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پەنجەرەی باران
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ســەرۆکی نوێــی بەڕازیــل )جائیــر پۆلســینارۆ( لــە بڕیارێکــی ســەیر و ســەمەرەدا، وەزارەتەکانــی ڕۆشــنبیری و وەرزش و 

الوان و گەشــەپێدانی کۆمەاڵیەتیــی هەڵوەشــاندەوە و هەموویانــی لــە یــەک وەزارەتــدا ئاوێتــە کــرد. ئەمــە لــە واڵتێکــدا 

ــە  ــە ک ــەو واڵتەی ــل ئ ــان، بەڕازی ــتی جیه ــەر ئاس ــە لەس ــی هەی ــی و هونەری ــەورەی ئەدەب ــی گ ــە ناوبانگێک ــدا ک ڕووی

خاوەنــی نووســەرانی وەک )ماشــادۆ دی ئاســێس، خۆرخــێ ئامــادۆ، ئەنــدرێ دیــل فویغــۆ، لویــس ڕۆفاتــۆ، میلتــۆن حاتــوم 

ــەرۆکە  ــەم س ــە ئ ــەی باس ــەوە. جێگ ــەورەی لێکەوت ــی گ ــارە ناڕەزایەتی ــەم بڕی ــە ئ ــە(، هەربۆی ــۆ کۆیلۆی ــان پاول و بێگوم

نوێیــەی بەڕازیــل کەســێکی ڕاســتڕەوە و دژ بــە هەمــوو بنەماکانــی پێکــەوە ژیــان و هەمــوو بوارەکانــی داهێنانــی ژیانــە، 

وەک ئــەدەب و هونــەر و ڕاگەیاندنــی ئــازاد و چــاپ و باڵوکردنــەوە.

وەزارەتی ڕۆشنبیری لە بەڕازیل هەڵوەشێندرایەوە
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ــێتییە  ــردن و کەس ــێوازی کارک ــە ش ــۆز(، ب ــن کڵ ــی )گلی ــژی ئەمریک ــەر و گۆرانیبێ ــردوو ئەکت ــاڵی ڕاب ــی 40 س ــە درێژای ب

تایبەتەکــەی، وەهــای کــردووە ببێتــە یەکێــک لــە ئەســتێرە هــەرە دیارەکانــی ســینەمای جیهانــی. کڵــۆز بــە هەڵبژاردنــە 

ــی  ــەش پانتاییەک ــتەیان دەکات، بەم ــە بەرجەس ــەی ک ــەو ڕۆاڵن ــی ئ ــە هەڵبژاردن ــارساوە ل ــەی ن ــت و زیرەکانەک دروس

جەماوەریــی گــەورەی بۆخــۆی داگیرکــردووە. کڵــۆز پــاش بەدەســتهێنانی خەاڵتــی »گۆڵــدن کڵــەب« لــە الیــەن زۆربــەی 

ڕەخنەگرانــەوە بــۆ بەدەســتهێنانی باشــرین ئەکتــەری ئۆســکار نــاوی دەهــات، بــەاڵم پێــش ئــەوەی خەاڵتەکانــی ئۆســکار 

یــەکال بکرێنــەوە، کڵــۆز ڕایگەیانــد کــە بــە هیــچ جۆرێــک چاوەڕوانــی خەاڵتــە هونەرییــەکان نــاکات و خەاڵتــی ئــەو لــە 

الیــەن جەمــاوەرەوە پێــی دەدرێــت.

گلین کڵۆز: چاوەڕوانی ئۆسکار نیم، خەاڵتی 
ڕاستەقینە لە جەماوەرەوە بەدەستدەهێنم



301گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

رە
جە

ەن
پ

ــەر، و  ــی ئۆکتۆب ــەرەکییەکانی شۆڕش ــەرە س ــە ڕاب ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــکی(، ک ــۆن ترۆتس ــە )لی ــە ل ــاڵی 1938 هەریەک س

ــدی  ــرا(، هونەرمەن ــۆ ڕیڤێ ــوریالیزم، )دیێگ ــەرەکییەکانی س ــەرە س ــە دامەزرێن ــوو ل ــک ب ــە یەکێ ــۆن(، ک ــدرێ بریت )ئەن

ــاو  ــاوی »لەپێن ــە ن ــان باڵوکــردەوە ب ــە شــاری مەکســیک کۆبوونــەوە و پێکــەوە بەیاننامەیەکی شۆڕشــگێڕی مەکســیکی، ل

هونــەری شۆڕشــگێڕانەی ئــازاددا«. ترۆتســکی نووســەری ســەرەکیی بەیاننامەکــە بــوو، بــەاڵم ئیمــزای بریتــۆن و ڕیڤێراشــی 

ــەم و  ــی قەڵ ــی چەک ــاو هەڵگرتن ــوو لەێن ــکاڵ ب ــەرانی ڕادی ــدان و نووس ــتی هونەرمەن ــە بنگهێش ــەربوو. بەیاننامەک لەس

ڕەنــگ، لــە بەرامبــەر فاشــیزم و ســتالینیزم، لــە هەمــان کاتــدا بەیاننامەکــە هەڵوێســتێکیش بــوو لەســەر ئــەو ڕۆلــەی کــە 

ــن. ــدا بیبین ــە کۆمەڵگــەی چینایەتیی ــەر ل ــوور و هون دەبێــت کولت

چۆن ئەدیبان و شۆرشگیڕان پێکەوە بەشداربوون 
لە ڕاگەیاندنی مانیفێستی سوریالیزمدا؟
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پێگــەی »زە ئەتڵەنتیــک«ی جیهانــی لــە بابەتێکــدا بــاس لــەو شــاعیرانە دەکات کــە لــە رێگــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە 

ــی  ــیعرە یاخــود حەیابردن ــی ش ــە ڕزگارکردن ــا ئەم ــاوە، ئای ــان بەکارهێن ــەم تۆڕانەی ــن و پێگەیشــتوون، یاخــود ئ دەرکەوت

ــەدی  ــە کچــە شــاعیری هیندی-کەن ــە ل ــە فحکەســی خســتۆتە ســەر، بریتیی ــەو شــاعیرانەی ڕاپۆرتەک ــک ل شــیعرە؟ یەکێ

)ڕۆبــی کــور(ی 25 ســاڵ، کــە فرۆشــی کتێبەکانــی، فرۆشــێ کتێبەکانــی )هۆمیــرۆس(ی شــاعیری گــەورەی یۆنانــی 

ــو  ــۆن و نی ــو ئێســتا ســێ ملی ــە هەتاوەک ــن«، ک ــیر و هەنگوی ــاوی »ش ــە ن ــیعرێکی ب ــەت کۆمەڵەش ــدووە، بەتایب تێپەڕان

ــە  ــرد ب ــتی ک ــاڵی 2012 دەس ــەرەتا و س ــور س ــی ک ــردراوە. ڕۆب ــان وەرگێ ــە 40 زم ــر ل ــۆ زیات ــرۆرشاوە و ب ــێ ف ــەی ل دان

ــەوەی  ــەر، پاشــان وردەوردە ڕووی کــردە ئینســتاگرام. دوای ئ ــی تیمبل ــۆڕی کۆمەاڵیەتی ــە ت ــەوەی شــیعرەکانی ل باڵوکردن

ــردن و  ــە چاپک ــتا ب ــتناهێنێت، هەس ــۆ بەدەس ــی ب ــچ داهاتێک ــێوەیە هی ــەو ش ــیعرەکانی ب ــەوەی ش ــی باڵوکردن ــە زانی ک

ــیعرێکدا. ــە ش ــوەی کۆمەڵ ــە چوارچێ ــیعرەکانی ل ــەوەی ش باڵوکردن

شاعیرانی ئینستاگرام؛ شیعر ڕزگار دەکەن 
یاخود حەیای دەبەن؟
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لــە مێــژووی هــزرەکان و لــە مێــژووی ئــەدەب و هونــەردا، هەمیشــە مشــتومڕێکی زۆر هەبــووە دەربــارەی بیرکردنــەوە 

ــب  ــەدان کتێ ــەوە س ــەم بارەی ــوە. ل ــان روانی ــز و ڕاز لێی ــە ڕەم ــڕ ل ــی پ ــە وەک بوونەوەرێک ــان، هەمیش ــی ژن و جیهان

نــوورساون، بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی گرنگیپێدانــە ئێســتا، خوێندنــەوە و کردنــەوەی کۆدەکانــی ژنانــە لــە میانــەی ســینەما و 

فیلمەکانــەوە. شــارەزایانی ســینەما 10 فیلمیــان دیاریکــردووە، کــە لــەم بــوارەدا هــاوکار دەبــن کردنــەوەی ئــەو کۆدانــە، 

ئەمــەش نــاوی فیلمەکانــە:

Laggies.5            Feancess ha .4        Amélie  .3       Ghost World .2     Persepolis.1

Gone Girl .9         Two Days, One Night.8         Bridget Jones’s Diary  .7          The Holiday.6

The Hours.10

ژنان چییان دەوێت؟
10 فیلم بۆ تێگەیشتن لە مەتەڵی ژنان
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ڕەخنەگــر و ڕۆماننووســی عــەرەب )عــەواد عەلــی( ڕۆمانێکــی تــازەی باڵوکــردەوە بــە ناونیشــانی »گەمژەیــی مارکیــز«، 

کــە کارێکــی هاوبەشــی هــەردوو دەزگای »دار الضفــاف«ی لوبنانــی و »دار االختــالف«ی جەزائیرییــە. ڕۆمانەکــە خــۆی 

ــە 40  ــە ل ــەی ک ــەو ڕووداوان ــتنەڕووی ئ ــە خس ــووە ل ــەش پێکهات ــەوە، ڕۆمانەک ــددا دەبینێت ــەڕەی مامناوەن ــە 270 الپ ل

ــی عێراقــن، کــە  ــان و پیاوان ــە ژن ــە کۆمەڵێــک ل ــەم ڕۆمان ــی ئ ــوون، کارەکتەرەکان ــدا هات ــردوودا بەســەر عێراق ســاڵی ڕاب

هەریــەک لــەوان لــە گۆشــەنیگای خۆیــەوە ڕووداوەکان دەخاتــەڕوو. ئــەوەی سەرنجڕاکێشــە لــەم ڕۆمانــەدا سەرســامیی 

ــە  ــە بۆت ــەی، ک ــز و ڕۆمانەک ــۆ مارکی ــر(، ب ــەملان بەک ــاوی )س ــە ن ــە ب ــەرەکیی ڕۆمانەکەی ــەری س ــقبوونی کارەکت و عاش

داینەمــۆی تــەواوی گێڕانەوەکــە. کــە الی خۆیــەوە بەرامبــەر ڕیالیزمــی جادویــی یاخــی دەبێــت. بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا 

ڕۆچۆتــە نــاو ڕیالیزمێکــی دیکــەوە، کــە تێیــدا مــرۆڤ قوربانیــی عەشــق و ڕقــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا نامرێــت، بەڵکــو 

نوێدەبێتــەوە. ئەمــەش ئــەو لێکدژییــە هونەرییەیــە کــە وەک تەکنیکێــک ڕووبــەڕووی کڵێشــەی بــاوی ڕاوبۆچوونــەکان 

ــە ڕێگــەی پشــتیوانیکردنی دژەکەیــەوە. ــە ل لەئارادای

گەمژەیی مارکیز



باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
وەرگێڕنووسەرناوی بەرهەمژ

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2013
ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان1

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا لە ساڵی 2014

رێباز مستەفاپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە ئەفالتوون2

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە سپینۆزا3

شۆڕش مستەفا - لوقمان رەئوفپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە كیرگە گۆر4

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر5

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر6

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین7

لوقمان رەئوف د.مستەفا غالب ئاشنابوون بە سوقرات8

رێباز مستەفاپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە ئەرستۆ9

سەرهەنگ عەبدولرەحمانپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین10

کۆمەڵێک وەرگێر كۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ11

مستەفا زاهیدیپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە دیڤید هیوم12

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە نیچە13

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە فرۆید14

عەتا جەمالیپۆڵ ستراتێرنئاشنابوون بە جۆن لۆك15

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە لینین16

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم17

عوسمان حەمە رەشیدكۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت18

کۆمەڵێک وەرگێركۆمەڵێك نووسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم19

بازگربلیمەتی و شێتی20
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