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مرۆڤ دخوازەیا  خوەدە هەرتم ژبۆ گهۆڕین و هێالنا تشتێن بەری خوە، هەوال بزاڤا 
هزرا  ئاوایی  ڤی  ب  کرنە،  خوە  ئارمانجێن  و  ژیان  پێشخستنا  بزاڤا  دایــە،  نوگەرتیێ 
مللەتان  نووخازیێ چەکەرە کریە و بوویە هزرەک بنگەهین لجەم مرۆڤان. تۆرەیا تەڤ 
قۆناغ ب قۆناغ بەر ب گهۆڕین و نووکرنێ ڤە پێنگاڤ هاڤێتنە، بوویە ئەگەرێ نووکرن و 
گهۆرینێن بەردەوام، هەلبەت ئەڤەژی دگەل دەم و کاودانێن تێن هەبوون وێ وەرە گهۆڕین. 
تۆرەیا کوردی ژی وەکە تۆرەیا تەڤایا مللەتێن جیهانێ ب وان قۆناغێن نووگەر دەرباز 

بوویە و دگەل کاودان و بوویەرێن کەتینە هۆلێ، ڕەوشا خوە نووکریە.

سوریالیزم، سه رهه لدان و وه رار
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ڕێبازەکە  وەکـــە  ســوریــالــیــزم 
ئەدەبی- هونەری، پشتی شەڕێ 
تەمامی  ب  و  جیهانی  یەکی 
دناڤ بزاڤا دادایزم ژدایک بوو، 
ژ  سوریالییەتێ  کو  تشتێ  ئەو 
جودا  دی  بزاڤێن  و  ڕێباز  تەڤ 
د  سوریالیزم  کــو  ئـــەوە،  دکــەت 
بیاڤێن ژیان و ئەدەب و هونەر و 
دەروونناسیێ ڕەنگڤەدایە و کار ل 
سەر هاتییە کرن. هه روه سا باندۆرا 
خوە ل سەر بیاڤێن جڤاک و ئوول 
و بــاوەڕی و سیاسەت و شەڕ و 

یاخیبوون و شۆڕەشێ هه بوویه .
به ری كو ئه م سوریالیزمێ ناس 
بكه ین، گه ره كه  بزانین سوریالیزم 
له   نوخازیێ،  بزاڤێن  ژ  بزاڤه كه  
دێ ل ده ستپێكێ دانه نیاسینه كێ 
پاشی  و  بكه ین،  نوخازیه تێ  بۆ 

ئه م تێن سه ر بزاڤا سوریالیزمێ.
نووخازی شۆرەشەکە بەردەواما 
نوویاتیێ یە بسەر تشتێ کەڤن. 
دە  خوە  دگەوهەرێ  )مۆدێرنیزم 
نویکرن  بــــەردەوام،  دژایەتیەکە 
بۆ هــەردەم نویکرنێ یــە()1(. بۆ 
دەستنیشانکرنا پێناسەیەکی ژبۆ 
بیروبۆچونێن  چەندین  نووخازیێ 
ــودا هــاتــیــە دیـــارکـــرن.  ــ ــودا ج ــ ج
هەلبەت ئەڤەژی بۆ وێ چەندێ 
دزڤریت کو نووخازی بسەر تەڤایا 
و  جڤاکی  بیروبۆچونێت  ئالیێن 
مرۆڤایەتی  ئەدەبی،  فەلسەفی، 
چەسپاندن  هاتیە  دا  هتد،   ...
ــەر یـــەک ژ  ــو شـــارەزایـــێـــن هـ ک
خوە  تێهزرینا  لــدووف  ــواران  ب وان 
“ڕۆالن  کریە.  پێناسە  نووخازی 
فەرەنسیيە،  رەخنەگرەکێ  بارت” 
دبێژیت  نووخازیێ  سەخمەراتی 

شارستانیەتێ  هەژیانا  ئەشکەرایە،  الفاوەکە  نووخازی 
یە بشێوەیەکە توند، دەربەیەکا رەوشەنبیریا گشتگیرە... 
گشتگیرە  و  گشتی  هەلویستەکێ  نووخازی  هەروەسا 
نووخازی  کەڤنە.  زارڤەکرنا  و  رەوشەنبیری  دژی  و 
بۆ  پێداچونێ بۆ گەلەک تشتا دکەن  داخوازا دووبارە 
شۆرەشەکە  نووخازی  کەڤن.  بنەمایێن  ژ  ئازادبوونێ 
لڤێرە  دە)2(،  جڤاکی  ناڤ  د  کەڤن  هەرتشتێ  سەر  ل 
بۆمە دیار دبیت کو نووخازی ئارەزویەک مەزن هەیە 
ژبۆ نیشاندانا هزرێن نوو. هەروەسا “چایلد پیتەر” بڤی 
رەنگی بەحسێ نووخازیێ دکە )مۆدێرنیزمێ پەیوەندی 
ب  پەیوەنی  یان  هەیە:  ڤە  تشتا  دوو  ڤان  ژ  یەک  ب 
ئەدەبی-  ژانرێن  ب  پەیوەندی  یانژی  هەیە،  ڤە  دەمی 
سوری  هەلبەستڤانێ  هــەروســا  هــەیــە()3(  ڤە  هــونــەری 
“ئەدۆنیس” کو یەکە ژ دیارترین نووخازێن عەرەب وه سا 
دبینە كو ژ الیێ دیرۆکیڤە ژ دایکبوونا نووخازیێ ژ 
ئەنجامێ کارلێککرن و پێکدانا دوو هەلویستێن ئەقلی 
نوو  کاودانێن  و  گهۆرین  و  پێگەهاندن  ــارەی  دەرب بویە 
ناچێبیت مرۆڤەکی عەرەب  دبینە کو  وسا  دیسان   ...
زارڤەکرنا  و  بنگەهێ  کەڤن  ئەگەر  داهێنانەکی بکە 
هزرا کەڤن نەهەرفینن و خوە ژ وێ بنگەها ئوولی یا 

زارڤەکرنێ دەرباز نەکەن)4(.
نووخازی  دبێژە  عەبدولال  ئیدریس  دکتۆر  هەروەسا 
)رێبازێکی ئەدەبی رۆژئاڤاییە، لەسەر بیرو و تێروانینی، 
بە سود وەرگرتن لە مارکسیزم و وجودیزم و فرۆیدیزم و 
داروینیزم، پالپشتی لە رێبازە ئەدەبیەکان کردوە، بەتایبەت 
رێبازەکانی وەکو دادایزم و سوریالیزم و سیمبولیزم()5(. 
نووخازی د فەلسەفەیا ئەوروپی دە ب ئاوایەکی گشتی 
)بریتیە لەوەی کە مرۆڤ و کۆمەل یان داهێنان، واتە 
ئێستای  بۆ  حیساب  هونەر  کاری  و  ئەدەبی  تێکستی 
بونی خۆیان بکەن و پرسیار لە بارەی هاوچەرخ بوونی 
خۆیان بکەن()6(. نووخازی د ئەدەبیاتێ دە ب گشتی و 
نەخاسمە د هەلبەستان دە ل دووف چەندین تێفوکرین و 
بۆچونێن جودا جودا هاتیە دەربرین. د هونەرێ ئەدەبی دە 
وەسا پێناسا نووخازیێ هاتیە کرن )د نڤیسینەکە نوو و 
خواندنەکە نوو د هۆزانەکە نووخاز دە جودا ژ سەردەمێن 
ل  و  تێنە شکاندن  کەڤن  وێنەیێن  تێدا  کو  خوە،  بەری 
بابەتێن  کــرن()7(  درســت  دهێنە  نوو  وێنەیێن  وێ  جهێ 

ئەدۆنیس

ڕۆالن بارت
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هەلبەستێن  بەروڤاژی  نووخاز  هەلبەستڤانێن  هەلبەستێن 
ئایین،  ستایش،  مــەدح،  ”شــانــازی،  بازنەیێ  د  کەڤن 
“مرۆڤ،  بازنەی  لو  بەلکو  نەئەسورایەوە  ــداری...”  دل
هەستی مرۆڤایەتی، شارستانیەت و پێشکەوتن، یەکێتی، 
ئێش و  دەربرینی  بوون،  یاخی  و  بوون  وەرەس  ئاوارەیی، 
و  بون  مەسەلەی  تورەیی،  هەگبەی  هەلرشتنی  ئــازار، 
نەبون، ژیان و مردن...”)8(بوون .  تەڤی وان مژارێن د 
سەرێ مرۆڤێن نها دە هەی ب خوەڤە دگرە کو بوینە 
سەرێ  د  بــوون  یاخی  و  هاڤیبوون  و  قەرەبالغی  جهێ 

مرۆڤی دە.

کورتیەک ل دۆر دیرۆکا ئەدەبێ نووخاز:
ژبۆ دەستنیشانکرنا چاخ و دەمێن نووخازیێ پڕ دیتنێن 
جودا هەنە و گەنگەشە ل دۆر بابەتێن نووخازیێ و دیرۆکا 
وێ هاتیيە کرن، ئایا )نووخازی- “مۆدێرنیزم” ب چاخ 
و دەمەکێ دیارکری ئان ب ستایل و ژانرەکێ تایبەت 
بهێتە دانــان، یان ژی ب تێکەلەیەکی ژ ڤان زاراڤــان. 
 ”MODERN“ لێ د هەر بارەکێ دا بیت نووخازی
پەیڤەکە ژ زاراڤێ “modo”  هاتیە وەرگرتن کو ب 
وەک  نووخازی  دهێت()9(،  نها”   – “هەنووکو  رامانا 
دیاردە باندۆرەکە یەکجار زۆر لسەر شێوازێ ژیان وپرانیيا 
بوارێن دن یێن ژیانێ هەبوویە، ڤەکۆلەر د وێ باوەرێ دانە 
کو نووخازی ژ ئەنجامێ كۆمبوونا هند بزاڤێن ئەدەبی 
و هزری یێن بەری نووخازیێ پەیدا بوینە هەروەسا هند 
ژ )مێژوو نووسان لەو باوەرە دان کە مۆدێرنیتە لەگەل 
رێنیسانسدا هاتۆتە کایەوە بەهۆی پێشکەوتنی ئابوری 
و بەرێوبەریەتی ئەقالنیانە()10(هەروەسا زانایێن ل پشتی 
وی هاتن بانگا عەقالنیەتێ کر کو ئیدی چیڤانۆک 
و ئەفسانە و شیعر نەیێن پەژراندن، ل هەمبەر ڤێ ژی 

سلۆگانا فکرا خوە بکاربینە.
بەسەر  مۆدێرنە  )بیرۆکەی  دبێژە  تۆرین”  ــاالن  “ئ
دروســت  پێش  تەنها  نــەبــوە  زال  دا  مرۆڤایەتی  ــزری  ه
بەناوبانگترین  نەبێت...  پیشەسازی  کۆمەلگای  بونی 
هاورێکانی  و  “هورکهایمەر”  لە  مۆدێرنیتە  فکری 
“میشێل  دەگاتە  تا  فرانکفۆرت،  قوتابخانەی  لە  یەوە 
مــۆدێــرن.  تــونــدی  رەخنەگرتنێکی  کــەوتــنــە  فــۆکــۆ” 
رۆشەنبیران  تەواوی  بەگۆشەگیربوونی  دواجار  ئەمەش 

و  هــات  کۆتایی  کۆمەلگا  لــە 
وەک سوکایەتی بە کۆمەلگای 
“جەماوەر” ناودێریان دەکرد()11(. 
هەرجەندە د بیاڤێ جڤاکناسی و 
فەلسەفی ... هتد هزر و بیرێن 
نووخازیێ هەر ژ کەڤندا هەبونە 
)لێ ل سەدێ هــەژدێ و هێرڤە 
پشتی  بــەرچــاڤ،  شێوەیەکە  ب 
دەرکەتنا جارناما مافێ مرۆڤی 
و هەڤوەالتیا ل ساال 1789ێ ز” 
ل فەرەنسا کارتێکرنەکا مەزن ل 
چارچۆڤێ  کرنا  بەرفرەهـ  ســەر 
خال  گرنگترین  گێرا،  نووخازیێ 
کارتێکرن  کو  جارنامێ  ڤێ  ژ 
نــووخــازیــێ هەبوو  ل ســەر هـــزرا 
دایــە  ــاددێ “10”  ــەوژی د مـ ئـ
کــو دبــێــژت “نــابــێ هیچ کەس 
ــە پــێــنــاو بــیــر و بــاوەرەکــەیــدا”  ل
ئایینیش”  ”بیرووباوەری  تەنانەت 
وێ  پشتی  بــتــرســێــت()12(،  بێت 
دەستپێکا  ب  دکــارن  ئەم  چاخى 
بدەین  ئەدەبیاتێدا  د  نووخازیەتێ 
ناسکرن. هەروەسا “مارشال برمن” 
نووخازیێ ب سەر سێ قۆناغان 

پارڤەکرنە:
ــا  ــ ــاڤـ ــ ــەک:1500-1800گـ ــ ی
دەستخستنا  ب  ــا  ــزاڤ ب مـــرۆڤ 

پەیڤێن  ژیانا مۆدێرن ددا.
دەربەیێن  چاخا  دوو:1800 
هەتا  فــەرەنــســا،  و   ئــەمــریــکــا 
ل  بــەربــالڤ  و  مــەزن  گهۆرینێن 

ئەوروپا.
جیهان  کو  چاخا  سێ:1900 
وەرار  و  تازەکرنێ  ب  بەر  تەڤ 
بزاڤان ڤە چوو)13(. نووخازیێ  و 
باندۆر ل سەر هونەری   نە تەنێ 
شێوازێ  ل سەر  بەلکو  هەبوویە، 

هورکهایمەر

میشێل فۆکۆ

مارشال برمن
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گهۆرین و وەرارا شارستانیەتێ 
ــورێ مــرۆڤــایــەتــیــێ  ــت و کــەل
ژوان  گـــەلـــەک  هــەیــە  ژى 
ــن جـــڤـــاکـــی و  ــێـ ــنـ ــۆریـ ــهـ گـ
رەوشەنبیریێن رودای، د کۆکا 
خوە ژبۆ سێ بیرمەندێن مەزن 
ــەدێ نــۆزدێ  ل دومــاهــیــا سـ
ــس  ــەوژی “چــارل ــ د زڤــــرن ئـ
1882-1908”،“کارل  داروین 
مــــــــارکــــــــس1883-1818”، 
سیگمۆن فرۆید1939-1856” 
ئەڤەژی ژ سەدەما هندێ کو 
نڤیسینێن وان پالنەرەک بوون 
بکەن  پرس  هەتا  خەلکی  بۆ 
جڤاکی،  الیەنێن  گەلەک  ژ 
وێــرای  ئــابــوری.  و  ئایینی 
هەردوو جەنگێن یەکێ”1914-1918” و دووێ “1939-
1945” ێ، ئانکو نووخازیێ کاری بیر و هزرێن مرۆڤی 
بگهۆرینن)14(،  مێژوویێ  بوارێن   بەری  گهۆرینە،  ب 
سەرەکی  قۆناغێن  سێ  بۆ  نوخازیێ  دکارن  ئەم  هوسا 

دابەش بکەین:
کەڤن”  “نووخازیا  نووخازیێ  پێش  یەکێ:  قۆناغا
 modernism palaeo, pre modernism
کو ئەو بزاڤێن بەری نیڤا دوێ ژ سەدێ نۆزدێ بخوە 

ڤە دگریت.
 ”modernism“ قۆناغادووێ: بزاڤا نووخازیێ
ژ سالێن سەدێ نۆزدێ دەست پێ دکەت هەتا پشتی 

شەرێ جیهانیێ دووێ.
 modernism“ قۆناغاسیێ: پشتی نووخازیێ
post” پشتی شەرێ دووێ جیهانی 1945 و پشتی 
نووخازیێ  ژ  رەخنەگران  بەرهەمێن  چەندین  دەرکەفتنا 
ســەرهــەلــدا)15(، هــەروەســا بــانــدۆرا شــۆرەشــا فەرەنسا ل 
ساال1789دا، تێ زانین ڤێ شۆرەشێ دەستهەالتا کەنیسێ 
و هاوپەیمانا دەرەبەگی ب تەمامی ژ هۆلێ راکر، ب ڤێ 
گاڤێ چاخەکا نوو دەستپێکر لسەربنگەهێ مرۆڤایەتیێ 
و  سەرمایەداری  دە  دەمــی  دڤێ  لیبرالی،  فەلسەفا  و 
بیرۆقراتیيەت هاتن ئاڤاکرن کو ژ رەحمێ سەرمایەداریێ 

ــەت، دیــســان ژ رەحــمــێ  ــ ــ عــەقــالنــیــەتــا ئـــابـــوری دەرک
“دیمۆکراتیەت”  سیاسی  عەقالنیيەتا  بیرۆقراتیيەتێ 
دەرکەت)16( و وەکە سیستەمەکە رێکخستی جهێ خوە 
)مۆدێرنیزم  جڤاکی.  ژیانا  دکایەیێن  د  کەتە  و  گرت 
دەرباسی  هــونــەری  ئافراندنا  ژ  نــوو  مۆدێلەک  وەکــو 
سەدساال بیستێ دبیت، بخوە مۆدێرنیزم ناڤەکێ گشتی 
یێن جۆر ب جــۆر... ئەڤ هزرە  ئەدەبی  ئاراستەیێن  ژ 
لسەر  بنگەهێ پێشکەفتنا زانستی د قۆناغێ دە دهێتە 
دیاردەیێن  دەزگەهێن  ژ  نوو  نزیکبوونەک  و  ئاڤاکرن 
زانستی، کلتوری، ئەدەبی چێ دبیت  ل گۆر وێ ژی 
سەردەمی  گۆر  ل  نە  بەرکو  ژ  رابە  کەڤن  بوو  پێدڤی 

بوو()17(.
وەک  ژیانێ  بیاڤێن  تەڤ  سەر  ل  و  دە  نها  د  لێ 
ب  بەر   ”modernism “نووخازیێ-  جانا  خوەیایە 
ل  نووخازیەتێ  چاالکیا  داوی  و  ڤــەدچــە،  یێ  پیری 
دن  تێرمەکێ  بەر ب  رێبازە  ئەڤ  بوو،  شێستان  سالێن 
 Post– یێ نوو ب ناڤێ “هونەرێ پشتی پێشەنگیێ
modernism”  ڤە چوو. بۆچوون رەهابونا دەرکەتنا 
یاخیبوونا  هەرەسئینانا  بۆ  گرۆڤەکە  نوو  تێرمێ  ئەڤی 
سوریالی و چوون بەر ب پشتی نووخازیێ)18( و پۆست 

مۆدێرنیزم و پشتی پۆست مۆدێرنیزمێ ژی.

• تێگەهـ و زاراڤ و پێناسەیا سوریالیزمێ:
ئەدەبی  ــادا  ق د  ناسکریيە  تەڤگەرەکە  سوریالیزم 
ــوو کــو ژ زمــانــێ باو  ــەو ب هــونــەری دە، کــارێ وان ئ
دەرکەڤن و ب ئاوایەکێ هونەری تشتێ نەبەرئەقل ب 
تشتێ بەرئاقل بدەن قبوولکرن))مەعقولیەت بدەن بەشتی 

نامەعقول(()19( 
sursur ب رامانا “ل سەر، ل ژۆر، ل پشت، ل سەردا” 
تێRealizim ب رامانا “ژیوار، کەتوار، واقع، دورهێل” 
 .)20(”Surrealizm - تێ، ب هەڤرا دبە “سوریالیزم
ناڤکرن)21(  هەروەساSuper Realizm“ هاتیە ب 
ب هەڤرا ب رامانا “سەرواقعی، ل سەردای دورهێلی، ل 
ژۆر ژیواری” ))زێدە ژ راستیێ، ئالیێ دیێ راستی و 

واقعیەتێ(()22(دهێت.
ئەڤ زاراڤ بۆ جارا یەکەمین ژ الیێ “ئەپۆلۆنێر’’ 
“مەمکەکانی  شانۆگەری  )لــە  ئانین  بکار  هــات  ڤە 



83
ژمــاره)1(
پــــایــــیــــزا
2 0 2 2

سالی  ــا  ت دەستپێکرد   1903 ســالــی  ــە  ل بــەیــاتــریــس” 
لە  سوریالیزمی  زاراوەی  لــەوەشــەوە  ــوو،  ــەواوب ت  1917
زاراڤێ  ئەپۆلۆنێر   هێناوە(()23(  بەکار  پێشەکیەکەیدا 
زاراڤێ  ژ  دبینە  باشتر   )surryalizm )سوریالیزم 
)سورناتوراليزم surnaturalizm(، ئەڤەژی پشتی 
سەخمەراتی  دە  خــوە  نامەیەکا  د  کو  تێ  یەکێ  ڤێ 
بناڤکرنا شانۆگەریا خوە بۆ هەڤالێ خوە “پۆل دیرمی 
واقعی  “ســەر  زاراڤــێ  تێدا  و  دشینە    ”Derme.P
ژ  دبینە  تر  گونجیای  و  باشتر  ب   ”surryalizm
 ،)24(”Sur Naturalizmســەرخــوەزایــی“ زاراڤــێ 
ژبۆ  نە  سوریالیزم  پەیڤا  داهینانا  ژ  ئەپۆلۆنێر  مەرەما 
چونكی  بوویە،  هونەری  ئەدەبی  بزاڤەکە  دروستکرنا 
بەری سەرهەلدانا سوریالیزمێ وەغەرا داویێ کریيە. لێ 
و  وەفــا  دەربرینا  مینا  زاراڤ  ئەڤ  بریتون(  )ئەندری 
عەجباندن و رێزگرتن و ڤیانا ئەپۆلۆنێر په یڤا سوریالیزم 
بەیاناما  یەکەم  د  هــونــەری  ئــەدەبــی  یا  خــوە  بزاڤا  بۆ 
ناسکرن  دا  سوریالیزم  بناڤێ  خــوەی  تەڤگەرا  دە  خــوە 
و  ســالــی1924،  لە  سوریالیزم  بەیانامەی  ))یەکەمین 
سێهەمین  سالی1942بە  و  لەسالی1930،  دووهەمیش 
مانیفێست دەژمێردرێت، تێدا خۆیان وەک بزووتنەوەیەک 
بۆ ئــازادکــردنــی تــاک تــەرخــانــکــردبــوو(()25(. بریتۆن 
)ئامرازەکێ  دبێژە  سوریالیزمێ  پێناسا  سەخمەراتی 
دەرونیێ خودییە ب رێکا وێ دەربڕینێ دکەتە ئارمانج، 
چ گۆتن بیت یان نڤیسین یان ب هەر رێکەکەکا دی 
تێهزرینێ کو عەقل و  راستییا  دەربرینێ ژ  بۆ  هەبیت 
هزر ل ژێر هیچ سانسۆران نەبن و ل دەرڤەی گرنگیپێدانا 
جوانی و رەوشتی بن، لێ فەلسەفا وێ هاتییە بنیاتنان 
ل سەر باوەری ب وی ژیوارێ سەرکەفتیێ جۆربجۆرێ 
هزری... و ب شیانا خەونێن مەزن و سەرەدەریا زێهنیەتا 
تەڤ  ئینانا  دوماهی  ژبۆ  کاردکەت  کو  مەبەستدار. 
بنەمایێن دەرونیێن دی، هەروەسا دیتنا چارەسەریێ ژبۆ 

ئاریشەیێن سەرەکیێن ژیانێ()26(.
سوریالیزم سەردای واقعی یە، واقع ژی ژبۆى وی 
تشتی تێ گۆتن کو هەبیت، ڤێجا ئەو هەبوون د جیهانا 
ماددی“مەتریالی” یان هەستی یان ئاگەهی “هشیاری” 
دە بیت، یان د هەستێن جیهانا دەرڤە یان جیهانا دەرونێ 
مرۆڤی دە بیت و هەست پێ بکەت، سوریالیان دەست ژ 

واقعی و لۆژیکی بەرنەدابوون 
و رەفزا وان ژی نەدکرن، لێ 
وان باوەری پێ نەبوو هەروەسا 
پشت ژی پێنەدبەست و خوە ژ 
 Realizman واقعیستان 
سوریالیزم  ــەدهــژمــارت)27(.  ن
ــاال  ــ خ وێ  ژ  ــە  ــیـ ــیـ ــتـ ــریـ بـ
زێهنیدا  د  کو  باوەرپێکری، 
ــان،  ــرن و ژیـ ــدا مـ ــێ هــەیــە، ت
و  ــووری  ب خەیاڵ،  و  ڕاستی 
داهاتی، د سوریالیەتێ دە واتا 
خوە ژ دەست ددەن و چاالکییا 
ب  هیڤییێ  ــیــزمــێ  ــال ســوری
وان  دیــارکــرنــا  و  ڕێکخستن 
دبە  کــەواتــە  ددەت،  ــان  الیــەن
ژ  بریتییە  سوریالیزم  ببێژن، 

عەقلی  و  دیناتی  ناڤبەرا  د  کو  دیوارەکی  هەڕفاندنا 
سالێن1922- ناڤبەرا  د  سوریالیزم  لەمپەر)28(.  بوویە 
1940 سەرهەلدا و وەرار کریە، ژ ئەگەرێن هند کاودانێن 
تەکنەلۆژی،  زانستی،  سیاسی،  جڤاکی،   “ یێن  نوو 
فەلسەفی” و د بن باندۆرا وان کاودانان ده ل پاریسێ ل 
سەر دەستێ هند نڤیسکار و هونەرمەندان ژ دایک بوو، 
ئەڤ گەشەکرنە ژی تنێ د سینۆرێت فەرەنسادە نەما 
و پەرەسەند و ل وەالتێن دن مینا بزاڤەکە ئەدەبی هونەری 
هەرە گرنگ و خوەدی باندۆر ل سەر ئەدەب و هونەرێ 

جیهانی بەالڤ بوو. 

• ديرۆکا سورياليزمێ
ــاو  زان نـــۆزدێ،  سەدساليا  هاتنا  داوی  ب  دگــەل 
جيهان ب  کــو  بـــوون،  دە  ــاوەرێ  ــ ب د وێ  رەوشــەنــبــيــر 
ژ  دبــە،  ــاز  دەرب رە  ئاساى  نە  و  ترسناک  دەستپیکەکا 
ئەنجامێ پێشکەتنا تەکنەلۆژيايێ و زانست و سەرهەلدانا 
بياڤێن نوو. لەورا زانا و رەوشەنبيران ل وی سەردەمی خوە 
ل هەمبەر گەلەک سوپرایز و کاودانێن ژ نشکەکیڤە 

پەیدادبن ددیت. 
جيهانێ  يەکێ  جەنگێ  د  کاودانێن  و  گۆرين  ئەو 
روسيا  ل  ئۆکتۆبەرێ  شۆرشا  سەرهەلدانا  و  رويــدان  دە 
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بنگەهین ژ جيهانێ رە  گۆرينێن 
سەرهەلدانا  هەروەسا  چێکرن)29(، 
جەنگێ یەکێ جیهانی رەوشەنبيرو 
هونەرمەند روو ب روويێ حالەتێن 
هزری  و  دەرونــی  بارێ  تێکچونا 
کرن، هەتا راددەيەکی کو وان خوە 
دديت ل هەمبەر رێکەکێ گرتی 
ژاليێ مرۆڤايەتيێ ڤە)30(، پاشی 
ل دووف چارەسەريا دەرونێ مرۆڤی 
دگەريان وهند بزاڤ دوان چاخان 
سەرهه لدان، ئەوبزاڤ ل دەستپێکێ 
د گشت و تەڤ ئالی يێن گرێدای 
ژوان  هند  لێ  بـــوون،)31(  ژيانێ 
وســا هــزر دکــر کــو قوتابخانە و 
پێلێن هونەری دگەل ئەوکاودانێن 
ل دەردۆرێ وان رويدای ناگونجن، 
ــارەی  دەربـ هەلبەستڤان  ناچێبت 
وەرزێ پشکفتنا گولێ و فرندەیێن 
دە  دەم  دهەمان  و  بنڤيست  جــوان 
هاتييە  وی  ــزی  ــێ ن کــەســەکــی 
سياسەتا  ژئــەنــجــامــێ  کــوشــتــن 
دەولەتان ژبۆ دەسکەفتێن ماددی 

نەتەوەیی شەردکرن.
رەوشەنبيران وەسا هزر دکر کو 
فەرە هونەر بەر ب ئاراستەکا نوو 
قوتابخانەو  ژالسايکرنا  و  بچيت 
دەرکەڤيت،  خوە  بەری  تەڤگەرێن 
هەرەزێدە  ژمارەيێ  کو  نەخاسمە 
نــوو  تــەڤــگــەرێــن  نڤيسکارێن  ژ 
مينا دادايزم و  وسورياليزم گەنج 
بوون، پرانيا وان پشکداریا جەنگی 
ب  خوە  هەڤالێت  مرنا  و  کربوون 
بــوون سەدەمێ  ديــت  چاڤێن خــۆە 
تــەنــێ شــەر  کــوشــتــنــا  وان ژی 
بــــوو)32(. هــۆســا )دنــیــڤــا پێشین 
ژ ســەدســالــیــا “بــیــســتــێ20” دە، 
پەیدابوو  نوو  یا  ئەدەبی  رەوتەکە 

کو  ژێرە دگۆتن سوریالیزم)33(( کو بانگەشیا فەلسەفە 
و سیاسەت شێوەیەک ژ ژیانکرنا نوو دکرن.

د  سوريالی  بزاڤا  ژۆر  ب  بەر  و  بیستێ  چەرخا  د 
باندۆر  ئاوایەکە مەزن  بوو، و ب  بەربالڤ  دە  جيهانێ 
و  وێ،  تۆبۆگرافیا  و  هەلبەست  هونەرێن  ســەر  کــرە 
نیگارکێش  هەتا  موزیک،  تابلۆ،  و  کەڤال،  و  وێنە، 
و کەڤالێن سوریالی تایبەت ب خوە ئافراندن، کەتنە د 
بزاڤا سورياليزم ل دەستپێکێ  ئانکو  مەیدانا ژیانێ دە، 
دبياڤێن  پاشی چوويە  کرييە  کار  دە  ئينسانی  دبياڤێن 
“ئەدەب، و هزر، و سياسەت، و جڤاک، و هونەر” وەکە 
شۆرشەکە هزری دژ ب ئوول و تيتالێن کەڤنێن جڤاکی 
سەرهەلدايە)34( مينا بزاڤەکە شۆرشگێری خوەيا بوون، 
گەلەک ژ هونەرمەندێن ئازاد بەرێ خوەدايێ و هەر زوو 
ئەڤ بزاڤ بەربالڤ بوو، سورياليزم دووبارە پێداچوونە 
وەکهەڤيێ  ژبۆ  ئامرازەکە  و  هونەرمەندی  مەبەستا  ب 
د  شۆرەشگێری  بزاڤەکە  مينا  سورياليزم  دە  ئالى  دڤى 

دێرۆکا هونەری دە تێ زانین)35(.
هەلبەت ئەڤ بزاڤ ژی ژ ڤاالتيێ نەهات هەبوون و 
هند نڤيسکارو تيورێن دن بەری وان هەبوون کو باندۆر ل 
سەر ئەندامێن بزاڤێ کر و کەتنە بن باندۆرا وان. ئەگەر 
فەرەنسی  فەيلەسوفێ  و  ناڤین  چاخێن  ژ  دەســت  ئــەم 
بــەردەیــن، گــەرەكــه ل دووف رهـــ و  ــاد”  “مارکيز دووسـ
ريشالێن سورياليزمێ ل رۆمانسيزمێ بنێرين. هەروەکی 
رۆمانسيەتێ  ريــد”  “هــربــرت  فــەرەنــســی  فەيلەسوفێ 
چونکی  دبينە.  سورياليەتێ  سروشتييا  دەستپێکا  ب 
رۆمانسيەت، ژ ژيواری دەردکەڤيت و جيهانەکا خەيالی 
شرۆڤەی  بەخۆی  )بۆدلێر  هەروەسا  دکــەت)36(  دروست 
و  بۆن  دا  لەسروشت  دەکرد کەچۆن  سروشتی  يەکێتی 
رەنگەکان یەکانگیر و ئاویتە دەبن، وبۆ هەالتن لە سنور 
و سنورداریەکانی جیهان مەبەستی ئەفیون و  حەشيشەی 
لە زوهد تەقوای عەبوسانە پێ باشتربوو()37(، هەلبەستێن 
بوو، رامبۆ ژی  باندۆر ل “رامبۆ”ی کر  “بۆدلێر” ی 
سوريالی  بزاڤا  و  زانــيــن)38(  تێ  نووخازا  پێشەنگێ  ب 
ژی يەک ژوان تەڤگەرێن نووخاز بوويە کو کەتييە بن 
باندۆرا وی، و ب يەک ژ رێبەرێن سوريالی تێ زانين  
گهۆرينێن  سەخمەراتی  “رامــبــۆ”ی  )گۆتنا  نەخاسمە 
هەميان  هــۆزان  پێدڤيە  “لۆتريامون”  گۆتنا  و  ژيانێ، 

مارکيز دووساد

هربرت ريد

بۆدلێر

رامبۆ

لۆتريامون

فەرهاد پیربال

ین
کۆل

ڤە
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)لۆتريامون  دیسان  ــان()39(،  مــرۆڤ هەمی  ناڤببەن،  ژ 
ياخيبونە  ئەم  سورياليزم،  موژدەرانی  لە  بووە  يەکێک 
ی دەتوانێ بمانخاتە دونياي سەرسامیەوە()40(و گەلەک 

باندۆر ل سوریالیستان کر بوو.
هەروەسا رهـ و ريشالێن سورياليزمێ ژبۆ  هند تيورێن 
فەلسەفی دزڤرن، مينا بيروباوەرێن فەيلەسوفێ ئەلمانی 
“هيگل” کو لسەر هەرفاندنا بنگەهێن جڤاکی يێن کەڤن 
سەکنیيە)41(، هەروەسا ب گرانى کەتنە بن باندۆرا تيورا 
سيگمۆند فرۆيد ئەو تيورا جوداهی دناڤبەرا “ئاگاهی و 
نە ئاگاهی، هەست و نەست” د دەرونێ مرۆڤى دە کری، 
سورياليست نەئاگاهيێ ژ خوە رە دکن ژێدەر و ئيلهاما 
خوەی داهێنانێ)42(، ئانکو سوریالیستان خوە د گەهاندە 
بارێ نەئاگەهی ژبۆ گەهشتن ب ئافراندنێ. )بەم شێوەيە 
سورياليستەکان رێبازەکەی خۆيان بەبيرە فەلسەفيەکانی 
فرۆيد و مارکيز دوساد و تەنانەت هيگل و تروتسکی 
پشت ئەستور کردبوو، بەهرەشيان لە بۆدلێر و رامبۆ و 
هەروەسا   ... ئەپۆلۆنێر  و  ژارێ  ئەلفريد  و  لۆتريامۆن 

فەلسەفەی دژە عەقلی برگسۆن وەرگرتبو()43(. 
ئەپۆلۆنێر  دە،  جيهانێ  يــەکــێ  جەنگێ  ــاوێ  دمـ
گۆڤارەک ب ناڤێ”Sic”  وەشاند و تێدا پرسگرێکێن 
وەشــانــدن،   و کــەتــواری ب شێوەکە گشتی   هــونــەری 
هەڤدوو  ب  بريتون”  و  سۆپۆ  “فلیپ  ناڤبری  هەروەسا 
ئەو  )سورياليزم  دبێژە  فلیپ  هەروەکی  ناسکرن)44(  دا 
لەسالی1917  ئەپۆلۆنێر  گيوم  کە  بوو  لەدايک  رۆژە 
بەيەک  بريتونی  ئــەنــدری  و  من  دا  لەقاوەخانەیەک 
ناساندن و وتی “ئێوە پێويستە ببنە برادەر” راستيەکەش 
هەروايە، دووسال دوای ئەم يەکتر ناسينەو لەسالی1919 
“هــەوارە  نيشانی  ناو  بە  هاوبەشيان  شیعرێکی  ديوانە 
لە  هەردووکيان.  پاشان  بالوکردەوە،  موگناتیسیەکان” 
هەمان کاتدا لەگەل ئيلوار و ئەراگون، گۆڤاری ليتراتۆريان 
بالوکردەوە()45( ئەڤ بەرهەمێ هەڤپشک دناڤبەرا وان 
وەکە  و  سوریالی  نڤیسينێن  بنەمایێ  گرنگترین  بو  دە 
بنگەهـ و رێکەکی بوو ژبۆ  نڤیسکارێن دن یێن سوریالی 
کو ئەو ژی بەرهەمێن خوە ب هەڤبەشی ڤەهینن، ئەڤ 
بنەما  د پڕانیا بەرهەمێن سوریالیا ئەدەبیاتا نەتەوێن دن 
رەنگڤەدایە، د ئەدەبیاتا کوردی ژی بۆ جارا یەکەمین 
بەرهەمەکێ  پیربال”  فەرهاد  و  مــەال،  “ئەحمەد  لجەم 

پاریسێ  ل  هەڤبەشی  شیعری ب 
هاتيیە ڤەهاندن.

وەرارا  و  ســـــەرهـــــەلـــــدان 
یەکێ  ڤــێ  پشتی  سوریالیزمێ 
تێ کو )دادايزم مەيدانی ئەدەبی 
چــۆلــکــرد، کــۆنــە کــارگــێــری و 
بەرێوبەرانی دادايزم لەسالی1921 
ــەدەوری ئــەنــدريــە بــريــتــون کۆم  ــ ل
بوون بەيارمەتی لەگەل ئەراگوان، 
بيرد  سۆپۆ،  فليپ  ئيلوار،  پــۆل 
هەندێ  و  پیرە  بنجامين  سنوس 
ديکە کەوتنە  نوسەری  و  شاعير 
پشتەوەی  دنــيــای  کەشفکردنی 
قوتابخانەی  ــوو  ــەوەب ئ و  هــەســت 
فەرمی  بەشێوەيەکی  سورياليزم 
ــەزرا()46(. د  ــ لــەســالــی1922 دامـ
ڤەکۆلينا  ســـالـــێـــت1924-1922 
هونەرمەند و ئەندامێن ل دەردۆرێ 
سەر  ل  بووين  کۆم  ی  “بريتون” 
نەئاگاهی،  خــوەزایــی،  مــژارێــن” 
ــەردەوام  “بـ ــەون...  خـ نەهشياری، 
ــۆوارا وان يــا ب ناڤێ  کــر و دکـ
ــات وەشـــانـــدن.   ــ ــيـــات” ده “ئـــەدەبـ
گــروپــا  چــاالکــيــا  دســـاال 1924 
بــانــدۆرا  و  بــوو  ــەزن  م سورياليزم 
خۆە زێدەتر ب قاسی تەمەنێ خۆە 
بــەردەوام خەبات دکر،  هەبوو وانا 
گروپا  دۆماندنا  و  خەبتين  ژبۆ  
ناڤێ  ب  ــــەک  ــەه )دەزگــ ــۆە.  ــ خ
د  سوريالی”  ڤەکۆلينێن  “ناڤەندا 
شەقامێ “عزونيل”ێ “پاريس”ێ 
کانونا  پێکا  دەســـت  ل  ــەکــرن،  ڤ
خوەدی  بوون   1924 ساال  يەکێ 
کــۆوارا خوەی ب ناڤێ “کــۆوارا 
هەروەسا  سوريالی”()47(،  شۆرشا 
ب  ياخەونان  ئــەراگــوان  پەرتوکا 
ناڤێ )“پێلێن  بەردەوامێن خەونان 

هيگل

تروتسکی

ئەلفريد ژارێ

فلیپ سۆپۆ

گيوم ئەپۆلۆنێر

پۆل ئيلوار
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- موجە متتاليە من احالم” ل ساال 1924 وەشاندندبوو ب 
کورتاسی قاال چاالکيێن دەستکاری سورياليەتێ هەتا 
ديرۆکا دەرکەتنا وان کربوو... هەروەسا دسالێن1922-
1924 کۆوارا “ئەدەب” دوەشاندن، زمانحالێ تايبەت يا 

تەڤگەرێ بوو()48(و هزرێن خوە تێدا د وەشاند.
ئەدەبیاتا فەرەنسی  د ناڤبەرا هەردوو شەرێن جیهانێ 
ئەو  نەئاگەهیێ”،   – “الوعـــی  تــەوژمــا  مەیدانا  بــوو 
تەوژما مینا کارڤەدانا ریالیستی وەرارکر و درێژە کێشا 
و بزاڤا سوریالیزم لێ هات هەبوون. ئەڤ حالێ تەوژما 
تەنێ هەلبەستڤانێن گەنج پێ گرتبوو،  نە  نەئاگەهیێ 
بەلکو سەرتاپای هونەرمەند و نڤیسکار ب خورت و پیران 
گرتبوو، ئەڤ یەک ژی رێکا بانگەشەیا سوریالیستان 
خوەشکربوو کو ببێژن سوریالیزم بزاڤەکە خوەزاییە و نە 
الدان و یاخیبونەکە سنێالنەيە)49(. سوریالیست ئارمانج 
و کارێ وان ل دژی تەڤ یاسا و رێسایێن کو دزانین 
مووژیا  ئازادیا  و  تێفوکرین  و  هزر  هەمبەری  ل  رێگرە 
هزرێن مرۆڤی سەلهەلدا... سوریالیان هەبوونا هیچ جۆرە 
پەیام و بەرنامە و ئارمانج ب فەر نەددیت و ل دژی یاسا 
و رێسایانن، و هیچ جۆرە سانسۆرەکی قەبوول ناکەن)50(. 

ئازادیا خەون و نەئاگەهیێ ل سەر هەر تشتی دبینن.
ئەندری بريتون ل ساال 1924 ێ يەکەمين مانیفێستا 
سوريالی کو ژ”پێنچ” الپەران پتر بوو بەالڤکر، هەر ئەو 
دوێ  سورياليزمێ.  بوونا  پەيدا  ساال  دێرۆکا  بوو  سال 
مانیفێستێ دە ئەندری بريتون وەسا پيناسە سورياليزمێ 
کريە (پێويستە يارمەتی ئۆتۆماتیزمی دەروونی بدرێت، 
بۆ گەيشتن بە دەربڕين، تاکو بە بێ بايەخدان بە تيروانينە 
بگەيەنێ  راستەقينەی  واتای  رەوشتەکان  و  ئستاتيکی 
بێ چاودێری عەقل و بیرێک دابــرێــژی)51((، هەر د 
وێ بەياننامێ دە تەکەز لسەر مرۆڤ و ئەو کۆسپێن 
بسەلمينيت  هەولدا  ئاخفتييە،  دە  وی  ژيانا  کەڤنە  د 
ئازادن  زارۆک  وەکی  هەر  ئازادبن  مرۆڤ  دڤێت  کو 
هەروسا  دە)52(،  هــزرکــرنــێ  و  ديناتی  و  ئەندێشە  د 
)رەخنەی توند گيراوە لەهەندێ رۆمانوسی کە ديمەن و 
پاژوگرتە و يەکەکانی ژيان و جيهان وەک خۆی فۆتۆ 
کۆپی دەکەن، ئەوەندە فۆتۆکارانە ژيان دەگوازنەوە ناو 
رۆمانەکانيان کە خوێنەر هيچ اليەنێکی ڤەشارتی تێدا 
ببينيت و مينا ريپۆرتاژێکی نوچەیی خوێندۆتەوە ... 

و سزای  “تــاوان  رۆمانی  بۆ  ئاماژە  تــەوس  بۆ گالتەو 
خوەست  بريتونی  هەروەسا  دەکــات()53(،  دەستويڤسکی 
ژئاليگرێن خوە کو خوە ژ لوژيکێ و مووژی دوربکەن، 
دايە،  فرۆيدی  تيورا  ب  مەزن  گرنگيەکا  تێدا  دیسان 
''ترۆتسکی''  پەرتوکا  بريتون  ئێکی  بەيانناما  پشتی 
خواند سەبارەت ب لینین وشۆرشا وان، اليەنگريا خوە ژبۆ 
پارتا کۆمونیست راگەهاند، هەردڤێ سەروبەندێ دە )ل 
ساال 1927 ، ئەراگۆن ، بريتۆن،  ئيلوار بوون کۆمۆنست 
و هەمی شیانێن خوە د مەزاختن ژبۆ  پشگيريا شۆرشا 
گەالن و ئەڤ يەکژی دژايتا وان بۆ جەنگێن )ڤێتنام و 
مەراکيش و شۆرەشا جەزائر و بزاڤێن خورتان ل ئەمريکا 
و ئەوروپا()54( لپەی خوە ئانی. دسورياليەتێ دە پشتی 
قۆناغا نەئاگاهی ونڤيسينا ئۆتۆماتيکی پرنسيپەکە نوو 
پەيدا دبوو ئەو ژی )پرەنسيپێ مارکسی بوو دگۆهرينا 
دە()55(  ژيانێ  دگۆرينا  رانبۆ  پرەنسيپێ  دە،  جيهانێ 

بوو. 
ل15 ێ کانونا دووێ ساال1929 ب خامەيا ئەندری 
بريتون مانیفێستا دووێ يا سورياليزمێ د کۆوارا شۆرشا 
ناڤێ  دە  بەيانێ  هــەردوێ  وەشاندن)56(،  هات  سوريالی 
د  “سورياليزم  بۆ  گوهارت  سوريالی  شۆرشا  کــۆوارا 
و  کــردن  وێــران  لە  )جەخت  تێدا  دە”،  خزمەتا شۆرشێ 
رووخاندنی هەموو ئەوبەهايانە دەکاتەوە، کە دژی خێزان 
وئاين و نيشمان بوون، لەومانیفێستەدا بریتۆن زۆر ئەندامی 
لەبزوتنەوەکەی دەرکرد وەک )جيرارJaerar، و ئارتۆ 
 ،)57()Limpor و لمپۆر ،Kareef و کاريف ،Arteo
سورياليزمێ ب گرانی هەوال ئازراندنا )قەیرانا ويژدانی 
ددا ب دوو روانگێن “ژیری و ئاکاری”، ژ روانگا ژيری 
کار دکــەت بۆ گەهشتنا وى حالەتێ کو مــرۆڤ چ 
جوداهيا دناڤبەرا “مرن و ژیان، و راستی و ئاشۆپ، و 
بووری و داهاتی، و  سەرڤەو ناڤدا، و بەرز و نزم”  دە 
نەکەت. هەروەسا ژاليێ ئاکاری ڤە بانگەوازا شۆرشەکە 

بنگەهین و ياخيبوونەکە تەواو خرابکاری دکر()58(.
ل پشتی سالێن سيهان ئەندرێ بريتۆن دەست ژ پارتا 
نابە  کو  يەکێ  ڤێ  گەهشت   و  ڤەکێشا  کۆمۆنست 
تەڤگەرا وان تێکەل ب کۆمۆنست و ئاليان ببە. هەروەکی 
)هیگل پێی وایە تاکەکەس ئاوێتەی هیچ قەوارەیەکی 
سیاسی نابێ()59(و بریتۆن ی راگەهاند )ئەمێ هەمی 
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هەول و بزاڤێن خوە دێ مەزێخين ژ پيخەمەت سەرکەتنا 
تەڤ شۆرەشان()60(. هەروەسا ل ساال1941 ب سەدەما 
داگيرکرنا  و  جيهانی  یێ  دووێ   جەنگی  سەرهەلدانا 
مشەختی  بريتون”  “ئەندرێ  ڤە،  نازيان  ژبــال  فەرەنسا 
ئەمريکا بوو ل نيويورکی ئاکنجی بوو، و هند هەڤالێن 
وی ژی مينا ئيلوار وسۆپۆ بريارا مانا خوە ل پاريسێ 
دان)61(، ب سەدەما جەنگی ئەندامێن سوريالی ژهەڤدوو 
قوت بوون. لێ بريتون ی زالگەهەک نوو بۆ سۆرياليزمێ 
ئاڤاکر و نيۆيۆرک بوو جهێ نوو يێ چاالکيێن وان، ب 
شێوەیەکە کارتێکەر دەست ب بەرهنگاریا هزرا خوە کر 
ژبۆ کێشانا سەرنجا هونەرمەندێن ئەمريکی ب هزر و 

ئايدۆلۆژى و تێفکرينا خوە )62(. 
بن  بکەڤيتە  ئــامــادەنــەبــوو  ئەمريکی  جڤاکا  لــێ 
وێ  ــۆ  ژب ژی  يــەک  ــەڤ  ئ سورياليەتێ  کارتێکرنا 
جڤاکەک  ئەمريکی  )جڤاکا  کــو  دزفــريــت  چــەنــدێ 
خودان  ئەمريکا  و  ئەدەبی  فەرهەنگا   ب  بوون  گرتی 
چەمکێن  ساناهی  ب  و  بــوون  سروشتی  پارێزبەنديەکا 
هند  یەکێ  ــەرەرای ڤێ  س  .)63( نەکرن(  قەبوول  نــوو  
بزاڤا  ــانــدۆرا  ب بــن  کەتنە  ئەمریکی  هونەرمەندێن  ژ 
سوریالی، بریتۆن د گەل هەریەک ژ )“دووشامپ، و 
دا کــۆواری سوریالی “VVV” “سێ  ئانستد  ماکس 
ئەستێرە” یان دامەزراند... هەروەسا بریتۆن لە نیویۆرک 
پێشنگای سورياليزمی ناساند( )64( هۆسا بريتونی وەرارا 
سورياليزمێ ل ورژی دۆماند. )ل ساال1942 پێشەکيا 
مانیفێستا سێيێ يا سورياليزمی ژ الیێ بریتۆن ڤە هات 
بەالڤکرن و تێدا ديارکر کو سورياليزم هاتيە دۆرپێچکرن 
ژ خەلەت تێگەهشتنا وێ کو ژ راستيا خوە دەرکەت ل 
سەر هندەک ژ مرۆڤێن نە ژ وێ()65( ل ساال1946 و 
پاريسێ،   بريتون ڤەگەڕیا  پيشتی شەر ب داوی هات، 
لێ نەکاری ژبۆ سەپاندنا هەژموونا خوەی مينا بەرێ 
فەرز بکە )66(، سه ره رای هندێ بريتونی دەست ب بزاڤ 
و چاالکيێن خوە کر، تەڤگەر سەر ژنوو زندی کرڤە، ب 
ريکا نڤيسينێن رۆژنامەڤانی و چاپکرنا هند مژاران ل 
سەر سورياليزمێ ب شێوازەک نووتر، پیشانگەها دووێ 
ياسوريالی ڤەکر و لڤين و ڤەژينەک خستە قادا ئەدەبێ 

سوريالی.
هەتا ساال1966 ئەندرێ بريتون وەغەرا داویێ کر. 

وەرارا سورياليزمێ دگەل مرنا وی سەکنی، لێ ئەڤ 
بزاڤ و هزر تا نهۆ ژی مايە و جهێ خوە دقادا ئەدەبی 
قوتابخانەیێن   لسەر  ڤەکۆلينەکا  هەر  ژبۆ   ، کريە  دە 
مەزن  هــەرە  و  سەرەکە  پشکا  ، گەرەكە  وەرە کرن  نوو 
ژبۆ  سورياليزمێ بێ ديارکرن. چونکی ب شێوەيەکە 
بەرچاڤ دپرانيا ئەدەبياتێن مللەتێن زندی رەنگڤە دايە.

• سوریالیزم و سیگمۆند فرۆید
سوریالیەت ب رێکا تیورا فرۆید ب دەروناسیێ ڤە 
تێ گرێدان، باندۆر ل سەر رێبەرێن سوریالیستان کریە، 
بزاڤ هند جاران مینا بزاڤەکا ئەدەبی- دەروناسی تێ 

ناسکرن.
سەرنەکەکەفتنا  یەکەم  ددیــت  ــەت  دەرف ب  فرۆید 
پەیوەندیدار ب زڤرۆکەکا گروڤەیی ب سەلمینت،  هێزا 
دەرونــێ  خــراب ل سەر  لــدۆر ب جی هێشتنا شونوارێن 
و  شینوار  وان  لسەر  دەرونــی  خــوەی  خواندنا  و  مرۆڤی 

گرێ یێن دەرونی بکەت، خویایە )فرۆید یەکێکە لەو 
هونەرمەندانەی سەر بەخانەی “دەرونشیکاری”یە، توانی 
هەر سێ ئاستی “ ئاگا، نا ئاگا، پێش ئاگا” دیاری 
تیۆرێزەکردنی  توانی کردەی  ئەمەش  بکات، سەرەرای 
“سێکس” و دابەشکردنی ئەنێگزەکانی “ ژیان/ مردن” 
دیاری بکات()67(. ناڤبری د ڤەکۆلینا خوە دە ئاماژە ب 
پێدڤیاتیا خەون و غەریزان دایە و د پەرتووکا خوەی ب 
ناڤێ “شرۆڤەکرنێن خەونان ”کو ل ساال1901 نڤیسی، 
باندۆرا خوە ل سەر سوریالیان هەبوو)68(. نەخاسمە ئەڤ 
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بەر  ژ  دەرکەتیە،  بگرانی  وان  رێبەرێ  سەر  ل  باندۆر 
کو “ئەندری بریتۆن” خواندنا خوەی نۆژداری د بیاڤێ 
نەخوەشیا دەرونی دە قەداندیە، و د ماوێ جەنگێ یەکێ 
وان  جارەسەریا  بوویە،  سەربازی  نــووژدارێ  دە  جیهانی 
سەربازان ب ئەگەرێ شەر رووبرویێ نەخوەشیا دەرونی و 
ڤەجنقینێ دبون. هەلبەت بریتۆن ئەڤ چارەکرنا وان ب 
رێکا تەحلیالتێن فرۆید یا شرۆڤەکرنا دەرونی ل سەر وان 
تاقی دکرن)69(، هەروەسا ئەڤ باندۆر ل سەر “سلڤادۆر 
دالی” ژی خوەیا دبە، دەمێ کو ل ساال1921 ژبۆ خواندنا 

خــوە گەشتا مــەدریــدێ دکــە، و ل ور ب 
نڤیسێن فرۆید ئاشنا دبە و ڤەکۆلینێن وی  
کو پەیوەندی ب نەئاگەهیێ هەنە دخوینە 
گەلەک پێ داخباردبیت، و ئەڤ یەک 
دبیتە ژێــدەرێ یەکێ بۆ کار و هونەرێ 
وی)70(. ڤەکۆلین و سەربۆرێن فرۆید ی 
وێنەیەکی راست و روون یێ مرۆڤی نیشان 
ددەت. ئەڤەژی بو ئەگەرێ هندێ باندۆر 
بییرێن سوریالی و هەڤچەرخیێ  ل هزر و 
بکەت، ئەڤە پالنەرەک بوو کو هەلبەستێن 
سوریالی ل دووف راستیێ بگەرن ل جیهانا 
د  بەرزە  جهێن  ب  هەستکرن  نەئاگەهیێ، 
ئالیێن  ڤان  تۆمارکرنا  دە،  مروڤی  جیهانا 

نەدیار ب رێکا بەرهەمێن ئەدەبی)71(.
هــەروەســا فــرۆیــد گــەلــەک گرنگی 
ئالیێن  دایە، کو دوو  ب خەون و خەیاالن 
گرنگ یێن ژیانا مرۆڤینە، ب رێکا خەونێ 

هەرتشتێ کو د دل و دەرونێ مرۆڤی دە مابت ب رێکا 
وان رەگەزان تێن ڤاالکرن و دەربرین)72(. برێکا خەون و 
خوە  ئارەزویێن  و  حەز  ژ  خوە  هەستێن  مرۆڤ  خەیاالن 
یێن نەگۆتی رە دەردبریت، لەورا سوریالیان گەلەک ب 
گرانی ل سەر مژارێن خەون و نە ئاگەهیێ سەکنین، 
چونکی د خەونان دە وان خوە ب ئازادیەکا رەها ددیت، 
ئەو جیهانا ژ ژیــواری نەدگەهشتنێ وان ژ خەونێ رە 
بۆ خوە دئافراند.  “ئەریک فرۆم” دەمێ کو دەست ب 
ڤەکۆلین و شرۆڤەکرنا تیورا فرۆید ی کر گەهشت وێ 
باوەرێ کو دخەونێ دە ئازادیەکا زێدە هەیە، خەبات و 
تونەیە،  دە  خەونێ  د  ژیــواری  دنیا  وەستیانا  و  خەبتین 

هەر ئەڤ ژی بو ئەگەرێ سەرەکی کو سوریالیست ب 
تیورا دەروناسی داخبار ببن، چونکی ئەو ئازادیا وان د 
خوەست ل ور ب دەست دکەفت)73(. فرۆید د ڤەکۆلینێن 
 ،EGO ئەز ،”ID خوە دە گرنگی ب مەسەال “ئەو
ئەڤ  ــە. کو  دای  “EGO PERSU بلند “ئــەزێ 
حالەتێ کەساتیێن دەرونێ لجەم هەر ئینسانەکی هەبوونا 

وان هەیە.
ئەڤ  نەئاگەهیێ،  حالەتی  ئانکو   :ID ئــەو -
بوی  کۆم  حەزێن  کۆمەکا  ژ  دەربرینێ  دەستەواژەکە 

د دەرونــێ  مرۆڤی دە دکەن، و بزاڤێ دکەت ب سەر 
دەرونی زالبیت و ئەو پەستانێن ل سەر دەرونێ مرۆڤی 
هەیی نزم بکەت ب رێکا دەربرینا وان حەزێن کۆمبویی، 
هەلبەت ئەڤ هەستێ نەئاگەهیێ هەر دگەل ژ دایکبوونا 
مرۆڤی  لجەم  ســەرەکــی  پێکهاتەیەکە  وەکــو  مرۆڤی 
هەیە)74(. واتە کەساتیا ئەو-ID ڕەتکردنەوەی واقع و 
و  حەز  بەرەالکردنی  و  سروشتی  سیستەمی  و  کۆمەل 
ئارەزوەکان... واتە بارە دەرونیەکانی خراپ لە مرۆڤ دا 
وەک “ شلەژان، و خەمۆکی، و هێستریا، و دلەراوکێ، 
 ID-و وەسواس، و شێتی، و مەزناتی” هەموی الی ئەو
دەبات،  سەرشێتی  بــەرەو  تاکەکەس  و  دەکــرێ  ئاراستە 
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تێکستە عەبەسیەکان و سیمبولیستەکان و هەموو بابەتە 
نەجوانەکان ”ناشرینەکان” لەوێ ئاراستە دەکرێن()75( و 
پتر کەس د حالەتێ نەئاگەهی و سەربەستیا دەرونیدایە، 
ئانکو )دەما هۆزانڤان هۆزانەکێ ڤەدهینیت هێزا “ئەو” 
دگەل  هــەردەم  ــەورا  ل دبیت.  زال  وی  ســەر کەساتیا  ل 
ــەران د ملمالنێ دا یە، بزاڤ دکەت یێ پێگیر  دەوروب
نەبیت ب یاسا و داب و نەریتێن جڤاکی ئانکو ل دەمێ 
نڤیسینێ، کەساتیا وی د قالبێ “ ئەز” دا دەرباز دبیتە 
د قالبێ “ئەو” دا )76( و پاشی دەست ب ڤەهاندنا خەونا 

خوەی نەئاگەهی دکە.
-ئەزEGO: واتا گونجین دگەل ژیوارێ ئیرۆ و 
قەبولکرنا ئەو تشتێ د ژیواری دە هەیی)77( کەساتیا ئەز 
EGO کەساتیەکا تایبەتە ژبۆ مرۆڤەکی دیارکری، 
حالەتێ ئەز EGO دگەل قۆناغا ژیانا مرۆڤی دەرباز 
دکەین  هزر  لۆژیکی  شێوەیەکی  ب  ئەم  دەمێ  دبیت، 
و د حالەتێ هشیاریێ و ئاگەهیێ و هەستپێکرنێ ب 
دەردۆرێن خوە، حالەتێ ئەز EGO کۆنترۆال دەرونێ 
مرۆڤی دکەت ژ هەر رەفتارەکی جهێ سنور بەزاندنێ 
بیت، هەلبەت ئەڤی کاری ب رێکێن جۆر ب جۆر ئەنجام 
ددەت )واتــە EGO  فەرمان بەتاک دەکــات بە چ 

شێوەیەک بجولێتەوە()78(.
-ئەزێبلندEGOPERSU: ئەزێ بلند ئەو 
ناسکرن،  تێ  “ویـــژدان”  ب  کو  یە  مرۆڤی  کەساتیا 
دەرونــێ مرۆڤی هەقی  د  نزمە کو  دەنگێ  ئەو  ئانکو 
و نەهەقیێ ژ هەڤدوو جوودا دکــەت)79(. ئەگەر ئەم ل 
سوریالیزم و هونەری بنێرین ب شێوەیەکە ئاشکەرا ئەڤ 
مژارا دەرونی باندۆر بسەر سوریالیان هەیە و رەنگڤەدایە. 
ئەگەر ئەم ل بەرهەم و هونەر و کەڤالێن سوریالی بنێرین 
بەرهەم و  بە ل گۆر خواندنا کەسەکی ئاسایی ئەو  د 
هونەر یێن کەسەکی بن کو ژ الیێ دەرونی ڤە نەساخ 
بن، لێ ئەو حەز و ئارەزویێن خوە د کەساتیا ID ئازاد 
دکەن ژ پێخەمەت خوە ژ سەردای واقعی دە ببینن کو 
تنێ ئەو خوەدی وێ جیهانێ بن، کەواتە گهۆرینەکە 
مەزن ژ وێ بێهیڤی و بێ باوەریا وان تێ هەبون و د 
وێرانکاریێ ئاڤاکرنێ دروست بکەن)80(. پەیوەندیا فرۆید 
ل  هــەر  خوەیاکرن  دایــە  مە  وەکــی  ڤە  سوریالیزمێ  ب 
دەستپێکێ رێبەرێن سوریالی کەتبونە بن باندۆرا فرۆید و 

هزرێن وی. ل ساال1921 بریتۆن و فرۆید د هەڤدیتنەکی 
دە ب گرانی ل سەر مژارێن دەرونی و خەون و میتۆدا 
وی جڤیان، هەر د وی دەمی دە بریتۆن دخوازە فرۆید 
ئەندامێن  و مینا یەک ژ  بزاڤا خوە  ناڤ  د  بکێشیتە 
چونکی  بــوون،  ئەنجام  بێ  وی  هەولێن  لێ  سوریالی، 
فرۆید وەسا هزر دکر هەقیقەتا جانی پشکەکە ژ هەبونێ 

و چێنابیت دگەل مەتریال ئا واقعی وەرە شێواندن. 
مانەفێستا  ســەر  ل  خــوە  ئیمزا  ــوو  ب رازیــنــە  فــرۆیــد 
و  ببیتە سوریالیست  یان  بکە،  راگەهاندنا سوریالیزمێ 
هــەردەم د وێ  چاالکیێن خوە ل وور ب دۆمینت، لێ 
باوەرێ دە بویە شاعیر و هونەرمەندێن سوریالی نێزیکترین 
و  کــوور  شێوەیەکە  ب  ــی  دەرون تەحلیالتێن  کو  کەسن 
ب باندۆر د ئافراندنێن وان دە رەنگڤەددەن و تێدگەهن، 
دبێژە  نڤیسان  و رۆمان  فرۆید سەخمەراتی هەلبەستڤان 
)هۆزانڤان و رۆماننڤیس خۆشتڤیترین هەڤپپەیمانێت مەنە 
و پێدڤیە ب باشترین رێزگرتن ئەم رێزێ ل شیانێن وان 
بگرین، چونکە ئەو د ناڤبەرا ئەرد و ئەسمانا دا تشتا 
دزانن کو ئەم نەشیاینە خەونا پێڤە ببینین، ئەو د زانینا 
نە،  ئاسایی  خەلکێ  ئەم  مەنە،  شەهرەزایێت  دەرونــیــدا 
چونکە ئەو ژ هندەک کانیان دهێن کو تا نها زانست 
پێتڤیاتیا  و  باشتر حالەت  ئەو ژ مە  نەگەهشتیێ()81( 

دەرونی دزانن.

• خاسیەت و ئەدگارێن بەرهەمێن سوریالی
هەر کۆمەکا خوە بدە ناسکرن وەکە بزاڤ یان تەڤگەر 
د هەر ئالیەکی ژیانێ دە بیت، ل سەر هند ئەدگار و 
تایبەتمەندیان خوە ددەن ناسکرن ئەوژی برێکا مانیفێستا 
خوەی ئیعالنکری، کو تێدا هند خال و بنەمایان خوەیا 
بنگەهەکە  دکــەن  خــوە،  ئالیگرێن  و  خــوە  ــۆ  ژب دکــن 

دەستوری و پێ تێن ناسکرن لدۆر کۆم دبن.
خوە  مانیفێستا  د  کو  بزاڤا  وان  ژ  یەکە  سوریالیزم 
هند ئەدگار خوەیاکرنە و ل دۆر کۆم بونە، ئانکو باشترە 
خوەیایە  ناسکرن،  تێن  ئــەگــەران  وان  ب  بێژن  ئــەم  کو 
ــاوازە  ن و  جــیــاواز  هــەرە  بزاڤێن  ژ  یەکە  سوریالیزم  کو 
واقع و  وانا جیهانا  بیستێ سەرهەلدای،  یێن سەدسالیا 
راستی رەتدکر و ل دووف جیهانەکا ئاشۆپی دگەریان، 
دخوەستن خەون و خەریزە و حەزێن خوە ل سەر لۆژیک 
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و ئەقلی و رێکوپێکی یێت ژیانێ دانن، هەوال پەیڤینا 
راستیا دەرونێ مرۆڤان ددەن ب نەئاگەهی وەک خوە. 
ب باوەریا سوریالیان ئەگەر هونەرمەند ب مەنتقی و ب 
ئاوایەکی ئەقالنی بەرهەمێ خوە ڤەهاندبیت، ئەو بەرهەم 
نابە بەرهەمەکی رەسەن و ئۆرژینال، هه روه كی “سلڤادۆر 
لە کەشفکردنی  ئــەوان،  خــوازی  دبێژە )کەمال  دالــی” 
ئەقالنیە( غەیرە  ئــەوەی  بــەردەوامــی  و  پێک  و  رێک 
)82( ئەندری بریتۆن سەخمەراتی هونەرێ خوە و دۆستێن 

)قوولترین  کو  دکە  خوەیا  تایبەتمەندیێ  ڤێ  سوریالی 
وەهمی  و  تەجەلی  تــەواوی  بە  مــرۆڤ کاتێ  هەستێن 
رێنوێنی هەمووشتێک بکات و دەستهەالت لە دەستی 
ددەین  هەول  لڤێرە  ئەم  دەربجێت()83(.  ئینسان  و  بەلگە 
خوەیا  سوریالیزمێ  تایبەتمەندیێن  و  ئەدگار  گرگترین 

بکەین:
نــەدان ب  بیروباوەر و ئــووالن هەروەها  1- گرنگی 
ناڤ  د  کو  یێن  ئەخالقی  پیڤانێن  ب  ــەدان  ن گرنگی 
جڤاکی دە هەیین)84(، هەروسا بێ باوەربون ب یاسایێن 
جڤاکی و رەوشتی )و بێ بها هژمارتنا ڤان یاسایان. بێ 
باوەربوون ب ژیانا سەردەم و ڤێ جیهانێ هەزەل و داشۆرین 
و  هەیین  دە  جیهانێ  د  هەرتشتێ  و  مرۆڤی  ژیانا  ب 
دژایەتی کرن دگەل هەرسیستەمەکێ رێکخستی هەتا 

مال و دین ژی()85(.
ل  نەخاسمە  دکر  مەنتقی  دژایەتیا  توندی  ب   -2
سەر راستیا مژارا هەلبەستێ، بشێوەیەکی گرنگی ددا 
تشتێن ڤاال و بێ تام و پووچ)86(، هەروەسا ئەو ل دووف 
بنیاتی  لەنوێ  د گەریان )کە سەر  خەیالی  جیهانەکا 

بنێنەوە بەرامانێکی تر. لەم رەوشە توانیان باس لە زۆر 
شت بکەن و پەیوەندی نێوان شتەکان دەرببرن، کە دوور و 
نزیک پەیوەندیان پێکەوە نیە. یان بەدەستەواژەیەکی تر 
دەتوانین بلێین مەسەلەی “مستەحیل” یان رەتدەکردەوە( 

.)87(
3- دەربرین ژ خواست و ئارەزویێن مرۆڤی درێکا خوە 
یا راستەقینە دە،  و دوور ژ هەرچاڤدێریەکا ئەقلی  بێ 
کو هیچ تشتەک بۆ پيڤەرێن رەوشتی و جوانکاری وەرە 

دانان و باوەریەکا ڕەها”مطلق” ب دەستهەالتا وان)88(.
ژ  ــوو  ب رزگـــارکـــرن  ــوە  خ وان  لــجــەم  هەلبەست   -4
تشت  )گرنگترین  هەستان  ئــالــۆزبــونــا  و  نــەرەحــەتــیــێ 
هەلوێست وەرگرتنە لە سەر ماهیەتی شیعر و شاعیر الی 
بوو  رێبازە  ئەم  سەرکردەی  کە  بریتون  سوریالیەکان... 
پێی وابوو شیعر پەیوەستە بە ناخی مرۆڤەوە کە پێویست 
ناکات بە وشەو زاراوە و رەنگ دەرببرێت، بەلکو شیعر 
فکری  و  ــی  دەرون بارێکی  وەک  بەهۆیەوە  هەلوێستە 

تەمەشای شتەکان دەکەین()89(.
5- د بیاڤێ زمان و شیعرێ دە د ناڤ بەرهەمێن 
خوە یێن ئەدەبی زمێن تێکدشکاندن و تەڤلهەڤ کربوون، 
هەروەسا  هۆلێ.  بینن  نــاوازە  ئافراندنێن  سەخمەراتی 
ــۆرەش ل ســەر زمانێ کەڤن وەرە کــرن ژبــۆ ســەر ژ  ش
نوو ئافراندنا زمانەکێ نوو ل گۆر جیهانا خەونێن وان 

بگونجیت.
و  بنچینە  ســەر  ل  تشتێ  وەسفکرنا  و  دەربــریــن   -6
بنیاتێ شەپۆال “سیمبولیزم-جەڤەنگخوازی“ ب شێوەیێ 

هێما و جەڤەنگی ب ئاوایەکی نەراستەوخۆ)90(.
7- لجەم سوریالیستان پێدڤیە ژیوار وەرە پارچەکرن 
و ژ ناڤبرن و بێت هەلوەشاندن، پاشی بزاڤێ بکەن ژ نوو 
ڤە ژیوارەک دن ئاڤا بکەن. و تێدا ئەو تشتێ کو دڤێ 
ژیوارێ نەگەهشتنێ، ژ ژیوارا خوەی ئافراندی خەونێن 

خوە تێدا بجهـ بینن.
8- بایەخ نەدان بە شتی لۆجیکی، چونکە لۆجیک 
و بەهای کۆمەالیەتی دەبن بە هۆی بەند کردنی ئەو 
دەیانەوێ  دا  ــژدان  وی و  دەروون  لەناخی  کە  نە  راستیا 
خۆیان دەرببرن... نووسەر لەکاتی بەرهەم هێنانی کارە 
هونەرەکانی دا دەبێ خۆی بدات بەدەم لێشاوی سروش 

و ئیلهامەوە)91(.
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