
رەزا شوان.. چیرۆکنووسی مندان یۆھانا شپیری

یوە ) ا شپیرییۆھان(ک ب نازناوی ئدەبی ) یۆھانا لویزە ھۆیسر(خاتوو 
یسری کی سوچیرۆکنووسو ناوبانگی دەرکردووە، کچیرۆککانی نووسیون

. ی" ھـایدی"بواری نووسینی چیرۆک بۆ مندان، ب ناوبانگترین چیرۆکیشی لجیھانی ناسراوەو

 ١٨٢٧/یۆنیۆ / ی١٢(یۆھانا شپیری ل ( ید ل)رتزلھ (کانتۆنی ر بس)دایک بووە) خـریزیو سویسرا ل ل .
بوو، کچی یکک ل قشکانیش شاعیر) میتا ھۆیر شڤایتسر(پزیشک بوو، دایکیشی ) ان یاکوبـیۆھ(باوکی 

.، مندای چوارەمی خزانکی بوول شش خوشک و برانایۆھا.بوو

یش درژەی ب خوندنی زمانکان ) ریخزیـو(ل . تزل دەستی ب خوندن کرددی ھرشپیری ل یۆھانا
ی ) گۆت(بیرمندی ئمانی ، ب تایبتیش پرتووککانی زۆر حزی ل خوندنوە بوویۆھانا. ەکان داوزیندو

ئو سردەم دامای، یچاولکرییکانباو و نی یخۆشی ل رنمایی ئای. دەخوندەوە، ب جوانیش پیانۆی لدەدا
.ک دایکی تقین ئاسایی فری کردبوون

بسر )گراوبۆندن(ی سر ب کانتۆنی ) نفدمای(و ) گنیس(ب زۆری ل ناوچی یۆھانا پشووی ھاوینانی 
ۆڕەپانی ل دواییدا ئم ناوچان بوون گ. دوو ناوچی شاخاوی و کوستانی زۆر جوان و قشنگن. دەبرد

. رووداوەکانی چیرۆکی ھـایدی

کۆڕکیان بوو، ل . دا ھاوسرگیرییان کرد) بیرنھاد شپیرییۆھان (دا، لگڵ پارزەر ) ١٨٥٢(یۆھانا ل سای 
. دا، کوڕەکیان کۆچی دوایی کرد) ١٨٨٤(سای 

ل سرەتادا . یۆھانا شپیری ل دوای مردنی کوڕەکی دەستی ب نووسین و دانان و کاری خرخوازی کرد
. نووسی و بوی کردەوەپرتووکی ) ٥٠(سرجمیۆھانا . کۆمک کورت چیرۆکی بۆ مندان نووسی

.ایدی یکک لو پنجا پرتووک چاپکراوانیبناوبنگکی ھرۆکچی

، بم چیرۆکی )گیک لسر گۆڕی فرۆنی( ، چیرۆکک لژێ ناوی یکمین کاری ئدەبی یۆھانا شپیری
وە بناوباگترین وی کردەو ل دوو برگدا بدا، ل ماوەی مانگکدا نووسی) ١٨٨٠(ک ل سای ) ھـایدی(

ی سویسری ) ئلپ(انی کچۆلیکی ب دایک و ب باوک، ک ل چیای یرۆک دەربارەی ژئم چی. چیرۆکتی
چیرۆکی ھایدی پگیکی زۆر برزی ل ئدەبی سویسری دا ھی، تا ئو رادەیی . نلگڵ باپیرەی دا دەژیا

 دەبی سویسری، زیاتر لی ئناسپ بۆت ر زمانی کردی سو دەبی بۆتکی تری ئموو کارھ
یۆھانا ب زمانی . ل کولتووری سویسرا و شانازی پوەدەکنیش؛ بووە ب بشکی رەسنسویسرییکان

.و چیرۆککانی تری نووسیوونھایدیئمانی 

 ٥٠(چیرۆکی ھایدی بۆ زیاتر ل (اوەزیاتریش ل. زمانی جیھانی وەریان گ )جیھاندا ) ٥٠ ی لملیۆن دان
ئوەی ک ناوبانگ و نمرییکی زیاتری ب ھایدی بخشی، ئوەی ک ئم چیرۆک کراوە ب . فرۆشراوەل
و، ب چند فیلمکی سینمایی و زنجیرە کارتۆنی تلفزیۆنی ل ئمریکا و ل ) شنئنیمیفیلمی کارتۆنی(

.ئمانیا



ئیزاو (ل دەرھنانی، دەرھنری بناوبانگی یابانی ) زیۆ ئیزۆ(یلمسازی یابانی دا، کۆمپانیای ف) ١٩٧٤(ل سای 
ش بۆ ییئم فیلم کارتۆن. ئقدا، ب فیلمی کارتۆنی ئنیمیشن دەرھنراوە) ٥٢(چیرۆکی ھایدی ل ) تاکاھاتا

نی جیھاندا بی وتازۆربی زمانکانی جیھان دۆبالج کراوە و لسر پردەی تلفزیۆنکانی زۆر
تپرە زۆری. شاندەدرشی ھژی بۆش خۆشی و چمو تا ئ بوون م فیلمنی جیھان ھۆگری ئمندا

ھر ب ھۆی ئم فیلم کارتۆنوە، سان ب ھزاران گشتیاری یابانی بۆ گشت و گوزەر دەچن . لوەردەگرن
یان ل رووداون و ) ھایدی(ن ک رووداوەکانی بۆ سویسرا، بۆ ئوەی ئو شون راستیی ئفسووناوییان ببین

)الندھایدی(باپیرەی و پیتر لی ژیاون، ک ل ئستادا نی ئو ماش دەکن، ک ھایدی و تۆمارکراون، سردا
شنگ، پیکری ھایدی و پیتری تیدا قنج و قکراوە ب مۆزەخانیکی ی ک ھایدی لی ژیاوە،ئو خانووەو 

ک دەکن)الندھایدی(گشتیار سردانی ئم ناوچ شاخاویی دفن و زیاتر ل سد ھزار سان . دانراون
ئاسیاوە د ر نیوەیان لسنل.

ب فیلمکی سینمایی، ک ئسترە سینمایی ب ناوبانگی دا، چیرۆکی ھایدی ل ئمریکادا، کرا) ١٩٣٧(ل سای 
ل سای .دەنواندی ل فیلمکدا ) ھایدی(ک تمنی نۆ سان بوو، رۆی ) ی تمبلشرل( خاتوو ئمریکی 

. ب زنجیرە کارتۆنکی تلفزیۆنیکرا ھایدی ،ل ئمریکا) وات دیزنی(دا، ل برھمھنانی کۆمپانیای ) ١٩٩٢(

.دا یکمین فیلمی سویسری دەربارەی ھایدی دەرھنرا و نمایش کرا) ١٩٥٢(ل سای 
سای رۆژ و ل ک ،یوە) ھایدی(ھر ب ناوی سویسریی سینمایی دواترین فیلمی ھایدی فیلمکی 

) گسپۆنرئاالن (ئم فیلم ل دەرھنانی، دەرھنری سویسری . دا برھم ھنراوە) ٢٠١٧/سپتمبری/ی١٠(
لی سویسری کچۆ) ٥٠٠(نوان نۆ سان رۆی ھایدی دەبین، ک ل ی ) نئانـۆک ستیـف(ە، خونچگوڵ 
ھبژرا، رەنگ رووخوشی و لوبخندەیی ستیفن ک خۆیان بۆ ئم رۆ کاندید کردبوو، ئانۆک ھاوتمند دا 

رۆی ) برۆنۆ گانز(ئسترەی سینمایی سویسریش . بۆ ئم رۆاری ل ھۆکارەکانی ھبژاردنی بنـو ساک
فیلمکش ب دیالیکتیکی . دەبینت)کالرا(ی دوانزە سانیش رۆی ) تمانئوئیزابیل(باپیرەی ھایدی دەبینت، 

گیراون ) گـراوبۆندن(دیمنکانی فیلمکش ل چیا سرکش و قشنگکانی . سویسری ئلمانی دەرھنراوە
نفکی زۆر جوان و دیناوچ ستا .کتانتا ئکی زۆری وشماکانی بسین لم فیلمکرانمایشدا ئ.

نی باسشایزیشئامکانی یۆھانا شپیری رەخنرتووک و نووسینموو پبارودۆخی ژیانی ھ ل ن، رەخن
، ب ئو سردەمی سویسرا دەگرن باوکی ار و ھژاری و نالواندنوەی مندانی ب دایک و بنالب

زۆربی چیرۆککانیشی . ل سدەی نۆزدەمداداتایبتیش ل سرەتای سردەمی پیشسازی و سرمایداری
اری ناخۆشی و گرانی و ک دووچ. ییکانی ژنانی گنجندەربارەی چارەنووسی مندانی بنوا و کورەوەر

تنھا وەکو بابتکی ئدەبی سیر ناکرا، بکو وەکو چارەسری ئم بابتش. تگژەکانی ژیان ببوون
. یتی سۆشیالیست دا سیر دەکرابابتکی بنڕەتی ل بیری کۆم

چـــیرۆکی ھـــایدی

ب بیری خۆنرانی ئازیزمانی دەھنینوە، ک چیرۆکنووسی بناوبانگی ) ھــایدی(زۆر ب کورت چیرۆکی 
و بوی کردووەگدا چاپی دا نووسیوتی و ل دوو بر) ١٨٨٠(دایھناوە و ل سای ) یۆھانا شپیری(مندان 

.کردۆتوە
یم چیرۆکوانی ئی پادایک وباوەک ب بچکۆل و کچکی رووخۆش و . ھایدی ناوی ئیھایدی کچۆل

.لوەبخندە و خۆخۆشویستکر بوو، چاالک و بزو بوو
پوورەکی ئرکی بخوکردن و .تمنی ھایدی یک سان بوو، ک دایکی و باوکی کۆچی دواییان کرد



نی و ن، پووری ب ھۆی ھژاری و نبووک تمنی بوو ب پنج سا. پروەردەکردنی گرت ئستۆی
ل . ناویان دەبرد) یاـورەی چـگ(ناچاربوو ک ھایدی بنرێ بۆ الی باپیرەی، ک ب . سرقابوونی ب کارەوە
ڕەق و نامۆ و باپیرەی پیاوکی توندڕەفتار و. دەژیا) ئلپ(یاکانی ل دامنی چانکیخانوویکی دوور ل دی

دیمنی جوان و ل ەدەکرد، ک پیحزی ب ژیانی سروشتی ئو ناوچ.گۆشگیر و کم تکڵ بوو
لەپھی، زۆر خۆشیکشوھوایکی ی ناسک و گش،سوزەگیال ،ی سروشتیل چیمن،ئفسووناوی

، ھۆکاری مڕ و کار و برخ بووبزن و خاوەنی مگلک ھایدی باپیرەی.ڕگای سروشتیدار و دەوەن و لوە
.بژوی ژیانی بوون

و شیرینکانی، ب زەردەخن ناسک. ناوچک بووسرسامی دیمن جوانکانی ھایدی گیشت الی باپیرەی،
،کی رووخۆش و لوبخندەباپیرەیب سر لوەکانی بوونی زەردەخن بخات ب قس قوت و خۆشکانی توا

رۆژ ل دوای ب قس خۆشکانی ھایدی ل ماوەیکی کمدا. نرمتر دەبوورۆژ ب تواوی گۆڕا و ، یرەیباپ
نارد نایدی ـباپیرەی وەکو مندانی تری دیک ھ.خکی ناوچکش شیرین و خۆشویست بووھموو الی 

ڵ .بۆ قوتابخانگکو لرپی(بوە) تدا، بۆ لبچکۆل کانی دەیناردی شوانرخر و کار و بڕاندنی بزن و م .
و خۆشی کانیان دەلوەڕاند، ب یاری و پکنین و پکوە ئاژەتر بوون ب خوشک و برا ھایدی و پی

. بسردەبردانرۆژگاری

ناردبوو بۆ ھایدی نک باپیرەی دگران بوو، زۆر لوەس ساڵ پوورەکی ھات بۆ الیتپڕبوونی دوای 
شاری . قوتابخان ند لمکی دەومانی، ت) فرانکفۆرت(ھایدی برد بۆ ماھاوڕی ی ئ دا ببیت بوو ا ل ب

ک ی تمن دوانزە سان) کالرا(.وپیکانی ببوفلیجیییک تووشی ئ) کـالرا(تاقانکیان کچیارمتیدەری 
سپیلکی کالرا کچۆلیکی. و پالدەنرادا دادەنرالسر کورسییکی پچکدار،دایکی کۆچی دوایی کردبوو

و اروبارکی ئو مای بڕوەدەبردک ھموو ک) نمایریۆتر(خاتوو . و رووخۆش بووزەردژـجوان و ق
سان ببت ب ھاوڕی و ب ک کچ الدیکی وەکو ھایدی تمن ھشتپی خۆش نبووقسی دەڕۆیی، 

. ا ھس و کوتی دەکردبۆی ب شوازکی رەق و توند لگید. یارمتیدەری کالرا و لو مادا بمنتوە
.گڕایوە بۆ سویسراھایدی لو مادا بجھشت و خۆشی،نمایریترۆبب رازی بوونیپوورەکی 

ننکی کالرا ھایدی خۆشدەویست و فری خوندنوە و . خۆشویستھایدی و کالرا بوون ب دوو ھاوڕی 
، بم ی زۆر خۆشدەویستش بوو، کالرایباوکی کالرا پیاوکی دەومندی ھمیش سرقای ئ. نووسینی کرد

. کم دەرفتی الواندنوەی بۆ ھدەکوت

زییوە، سۆزی گڕانوەی بۆ نمایر و ب نایھایدی ب ھۆی رەفتاری توند و رەقی رۆتدوای ماوەیک
وە بۆ الی باوکی کالرا لگیدا ھات و گیاندیی. بیاری گڕانوەی دا.شتمانی خۆی و بۆ الی باپیرەی کردین

ب ھایدی ب نیشتمانکی و .دخۆشبووندیکش ب گڕانوەی ھایدیتر و خکی باپیرەی، باپیرەی و پی
. بۆوەباپیرەی شاد

ری ھایدی دەکرد، چند نامیکی بۆ نارد ک زۆر حزدەکات بت بۆ الی و میوانداریان بکات، کالرا زۆر بی
کالرا لبر سختی ناوچ شاخاوییک ری پندا بچت، ھرچۆنیبت پزیشککشیان بم پزیشکی تایبتی

زۆر ب گرمی و باپیرەی ھایدی. ایر چون بۆ مای باپیرەی ھایدینمیکالرا و خاتوو رۆت. قایلکرد ک بچت
.پشوازییان لکردن

، زۆر سرسامی جوانی و ئفسووناوی و مایر دوای چند رۆژک گڕایوە، بم کالرا نگڕایوەینرۆت



ھایدی و باپیرەی زۆر ھانی کالرایان دا، ک راھنان بکات و ھوی . ژیانی ساکار و سروشتی ناوچک بوو
 سان و رۆيشتن بھ وتکی زۆر، کالرا کدانونان و ھیانی کرد، دوای راھقس کانی بدات، کالرا بیپ

را ب راکردن ب كالک باوکی و ننکی ھاتن بۆ الی،. سر پیکانی و توانی بوات، تا ب تواوی چاک بۆوە
و دخۆشبوون سرسامگشانوە، زۆریش زۆر کالرا ب چاکبوونوەی باوکی و نکی .پیرییانوە چوو

کالرا و ئینجا . یرەی و پیتریشیان کرددوای چند رۆژک ل میوانداری، زۆر سوپاسی ھایدی و باپل . بوون
.گڕانوە بۆ شاری فرانکفۆرتمائاواییان لکردن و باوکی و نکی پکوە 

ن برد، چند کاراکترکی ک ناویانمایکترانو کارابجگ ل. ئمی چیرۆکی ھایدی ب کورتی و ب سرپی
:زۆر لم چیرۆکدا رۆیان ھی، وەکویاکش کم الوەکی 

باپیرەی ھایدی، متکاری خزانکی کالرا، سگک گورەکیتر، خزوری ھایدی، ننکی کالرا، ننکی پیپو( 
) ، چند کاراکترکی تریشئاژەکانی باپیرەی ھایدی

وشکترین وتریندەقشیەباوخستییچارەنووس ک ب دایک و باوکی، خونچگوھایدی چیرۆکی ئو 
ھایدی بم ھایدی دپاک و رووخۆش و بزیۆ، .برجستببووننمایردایرۆت، ک ل باپیرەی وپیاو و ژنوە

ین کانی، ب زەردەخن و پکنیی، ب کردارە سروشتیی سیر و ساویلکو پکنینھردەم لوبخندە
،یان دەکردو ب تاوانی و خۆشویستی ناخی دەروونک گوزارشتیان ل پاکی شیرینکانی، ب قس خۆشکانی

ستوە وو و وشکی کی رەقی توانی بتنسۆزی بتو ب وەکانی باپیرەی و بر لس بخات نزەردەخ
گۆڕی ب برق و وشکی توانی . دلۆڤان و نرمەوو تواوی بیگۆڕێ و بیکات ب مرۆڤکی کۆمیتی ئاسایی 

. خۆشویسی و مرۆڤدۆستی

ب دکی نیانی پ ل کی رزەوە،پویست ب چاو، ئوەی ک نئو پند و وانیی ک ل چیرۆکی ھایدی دا
مندان پروەردەکردنی . منداکانمان بالونین و پروەردەیان بکین،سۆز و خۆشویستی و میھرەبانییوە

مندان ل رووی ھۆش و ئندش و دەروونییوە، ب دروستی و تایبتی دەوت، تاشوازکی شارەزایی و 
.ەنوەاندا رەنگبدیوناغی ھرزەکاری و الویئاسایی و ئاسوودەیی پبگن و رەفتار سرکوتووبن، ل ق

کی رەق و دیزان و ژینگو خن ل ی، کنو مندای ئزەییدا زۆرببست وشک و بەق و توند و تیژ و ھ
 ە لژیانیان پ نو منداژیاون و دەژین، ئ خۆشی و ناخۆشی و لن ی دەروونی، رەفتار نادروگرلو ست

سخت و ئو پروەردە سقت، دەبن ھۆکارکی سرەکی بۆ بیاری ، بکو زۆر جار ئو ژیانچوتن
.تاوانی جۆراوجۆرکتن و ئنجامدانی بۆ ل ردەرچوون و خۆکوژی،

.ل گۆڕستانی زیلفیلت دا نژراوەل زیوریخ کۆچی دوایی کرد،دا، )١٩٠١/یۆنیۆ/ ی٧(پیری ل ـانا شـخاتوو یۆھ
.بۆ مندان بجھشتی ) ھایدی(بم میراتکی نمر 

د سای کۆچی دوایی نووسری ب بۆنی س)٢٠٠١(ل سای . ھایدی بۆت کسایتییکی ھما بۆ سویسرا
گورەیی ک پشکشی ب برز و وەکو رزلنان و پاداشتک بۆ ئو خزمت ) یۆھانا شپیری(ب ناوبانگ 

. ی لسر داناوە) یۆھانا شپیری(سویسرا پارەیکی دەرکرد ک ونی کی و ب مندانی جیھان کرد، نیشتمان

ین شونی رۆشنبیری چندیۆھانا شپیری دروستکردووە، بۆ )دـدی النـھای(شایستشیان ل زینی پیکرکی 
ھمیش ) دـدی النـھای. (ب ناوی يۆھانا شپیری و ھایدی یوە ناونراونل سویسرادا، و قوتابخان و کۆگاش

نوە ل ھموو وتانی جیھا، گرنگترین گشتگای سویسرای، ک سان ب ھزاران گشتیار سوز و جوان
بۆ سویسرا و ئوەی بچت. سویسرا سان بم ھۆیوە پارەیکی باش دەست دەکوت.دەکنرووی ل



.ک ئوە وای ک سویسرای نبینیتوە) دـدی النـھای(نچت بۆ 

رەزا شوان 
)٢٠١٧/سیپتمبر/ ی٣: (نرویج


