
 

 

      ر�تۆماس ت�انست�ۆمپ�ناسه�ک له مهڕ، 

  هۆنهر، نووسهر و وەرگ�ر
  ريمیحمان سۆفی کهنووسينی ره

  

  پ�شهکهی

 انهکهم تهواو کرد، پ�ناسه�ک لهبووم ههردەم کاری وەرگ��پ�وە

اوە. هۆ بۆم نکربنووسم. به"م به زۆرتۆماس ت�انست�ۆم�ر ی ەربا
ی هرگ بهربينگم شت�ک بنووسم،هوتم کهچی داخهکهم فريا نهک

 وە ههوا3م بيست که تۆماس» ت0 ڤ0«له شاشهی پ�گرت. کات�ک 

و ئاگاداری بۆ ت�انست�ۆم�ر بۆ يهکجاری چاوی ل�کناوە. 
ئهم چهن د��م نووسی و له سهر ديواری ڕاگهياندن�ک، 

به داخ�کی گرانهوە هۆنهری ناوداری سو�دی، «فهيسبووک دامنا 
مانگی مارس  ٢٦مه تۆماس ت�انست�ۆم�ر، ڕۆژی پينج شهم

سا3يدا ما"وای له ژيان و گهردوونی  ٨٣له تهمهنی  ٢٠١٥
  .»ئهدەبيات کرد. . 

اوم دەربارەی قا3ی ژيانی ئاسايی نهپهرژديسان لهبهر سهر
ئ�وارەيهک مامۆستا يونس ڕەزايی له کورته پهيامی بنووسم. تا 

 کممامۆستا داواکارييه«فهيسبووکدا ئهم داواکارييهی نووسی بوو:

 مام دوو لهته به چ0،ردهده ک ليرهيهشرييهنه يه.هه

 0 لهر نووسين�کی کورتيش بگهم. ئهکانتی ت�دا چاپ کهرگ��انهوه

  »ب0زۆر باش ده وهی ترانست�ۆم�رهباره



 

 

به پ�ی به�3نی خۆم و داواکهی مامۆستا يونسی ڕەزايی، ئهم کورته 
ناوداری  و وەرگ��یسهر نووسراوەيه دەربارەی هۆنهر، نوو

تۆماس ت�انست�ۆم�رەوە نۆب�ل،  سو�دی و براوەی خه"تی
  دەن�رمه خزمهت خو�نهری کورد زمان.

  

–١٩٣١( Tomas Tranströmerتۆماس ت�انست�ۆم�ر، 

دوو د3دار بوو. يانی باوکی  بهرههمی خۆشهويستی ن�وان )٢٠١٥
–١٩٠١( Gösta Tranströmerريۆستا ت�انسترۆم� تۆماس،

 Helmy Westerberg ه�لمی و�ستربرگدايکی  و) ١٩٧٧

به حهز و ويستی خۆيان  ،دايک و باکی تۆماس )١٩٦٩-١٨٩٨(
، بهناچار ل�ک جيا هنکنناکهچی پ�کهوە هه3 .دەکهن زەماوەند
. دوای جيا بوونهوە و ل�کداب�انی دايک و باب، تۆماس دەبنهوە

با ئهوەش ب�Tم  خۆی دەنووس0 به هه3کهوت باوکی خۆی دەبين0.
که ههم ما3باتی باوان و ههم خانهوادەی خا3وان، ههر دووکيان 
سهر به چنينی وردەبۆرژوازی نيشتهج�ی ستۆکهولم بوون. 

چهن ڕۆژنامه و باوکی تۆماس ڕۆژنامهنووس و سهر نووسهری 
 ی حهفتانهیژۆڕنال«بۆنمونه  گۆڤاری وەرزی بووە.

گۆڤاری و  »veckojournalen i Stockholmستۆکهۆلم
به  » tidskriften friluftslivژيان له ههوای ئازاددا«

 .تهوەهنووەد�ری ئهودا دەرچوون و بWوبوبهرپرسی و له ژ�ر چا

 دايکی تۆماسوکوو دە�3ن يوستا بيرمهندی سهردەمی خۆی بووە. 

چهی مامۆستايهتی ژيانی خۆی و تۆماسی و. به موەمامۆستا بوو
 له گهڕەکی ئۆسترمال Stockholmله ستۆکهۆلم  .ووەدابين کرد



 

 

Östermalm و  ەبهکرێ گرتوو یله با"خانهيکدا نهۆمی په�نجم
پشوودان و وە. به"م هاوينان بۆ اونهتهلهگهڵ تۆماس ت�دا حهو

 ،تۆماسوکی دايکی با ە گهورە.وە ما3ی باوتهنهووحهسانهوە چ
 ،Carl Helmer westerbergکارل ه�لمر و�ستبرگ 

ی به فهرمانگهلهگهمی �کی سهر بهدەرەوە بووە. پاپۆڕ و دەرياوان
رە . باوەگهوهاتوچۆيان کردووە ی ستۆکهۆلمکانهلهنگهرگئهو له 

له دوورگهگهلی ستۆکهۆلم، له دوورگهی روونمار 
»Runmarö «وەکوو دە�3ن بيری مندا3ی تيژە. ەنيشتهج0 بوو .

ۆڕ، دەريا، دوورگه، پاپله هۆنراوەی تۆماس ت�انست�ۆم�ردا، 
گهلهگهمی، ماسی، ماسيخۆرە، پهپووله و سيسرک له زۆربهی 

نووسراوەکانی  خو�ندنهوەیهۆنراوەکانيدا ڕەنگ ئهدەنهوە. به 
بۆمان خۆی، ههروەها ئهوەی که له سهريان نووسيوە، 

تۆماس ههر له مندا3ييهوە خوليای زانست و دەردەکهوێ که 
نه دووگهی هاوينان که دەچووي«هونهر بووە. خۆی نووسيويهتی 

کارم ئهوە بوو که به دوای  (Runmarö)روونمار،
پهپووله و سيسرکدا بگهڕ�م. به تايبهت  )(insectaگهناوەردا

دەب�ين و دەم خو�ندنهوە.  دەمگرتن و دەم�کی در�ژ چاوم ت0
ريکهی چی سروشتی نيشان دام و با3هف�ە و پهپووله جوان

  »سيسرکيش موزيکی ف�رکردم

 دەب0 دە�ن�رنه خو�ندنگهی گهلیسا"نه  ٦ ٥تۆماس 

(folkskola)  بين�رنه خو�ندنگه دايکی هه3بهته بهر لهوەی
وای دبوو.  خو�ندنهوە و نووسينی ف�رکردو لهما3هوە ئهلف و ب0 

رەی وهرەتايی، دەيگو�زنهوە بۆ خو�ندنگهی دەسدەورەی 
دوای تهواوکردنی ئهو خولهش دە�ن�رنه  )Realskola( ايیمن�ڕ



 

 

ئهو خوولهش ) Södra Latins Läroverk( دەبيرستانی التين
 ١٩له تهمهنی . به سهرکهوتووی تهوا دەکا و ديپلۆم وەردەگرێ

 Stockholms Universitetسا3ی دا، له زانستگهی ستۆکهۆلم 

له بهشی ئهدەبيات و زمانی التين وەردەگيريرێ. ئهو بهشهش 
دەکا و هاوکات له بهشی دەروون ناسی، کارنامهی خو�ندنی  تهواو

بهشی له ستۆکهۆلم ستگهی ئاکادەمی وەر دەگرێ. له زان
دادەمهزرێ. ههر لهو سا3هشدا لهگهڵ ل�کۆ3ينهوە دەروونناسی 

زەماوەند دەکا. بهرههمی ژيانی  Monica Bladhمۆنيکا بالده 
يان ناوی هاوبهشی تۆماس و مۆنيکا، دوو کچه. کچه گهورەکه

ب�ژی کۆنس�رت خهريکی يه، ئ�ستا وەکوو گۆراني  Emmaئ�ما
  يه. Paulinaکاری هونهرييه. کچه چکۆلهکهيان ناوی پاولينا 

وەکوو ڕاو�ژکاری  وە له بهنديخانه، ١٩٦٠تۆماس له سا3ی 
دووبارە پهروەری الوانئ نهگونجاو خزمهت دەکا. له سا3ی 

ر کاردەکا. به"م وەک وە له بهڕ�وەبهرايهتی ايدارەی کا ١٩٨٠
دە�3ن کهس نازانی له ماوەی ژيانيدا چی له ڕيدايه و چی به سهر 

يان دا تووشی سهکتهی م�شکی  ١٩٩٠له سا3ی  ،تۆماسدێ. 
له دوای ئهوە، کهنهفت دەب0 و  دەب0.خو�ن��ژی م�شکی 

له زمان تائهو ڕادەيه که دووچاری زمان پهر�شانی دەب0. 
 دەکهوێ.

 

 

  



 

 

  چا+کی ئهدەبی

  يهکهم د��ی يهکهم هۆنراوەی تۆماس ئاوا دەست پ�دەکا:

ئازاد له گ�ژ وخولی  ڕاپهڕين له خهوندا بازدانی چهترباز�که،«
  »ههناسهب�دا

رەوە به  ١٩٥٤کاری هۆنهری تۆماس ت�انست�ۆم�ر له سا3ی 
ههوە3ين دەفتهری هۆنراوەی به ناوی  جدی دەست پ�دەکا.

ب�ته ج�گای سهرنجی دەچاپ و بWو دەب�تهوە. » هۆنراوە١٧«
ڕەخنهی له سهر  .نووسهران، هۆنهران و ڕەخنهگرانی ئهدەبی

رێ و سهنگ و سووک دەکرێ. دواين هۆنراوەشی له دەنووس
دەگاته دەستی هۆنراوە » مهته3ی مهزن«دا به ناوی  ٢٠٠٤سا3ی 

ز له هۆنراوە نووسين ناه�ن0. به"م ادۆستان. بهو کهنهفتييهش و
پوختهيه د3ی خۆی ڕازی دەکا. و کورت به نووسينی هايکۆ، که 

هه3بهته له ن�وبهر ئهو دوو کت�بهدا دەيان کۆپله کۆهۆنراوەی 
کت�بهن و ئ�ستا  ١٤جهم رکه سهديکهش چاپ و بWو بوونهتهوە. 

هک له يکۆی هۆنراوە و پهخشانهکانی به ش�وە�کی ڕ�ک و پ�ک 
 Dikter« ٢٠٠٤ – ١٩٥٤ناوی هۆنراوە و پهخشان  بهرگدا به

och Prosa 1954-2004 « ،ههر لهو ب�جگه له وەش تۆماس
سا"نهی چاالکی ئهدەبيدا، هۆنراوەی هۆنهرانی نو�خوازی 

 Robrt جيهانی دەکاته سو�دی. بۆ نموونه ڕۆبرت بالی

Bly هۆنهری ئهمريکايی که پهيوەندی دۆستانهيان پ�کهوە
ديارە ڕۆبرت بالی ش هۆنراوەی تۆمانی وەرگ��اوەته  ههبووە.

  هر زمانی ئينگليسی ئهمريکايی س



 

 

  تايبهتمهندی هۆنراوەی تۆماس 

تۆماس ت�انست�ۆم�ر يهک�که له هۆنهرە نو�خواز و مۆد��نهکانی 
تۆماس لهوەدايه هۆنراوەی تهمی سو�د. تايبهتمهندی  ٢٠سهدەی 

که ئهو سهبک يان ستايلی تايبهت و سهربهخۆی، خۆيی ههيه. 
. کهچی دە�نه بهر چاو کارهۆنراوەی تۆماس، به ڕوا3هت سا

ئهگهر ل�ی وردبيتهوە لهگهڵ چهن اليهنه بوونی هۆنراوەکان ئاشنا 
نهه�ن�کی ەخنهگران دە�3ن هۆنراوەی تۆماس يان وەکوو ڕدەبی. 

له ن�وەرۆکی خويدا شاردوەتهوە. کهچی سادە و سروشتی، 
ماس تۆپهيام�ک ڕادەگهيهن0 که له ناخی خو�نهردا ج�گير دەب0. 

ک�ش و سهروای هۆنراوە. ئهو هۆنراوەی تغزەلی گوێ نادا به 
وەال دەن0. ن�وەرۆکی هۆنراوەکانی ئهوەيه که له ڕ�گای 
بهکارگيری م�تافۆڕەوە، پهيوەندی ن�وان دنيای دەروونی مرۆڤ 
لهگهڵ دنيای دەرەوەيی پ�کد�ن0. ڕەنگه ئهزموونی کاری تۆماس 

ب0 که حهز و سۆزی مرۆڤ بۆالی  وەکوو دەروونناس، هۆ�ک
خه"تی رۆڤ خۆی، سروشت و ئهشيا ڕادەک�ش0. کات�ک که م

ڕايگهياند که  Peter Englundنۆب�ليان دايه، پ�تر ئ�نگلوند 
خه"تی ئهدەبی دەدەن به تۆماس، ئهنگيزەی ئهو ب�يارەی 

 تۆماس«نۆب�لی ئاوا ڕاگهياند ئهدەبی ڕ�کخراوەی کوم�تهی 

ڕوون  او وت�انست�ۆم�ر، له هۆنراوەکانيدا به ش�وە�کی ت�کچ�ژ
و زالل، ڕوانگه�کی نوێ له پ�ش چاوی ئ�مه نيشان ئهدا بۆ 

  »ڕاستی ژيان

 

  



 

 

  تۆماس و موزيک

دە�3ن تۆماس ههر له مندا3ييهوە خوليای مووزيکی له وەکوو 
 ديارە دەچ�ته کا3کا3هی موزيکی له دەرووند ههبووە.سهردا بووە. 

پيانيست�کی ل�زان و تۆماس ف�رگهی مووزيک و ف�ر دەب0. 
دوای ئهوەی که کهنهفتيش دەب0 و دەستی ڕاستی له  ل�هاتوو بوو.

بهچپدەستيش پيانۆ ل�دەدا. له شهوی جهژنی  یکار دەکهوێ. کهچ
ا. ڕ�وج0 دەک نۆب�لدا، به تهنيا دەستی چپ پيانۆنهوازيکی به

زۆريهک له ئاههنگسازەکانی خۆيی، له سه هۆنراوەکانی مۆ 
 ٢٠١١اوە. ههر له سا3ی مووزيکی کالسيک و جاز ئاههنگيان دان

دا که خه"تی نۆب�لی پ0 دەبهخشرێ. ئهندامهتی شانازی کۆڕی 
مووزيکی ئاکاد�ميای پاشايهتی پ0 دەبهخشدرێ. ئهنگيزەی به 
ئهندام کردنی تۆماس ئهوە بووە که کهمتر هۆنهر�کی هاوسهردەم 
توانيويهتی هاوزايه3هيی و خزمايهتی هۆنراوە و مووزيک بهو 

 دی نزيک کاتهوە. تۆماس دەيان خه"تی ئهدەبی وش�وەيه له يهک

هونهری و چاالکی مووزيکی خه"ت کراوە، له ههمووشيان 
يه که تۆماسی کردوەته  ٢٠١١با"تر خه"تی ئهدەبی نۆب�لی سا3ی 

 کهسايهتيکی جيهانی.

  

  

  

  



 

 

  که هۆنراوەکانی بهکهم به کوردی؟ بووی من چی ئهنگيزە

» ت0 ڤ0« شاشهیه ڕوول ٢٠١١د�سامبری  ١٠ئ�وارەی 

 . پرۆگرام دابهشکردنی خه"تی نۆب�لیتهماشام دەکرد دانيشتبووم.

هکيان خه"ت که بانگ دەکران بياتی نيشان ئهدا. ئهو کهسانهیئهدە
 دسو� ی»شا  Carl XVI Gustafکاڕل گوستاوی« له دەستی

دەچهمانهوە. نۆبهی تۆماس قهف�ک  شاداخزمهت له ، رنوەرگ
الی ف�ک بۆر هات. پ�م سهير بوو که شای سو�د قه�ت�انسترۆم

  Alfred Nobelیداليا و نهقشو�نهی ئا3ف��د نۆب�لم� .چهماوە ئهو

 شادمانييکی له، خۆزانينبه 0بهب. و ماچی کرد تۆماس ستەد دا

ڵ لهگه ،چوومه ما3ی ئهند�شهوە دا.ڕادە بهدەر له گيانمدا شهپۆلی 
ڕۆژنامه و گۆڤاری  . من زۆر جار لهزەينی خۆم ڕاو�ژم کرد

. خو�ندبووەوە رم�يدا هۆنراوەی تۆماس ت�انست�ۆمدسو� ئهدەبی

وەرگ��مه سهر زمانی  هۆنراوەکانیکه  نهبوو مئهنگيزە به"م
 بووە ئهنگيزە. سههنهيهی ئهو ئ�وارەيهئهو  کوردی. کهچی

 فرۆشی ومه کت�بوچوبهيانی  بهڕاستی تهواو ههژاندمی. بۆ

 .ک�ی مت�انست�ۆم�ر کراوەکانی تۆماسچاپ  سهرجهم کت�به

ئهرکی ڕۆژانه، له  و دوای کارئ�واران و شهوانه، ئ�ستا 
 هۆنراوەکاندادەنيشم ئههۆن و له سهرخۆ  وەتاقهکهمداگۆشهيکی 

گيانم بههژ�ن0 دياری ب0 و بهد3 مهۆنراوەيک ههر. دەخو�نمهوە
ههالجی دەکهم و له زەينمدا م. دوايه دەگهڕ�مهوە سهری، دەکه

 دەب0 جا، چی ل0 دەکهو�تهوە، ئاکامی چۆندەيه�نمه سهر کاغهز. 

 ی�ککۆپلهکراوە تا ئ�ستا، پ�م .با خو�نهر خۆی سهر پشک ب0
ڕاستهوخۆ له  ،ر�له هۆنراوەکانی تۆماس ت�انست�ۆمهه3بژاردە 
جا، خو�نهر يان  .سهر زمانی کوردی مهوەرگ��سو�دييهوە 



 

 

ارە ديڕەخنهگری کورد زمان چۆنی ت�دەگهن و چۆنی ل�کدەدەنهوە 
  خۆيان سهرپشکن.که

  

تۆماس ت�انست�ۆم�ر خۆی ڕای وايه که هۆنراوە له وەرگ��اندا 
 کهرەسهی سهرەکی هۆنراوە زمانه. له دەست دەردەچ0. چونکه

ههر زمان�کيش تايبهتمهندی خۆی له فهرههنگی خۆی 
هۆنراوە له زمان�کهوە ڕاگو�زان بۆ زمان�کی ديکه، وەردەگرێ. 

پ�کد�ن0. هونهری وەرگ��  هۆنراوە�کی نوێ يان مهتن�کی نوێ
ی زمانی زگماکی دوور نهکهو�تهوە. لهوەدايه که له ڕەسهنايهت

هۆنراوە وەرگ��ان ههر ئهوە نييه له زمانهوە ڕاگو�زرێ، به3کوو 
ی بهخر�ته بهر ئهوەيه که به فۆڕم و زمان�کی ديکه ن�وەرۆک

جا، هيوادارم که توانيب�تم ئهم  چاوی خو�نهری زمانی مهبهست.
  ئهرکه گرانهم به جوانی به ئهنجام گهياندب0.

ئهو زانياريانهی که له بارەی تۆماس ت�انست�ۆمرەوە، ل�رەدا 
نووسراوە له سهرچاوی نووسراوەکانی تۆماس خۆی و ئهوەی 

 کهسانی دەيکه نووسيويان وەگيراوە. 

  

  

  

 



 

 

  تۆماس ت�انست�ۆم�رنووسينی  ،لووتکهی هۆنراوه

  ، ريمیحمان سۆفی کهرگ��انی رهوه

  2015پاييزی 

  

  

  لووتکه

  له با3هخانهی وەکوو چنينی ناسکدا،

  سهردەکهون. ههنسهب�ک0 ئاسانسۆڕەکان به

  ئهم�ۆ ئهسفا3تی شهقام گيانپ�ووک�ن دەب0

  نيشانهی هاتووچۆ پ�Tويان داخستووە

  کشاوە کو�ستانی ههوراز بهرەو ئاسمان

  لووتکه دوای لووتکه س�بهر�کيان نييه

  ئ�مه بۆ ڕاوی تۆ بهرەو پ�ش دەف�ين

  ن�وان هاوينهوە بهرەو سينهماسکۆپله 

  بهشهودا وەکوو پاپۆڕ لهنگهر دەگرم

  به چرايکووژاوەوە، به مهودا�کی ن�ونجی

  خزمهتکارەکان و کاتهکداله ڕاستيهوە، له

  .دا، خهريکی د3دارينله پارکهکان له دەشت،


