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 توژینه وه :

 

 وانەیەک لەبارەی هۆنراوەوە
 

هۆنراوه و کێش، هۆنراوه و سه روا، هۆنراوه و واتا، هۆنراوه و 
ته کنه لۆجيا 

له ناو ئه و چوار بابه ته دا، له  ده رگای هۆنراوه ی ئازادو هۆنراوه و 
ئه ندێشه ش دراوه  

کاميل ژیر 

بەڵگەنەویستە کە بازاڕی هۆنراوە لەم سەردەمەدا، روی لەنوشوستييە، هۆکاری 
ئەوه ش ئەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵێ. لەوانە: 

-پاڵەپەستۆی تەکنەلۆجيا- ئێستا هەرلەتەمەنی چوار ساڵييەەوە، یاریيە 1
ئەلەکترۆنييەکان ئەخرێنە بەردەم مناڵ. لەگەڵ گەورەبونيا: مۆبایل، ئایفۆن، ئایپاد، 

کۆمپيوتەر، تی ڤی و داهێنراوەکانيترئەبنە خوليای مرۆڤ لەمناڵييەوە تا پيری، 
بەجۆرێ کە کاتی نەمێنی بۆ توخمە وێژەیيەکان بە هۆنراوەشەوە. خۆ یاریيەکانی 

تۆپێن، ملياران خەڵک بەالی خۆیانا رائەکێشن و کاتيان ئەبەن. 

-باری ئابوری و فەنتازیاکان- کە تائەبێ سەختترو زیاترئەبن بەجۆرێ خەڵکی لە 2
کۆششی دابينکردنياندان و  نایانپەرژێتە سەر بابەتە وێژەیيەکان. 

-خراپبونی جۆرێتيی هۆنراوە خۆی- بەرامبەر شا�وی ئەو دو هۆکارەی سەرەوە، 3
ئەبو جۆرێتی هۆنراوە باشتر بکرایە تا بيتوانيایە بەرەنگاری ئەو شا�وەببێتەوە، کەچی 

بەپێچەوانەوە، زوربەی جۆری هۆنراوەی ئەم سەردەمە، لەخراپەوە بەرەو 
خراپترئەچێ! وەک لەم بابەتانەی خوارەوەدا تيشکيان ئەخەینەسەر: 
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هۆنراوەو کێش (وزن) 

یەکێ لەو هۆیانەی هۆنراوە بەرەو نوشوستيئەبا، وازهێنانە لەکێش. کێش 
لەهۆنراوەدا ترازوە. بەهۆی ئەو ترازوەوە، هۆنراوە لە لەنگی رزگاریئەبێ. ئەشتوانين 

کێش بەدەستور ناوبنێين بۆ هۆنراوە. بەبێ ئەو دەستورە، هۆنراوە ئەبێتە ئاژاوەو 
ئاوازی خۆشی تيانامێنێ و ناساز دێتە گوێ و لەجياتی خۆشی و هەژاندن، گرژی و 

بێزاریمان تيا دروستئەکا! 

جۆرەکانی کێش لەهۆنراوەی کوردیا، کێشی پەنجە یا بڕگەو کێشی عەروزە. بە�م 
ئەمڕۆ هەندێ لەوانەی هۆنراوە ئەنوسن، بەناوی گۆڕانکاریيەوە، وازیان لە کێش 

هێناوە! کەلەڕاستيا ئەوە گۆڕانکاری و بۆپێشەوەچوننيە. وازهێنان لەکێشی هۆنراوە 
وەک وازهێنانە لە ترپە (ایقاع) لەمۆزیکا کەبەوە ئەبێتە مۆزیکێکی ناخۆش و ناساز 

دێتە بەرگوێ. هۆنراوەش هەروایە. 

هەندێ ئەڵێن، کێش و سەروا، کۆت و زنجيرن بۆ هۆنراوە! ئەگەر البران، 
هۆنيار(شاعير) ئازادئەبێ و دەستی کراوەترئەبێ وهۆنراوە زیاتر ئەڵێ و هۆنراوە 
پێشترئەکەوێ!. کەچی ئێمە تائێستا هۆنراوەی کام هۆنيارەی ئەڵێن با�دەستە 

لەهۆنراوەی بێکێشا، نەدیوە کەبەپەرێزی هۆنراوەیەکی کێشداری ئەو هۆنيارە خۆی 
یاهۆنيارێکيتری هاوشانی خۆیا بڕوا ئەگەر بەهرەمەندبن لەهۆنراوەدا. 

کێش و سەروا، کۆت و زنجيرنين. دو پێویستين هۆنراوە خۆش و جوانئەکەن. بازنگ و 
پاوانەی زێڕن بۆ هۆنراوە. بە�م ئایا کێش و سەرواش وەک هەر بوەیەکيتر 

دا نابن؟بێگۆمان با. بە�م گۆڕانکاری هەرگيز ئەوەنيە واز لەو دو طور)لەگۆڕانکاری (ت
رەگەزە رەسەنەی هۆنراوە بێنين. ئەگەر دەستورێ بۆ و�ت کۆن و خراپبو، چار 

ئەوەنيە واز لەدەستور بهێنرێ و ئاژاوەو پاشاگەردانی بەرپاببێ! چار ئەوەیە ئەو 
دەستورە هەمواربکرێ یا بگۆڕرێ بە دەستورێکی باشتر. وازهێنان لەو دو رەگەزە، 

وەک وازهێنانی ئەندیازارە لە راستەو پەرگاڵ و مەترەو تەنيا بەهەڵسەنگاندنی چاو 
نەخشە بکێشێ! راستە ئەگەر هۆنيار وازی لەکێش و سەروا هێنا، ئەتوانێ 

هۆنراوەی زیاتر بڵێ. بە�م ئەوسا وەک ئەو بەنایەی لێدێ کە بەبێ تەناف و شاوڵ و 
 مەتر هەڵئەسێنێ، بە�م دیوارێکی الرو خواروخێچ! 4 مەتر دیوار، 2ترازو، لەجياتی 

کەواتە گرنگ چەندێتينيە، گرنگ چونێتييە. ئێمەش هۆنياری ئەوتۆمان هەبوە، 
لەجياتی دیوانێک، دە دوازدە دیوانی بێکێش و سەروای رەشکردۆتەوە، بە�م کە 

دەرئەکەوت، ئەوانەی چێژ لەهۆنراوە وەرئەگرن، کەناڵی تەلەفيزیۆنەکەیان ئەگۆڕی!! 
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) دایئەنێ بۆ بڵيمەتی ئەو کەسەی بە 1834-1771یەکەم مەرجێ  کە (کۆلڕچ 
Pهۆنيارێتی لەدایکئەبێ، (هەستکردن بە خۆشيی مۆزیکی هۆنراوەکەیەتی

۱
P 

هەروەها مۆزیکی هۆنراوە بریتييە لەکێش و رێکخستنی دەنگەکان و مۆزیکی 
Pهۆنراوە ئەبێتە فراوانکردنی واتاکەی

۲
P رەخنەگرانيش گەیشتونەتە ئەوەی ئاوازو .

Pمۆزیک رۆڵێکی گەورەو کاریگەر ئەگێڕن بۆ فراوانبونی واتای هۆنراوە

۳
P .(

ئەی گۆڕانکاریی کێش؟ ئەبێ دان بەوەدابنێين کە ئەوانەی وازیان لەکێشهێناوە، 
هەمویان لەبێدەسە�تييانەوە نيە لەکێشا. تيایانا هەبوە خەڵەتاوی چەمکی 

گۆڕانکاری (تطور)ەکەیەو وائەزانێ گۆڕانکاری لەهۆنراوەدا واز هێنانە لەکێش! تيایشيانا 
هەیە، بوە بەوشەی کۆتوزنجيرەکەوە! هەشبو وەڕسبو لەو کێشە دەقگرتوانەی 

ساڵەهای ساڵبو هۆنراوەی لەسەرئەوترا، ئا لێرەدا پێویستيی گۆڕانکاریيەکە 
دروستبو. ژمارەیەک لە هۆنيارانی کورد وازیان لەکێشی عەروز هێناو پەنایان بۆ 

کێشی بڕگەبرد.ئەم کێشەش بەشێوە ساکارەکەیەوە نەوەستا، ئەوەبو سەرەتا 
هۆنراوەکانی شێوەزاری هەورامان و هۆنراوەکانی یەکەم قۆناغی گواستنەوە 

لەعەروزەوە بۆ بڕگە، سەرتاسەری هۆنراوەکە لەسەر یەک کێشی بڕگە 
 بڕگەیيبوایە، هەمو هۆنراوەکە بە 10ئەهاتەخوارێ. واتا ئەگەر کێشی دێڕی یەکەم 

 بڕگەیی ئەهاتەخوارێ وەک هۆنراوەکانی مەولەوی. دوایی وایلێهات کە بگونجێ 10
 بڕگەبێ وەک: 4 بڕگەبێ، دێڕەکەی دوای ئەو چەندجارەی 4کێشی دێڕێک بۆنمونە 

بڕگە 4من هەميشە                             

بڕگە 8وەکو لێمبوبێتە پيشە                    

بڕگە 8لەناو کاتا، لەناو شوێنا                 

بڕگە 4نەتەوەکەم                              

Pرەچاو ئەکەم

٤
P  4 :بڕگە.  یا

بڕگە 11ئێستا ئەوان بەهەرجا بێگانەن        

بڕگە 11ئەمانەی خۆمان کە مشتۆی هەمانەن

بڕگە 7بەڵێ مەڕە التەکان                    

Pلێناگەڕێن، رێنمان 

5
P                  7 بڕگە
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ئيتر بەوجۆرە ئەگونجێ هەر دو دێڕەو لەسەر کێشێبێ. ئنجا ئەوە من نەک هەر 
لەکێشی بڕگەدا کردومە، بەڵکو لەکێشی عەروزیشا ئەو گۆڕانکاریيەم کردوە. 

لەهۆنراوەی نيگای دیال بۆنمونە وتومە: 

لەشەرمی ئەفسونی لێوی پڕو پڕخوێن و پاراوی 

لەترسی ونبونی کێوی دڵی نامۆ لەدو چاوی 

ب-ب-   -ب-ب  ب ب - -   ب - - - 

مەفاعيلون    فاعيالتو  فەعەالتون   مەفاعيلن 

نيگای دیلی  پەشۆکاو 

لەسەر هێڵی قژی خاو 

ب - - ب  ب-- 

مفاعيلو        فەعوالن 

لەبەرزەوە  راماخزا بۆڕانی 

Pبەلەرزەوە  داما رژا   دۆڕانی

6 

ب – ب ب  - - ب - - - - 

مەفاعيلە      موستەفعيلن    مەفعولن 

ئەم دەرچون و خۆڕزگارکردنانە لەکێشە دەقگرتوە کۆنەکان، یا بڵێين ئەم تازەکاریيانە 
لە کێشا، مەیدانێکی فراوان بۆ هۆنيار دروستئەکا کەبەئارەزوی خۆی یاری و ئاڵوگۆڕ 

بەکێشەکان بکا بەبێئەوەی مۆزیکی هۆنراوەکە تێکبچێ. ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی 
هۆنيار دانەمێنێ بۆ واتا لەپێناوی کێشا. ئيتر دوای ئەمانە ئەگەر هۆنيارێ هەر 

دەسە�تی بەسەر هۆنراوەی کێشدارا نەبێ، ئەوا با واز لەهۆنراوە بێنێ و روبکاتە 
بوارێکيتر کەلەگەڵ تواناو بەهرەیا بگونجێ. چونکە ئەو کەسە بەهرەی هۆنراوەی 

تيانييە. 

هەندێ ئەڵێن ئێمە هەرچەن هۆنراوەکانمان کێشی تيانييە، بە�م ترپە (ایقاع) ی 
تيایە! هەشە وشەی کێش و وشەی ترپە وەک دو وشەی هاو واتا بەکارناهێنێ، کە 

لەڕاستيا کێش و ترپە هەر یەک ئەنجام ئەدەن لەهۆنراوەدا. کێش زاراوەیەکی 
هۆنراوانەیە، ترپە زاراوەیەکی مۆزیکانەیە. 
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ز) لە پەرتوکی مۆزیکی گەورەدا، ژمارەیەکی زۆر زاراوەی عەروزی 950-874فارابی (
بەکارئەهێنێ بۆپێناسەی جۆرەها ترپەی مۆزیکی سەردەمی خۆی. 

 زانستی عەروزی لەسەر ترپە داناوە. کاتێ بەبازاڕی 786-718خەليلی فەراهيدی
مزگەرەکانا هاتوچۆی ئەکرد، گوێی لە چەکوشکاریی مزگەرەکانبو بەرێکوپێکی و 
لەسەر ترپەیەکی یەکسان: (تەتە تم، تەتە تم، تەتە تم) ئەوێش لەبەرخۆیەوە 
بەهەمان ترپە ئەیوتەوە: (فەعەلەن، فەعەلەن، فەعەلەن) ئنجا زەردەخەنەیەک 

گرتی و وتی کەواتە وشەی (فەعەلە) ئەگونجێ ببێتە بنچينەی هەمو ئاوازەکانی 
هۆنراوەو لەسەر ئەم بنەمایە کێشەکانی هۆنراوەی داناو هەر ئاوازیکی بە دەریایەک 

Pدانا

 ۷ 

خەليلی فەراهيدی(تەتەتم)ی گۆڕی بۆ (فەعەلەن) بۆئەوەی یارمەتيی قوتابيانبدا 
کەلەترپە بگەن. هەروەها زانای فەرەنسی (ئيم پاری) دەستورێکی وەک ئەوەی 

خەليلی دانا لەبابەت گۆڕینی ترپەی مۆزیکەوە بۆ بڕگەدەنگی زمان. خەليل 
هەنگاوەکانی لەسەر فەعەلە پيشاندا، باری فەرەنسی(یەکە)ی دەنگەکانی بە (تا-

پا-تا-تی) پيشاندا. بەوجۆرە ئەتوانرێ هەر نۆتەیەکی مۆزیکی بگۆڕری بۆ دەنگيی 

به پێی رێبازه كه ی باری ئه بێ  ، بۆ نموونه  نۆته یزمان لەناو ئەو یەکەیەدا.بەو پێيە

  ئه بێ به و نۆته ی (Ta – pa – tii) ئه بێ به و نۆته ی  (Taa – tii) به 
(Ta- ti – pi) ئنجا به  هه مان رێگه  ئه توانين نۆته ی مۆسيقا بگۆڕین بۆ  .هتد ...و

 ئه بێ به  (فاِعلُ ) و نۆته یبۆ نموونه نۆتەی  .هه نگاو (تفعيله ) كانی خه ليل

ئيتر به و جۆره   .هتد .. . ئه بێ به  (َفَعلَنٌ ) و ئه بێ به  (مفعول) و نۆته ی
 .8ئه توانرێ ده ریاكانی هۆنراوه  به  نۆته ی مۆزیك بنوسرێ

کەواتە ترپەو کێش لەهۆنراوەدا، دو توخمی جياوازنين. هۆنراوە، کەکێشينەبو، واتا 
ترپەشی نيە، کە ترپەی نەبو، واتا کێشی نيە. 

هۆنراوەو سەروا (قافيه) 

پێشتر وتمان یەکێ لەهۆکانی نوشوستيی هۆنراوە، وازهێنانە لەکێش. دێينە سەر 
رەگەزێکيتری هۆنراوەو ئەڵێين: وازهێنان لە سەرواش، هۆیەکيترە بۆ هەمان 

نوشوستی. دان بەوەشا ئەنێين کە دەقگرتنی سەرواش لەهۆنراوەی ستونيا، 
ساڵەهای ساڵ وەک خۆی مایەوەو گۆڕانکاریی بەسەرانەهات، بەتایبەتی 

لەهۆنراوەی عەرەبی و هۆنراوەی دەقگرتوی کوردیا. ئەمە وایکرد کە ژمارەیەک 
لەهۆنياران و هۆنراوە دۆستانيش بێزارببن لەو جۆرە هۆنراوەیە. ئنجا وەکو هەمو 
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کارێک کاردانەوەی خۆی هەیە، کاردانەوەی ئەو دەقگرتنە دورودرێژەو ئەو بێزاربونە، 
ئەوەنە بەهێزبو، دەنگی وازهێنان لە سەروا، بەرزبوەوە! 

 25/5/1925) رۆژی 1936-1863لەعێراق، بۆیەکەمجار، جەميل سدقی زەهاوی (
باسێکی بەناونيشانی (هۆنراوەی ئازاد-مورسەل) لەرۆژنامەی السياسەدا نوسی. 

 وە�ميدانەوە. 11/6/1925هەندێ رەخنەیانلێگرت و ئەویش لەرۆژنامەی العالم العربيا 
کورتەی راکانی زەهاوی بریتيبو لەوە کە سەروا کۆتێکی قورسە لەدەست و ملی 

هۆنراوەی عەرەبيداو بەدەستييەوە ئەناڵێنێ و ناتوانێ بەسەربەستييەوە 
هۆنراوەکەی بڵێ، سەروا تەرخانناکرێ بۆ واتا، بەڵکو واتا ئەکرێتە قوربانی سەروا. 

سەروا بوە هۆی دەرنەکەوتنی هۆنراوەچيرۆک لەناو عەرەباو بوەهۆیئەوەی هۆنراوەی 
عەرەبی دوابکەوێ لەچاو هۆنراوەی رۆژئاوایياو وایکردوە داهێنان کەمبێتەوە. ئەگەر 
سەروامان پشتگوێخست و گوێ بەهۆنراوەی ئازاد ئاشنابو، کەئەمەیان زیاتر بایەخ 

بەجوانيگەیاندنی واتاکانئەدا، ئەوا ئەوسا هۆنراوە ئەکەوێتە جموجوڵ و چاالکئەبێ و 
وەکو هەربەشێکيتری هونەرەجوانەکان پێشئەکەوێ. هەروەها زەهاوە لەبارەی 

سەرواخوازیيەوە ئەڵێ: کارێکە بەئاسانی نایەتەدەس، تەنيا بۆئەو کەسانە نەبێ کە 
فەرهەنگەکانی وشەیان ئەمسەر تا ئەوسەر پشکنيبێ تا بتوانن ئەو وشەیەی 

ئەیانەوێ، دەستيان بکەوێ و مرازی خۆیانی پێ جيبەجێبکەن. لەم کارەشا 
پەنائەبەنە بەر وشەی پشتگوێخراویش!. 

بەرامبەر ئەم رایانەی زەهاوی، هەر لەکاتی خۆیا گەلێ رەخنە نوسرا. لەوانە 
)رای وابو کەسەروا یەکێکە 1996-1904محەمەمەد بەهجەت ئەسەری (

لەکۆڵەکەکانی هۆنراوەو بەنەمانی ئەو کۆڵەکەیە زۆر کەسی بێدەسە�ت زەفەر 
بەهۆنراوەئەبەن و هەر کەس بێ و وشە ریزکا ئەبێتە هۆنيار! بەالیەوە وابو 

ئەوکەسانەی بەسەر سەروادا زاڵنين، بە هۆنياری الوازو بێدەسە�ت دائەنرێن. 
چونکە (ئەگەر واتا گيانی هۆنراوەبێ، ئەوا سەروا جەستەکەیەتی). پەیوەندیی نێوان 

ئەم دوانەش وکو پەیوەندیی گيان و جەستەیە کە هيچيان بەبێ ئەوەکەیتر 
هەڵناکەن. ئەوانە بۆیە سەروایان الگرانە، چونکە وشە بەدەستيانەوە نایەت و واتاش 

.  ۹لێيان گيرو یاخييە

ئێستا دوای تێپەڕبونی ئەم هەمو ساڵە بەسەر ئەو مشتومڕەدا، ئەگەر بەچاوێکی 
النەگيرەوە سەیری ئەو رایانە بکەین، ئەبينين هەردوالیان تاڕادەیەک راستبون . 

زەهاوی سکا�ی لەدەس سەروابو بەو سيستمەی ئەوسایەوە کە ئەوەندە کۆن و 
دەقگرتوبو، لەبەرچاو کەوتبو. هۆنياری زۆر سەرکەوتوش نەبوایە، واتای ئەکرد 

بەقوربانی سەروا. ئەوجۆرە سەروایەی هۆنراوەی ستونی، کۆتێبو لە ملی هۆنراوەدا. 
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رەخنەگران لە راکانی زەهاویش، لەسەر رەوابون و ئێستە بەچاوی خۆمان ئەبينين 
کەچۆن بەنەمانی کۆڵەکەی سەروا الی هەندێ، زۆرکەسی بێدەسە�ت زەفەریان 

بەهۆنراوەبردوەو هەرکەس دێ و وشە ریزئەکاو ناویئەنێ هۆنراوەو هۆنراوەی 
پێلەکەدارئەکا! 

زەهاوی دەردەکەی دۆزیبوەوە. راستە هۆنراوەیەکی سەد سەدو پەنجا دێڕی 
کەهەمو سەرواکانی وەکيەکبن، هۆنيار شپرزەئەکا. ئەو جۆرە هۆنراوەیەش 

لەبەرچاوکەوتبو. خۆی ژیان هەروایە. هەر شتێ زۆر مایەوە لەقاڵبێکا یا لەسەر یەک 
سيستەم، لەبەرچاو ئەکەوێ و مرۆڤ ئارەزوی گۆڕینيئەکا. بە�م چارەسەریيەکەی 

زەهاوی کەبریتيبو لەوازهێنان لەسەروا، لەجێگەی خۆیانەبو. سەروا خۆیلەخۆیا 
توخمێکی ناشيریننيە لەهۆنراوەدا. سەروا وەک د. ئەنيس ئەڵێ: (توخمێکە لە 

توخمەکانی بينای هۆنراوە. سەروا نرخێکی مۆزیکيی هەیە کە ژمارەیەک دەنگ 
دوبارەئەبێتەوە لەکۆتایی دێڕەکانی هۆنراوەدا. ئەو دوبارەبونەوەیەش بەشێکی گرنگ 

دروستئەکا لەمۆزیکی هۆنراوە. سەروا وەک نێوەندە مۆزیکييەکانە کە گوێگر 
چاوەڕوانی دوبارەبونەوەیان ئەکاو چێژێ وەرئەگرێ لەو دوبارەبونەوانە کەلەپەردەی 

) ۱۰گوێ ئەدا لە ماوە کاتييە رێکوپێکەکانا

چارەسەرکردنی ئەو دەردەی زەهاوی هەستيپێکردبو، بەوە ناکرێ واز لەسەروا 
بهێنرێ بەجارێ. چارەسەری راست ئەوەیە کە گۆڕانکاری لە سەروا خۆیا بکرێ. 

کۆڵەکەی خانویەک ئەگەر کۆنبو و شکستيهێنا، بەوە چارەسەرناکرێ کە کۆڵەکەکە 
فڕێدەیت و خانوەکە بێ کۆڵەکە بمێنێتەوە! چار ئەوەیە بيگۆڕی بە جۆرێکی باشتر. 

لەم بۆچونەوە، چارەسەرەکە بەوەکرا کە  برەو بەهۆنراوەی جوت سەروا درا  و 
دوایيش سەروای جۆراوجۆر هاتەئاراوە کەپاشتر رونيئەکەینەوە. 

هۆنيارانی کورد، پێش زەهاوی هەستيان بەو بارە خراپەی سەروا کردبو کە 
هۆنراوەی ستونيی پێکئەهێناو پەنایانبردبوە بەر هۆنراوەی جوت سەروا. 

 و 1882-1806 و مەولەوی 1706-1650 و ئەحمەدی خانی 1702-1641بێسارانی 
 و گەلێکيتر 1892-1815 و حاجی قادری کۆیی 1876-1806مەالی جەباری  

و بەوە گۆڕانکاریيەکيان بە سەروا داوەو وایانکردوە ۱۱هۆنراوەی جوت سەروایان وتوە
کە یەک توخم سەروا نەبێتە هۆی چاوتێربون و گوێپڕبون و وەڕسبون. وایانکرد کە واتا 
نەبێتە قوربانی سەروا. هۆنيار هەرچەن دەسکورت و الوازبێ، ئەتوانێ لەناو هەزاران 

وشەی زمانەکەیا، دو دێڕ بەیەک سەروا بڵێ بەبێئەوەی پەنابەرێتە بەر وشەی 
سواو. خۆئەگەر کەسێ ئەوەشی لەبارانەبێ ، ئەوا بێگومان هەر هۆنيارنيە. 
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بنەمایەکی گشتيی یاسایی هەیە ئەڵێ: ئەگەر قەدەغەکەر نەما قەدەغەکراو 
ئەگەڕێتەوە. کەسەرواش بەوجۆرە ئاسانکراو نەبوە هۆی ئەو گيروگرفتانەی  زەهاوی 

و الیەنگرانی لێيئەترسان، ئيتر بۆچی ئەبێ گوێچکە لەو ئاهەنگە خۆشەی سەروا 
بێبەشبێ !؟ 

ئێمە لەهۆنراوەی کۆنی یەک سەروای ستونی و لەهۆنراوەی تازەی جوت سەروای 
ناستونيا، هەزاران شاکارە هۆنراوە بەدیئەکەین، کەچی لەهۆنراوەی بێ سەرواو بێ 

کێشا، وێنەی ئەو جۆرە شاکارانە بەدیناکەین. 

لێرەدا چەن پرسيارێ هەیە : 

ئایاهۆنيار هۆنراوە بۆخۆی ئەڵێ یا بۆ جەماوەر؟ 

ئایا جەماوەری هۆنراوەدۆست، هۆنراوەی چاک و جوان و خۆشی ئەوێ،یاهۆنراوەی 
زۆرو بۆر؟ 

ئایا ئەو جەماوەرە دەربەستی ئەوەیە هۆنيار بۆ سەروا، یا کێش دائەمێنێ یا نا؟ 

وە�می ئەم پرسيارانە رون و ئاشکران. فەردریک ئەڵێ: (چاکترین تيۆری هونەر 
 هەروەها ئۆگست فيلهيلم شليگڵ ئەڵێ: (روانگەی مێژویی رابەری ۱۲مێژوەکەیەتی)

رەخنەی وێژەیيە.. هەمو بەرهەمێکی وێژەیی، هەرچەن سەربەخۆو یەکگرتوبێ، 
ئەبێ لەڕێگای پەیوەندیی بەو بەرهەمانەی لەپێش خۆی و لەدوای خۆیا هاتون، 

. دە ئێمە ئەگەر سەیری ئەو هۆنراوانە بکەین کە سەروایاننيە لەدوای ۱۳سەیر بکرێ)
وتارەکەی زەهاویيەوە هەتا ئەمڕۆ، نابينين کە واتای ئەو هۆنراوانە زیاترو بەرزتربن 

لەواتای هۆنراوە سەروادارەکانی یەک سەرواو جوت سەروا. هۆنراوەچيرۆکيش 
پەیدانەبو لەناویانا وەک زەهاوی ئەیویست! ئەو هۆنراوانەش نەک پێش هۆنراوەی 

رۆژئاوایی نەکەوتن، بەڵکو هۆنراوە کۆنەکانی خۆشمانيان نەگرتەوە، داهێنانيش 
زیاترنەبو!. 

لەالیەکيتریشەوە پێشبينييەکانی رەخنەگران لەزەهاوی، هاتنەدی و زۆر کەسی 
بێدەسە�ت ئەمڕۆ زەفەریان بەهۆنراوە بردوەو الپەڕەی گۆڤارو رۆژنامەکانی ئەم 

رۆژانە، بەڵگەی ئەم راستييەن. بەپێچەوانەوە، ئەوانەی  گۆڕانکاریياندا بەسەروا، هەر 
لەبێسارانييەوە تا حاجی کۆیی، هەر لە پيرەمێردەوە تا گۆران و ژمارەیەک لە 

هۆنيارانی ئەمڕۆ، گەشەو پێشکەوتنێکی زۆریانداوە بەهۆنراوەو واتایان بەرزکردۆتەوەو 
داهێنانيان بەدیهێناوە. 
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بەالی منەوە هۆی دیاردەی وازهێنان لە سەروا بەگشتی و لە کێش و واتای رون 
بەتایبەتی، ئەگەڕێتەوە بۆئەم خا�نە: 

-چاولێکردنێکی درەنگ وەختەی کوێرانەی قوتابخانەکانی رۆژئاوای وەک مۆدێڕنيزم و 1
سریاليزم و ئایندەنيزم و...هتد 

-کاردانەوەی هۆنراوەی ستونی. 2

-ناوبردنی کێش وسەروا بە کۆت و زنجيربەهەڵە،  یابۆ مەبەستێ لەالیەن 3
هەندێکەوە! کەلەڕاستيا ئەو دو توخمە دو کۆڵەکەی هۆنراوەن. 

-پەیدابونی ژمارەیەک نيمچە خوێندەواری نەشارەزا لەهونەری هۆنراوەدا کە 4
سواری هۆنراوەبون! 

-بەخشينی پاداشت و خۆخۆیەتی و هۆکاری سياسی و پارتایەتی! وەک بينيمان 5
چۆن وڕێنەکارێکيان لێکردین بە بليمەت و هۆنياری گەورە!!. 

-نەبونی رەخنەسازی نەترس و بێالیەن، یادەگمەن. ئەوەش مەیدانەکەی چۆڵکردوە 6
بۆ رمبازێنی وشتر لەجێی ئەسپی رەسەن! 

تازەکاری، ئەگەر نەبونی کێش و سەروابێ، ئەوا لەدێرزەمانەوە ئاوێستاو الوک و 
حەیرانمان هەیە! یا ئەگەر ئەوەبێ کە حسەین عارف ئەڵێ (کامەران و وەشتی و 

ئەوا من بەشبەحاڵی خۆم ئەوانەی ئەو ۱٤ژیر هەندێ هەوڵدانيانهەیە لەوبارەیەوە)
مەبەستێتی کە وازهێنانبون لە کێش و سەروا، هەر زو وازم لێهێنان و بە پەخشان 

ئەژمارم کردن. کامەرانيش لێی پاشگەزبوەوەو وەشتيش لەمەیدانی هۆنراوە 
کشایەوە. 

نمونەکانی سەروا 

-نمونەی هۆنراوەی جوت سەروا کەهەر دو دێڕەو سەروایەکيان هەیەو دو 1
دێڕەکەش هاوتەریبن بۆیەکتری. واتا لەژمارەی بڕگەدا یەکسانن کە ئەوەش ئەبێتە 
هۆی ئەوەی ئاهەنگی سەروا لەماوە کاتييەکی یەکسانا ببيسترێ بەوەی ژمارەی 

بڕگەی هەمو دێڕەکان ئەوەندەی یەکبن وەک: 

کوردستانم فراوانە  

بوکی رازاوەی جيهانە 

پەیمانە دوا تنۆکی خوێن 
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لێرەبێ یاخو لە هەر شوێن 

بە قوربانی ئەوی ئەکەم 

 بۆ ئەو ئەژیم، سامانەکەم 

لەگەڵ گۆشت و ئێسکی لەشم 

 بۆ ئەوەو خۆم لێی بێبەشم 

-مەرج نيە لەماوە کاتييەکی یەکساندا، سەرواکە دوبارە ببێتەوە، واتا ژمارەی 2
بڕگەی دێڕەکان ئەوەندەی یەکنين: 

ئێمە رۆڵەی بيری تازەی رابەرین 

ئێمە کوردی جەربەزەی تێکۆشەرین 

بۆ و�ت و سەربەخۆیی و ژینی شاد 

خوێن ئەڕێژین 

لەش ئەنێژین 

ئەفسەرین 

نيشتمان، نيشتمان ئێمە بۆتۆ سوپەرین 

لەم نمونەیەدا ئەگەر سەرنج بدەین ئەبينين سەروای (ە رین) لەدێڕی یەکەم و 
 بڕگە.لە دێڕەکانی یەک 13 دوای 6تا3 بڕگە دوبارەبۆتەوە. لە دێڕی 11دوەمدا دوای 
 بڕگە دوبارەبۆتەوە. دو دێڕی چوارەم و پێجەم، سەروای سەربەخۆی 22تا پێنج دوای 

خۆیان هەیە . 

-جۆرێکيتر، هەر چەندێڕێکی هۆنراوەکەو یەک سەروا: 3

نەرێتی ئەم چەرخە وایە 

هەر هێزە خەڵکی لەدوای 

هێز شكۆیە، هێز پەنایە 

هێز تەخت و تاجی پاشایە 
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 *

کە بازوی هێز ئێسکی رزا 

پێ، لەبەرزی هەڵنوت، خزا 

الی برای خۆت، الی برازا 

ئەبی بە جرجی بێ رەزا 

جێگەی پالر، جێگەی نزا ...   یا: 

وێرانەشارێ              دەسی نەیارێ 

ستونی شکان، بو بە کاالوە             

دڵی من، یارێ           هێنایەخوارێ 

دیواری ڕمان، نایە پەناوە 

یەکەم و سێيەم هاوسەروان، دوەم و چوارەم هاوسەروان ...      نمونەیەکيتر: 

کچۆڵەیەک  سێ و چوار ساڵە 

ئەمداتە بەر نيگای چاوی 

زەردەی خونچەی لێوی تادێ    ئەکرێتەوەو گەشتر ئەبێ 

سەرەتا ئەموت مناڵە 

نەمئەپرسی چيە ناوی 

گەلێ نمونەی تری سەرواهەیە کە من لەهۆنراوەکانما لەسەریان رۆیشتوم جگە لەو 
نمونانەی سەرەوە. جا نەک هەر من، زۆرێ لە هۆنيارە بەڕێزەکانيتریش بەوجۆرە 

گۆڕانيان لە سەروادا کردوە. 

ئەوەشمان لەیادنەچێ کە سەروا دەوری رێکخستن (تنظيم)یش ئەبينێ. واتا سەروا 
کاتێ کۆتایی بە دێڕە هۆنراوە یا پارچە هۆنراوە ئەهێنێ، ئەم مەبەستانەش ئەنجام 

ئەدا: 

-پشویەک بەگوێگر، یا خوێنەرەوە ئەدا. ۱
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-ئاوازی هۆنراوە لە دێڕێکەوە بۆ دێڕێکيتر ئەگۆڕێ. ۲

-نيمچە سەربەخۆیيەک ئەدا بە دێڕەهۆنراوە یا بەپارچە هۆنراوە لەناو سەرجەمی ۳
هۆنراوەکەدا. 

لە هۆنراوەی کالسيکيا، دێڕە هۆنراوە یا بڵێين بەیت، سەربەخۆیيەکی هەیە. 

لە هۆنراوەی جوت سەروادا، دێرە هۆنراوە، نيمچە سەربەخۆیيەکی هەیە. لە 
هۆنراوەی سەروا هەمەڕەنگا، پارچە هۆنراوە یا بڵێين کۆپلە هۆنراوە، نيمچە 

سەربەخۆیيەکی هەیە. جياکەرەوەی ئەم قەوارە سەربەخۆو نيمچە سەربەخۆیانە، 
سەروایە. راستە ئەشێ بێ سەرواش، ئەو قەوارانە هەبن، بە�م ئەبنە قەوارەی 

بێ نيشان و بێ ئا�!. 

رەخنەسازی بەناوبانگی فەرەنسی (ماالرميە) لەپەرچدانەوەی راکانی (رامبۆ)ی 
رابەری رێبازی هێمایی (رمزی)دا ئەڵێ: (وشە بەهۆی ئاوازی کێش و سەروای 

. لەم ۱٥هۆنراوەوە، ئەتوانێ زیاتر ئەرکی کارتێکردن و شوێنەوارجێهێشتن بگرێ)
روانينەوە ئەپرسين: ئایا ئەو دەقانەی ناوی هۆنراوەیان لێنراوەو بێ کێش و سەروان، 

تا چ رادەیەک کارئەکەنە جەماوەری هۆنراوەو شوێنەوار بەجێئەهێڵن الیان؟ 
وە�مدانەوەی ئەم پرسيارە ئەوەنيە بوترێ: ژمارەیەکی زۆری هۆنراوەنوسانی ئەم 
سەردەمە، الیەنگری هۆنراوەی بێ کێش و سەروان!. ئەوە گرنگنيە، گرنگ ئەوەیە 

ژمارەیەکی زۆری هۆنراوەخوازان الیەنگری ئەو جۆرە هۆنراوەیەبن کە تائەمڕۆ 
 جەماوەرێکی لەوجۆرە دروستنەبوە بەهۆی ئەوەی ئەو 

جۆرە دەقانە کاریانتێناکەن و نایانهەژێنن. من کەسێک نابينم یەکێ لەو دەقانەی 
هاتبێتەبەر. کارتێکردن و هەژاندن هۆکارێکی سەرەکييە بۆ لەبەرکردنی هەردەقێ. 
من خۆم نوسينی نەتەوەیيانەو هۆنراوەی نەتەوەیيانەم زۆرە. ئاستی نوسينەکانم 

کەمترنيە لەئاستی هۆنراوەکانم، بە�م کەسێکم نەدیوە یەکێک لەو نوسينانەی 
هاتبێتە بەر، بەپێچەوانەی هۆنراوەکانمەوە کە زۆر کەس لەبەریانە. با بەبەڵگەوە 

بدوێين: لەپێش هەر هۆنراوەیەکەوە لەهۆنراوەکانی دیوانی کوردایەتيەکم، 
پێشەکييەکی کورت و چڕوپڕم نوسيوە کە لەڕوی شێوەو ناوەرۆکەوە لە هۆنراوەکان 

کەمترنين، بە�م کەس پێينەوتوم یەکێ لەو پێشەکييانەی لەبەرە، کەچی دەیان 
کەس پێيانوتوم هەمو هۆنراوەکانی ئەو دیوانەیان لەبەرە. رەخنەسازی بەتوانە (زایر 

رۆژبەیانی) یەکێکە لەو کەسانە. بۆیە ناوی ئەو بەڕێزەم هێنا، چونکە هەرئەو 
بۆیگێڕاماوە، شەوێک لەکەرکوک لەماڵی دۆستێکی ئەبێ بەبۆنەی ناونانی 

 لەبەردەسيانائەبێ 1989 ساڵی 152منداڵێکيانەوە، بەڕێکەوت گۆڤاری بەیانی ژمارە 
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کەهۆنراوەی (لەبيرەوەریيەکانی سا�نی دێرین)ی منی تيائەخوێننەوە، هەمویان 
بڕیارئەدەن ناوی ئەو مناڵە بنێن ژیر. دیارە هۆی ئەوەش ئەگەڕێتەوە بۆ کاریگەریی 

 هۆنراوەکە. ئەگينا کەسانی ئەو مناڵە منيان نەناسێوەو نەدیوە.

هەندێ لەوانەی وازیان لە کێش و سەروا هێناوە، واتا مۆزیکی دەرەوە، ئەلێن ئێمە بە 
مۆزیکی ناوەوە هۆنراوەکانمان بنياتئەنێين. لەوە�می ئەوانەدا ئەڵێم: مۆزیکی ناوەوە 

بەبێ مۆزیکی دەرەوە،بایەخێکی هۆنراوانەی نيە. تەنيا بەمۆزیکی ناوەوە هۆنراوە 
دەستەبەر ناکرێ. چونکە پەخشانی هونەریش مۆزیکی ناوەوەی هەیە. جگەلەوە، 
مۆزیکی ناوەوە دەسکردو داهێنانی ئەو جۆرەکەسانەنيە. مۆزیکی ناوەوەی هۆنراوە 

هەرهەبوە. تەنيا ئەوەندەهەیە جاران بەمۆزیکی دەرەوەی هۆنراوەیان ئەوت کێش 
وسەروا، بەمۆزیکی ناوەوەش : رەگەزدۆزی (جناس)، دژیەکی (مقابلە یا طباق)، 

رەوانبێژی (فصاحە)و بەجۆرێکی گشتی لەشێوەی داڕشتن و پەیوەندیی نێوان وشەو 
واتاکانی و جوانکاریی واتایی لەهۆنراوەدا خۆی ئەنوان. کەواتە هيچکام لەو دو 

مۆزیکە بری ئەویتر ناکەوێ. 

نوسەرێ لەبارەی دەوری سەرواوە لەهەڵسەنگاندنی رۆشنبيریی هۆنيارا ئەڵێ: 
(سەروا ئەو دەنگی دوایيە لەبەیتی هۆنراوەدا چاودێرێکی هەڵسەنگاندنە بۆ الیەنێ 
یا چەن الیەنێکی ژیانی رۆشنبيریی هۆنيار بۆئەوەی هاوکێشەیی مۆزیکی و واتایی 

لەبەیت و لەچامەکەدا بکا. ئەگەر وابو ئەوا ئەو هۆنيارە سامانێکی زمانەوانی و 
شارەزایيەکی دەرونی و شارەزایيەکی مۆزیکيی هەیە کەئەزانێ لەرینەوەی سەروا 

لەگوێچکەدا زیاتر لە وشەکانيتری هۆنراوە، گوێ پڕئەکا، توانایەکی هەیە بۆ 
مامەڵەکردن لەگەڵ هەستا بەو وشانەی هەڵيانئەبژێرێ. هۆنياری رۆشنبير، سەروا 

بۆی ملکەچە. ئەوانەی نهێنيی سەروائەزانن ئەوانەن کە ئێمە هۆنراوەکانيان 
ئەڵێينەوە. سەروازانی نيشانەی زیرەکييە. بەکورتی هەندێ هۆنياری هاوچەرخ 

ئەوانەی رکيان لەسەروایەو پێشێليئەکەن و بەکارەکەی خۆشيان ئەزانن، بەوە پەردە 
لەسەر ئاستی رۆشنبيریی خۆیان الئەبەن بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ کە ئەم پەردە 

البردنە ناڕاستەوخۆیە ئەچێتە سەرباری ئەو پەردەی راستەوخۆالبردنە کەخۆی 
. هەروەها (بەدر ۱٦ئەنوێنێ لەواتالێگيران و وێنەلەرزین و دەربڕینی پەشۆکاوانەدا)

شاکر سەیاب)لەنامەیەکيا بۆ عەبدولکەریم ناعيم ئەڵێ: (من دژی وازهێنانم 
لەسەروا. پشتگوێخستنی سەروا، واتا راوەستانی وێنەکان و سۆزو بير لەئاستێکی 

دیاریکراوا. ئەتوانرا کاریگەریی وێنەکانت و بيرەکانت و سۆزەکانت لەسەر دەرون 
(کۆڵڕچ)یش ئەڵێ: (هۆنراوە ئەو ۱۷زیاتربکەی ئەگەر هۆنراوەکەت سەرواداربوایە)

هۆنراوەیەنيە کەزیاترین چێژت ئەداتێ، بەڵکو ئەو هۆنراوەیەیە کە زیاترین چێژمان 



14 
 

 دە هۆنراوەی بێ سەروا نایەتەبەر تا جاریتر ۱۸ئەداتێ کاتێ جاریتر ئەیخوێنينەوە)
بيڵيينەوە. 

هەرچۆنێبێ، مرۆڤ ئازادە لەشێوەی نوسين و دەربڕینی خۆیا. بە�م من داوا لە 
خونچە تازە کراوەکانی هۆنراوەی کوردی ئەکەم کە دوربن لەچاولێکەری و 

السایيکردنەوەی کوێرانە. بۆپاڵپشتی هەر رایەک، داوای بەڵگەی سەلمێنەربکەن. 

هۆنراوەو واتا 

هەمو ئەوانەی بەرەنگاری کێش و سەروابونەتەوە لەهۆنراوەداو بەکۆت و زنجير 
ناویانئەبەن و داوای نەهێشتنيان ئەکەن، بيانویان (واتا - مەعنا)یە. بەناوی بەرگری 
لەواتاوە، لەکێش و سەروا یاخين. گوایە بە گرێ و کۆسپيان ئەزانن لەڕێگەی واتادا. 
کەچی لەڕاستيا مەبەستی سەرەکيی هۆنراوە، واتا یا راگەیاندنی واتانيە. تەنانەت 

ئەو هۆنراوانەی کە (واتا) تيایانا ئامانجبێ، دەوری هۆنراوەکە رازاندنەوەی ئەو 
واتایەیە. ئامڕازەکانی ئەو رازاندنەوەیەش، مۆزیکی هۆنراوەیە بەگشتی و کێش و 

سەروایە لە پلەی یەکەما. هەر لەبەرئەوەشە هۆنراوەی وەرگێڕراو بەنوسينی سادە، 
ئەو چێژو خۆشی و هەژاندنەی نامێنێ. چونکە وەرگێڕ تەنيا وەک واتا هۆنراوەکە 
وەرئەگێڕێ. ئەمە بێجگە لەو هۆنراوانەی گيانيان بەبەردائەکرێتەوە بەوەی وەرگێڕ 

وەک هۆنيارێ واتای هۆنراوەکە وەرئەگێڕێ و بەکێش و سەرواو ئەندێشەی خۆیەوە 
دایئەڕێژێتەوە کە لەئەنجاما چێژو خۆشی و هەژاندنی نوێی تيادروستئەبێتەوە بەپێی 

توانای هۆنياری وەرگێڕ، وەک وەرگێڕانی هۆنراوەکانی خيام بۆکوردی لەالیەن 
 و(کرتی ما احالها)ی محمەد بەهجەت ئەسەری و ۳۰هۆنياری گەورە (سەالم)ەوە

و ۳۱(یا وطنی) جەميل سدقی زەهاوی لەالیەن هۆنياری بەتوانا بەختيار زێوەرەوە
. ۳۲(رۆحی مەولەوی) لەالیەن پيرەمێردی مەزنەوە

راستە هۆنياریش وەک هەر بيریار (مفکر)ێکيتر بيرئەکاتەوەو بيرۆکەی خۆی هەیەو 
ئەشێ هۆنراوەکانی جۆرە بيرو فەلسەفەیەکی تازە بێننە ئاراوە، بە�م لەهەمان 

کاتا، تایبەتمەندیيەکانی هۆنراوە، وەک کێش و سەرواو ئەندێشەو جوانکاریيەکانيتری 
وەک وێنەو زمان و داڕشتن و..هتد بەڕازاوەیی بەرهەم ئەهێنێ، بۆیە کۆڵڕچ ئەڵێ: 

کەدیارە مەبەستی لەو بيرۆکانەیە ۳۳(جوانی بۆ بيرۆکە وەک رۆشنایی وایە بۆ چاو)
بەهۆنراوە رائەگەیەنرێن. 

ئەگەر مەبەستی هۆنراوە تەنيا گەیاندنی واتابێ، ئەوا ئەم کارە بەهۆی وتارەوە 
چاکتر ئەنجامئەدرێ. هەرگيز ناتوانرێ واتایەکی سياسی یا کۆمە�یەتی بەو 

تێروتەسەليەی وتار، بەهۆنراوە رابگەیەنرێ. چونکە مەودای هۆنراوە وەک مەودای 
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وتار فراواننيە. بگرە مەودای هۆنراوە ناگاتە مەودای پەخشان و چيرۆکيش بۆ گەیاندن 
و رونکردنەوەی واتا. بە�م وەک کاریگەرێتی ، ئەو واتایەی بە هۆنراوە ئەگەیەنرێ، 

زیاترو زوتر کارئەکاتە سەر وەرگری هۆنراوە، ئەویش بەهۆی رازاندنيەوە بە 
تایبەتمەندیيەکانی هۆنراوە. 

ئەو واتایانەی هۆنراوە ئەیانڕازێنێتەوە دو جۆرن: یەکەميان هەڵقو�وی هۆنيار خۆیەتی. 
دوەميان ئەوانەیە کە بەسادەیی وەریئەگرێ و بەڕازاوەیی ئەیداتەوە بە وەرگری 

هۆنراوە. بەوەش ئەو رازاندنەوەیە ئەبێتە شيرینکردن و خۆشەویستکردنی واتاکە 
هەتا رادەی هەژاندن لەچەن وتەیەکی چڕوپڕ لە سۆزی ئاوازو ترپەی سەرواو 

دیمەنی وێنەکانا. بۆنمونە، لەبواری بازرگانيا زۆر نوسراوە لەسەر پێویستيی بایەخدان 
بەو جێگەیەی کەلوپەلی تيا پيشانئەدرێ  بۆفرۆشتن، هەمو ئەیزانين بایەخی 

دوکانێکی بازرگانی لەشەقامێکی ئاوەدانی گشتيا، زیاترە وەک لەالکۆ�نێ. 
جلوبەرگێ لەبەر جوانێکا جوانتر ئەنوێنێ وەک لەبەری ناشيرینێکا، کوردیش وتوێتی 

بەرد لەجێگەی خۆیا سەنگينە، بۆیە (حەمدی) هەمو ئەو چەمکانە سەبارەت 
بایەخی جێگە، لە چەن وشەیەکی کورت و رازاوەو کاریگەرا چڕئەکاتەوە و ئەڵێ: 

بازاڕی دەهرە، قيمەتی ئەشيا بەجێگەیە 

مێشێ گەیيە روی نيگارێ، بە خاڵ ئەچێ 

پێشئەوەی (بێ کەس) بلێ : 

داری ئازادی بە خوێن ئاونەدرێ قەت بەرناگرێ 

سەربەخۆیی،  بێ فيداکاری ،  ئەبەد  سەرناگرێ 

خەڵکی زانيوێتی کەئەبێ لەپێناوی ئازادیا خوێنبڕێژن و فيداکاریبکەن و کردوشيانە. 
چەندین چيرۆک و پەرتوک هەبوە لەوبارەیەوە . واتە، بێ کەس،  واتایەکی تازەی 

نەهێناوەتە بەرهەم، بەڵکو واتایەکی هەبوی رازاندۆتەوە. 

بەوجۆرە ئەبينين کاری سەرەکيی هۆنراوە، رازاندنەوەی واتایە، تەنانەت ئەو واتایەی 
هۆنيار خۆشی خاوەنيبێ هەرئەبێ بيڕازێنێتەوە. جا کەکاری سەرەکيی هۆنراوە 

رازاندنەوەی واتابێ، دیارە ئەو رازاندنەوەیە هەتا زیاترو چاکتربێ، شيرینترو 
کاریگەرترئەبێ و زیاتر خەڵکی ئەهەژێنێ. هەرلەبەر ئەوەشە هۆنيارەکان لەکۆنەوە 

هەوڵيانداوە کە نەک تەنيا هۆنراوەکانيان پڕواتابێ، بەڵکو واتاکان بەڕازەوەترین 
پۆشاکەوە پێشکەش وەرگری هۆنراوە بکەن. لەم پێناوەشا پەنایان بردۆتە بەر هەمو 

هۆکارەکانی رازاندنەوەی هۆنراوە. 
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هۆنراوە خۆراکێکی مادی نيە کە پێویست بەوەبکا زیاترین بڕ بەرهەم بهێنرێ بۆئەوەی 
بەشی زیاترین کەس بکا. بەڵکو خۆراکێکی گيانييە و هۆنراوەیەکی چاک بەشی 

هەمو نەتەوە ئەکا لەبابەتەکەی خۆیا. لەبەرئەوە هۆنياری چاک دەربەستی ئەوەنيە 
زیاترین یا درێژترین هۆنراوە بۆ یەک مەبەست بڵێ. ئەم ئەنجامەش ئەمانبا بۆ ئەوەی 

لەپێناوی واتادا دەسبەرداری جوانکاری و رازاندنەوە نەبين لە هۆنراوەداو هۆنراوە 
بەرەو هەڵدێری پەخشان و وتارو قسەی ئاسایی بەرین و هۆنراوە داماڵين لە 

مۆزیکی کێش و سەرواو وێنەو رەوانبێژی و جوانکاری!! یا چاومان لە چەندێتيی 
هۆنراوە بێ و چونێتی وازلێبێنين! 

ئەگەر ئامانجی سەرەکيی هۆنراوە تەنيا واتابێ، ئەوا تەنيا کێش و سەروا گرێنين 
لەڕێگەی واتادا. ئەندێشە(خەیاڵ) گرێيەکی کوێرترە بۆ واتا. بگرە ئەندێشە هەر بایەخ 

بۆ واتا ناهێڵێ و هۆنراوە تەواو دورئەخاتەوە لە واتاکانی ژیرێتی و سروشتی و 
راستی و زانستی. بۆنمونە: ئەگەر هۆنراوە جوان و بەرزەکەی مەولەوی: 

هەندە ناسکبو بەبای باوەشێن 

سەرکوڵمی ئاڵی پڕئەبو لەخوێن 

بدەین لە بێژنگی ژیرێتی، ئەگەینە ئەنجامێکی سەیر! ئافرەتێ ئەگەر تەنيا بەبای 
باوەشێنێ سەرکوڵمەکانی پڕببێ لەخوێن ، دیارە بە ڕەشەبایەک توشی 

خوێنبەربون(نزیف)ی دەموچاو ئەبێ ! خۆئەگەر پەنجەیەک یالێوێکی بەرکەوێ، ئەوا 
ئەو کوڵمە هەڵئەوەرێ و لەئەنجاما خۆمان لەبەردەم دەموچاوێکی خوێناوی و زامدارو 

چاڵوچۆ� ئەبينينەوەو بێزمان لەو دەموچاوە ئەبێتەوە!! 

جائەگەر خەیاڵ ئەوکارە بەواتابکا، ئایا خەیاڵ زیانبەخشترە یا کێش و سەروا بەڕای 
ئەو کەسانە!؟ ئایا چاوەڕوانناکرێ سبەی داوای نەهێشتنی کەلەپچەی خەیاڵيش 

بکەن لەهۆنراوەدا بەبيانوی ئەوەی خەیاڵ واتا ئاوەژوئەکا!؟ بەوەش توشی 
گەڕانەوەیەک ئەبين بۆ راو بۆچونەکانی ئەفالتون لەبارەی هۆنراوەوە کە گوایە هۆنراوە 

لەسەر بنچينەی درۆ دروستئەبێ! بێگومان خەیاليش سوارچاکی خۆی هەیە. 
مەولەوی ئەو ئەنجامەی نەویستوە. تەنيا ویستوێتی لەبەرزترین شێوەدا گوزارە 
(تعبير) لە ناسکيی دەموچاوی دڵخوازەکەیبکا. ئەندێشە، هەروەکو لەزانست و 

هونەری رەخنەسازیی هاوچەرخا چەسپاوە ، رەگەزێکی ئێجگار گرنگە لە 
رەگەزەکانی وێژە. چونکە بەهۆیەوە ئەم چاالکييە مرۆڤانەیە، لەزانست جيائەکرێتەوە. 

هەروەها شوێنەوارەکانی  کەسایەتی و ژینگەی وێژەر دەرئەبڕێ و رێگەیەکە بۆ 
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. بابەتی وروژاندنی واتاکان، بریتيە لە لێکچواندن و ۳٤هەست و نەستی خوێنەران
 ۳٥خوازەو خواستەو درکە، کە بەرهەم و هێزی ئەندێشەن)

 هەزار ساڵ وتوێتی: 2(هۆراس)ی رەخنەگرو هۆنياری بەناوبانگی التين، پێش 
 ئەم بۆچونە بو ۳٦(ئامانجی هۆنراوە فێرکردن یا خۆشيگەیاندن یا هەردوکيان)

بەبنەمایەک تا ئێستاش جێگەباوەڕی رەخنە سازان و هۆنيارانە. کەواتە هۆنراوە تەنيا 
گەیاندنی واتانيە، بەڵکو خۆشيگەیاندنيشە. ئەمە لەکاتێکا کە کێش و سەروا ئەبنە 

هۆی بایەخدانێکی زیاتر بە واتا. لەمبارەیەوە بەهجەت ئەسەری ئەڵێ: (موزیکی 
هۆنراوە بریتييە لە کێش و رێکخستنی دەنگەکان و ئەبێتە هۆی رونکردنەوەو 

 هەروەها رەخنەگران گەیشتونەتە ئەوەی ئاوازو مۆزیک ۳۷فراوانکردنی واتاکەی)
 . ۳۸رۆڵێکی گەورەو کاریگەر ئەگێڕن بۆ فراوانبونی واتای هۆنراوە

ئەمانە هەموی ئەوەئەگەیەنن کەکاری سەرەکی هۆنراوە،رازاندنەوەی واتایە تەنانەت 
ئەگەر هۆنراوەیەک بۆ فێرکردنيشبێ، ئەبێ لە شێوەیەکی رازاوەدابێ بۆئەوەی 
جياوازی لەگەڵ وانەی قوتابخانەدا هەبێ و زیاتر کاریگەربێ تا زیاتر فێرخوازەکە 

بهەژێنێ. لەمبارەیەوە درایدن ئەڵێ: (هونەرمەند هەوڵئەدا شتێيەک بەرهەم بێنێ 
 ئنجا ئەڵێ: ( خۆشيگەیاندن ئامانجی سەرەکيی هۆنراوەیە ۳۹کە لەژیان جوانتربێ)

ئەگەر نەڵێين تاکە ئامانجێتی. ئەگونجێ دانبنرێ بە فێرکردنا وەک ئامانجێکی 
 هەروەها درایدن ٤۰ناوندی، چونکە هۆنراوە فێرناکا ئەگەر خۆشی نەگەیەنێ)

بەئاشکرا دان بە ئامانجە تایبەتييەکەیا ئەنێ وەک هۆنيارێک و ئەڵێ: (هەوڵدانە 
 ٤۱سەرەکييەکانم ئەوەیە کەخۆشی بگەیەنمە رۆڵەکانی ئەو سەردەمەی تيایا ئەژیم)

دیارە ئەو خۆشيگەیاندنە بەدەسنایەت ئەگەر هۆنراوە رازاوە نەبێ بەمۆزیکەکەی. 

ئێمە تائێرە مەبەستمان ئەو هۆنراوانەیە کە واتا تيایانا مەبەستێکە. ئەگينا ئەو 
هۆنراوانەی کە واتا تيایانا مەبەستنيە، گوایە هونەر بۆ هونەرە، ئەوە بێگومان زیاتر 

پێویستيان بەرازاندنەوە هەیە بە مۆزیکی دەرەوەو ناوەوە. هەرچەن من لەو 
باوەڕەدانيم کە لەم جيهانەدا شتێک هەبێ پێيبوترێ هونەر بۆ هونەر یا هۆنراوە بۆ 

هۆنراوە! چونکە ئەگەر هۆنراوەیەک هيچ واتایەکيش ئەنجام نەداو تەنيا بۆ گەیاندنی 
خۆشيی روتيشبێ، ئەوا ئەو خۆشيگەیاندنەش هەر لەخزمەتی مرۆڤ و ژیاندائەبێ. 

مرۆڤ تەنيا پيویستيی بەخوراکی مادی نيە، پێویستيی بەخۆراکی گيانيش هەیە 
وەک گوێگرتن لە ئاوازێکی خۆش، سەیرکردنی دیمەنێکی جوان، بينينی 

هەڵوێستێکی مەردانە، بيستنی نوکتەیەک ، هەروەها هۆنراوەیەکی هەژێنەر. ئنجا 
ئەگەر هۆنراوەیەک واتاو خۆشييەک نەبەخشێ، ئەوە هەر هۆنراوەنيە! 

 رەگەزی بۆ هۆنراوە داناوە: 3ماالرمێ 
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-وشەو دێڕي هۆنراوە خۆی لەخۆیدا پێویستە ئاکامێکی ئاوازی مۆزیک ببەخشێ. 1

- هۆنراوە هەرچەن ئەبێ پارچەیەکی مۆزیکيبێ، لەهەمان کاتا پێویستە 2
مەبەستێکی واتایيشی هەبێ. 

 . ٤۲-ناوەرۆکی هۆنراوە ئەبێ بيرۆکەیەکی پەتی بێ۳

 رەگەزە پێکەوە ناگونجێن. چونکە ئەگەر هۆنيار هەمو 3د. کاميل بەسير ئەڵێ: (ئەم 
کۆششی سازکردنی ئاوازو مۆزیکبێ و لەسەرچاوەی بيری پەتييەوە هۆنراوە 

 ٤۳بهۆنێتەوە، چۆن ئەتوانێ بەهۆنراوەکانی مەبەستێک بهێنێتەدی؟

 رەگەزە کاری 3من لەگەڵ بۆچونەکەی د. بەسيرنيم و ئەڵێم: گۆنجاندنی ئەو 
نەکردەنيەو ئەکرێ و کراویشە. چونکە مەبەستی هۆنراوە لەناوەرۆکەکەیایە، ئاوازو 

مۆزیکەکەشی لەروخسارەکەیایە. هيچيان رێ لەویترناگرێ. تەنيا سەرنجێکم لە 
رەگەزی سێيەم هەیەو ئەڵێم: راستە ئەگونجێ هۆنراوە ناوەرۆکی بيرۆکەیەکی 

پەتيی ببێ ، بە�م مەرجنيە هەمو کاتێ وابێ. 

رازاندنەوە وەک پێویستييەک بۆهۆنراوە، هەمو جۆرە هۆنراوەیەک ئەگرێتەوە. بە�م 
پشتبەستن بە کەرەستەی رازاندنەوەکە، لەهۆنراوەیەکەوە بۆ هۆنراوەیەکيتر 

ئەگۆڕرێ. لەهۆنراوەی کالسيکيا، زیاتر پەنائەبرێتە بەر بەرزیی زمانی هۆنراوەو 
ژیرێتی و چڕیی واتا بەکەمترین وشەو رونکاری و رەچاوکردنی یاسا دەقگرتوەکانی 
هۆنراوە. بە�م لەهۆنراوەی رۆمانسيا زیاتر پەنائەبرێتە بەر ئەندێشەو سۆزو نيمچە 

تەمومژێک و هەڵچون و گێنگڵ و هێماکاری. لەهۆنراوەی ریاليزما زیاتر پەنائەبرێتە بەر 
شێوەکاری روبەروبونەوە وەک خۆی و وەک راستيو راستەوخۆیی و نەترسان و 

جەربەزەیەتی. بەدەربڕینێکيتر لەهۆنراوەی ریاليزما ئازایەتی و بەزاتی و نەترسان و 
روبەروبونەوەی بارودۆخە راستييەکەو جەسورێتی، جوانکاری و رازاندنەوە ئەدا 

بەهۆنراوەکە . ئەوانە هەموی هۆکارو کەرەسەی رازاندنەوەی هۆنراوەن لەپلەی 
دوەمدا.پلەی یەکەم : مۆزیکی دەرەوەی هۆنراوەیە. چونکە مۆزیکەکە تایبەتە بە 
هۆنراوە، ئەوانيتر کەرەسەی هاوبەشی رازاندنەوەی هەمو لقەکانيتری هونەرو 

وێژەن لەپاڵ هۆنراوەدا. 

لێرەدا لەبەرئەوەی ئاماژەمان بۆ هەندێ لەڕێبازە وێژەیيەکانکرد، بەپێویستی ئەزانم 
ئەو راستييە بدرکێنم کە مەرجنيە هۆنياری ئەمڕۆ خۆی ببەستێتەوە بە تەنيا یەک 

رێبازەوە. هەرچەن لەئەنجاما یەکێک لە رێبازەکان زاڵئەبی بەسەریا 

هۆنراوەو تەکنەلۆجيا. 
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ئيمە با راستگۆیانە بپرسين: ئایا وێژەو تەکنەلۆجيا لەپێشبڕکێدا لە چ ئاستێکدان؟ ئایا 
پ.ز)، هوراس 322-384پ.ز)، ئەرەستۆتاليس (347-427ئەو سەردەمانەی ئەفالتون (

پ،ز) بيردۆزە وێژەیيەکانيان دائەنا، بيردۆزەیەکی زانستيی ئەوتۆ لەئاراداهەبو؟ 65-8(
)، 386-445 پێش زایين)، ئەرەستۆ فانيس (9ئایا ئەو رۆژانەی هۆميرۆس (چەرخی 

ز) شاکارە وێژەیيەکانيان بەرهەم 1616-1564ز)، شکسپير (1321-1265دانتێ (
ء . ئەهێنا، زانست و تەکنەلۆژیا بەپەرێزی ئەو شاکارانەدا ئەڕۆیشتن؟ بێ گومان نە

دەی ئەمڕۆی سەردەمی کارەباو تی ڤی و گەشتی ئاسمان و کۆمپيوتەرو مۆبایل و 
ئایفۆن و ئایپادو چەندین داهێنانيتر، وێژە بەپەرێزی زانست و تەکنەلۆجيادا ئەڕوا؟ بێ 
گومان ئەميش هەر نەء . کەواتە لەپێشبڕکێکەدا وێژە دواکەوتوە، زۆریش دواکەوتوە. 

بە�ی گەورەش ئەوەیە کە کێشەکە هەر بریتينيە لەپێشبڕکێ، بریتييە لەپاڵەپەستۆو 
تەنگپێهەڵچنين! تەکنەلۆجيا رۆژلەدوای رۆژ زیاتر خۆیئەسەپێنێ بەسەر مرۆڤاو 

کاتەکانی بەالی خۆیا رائەکێشێ بەجۆرێ مرۆڤ نەیپەرژێتە سەر وێژە، 
بەهۆنراوەشەوە. دیاردەی ئەم پاڵەپەستۆیەش پێشکەوتنەکەی تەکنەلۆجيایە 

لەالیەک، لەالیەکيترەوە سستوسۆڵيەکەی وێژەیە! مرۆڤ هەميشە باش و باشترو 
باشترینی ئەوێ. 

تەکنەلۆجيا بەجۆرێکی گشتی پاڵەپەستۆ لەگەڵ وێژەدا ئەکا بە�م بەتایبەتی تەنگی 
بەهۆنراوە هەڵچنيوە! ئەوەتا هێشتا تەکنەلۆجيا نەیتوانيوە دەسبەرداری پەخشان و 
چيرۆکببێ بۆ چاالکييەکانی سينەماو شانۆو تەلەفيزیۆن و ڤيدیۆ، بە�م بەدەگمەن 

نەبێ بەالی هۆنراوەدا ناچێ، مەگەر هۆنراوەی گۆرانی کەبۆئەميش مۆزیک و 
سەماو بزواندن، هاوکاری گۆرانيەکەن و زاڵن بەسەریا! 

جگەلەوانە، ئەو کاتە زۆرانەی جاران خەڵکی تەرخانيانکردبو بۆ وێژە، بەتایبەتی 
هۆنراوە، کە لەبەرئەکراو هۆکارێکی سەرەکی رۆشنبيری و بابەتی دیوەخانەکانبو، 
ئێستا ئەو کاتانە دەسناکەون و دیوەخانيش نەماوە! خەڵکی خەریکی دابينکردنی 

بژێویيانن و چاویان لە فەنتازیيە نوێکانەوەیە! 

 لەبارەی ئنجا لەئاستی ئەم بارودۆخەدا تەگبير چيە؟ تەگبير هۆنراوەی چاکە.
هۆنراوەی چاکيشەوە کۆڵڕچ هەوڵی دۆزینەوەی ئەو تایبەتمەندیيانەی هۆنراوە ئەدا 

کەئەگەڕێتەوە بۆ بليمەتيی تەواوی هۆنيارو لەم خا�نەدا دەسنيشانيان ئەکا: 

-شيرینييەکی تەواوی هۆنراوە، یاهەستکردن بە چێژی مۆزیکی و توانای هۆنيار 1
لەبەرهەمهێنانيا. ئەم توانایەش زگماکييە لەمرۆڤاو بەهەوڵدان بەدەسنایەت. 
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-هەڵبژاردنی باس و ناوەرۆکی دور لە بارودۆخ و کێشە تایبەتييەکانی هۆنيار خۆی. 2
ز)ش گەیشتۆتە هەمان ئەنجام و ئەڵێ: ئەگەر هۆنيار 1832-1749لەمبارەیەوە گۆتە (

تەنيا گوزارە لەخەمە تایبەتييەکانی خۆی بکا، شایانی ئەوەنيە نازناوی هۆنياری 
بدرێتێ. 

-قوڵيی وزەی بير. مرۆڤ هۆنيارێکی مەزن نابێ لەهيچ کاتێکا ئەگەر لەهەمان کاتا 3
فەیلەسوفێکی قوڵنەبێ. هۆنراوە خونچەو گو�وی هەمو زانين و بيرو هەست و 

سۆزو زمانی مرۆڤانەیەکە. 

-وێنەکان نابنە بەڵگەی بليمەتييەکی رەسەن ئەگەر لەهەست و نەستێکی 4
کارتێکراوەوە نەبێ. یا لە گۆڕینی کۆیەکی ب�وەوە بۆیەکەیەک نەبێ.  

گۆتە ئەم مەبەستە بەدەربڕینێکی رۆشنبيرانە دەرئەبڕێ و ئەڵێ: (هێزی راستينەی 
هۆنراوە، یا داستان یا شانۆنامە لەکەسێتييەکان و بيرۆکەو پێناسەو بۆچونەکاندا نيە، 

بەڵکو لەهەڵوێست یا لەو هاندەرەدایە کە هەمو ئەوانە ئەگرێتەوەو ئەویش پێشترە 
 ٤٤لەوان بە پێی ئەو قسەیەی کەئەڵێ گشت پێش بەش ئەکەوێ)

گومانيش لەوەدانيە کە هۆنراوەی چاک، هۆنياری چاک ئەیڵێ. ئەی هۆنياری چاک 
کامەیە؟ یا مرۆڤی هۆنيار چۆن ئەبێتە هۆنيارێکی چاک؟ 

لەمبارەیەوە بن جۆنسن ئەم مەرجانە دائەنێ: 

-بەهرەی سروشتی، مەرجی یەکەم و بنچينەیيە. 1

-هەرتەنيا بەهرە سروشتييەکە بەسنيە، بەڵکو پێویستە هەميشە مەشق بەو 2
پ،ز) کەمەزنترین هۆنياری رۆمابوە، وەک ورچ 19-71بەهرەیەبکەین. ئەڵێن ڤەرجيل(

ژان ئەیگرت بۆ لەدایکبونی هۆنراوەکانی. دوایيش بە لستنەوە پەرداخی ئەکردن!. 

-مەرجی سێيەم بۆهۆنيار، السایيکردنەوەیە. واتە هۆنيار بتوانێ سامانی 3
هۆنيارێکيتر بگۆڕێ بۆ بەکارهێنانە تایبەتييەکانی خۆی. 

-مەرجی چوارەم، خوێندنی وردو خوێندنەوەی جۆراوجۆرە. 4

لەگەڵ ئەوانەشا، جۆنسن زیاتر پێ لەسەر مەرجی یەکەم دائەگرێ و ئەڵێ من 
لەهەڵگرانی ئەو رایە نيم کە سەربەستيی هۆنيار بخەمە سنورێکی یاسایی 

تەسکەوە کە پەیکەرتاش و فەیلەسوفەکان ئەیسەپێنن.حەکەم لەسەر هۆنياران 
 . ٤٥تەنيا بەهرەکەیانە، ئەویش بەهرەی هەمو هۆنيارەکاننا، بەڵکو چاکترینيان
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کەواتە ئەگەر هۆنراوەی پێش شۆڕشی تەکنەلۆجيا پێویستبوبێ چاکبێ، ئەوا 
هۆنراوەی دوای ئەو شۆڕشە، بەتایبەتی هی ئێستەو داهاتو، ئەبێ زۆر چاکتربێ. 
کەچی بەداخەوە وانييە! بگرە بەتەواوی پێچەوانەیە لەزوربەی ئەو بەناو هۆنراوانەی 

کە هۆکارەکانی راگەیاندنی پێپڕئەکرێتەوە. ئەوەش هيچ بيانویەکنيە کەبوترێ 
مەبەست لەو ب�وکردنەوانە،هاندانی نەوەی نوێ و تازە هۆنيارانە. ئێمە 

پەرچدانەوەی ئەو بيانوە لەم خا�نەدا ئەبينين : 

-هۆکارەکانی راگەیاندن، کێڵگەی تاقيکردنەوەنين بۆ رێکخەری ئەو جۆرە هۆنراوانە. 1
هۆنياری خاوەن بەهرەی چاک، لەیەکەم هۆنراوەیەوە دەستی رەنگينی خۆی 
پيشانئەداو هونەری خۆی ئەنوێنێ و جێگەی خۆی لەدڵی وەرگری هۆنراوەدا 

ئەکاتەوە. هۆنيارە دێرینەکان بەبێ هيچ هۆکارێکی راگەیاندن و هيچ هاندەرێ، بون 
بەو ئەو کەڵە هۆنيارانە. 

-ئەمڕۆ کاتی مرۆڤ بەشی خوێندنەوەی بەرهەمە وێژەیيە چاکەکانيش ناکا چجای 2
ئەو جۆرە بەرهەمانە. لەڕاستيشا خوێنەرەوە بەر هەمی چاکی ئەوێ و هيچ گوێ 
بەوەنادا خاوەنی بەرهەمەکە الوە یا پياوە، تازە کارە یا قاڵبوی پيشەکەیەتی. ئەو 

لەناخيا ئەڵێ کەی بەرهەمەکەت کامڵبو ئەوسا لێتوەرئەگرم. جگەلەوە، با ئەو 
بەرهەمانە جێگە لەبەرهەمی چاک نەگرن. 

-هەمو رەخنەسازان لەسەرئەوە کۆکن کە هۆنيارێتی، بەرلەهەمو شتێ، 3
بەهرەیە.ئەگەر بەهرەکە نەبو، بەهاندان کەس نابێتە هۆنياری چاک ئەگەرچی ئەو 

کەسە چەندین دیوانی رەشکردبێتەوە بە پيتچنين(نظم). 

 هەزار سال وتوێتی: ( قيزتان لەو چامەیەبێتەوە کە رۆژگارو 2هۆراس پێش 
چاککردنی یەک لەدوای یەک دەیانجار مشتوماڵيان نەکردبێ و وەک نينۆکی 

لەبناکراو خاوێننەکرابێتەوە. هۆ ئەوانەی ئەنوسن، بابەتێ هەڵبژێرن کە هاوتای 
تواناتانبێ. ئەگەر ویستت فرمێسکم پێبڕێژی، ئەبێ لەپێشا خۆت هەست بە ئازاری 
گەزین بکەی.ئەوە کە هۆنيار پلەی دوەمی هەبێ، ئيمتيازێکە کە خەڵک و خواوەندو 

 . ٤٦ڕێبازەکانيش بەکەسی نابەخشن. هۆنراوە، پێویستە خەڵک رازیبکا)

-هيچ نەتەوەیەک پێویستی بە هۆنيارو هۆنراوەی زۆر نيە. بەتایبەتی لەم 4
سەردەمی زانست و تەکنەلۆجيایەدا. بەڵکو هۆنياری زۆرو هۆنراوەی زۆر، نيشانەی 
نەگبەتی و دواکەوتوێتی نەتەوەیە. وەک پێشتر وتمان: هۆنراوەیەکی چاک بەشی 

هەمو نەتەوە ئەکا لەبابەتەکەی خۆیا. با نەوەی نوێمان وزەکانی خۆیان بخەنە بواری 
زانست و تەکنەلۆجياوە. 
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سەرچاوەو پەراوێزەکان: 

-ر.ا سکۆت جيمس. صناعە االدب. ترجمە هاشم الهنداوی. من مطبوعات دار ۱
. 199ثقافيە العامە. بغداد. صالشون ال

-مجيد محمود مطلب . شعر و فلسفە . گۆڕینی فواد ميسری. چاپخانەی عال. ۲
. 35ل

. 35-هەمان سەرچاوە. ل ۳

 دیوانی هەڵبەستەکانی ژیر. 259- هۆنراوەی من خاوەنی پۆلێ یارم ل ٤

 هەمان سەرچاوە. 98-هۆنراوەی رازی مەڕی شار بۆ مەڕی کێوی.ل٥

 هەمان سەرچاوە. 384-هۆنراوەی نيگای دیل. ل ٦

. 59-الدکتورممدوح حقی- العروض الواضح. دار اليقضە العربيە. بيروت ص۷

 3905-طالل عبدالرحمن.االیقاع بين الشعروالموسيقی.جریدە العراق ۸
 ٦ص21/11/1988فی

. 24 ل1988 ساڵی145-ئازاد عبدالواحد.شوکری فەزڵی.گۆڤاری بەیان.ژ۹

. 6 ص25/3/1989-عبدالکریم راضی جعفر.القافيە.جریدە العراق۱۰

بۆمێژوی لەدایکبون و کۆچی 1952-عەالئەدین سوجادی.مێژوی ئەدەبی کوردی۱۱
هۆنيارەکان. 

. 14 1988 ساڵی 145-گۆڤاری بەیان ژ۱۲

. 14-هەمان سەرچاوە ل۱۳

. ٦ل31/7/1988-حسەین عارف.ورشەی رەخنەیەکی ئەدەبی.رۆژنامەی هاوکاری۱٤

. 156 ل1983-د. کاميل بەسير. رەخنەسازی ۱٥

ثقافە فی تقدیر ثقافە -عدنان عبدالنبی البلداوی.حول دورال۱٦
 ٤ل31/5/1989الشاعر.جریدەالعراق

. 26-هەمان سەرچاوە ل۱۷،۱۸
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-سەالم. خيام بەکوردی ۱۹

. 118،119-دیوانی بەختيار زێوەر ل۲۰

-پيرەمێرد، رۆحی مەولەوی. ۲۱

. 1-هەمان سەرچاوەی ژمارە ۲۲

. 156 ل۱5-سەچاوەی ژ ۲۳

. 157 ل25-سەرچاوەی ژ ۲٤

. 7 ل1-سەرچاوەی ژ ۲٥

. 35 ل2-سەرچاوەی ژ ۲٦

. 36 ل2-سەرچاوەی ژ ۲۷

. 124 ل1-سەرچاوەی ژ ۲۸

. 123 ل1-سەرچاوەی ژ ۲۹

. 123 ل1-سەرچاوەی ژ ۳۰

. 97 ل۱5-سەرچاوەی ژ ۳۱

. 97 ل۱5-سەرچاوەی ژ ۳۲

. 207تا197 ل25-سەرچاوەی ژ۳۳

. 109،110 ل25-سەرچاوەی ژ۳٤

-حەميد عەزیز. هۆراس. هونەری هەڵبەست چاپخانەی زەمان. بەغدا. ۳٥
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