
  رشانی سه کانی نمه گه ه و گور ه ئاسنگی هآاو

  پوور سماعيلئيـ ئيبراهيم 

. ية مثژووييةآان بيخوثنينةوةتيؤري ة مثژوو نيية و ناتوانين بةئوستوور هةموو دةزانين آة: ئاماژة
تةنيا شثوةي خوثندنةوةي ئثمةية . خؤيدا هةصگري مانايةآي نةگؤذ و راستةوخؤ نيية ئوستوورة لة

ئثمةين آة ئوستوورة دةخةينة چوارچثوةي . انث مانايةآي سةردةميانةي پث ببةخشثتآة دةتو
مثژوو . ديالؤگةوة و وةآوو دارثكي بة نةشةوشنة دةيرازثنينةوة و لق و پؤيي پث دةبةخشين

ماناي ئةوة نيية آة هةرآةس دةتوانث لةسةري بدوث و خؤي بة پسپؤذي ئةم  نةبووني ئوستوورة بة
ةر ئةمة دةخوازثت آة بؤ شيكاري و باس لة سةر ئوستوورة دوو خاصي گرينگ ه. بوارة بزانث

ـ ئوستوورة ئةشث ئوستوورةناس آاري لةسةر بكات و بة مثتؤدة تايبةتةآان 1وةبةرچاو بگرين، 
اني گةلثك، انث ببثتة رؤژةضي رؤشنبيران و زانايئوستوورةيةك دةتو. مامةصةي لةگةصدا بكرثت
دة شؤرآراوي خرابثتة بةردةستي ناسثكدا بةرهةم هاتبث و بة بةر توورةآة لة آثصگةي بيري ئوس

ـ بة پثي 2. هتد نيية... آة وابوو ئةمة آاري شاعير و مثژووناس و آةساني ئاييني و . تر انيزاناي
ئةوةي آة ئوستوورة رةنگدانةوةي هؤگرية شوناسيةآاني نةتةوةآانة و لة بيري شوناسي 

درثژخايةندا  ، رؤشنبيراني نةتةوةيي و بيروذاي گشتي دةتوانن لةنةتةوايةتييةوة هةصدةقوصث
دا گؤذانكاري پثك دثنن و دةيانكةنة  رؤشنبيران لة چةمكة ئوستوورةييةآان. گؤذانكاري بةسةر بثنن

يةآي دصخوازي ي هةوثني چةمكي بةرگري و بة پثي پثويستي نةتةوةآةيان هةموو نوث آار
 ئةمة راي گشتيية آة بذيار ئةدات ئاخؤ وةري دةگرث.  راي گشتيبةسةردا دثنن و دةيخةنة بةردةم

آة وابوو هةرجؤرة مامةصةآردن لةگةص . يان بة سةندووقي فةرامؤشي دةسپثري
ئوستوورةآانماندا بةدةر لةم چوارچثوةية آاريگةريةآي ئةوتؤي نابث و هةوصي دژبةراني 

 .ئاآام دةمثنثتةوة ئوستوورة ساغةآة بث
آةم زانين تا ئثستا دايمة چاوي لةوة بووة آة گةالني  ون و خؤ بةوبنةوةذ بة خؤهؤي با آورد بة

ئةم گةلة نةيتوانيوة جارثك لة جاران ببثتة ئاوثنةي . باصادةست و دةورووبةري دداني پثدابنثن
ابمثنث و پثناسةيةآي رباصانوثني خؤي و بة چاوثكي خؤماصيانة و دصسؤزانة لة قةصافةتي خؤي 

ئةمة مثژوويةآي دوور و درثژي هةية و تا ئثستاش هةر قيرة و بة .  خؤي هةبثآوردانةي لة
ئةم دياردة نالةبارة بةزةقي بة هةموو اليةنةآاني فةرهةنگ و . آةواي سپي آوردةوة نووساوة

ئةم گةلة نةيوثراوة و نةيانهثشتووة  بة زمان و قةصةم و آةرةسةآاني . شارستانيةتي آوردةوة ديارة
 هةرآةس لة دةرةوةي جةغزي آوردبوونةوة سةري آثشاوةتة .ث و باسثك لة خؤي بكاتر خؤ دةربذ

خاصي ديوة و بة آردن و مثژوونووسين و پثناسةي نةتةوايةتي  ، گؤذةپاني بؤ نووسين و باسناوةوة
 وةبگرة تا وةةي هةر لة يةآةم آتثبي مثژوويي. بيروبؤچووني خؤي ئةم آارانةي بؤ آورد آردووة

آراوة و وثدةچث آاري   لة سةر آورد دروست1927 و 1926ةم فيلمثك آة ساصةآاني دةگاتة يةآ
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ستنة خمثژوويي و تيشك ئةرمةنيةآاني روسيةي ئةوآات بث و هةروةها هةموو روونكردنةوة 
 دةتوانين ئاماژة بة دةيان شتي تر بكةين آة  لةگةص ئةمانةشسةري دةقة ئةفسانةيية آؤنةآان و

وةآوو نموونةي هةرة بةرچاو دةتوانين . ة پةنجةي ناآوردثكي پثوة ديارةهةرآام بة جؤرثك جثگ
ئاماژة بة مةزن زانيني ئةو هونةرمةند و شاعيرانة بكةين آة تا هونةرمةند و شاعيراني گةالني تر 

تا عةرةبةآان دداني خثريان بة مامؤستاي . باسيان نةآردن، ئثمة بة مةزن و گةورةمان نةزانين
تا . ي آوردي عةلي مةرداني مةزندا نةهثنا، ئثمة وةآوو لووتكة نةمانناسيراني و مةقامؤگ

بووني سةيد  بثژ و گةورة هونةرمةندي فارس باسي مامؤستايي و مةزن شةجةرياني گؤراني
تا وثنةي شاملووي شاعيرمان .  ئثمة تا ئةو رادة رثزمان لث نةگرت،ئةسكةري آوردستاني نةآرد

وة نه بؤ بةصگة هثنا. بووني شثرآؤمان نةزاني س نةدي، بة مةزنآة شثرآؤ بثلةگةص مامؤستا 
بؤ مةزنايةتي آةصة پياوثكي مثژووي هةنووآةيي آورد چاومان بذيية دةمي بةذثوةبةري 

ئثمة ئثستاش بؤ ناسيني خؤمان پةنا . ي دةنگ و رةنگي ناوةندي، لة تاران بةرآث بةرنامةيةآي آث
 .نةوةيآاني ئةواندا خؤمان دةبينآان و لة دثذةنووسراوةدةبةينةبةر ئاسةواري رؤژهةصات ناسة

ين، ديسان پةنا ةمان دةيزانين و قسةي پثدةآؤسةيرتر لةوة ئةوةية آة بؤ ناسيني ئةو زمانةي آة خ
هةميشة چاومان لةوة بووة آةسثك لة دةرةوةي جةغزي آوردبوونةوة لثمان . دةبةينة بةر ئةوان

آة لةم بوارةش دا دةتوانين ئاماژة بة . ناسثنثبذوانث و مةوجووديةتمان بة حةق ب
لة . ناسان و بةشثك لة نووسةراني رووسي بكةين آة لة سةر آورد شتيان نووسيوة رؤژهةصات

. اليةآي ترةوة رةنگة هيچ نةتةوةيةآي تر بةقةد آورد آارةسات و فاجعةي ئةزموون نةآردبث
ارةسات و فاجعة گةورانةمان  ئةو آووة؟ئاخؤ لةگةص ئةو هةموو آارةساتة چيمان آرد

ئةوة تا دةبينين بة درثژايي مثژوو . نةآردووةتة فاآتةري دروستكردني شوناسي نةتةوايةتيمان
بةزةييانةي ئةرمةنيةآان و  سينگ بة سينگ، آراسي عوسمان و هؤلؤآاست و آوشتاري بث

ةيان آارةساتي رؤشيما و دثآردني ه مةزصووميةتي فةلةستين و آؤآوژيةآاني جيهاني و ئيفليج
جاران باسي ئةنفال و  بةصام قةت جارثك لة. بذي تري جيهان بؤ بةرةآانمان دةگثذينةوة جةرگ

آردني آؤمار و پاآتاوآردنةآان و دةيان آارةساتي دصتةزثني ترمان  هةصةبجة و شةهيد
ي ئثمة ناآوردتر و عةرةبتر لة هةموو خةصكاني ناوچة بثدةنگ. منداصانمان نةگثذاوةتةوة بؤ

 ئثستاش هةر . زاني آؤنفرانسي ئيسالمي سةردةمي آارةساتي هةصةبجةمان بة ئاسايي و ياسايي
تاآثكي آورد هةموو آارةساتةآاني جيهاني عةرةب دةزانث و خؤي وةآوو تاآثكي موسوصمان 

رؤژي آارةساتة آورديةآاندا  بةصام موخابن تةنيا لة ساص. جةرگةي ئةو آارةساتانةدا دةبينث لة
. نمان بير دةآةوثتةوة و هةروةآوو پثشتريش باسمان آرد، جةنايةتي جةنايةتكاران دةپؤشينشتةآا

دوژمنانمان آارةساتمان بةسةر دثنن و بة سةدان . تراژديا لة مثژووي ئثمة دايمة دةگاتة لووتكة
شثوة، آوشتن و بذين و تةجاوز پثكردن شاصاومان دةآةنة سةر، آةچي ئثمة زؤر حةآيمانة لةسةر 

ئثستاش آوردثك حازر نةبووة لةبةرچاوي راگةيةندراوة . ةواني الدةبةين و تةبرةئةيان دةآةينئ
ئةمانة و سةدان نموونةي تري ئةو . كراوةثت و باس لة تةجاوزثك بكا آة پثيگشتييةآاندا ئامادة ب

بؤ راستيية دةسةلمثنن آة ئثمة خؤمان نةخستؤتة پرؤسةي بةنةتةوةبوونةوة و آارثكي جيدديمان 
. ة گؤذث آة بة ئاساني بچمة ناو باسي نةورؤزةوةيئةم پثشةآيية آورتةم لةبةر ئةوة هثنا. نةآردووة

لة هيندوستانة . رةنگة آةس لةوة الري نةبث آة نةورؤز جةژني زؤربةي گةالني ناوچةآةية
آورد و ذ و فارس و وآة بةشثك لة گةالني هيندي و گةالني بةلووچ و ل. وةربگرة تا دةگاتة تورآيا

رةنگة لة آةسيش ئاشكرا نةبث آة آورد وةآوو . تورآمان و تةنانةت عةرةبيش لة خؤ دةگرث
 نةورؤزة و لة آةيةوة رثزي لثدةگرث نةتةوةيةآي ناوداري ئةم ناوچةية لة آةيةوة خاوةني جةژني

بةصام هةموو ئةوة دةزانين آة تيشكي ئاگري نةورؤز .  مةزن چاوي لثدةآاتو وةآوو جةژنثكي
. داستاني حةماسي آاوة و زوحاآةوة گرث داوة ئةم ئاگرة پيرؤزةمان بة. بةشثك لة ژياني آوردانة
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قارةمانثكي آورد بة ناوي : دةيان سةدة لةوةپثشةوة سينگ بةسينگ ئةم چيرؤآةمان پاراستووة آة لة
 و ستةمدا و لة زةماني پاشايةتي مرؤخؤرثكي وةآوو زوحاآدا آاوة لة سةردةمثكي پذ لة جةور

سزاي خةيانةتةآاني گةياندووة  قؤصي لث هةصماصيوة و تاج و تةختي ئةم پاشايةي تثك داوة و بة
بةصام آاتث ويستوومانة .  نةتةوةآةي بةجث هثشتووة ي  وةآوو ميراتثك بؤية و ئةم مةزنايةتي

ديسان وةرگةذاوينةتةوة سةر تيؤري و . بؤ نةورؤز هةبثتوةآوو تيؤري و دةق بةصگةيةآمان 
آةصةشثري خؤي بة لةپةوة لثناوة و آة ئةو نةتةوةيةي . دةقي نووسةراني نةتةوةي سةردةست

آيان و دةسةصاتي پثك هاوردووة و چي تر بؤ ناسين و بة ئامانج گةيشتنةآاني، حةوجثي بة 
مة جوگرافياي فةرهةنگي خؤي لة ناسنامة نةتةوةيةك آة بة پثچةوانةي ئث. نةورؤز نةماوة

.  نةبووني نةورؤز رةنگة چ شوثنثكي آاريگةري لةسةر ئةو نةبث وفةرهةنگيةآان ئاخنيوة و بوون
بانگ و خامةرةنگين ئةحمةدي شاملوو بة نووسيني وتارثكي سةردةميانة  هةربؤية نووسةري بةناو

آردني ئةم راستيية آة ئيتر  فارس بة دةركئةم نووسةر و شاعيرة گةورةيةي . لة نةورؤز هةستاوة
آانيان يةك بة قارةمانة گؤذآث ئةوان  بؤ تازةآردنةوةي ئةفسانة و ئوستوورةآانيان دةتوانن هةر جث

خستنةوةي ئةم  راگرتني نةورؤز وةآوو فةرهةنگ و دووبارة وةگةذبكةن و تةنانةت بؤ زيندوو
خؤشةويست و مرؤضة   قارةمان و گةلبابةتة فةرهةنگيية، خائين و چةواشةآار بكةن بة

رزگاريدةرة ئوستوورةييةآةش بة خائين ناوبةرن، ئةم آارةي لةگةص نةورؤزدا آردووة و 
لةم پثچةوانة خوثندنةوةي شاملوودا، آاوة . ةوخوثندنةوةيةآي نائاسايي و پيچةوانةي لة نةورؤز بو

حاآي ؤشةويست، زوگةل خفرؤش بووة و بة گژ پاشاي عادص و  تكار و گةلةپياوثكي خةيان
دادپةروةردا چووة و لة ئاآامدا تانج و تةختي پاشاي آورداني تثك داوة و دةسةصاتي بة نةتةوةآاني 

دا لة گؤضاري ئةدةبستاني چاپي  ئةمة هةر وةآوو باسمان لث آرد و لة آاتي خؤشي. تر بةخشيوة
ييةآةي داستاني آاوةي ئاسنگةر دا لةگةص چاپي وتارةآةي شاملوودا هاتبوو، هيچ لة راست تارانيش

. شاملووش مةبةستي تثكداني بارةماناييةآةي نةورؤز وةآوو سياسيةت نةبوو. يو زوحاآي نةدةگؤذ
هاتبوو لة ترسي . بةصكوو تةنيا ئامانجي ئةو وةگةذ خستنةوةي دووبارةي ئةفسانةي نةورؤز بوو

اني آة ئةمة لةسةر گةلي فارس شاملوو دةيز. بؤژؤبووني باسةآة روواصةتثكي تري پث بةخشيبوو
ني دانانث و تةنانةت دةبثتة آؤصةآةيةآي  وةآوو نةتةوةي سةردةست هيچ شوثنثكي نةرث

ئةم آارةي ئةحمةدي شاملوو لة . ئةستووريش و دةردثتة بن هةنگصي فةرهةنگةآةيان
لة زاري گرووپثكي ئاييني شيرين دث و دةبثتة بنثشتةخؤشكةي سةر رؤژهةصاتي آوردستان 

ئةمة لة حاصثكداية آة . يان زاريان و دةيكةنة گؤپاصي دةستي دژ بة نةورؤز و آةلةپووري آوردي
نانةت خؤشي بة آةسثكي باش ةئةوان هيچ آام لة بةرهةمةآاني تري شاملوويان پث باش نية و ت

يان   بؤ ئةوان آة باسي نةتةوايةتي لة پلةي دووهةم و سثهةمداية و ئامانجي سةرةآي.ناودثر ناآةن
پيادةآردني ياسا و نةريتي شةريعةتي سوننةآانة، نةورؤز بة تثكدةري ئةم بيرؤآةية دةزانن و تةنيا 

هةربؤية زؤر بة . رثگاي گةيشتن بةو ئاواتانة لة البردني جةژن و فةرهةنگه خؤماصيةآاندا دةبينن
ت بةشداربواني ستي آاري بؤ دةآةن و لة جةژن و ئائينةآاني نةورؤزدا بةشدار نابن و تةنانةةخ

پثيان واية هةرآةس بةرةوپيري نةورؤزةوة .  ناو دةبةنجاهيلجةژني نةورؤز و سثزدةبةدةر بة 
راستيةوة نيية آة آورد وةآوو ئةو ئةم بيرؤآةية فذي بةسةر . ئةخالق و دؤذاو و خائينة چوو بث

نةورؤز هةيه و بؤ يةآث لة نةتةوة ياساغةآاني ناوچةآة پثويستيةآي زؤري بة باري مانايي سياسي 
البردني آثشة سياسي و شوناسيةآاني خؤي لة نةورؤز وةآوو هةصگري باري سياسي و شوناسي 

ئةم راستييةشيان لةبةرچاو نيية آة ئثمةي آورد رةنگة نةتوانين بؤ گةيشتن بة . آةصك وةردةگرث
 هيچ شتثكي آردنةوةي دةسةصاتي نةتةوةي سةردةست لة سةرمان،  آةم آةم دةسةصات، ياخؤ الني

ئةبث ئةوةمان لة بير نةچث آة ئثستا نةورؤز لة . تر لةم حاصةتةدا بكةينة ئاصترناتيوي نةورؤز
بووني شوناسي آورد  باآووري آوردستان رؤصثكي زؤر گرينگ و حةياتي دةگثذث و بؤ دروست
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 نةورؤز دةتوانث هثماي يةآگرتوويي خةصك. و جيابونةوةي لة نةتةوةي سةردةست يةآةم شتة
 لة يؤتؤپياي عةداصةتي سةنتةري ي باس لة دنياي فانتزي آردن و بيرآردنةوةئثمة لة بات. بثت

 آردن بؤ مثژووي بة چةواشة راگوثزراوي آةچ ووناآي نةديوي جيهاني مةتافيزيك و ملهةرگيز ر
نين آة دا دةتوانين بير لة ئةمري واقعي نةورؤز بكةينةوة و بة آردةوة بيسةلمث بة سةردا داسةپاومان

دا بين و هةر ساص بة نووسيني جةژنة پيرؤزة بة  وگوذ پثكهثنان هةردةم لة جووصانةوة و ئاص
لة . تيشكي ئاگر رةمزي مانةوةمان لة گيرفاني آةواي مرادخاني مثژووي هةردةم زيندوومان بخةين

ست آردني، دةبث ژيرانة ئوستوورةآة بؤ خؤمان درو زانيني نةورؤز و ياساغ باتي بة حةرام
چوون و را  دةگژ زاصمبكةينةوة بة رةمزي آةينةوة و بة خوثندنةوةيةآي سةردةميانة نةورؤز 

چي تر گوتاري زاص بة سةر خؤماندا بةرهةم نةهثنينةوة و نةورؤز بة . شوناسثكي آوردانة
بةستن بة دةقي شاملوو و  جؤرثك بكوردثنين آة بؤ هةر تاآثكي آورد فام بكرث و لة جثي پشت

ني نةتةوةي سةردةست، پشت بة نووسةران و شاعيران و ئوستوورةناساني خؤماصي و نووسةرا
. بؤ آورداندني نةورؤز پثناسةيةآي نوثمان پثويستة. دةقة بةرهةم هاتووةآاني گةلةآةمان ببةستين

آورد ئةشث خؤي فةرهةنگةآةي پثناسة بكاتةوة و بؤ باسي نةورؤزيش هةر خؤي بة موئةليفةآاني 
  رادةية آة وتا ئة. خراپةآاني لث هةصوةژثرث و خاصة باشةآاني زةق بكاتةوة. تةوةنةورؤزدا بث
يانةوة بذوانينة ت بة روانگةيةآي پراگماتيس. بةشثكي بةرچاو شوناسي نةتةواويةتيماننةورؤز ببثتة

وةآوو نةتةوة هةرچي خثر و بثري بؤمان نةبوو بيخةينة پشت گوث و بة گيان و دص . نةورؤز
ئةوةش حاشا هةصنةگرة، ئثمةش بؤمان هةية پاش بة ئاآام گةيشتني پرؤسةي .  بپارثزنئةوةي تري

دا بكةين  بةنةتةوةبووني خاوةن دةسةصاتمان، هةر ئةو آارة لةگةص نةورؤز و ئةفسانةآاني ترمان
بةصام ئثستا تةنيا جةژنثك آة دةتوانث . آة نووسةر و شاعيري گةورة ئةحمةدي شاملوو آردي

هةربؤية . بدات و لة بن سثبةري خؤي آؤيان آاتةوة، جةژني نةورؤزةن پثكةوة گرثاهةموو آورد
. بوونةوةيةآي بث ئةم ال و ال نزيكآردني بةرةبةيانثكي گةش و لثك ستدةتوانين بيكةينة هةوثني درو

نةورؤز بةشثك لة آولتووري ئثمةي آوردة آة هةردةم دةتوانين بيخةينة بازنةي ديالؤگةوة و بة 
 تا بةو شثوة دةردث آة دةتوانث ببث بة هؤآاري .دصمان ئاصوگؤذي بةسةر بثنينآةيفي 
رةنگة چاك وابثت آة نةورؤز لة حاصةتي عادةتي و ئاساييةآةي دةربثنين و بؤ . انمرزگاري

وةآوو باسي آؤتايي دةبث .  تري بگوثزينةوة حاصةتثكي مانادارتر و بةرگريانةتر و ئيختياري
ئةشث . ة بارودؤخي آورد لة ناوچةآةدا لة هةموو گةالني تر جياوازةبة هؤي ئةوةي آ: بصثم

هةر ئةمة دةخوازث آة ئثمة روانگةيةآي جياواز لة گةالني . نةورؤز و آولتووريش جياواز بثت
خؤرة و  لة ئةفسانةي نةورؤزي آورددا زوحاك پاشايةآي زاصم و مثشك. ترمان لة نةورؤز هةبثت

ماري لة سةرشانة و آاوةش مرؤضثكي رزگاريدةرة آة لة يي دووندةبة نيشانةي مرؤخؤري و دذ
   .سةرشاني دوو گوصة گةنم بة نيشانةي خؤشةويستي ژيان و عةشق بؤ ئازادي رواوة
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