ئئ ،چاکب ویستبوبلۆجیا پکنش شۆڕشی تر ھۆنراوەی پگئ واتک
زۆر چاکترب بو داھاتو، ئستتی ھی ئتایبب .وە وانییداخچی بک ! یوانچواوی پتبگرە ب

ھۆکارەکانی راگ ی کناو ھۆنراوانو بی ئزوربوەلتکرئپیاندنی پ . کنیوەش ھیچ بیانویئ
وەی نوێ و تازە ھۆنیارانھاندانی ن،وانوکردنو بست لببوترێ مو بیانوە . کوەی ئرچدانپ مئ

:لم خاندا ئبینین 

1-و جۆرە ھۆنراوانری ئکخوەنین بۆ ری تاقیکردنگیاندن، کھۆنیاری خاوەن . ھۆکارەکانی راگ
ھرەی چاک، لیکم ھۆنراوەیوە دەستی رەنگینی خۆی پیشانئداو ھونری خۆی ئنون و جگی ب

ھۆنیارە درینکان بب ھیچ ھۆکارکی راگیاندن و ھیچ . خۆی لدی وەرگری ھۆنراوەدا ئکاتوە
ھۆنیاران و کو ئھاندەرێ، بون ب.

. ژەیی چاککانیش ناکا چجای ئو جۆرە برھمانئمۆ کاتی مرۆڤ بشی خوندنوەی برھم و-2
ھمی چاکی ئوێ و ھیچ گوێ بوەنادا خاوەنی برھمک الوە یا پیاوە، تازە لڕاستیشا خونرەوە بر

جگلوە، . ئو لناخیا ئ کی برھمکت کامبو ئوسا لتوەرئگرم. کارە یا قابوی پیشکیتی
. لبرھمی چاک نگرنبا ئو برھمان جگ

3-ھرەیب ،مو شتھرلتی، بھۆنیار وە کۆکن کرئسسازان لمو رەخنبو، .ھن ھرەکر بگئ
).نظم(بھاندان کس نابت ھۆنیاری چاک ئگرچی ئو کس چندین دیوانی رەشکردبتوە ب پیتچنین

توە ک رۆژگارو چاککردنی یک لدوای یک قیزتان لو چامیب: ( ھزار سال وتوتی2ھۆراس پش 
ھۆ ئوانی ئنوسن، بابت . دەیانجار مشتومایان نکردب و وەک نینۆکی لبناکراو خاوننکرابتوە

ھاوتای تواناتانب رن کبژئازاری . ھ ست بشا خۆت ھپل بژی، ئبسکم پر ویستت فرمگئ
ی دوەمی ھب، ئیمتیازک ک خک و خواوەندو ڕبازەکانیش بکسی ئوە ک ھۆنیار پل.گزین بکی

.٤٦)ھۆنراوە، پویست خک رازیبکا. نابخشن

4-ھۆنیارو ھۆنراوەی زۆر نی ویستی بک پوەیتردەمی زانست و . ھیچ نم ستی لتایبب
وەک . دواکوتوتی نتوەیبکو ھۆنیاری زۆرو ھۆنراوەی زۆر، نیشانی نگبتی و. تکنلۆجیایدا

با نوەی نومان وزەکانی . ھۆنراوەیکی چاک بشی ھمو نتوە ئکا لبابتکی خۆیا: پشتر وتمان
.خۆیان بخن بواری زانست و تکنلۆجیاوە

:سرچاوەو پراوزەکان
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.35ل . ھمان سرچاوە-٣

.دیوانی ھبستکانی ژیر259ھۆنراوەی من خاوەنی پۆل یارم ل -٤

.ھمان سرچاوە98ل.ھۆنراوەی رازی مڕی شار بۆ مڕی کوی-٥

.ھمان سرچاوە384ل . گای دیلھۆنراوەی نی-٦

.59بیروت ص. دار الیقض العربی. العروض الواضح-الدکتورممدوح حقی-٧

٦ص21/11/1988فی3905جریدە العراق .االیقاع بین الشعروالموسیقی.طالل عبدالرحمن-٨

.24ل1988سای145ژ.گۆڤاری بیان.شوکری فزی.ئازاد عبدالواحد-٩

.6ص25/3/1989جریدە العراق.القافی.رعبدالکریم راضی جعف-١٠

.بۆمژوی لدایکبون و کۆچی ھۆنیارەکان1952مژوی ئدەبی کوردی.عالئدین سوجادی-١١

.198814سای 145گۆڤاری بیان ژ-١٢

.14ھمان سرچاوە ل-١٣

.٦ل31/7/1988رۆژنامی ھاوکاری.ورشی رەخنیکی ئدەبی.حسین عارف-١٤

.156ل1983رەخنسازی .کامیل بسیر. د-١٥

٤ل31/5/1989جریدەالعراق.ثقاف فی تقدیر ثقاف الشاعرحول دورال.عدنان عبدالنبی البلداوی-١٦

.26ھمان سرچاوە ل-١٧،١٨

خیام بکوردی. سالم-١٩

.118،119دیوانی بختیار زوەر ل-٢٠

.پیرەمرد، رۆحی مولوی-٢١

.1ھمان سرچاوەی ژمارە -٢٢
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.156ل١5ژ سچاوەی -٢٣

.157ل25سرچاوەی ژ -٢٤

.7ل1سرچاوەی ژ -٢٥

.35ل2سرچاوەی ژ -٢٦

.36ل2سرچاوەی ژ -٢٧

.124ل1سرچاوەی ژ -٢٨

.123ل1سرچاوەی ژ -٢٩

.123ل1سرچاوەی ژ -٣٠

.97ل١5سرچاوەی ژ -٣١

.97ل١5سرچاوەی ژ -٣٢

.207تا197ل25سرچاوەی ژ-٣٣

.109،110ل25سرچاوەی ژ-٣٤

.بغدا. ھونری ھبست چاپخانی زەمان. ھۆراس. حمید عزیز-٣٥


