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سهردەمی رۆمانتيك
ئاخيم فۆن ئارنيم )(Achim von Arnim

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٢٦ی ژانويهی  ١٧٨١له شاری برلين دايك
بووە و ڕۆژی ٢١ی ژانويهی  ١٨٣١له ويپ رسدۆرف ""Wiepersdorf
کۆچی دوايی کردووە .له بواری زانستی سروشتی و بيرکاريدا دەرسی
خو ندوە و سا ی  ١٨٠١لهگهڵ بر نتانۆ " ١٧٧٨) "Brentanoتا ،١٨٤٢
نووسهری ئا مانی( ناسياويی پهيدا کردووە .سا ی  ١٨١١لهگهڵ ب تينا
" "Bettinaی خوشکی بر نتانۆ زاماوەندی کردووە.
ﺑﺮنتانۆ ﮐﻠ ﻤﻦ ""Brentano, Clemens

نووسهری ئا مانی ڕۆژی ٩ی مانگی نۆههمی سا ی  ١٧٧٨له
ئ رنتبرايت شتاين " "Ehrenbreitsteinله دايك بووە و ٢٨ی حهوتی ١٨٤٢
له ئاشافنبۆرگ " "Aschaffenburgکۆچی دوايی کردووە .له بواری
پزيشکيدا دەرسی خو ندووە و له سا ی  ١٨٠٠بهوﻻوە له بواری ئهدەبيشدا
چاﻻکی بووە.
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"ئاخيم فۆن ئارنيم" و "برنتانۆ کل من" وەك وەچهی نو ی سهردەمی
ڕۆمانتيك ،شيعر و نووسراوە ئهدەبييهکانيان له ناو ئا ماندا ناودار بوون.
وەك زيندووکردنهوەی سهردەمی سهدەکانی ناوەڕاست خۆيان به
کۆکردنهوەی کارە ئهدەبييه کۆنهکانی ئا مان و ئورووپاوە خهريك کردووە.
ئهو دوو نووسهرە بۆ يهکهم جار له شاری گۆتينگن ""Göttingenی ئا مان
لهگهڵ يهکتر ئاشنا بوون .له سا ی  ١٨٠٤تا  ١٨٠٦به دووقۆ ی کاريان
لهسهر چ رۆک ك به ناوی "کوڕی شاخ سيحراوی" ) Des Knaben
 (Wunderhornکردووە .له پهنا ئهوەشدا ئارنيم له شاری هايدلب رگ
ڕۆژنامهيهکی به ناوی " 40"Zeitung für Einsiedlerب و دەکردەوە که
برنتانۆش له کارەکانيدا يارمهتی دەدا.
کات برنتانۆ کۆتايی به کارە بازرگانييهکهی ه نا ،پ ش ئهوەی کاری
ئهدەبی بکا ،له بواری پزيشکی دا دەستی به خو ندن کرد .له شيعرەکانی
داهاتويدا کت بيکی به ناوی عاشقانی تاجی گوڵ " den Romanzen vom
 "Rosenkranzکه له ن وان سا نی  ١٨٠٢تا  ١٨١٢نووسيبوونی ،پ کهينا
که لهو دا هونهر و م ژوويهکی تايبهتی چيرۆک گ ڕانهوەی خو قاندوە
).(١٨١٧
ئارنيم خو ندنی له بواری زانستی سروشتی و بيرکاريی دەست پ کردووە
و له پهناشيدا لهسهر کاری نووسهريی بهردەوام بووە .لهگهڵ نوسراوە و
شيعر و ڕۆمانی تهواو نهکراوی "پار زەرانی تاج" )Die Kronenwächter
سا ی  ،(١٨١٧خۆی به کاری ئهدەبی ديکهشهوە خهريك کردووە.
"کوڕی شاخ سيحراوی" له  ٩٣٣ﻻپهڕەدا چاپ کراوە و به ش وازی
کت بی ڕۆمانتيك نووسراوە .ئارنيم و برنتانۆ له هاوينی سا ی ١٨٠٥
ناوەڕۆکی سهرەکی ئهو کارە ئهدەبيهيان دەست پ کرد .له شارەکانی
هايدلب رگ و کاسلی ئا مان ت کستی شيعری عاشقانه ،تهسنيف و پهخشانی
ئهو نووسراوەيان له سهرچاوە کۆنهکان کۆکردەوە و يهکهم دەقی ئهو
 40له مانگی ئاوريل تا ئاگوستی سا ی  ٣٧ ١٨٠٨ژمارەيان ب و کردۆتهوە.
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کت بهيان له سا ی  ١٨٠٦دا چاپ کرد ،که پ شکهش به گوته کرابوو.
پ شوازی خو نهران لهو کت به بووە هۆی هاندانی ئهو دوو نووسهرە بۆ
کارەکانی داهاتوويان.
ناوەڕۆکی کت بی "کوڕی شاخ سيحراوی" پ کهاتووە له چيرۆك ،م ژوو،
کاری دەستی ،کاری ڕۆژانه و شيعری کۆميك .نيزيکهی  ٧٠٠ت کستی ناو
کت بهکه ،شيعر و نووسراوەی عاشقانهی مهحبووبی سهردەمی ڕۆمانتيك
پ ک د نن ،که کليساکان ،ئاههنگ و شيعری خۆشهويستی ،مهته ی
م ژوويی ،شيعر بۆ سوا کهر و سهرباز ،شيعری کۆچ و زۆر شتی تريش
له خۆ دەگرن.
له پهنا شيعری نهتهوەيی ) ١٧٧٨تا (١٧٧٩ی يۆهان گاتفريد و يۆهان
گاتفريد ه ردر ) ١٧٤٤تا  (١٨٠٣و شاعری ئينگليزی تۆماس پرسی
" ١٧٢٩) "Thomas Percyتا  ،(١٨١١وەك هاندەر و سيمبول ك بۆ ئهو
دوو نووسهرە ،که کيان له ت کست و نووسراوی نيزيك به ١٤٠
سهرچاوەيتريش وەرگرتووە .ئهو کارە ئهدەبييه له س پهرتووك پيکهاتووە
و له م ژووی ئهدەبی ئا ماندا ج ی تايبهت به خۆی بۆ تهرخان کراوە.

در ژەی ههيه...
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