چيڕۆك و گێڕانەوەی ئەزموونە ژياوەكان
گارا
(ئەڵمانیا)
ڕۆژی 27ی مانگــی نیســان تــا پێنجــی مانگــی
ئایــاری ســاڵی  2019هونەرمەنــد فەرەیــدوون کەریــم
پێشــانگایەکی کۆنســێپچواڵی Conceptual
لــە یانــەی فەرمانبەرانــی شــاری ســلێمانی
بــە ناوونیشــانی (شــبر) ڕێکخســت ،ئــەو لــەم
پێشــانگایەدا ژیــان و کارەکتــەر و بەرهەمەکانــی
(ســیروان ڕەئــووف) ناســراو بــە (شــبر)ی کردبــوو
بــە ناوەرۆک ،ئەمە لەالیەكەوە وەک یادکردنەوەیەک
بــۆ ڕوحــی ســیروان ڕەئــووف ،لەالیەکــی دیکــەوە
وەک گوزارشــتی فەرەیــدوون کەریــم بــۆ خــۆی
وەک هونەرمەندێکــی شــێوەکاری هاوچــەرخ.
کۆنســێپچواڵێتی ئــەم پێشــانگایە لەوەدابــوو کــە
هونەرمەنــد بــۆ نیشــاندانی بیرۆکەکــەی تێکســتی
زۆر وێنــەی فۆتۆگرافــی بەکارهێنابــوو ،بیجگــە
لــە کۆمەڵێــک مەتریاڵــی دیکــەی جۆراوجــۆر،
بەشــێوەیەکی دیکــە بڵێــم پێشــانگاکە لــەوەدا
کۆنســێپچواڵبوو کــە فەرەیــدوون کەریــم لــە
بنەڕەتــدا ویســتبووی بیرۆکەیــەک نیشــان بــدات کــە
(ســیرەی شــبرە) ،ئــەو لــەم پێشــانگایەدا ســیرە

شــبری تەنیــا وەک هونەرمەندێکــی شــیوەکاری
تەقلیــدی نیشــان نەدابــوو ،بەڵکــوو وەک
مرۆڤێکــی ئەکتیڤیســتیش کــە ئــەو لــە کارەکتەریــدا
هونەرمەندبوونــی بینیــوە و ویســتوویەتی لــەم
پێشــانگایەدا ئــەو (هونەرمەندبوونەی) ســیرە شــبر
وەک هونەرمەندێکــی کۆنســێپجواڵ نیشــان بــدات.
یەکێــک لــە ئامانجەکانــی دیکــەی پێشــانگاکە
هەوڵێــک بــوو بــۆ ورووژاندنــی پرســیار دەربــارەی
ئــەو جــۆرە کارانــەی کــە ســیروان ڕەئــووف (ســیرە
شــبر) لــە کاتــی خۆیــدا لــە نــەوەدەکان کردبــووی،
بەشــێوەیەکی تــر بڵیــم هونەرمەنــد فەرەیــدوون
کەریــم لــەم پێشــانگایەدا ویســتبووی:
 -١بــە تێکســت و دوکیۆمێنــت و مەتریاڵــی فڕێدراو
و دۆزراوە خــۆی وەک هونەرمەندێکــی شــێوەکاری
هاوچــەرخ دەربڕێــت.
 -٢گوزارشــت لــە ژیــان و کارەکتــەر و بەرهەمــە
هونەرییەکانــی (شــبر) بــکات.
 -٣گوزارشــت لــە کاتــی نــەوەدەکان لــە ســلێمانی
بــکات و چەنــد پرســیارێک دەربــارەی هونــەری
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شــێوەکاری ئــەو کاتــە بورووژینێــت.
فەرەیــدوون کەریــم بۆ ئەم پێشــانگایەی شــوێنێکی
تایبەتــی هەڵبژاردبــوو کــە لــە نــاو باخچــەی یانــەی
فەرمانبەرانــی شــاری ســلێمانی بــوو ،پانــی و
درێــژی ئــەو شــوێنە (ئــەو ڕاومــە) دەوری شــەش
بــە هەشــت مەتــر بــوو ،شــەش مەتریــش بــەرز بــوو،
یــەک دەرگای چوونــە ژوورەوەی بچووکــی هەبــوو
ئەوەیــش ڕووی لــە دەرگای ســەرەکی یانەکەبــوو،
واتــە ڕووی لــە جادەکــە بــوو .شــوێنەکە لەوەوپێــش
ژوورێکــی بەجێهێڵــراو بــووە ،هونەرمەنــد ئیشــی
تێــدا کــردووە و نۆژەنــی کردبــووەوە ،بــە جۆرێــک
کــە ببێــت بــە جێگایەکــی گونجــاو بــۆ نیشــاندانی
بیرۆکەکــەی ،دیوارەکانــی پاککردووەتــەوە ،بــە
دار و هەنــدێ مەتریاڵــی دیکــە کاری لــە بنمیچــی
ژوورەکــە کــردووە کــە خــۆی لــە خۆیــدا بنمیچێکــی
تەخــت نەبــوو وەک ژوورێکــی ئاســایی ،بەڵکــوو لــە
ناوەڕاســتی بنمیچەکــە گۆشــەیەک هەبــوو لــە دار
و هەندێــک مەتریاڵــی دیکــە پێکهاتبــوو ،هەندێــک
دەســتکاری دیکەیشــی لــە ژوورەکــە کردبــوو وەک
هێشــتنەوەی الی دەستەڕاســتی ژوورەکە وەک خۆی
کــە لەوەپێــش بــە جــام و شووشــە دروســتکرابوو،
گشــت ئــەم کارکردنــە خــۆی لەخۆیــدا بەشــێک لــە
ناوەرۆکــی پێشــانگاکە پێــک دێنــێ .لەبــەر ئــەوەی
ســیروان ڕەئــووف هــەر لــە نزیــک ئــەو جێگایــە لــە
ســاڵی  1999بەدەســتی خــۆی کۆتایــی بــە ژیانــی
خــۆی هێنابــوو ،بۆیــە هونەرمەنــد فەرەیــدوون کەریم
ویســتوویەتی لــە نزیکــی ئــەو شــوێنە پێشــانگاکەی
ڕێکخــات و هــەر لەوێــش نیشــانی دا ،ئەمەیــش
ڕەهەندێکــی یــادەوەری و هێشــتنەوەی جــی پێــی
بــە پێشــانگاکە بەخشــیبوو.
پێش ئەوەی بێمە ســەر شــیکردنەوەی پێشــانگاکە
و شــێوە و پێوەنــدی و واتــای مەتریاڵــەکان لەگــەڵ
یەکــدا ،بــە پێویســتی دەزانــم باســێکی ئیکۆنۆگرافــی
لــە خــودی مەتریاڵــە بەکارهێنــراوەکان و جــۆری

فەرەیدوون کەریم

دانــان و هەڵواســینیان بکــەم ،بــۆ ئــەوەی خوێنــەر
وێنایەکــی دەربــارەی پێشــانگاکە هەبێــت .زۆر لــە
مەتریاڵــە بەکارهاتووەکانــی پێشــانگاکە بــە چــاوی
بینــەر وەک مەتریاڵــی ژیانــی ڕۆژانــە نــەک وەک
مەتریــاڵ بــۆ پێشــانگایەکی هونــەری ئاشــنابوون،
مەتریاڵــەکان زۆربەیــان فڕێــدراو بــوون ،بــەاڵم بــە
بەکارهێنانــی هونەرمەنــد فەرەیــدوون کەریــم لــەم
پێشــانگایەدا ماناکانــی گۆڕین ،لە مەتریاڵی بێکەڵکی
فڕێــدراوەوە بــۆ مەتریاڵــی ســوودبەخش و مانــادار،
وەزیفــەی بــۆ دروســت کــردن ،ئەوەیــش دەربڕینــی
خــۆی و گوزارشــت لــە ( شــبر) و دنیاکەیەتــی،
واتــە وەزیفەیەکــی ئیســتێتیکی ،ئــەو هەنــدێ لــە
مەتریاڵەکانــی چەســپاندبووە قــەد دیــوارەکان
و هەندێکــی لەســەر زەوی پێشــانگاکە دانابــوو و
هەندێکــی دیکەیشــیان لــە نــاو ڤیترینیکــە دانابــوو،
دوو کاری ئینستلەیشنیشــی پێیــان دروســتکردبوو،
یەکێکیانــی لــە ســووچێکی ژوورەکــە (ڕاومەکــە)
ڕاســتەوخۆ بەرانبــەر دەرگای چوونــە ژوورەوەکــە،
بەشــێ لــە مەتریاڵەکانــی ئــەو ئینستلەیشــنە بریتــی
بــوون لــە پــەرۆی فڕێــدراو ،کیســەی نایلۆنــی
فڕێــدراوی جۆراوجــۆر ،تێــل ،کاغــەزی جۆراوجــۆر،
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بوتڵــی ئــاوی پالســتیکی بەتاڵــی فڕێــدراو ،بوتڵــی
چارەگــە ویســکی بەتــاڵ ،بوتڵــی شــرووبی بەتــاڵ،
بوتڵــی بیــرەی جۆراوجــۆری بەتــاڵ ،قوتــووی
مەشــرووبی وزەی تایگــەر ،پاکەتــە جگــەرەی بەتــاڵ
بــە ناوونیشــانی  pleasureو  ، Milanoکووپــی
قــاوەی بەتــاڵ کــە لــە کارتــۆن دروســتکرابوون،
توێکڵــە تــۆو گوڵەبــەڕۆژە و پاشــماوەی قونکــە
جگەرەیەکــی زۆر و هەنــدێ شــتی دیکــەی لــەو
جۆرانــە ،هونەرمەنــد مەتریاڵەکانــی لــە ســووچەکە
کۆکردبــووەوە و لەســەریانەوە تەلەڤزیۆنێکــی بــەالری
دانابــوو فیلمێکــی تێــدا نیشــان دەدرا کــە لــە
 ١٩٩٢/٥/١٣تۆمارکرابــوو ،ئــەم ڕۆژەیــش دواڕۆژی
یەکەمیــن پێشــانگای شــبر بــوو کــە هەشــت ڕۆژی
خایاندبــوو ،لــە فیلمەکــەدا پانێڵێــک دەبینــرا تێیــدا
قســە لەســەر کارەکانــی شــبر دەکــرا .لەنێــوان
ئــەو ئینستلەیشــنە و دەرگای چوونــە ژوورەوە کــە
ژمارەیەکــی زۆری لــە بەرمــاوەی قونکــە جگــەرە و
توێکڵــی تــۆو گوڵــە بــەڕۆژە بــە فڕێــدراوی لــە ســەر
زەوییەکــە باڵوکردبــووەوە.
لــە ســەرەوە ،لــە قــەد دیوارەکــە هونەرمەنــد
فەرەیــدوون کەریــم نووســراوێکی خــۆی وەک
( Statementڕوونکردنــەوە) لــە ســەر کاغــەز
بــە گەورەیــی بــە قــەد دیوارەکــەوە چەســپاندبوو،
لــەم نووســینەدا وەاڵمــی ئــەو پرســیارە دەداتــەوە:
بــۆ شــبر؟ کــە مــن لــە الپەڕەکانــی دیکــەی ئــەم
نووســینەمدا هــەوڵ دەدەم زیاتــر باســی بکــەم.
لــە تەنیشــتی ئــەو نووســینەوە هەشــت وێنــەی
جیاجیــای لەنــاو جــام و چوارچێــوە دانابــوو،
هەموویــان یــەک پانــی و درێژییــان هەبــوو و دەوری
پێنــج بــە دە ســانتیمەتر بــوون ،بریتــی بــوون
لــە هەشــت وێنــەی فۆتۆگرافــی ڕەنگاوڕەنــگ کــە
(شــبر) بــە کامێــرای خــۆی گرتوونــی و لەتەنیشــتی
هــەر وێنەیــەک نووســینی پشتەکەیشــی دانابــوو،
کــە بەدەســت و بەزمانــی کــوردی نووســرابوون.

سیروان ڕەئووف

ئینستلەیشــنەکەی دیکــەی لــە ناوەڕاســتی
ژوورەکــە (ڕاومەکــە) دروســت کردبــوو ،ئەمەیــان
لــە کۆمەڵێــک شــت و مەتریــاڵ پێکهاتبــوو ،لەوانــە
دوو جــووت پێــاوی توندوتــۆڵ کــە لــە پێــاوی
ســەربازی دەچــووون ،خوودەیەکــی ســەربازی لــە
بەشــی ســەرەوەی ئینستلەیشــنەکە هەڵواســیبوو،
بەشــی ســەرەوەی تەوالێتێکــی غەربــی و چەنــد
بووکەشووشــەیەکی جۆراوجــۆری یــاری منــدااڵن
و چاویلکەیەکــی باغــەی ســووری منــدااڵن و
ئۆتۆمۆبێلــی یــاری مندااڵنــی بچــووک بچــووک
و هەنــدێ شــتی دیکــەی لــە ئینستلەیشــنەکەیدا
بەکارهێنابــوو ،ئــەو گشــت ئــەم مەتریااڵنــەی بــە
چــوار تێــل بــە بنمیچــی ڕاومەکــەوە هەڵواســیبوو،
وەک ئــەو شــێوانەی کــە لەســەرەتای پەیدابوونــی
هونــەری ئینستلەیشــن دەبینــران ،لەخــوارەوەی
ئینستلەیشــنەکە ،لەســەر زەوییەکــە شــێوەیەکی
چوارگۆشــەی لــە چەشــنی حــەوز بــە گونیــەی
پــڕ خــۆڵ دروســتکردبوو ،هەرالیەکــی (حەوزەکــە)
لــە شــەش گونیــە پێکهاتبــوو ،حەوزەکەیشــی
پڕکردبــوو لــە قەوانەفیشــەکی جۆراوجــۆر .وەک
لەســەرەوە ئامــاژەم بــۆی کــرد فەرەیــدوون
کەریــم ســوودی لــە وێنــە و دوکیۆمێنتــی دیکــەش
وەرگرتــووە ،وەک مەتریــاڵ بــۆ پێشــانگاکەی لەوانە
فۆتــۆ و نووســینی شــبر خــۆی کــە زۆربەیــان
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بریتــی بــوون لــە وێنــە و تێکســت و هێڵــکاری
و هەنــدێ دوکیۆمێنتــی پێوەندییەکانــی خــۆی،
وەک کارتــی دەعوەتنامــەی پێشــانگاکەی ،گشــت
ئەمانــەی لــە قــەد دیوارەکــە و بەرانبــەر دەرگاکــە
چەســپاندبوو ،دەعوەتنامــەکان پــازدە دانــە بــوون،
تێیانــدا نووســرابوو کــە پێشــانگاکەی لــە ڕۆژی
 ١٩٩٨/٥/١٢و لــە کاتژمێــری پێنجــی ئێــوارە لــە
هۆڵــی مــووزە دەکرێتــەوە ،دەعوەتنامــەکان بــە
ڕەنگــی جیاجیــا چــاپ کرابــوون وەک ســپی و شــین
و نارنجــی و ســەوز و پەمەیــی و ڕەنگــی دیکــە،
گشــت ئــەم دەعوەتنامانــەی لەنــاو یــەک چوارچێــوە
بــە تەنیشــت یەکــەوە دانابــوو و لــە قــەد یەکــێ
لــە دیــوارەکان هەڵیواســیبوو ،دەعوەتنامــەکان
بــۆ چەنــد کەســێکی دیاریکــراو نێرراوبــوون کــە
زۆربەیــان ئــەو کاتــە کاری هونــەری و ڕۆشــنبیرییان
دەکــرد لەوانــە :حســین میســری ،ســەروەت ئەنــوەر
ســەوز ،جیهــاد دڵپــاک و ژمارەیەکــی دیکەیــش
کــە هێنــدە ناســراو نەبــوون .لــە تــەک ئــەم
دەعوتنامانــەوە بەدەســتی چــەپ ،واتــە بــە الی
ئینستلەیشــنەکە و تەلەڤزیۆنەکــەدا هونەرمەنــد دوو
کاری دیکەی هەڵواســیبوو ،یەکێکیان لە پۆســتەری
پێشــانگاکەی شــبر پێکهاتبــوو کــە تێیــدا نووســراوە
(گــەڕان بــە نێــۆ دۆزەخــە ســاردەکاندا .چوارەمیــن
پێشــانگای فۆتۆگرافــی ســیروان ڕەئــووف) .لــە
خــوارەوەی ئــەم نووســینە دوو وێنــەی دوو پیــاوی
عەینــەک لــە چــاوی دانابــوو ،کــە بــە شــێوەیەکی
کاریکاتــۆری وێنەیــان کێشــرابوو ،لەخواریشــیانەوە
جێــگا و کاتــی کردنــەوەی پێشــانگاکە نووســرابوو،
لەخــواری ئەمانەیشــەوە کتێبێکــی بچووکــی
هەڵواســیبوو کــە بینــەر دەیتوانــی بەدەســتی خــۆی
بیگــرێ ،تەماشــای بــکات و پەڕەکانــی هەڵداتــەوە
کــە پــڕ لــە شــیعری شــاعیرە کــوردەکان لەوانــە
دالوەر قەرەداغــی بــوو.
دیســانەوە لەقــەد دیــواری بەرانبــەر دەرگای چوونە

ژوورەوەکــە بەدەســتی ڕاســتی دەعوەتنامەکانــدا
وێنەیەکــی گــەورەی ڕەش و ســپی دانابــوو ،تێیــدا
بلدۆزەرێــک دەبینــرا ،فەرەیدوون کەریــم ئەو وێنەیەی
بــە بــێ جــام و چوارچێــوە و ڕاســتەوخۆ لــە قــەد
دیوارەکــە بــە چەســپ دانابــوو ،لەســەر وێنەکەشــەوە
هەنــدێ نووســینی دەســتی بــە قەڵەمــی ڕەســاس و
هەنــدێ بــە قەڵەمــی ماجیکــی ڕەش نووســرابوون
وەک( :لــەم توولــە ڕێگەیــەوە ماڵئاوایــی لــە شــار
ئەکــەم .ئاودیــو ئەکرێــم ...گەردنــم ئازادکــەن تاوانــی
مــن نییــە ...خەتــای ئاودیوچییەکانــە)( .برینــی
کــۆن و تازەتــان کوالنــەوە ،کەلەپــووری میللەتێکتــان
ئاودیوکــرد ،مێــژووی کوردتــان ســڕییەوە .بەیانیــت
بــاش نیشــتیمانە ســارد و ســڕەکەی کۆمــاری نــان.
بەیانیــت بــاش کوردســتانی حــەز و خۆزگــەم .ئــەوە
منــم ئەمناســیتەوە ،ئــەی واڵتــی گەنــج کــوژم).
هەنــدێ لــە نووســینەکان لــە ســنووری وێنەکــە
(کاغەزەکــە) چووبوونــە دەرەوە بــۆ ســەر دیوارەکــە،
واتــە بەشــێکی لــە ســەر کاغەزەکــە و بەشــێکی
تریشــی لەســەر دیوارەکــە نووســرابوون ،لــە ســەر
وێنــەی بلدۆزەرەکــە وێنــەی ســایقەکەش دیســانەوە
بــە لێڵــی دەبینــرا.
لــە قــەد دیــواری بەرانبــەری وێنــەی بلدۆزەرەکــە،
واتــە بەدەســتە ڕاســتی دەرگای چوونــە ژوورەوەکــە
هونەرمەنــد دە لــە نووســراوی ڕۆژنامــە و
گۆڤــاری جیــاوازی خســتبووە نــاو چوارچێــوەوە
و بــە شــێوەیەکی ناڕێــک هەڵیواســیبوون ،لــە نــاو
ڕۆژنامەکەنــدا و لــە تەنیشــت ئــەو نووســینانەی کــە
دەربــارەی (شــبر) نووســرابوون هەنــدێ نووســینی
دیکــەش دەبینــران وەک (لەتیفــە باشــترین
گۆرانیبێــژی ســاڵی  ...بــوو)( .ســیحری جوانــی
حەمامــی زەیتــی سروشــتی بــۆ قژێکــی بــێ هێــز)
 ،ڕۆژنامــە و گۆڤــارەکان جیاوازبــوون هەندێکیــان
کــوردی بــوون و هەندێکیشــیان عەرەبــی لەوانــە:
ئــازادی ،ئــەدەب و هونــەر ،الشــبیبة الدیموقراطیــة،

ژ (٢٠٢١ /١٢ - ١١ /٥ )٢٩٠/٢٨٩

137

ژیانــی ئــازاد ،ئــااڵی ئــازادی .لــە تەنیشــتی ئــەم دە
وێنەیــەوە و هــەر نزیــک دەرگای چوونــە ژوورەکــەوە
بــە دەســتی ڕاســتدا هونەرمەنــد کامێرایەکــی لــە
نــاو قەفەســێکدا دانابــوو وەک هێمایــەک بــۆ شــبر
وەک هونەرمەنــدی فۆتۆگــراف .بوونــی کامێراکــە
لەنــاو قەفەزەکــە زیاتــر وێنــەی باڵندەیەکــی نــاو
قەفــەزی دەگەیانــد وەک لــە مرۆڤیکــی نــاو زینــدان.
فەرەیــدوون کەریــم ئــەم قەفــەز و کامێرایــەی لەســەر
ســندووقێکی شــەش پاڵــوو لەداردروســتکراو دانابــوو،
بــەرزی ســەندووقەکە دەوری نیــو مەتــر دەبــوو.
وەک لەســەرەوە جێــگای پێشــانگاکەم وەســف
کــرد ،لــە دەستەراســتی ژوورەکــە دیــوار نەبــوو
بەڵکــوو لــە پەنجەرەیەکــی گــەورەوە دەچــوو کــە لە
شووشــە و جامخانــە دروســتکرابێ ،لــە خــوارەوەی
ئــەو شووشــە و پەنجەرەیــە ڤیترینێکــی بــە درێژایی
پەنجــەرەکان و بــە بــەرزی دەوری مەترێــک دانابــوو
تێیــدا هەنــدێ لــە نووســین و هێڵکارییەکانی شــبری
تێــدا دەبینــران لەگــەڵ ئــەو نامانــەی کــە ناســیار و
هاوڕێکانــی بۆیــان نوســیبوو ،لەوانــە نامــەی بەیــان
ســەلمان.
فەرەیــدوون کەریــم لــە ()Statementـــەکەیدا
کــە لەســەرەوە ئامــاژەم پــێ کــرد وەاڵمــی ئــەو
پرســیارە ڕوون دەکاتــەوە کــە ئــەو بــۆ (شــبر)
ی وەک نــاوەرۆک بــۆ پێشــانگاکەی هەڵبــژاردووە؟
بــۆ کردوویەتــی بــە فیگۆرێکــی گرینــگ بــۆ
گوزارشــتکردن لــە کاتــی نــەوەدەکان؟ لــەم
نووســینەیدا لــە الیەکــەوە وەاڵمی پرســیاری گرینگ
لــە ســەر کاتەکانــی (شــبر) دەداتــەوە و لەالیەکــی
دیکەشــەوە هەنــدێ پرســیاری دیکــە دەربــارەی
ئــەو کاتــە دەورووژێنــێ .ســەبارەت بــە پرســیارە
ســەرەکییەکە :بــۆ (شــبر)؟ لــە نووســینەکەیدا
کــە بــە ناوونیشــانی بۆچــی “ســیرە شــبر“؟
نووســیویەتی:
“ئــەم پێشــانگایە ســەرەتای هەڵكۆڵێنێكــی

دوورودرێــژە لەبــارەی ســااڵنی نەوەدەكانــی
ســەدەی ڕابــوردووەوە ،لەبــارەی ئــەو چەمــك و
كۆنســێپتانەوە كــە هونــەری مۆدێــرن و هاوچەرخــی
كــوردی هەڵگریبــوون ( )...شــبر یەكێكــە لــە
ئەكتیڤیســت و پێشــڕەوەكانی هونــەری هاوچەرخــی
كــوردی لــە ئێــراق ،لــە بنەمــا و خەســڵەتەكانی
هونــەر و پێوەنــدی بە ژیانی سیاســی و كۆمەاڵیەتی
و كولتــووری ئــەو ســەردەمە تێــی بــگات .لەبــەر
ئــەوەی شــبر ،یەكێكــە لــەو دووپێیــەی هونــەری
نەوەدەكان لەســەریان دەڕۆیشــت ،نمایشــكردنەوەی
كارەكانــی ،بەرپرســە لــە دامەزراندنی ســەرەتایەكی
دروســت و تێگەیشــتنێكی ڕادیكااڵنــە لەســەر
مێــژووی هونــەری كــوردی لــە كوردســتان و ئێــراق.
وتــاری شــبر لــەو ماتریااڵنــەدا كە لە پێشــانگاكانیدا
دەبینرێــن ،پڕاوپــڕی بیرۆكەكانیەتــی .لەهەمــان
كاتــدا كارەكانــی بەڵگەنامــەی بەهێــزن لەبــارەی
واقیعــی نوێــی دوای ڕاپەڕیــن و قۆناغێكــی گرنگــن
لــە دەستنیشــانكردن و خوێندنــەوەی ســەردەمەكە
لــە ڕێگــەی «كاركردنــی وێنە»ـــەوە .شــبر بــە
شــێوازە نوێیەكــەی پێــش ســەردەمەكەی خــۆی
كەوتــووە ،بــەوەدا كــە ئەمــڕۆ هونــەری هاوچــەرخ
لــەم ناوچەیــەدا لەســەر ئــەو ڕێچكەیــە دەڕوات كــە
لــە جیهانــدا دەیناســین ،هاوچەرخانــە ،ئەمــەش
ســەرنجێكی ڕەخنەیــی قــووڵ و وردی پێویســتە.
شــێوازی كاركردنی شــبر هەمەچەشــن و فرەالیەنە،
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فۆتۆگرافــی و ماتریاڵــی فڕێــدراو و پێرفۆرمانــس
و دەقــی نووســراو .كارەكانــی لێــدان و پرســیار
و ڕەخنــەن لــە دۆخــە سیاســی و ئابــووری و
مۆراڵــی و كولتوورییەكــەی كۆمەڵگــەی كــورد لــە
نەوەدەكانــدا .شــبری ئەكتیڤیســت و ئۆپۆزســیۆن
بــە هونەرێــك كــە تەنیــا هەڵقــواڵوی بیــر و هــزری
خۆیەتــی ،لەگــەڵ «داگیركــەر و دەســەاڵتی حــزب
و خێــڵ و خــودی هونــەردا» وەك نائومێدییەكــی
دوای شــۆڕش ،شــەڕدەكات .وتــاری دواییــن
پێشــانگای شــبر ،بەڵگەیــە لەســەر بانگەشــەكانی
ئــەم پێشــانگایە“
فەرەیــدوون کەریــم لــە نــاو نووســینەکەی خۆیــدا
دەقــی پێشــەكی وتارەكــەی ســیروان ڕەئــووف
(ســیرە شــبر) دەنوســێتەوە ،ئــەوەی کــە بــۆ دوا
پێشــانگاکەی خــۆی نووســیبووی:
(گــەڕان بەنێــو دۆزەخــە ســاردەكاندا) و لە هۆڵی
مــووزەی ســلێمانی لــە  ١٩٩8/٥/٢١کرایــەوە.
ســیرەی شــبر دەڵــێ:
خۆشەویســتان ...ئــەم وێنانــەی كــە لــەم
پێشــانگەیەدا دەیبینــن ،شــتێكی سەیروســەمەرە
نییــە و یەكــەم جــار نییــە ئــەم دیمەنانــە ببینــن،
بەڵكــوو ڕۆژانــە ئــەم دیمەنانــە بەبەرچاوتانــدا بــێ
ئەوەی هەڵۆێســتەیەكی لەســەر بكەن و پرســیاریش
ئاراســتەی خۆتــان بكــەن ،تێدەپــەڕێ ،مــن لــەم
پێشــانگەیەدا بەبێدەنگــی دەتخەمــە ئــەو ئاســتەی
بوەســتیت و لــە وێنــەكان ڕابمێنیــت .مــن تێناگــەم
كــەی ئــەم مرۆڤانــەی هەڵدراونەتــە پەراوێــزی
ژیانــەوە ،دەبێتــە هەوێنــی (نووســینەكانتان،
شــیعرەكانتان ،نمایشــەكانتان؟) ئەگــەر ئێــوە نەبــن
بەرپرســیارە لــە بەرانبــەر ئــەم جــۆرە پاڵەوانانــەدا؟
لێــرەوە مــن دەمــەوێ پێتــان بڵێــم (مــن هونەرمەند
نیــم) .
پــازدە ڕۆژ پــاش تەواوبوونــی پێشــانگاکە،
واتــە لــە ئێــوارەی بیســتی مانگــی ئایــاری هەمــان

ســاڵ دانیشــتنێکی ڕەخنەیــی بــۆ ئــەم پێشــانگایە
لــە قاوەخانــەی قۆرییــە شــکاوەکە لــە ســلێمانی
ڕێکخــرا و هونەرمەنــد (هەڵگــورد بــارام) پانێڵەکــەی
بەڕێــوە بــرد و تێیــدا ژمارەیــەک لــە هونەرمەنــدە
شــێوەکارەکانی تێــدا بەشــداربوون ،لــەو پانێڵــەدا
هونەرمەنــد فەرەیــدوون کەریــم خــۆی باســی لــە
کارەکتــەری شــبر و کاتــی نــەوەدەکان کــرد ،ئەمەیش
هەلێــک بــوو بــۆ مــن بــۆ وەرگرتنــی هەنــدێ زانیــاری
دەربــارەی (شــبر) و کاتەکــەی و دروســتکردنی
وێنایــەک بــۆ کارەکتــەری (شــبر) وەک مــرۆڤ و
وەک هونەرمەنــد .فەرەیــدوون کەریــم گوتــی( :شــبر)
ئــەو نــاوەی (ســیروان ڕەئــووف) بــوو کــە لــە نــاو
خەڵــک و برادەرانــی خــۆی بانگــی پــێ دەکــرا،
وشــەی (شــبر) مانــای عەرەبــی و عیبریشــی هەیــە.
دەربــارەی کارەکتــەر و هەڵسوکەوتیشــی گوتــی:
شــبر وەک کەســانی ئاســایی نەبــووە ،مرۆڤێکــی
چــاالک بــوو ،لەنــاو خەڵــک دەژیــا ،هەرچەنــدە
جاروبــار جنێویشــی داوە ،بــەم جــۆرە ئــەو هەمیشــە
لــە هەســتی خەڵکــەوە نزیــک بــووە ،کارەکانیشــی
بەشــێک بــوون لــە دەربڕینــی ئــەو هەســتانە .لەســەر
کــورد هاتووەتــە وەاڵم ،شەریشــی لەســەر کــردووە،
ماوەیەکیــش پێشــمەرگەبووە ،فەرەیــدوون کەریم ئەوە
دووپــات دەکاتــەوە کــە ســیروان ڕەئــووف (شــبر)
کوڕێکــی ئەکتیڤیســت بــوو ،کۆمەڵێــک بیروبــاوەڕی
تایبەتــی خــۆی هەبــوو دەیویســت گوزارشــتیان لــێ
بــکات ،هونەرمەندێکــی ڕەســمی نەبــوو (ئەکادیمــی
نەبــوو) ،بەڵکــوو خۆڕســک بــوو ،بــەاڵم ڕەســم و
وێنــەی فۆتۆگرافیشــی گرتبــوو ،ســەرەڕای ئــەوە شــبر
دەیگــوت حەزیشــم دەکــرد ڕەســمم بزانیایە ،ڕۆشــنبیر
بوومایــە .فەرەیــدوون کەریــم وا وەســفی شــبر دەکات
کــە پێیەکــی لەنــاو هونــەر بــووە و پێیەکــەی دیکــەی
لەنــاو واقیــع ،ئیشــی بــە کۆمەڵــی کــردووە ،زۆر
لەکارەکانــی لەســەر کاغــەزی ســپی  A4بــووە ،هــەر
لەســەر ئــەو کاغەزانــەش نووســیویەتی ،پاشــانیش
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خــۆی کۆپیــی کــردوون و بــاوی کردوونەتــەوە ،شــبر
خــۆی شــت و ئەمالکــی شەخســی نەبــووە ،ســاڵی
 1998وەزارەتــی ڕۆشــنبیری پشــتگیری لــێ کــردووە،
بــەاڵم ئــەو شــوێنانەی کــە شــبر پێشــانگای تێــدا
کردووەتــەوە جگــە لــە قوتابخانــەی ســوورکێو لــە
ســلێمانی هیــچ کــەس لەوەپێــش پێشــانگای تێــدا
نەکردووەتــەوە ،کارە ئەســڵییەکانی وەک ڕەســم و
کارە فۆتۆگرافییەکانــی زۆربەیــان فەوتــاون ،بــەڕای
ئــەو ،شــبر کێشــەی هونــەری نەبــووە ،پرســیاری
لەنــاو هونــەر نەبــووە ،بــۆ ئــەو گرینگتــر بــووە وەک
ئینســانێکی چــاالک لەنــاو واقیــع کاربــکات ،لەنــاو
کۆمەڵــگا بژێــت ،وەک ئــەوەی تەنیــا هونەرمەنــد
بــێ و لــە ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵکــەوە دووربــێ .شــبر
لــە کارەکانیــدا هەنــدێ مەتریاڵــی بەکارهێنــاوە کــە
ئــەوکات وەک مەتریاڵــی هونــەری تەماشــا نەدەکــرا
وەک قەرەوێڵــە و پارچــەی تەوالێــت ،هــەر بۆیشــە
بــەڕای مــن فەرەیــدوون کەریــم بەشــی ســەرەوەی
تەوالێتــی لــەم پێشــانگایە بەکارهێنــاوە وەک
ئاماژەیــەک بــۆ مەتریاڵەکانــی شــبر .فەرەیــدوون
کەریــم لــە پانێلەکــەدا گوتــی :مــن شــتی خۆمــم
نەهێناوەتــە نــاو پێشــانگاکەوە ،هەرچەنــدە ئەمــە بــۆ
مــن مایــەی پرســیارە.
مەبەســتی فەرەیــدوون کەریــم لــە نــەوەدەکان
ئــەو کاتانەیــە کــە لەســەرەتای ســاڵی 1990
دەگرێتــەوە تــا ســاڵی مردنــی شــبر  .1999وا
دیــارە بــۆ ئــەو نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو
کاتێکــی گرینگــە بــۆ مێــژووی هونــەری شــێوەکاری
و ڕۆشــنبیری شــاری ســلێمانی و باشــووری
کوردســتان بــە گشــتی ،لــەوەی کــە هەنــدێ ڕاســتی
دەربــارەی ئــەو کاتــە ڕوون دەکاتــەوە کــە شــبر
تێیــدا ژیانێکــی چاالکــی بەســەربردووە .ئەو(لــە
پانێڵەکــەدا) بــاس لــە نــەوەدەکان دەکات وەک
کاتێــک کــە کارەســات و ڕووداوی گــەورەی تێــدا
ڕووی دابــێ .بــۆ فەرەیــدوون کەریــم نــەوەدەکان

بەتایبــەت ( 1990بــۆ  ) 1991ئــەو کاتانــە بــوو کــە
کــورد هەســتی بــە ئــازادی کــرد وەک خــەوێ بــۆ
ڕزگاری .ئــەو پێــی وایــە ســاڵی  1990بــۆ 1991
ســاڵێ بــوو پــڕ لــە جۆشــوخرۆش و حەماســەت.
هونەرمەنــد دەڵــێ لــەو کاتەدا (شۆڕشــگێڕەکانمان)
گەڕانــەوە نــاو شــار ،کۆدەنگییــەک پەیــدا بووبــوو
کــە دەبــێ (شۆڕشــگێڕەکانمان) خــۆش بوێــت،
ئــەوان خەباتیــان کــردووە ،شــەهیدیان داوە،
ئەوجــا شــێوازێکی دیکــە لــە مەعریفــە دروســت
بــوو ،ئــەو لێــرەدا بەتایبەتــی بــاس لــە ڕەوشــی
شــاری ســلێمانی دەکات و دەڵێــت ئــەو کاتــە
هونــەری ئێمــە تــەواو خودگەرایــی بــوو ،هونەرێکــی
نــوێ پێگەیــی ،وێســتگەی نــوێ لــە هونــەر دروســت
بووبــوو کــە واقیعــی تر بــوو ،دەیانویســت واقیعێکی
تــر دروســت بکــەن ،هونەرمەنــدی کــورد ئــەو کاتــە
باســی لــە مێــژووی هونــەری نــوێ دەکــرد کــە
هــەژاران بتوانــن بەشــداری تێــدا بکــەن ،بــاس لــە
نوخبــە دەکــرا ،بــەاڵم پاشــان (شۆڕشــگێڕەکان)
بوونــە خــاوەن دەســتەاڵت ،ڕەوشــێکی ناهەمــوار
درســت بــوو ،شــار بــە دوو شــەڕی ناوخــۆدا
تێپــەڕی ،ئەوجــا پرســیاری کارەکتــەری هونەرمەنــد
و هونــەری زاتــی (خودگەرایــی) هاتــە گــۆڕێ و
گوتــی :ئەگــەر لــە حاڵەتێکــدا فەزایەکــی وا بــۆ
دروســتبوونی ئــەو جــۆرە هونــەرە هەبووبــێ؟ بــەم
جــۆرە ئــەم پێشــانگایە هەنــدێ پرســیاری گرینگــی
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لــە بــواری مێــژووی هونــەری شــێوەکاری هاوچــەرخ
لــە کوردســتانی باشــوور ورووژانــد ،کــە ئێســتا بــە
چــڕی لــە نــاو هونەرمەنــدە شــێوەکارەکاندا باســی
لێــوە دەکــرێ و بــووە بــە بابەتێکــی گرینــگ لــە
دانوســتانەکانیاندا ،بەتایبــەت الی ئەوانــەی کــە
کاری هونــەری هاوچــەخ بــە هۆشــیارییەوە دەکــەن.
هەنــدێ لــەو هونەرمەندانــەی کە بەشــداری پانێڵەکە
بــوون ڕا و بۆچوونــی خۆیــان دەربــڕی ،لەوانــە
هونەرمەنــد ئاڤــان ســدیق کــە باســی لــە گۆڕانــی
مەتریــاڵ دەکــرد لــەم پێشــانگایەی فەرەیــدوون
کەریــم .هونەرمەنــد ڕۆســتەم عەزیــز پرســیاری
لەســەر فەرەیــدوون کەریــم هەبــوو وەک ڕیکخــەر،
یــان وەک هونەرمەنــد؟ هونەرمەنــد ڕێبیــن مەجیــد
ڕای وابــوو کــە فەرەیــدوون کەریــم هــەم ڕێکخــەری
پێشــانگاکەیە و هــەم هونەرمەندیشــە .هونەرمەنــد
زاموئــا داراغــا لەســەر ڕۆشــنایی وەســفەکەی
فەرەیــدوون کەریــم پێــی وابــوو کــە گومــان لــە
هونەرمەندبوونــی (شــبر) نییــە ،هونەرمەنــد زانــا
ئەحمەدیــش پێــی وابــوو کــە ئــەو کارانــەی شــبر
هونــەرن .بــۆ ئــەوەی نووســینەکەم زانســتی بــێ
بــە پێویســتی دەزانــم هەنــدێ چەمــک و زاراوەی
ئەکادیمــی بەکاربێنــم کــە لــە ئەنجامــی مێــژووی
هونــەری ئەوروپایــی ،یــان (هونــەری خۆرئــاوا) بــە
گشــتی پەیدابــوون ،بــێ ئــەوەی مــن ئــەم چەمــک
و زاراوانــە دەقــاودەق بەســەر ئــەم پێشــانگایەدا
بســەپێنم ،چونکــە مــن ئــاگاداری ئــەوەم کــە ئــەم
پێشــانگایەی فەرەیــدوون کەریــم لــە جێگایەکــی
دیکــەدا ،واتــە لــە دەرەوەی کولتــووری خۆرئــاوا
ڕێکخــراوە و نیشــان دراوە ،بــەاڵم دوور نییــە
لــە شــێوە و ڕوح و ئەخالقــی (دادا)وە کــە لــە
ئەوروپــا و ئەمریــکا لــە نیــوەی یەکەمــی ســەدەی
بیســتی ڕابــوردوو پەیدابــوو ،هەروەهــا لــە شــێوەی
ئــەو هونەرانــەی کــە لــە پــاش دووەمیــن جەنگــی
جیهانییــەوە وەکــوو (دادا)ی نــوێ New Dada

دروســتبوون ،لەوانــە هونــەری فەقیــر ،ئارتــا
پوڤێــرا  Arte Poveraکــە لــە شەســتەکان لــە
ئیتاڵیــا و هونــەری ڕیالیزمــی نــوێ ،نوڤــوو ڕیالیــزم
 Nouveau Réalismeلــە ســەرەتای شەســتەکان
لــە فەڕەنســا پەیدابــوو .ئــەم پێشــانگایەی
فەرەیــدوون کەریــم تایبەتمەندیەتــی خــۆی هەیــە
و مۆرکــی ئــەو جێگایــە و ئــەو کولتــوورەی پێــوە
دیــارە کــە تێیــدا نیشــان دراوە وەک بەکارهێنانــی
توێکڵــە تــۆ گوڵــە بــەڕۆژە و نیشــاندانی وێنــەی
بلدۆزەرەکــە کــە پــەردە لەســەر هەنــدێ حاڵەتــی
ئەخالقــی و سیاســی تایبــەت بــە نەوەدەکانــی
کوردســتان هەڵدەماڵــێ .لــە مۆرکــە تایبەتەکانــی
دیکــەی ئــەم پێشــانگایە نووســینەکانی ســەر
وێنەکانــە کــە بــە کــوردی نووســراون ،هەروهــا
نــاوی چەنــد نووســەر و هونەرمەنــد و شــاعیرێکی
کــوردە بــە زمانــی کــوردی و بەکارهێنانــی هەنــدێ
لــە نووســین و شــیعرەکانیان ،دیســانەوە بــە زمانــی
کــوردی ،ئەمانــە جگــە لــەو بابەتانــەی وێنــەکان
نیشــانیان داوە کــە دیســانەوە بابەتــی کوردەواریــن.
فەرەیــدوون کەریــم لــە نــاو ڤیترینەکــە هەنــدێ
هێڵــکاری و دوکیۆمێنتــی دیکــەی لــە شــێوەی
دانانــی شــتە بەنرخەکانــی نــاو مــووزەکان دانابــوو
کــە دیســانەوە مۆرکــی کولتــووری کــوردی تێــدا
دەبینــران و ئــەو هەستەشــی بــە بینــەر دەگەیانــد
کــە ئــەم نووســین و دوکیۆمێنتانــەی شــبر وەک
کارە هونەرییــە کۆنــەکان بەنرخــن و شــایەنی
ئــەوەن بخرێنــە نــاو مووزەکانــەوە ،بــەاڵم شــێوەی
کارە هونەرییــەکان و مەتریاڵــە بەکارهێنراوەکانــی
پێشــانگاکە شــێوەی ئــەو جــۆرە هونــەرە نوییانــەی
بەبیــر دەهێنایــەوە کــە پــاش دووەمیــن جەنگــی
جیهانــی دروســتبوون ،بەتایبــەت ئەوانــەی کــە لــە
ســەرەوە نــاوم بــردن.
وەک چــۆن ڕوحــی کارکردنــی ڕیالیــزم و
ئەمپرســیۆنیزم و کوپیــزم و فوڤیــزم و ئــەودوای ڕێباز
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و جــۆرە کارکردنــە ئەوروپاییــەکان دوای کاتەکانــی
خۆیــان لــە واڵتــە ڕۆژهەاڵتییــە ئیســامییەکان
بەدەرکەوتــن ،بــەم جــۆرەش ڕوحــی دادای نــوێ الی
ســیرەی شــبر لــە نــەوەدەکان دەرکەوتــووە ،ئەمــە چ
وەک کاری هونــەری و چ وەک ڕەفتــار و ئەخالقــی
ڕۆژانــەی کــە هونەرمەنــد فەرەیــدوون کەریــم بــە
مەتریاڵــی فڕێــدراو و لــە شــێوەی هونــەری دادای
نــوێ لــەم پێشــانگا کۆنســیپجواڵەی خــۆی نیشــانی
داوە .ئەگــەر بێینــە ســەر ئــەو داواکارییانــەی کــە
هونەرمەندانــی ســەر بــە ڕوح و ئەخالقــی دادا لــە
پــاش دووەمیــن جەنگــی جیهانــی داوای دەکەن ،ئەمە
کارەکانــی شــبر و فەرەیــدوون کەریمیــش دەگرێتــەوە،
لــەوەی کــە دەیانویســت ســنوور لــە نێــوان هونــەر و
ژیانــی ڕۆژانــە نەهێڵــن ،هونــەر بهێننــە نــاو ژیانــەوە
و ژیانیــش بهێننــە نــاو هونــەرەوە وەک بەردەوامــی
بــۆ ئــەو خەونــەی کــە هونەرمەنــدە داداییــەکان
لەســەرەتای دروســتبوونی داداوە لــە ســاڵی  1916لــە
زیــورخ بانگهێشــتیان بــۆ دەکــرد ،لــەوەی کــە (هونەر
ژیانــە و ژیانیــش هونــەرە) .بــە بۆچوونــی مــن و لەبەر
ڕووناکــی ئــەو وەســفانەی کــە فەرەیــدوون کەریــم بــۆ
(شــبر)ی کــردووە ،شــبر ســنووری لــە نێــوان ژیــان و
هونــەر نەهێشــتووە و هــەردوو پێــی لــە نــاو ژیــان و
هــەردوو پێیشــی لــه نــاو هونــەر بــووە.
ئــەم جــۆرە هونەرانــە کــە لــە ســەرەوە ناومــان
بــردن وەک (ئارتــە پۆڤێــرە و ڕیالیزمــی نــوێ)
بــەوە دەناســرێنەوە کــە هونەرمەنــدەکان مەتریاڵــی
ســادە و ئاســانیان بــۆ کارەکانیــان بەکارهێنــاوە،
شــێوەی کارەکانیــان قەبــە و زەبەلــاح نەبــوون،
قونکــە جگەرەیــش کــە فەرەیــدوون کەریــم لــەم
پێشــانگایەدا بــەکاری هێنــاوە یەکێــک بــووە لــەو
مەتریااڵنــەی کــە لــە هونــەری دادا لــە ســەرەتای
ســەدەی ڕابــوردوو بەکارهاتــووە ،بەتایبــەت الی
هونەرمەنــدی دادایــی ئەڵمانــی کــورت شــڤتەرس
 .Kurt Schwittersشــڤتەرس لــە ســاڵی 1919

قونکــە جگــەرە و پاکەتــی جگــەرەی بەتاڵــی
فڕێــدراوی وەک مەتریاڵــی دۆزراوە بــۆ کارە
مێرتســەکانی  merzبەکارهێنــاوە بــۆ ئــەوەی
دووبــارە نــرخ بــۆ ئــەو مەتریااڵنــە بگەڕێنێتــەوە
و بیانهێنێتــەوە بــۆ نــاو ژیــان )١(.فەرەیــدوون
کەریــم لــەم پێشــانگایەیدا بەهەمــان مانــا ئــەو
مەتریااڵنــەی بەکارنەهێنــاوە کــە هونــەری دادا لــە
کاتــی خۆیــدا بــەکاری هێنــاوە ،بەڵکــوو ئــەو وەک
زەروورەتــی کارە هونەرییەکــە بــەکاری هێنــاون
کــە بــە هۆیانــەوە بتوانــێ وێنەیــەک بــۆ ژیانــی
(شــبر) نیشــان بــدا ،بــۆ نموونــە قونکــە جگــەرە
یەکێکــە لــە و مەتریااڵنــە کــە الی ئێمــە ڕۆژانــە
لەســەر جــادەکان دەبینــرێ و فەرەیــدوون کەریــم
لــە پێشــانگاکەیدا وەک مەتریاڵــی هونــەری بــەکاری
هێنــاوە جیایــە لــە مانــای ئــەو قونکــە جگەرەیــە کە
کــورت شــڤتەرس لــە ســاڵی  1919بــەکاری هێناوە،
واتــە فەرەیــدوون کەریــم لــەم پێشــانگایەیدا لــە
الیەکــەوە توانیویەتــی بــە مەتریاڵەکانــی و شــێوەی
دانانیــان ڕوح و ئەخالقــی دادا وەک ڕەفــز و
عەدەمیــەت و دژی هونــەری بــاو بــە بینــەر نیشــان
بــدات ،لەالیەکــی دیکــەوە بــە هۆیانــەوە بتوانــێ
گوزارشــتێک لــە ژیانــی شــبر بــکات کــە خزمایەتــی
لەگــەڵ ڕوح و ئەخالقــی دادا هەبــووە ،هەروەهــا
وەک دەربڕینێــک بــۆ هەڵویســتی فەرەیــدوون
کەریــم خۆیشــی بەرانبــەر ڕوحــی کاتەکــەی خــۆی
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(کاتــی پێشــانگاکە) وەک درێژکــراوە بــۆ ڕوحــی
نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــوردوو.
لــە مەتریاڵــە بەکارهێنــراوەکان و جــۆری دانانیانــدا
وام بــۆ دەردەکــەوێ کــە فەرەیــدوون کەریــم لــەم
پێشــانگایەدا مەبەســتی گۆڕیــن ،یــان یاریکــردن بــە
شــێوە ،یان بە چەمک و زاراوە هونەرییەکان نەبووە،
بــە ئەنــدازەی ئــەوەی ویســتبێتی پێشــانگایەک ڕێــک
بخــات تێیــدا جــۆرە شــێوە و مەتریاڵێک بــەکار بهێنێ
لــە نێوانییــەوە بتوانــێ ناوەرۆکــی کارە هونەرییەکــەی
بپێکێــت کــە ژیــان و کارەکتــەی (شبر)ـــە ،وەک
بابەتێــک بــۆ توێژینــەوە لــە نەوەدەکانــی ســەدەی
ڕابــوردوو لــە شــاری ســلێمانی و لــە کوردســتانی
باشــوور بــە گشــتی ،بۆیــە مــن لــەو بڕوایــەدا نیــم کــە
فەرەیــدوون کەریــم لــە بەکارهێنانــی ئــەم مەتریاڵــە
فڕێدراوانــەدا مەبەســتی گوزارشــت بــێ لــە ژینگــە،
ئەمەیــش بــەرەو ئــەو بیرکردنەوەیەمــان دەبــات کــە
قونکــە جگــەرە و توێکڵــە تــۆو گوڵەبــەرۆژە و پاکەتــە
جگەرەی بەتاڵ و ئەو دوای ئەو مەتریاڵە فڕێدراوانەی
ئــەم پێشــانگایە بــە مانــای زبــڵ و زار(خاشــاک)
بەکارنەهێنــراوە ،وەک الی هەندێــک هونەرمەندانــی
خۆرئــاوای پــاش دووەمیــن جەنگــی جیهانــی
بەکارهێنرابــوو ،بۆیــە لــەم نووســینەمدا هــەوڵ دەدەم
ئــەو تیوریانــە بەکارنەهێنــم کــە دەربــارەی زبــڵ و
زار(خاشــاک) وەک مەتریــاڵ لــە هونــەری شــێوەکاری
هاوچەرخــدا نووســراون ،بــەم جــۆرە مــن وای بــۆ
دەچــم لــەم پێشــانگایەی (فەرەیــدوون کەریــم)دا نــە
قونکــە جگــەرە و نــە تویکڵــی تــۆ و گوڵەبــەڕۆژە
و نــە پاکەتــی بەتاڵــی فڕێــدراو بــە مانــای خاشــاک
بەکارهێنرابــێ ،بەڵکــوو ئەمانــە مەتریاڵــی زەرووری
کارە هونەرییەکــەن ،مەتریاڵــن بــۆ گوزارشــتکردن.
(شــبر)یش لێــرە ئــەو فیگۆرەیــە ،ئــەو کارەکتەرەیــە
کــە فەرەیــدوون کەریــم بــە هۆشــیارییەوە بــۆ
ئــەو گوزارشــتە هەڵیبــژاردووە ،بــەم جــۆرە ئــەم
پێشــانگایەیش دەبێتــە هــۆی دروســتکردنی تیشــکێک

بــۆ ســەر ژیانــی (شــبر) .ئەمــە پێشــانگایەکە لــە نــاو
پێشــانگایەک ،پێشــانگایەک بــۆ کار و دنیــای (شــبر)
ـــە لەنــاو پێشــانگایەکی کۆنســێپچواڵی هونەرمەنــد
فەرەیــدوون کەریــم خــۆی ،بەواتایەکــی دیکــە ئەمــە
دوو پێشــانگای کۆنســیپچواڵە لــە نــاو یەکــدا،
یەکێکیــان پێشکەشــکردنی (شــبر) و دنیاکەیەتــی
وەک هونەرمەندێکــی کۆنســێپچواڵ؟ یــان هاوچــەرخ؟
ئەمانــەش بــەرەو ئــەو بیرکردنەوەیەمــان دەبــات کــە
لەوانەیــە (شــبر) یەکەمیــن هونەرمەنــدی شــێوەکاری
کوردبــێ کــە هونــەری کۆنســێپچواڵی کردبــێ ،ئەوجــا
ئەگــەر شــبر خــۆی بە هۆشــیارییەوە ئەوەی مەبەســت
بووبێــت ،یــان نــەء ،ئەمــە پرســیارێکی دیکەیــە و بــۆ
دانوســتاندن و توێژینــەوە دەشــێت ،بــەاڵم ئەوەمــان
لــە بیــر نەچــێ کــە کاری هونــەری شــێوەکاری چەنــد
پێوەنــدی لەگــەڵ هۆشــیاری هونەرمەندەکــەوە هەیــە،
ئەوەندەیــش پێوەنــدی لەگــەڵ حاڵەتــە نائاگاییەکانــی
هونەرمەندەکەیشــەوە هەیــە ،واتــە بــە بۆچوونــی مــن
و لــە ژێــر ئــەو وەســفەی کــە فەرەیــدوون کەریــم بــۆ
(شــبر)ی کــردووە ،کاتــێ کــە (شــبر) ئــەو کارانــەی
کــردووە تەنیــا ویســتوویەتی چەنــد حاڵەتێکــی
ڕاســتگۆیی خــۆی بــە وێنــە و مەتریــاڵ دەربــڕێ بــێ
ئــەوەی ناویــان لــێ بنــێ ،بــێ ئــەوەی پێناســەیان بــۆ
بــکات و قاڵبێکــی ئەکادیمییــان بداتــێ ،ئــەو (شــبر)
وەک فەرەیــدوون کەریــم ڕوونــی کردووەتــەوە بــاس
لــە (خۆشەویســتی ،ویــژدان ،حەقیقــەت)( )2دەکات
و دەڵــێ...( :وای لــێ كــردووم خــۆم بە بەرپرســیاری
ئــەم مرۆڤانــە بزانــم و ئازارەكانیــان بخەمــە ڕوو،
ئەگەرچــی ئازارەكانــی خــۆم هیچیــان لەوانــەی ئەمــان
كەمتــر نیــن ،بــەاڵم دڵنیاتــان دەكــەم ،میللەتێ بیەوێ
بگاتــە ئــازادی بــەردەوام و بانگەشــەی ئاشــتی بــكات،
مەحاڵــە دەســتبەرداری بێــت ،گــەر شــەقامەكانی
شــار پڕبێــت لــەو مرۆڤانــەی کــە ژیان...شــەڕ...
برســیەتی ...هەڵــی داونەتــە پەراوێــزی ژیانــەوە)()3
ئیــدی (شــبر) وەک لــە وەســفەکانی (فەرەیــدوون
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کەریم)ـــەوە وێنــای کارەکتــەری دەکــەم لــە کاتــی
کارکردنــدا بیــری لــە شــێوەی هونــەری و ڕێبــاز و
یاســای دیکــەی هونــەر نەکردووەتــەوە ،بەمــەش بــە
جۆرێــک لــە جــۆرەکان ناوەرۆکــی ڕوح و ئەخالقــی
(دادا) ،یــان دادایــی نوێــی پێــکاوە ،ئــەو ڕوحــە
نهیلســتییەی کــە لــە ســەرەوە باســم لێــوەی کــرد
لــە پــاش دووەمیــن جەنگــی جیهانییــەوە چەنــدان
جــۆر و شــێوەی نوێــی لــێ پەیدابــوو و پێشــانگاکەی
فەرەیــدوون کەریمیــش یەکێکــە لــەو شــێوە هونــەرە
نوێیانــە.
هونەرمەنــد هەڵگــورد بــارام لــە نووســینێکیدا بــە
ناوونیشــانی (ســیرە و فــەرە لەمــڕۆی هونــەردا) کــە
لــە  Facebookلــە پەیجــی ( )Sulyonبــاوی
کردووەتــەوە ڕای وایــە :ســیروان ویســتوویەتی وەک
هونەرمەنــد ئامــاژەی پــێ بکرێــت و لەگــەڵ ئــەو
کۆمەڵەیەدا ناوی بێت کە سیفاتی هونەرمەندبوونیان
دراوەتەپــاڵ ،هــەر بۆیــە ویســتوویەتی هونەرەکــەی
لەســەر شــەقام و شــوێنە کراوەکانــەوە بخزێنێتــە
نــاو گەلەرییەکانــەوە لــە پێنــاو بەفەرمیکردنــی
هونەرەکــەی و دڵنیاکردنــەوەی خــۆی و دەوروبــەری
لــەوەی ئەمیــش هونــەر دەکات )4(.هەڵگــورد
بــارام هــەر لــەو نووســینەیدا بــاس لــە ڕەهەندێکــی
قووڵتــر دەکات و دەڵــێ :ئەوەنــدەی تێدەگــەم هیــچ
ئاســەوارێ بەســەر ڕەهەندە تیورییەکەی ســیروانەوە
دیــار نییــە شــتێک بدرکێنیــن دەربــارەی چییەتــی و
چۆنیەتــی هونەرەکــەی خــۆی و گرفتەکانــی لەگــەڵ
هونەرەکانــی پێــش خــۆی)5(.
لەبــەر ڕووناکایــی ئــەم بۆچوونــەی هەڵگــورد بارام
مــن ڕام وایــە ئەمــە چاوەڕوانییەکــی گەورەیــە لــە
هونەرمەندێــک وەک ســیروان ڕەئــووف کــە بەپێــی
وەســفەکەی فەرەیــدوون کەریــم (هونەرمەندێکــی
خۆرســک بــووە) ،بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا نەبوونــی
کاری تیــوری بــە گشــتی کــە بتوانــێ ئیــش لەســەر
کارەکانــی ســیروان ڕەئــووف و کاتەکــەی بــکات،

ئەمــە یەکێــک بــووە لــە بەتااڵییەکانــی ئــەو کاتــەی
کــە (ســیروان ڕەئــووف)ی تێــدا ژیــاوە .ســیرەی
شــبر لــە گوتارەکەیــدا بــاس لــە وێنــە و لــە
پێشــانگاکەی خــۆی دەکات و لــە هەمــان کاتیشــدا
دەڵــێ (مــن هونەرمەنــد نیــم) .ئــەو وەک لــە
گوتارەکەیــدا هەســتی پــێ دەکــرێ ئینســانبوونی
خــۆی هێنــدە ال گرینــگ بــووە تــا ئــەو ڕادەی لــە
پێــش هونەرمەندبوونییــەوە داینــاوە ،ئینســانبوونی
هێناوەتــە ئاســتی خەڵکــی ســادەوە ،دوور لــە
هەمــوو خودپەرســتی و غــروور و نارسیســیتێک
تــا ڕادەی موبالەغــە ،لــەوەی کــە هونەرمەندبوونــی
خــۆی خســتووەتە الوە .لێــرەدا دەکــرێ لــە
قســەکانی فەرەیــدوون کەریــم بگەیــن کــە ســیرە
شــبر (پایەکــی لەنــاو هونەربــووە و پایەکــی
لەنــاو خەڵــک) ،هەروەهــا لەوێــش بگەیــن کــە بــۆ
فەرەیــدوون کەریــم لــە الیەکــەوە پێشــانگایەکی بــۆ
کارە هونەرییەکانــی (ســیرە شــبر) ڕێکخســتووە و
لــە الیەکــی دیکــەوە دەڵــێ پرســیاری ســیرەی شــبر
لــە نــاو هونــەر نەبــووە ،بــەم شــێوەیە دەیشــتوانین
لــە ڕای زامــوا داراغایــش بگەیــن کــە لــە پانێڵەکــەدا
دەڵــێ :گومانــم لــە هونەرمەندبوونــی ســیرەی شــبر
نییــە.
هەڵگــورد بــارام درێــژە بــە نووســینەکەی
دەدا و پێــی وایــە :ئــەم پێشــانگایە یەکێکــە لــە
ســەرکەوتووترین پێشــانگاکانی ئــەم دواییانــە ،نــا
لەبــەر ئــەوەی لــە ڕووی نیشــاندان و ئەزموونــی
بینینــەوە بەهێــزە ،بەڵکــوو لەبــەر ئــەوەی ناچــار
بــە یەکالییکرنــەوەی ئــەو پرســە مێژووییەمــان
دەکات لەالیــەک ،لەالیەکــی تــرەوە بارگاوییــە بــە
هەندێــک پرســیاری هونەرییانــەی زۆر هەســتیارتر،
بەجۆرێــک بــۆ وەاڵمدانەوەیــان توژینــەوەی
وردمــان لــێ دەخوازێــت ،هەروەهــا دەپرســێت:
ئێســتا بــۆ مــن دوو لــەو پرســیارانە دێنیــن کــە
پێویســتە کەمێــک لەســەریان بوەســتین .یەکــەم:
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ئایــا هەوڵەکانــی ســیروان بــۆ هونــەر ،یــان باشــتر
بڵێــم  ،بــۆ هونــەری هاوچــەرخ هەژماردکــراون و
دەکرێــن؟ دووەم :ئەگــەر شــبر لەکاتــی خۆیــدا وەک
هونەرمەنــدی هاوچــەرخ ناســرابێت ،بۆچــی ئێســتا
دووپاتکردنــەوەی بــۆ فەرەیــدوون گرینگــە؟)6(.
من الی خۆمەوە وەک وەاڵم بۆ پرسیاری یەکەمی
هەڵگــورد بــارام کــە لــە دووبــەش پێکهاتــووە بــۆ
بەشــی یەکەمــی دەتوانــم بڵێــم ئەمــە کارێکــی
ئاســان نەبــووە ،چ بــۆ ســیروان ڕەئــووف خــۆی و
چ بــۆ عەقڵــی هونــەری ئــەو کاتــەی کــە (ســیروان
ڕەئــووف)ی تێــدا ژیــاوە بتوانــێ کاری زانســتی لــەو
ئیشــانەی ســیروان ڕەئــووف بــکات و وەک هونــەری
هاوچــەرخ یــان ،نــا هاوچــەرخ بیانناســێنێ ،بــۆ
بەشــی دووەمــی پرسیارەکەیشــی کــە دەپرســێ:
ئایــا دەکــرێ؟ مــن دەڵێــم بەڵــێ ،دەکــرێ ،بــەاڵم
لــەو حاڵەتــەی ئەگــەر لــە کوردســتان ئینســتوتێک،
یــان دەزگایەکــی خوێندنــی تیــوری هونــەری
شــێوەکاری دامەزرێنــرێ ،بــە میتودیکــی ئەکادیمــی
کار بــۆ توێژێنــەوە لەســەر مێــژوو و ئێســتای
هونەرمەنــدەکان و کارەکانیــان بــکات .وەاڵمــم بــۆ
دوەمیــن پرســیاری (هەڵگــورد بارام)یــش ئەوەیــە
کــە مــن الی خۆمــەوە ئــەم پێشــانگایەم وەک
دووپاتکردنــەوە نەبینــی ،بەڵکــوو وەک نوێکردنــەوە
و بەردەوامبــوون چ بــۆ کارەکانــی ســیرەی شــبر
و چ بــۆ هونەرمەندبوونــی فەرەیــدوون کەریــم
خــۆی ،هــەر بۆیــە ئــەو ورووژاندنــی پرســیار و
دروســتکردنی دانوســتاندنی زانســتی دەربــارەی
(شــبر) و کاتەکــەی و هاوچەرخبــوون ،یــان
ناهاوچەرخبوونــی هونەرەکــەی کردووەتــە یەکێــک
لــە مەبەســتەکانی پێشــانگاکە کــە بــۆ بینینــی مــن
وای دەرخســت فەرەیــدوون کەریــم الی گرینگــە
بتوانــێ کاتــی نــەوەدەکان و کارەکانــی ســیرە
شــبر بــکات بــە مێژوویــەک بــۆ ئێســتا و الیــەن
و ڕەهەنــدی نوێشــی تێــدا بدۆزێتــەوە .بــەدەر لــە

وەاڵمەکانــم بــۆ پرســیارەکانی هونەرمەنــد هەڵگــورد
بــارام مــن لــەم نووســینەمدا (بــە پێــی بینینــم بــۆ
پێشــانگاکەی فەرەیــدوون کەریــم و وەســفەکانی
ئــەو بــۆ ســیروان ڕەئــووف) توانیــم ڕوح و ئەخالقــی
(دادا) و دادایــی نــوێ لــەم پێشــانگایەدا ببینــم
کــە فەرەیــدوون کەریــم لــە ســەدەی بیســت و
یــەک دیســانەوە پــەردەی لەســەر هەڵماڵیــوە و
بــە شــێوەیەکی نــوێ و تایبــەت نیشــانی داوە،
ئەوەیشــی کــە مــن دیســانەوە لــەم پێشــانگایەدا
بینیــم ئــەو نیشــاندانە نوێیــە بــوو بــۆ شــێوەی
ژیانــی (شــبر) و کاتەکــەی ،ئەمەیــش زیاتــر لــەو
شــێوە ئینستلەیشــنانە و جــۆری بەکارهێنانــی
مەتریاڵــەکان و پێوندییەکانیــان و مامەڵەکردنــی
فەرەیــدوون کەریمــدا بــوو لەگــەڵ شــوێن و ڕاومــی
پێشــانگاکەدا .هەنــدێ لــە ناوەرۆکــی پێشــانگاکە
وەک مەتریاڵــەکان نیشــانی داوە الیەنــی ڕەفــز و
یاخیبوونەکانــی شــبر و فەرەیــدوون کەریــم خــۆی
نیشــان دەدەن ،ڕەفزکردنــی شــبر و فەرەیــدوون
کەریــم پێکــەوە بــۆ شــێوە قەبــە و زەبەلالحەکانــی
ژیــان ،ڕەفــزی (شــبر) و فەرەیــدوون کەریم پێکەوە
بــۆ شــێوەی لــووس .ناڕەزایــی شــبر و (فەرەیــدوون
کەریم)ـــە بــۆ ڕوحــی هــەردوو کاتەکــە ،شــبر بــۆ
دوای نــەوەدەکان و پەشــیمانی و نەهیلســتییەکەی
و (فەرەیــدوون کەریم)یــش بــۆ ئەخالقــی
قەبووڵکردنــی ئێســتا و بــێ دەنگییەکــەی کــە لــە
ئەنجامــدا بــووە هــۆی درســتبوونی شــەڕانگێزی
لــە نــاو ڕوحــی شــبردا و ئــەم شــەڕانگێزییەی دژ
بەخــۆی بەکارهێنــا ،ئەمەیــش حاڵەتــی شــاعیری
ئەڵمانــی (کــورت تۆخۆلســکی )Kurt Tucholisky
مــان دێنێتــەوە یــاد کــە پێــش خۆکوشــتنەکەی
لــە ســاڵی  1935بــە ماوەیەکــی کــەم نوســیبووی:
پێویســتیمان بــە وزەیەکــی هۆشــیار و ئیرادەیەکــی
بــە هێــز هەیــە بــۆ بەرەنگاربوونــەوە لــە ڕوحــی
تەپیــوی کاتەکــە .بــەم جــۆرە لــە نێــوان (شــبر)
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ی مــرۆڤ و هونەرمەنــد و (فەرەیــدوون کریــم)ی
مــرۆڤ و هونەرمەنــد خاڵــی هاوبــەش هــەن ،بۆیــە
فەرەیــدوون کەریــم کارەکتــەر و ژیانــی (شــبر)ی بۆ
ناوەرۆکــی پێشــانگاکەی هەڵبــژاردووە ،واتــە ئــەم
پێشــانگایە وەک لەســەرەوە ئامــاژەم بــۆی کــرد
دەکــرێ وەک دەربڕینێــک بــۆ فەرەیــدوون کەریــم
خۆیشــی ببینرێــت ،ئــەو لــەم پێشــانگایەدا کۆپــی
شــبری نەکردووەتەوە ،بەڵکوو خۆی وەک شــبرێکی
نــوێ دەربڕیــوە کــە ئــەم جــارە نایــەوێ خــۆی
بکــوژی ،بەڵکــوو بــەردەوام دەبــێ .لــە کۆتاییــدا
بەبۆچوونــی مــن مەبەســتی فەرەیــدوون کەریــم لــە
ڕێکخســتنی پێشــانگای (شــبر) تەنیــا ڕێکخســتن
و نیشــاندانی پێشــانگایەکی ئاســایی نەبــووە،
بەڵکــوو هەوڵدانێکیــش بــووە بــۆ ژیانــەوەی ڕوحــی
نــەوەدەکان لــە ســلێمانی و ڕۆشــنایی خســتووەتە
ســەر ئەو کاتە وەک زەمەنێکی زیندوو و پڕ ڕووداو
و ماناکانــی ژیــان بــە هــەردوو الیەنــە بنیادگــەر و
ڕووخاوەکــەی ،گەشــبینی و ڕەشــبینییەکەیەوە.
بــەم شــێوەیە گرینگــی ئــەم پێشــانگایە تەنیــا لــە
الیەنــە ئیســتێتیکییەکەیدا نییە وەک پێشــانگایەکی
هونــەری شــێوەکاری هاوچــەرخ کــە شــێوە و
مەتریاڵــی نوێــی تێــدا بەکارهێنــراوە ،بەڵکــوو وەک
پێشــانگایەکی هونــەری شــێوەکاری کــە دەیــەوێ
پرســیار لــە ئێســتا و مێــژووی هونــەری شــێوەکاری
لــە کوردســتان بورووژێنــێ و ببێتــە هانــدەر بــۆ
بیرکردنەوەیەکــی نــوێ لــە هونــەر.
فەرەیــدوون کەریــم لــە کۆتایــی نووســینەکەیدا
سپاســی ئــەم بەڕێزانــە دەکات بــۆ هاوکاریکردنیــان
لــەم پێشــانگایە :هیــوا قــادر ،حوســێن جیهانــی،
فــارووق هۆمــەر ،كامــەران ســوبحان ،ســەالم
مســتەفا ،مەریــوان عەبدوڵــا ،دارا ڕەئــووف ،تاریــق
تۆفیــق ،ڕائیــد توانــا ،ڕەوانشــاد دوكتۆر شــاخەوان،
ڕێنوێــن  /شــێركۆ عەبــاس .سپۆنســەر پارێــزگای
ســلێمانی /بەڕێوەبەرایەتــی گشــتیی ڕۆشــنبیری

و هونــەری ســلێمانی قاوەخانــەی كولتــووری
فەرمانبــەران و هونەرمەنــد ئاڤــان ســدیق بــۆ
ئــەوەی کاری ناســاندنی پێشــانگاکەی لــە کاتــی
کردنەوەکەیــدا کــردووە.
سەرچاوە سەرەکییەکان:
 نووســینێکی فەرەیــدوون کەریــم کە وەک Statementبــۆ پێشــانگاکە بەکاریهێنــاوە و لەنــاو ڕاوم(فــەزای)
پێشــانگاکە هەڵیواســیوە.
 پانێڵێــک دەربــارەی پێشــانگاکە کــە لــە ٢٠١٩/٥/٢٠لــە قاوەخانــەی قۆریەشــکاوەکە لــە ســلێمانی لەالیــەن
هونەرمەنــد (هەڵگــورد بارام)ـــەوە بەڕێوەچــوو.
 نووســینێکی هەڵگــورد بــارام بەناوونیشــانی (ســیرەو فــەرە لەمــڕۆی هونــەردا) لــە پەیجــی  Sulyonلــە
 Facebookبــاوی کردووەتــەوە.
 کتێبــی هونــەری شــێوەکاری مۆدێــرن لــە نووســینینووســەری ئــەم دێڕانــە ،دەزگای ئــاراس ،هەولێــر ،ســاڵی
.٢٠٠٤
پەراوێزەکان:
 -١گارا :هونــەری شــێوەکاری مۆدیــرن ،الپــەڕە -121
.123
 Statement -٢نووســینەکەی فەرەیــدوون کەریــم بــۆ
پێشــانگاکە.
 -٣بڕوانە سەرچاوەی پێشوو.
 -٤نووسینەکەی هەڵگورد بارام.
 -٥هەمان سەرچاوە.
 -٦سەرچاوەی پێشوو.
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