عەباسی كەمەندی..

ژیانێك هاوتای مردن و
مردنێك چەشنی ژیان

ئا :وشیار ئەحمەد ئەسوەد

چونكــە مامۆســتای حــەوت هونــەرە ،بگــرە
زیاتریــش ،بوێرییەكــی ڕژدی دەوێ تــا بتوانــی
قســەی لەســەر بكەیــت ،یــان شــەنوكەوی
بەرهەمەكانــی هەمــوو ئــەو بوارانــە بكەیــت كــە
ئــەو تێیانــدا مامۆســتایە ،بــێ گومــان لــەو دنیــا
هونــەری و ڕۆشــنبیرییەدا ســەدان بەرهەمــی
جۆراوجــۆری پێشــكەش كردوویــن كــە پێویســت
دەكات بــۆ هەریەكێكیــان قســەی جیــاواز لــەوی
ترمــان هەبێــت .ڕاســتیتان دەوێ منیــش ئــەو
بوێرییــەم تێــدا نییــە بتوانــم بــە ئاســانی نیشــانەكان
بپێكــم ،بۆیــە ئــەم نووســینەیش تەنیــا وەك
وەفادارییــەك بــۆ ئــەو كەســایەتییە وەربگــرن.
عەباســی كەمەنــدی وەك هونەرمەنــد و
ڕۆشــنبیرێكی داهێنــەر ،ناوێكــە ســەرجەم ســنوورە
دەســتکردەكانی كوردســتانی بڕیــوە و دەگمەنــن
ئەوانــەی بــەو نــاوە ئاشــنا نیــن و وەك هونەرمەنــد و
مامۆستا نایناسنەوە .زۆری لەبارەوە باڵو كراوەتەوە،
هــەر یەكــە و بــە جۆرێــك ،بــەاڵم لــە هەڵســەنگاندن و
ڕەخنەكانــدا ،شــتێك نابینــی جیــا لــە بەرهەمــی بەپێــز
و هەڵوێســتە ئەرێنییــەكان .بــەم دواییــە دوو كتێبــی
تریــش كــە لەالیــەن ڕۆژنامەنووســی دیــار بەرهــەم
عەلــی لەبــارەی (كەمەندی)یــەوە چــاپ و بــاو
كراونەتــەوە ،بــەوەش خەرمانــی نووســینی لەبارەیــەوە
دەوڵەمەندتــر كــردووە ،پێشــتریش لــە ژمــارەی 182ی
گۆڤــاری «ڕامــان» دیمانەیەكــی چــڕی لەگــەڵ
بــاو كراوەتــەوە كــە نووســەر و ڕۆژنامەنــووس ئــازاد
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عەبدولواحیــد لەگەڵیــدا ســازی داوە ،بۆیــە منیــش
لــە دەرەوەی نووســینەكانی تــر ،لەســەر ئــەو دوو
كتێبــەی بەرهــەم و دیمانەكــەی «ڕامــان» دەوەســتم
كــە دەرگــەی زۆریــان كردووەتــەوە و قسەوباســی
زۆرتــر هەڵدەگــرن ،بــەاڵم وەك دەســتپێكێک دەمــەوێ
بڵێــم ئــەوەی دەینووســم ،خوێندنــەوەی كتێبــەكان نییــە
ئەوەنــدەی كۆكــراوەی ئــەو ســەرنجانەیە كە مەبەســتمە
بیانخەمــە ڕوو و ئەگــەر بتوانــم ،لــە دووریشــەوە بێــت
گوڵێــك لەســەر گڵكــۆی عەباســی كەمەنــدی دابنێم.
ئــەو دوو كتێبــەی بەرهــەم عەلــی كــە یەكیــان بەناوی
(حەكایــەت و هەدایەت)ـــە فیلمنامــەی حەكایەتــی
كۆنــی كــوردی كــە كەمەنــدی خــۆی حەكایەتەكانــی
لــە ناوچەكانــی ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان كــۆ
كردووەتــەوە .ئــەوی تریشــیان بەنــاوی (مامۆســتای
 7هونەر)ـــە كــە ئەمەیــان دیمانەیەكــی ڕژدە لەگــەڵ
عەباســی كەمەنــدی و بەرهــەم عەلــی خــۆی ســازی
داوە .لــەو دیمانەیــەدا كەمەنــدی هەندێــك شــتی
بــاس كــردووە ،بــۆ ئێمــە و هەوادارانــی خــۆی
نامــۆن و بــۆ یەكەمیــن جاریشــە ئاشــكرایان دەكات.
بــۆ نموونــە جــۆر و ســتایلی میلۆدیــی گۆرانــی

«ســەبری گوڵفــرۆش» كــە یەكێــك لــە گۆرانییــە
زۆر ناودارەكانــی ئــەو هونەرمەندەیــە ،یــان دنیابینی
كەمەنــدی خــۆی بــۆ ژیــان و مــردن و شــتگەلێكی
تریــش .ئــەو ئاشــكراكردنانە وا دەكــەن وردتــر بچینــە
كرۆكــی بەرهــەم و بۆچــوون و هەڵوێســتەكانی،
خۆزگــە بتوانــم دەرەقەتــی بێــم و بارتەقــای بــااڵی
خــۆی لێــی بدوێــم.
بەرلەوەی قسە لەسەر كەمەندی و هونەركارییەكانی
بكــەم ،بەالمــەوە گرنگــە ڕووناکییــەك بخەمــە ســەر
ئــەو ڕۆژنامەنووســەی كتێبەكانــی ئامــادە كــردووە و
دیمانەكــەی لەگەڵــدا ســاز كــردووە.
ســازدانی دیمانــە لەگــەڵ هونەرمەنــد بەتایبەتــی
ئەگــەر هونەرمەندەكــە لــە ئاســتێكدا بــااڵ و داهێنــەر
بێــت ،ئەســتەمە ڕۆژنامەنووســێكی ئاســایی
بتوانــێ شــتە شــاراوەكانی پــێ ئاشــكرا بــكات،
بــەاڵم بەرهــەم عەلــی چونكــە وەك ڕۆژنامەنــووس
لەالیــەك لــە ڕووی ڕۆشــنبیرییەوە خاوەنــی
داتاگەلێكــی فرەیــە لــە زۆربــەی بوارەكانــی هونــەر
و ڕۆشــنبیری و داتاكانــی تــر ،لەالیەكــی تریشــەوە
چونكــە لــە نزیكــەوە چاودێرێكــی ڕژدی بەرهەمــە
جۆراوجۆرەكانــی كەمەنــدی بــووە و وەك عاشــقێك
لــە بەرهەمــەكان و خــۆی ڕوانیــوە ،ئاســانتر
توانیویەتــی بیهەژێنــێ و قســەی پــێ بــكات.
ئەمــە لەكاتێكدایــە وەك بەرهــەم عەلــی خــۆی
لــە كتێبەكانیــدا باســی دەكات ،دنیــای كەمەنــدی
دنیایەكــی پــڕ لــە گۆشــەگیری بــووە ،بــەاڵم ئــەو
ڕۆژنامەنووســە لــە ژێــی گۆشــەگیرییەكەی داوە
و ئــەو میلۆدییانــەی بــە ئێمــە پێشــان داوە كــە
یەكەمیــن جــارە دەیانبیســتین و پێیــان ئاشــنا دەبیــن،
بۆیــە دەڵێــم هــەر هونەرمەنــد ،یــان ڕۆژنامەنووســێك
لەهــەر ئاســتێكی هونەریــدا بووبێــت و دیمانەیــان
لەگەڵــدا ســاز بكردایــە ،ئەســتەم بــوو بتوانــن بــەو
شــێوەیە كەمەنــدی بدوێنــن و نهێنییەكانــی پــێ
ئاشــكرا بكەن و شــاراوەكانی پێ دەربخەن .لەگەڵ
هەمــوو ئەمانەیشــدا چونكــە بااڵیــی كەمەنــدی لــە
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ڕووی هونــەری و ڕۆشــنبیرییەوە لــە ئاســتێكی
فرەبااڵیــە ،پێــم وانییــە (بەرهــەم عەلــی)ش بــۆ
پێشــاندانی كەمەنــدی بــۆ ئێمــە لــە خــۆی ڕازی
بووبێــت ،وەك چــۆن گوتوویەتــی هیــوای دەخواســت
چەنــد جارێكــی تــر لەگــەڵ ئــەو هونەرمەنــدە
دابنیشــێ و بیدوێنــێ.
ئەگــەر بــە موجامەلــەی وەرنەگــرن ،ڕۆشــنبیر و
ڕۆژنامەنووســی تریــش هەبــوون و ئێســتەیش هــەن
كــە توانایــی ڕۆشــنبیریی گشــتییان لــە ئاســتێكدا
بــووە كــە دەتوانــن لــە دیمانــەدا بەئاســانی بچنــە
نــاو قوواڵیــی كەســایەتییەكە و زۆر شــتی پــێ
ئاشــكرا بكــەن .نموونەیــان مامۆســتایان مەحمــوود
زامــدار و ئــازاد عەبدولواحیــد كــە دوو نووســەر
و ڕۆشــنبیری كــوردن ،پێشــتر دەیــان دیمانەیــان
لەگــەڵ هونەرمەنــد و ڕۆشــنبیران ســاز كــردووە
و لــە ڕێگــەی گۆڤــاری «ڕامان»ـــەوە پێشــانی
ئێمەیــان داوە ،لەناویانــدا چەنــدان شــتی نهێنــی و
شــاراوەیان پــێ ئاشــكرا كــردوون كــە بــۆ ئێمــە نامــۆ
بــوون .وەك ئــەو دیمانەیــەی ئــازاد عەبدولواحیــد
لەگــەڵ عەباســی كەمەنــدی ســازی داوە كــە وەك
ســەرچاوەیەك دەتوانیــن بــۆ ئــەم نووســینە ســوودی
لــێ وەربگریــن .لەگەڵیــدا دەڵێــم بــڕوا ناكــەم تــا
ئێســتە لــە ئاســت مامۆســتایی كەمەنــدی لــە
بــوارە هونــەری و ڕۆشــنبیرییەكان ،كەســێك هەبــێ
بارتەقــای بــااڵی ئــەو هونەرمەنــدە ،پاڵتۆیەكــی بــە
بــااڵی بــەرزی ئــەو درووبــێ .ڕەنگــە لەبــەر ئــەو
گۆشــەگیرییەی بووبــێ كــە بەئاســانی نەدەكەوتــە
قســەكردن .منیــش كــە لێــرەدا ئــەو بوێرییــەم بەخــۆم
داوە منجەمنجێكــی لەبــارەوە بكــەم ،ئەســتەمە
بتوانــم خــۆم بــە بــااڵی ئــەودا هەڵبواســم ،بۆیــە
هــەوڵ دەدەم لــە دەرەوەی موجامەلــەی تــەڕ و تــازە
و خۆدەرخســتن ،وردە ســەرنجەكانم بخەمــەڕوو.
حــەز دەكــەن بڵێــن وڕێنــە ،خــۆ ئەگــەر ورێنەیــش
بێــت ،ئــەو بوارانــەی كەمەنــدی كاری تێــدا
كــردوون ،لــەوە زیاتــر دەهێنــێ كــە بتوانــی بــە

نووســینێك هەڵســەنگاندن بــۆ دنیــای داهێنانــی
ئــەو هونەرمەنــدە بااڵیــە بكەیــت.
وەك چۆن كاتێك واقیع و خەیاڵ ئاوێتەی یەكتر
دەبــن ،ئــەو گۆشــەگیرییەی لــێ دروســت دەبــێ كــە
ئــاكام عەباســی كەمەنــدی لــە ڕێگەیــەوە داهێنــان
دەكات ،داهێنانێــك ئەســتەمە هــەر داهێنەرێكــی
ئاســایی پــەی پــێ ببــات .بۆیــە هەرچــی لەبــارەوە
بنووســم ،هەمــان ئــەو ئاســتە دەنوێنــێ كــە پێشــتر
بــۆی كــراوە و نووســراوە ،بۆیــە منیــش بــە وردە
خەیــاڵ و ئــەو واقیعــەی لــە داهێنانــی ئــەو
هونەرمەنــدەی دەبینــم ،وا تێــی گەیشــتووم و
ئاوایــش وڕێنــەی بــۆ دەكــەم:
ئێمــە وەك زۆرینــە لــە ســەرەتا و تــا ئێســتەیش
عەباســی كەمەنــدی وەك گۆرانیبێــژ و ئاوازدانــەر
دەناســین ،گۆرانیبێژێــك كــە لەگــەڵ ســەرجەم
بەرهەمەكانیــدا دەمانخاتــە دنیــای ســەماوە،
زۆرجاریــش دنیــای گریــان ،بــە جۆرێــك یــەك
گۆرانیــی ئــەو هونەرمەنــدە نابینــی بــە فراوانــی
نەچووبێتــە نــاو خەڵــك و وەرنەگیرابــێ ،بــەاڵم
ڕاســتییەكەی وەك دەســتپێك ئــەو بەرلــەوەی
گۆرانیبێــژ بووبــێ ،نیگاركێــش «شــێوەكار» و
شــاعیریش بــووە ،لەوەیــش زیاتــر چیرۆكنــووس
بــووە ،دواتــر خولیــای كەوتووەتــە ســەر گۆرانیگوتن
و یاریــی لەگەڵــدا كــردووە .كەمەنــدی وەك خــۆی
لــە دیمانەكــەی (بەرهــەم عەلــی)دا دەڵــێ ،لــە
1952دا لــە ســنە لــە دایــك بــووە و لــە قۆناغــی
هەرزەكارییــەوە بەهــرەی هونــەری هەبــووە ،واتــە
تەمەنــی  14و  15ســاڵی بــووە كــە هەســتی بــە
بەهرەكانــی خــۆی كــردووە .ئــەوكات بایەخــی بــە
نیــگار و شــێوەكاری داوە و بەدوایــدا نووســینی
شــیعر .لە تەمەنی  18ســاڵیدا یەكەمین چیرۆكی
بەنــاوی «شــەوبۆ و حەمەشــوان» باڵوكردووەتــەوە
كــە ئەویــش لــە پێشــبڕكێیەك بــووە لــە ڕادیــۆی
ســنە ،ئەمــە ئــەوە دەگەیەنــێ كــە بەرلــەوەی وەك
گۆرانیبێــژ بناســرێ ،خوێنەرێكــی باشــی كتێــب
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بــووە و بایەخێكــی ڕژدی بــە ڕۆشــنبیریی خــۆی
داوە و ســەروكاری لــە بــواری ئەدەبــدا هەبــووە،
دواتــر گۆرانیگوتــن و ئاوازدانــەر و بەهرەكانــی
تــر ،خــۆ ئەگــەر وا نەبوایــە ،چــۆن دەتوانیــن نــاوی
فرەبەهــرەی لــێ بنێیــن .هەمــان ئــەو قســانەی
بــۆ (بەرهــەم عەلــی)ی كــردووە ،پێشــتریش بــۆ
«ڕامــان» و ئــازاد عەبدولواحیــدی كــردووە.
بەپێــی ئــەوەی ئێمــە لێــرەدا بەدواداچوونــی بــۆ
دەكەیــن و ئامــاژە بــە بەهرەكانــی دەكەیــن ،بەڕاســت
كەمەنــدی فرەبەهــرە بــووە.
تــۆ ســەرنج بــدە ئــەو بەهرانــەی كەمەنــدی
هەیەتــی و لەهــەر یەكێكیشــیاندا مامۆســتا بــووە،
گۆرانیبێــژ ،ئاوازدانــەر ،شــاعیر ،چیرۆكنــووس،
مێژوونــووس ،فۆلكلــۆر كۆكــەرەوە ،شــێوەكار،
شــانۆنووس ،ســینەماكار ،میدیــاكار ،دۆبــاج،
دروســتكەری بووكۆڵــە و كاركــردن لــە دنیــای
منــدااڵن .لــە هــەر یەكێــك لەمانــەدا بەرهەمەكانــی
كەمەنــدی لــە ئەژمــار نایــەن ،نــەك ژمــارە ،لــە
جــۆر و چۆنێتــی هــەر مامۆســتا بــووە و داهێنانــی
تێیانــدا كــردووە كــە ئێســتە دەیانــن لەوانەی الســایی
بەرهەمەكانــی ئــەو دەكەنــەوە.
ژیانــی ئــەو پیــاوە زۆر ســەیرە! ئەگــەر وردتــر
ســەرنج بدەیــت ،بەالتــەوە ســەیر دەبــێ كــە بەپێــی
ئــەو تەمەنــەی ژیــاوە ( ،)2014 - 1952چــۆن
توانیویەتــی فریــای ئــەو هەمــوو بەرهــەم و داهێنانە
بكــەوێ كــە هەریەكێكیــان ژیانێكــی تایبــەت
و دوورودرێــژی دەوێ ،ئەمــە ئەگــەر كاتەكانــی
خەوتنیشــی بــە كاركــردن بــە بەهرەكانــی بــۆ ئەژمار
بكەیــت ،چــۆن فریــا كەوتــووە! زێدەبێــژی ناكــەم
ئەگەر بڵێم گەیشــتوومەتە ئەو باوەڕەی كەمەندی
شــتێك نییــە جیــا لــە ئەفســانە ،ئەفســانەیەك كــە
لەنــاو كــورددا زۆر دەگمەنــە.
بەپێــی ئــەو پێشــەكییەی كــە بەرهــەم عەلــی
بــۆ كتێبــی (حەكایــەت و هەدایــەت)ی نووســیوە
كــە  36ســیناریۆ و حەكایەتــن ،كەمەنــدی بــۆ

كۆكردنــەوەی ئــەو حەكایەتانــە ،ڕووپێوێكــی
مەیدانیــی بەنــاو ناوچــە و دەڤــەر و گوندەكانــی
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتاندا كــردووە ،لــەو ڕووپێــوەدا
شــیعری فۆلكلــۆری ،بەســتە ،نەریــت و ســەربردە،
حەكایەتــە كۆنــەكان ،جــەژن و بۆنــە و ســەرهاتە
كەلەپــووری و فۆلكلۆرییەكانــی كــۆ كردوونەتــەوە.
وەك كەمەنــدی بــە بەرهــەم عەلــی گوتــووە،
ئــەوەی كــۆی كردوونەتــەوە ،نزیكــەی شــەش هــەزار
الپــەڕەی مســەوەر دەبێــت و ســەرجەمیانی ئامــادە
كــردووە« .وەك تێبینــی ..ئــەو شــەش هــەزار الپــەڕە
مســوەرە تــا ئێســتەیش لــە كتێبخانەیەكــی ئێــران
مــاون و لــە چــاپ نــەدراون».
لەوانەیــش گرنگتــر ئــەو  36حەكایەتەیــە كــە بــۆ
بەرهــەم عەلــی نــاردووە و ئەویــش لــە كتێبێكــدا
ئامــادەی كــردووە و بــاوی كردووەتــەوە .بــێ
گومــان كەمەنــدی نەهاتــووە حەكایەتــە كۆنــەكان
وەك ئــەوەی بۆیــان گێڕاوەتــەوە وەك خۆیــان
بیاننووســێتەوە و پێشــانی ئێمــەی بــدات ،بەڵكــو
پاكنووســی كــردوون و بــۆ فیلمنامــە ســیناریۆی
بــۆ نووســیون ،مەبەســتی ئــەوە بــووە لــە داهاتــوودا
ئەگــەر دەرهێنەرێــك مەبەســتی بــوو كاریــان لەســەر
بــكات ،حەكایەتــەكان بــۆ درامــا و فیلــم ئامــادە
دەبــن و ئاســانتر كاریــان تێــدا دەكرێــت .ئــەوەی
حەكایەتــەكان بخوێنێتــەوە ،بــۆی دەردەكــەوێ كــە
كۆكردنەوەیــان ئاســان نییــە و ماوەیەكــی زۆر و
ســەلیقەیەكی ورد و زیاتــری دەوێ .بــێ گومــان
هــەر حەكایەتێكیــش حیكمــەت و پەیامــی خــۆی
بەدەســتەوە دەدات كــە وێــڕای ئــەوەی باســی
مێژوویەكــی كــۆن دەكــەن ،لەگەڵیــدا بــۆ ژیانــی
ئێستەیشــمان ســوودبەخش دەبــن .حەكایەتــەكان
زۆرن ،نموونەیــان «حەكیمــی دانــا -مــن دزم یــان
تــۆ -عەدالەتــی جــوان -زوڕنافــرۆش -بەشــكردن
وەكــو خــودا -بانگــی ناوەخت و زۆری تر» .هەموو
ئەوانــە كاری هونەرمەندێكــی ئاســایی نیــن ،بەڵكو
كاری گەڕیــدە و مێژوونــووس و فۆلكلۆرنــاس و
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عاشــقانی ئــەدەب و كەلەپــوورن كــە هەمــوو ئەوانــە
لــە (عەباســی كەمەنــدی)دا كۆبوونەتــەوە .بــە
خوێندنەوەیــان زۆر ئاســان حیكمەتــەكان دەبینــی.
لــە هــەردوو كتێبەكــەدا بەرهــەم عەلی گوتەیەكی
عەباســی كەمەنــدی بــە شــێوەزارەكەی خــۆی
نووســیوە كــە بەپێــی وەرزەكانــی ســاڵ بــاس لــە
كارە هونــەری و ڕۆشــنبیرییەكانی دەكات .ســەیرە!
ئەتەكێتــی نووســین و كاری هونــەری لــەالی
كەمەنــدی لــە ئاســتێكدایە كــە پێمــان بڵێ «زســتان
هــەر كــە بەفــر تێتــە خــوارەوە ،مــن تــەواوی بەدەنــم
ئەبــێ بــە قەڵــەم و فرچــە بــۆ نیگاركێشــان .ئەبــێ
بــە پاییــز نووســینی شــیعرم پــێ خۆشــە ،لــە پاییــز
زیاتــر بــە ئەدەبیــات و شــیعرەوە ســەری خــۆم گــەرم
ئەكــەم .هاویــن نووســینی چیــرۆك و ئــەو شــتانەم
پــێ خۆشــە .بەهاریــش گۆرانیــم پــێ خۆشــە».
بۆیــە دەبینیــن لــەالی كەمەنــدی نــەك هــەر حــەز،
بەڵكــو وەك عاشــقێك هەڵســوكەوت لەگــەڵ ئــەو
بوارانــە دەكات كــە كاریــان تێــدا دەكات.
ئەمانــە ئــەوە دەگەیەنــن كــە ئــەو هونەرمەنــدە
بەرنامــەی تایبەتــی بــۆ كارەكانــی هەبــووە و
ویســتوویەتی بــە پرۆفیشــناڵی كارەكانــی بــكات و
داهێنانیــان تێــدا بــكات .تــۆ بنــۆڕە ئــەوەی كە دەڵێ
لــە پاییــزدا نووســینی شــیعرم پــێ خۆشــە .دروســت
(محەمــەد عومــەر عوســمان)ی كۆچكردوومــان
بەبیــر دێنێتــەوە كــە لــە ڕێگــەی شــیعرەكانییەوە،
وەرزی پاییــزی لــەال جوانتــر و خۆشەویســت
كردبوویــن ،بۆیــە نازنــاوی «جەنەراڵــی پاییــز»ی
بەســەردا بڕابــووە ،بــەوەش كــە كەمەنــدی دەیڵــێ،
دروســت ئەوەیــە كــە ئەویــش لــە شیعرســتاندا هــەر
جەنــەڕاڵ بــووە بــێ ئــەوەی نازناوەكــەی پێــوە
بلكێنیــن .بەهاریــش هەمیشــە خــۆی بــە گۆرانیــدا
هەڵدەواســێ و بەجووتــە ســەما بــۆ گوڵــەكان دەكەن.
تۆ بێهێنە بەرچاوی خۆت شێوەكارێك لە شەوێكی
وەرزی زســتان لەبــەر ئاگــری ژوورێكــی ڕوونــاك و
لەكاتــی بەفرباریــن یارییەكانــی هارمۆنیــا لەگــەڵ

تابلۆیــەك دەكات ،ئــەو دیمەنــە خــۆی تابلۆیەكــی
ناوازەیــە ،یــان لەكاتــی هاوینــدا خولیــای دەكەوێتــە
ســەر نووســین و خەیاڵەكانی خۆی ئاوێتەی واقیع
دەكات و ئاوێزانــی چیرۆكــەكان دەبێــت .ئەمانــە
لــە كورتكردنــەوەی ســەرجەم بەرهەمــە هونــەری و
ڕۆشــنبیرییەكانی (كەمەنــدی)دا دەبینیتــەوە ،بۆیــە
وەرزەكان لــەالی ئــەو هونەرمەنــدە ،هەریەكەیــان
بەجیــا جوانــی تایبەتــی خــۆی هەیــە.
دنیــای كاری هونــەری و ڕۆشــنبیری الی
كەمەنــدی ،دنیایەكــی ئەوەنــدە ناســكە ،دەســتبردن
بــۆی تووشــی جۆرێــك لــە ترســانی دەكات.
بەرهــەم لــە پێشــەكییەكەیدا دروســت باســی ئــەو
دنیایــە ناســكە دەكات كــە دەڵــێ« ،هەســت دەكــەم
كەمەنــدی كــە دەســت بــۆ شــیعر ،یــان ئــاواز دەبــات،
وەك ئەوەیە دەســت بۆ شــتێكی زێدەناســك بەرێ».
ڕاســتیتان دەوێ شــیعر و ئاواز و هەموو بوارەكانی
تــری هونــەر و ڕۆشــنبیری خۆیــان ئەوەنــدە ناســكن،
بەتایبــەت بــۆ كەســانی داهێنــەر ،دەســتبردن بۆیــان
ئاســان نییــە ،زۆرن ئەوانــەی كار لــەو بوارانــەدا
دەكــەن ،بــەاڵم مــەرج نییــە ســەرجەمیان داهێنەر بن،
نووســەر و هونەرمەنــدی ئاســایی و الســاییكەرەوە
لــە ئەژمــار نایــەن ،ئەوانــەی داهێنــەرن دەتوانــی
بــە پەنجەكانــت بیانژمێریــت .كەســی داهێنــەر
الســایی ناكاتــەوە ،بەڵكــو الســایی دەكرێتــەوە ،بــێ
گومــان ئــەوەش لــە پێشــاندانی داهێنانــە نــاوازەكان
كــە دەتوانیــن عەباســی كەمەنــدی بــە یــەك لــەو
داهێنــەرە ناوازانــە نــاو ببەیــن و هــی ئەوەبــێ
بەرهەمەكانــی شــەنوكەو بكــرێ.
لــە قســەكردن لەســەر گۆشــەگیریی كەمەنــدی،
بەرهــەم جوانــی گوتــووە كــە خەڵك دەڵێــن كەمەندی
گۆشــەگیرە ،جــا گۆشــەگیرییەك ئــەو هەمــوو
بەرهەمانــەی بــەدواوە بــێ ،بــۆ نەبــێ؟ .كەمەنــدی
چــی لــە پێوەنــدی گەرموگــوڕی كۆمەاڵیەتــی
بــكات كــە زۆرینەیــان تەنیــا كاتــی لــێ دەكــوژن،
بــێ گومــان كاتكوشــتنیش كاریگــەری لەســەر
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بەرهــەم و داهێنانەكانــی دەبێــت ،واتــە ئــەو جــۆرە
گۆشــەگیرییەی كەمەنــدی ئەوەنــدەی خزمەتــی
ئێمــە و ئەرشــیڤی هونــەر و ڕۆشــنبیریی كــوردی
كــردووە ،شــتێك نییــە جیــا لــەوەی بــە ئەرێنــی
تەماشــا بكــرێ .ئاخــر ئــەو هەمــوو بوارانــەی ئــەو
كاری تێیانــدا كــردووە ،كاتێكــی بــۆ پێوەندییــە
كۆمەاڵیەتییەكان نەهێشــتووەتەوە تا پێیانەوە پابەند
بێــت ،خــۆ ئەگــەر ئــەوەی بكردایــە ،نەدەگەیشــتە
ئــەو ئاســتەی ئێمــە وەك ئەفســانە لێــی بڕوانیــن و
ئێســتە بــە ترســەوە قســەی لەســەر بكەیــن ،نــەك
غــەدری لــێ بكەیــن.
لــە وەاڵمــی پرســیارێك لەبــارەی ئــەو شــیعرانەی
بــۆ گۆرانیــی نووســیون و باڵوكراونەتــەوە،
كەمەنــدی بــۆ بەرهــەم عەلــی باســی ئــەوە دەكات
كــە لــە ســاڵی 1969وە تــا  1979و كوودەتاكــەی
ئێران (شۆڕشــی ئیســامی ئێران) ،واتە  10ســاڵی
ڕەبــەق%90 ،ی ئــەو شــیعرانەی بــۆ گۆرانــی لــە
ڕادیــۆی ســنە بــاو دەبوونــەوە ،لــە نووســینی خۆی
بــوون .بــۆ ئەوەشــیان دەتوانــرێ بەدواداچــوون لــە
ئەرشــیڤی ڕادیــۆی ســنە بكــرێ كــە تۆماركردنــی
گۆرانییــەكان وەك ژمــارە ســەدان بــوون .مــن نازانــم
ئاســتی هونــەری و توانایــی دەنگیــی ســەرجەم ئــەو
گۆرانیبێژانــەی لەوێــدا گۆرانییــان تۆمــار كــردووە
چــۆن بــووە ،بــەاڵم كەمەنــدی نموونــەی چەنــدان
هونەرمەنــدی ناســراو وەك فەتانــەی وەلیــدی،
وەلیوڵــا موتەقــی ،فەرەیــدوون ئــەردەاڵن ،حوســێن
شــەریفی ،ســەڵەواتی ،ئیســماعیل ســابووری و
زۆری تــر دەهێنێتــەوە كــە شــیعری بــۆ نووســیون،
نــاو و توانایــی دەنگیــی ئەوانیــش بــۆ ئێمــە نامــۆ
نیــن و لــە نــاوە دیارەكانــی گۆرانیــی كــوردی بوون.
لــە دیمانەكــەی گۆڤــاری «ڕامان»یشــدا
لەبــارەی ڕەســەنی و ناڕەســەنی شــیعر ئامــاژەی
بــەوە كــردووە ،كاریگەرتریــن شــیعرێك لــە ئەدەبیاتــی
كوردیــدا هەبێــت و ڕەســەنایەتی خــۆی پاراســتبێ،
شــیعر و ئەدەبیاتەیەکــە بــە شــێوەزاری هەورامــی

نووســراون ،بۆیــە دەڵــێ لەبــەر ئەوەیــە كــە
ڕەســەنایەتی شــیعرەكانی خــۆی بــۆ ڕەســەنایەتی
هەورامــان دەگەڕێنێتــەوە .هــاوكات بــۆ شــیعری
نوێــی كــوردی و دانانــی میلــۆدی بــۆ ئــەو جــۆرە
شــیعرانەیش دەڵــێ ،نەخێــر ئــاواز بــۆ ئــەو جــۆرە
شــیعرە دانانــرێ ،چونكــە شــیعری نــوێ موزیكــی
تێــدا نییــە ،ئەگــەر هەشــبێ و میلۆدیــی بــۆ
دابنــرێ دەبێتــە «ڕاپ» ،بۆیــە خــۆی خولیــای
لەســەر نووســین و خوێندنــەوەی كالســیكە ،نــەك
شــیعری نــوێ ،جەختیــش دەكاتــەوە كــە لــە
شــیعرەكانی شــیركۆ بێكــەس تێنــاگات ،بەڵكــو
چێــژ لــە شــیعرەكانی عەبدوڵــا پەشــێو وەردەگرێــت،
واتــە مەبەســتی كەمەنــدی ئەوەیــە هەســت بــە
موزیــك لــە شــیعرەكانی شــێركۆ بێکــەس نــاكات،
بەڵكــو نۆتەكانــی موزیــك لــە شــیعرەكانی پەشــێودا
دەبینــێ ،لــەوەش زیاتــر ئــەوە دەگەیەنــێ كــە دەشــێ
میلــۆدی بــۆ شــیعرەكانی پەشــێو دابنرێــت.
لــە دیمانەكــەی (بەرهــەم عەلــی)دا بــۆ یەكەمیــن
جــارە كەمەنــدی میلۆدیــی ناودارتریــن گۆرانــی
خــۆی ئاشــكرا دەكات كــە عەرەبــی بــووە ،لەكاتێكــدا
بــۆ ئێمــە یەكێكــە لــە میلۆدییــە ڕەســەنەكانی
كــورد« .ســەبری گوڵفــرۆش» كــە لەســەر
ڕیتمــی «ســامبا» و لەســەر پەیــژەی مەقامــی
«هاوشــار» كــە لقێكــە لــە مەقامــی «ســێگا»
داینــاوە ،ئێمــە بــە دەنگــی هونەرمەنــدان عەباســی
كەمەنــدی و شــەهێن تاڵەبانــی بیســتوومانە و
بەالمانــەوە چ لــە ڕووی ســۆزی دەنگیــی و چ
لــە ڕووی ڕەســەنایەتی میلۆدیــی كــوردی ،وەك
گۆرانییەكــی ڕەســەن ئەژمــار دەكرێــت ،كەچــی
كەمەنــدی دەڵــێ میلۆدیــی ئــەو گۆرانییــەی
لــە گۆرانییەكــی هونەرمەنــدی عێراقــی «داخــل
حەســەن» وەرگرتــووە و دواتــر دەســتكاریی كــردووە
و ویســتوویەتی بیداتــە شــەهێن تاڵەبانــی تــا
تۆمــاری بــكات .ئــەوان لــە پرۆڤــەدا بــوون كــە
هونەرمەنــد «گریشــا میكایلــزادە» ســەرۆكی
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ئۆركێســترای ڕادیــۆی ســنە ،پێشــنیازی كــردووە
كــە عەباســی كەمەنــدی و شــەهێن تاڵەبانــی بــە
«دوێــت» گۆرانییەكــە تۆمــار بكــەن ،ئەوانیــش
پێشــنیازەكەیان پــێ بــاش بــووە و ئەوەیــان كــردووە
كــە ئێمــە ئێســتە دەیبیســتین .بــێ گومــان ئــەو
گۆرانییــە لــەدوای باڵوبوونــەوەی تــا ئێســتە ،بــە
دەنگــی چەنــدان گۆرانیبێــژی تــر گوتراوەتــەوە،
بەتایبەتــی لــە بۆنــە و ئاهەنگــەكان.
كەمەنــدی لەبــارەی گۆرانیــی «ســەبری
گوڵفــرۆش» شــتی سەیروســەمەرە دەگێڕێتــەوە كــە
ئــەو وەك پڕوپاگەنــدەی نــاو خەڵــك باســی دەكات.
ئــەو دەڵــێ كــە گۆرانییەكەیــان بــاو كردەوە ،قســەی
زۆری لەســەر دەكــرا ،ئیتــر هــەر كەســە و بەجۆرێــك،
لــە هەمــووی زیاتــر ئــەو پڕوپاگەندەیــە بــوو كــە
دەیانگــوت ئــەو كــوڕ و كچــەی ئــەو گۆرانییەیــان
گوتــووە عێراقیــن ،ئــەوان عاشــقی یەكتــر بــوون و
نەیانهێشــووە بــۆ یەكتــر ببــن ،بۆیــە هەاڵتــوون و
ڕوویــان لــە ئێــران كــردووە .بــە قســەی كەمەنــدی،
تەنانــەت جارێــك لــە شــوێنێك بــووە و پیاوێــك باســی
ئــەو كــوڕ و كچــەی كــردووە كە گۆرانیی «ســەبری
گوڵفرۆش»یــان گوتــووە ،بەچــاوی خــۆی لــە
ماڵــی مامــی لــە شــاری مەریــوان ئەوانــی بینیــوە.
دواتریــش دەڵــێ «كــە ئــەو قســەیەم لــەو پیــاوە
بیســت ،بــە حەپەســانەوە تەماشــام كــرد و نەمدەزانــی
چــی بڵێــم» .بــێ گومــان كەمەنــدی بــۆ ئــەو پیــاوە
خــۆی ئاشــكرا نەكــردووە بــێ ئــەوەی بزانیــن هــۆی
بێدەنگییەكــەی چــی بــووە .ڕەنگــە وای بۆچووبــێ
كــە ناتوانــێ ڕێگــە لــە پڕوپاگەنــدی خەڵك بگرێت،
خــۆ ئەگــەر خــۆی بــۆ ئــەو كەســە ئاشــكرا بكردایــە،
ئــەی چــی لــەو ملیۆنــان كەســە بــكات كــە گــوێ
لــە گۆرانیــی كــوردی دەگــرن؟.
هەمــوو ئــەو داهێنەرانــەی لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت لــە ئاســتێكی بــااڵدا دەردەكــەون،
گەورەتریــن كێشــەیان پڕوپاگەنــدەی ئــەو خەڵكەیــە
كــە خۆیــان بــە هــەواداری كەســایەتییەكان دەزانــن،

لەنــاو كــورددا دەیــان نموونــەی قوربانیانــی
پڕوپاگەندەمــان هەیــە نموونەیــان حەســەن زیــرەك،
ڕەســووڵ گــەردی ،نەســرین شــێروانی ،مریــەم خــان
و زۆری تــر .لــە گەنجەكانــی ئێســتەیش قوربانییان
زۆرن ،زیندووتریــن نموونــە هونەرمەنــد هەڵكــەوت
زاهیــرە ،بۆیــە ئــەو پڕوپاگەندەیــەی بــۆ عەباســی
كەمەنــدی و شــەهێن تاڵەبانــی كــراوە ،یــەك لــە
چالنــە.
لەســەر هەمــان بابــەت كــە ڕەســانەیەتییە ،ئەگــەر
كەمەنــدی خــۆی ئاشــكرای نەكردایە كە میلۆدیی
«ســەبری گوڵفــرۆش» عەرەبــی و عێراقییــە،
دیزەبەدەرخۆنــە دەكــرا و لــە مێــژووی گۆرانییەكــە
كەســێك نەبــووە قســەی لەســەر بــكات .ڕەنگــە
ئێمەومانان بەپێی تەمەنمان بزانین ئەو گۆرانیبێژە
عێراقییــە كێیــە كــە میلۆدییەكــەی گوتــووە ،ئەگەر
نــا ڕەنگــە زۆرینــەی گەنجەكانــی ئێســتەی ئێمــە
لەنــاو هونەرمەنــدان ،نەزانن «داخل حەســەن» چی
بــووە و لــە بــواری گۆرانیــدا لەســەر چ ســتایلێكدا
كاری كــردووە« ،داخــل حەســەن گۆرانیبێژێكــی
میللیــی عێراقییــە و زۆرینــەی گۆرانییەكانــی
فۆلكلۆریــن .لــە ســااڵنی چلەكانــەوە گۆرانــی
دەگــوت و لــە حەفتاكانــدا زۆرتریــن ناوبانگــی لــە
گۆرانــی عێراقیــدا هەبــووە» .ڕاســتیتان دەوێ نەك
هــەر ئــەو گۆرانییــە ،دەیــان گۆرانــی تــری كــوردی
هــەن كــە میلۆدییەكانیــان عەرەبــی ،توركــی،
ئــازەری ،یۆنانــی و فارســین ،بــەاڵم بەهــۆی
زیرەكــی گۆرانیبێژانــی ئێمــە و ئەداكەیــان ،بــە
گۆرانــی ڕەســەنی كــوردی وەرگیــراون ،لەگەڵیــدا
ســەدان میلۆدیــی ڕەســەنی كــوردی لەالیــەن نەتــەوە
نزیكــەكان لــە ئێمــە ،تــااڵن كــراون ،پێــم وایــە ئێمــە
لــەو نزیكییــەی نەتەوەكانــی دەوروبەرمــان چەنــدە
ســوودمان وەرگرتبێ ،زۆر زیاتر هونەر و بەرهەمە
فۆلكلۆرییەكانمانیــان فەالقــە كــردووە.
هــاوكات كەمەنــدی لەبــارەی ڕەســەنایەتی
میلۆدیــی كــوردی و ئــەو هونەرمەنــدە گەنجانــەی
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دەچــن لــە توركیــا و لەگــەڵ ژەنیارەكانــی ئەو واڵتە
گۆرانییەكانیــان تۆمــار دەكــەن ،بــۆ «ڕامــان» و
ئــازاد عەبدولواحیــد گوتوویەتــی ،ئەوانــەی ئــەو
كارانــە دەكــەن ،لــە كوردســتاندا پێیــان دەگوتــرێ
«شــادز» ،واتــە دزێــك بیــەوێ دزی لــە دزێكــی
تــر بــكات ،بۆیــە دەڵــێ تــورك خــۆی میلــۆدی لــە
عــەرەب دزیــوە و موزیكــی ئێســتەی تــورك هــی
خۆیــان نییــە ،ئــەوان لــە عەرەبیــان دزیــوە و هەندێــك
دەســتكارییان كــردووە ،بۆیــە ئێســتەیش ئەوانــەی
خۆمــان دەچــن الســاییان دەكەنــەوە ،لــە توركــی
دێنــن و بەنــاوی موزیكــی كــوردی دەرخــواردی
خەڵكــی خۆمانــی دەدەنــەوە ،ئەمــە پێــی دەگوتــرێ
«شــادز» ،بــەاڵم هەرگیــز ناتوانــن لەنــاو موزیكــی
كوردیــدا جێــی خۆیــان بكەنــەوە.
كــە پرســیار دێتــە ســەر دنیــای شــێوەكاری و
ئــەو تابلۆیانــەی كەمەنــدی پێشــانی داویــن،
دەردەكــەوێ لــەو دنیایەشــدا مامۆســتا بــووە و
ســەرجەم ڕێبــازە شــێوەكارییەكان دەناســێتەوە ،بــەاڵم
خــۆی بــۆ كاركــردن تێیانــدا ڕێبــازی ڕیالیزمــی
وەرگرتــووە ،بــۆ ئــەوەش لــە دیمانەكــەی (بەرهــەم
عەلــی)دا ئامــاژە بــەوە دەكات كــە هــەر شــتێك لــە
ژیانــی خۆیــدا ســەرنجی ڕاكێشــابێت ،لــەالی ئــەو
لــە تابلــۆدا ڕەنگــی داوەتــەوە ،لەناویانــدا باســی
تابلــۆی «حەمامــی ژنــان» دەكات كــە ئەوكاتــەی
كەمەنــدی لــە تەمەنــی  4و  5ســاڵیدا خــۆی
لــە حەمامــی ژنانــدا بینیوەتــەوە ،لــەو تەمــەن
بچووكــەدا حــەزی بــۆ كچێكــی هاوتەمەنــی
خــۆی لــە ســەرەتاتكێدا بــووە .ئــەو حــەزە ،یــان
وەك خــۆی دەڵــێ ئــەو عەشــقە لەگەڵیــدا گــەورە
بــووە و دواتــر لــە تابلۆیەكــدا ڕەنگــی داوەتــەوە.
لەوەیــش زیاتــر كــە بــاس لــە تابلۆكانــی دەكات،
مســتەفا بارزانــی بــە ســیمبۆل دەبینــێ ،چونكــە
لــە عەقڵــی (كەمەنــدی)دا لەنــاو مێــژووی كــورد و
چەنــدان ســەركردە كــە ســیمبۆلن و ئێمــە شــانازییان
پێــوە دەكەیــن ،تەنیــا بارزانــی چووەتــە نــاو تابلــۆ و

هارمۆنیــای ڕەنگەكانــی ئــەو هونەرمەنــدەوە.
جیــا لــەو هەمــوو بەهرەیــەی كــە هەیەتــی ،لــە
دیمانەكــەی «ڕامــان»دا بــاس لــە بەرهەمهێنانــی
فیلــم و نووســین دەكات كــە نووســینی ســیناریۆ
یەكێــك لــە بەهرەكانیەتــی ،بۆیــە جەخــت دەكاتــەوە
كــە زۆری پــێ خــۆش بــووە لــە بــواری فیلمــدا
كوردســتان گەشــە بــكات ،بــۆ خــۆی حــەزی لــە
فیلمەكانــی «یەڵمــاز گۆنــای» بــووە كــە كــوردی
بــە هەمــوو دنیــا ناســاند .بــاس لــە نووســینی
فیلمێكــی خــۆی دەكات بەنــاوی «كۆچــی
ســوور» ،لــەو فیلمــەدا باســی ســەفەری مســتەفا
بارزانــی دەكات كــە چووەتــە ڕووســیا .لەوێــدا
ڕوونكردنــەوە دەدات كــە كەســێكی بەنــاوی
«مەنســوور ئــەردەاڵن» هاوڕێــی بــووە و هــاوكات
ئــەو پیــاوە كاك (مەســعوود بارزانی)شــی ناســیوە
كــە ئــەوكات لــە كــەرەج بــووە ،بۆیــە ئــەو بــرادەرەی
فیلمەكــەی بــۆ كاك مەســعوود بارزانــی بــردووە
تــا بــۆ بەرهەمهێنانــی هاوكارییــان بــكات ،بــەاڵم
ئــەوكات فیلمەكــە پارەیەكــی زۆری دەویســت و لــە
توانایــی ئــەودا نەبــووە ،بۆیــە بــەو شــێوەیە مایــەوە.
بەرهەمەكانــی كەمەنــدی یــەك و دوو و ســێ
نیــن تــا بتوانیــن بەئاســانی قســەیان لەســەر بكەیــن،
یــان شــیكردنەوەیان بــۆ بكەیــن ،لەنــاو گۆرانــی و
میلــۆدی ســەدان ،لــە دنیــای شــیعردا ســەدان ،لــە
تابلــۆی شــێوەكاریدا دەیــان ،لــە چیرۆكــدا دەیــان لــە
دۆبالج و ســیناریۆ و شــانۆنامەدا ســەدان بەرهەمی
هەیــە ،وێــڕای ئــەو هەمــوو بووكۆاڵنــەی بــۆ
دنیــای مندااڵنــی دروســت كــردووە و لــە دنیاكــەی
ئەوانیشــدا دانەبــڕاوە ،بۆیــە دەكــرێ لــە گۆرانــی و
میلۆدیــدا «ســەبری گۆڵفــرۆش» بكەینــە نموونــە
و ســەرتۆپی ئــەو كارانــەی بــۆ ئەو بــوارەی كردووە.
لــە شــێوەكاریدا تابلــۆی «حەمامــی ژنــان»
زیندووتریــن نموونەیــە و هــاوكات لــە دنیاكــەی
(كەمەنــدی)دا ناودارتریــن تابلۆیەتــی .بــۆ چیــرۆك
«شــەوبۆ و حەمەشــوان» وەك نموونــە یەكەمیــن
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چیرۆكــی بــووە ،لــە فۆلكلۆریشــدا «حەكایــەت
و هەدایــەت» ناوازەتریــن نموونەیــە كــە لــە 36
حەكایــەت پێكهاتــووە .هــەر ئــەو حەكایەتانــە بەســن
تــا ئامــاژە بــە ســیناریۆكانی بدەیــن كــە بــۆ هــەر
حەكایەتیــش ســیناریۆی تایبەتــی بــۆ نووســیوە و
بــۆ دەرهێنــەری پرۆفیشــناڵ ،ئاســانی كــردووە تــا
بیانكاتــە درامــا و فیلمــی ســینەمایی.
دواتریــش كــە عەباســی كەمەنــدی بــۆ بەرهــەم
باســی مــردن دەكات ،هێنــدە ئاســانی دەكات كــە
مــرۆ عەلــی لــە مــردن نەترســێت و وەك چــۆن ژیــان
دەبینێــت ،بــە هەمــان شــێوە مردنــی خــۆش بــوێ
و وەك خەوێــك باوەشــی پێــدا بــكات ،بۆیــە ئــەو
هونەرمەنــدە بــاس لــە زانایەكــی گــەورە دەكات
بــێ ئــەوەی نــاوی بێنێــت ،گوایــە ئــەو زانایــە
گوتوویەتــی «ئەگــەر ئینســان مەرگــی بناســیایە
و بیزانیایــە مــردن چ لەزەتێكــی هەیــە ،ئامــادە
نەدەبــوو بــژی» .زیاتــر دەڵــێ مــردن شــتێك نییــە
مــرۆ لێــی بترســێت ،لــەو بارەیــەوە شــیعری بــۆ
مــردن نووســیوە ،بۆیــە وەك خــۆی دەڵــێ لــە مــردن
ناترســێت و وەك ڕووداوێكــی ئاســایی تەماشــای
دەكات .دواتریــش دەڵــێ «ئەگــەر نەمــردم ،حەزیــش
ناكــەم خــۆم بكــوژم» ،ئەمــە ئــەوە دەگرێتــەوە چــۆن
تەماشــای مــردن دەكات ،بەهەمــان شــێوە ژیانیشــی
وەك پیــرۆز دەبینێــت.
بــەالی (كەمەندی)یــەوە چــۆن مــرۆ لــە ژیانــدا
ئەگــەر بیــەوێ دەتوانــێ بــە هەوڵێــك داهێنــان لــە
هــەر بوارێكــدا بــكات ،نەترســان لــە مردنیــش وەك
داهێنــان دەبینێــت ،واتــە بوێرییــە وات لــێ دەكات
داهێنــان بكەیــت و ئەگــەر ترسیشــت بەســەردا زاڵ
بێــت ،ناتوانــی ببیتــە داهێنــەر ،بۆیــە لــەالی ئــەو
هونەرمەنــدە ژیــان و مردنیــش هەمــان بایەخیــان
هەیــە و چــۆن ژیانــت خــۆش دەوێ ،دەبــێ هــەر بــەو
چــاوە تەماشــای مــردن بكەیــت .هەمــوو ئەوانــەی
كەمەنــدی باســیان دەكات ،لــە ژیانیــدا گۆشــەگیر
نەبــووە وەك ئــەو گۆشــەگیرییەی كەســێك بیــەوێ

لــە ترســا لــە خەڵكــی تــر دوور بكەوێتەوە و پێوەندی
پێیانــەوە نەبێــت ،بــە پێچەوانــە گۆشــەگیرییەكەی
ئــەو بــۆ خزمەتــی ئــەو خەڵكــە بــووە كــە پێــی
دەڵێــن گۆشــەگیر ،بۆیــە تــۆ بڕوانــە ئــەو هەمــوو
بەرهەمــەی خســتوویەتییە بەردەســت و چاومــان و
دانــە بەدانــە شــیكردنەوەیان بــۆ بكــە ،لــە گۆرانــی،
میلــۆدی ،شــیعر ،چیــرۆك ،ســیناریۆ ،شــانۆنامە،
فۆلكلۆر و ئەوانی تریش ،سەدانت دەست دەكەوێ
و بــە نووســین فریایــان ناكەویــت ،بۆیــە لــە دوای
هەمــوو ئەوانــە ،دەبــێ سوپاســگوزاری كەمەنــدی
بیــن بــۆ ئــەو گۆشــەگیرییەی دەســتەمالنێی بــووە
كــە دواتــر هونــەر و ئــەدەب و ڕۆشــنبیریی كــوردی
دەوڵەمەندتــر كــردووە .خــۆ ئەگــەر گۆشــەگیری
بــەو شــێوە بێــت ،خۆزگــە هەمــوو هونەرمەنــد و
نووســەرانی ئێمە گۆشــەگیر دەبوون ،بە منیشــەوە.
2014 /5 /22یــش ئــەو ڕۆژەیــە كــە عەباســی
كەمەنــدی باوەشــی بــە مردنــدا كــرد ،باوەشــێكی
پــڕ خۆشەویســتی ،دواتــر بەرهەمەكانــی بــۆ ئێمــە
بەجێهێشــت و خۆی ڕێیەكی دووری بۆ دنیایەكی
تــر گرتەبــەر .وێــڕای ئــەوەی خۆشەویســتی بــۆ
مــردن هەبــوو ،بــەاڵم باوەشــی بــە مردنێكــی بێنــاز
و بــێ مااڵواییشــدا كــرد.
لــەوەش زیاتــر بــاش دەزانــم ئــەوەی منیــش لێــرەدا
وەك نووســین دەیخەمــە بەرچــاو ،شــتێك نییــە جیــا
لــە وەفادارییــەك بــۆ ئــەو هونەرمەند و ڕۆشــنبیرەی
كــورد ،ئەگــەر نــا تەنیــا گۆرانییەكانــی «ســەبری
گوڵفــرۆش» و «مــن و تــۆ» و گۆرانییەكانــی
تــری ،بــۆ شــیكردنەوەیان زۆر لــەوە زیاتــر هەڵدەگرن
كــە تــا ئێســتە بــۆی كــراوە ،ئیتــر ئــەوە ســۆزێكە
بــۆ كەمەنــدی و هەمــوو ئەوانــەی بــە دیــداری
شــاد بــوون و توانیویانــە بیدوێنــن و بۆچوونەكانــی
پێشــانی ئێمــە بــدەن.
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