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 ئەحمەد ڕەزا

ێ گوێ لە گۆرانییەیک ن بەیادماندا ئەگوزەرێ و ئەیڵێینەوە، ڕاستەوخۆ ، یائەگرین کات 

ێ بە جۆش یان غەمبارت  هەست ، هەستکردن ت  ێ
ژ لە تێک ئەمانخرۆشێن   

، وەک ئەوەی چێێ



  ببێت وەرگرینیەکێک لە پێداویستیە گرنگە بیۆلۆژییەکان دەسکەوتن  
.. و غەریزەیەکمان تێێ

ژ وەرگرتن و گوێگرتن لە موزیک یان گۆرانییە، لە کۆمەڵە بازنەیەیک دەماری مێشکەوە   
ئەو چێێ

نەوە بۆ ئەو بازنە دەمارییانەی  کسەرچاوە ئەگرن، کە لێکۆڵەرە فسیۆلۆژییەکات  مێش ڕ  
ئەیگێێ

، بە تێپەڕین بە مێشک، کە بەشدارت  ئەکات لە هەڵسەنگاندن و هاندان و پاداشن  مێشک

چەند کەناڵێکدا، ئەمەش واتە ئەو گۆرانن  و میوزیکە ئەو بازنانە چاالک ئەکەن، بە جۆرێک  

کردنێیک فسیۆلۆژت  تر.. لە ئێستاشدا    
کە مرۆڤ هەست بە خۆشن  بکات، تەواو وەک هەر تێێ

ۆپۆلۆژت  و بیۆلۆژییەکان، گەڕانە بەشوێن سەرچاوەی ئەو  
کاری سەرەیک پزیشکە ئەنێ 

لەسەر مێشکەو بەهۆیەوە چاالک ئەبێت و دەرەنجایم باشیشیان ارتێکردن و هاندانەی ک

 دەستکەوتووە. 

، ئەو کاریگەرێتیانەی لەسەر هەسن  مرۆڤ هەیە.. کەواتە پێش هەر گۆرانن  یان موزیک 

 شتێک یەکگرتنەوەیەت  لەگەڵ چەشن  ئەو بابەتەی لەگەڵ هەر کەسێکدا وێک دێتەوە. 

ئێمە لەم باسەدا، زیاتر ستایل و پێکهاتەی گۆرانییە.. بابەتەکەش دروست مەبەسن  سەرەکن  

 هونەرمەند عادل عەزیزە، کە بۆ ئەم باسە گۆرانن  " ناڵەی 
لەسەر تەواوی گۆرانییەکات 

، سەدیاریکراوە شەوگار" م باسەکە بە گشتن 
ا
 جەم گۆرانییەکات  ئەو هونەرمەندەیە. ر ، بەڵ

بۆ گوزارشتکردن لەو هەڵچوونە  و موزیک: ئامرازێکن گۆرانن  لە پێناسە دەروونزانییەکەیدا  

لە جۆرە دەروونییە  پیایدا تێپەڕ ئەبێت و جۆرێکندەروونییە جیاوازانەی مرۆڤ، کە 

، ، بۆ گوزارشتکردن پێکدێت ڕستەو دەستەواژە لە هەندێک ورتەی کاردانەوەو  کە  خۆڕسکەکات 

ی خۆی."  لە بێ 

ڕێکخراو.. میوزیک لە گۆرانیدا پابەندە بە  اوتنە بەشێوەیەیکگۆرانن  دەرپەڕاندت  دەنگ و ئاخ

، کە هەندێجار جنێ  میوزیک ئەگرێتەوەو  ژ  
 گۆرانیبێێ

ی
هەستە وتراوەکەوە.. واتە میوزیک و دەنیک

وتراوەکە، هەموو پێکەوە پابەندن و پێکەوە بەرهەمێک ئەگەیەننە دواپلەو کۆتات  و هەم ڕیتم 

او.   بەرهەمهێێ 

  بریتن   لە: ن  تایبەتمەندێتییە سەرەکییەکات  گۆران 

و " میلۆدی و گونجا* 
ا
ین ڕەگەزی بەربڵ و کێشەکان و تۆن و مەقام و پەیژە  نندگرنگێ 

 ە. ـ"، کە لە زانسن  میوزییک کوردیدا لەبری مەقاممیوزیکیەکان



ات  ڕیتم/تیمپۆو نوارو کرۆش و   
باڕەکان و * ڕیتم و ئەو چەمکانەی لەگەڵ خۆیدان، وەک خێێ

 .  
 وتن  میوزییک/ النطق الموسیق 

 . یان ڕیزبەندییەکەی خۆی، کە دواتر بایس ئەکەین. * جوڵەی دەنگ: قەراو جەواب. 

اوە میوزیکیەکە، لە زۆرباردا بە چەشن یان  ەکات  دەنگیی * سیفەتە  دەنگەکە بە چێ 
ی

ڕەنیک

 مرۆڤە،  ئەنارسێتەوە. 
ی

م ئەوی دەربارەی چینەکات  دەنیک
ا
ەند ناوچەیەکدا دابەش بەسەر چبەڵ

و کۆمپۆزەرەکان و شوێن و تەنانەت ئامادەت   ژ  
بوون و ئەو پۆلینکردنە ئامرازی گۆرانیبێێ

 وەرگریشە.. بەمجۆرەش دابەش ئەبن: 

 ژنان: 
ی

 دەنیک

１- soprano 

２- mezzo soprano 

３- contralto 

 دەنگە پیاوانەکانیش بەسەر چوار جۆردا دابەش ئەبن: 

１- countertenor 

２- tenor 

３- baritone 

４- bass  

 

فۆرمانس/ أداءئەم ڕوونکردنەوانە تایبەتن بە    
ەوە، کە لە ڕاستیدا یەکێک نییە لە  پێێ ژ ی گۆرانبێ 

بریتن   لە: ئاوازو ڕیتم و گونجاندن، یان ڕەگەزەکان ڕەگەزە بنەڕەتییەکات  موزیک و 

ین کاریگەرێتن  هەیەو بەالت  وەرگرەوە 
ژ گرنگێ   

 گۆرانیبێێ
ی

م دەنیک
ا
.. بەڵ ڕەگەزی هاوئاوازت 



ە " پێکهاتەی گۆرانییدا.  یەکەمینە لە  
و بە ئامێێ هەرچەندە هەموو ڕەگەزەکانیێ 

 "میوزیکییەکەشەوە ئەکەونە پێش وتن، لە دروستبووت  ماددە میوزیکیەکەدا

فۆرمانسەوەهیگڵیش لە بارەی    
دوو چەشن  هەیە، یەکێکیان پڕاوپڕی ئەو کارە  :ڕای وایە پێێ

ازێ   ئەدای خۆی ئەکا، کە ڕەنگڕێژ  کراوەو وەزیفەی سەرەکن  ئەو تەنها وتنەوەیەو لەوە بێ 

بەهیچ جۆرێک گوزارشت لە هیچ شتێکیێ  ناکات، هەرچی چەشن  دووەمە، هونەرمەندەکە 

تەنها بەو ئەدایە ڕازت  نابێت کە بۆی دیاریکراوە، بەڵکو لە گوزارشتە میوزیکیەکەوە نەک 

ئەیەوێت بە ڕێگە تایبەتییەکات  خۆی  خۆشیەوەتەنها لە مانایەوە، بەڵکو لە ماناکات  خودی 

م ئارۆن کۆبالندو دواتریش سەعید تۆفیق کە هەمان ڕای کۆبالندی 
ا
ژیان پەخش بکات".. بەڵ

فۆرمانیسهەیە، پێیانوایە "   
 پەیوەندت  بە سەبیک دەنگییەوە هەیە، پوختەی   پێێ

ژ  
گۆرانیبێێ

ی میوزیکی ژ  
یەوە ئەگەیەنێت، بە گونجاندت  چەمیک کردە میوزیکییەکە لە میانەی کردەی چێێ

ێت بۆ کارەکە" ە میوزیکیانەی بەکارئەهێێ   
 لەگەڵ ئەو ئامێێ

 



م تەکنییک هونەرمەند خۆی 
ا
ڕێک ئەخا، ئەوەش یەکێکە لە کە جووڵە دەنگییەکات    ،بەڵ

 هەیە، ئاوازەکە جوانێ  ئەکا بە ئەداپێکهێنەرە بنەڕەتیەکات  
ی

 گرنیک
ا

و شارەزات  خۆی لەوێدا ڕۆڵ

ێ   ئەوەی لە ڕەوت  بنەڕەت  ئاوازەکەش دەربچێت. ت 

" ی هونەرمەند عادل عەزیز، لە بنەڕەتدا ئاوازێیک شەوگاربۆ نمونە گۆرانن  " ناڵەی  

م لە وتنەوەو شێوازی ئەدا کردنیدا، بە جۆرێک جوانکارت  
ا
فۆلکلۆرت  ناوچەی لوڕستانە، بەڵ

ات  ئەو ئا ڕەخنەگر تیاکراوە، کە کەمێک ئەستەمە   
لە  هەڵبەت دیارەوازە بناسێتەوە.. بە خێێ

ناوچەی لوڕستاندا زۆرترین گۆرانن  و ئاواز لەسەر مەقایم " عەجەم" دانرابێت و ئییسژ 

و بە گوێرەی وتەی ە"ۆرانییە، لەسەر مەقایم " نهاوەندتیاکرابێت.. لە کاتێکدا ئەم گ

م ڕەخنەگرانیش وەک " محمد صابر عبید" یەکێکە لە مەقامە قورسەکان بۆ ئەد
ا
ا کردن، بەڵ

ێت.  ێ سوودی لێوەرنگێ   بۆ هەردوو جۆر لە گۆرات  شادو غەمگن   ئەیسژ

 

لەم گۆرانییەو زۆرینە ئەگەر نەڵێم تەواوی گۆرانییەکات  هونەرمەند عادل عەزیزدا، بە گشن   

ێتەوە، کە دروست پەیوەستە بە بارودۆچ  ژیات  خەڵکەوە..  جۆرێک لە غەمگینن  ئەبیێ 



و گۆرانن    
هەرچەند هەوڵ بدرێت دۆخەکە بە شێوەیەیک گاڵتەجاڕت  نیشان بدرێت و کاریکاتێێ

ێت، لە هەمانکاتدا ئەو هونەرمەندانەی لەگەڵ خەیم سەیروسەمەرە ی بۆ بەرهەم بهێێ 

نخەڵکیدا  ڕێچکە ڕاستەقینەکە ئەگرن و بە بیانووە جۆراوجۆرەکان لە خشتە ، یەکانگێ 

 نابرێن. 

، کە  ە بخوڵقێن    عادل عەزیزو شارەزات  لە لەرە دەنگییەکەیدا، ئەو ئەتمۆسفێ 
ی

ڕەنگە دەنیک

 خۆی بەردەوام وەرگر تویسژ شۆک 
ا

بکات و لەگەڵ بیستن  هەر گۆرانییەکیدا بەر واقییع حاڵ

م 
ا
بکەوێتەوە.. لە بوارە دەنگییەکەی خۆیدا زەخرەفەیەیک هونەرت  تەواوی بەکارهێناوە، بەڵ

یکن  ڕاستەقینە ئەبات، کە هیچ گرێ و   اردت  ماناوە، دەست بۆ شیعری لێ  ژ لە ڕووی هەڵێ 

ە لە پێکهێنەرەکات    گۆڵێیک تیانییەو وەرگر بە ئاسانن  لنێ   ێ ئەگات.. ئەمەش بۆ خۆی یەکێکیێ  ت 

یک هەڵئەبژێرێت، بنەماکات  ئەو  ێ شیعرێیک لێ  ، پێویستە کات  ژ  
گۆرانن  و کۆمپۆزەر یان گۆرانیبێێ

 جۆرە شیعرەش لەبەرچاو بگرێت. 

ەو بە زمانێیک شیعرت  باش و مانای سادە، چەمیک شەوگار ناڵەی  ، شیعری محمد پاکژی شاعێ 

ە ئەگەیەنێت، لەگەڵ ئاوازەکەشدا بە کارامەییەیک باشەوە، عادل عەزیز توانای حاڵەتەک

ێ  و هەم بیکاتە ڕووبەرێیک فراوان بۆ گەمەی لەرەو  بەسەر ئەوەدا هەبووە، هەم بیگونجێن 

 :  جووڵە دەنگییەکات 

 شەو کە ناڵەی زایم سەختم دەشت و کێو ئاوا دەکا

 یک باخ، سەفا دەکابولبویل سەرچڵ لە داخـــــا تەر 

ی ئەبرۆم  من کە دییل داوی زوڵف و زامداری تیی

 تۆم
ی

ی خاڵ
 
 بمکوژە نامەوێت بژیـــم دەروێشی ڕێ

 دەکەی؟ـتۆ کە ناپریس لە حاڵم بۆچییە وا زاری

شاهیــــــدن یارو یاوەران تۆ بریندام دەکـــــــەی.  

عادل عەزیز، ڕووبەری فراوانەو لە گۆرانییەکانیدا جیاواز نیشات  ئەدات تا ئەگاتە  چین  دەنگن  

م بەپنێ  پێداویستن  ئاوازەکە، لە   bassئاسن  تینۆر، لە سەرەتاوە وا ئەنارسێت کە 
ا
بێت، بەڵ

دا، چینیێ  بەر گوێمان ئەکەوێت  گۆرانییەکات  " کۆنە هەواران و مەخلوق و لەییل و هەندێکیێ 



. ن ئەو هەستەشمان الدروست ئەکاتەوە، کە تەواوی گۆرانییەکات  ئەوی گرتووەتەوە. و هەما

ەیشن/ ارتجال ی هونەرمەندەکەوە هەیە، کە لە هەندێباردا  ۆڤێ   ئەمەش پەیوەندی بە ئیمێی

پەنا ئەباتە بەر پاشخات  ئاوازی خۆی کاتێک ڕێچکەو ڕستەکات  ئاوازەکە پێکەوە ئەبەستێتەوە، 

چونکە کۆمپۆزەر/ "ئاوازدانەر" لە توانایدا نییە بە تەواوەت  مەودای دەنگە رسوشتییەکان " 

 جوانکارت  کەسن  خۆی لە ئاوازە بڕیار 
ژ ئەبێتە هۆی دەرخستن   

، بەوجۆرە گۆرانیبێێ ێ بچەسپێن 

لەسەردراوەکەدا.. بەهۆی ئەوەشەوە کە لە گۆرانن  کوردییدا دووبارە کردنەوە زۆرە، 

و ئەتوانێت ڕووبەرێیک بە ژ  
لە دینامیکیەت   رفراوانێ  هەیە بۆ دەرخستن  تەکنییک گۆرانیبێێ

ینکردن و زەخرەفەی ئاوازەکە، بە پشوودرێژییەوە کار بکات" عادل  گوزارشن  دەنگن  و شێ 

فۆرمانس وەرگرتووەو بە کۆی    
عەزیز بەم چەشنە سوودی لە مەوداکات  ڕووبەری وتن و پێێ

، لە دەرەوەی ئەو کۆدەن گییەدایە، کە گۆرانن  کوردی وەک بنەمایەک سەقامگێ  گشتن 

 وەریگرتووە. 

م ئەکات و    خۆم، لەگەڵ هەر گۆرانییەیک عادل عەزیزدا، شیعرەکەی گۆران داگێ 
ا

بەشبەحاڵ

 هەندەکات  ژیان ئەکەومەوە: لە حوزن و ماتەم و بەر تەواوی ڕە پڕ ئەبم

  بە
 

  و دەست شێوەی و زەرد رەنیک
ی

 ــشدەروێـ کزا، شمــشاڵ

 بـێ ماتەم و حوزن سەراسەر ببیەم بەستەیەک کرد حەزم

 حەرسەتـکێـش عومرێیک هەیــــــکەیل کرد بەدیم سیماتا لە

  بەختــت کــــە دیارە وەهــا
 
 !بــــێ خەم بولــبویل ئاشـــیاێ

 ـــــ گۆران ــــــ

 عادل عەزیز، لە قەرارو جەوابدا بە ڕەوانن  جنێ  
ی

خۆی کردووەتەوەو وەرگر هاوسەنگ  دەنیک

گەی لە گۆرانن  کوردیدا ئەکاتەوە لەگەڵ ترپەو ئاراستەکات  گۆرانییەکانیدا، لەبەرئەوە پێ

ە.   جێگێ 

ە لە پێداویستیەکات  سەردەم و ئەبێتە پێکهێنەرێیک الوەکن     کلیپ کردنیش بۆ خۆی یەکێکیێ 

لە گۆرانن  تەلەفزیۆنیدا.. لە هەردوو گۆرانن  " کۆنە هەواران و مەخلوق" دا کلیپەکان لە 

ات  سەرنج لەسەر خۆیان کۆئەکەنەوە، بەو هیوایەی لە   
ئاسن  نوێگەریدان و بە خێێ

 ناریۆی گۆرانییەکات  ببێتە بەشێک لە گرتە سینەماییە مۆدێرنەکان. داهاتووشدا، سی
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