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فیستیڤاڵی شانۆی قەزاكان
لە چەمچەماڵ

د.كەیفی ئەحمەد
)زانكۆی كۆیە - بەشی زمانی كوردی(

شــاری چەمچەمــاڵ  لــە  لــە 2019/12/20-18 
لــە  قــەزاكان  شــانۆی  فیســتیڤاڵی  چوارەمیــن 
ــە تاكــە  ــەم فیســتیڤاڵە ب چەمچەمــاڵ ئەنجــام درا، ئ
ــە  ــە ل ــت، ك ــۆڵ دادەنرێ ــو ه ــانۆیی نێ ــتیڤاڵی ش فیس
دەرەوەی پارێــزگاكان ئەنجــام درابێــت، فیســتیڤاڵەكە 
هــەر لــە ســەرەتاوە تــا دوا فیســتیڤاڵ بــە شــێوەیەكی 
ڕێكوپێــك و ئاســتێكی باشــی هونــەری ئەنجــام دراوە، 
بــەو هۆیــەوەش بووەتــە خاوەنــی ناســنامە و كەســێتی 
مەعنــەوی خــۆی. ئــەم ســاڵیش دوای ئــەوەی كــە 
بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێك چاالكییەكانــی وەســتان، 
ڕووی  ئابــووری  بارودۆخــی  ئــەوەی   دوای  بــەاڵم 
ئــەو فیســتیڤاڵەش كار و  كــرد،  ئاســاییبوونەوە  لــە 
چاالكییەكانــی دەســتی پــێ كــردەوە، بــۆ ئــەم خولە ئەم 
تیپانە بەشــدارییان كرد: كۆمەڵەی هونەرە جوانەكانی 
كــورد لقــی چەمچەمــاڵ بــە شــانۆیی )جانتــا(، تیپی 
شــانۆی ســیروانی كــەالر، بــە شــانۆیی )ســەماكەر 
جوانەكانــی  هونــەرە  پەیمانگــەی  نــان(،  لەســەر 
ــی شــانۆی  ــە شــانۆیی )پۆســتەچی(، تیپ ــری، ب كف
خورمــاڵ، بــە شــانۆیی )ژانــی ژن(، بەڕێوەبەرایەتیــی 
ڕۆشــنبیری و هونــەری دەربەندیخــان، بــە شــانۆیی 
)دۆســیە(، تیپــی شــانۆی پیرەمەگــروون، بــە شــانۆیی 
)تــۆ نــا یەكێكــی تــر(، بەڕێوەبەرایەتیــی ڕۆشــنبیریی 
و هونــەری چەمچەمــاڵ، بــە شــانۆیی )مێــژوو(، 
پەیمانگەی هونەرە جوانەكانی ســلێمانی، بە شــانۆیی 
)گــوێ بگــرە عەبدولســەمیع(، هونەرمەندانــی شــاری 
ســنە، بــه  شــانۆیی )ئەركــی نیشــتیمانیی داهۆڵێــك(، 
لەگــەڵ چەنــد چاالكــی دیكــەی هونــەری گۆرانــی 
ــێوەكاری و وۆركشــۆپ  ــیقا و پیشــانگەی ش و مۆس
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ئەنجــام دران.
ئێمە ناتوانین قسە لەسەر یەكەیەكەی شانۆییەكان 
بــۆ  بكەیــن، تەنیــا ســێ شــانۆییمان هەڵبــژاردووە 
ــانۆییانەش  ــەو ش ــن، ئ ــەر بكەی ــەوەی قســەیان لەس ئ

بریتیــن لەمانــەی خــوارەوە:
شــانۆیی )پۆســتەچی(، كــە بەرهەمــی پەیمانگــەی 
هونــەرە جوانەكانــی كفــری- بەشــی هونــەری شــانۆ 
بــوو، لــە ڕۆژی دووەمــی فیســتیڤاڵدا نمایــش كــرا. 
ــب( و  ــوو غەری ــل ئەب ــینی )عەقی ــە نووس ــە ل ــەم دەق ئ
كــوردی )محەممــەد  بــۆ ســەر زمانــی  وەرگێڕانــی 
ــە )م. عەبدولســەالم فەیســەڵ( كاری  ــوو، ك ــا( ب تەنی
ســینۆگرافیای بــۆ کردبــوو و دەریهێنابــوو. هــەر یەكــە 
لــە )محەممــەد تەنیــا، مــژدە جەوهــەر و فرمێســك 
بەرجەســتەكردبوو.  كارەكتەرەكانیــان  زەینــەڵ( ڕۆڵــی 
بەڕێزانــەوە  ئــەم  لەالیــەن  هونەرییەكانیــش  كارە 
ســەركۆ  شــانۆ:  بەڕێوەبــەری  كرابــوون.  جێبەجــێ 
ئەكــرەم، جێبەجێــكاری میوزیــك: محەممــەد كامــل، 
جێبەجێــكاری ڕووناكــی: كاروان ئیبراهیــم، جلوبەرگ: 

چــرۆ جەوهــەر، دیكــۆر: بەشــداربوان.
بوونەوەرێكــی  و  مــرۆڤ  وەك  مرۆڤێــك  هەمــوو 
كۆمەاڵیەتــی و خــاوەن هەســت و ســۆز و ئینتیمایــە 
بــۆ ڕەهەنــدە جیــاوازەكان خاوەنــی چەنــدان خــەم و 
كێشــە و گرفتە، كە هەندێكیان گشــتی و هەندێكی 
دیكەشــیان تایبەتــی و كەســین، ژنانیــش وەك تــاك و 
ــدان كێشــە و خەمــی تایبــەت  مــرۆڤ خاوەنــی چەن
بەخۆیانــن لــە هــەردوو جــۆر و بوارەكــەدا، ســەرەڕای 
لــەم شــانۆییەدا  خەمــی هاوبەشــی وەك مــرۆڤ. 
گرفتــی  و  كیشــه  ســەر  خرابــووە  تیشــك  زیاتــر 
ژن و خەمەكانیــان، كــه چــۆن بەدەســت دابــڕان و 
دووركەوتنەوە لە ئازیز و خۆشەویست و هاوسەرانیان 
ــەو دەردەوە دەتلێنــەوە،  زووخــاو دەچێــژن و بە دەســت ئ
كــه ســەرەنجامی ئــەو خەمــە قووڵەیــان لێیــان بــووە بــە 
مۆتەكــە و دووچــاری چەنــدان نەخۆشــی جەســتەیی 
دیســانەوە  بۆیــەش  هــەر  كــردوون،  دەروونــی  و 
ــن  ــوێ و دیكــە دەب ــەڕووی كێشــە و گرفتــی ن ڕووب
ــان  ــە شــێت و سەرلێشــیواو ناوی ــو كۆمەڵگــە ب و لەنێ
دەبــەن و لەكەداریــان دەكــەن، ئــەوەش دەبێتــە ســەربار 

و بارقورســییەكی دیكــە بــۆ ئــەو ژنانــە. لــەو دەقــەدا 
دوو ژن دەكرێنــە نموونــە بــۆ پیشــاندانی ئــەو كیشــە 
و گرفــت و خەمانــە، كــە یەكێكیــان هاوســەرەكەی 
ــەوە،  ــی جەنــگ و نەگەڕاوەت ــۆ بەرەكان ڕۆیشــتووە ب
دیــارە هــۆكاری نەگەڕانەوەشــی بــۆ ئێمــە و خەڵكــی 
و  ئامــاژە  هەمــوو  و  ئاشــكرایە  و  ڕوون  دیكــە 
ــەوە پیشــان دەدەن،  ــش ئ ــو دیالۆگەكانی ــی نێ هێماكان
لــەو شــەڕەدا  كــە ئــەو كەســە بووەتــە قوربانــی و 
كــوژراوە، بــەاڵم ژنەكــەی هەرگیــز نایەوێــت دان بــەو 
ڕاســتییەدا بنێــت و لــە كەسیشــی قبــووڵ نــاكات، 
كــە ئــەو ڕاســتییە بڵێــت و پێــی بڵێــت هاوســەرەكەت 
كــوژراوە و ناگەڕێتــەوە، چونكــە كــە گوێــی لــەو 
جــۆرە وتانــە دەبێــت یەكســەر دەكەوێتــە دۆخێكــی 
نائاســایی و هیســتیریا و پەالمــاری ئــەو كەســانه 
 دەدەات، كــە ئــەو قســانەی بــۆ دەكــەن، چونكــە ئــەو 
پێیوایە ڕۆژێك لە ڕۆژان هاوســەرەكەی دەگەڕێتەوە 
و هــەوەك پالنیــان بــۆ دانــاوە بەیەكــەوە ژیانێكــی 
خــۆش بەســەردەبەن، ئەویــش بەوپــەڕی تامەزرۆیــی 

و خۆشــحاڵییەوە چاوەڕوانــی دەكات. 
ســەفەری  خۆشەویســتەكەی  دیكەشــیان  ئــەوەی 
كردووە و بەڵێنی پێ داوه،  كە دەگەڕێتەوە بۆ الی و 
ژیانێكــی خــۆش و خێزانێكــی بەختــەوەر لــە داهاتــوودا 
دروســت دەكــەن، بــەاڵم لــەو ڕۆژەوەی ڕۆیشــتووە و 
ــە،  ــووە و هیــچ سەروســۆراغێكی نیی ســەری هەڵگرت
كــە پێدەچیــت ئــەو كەســە نموونــەی ئــەو كەســانە بێــت، 
كە ڕوو دەكەنە هەندەران و لەوێ پەنابەری وەردەگرن 

شانۆیی پۆستەچی
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و ژیانێكــی نــوێ بۆخۆیــان دروســت دەكــەن، بــەاڵم بــە 
هیــچ شــێوەیەك بیریــش لــەو كچانــە ناكەنــەوە، كــە 
ــی  ــان پێ ــش ڕۆیشــتنیان بەڵێنی ــە ڕۆژان پێ ــك ل ڕۆژێ
داون،  بــۆ ئــەوەی بیانكــەن بــە هاوســەری خۆیــان، 
ــەوە  ــە بیردەچێت ــان ل ــت ئەوانی ــان دی ــتی خۆی ــە دەس ك
و بیریشــیان لــێ ناكەنــەوە، یــان دەتوانیــن بیكەینــە 
نموونــەی ئــەو كەســانەی لــە ڕێــگادا بــە هۆكارێــك لــە 
هۆكارەكانــی ڕێــگا ســەردەنێنەوە و دەبنــە قوربانــی، 
كــە نموونــەی زۆرمــان لــەو جــۆرە كەســانە هەیــە، 
كەچــی دۆســت و خۆشەویســت و دەســگیرانەكانیان 
بێهــوودە لــە مــاڵ و زێــدی خۆیــان چاوەڕێیــان دەكــەن، 
و  بەرهــەم  بــێ  چاوەڕوانییەكــی  ئەفســووس  بــەاڵم 
تاقــەت پڕۆكێــن و بێهوودەیــە، هــەر بۆیــەش دووچــاری 

ــن. ئــەو جــۆرە نەخۆشــی و دۆخــە نائاســاییانە دەب
لــە  ژنــەی  دوو  ئــەو  دەرهێنــەر  شــانۆییەدا  لــەم 
چاوەڕوانییــە  لــەو  ئیــدی  كۆكــردووەوە،  ماڵێكــدا 
بێهوودەییــەدا بەگــژ داروبــەرددا دەچــوون و ملــی 
یەكدییــان دەگــرت و ڕووبــەڕووی یەكــدی دەبوونــەوە، 
لــەو كاتانــەی كــە نەدەگەیشــتنە یەكــدی و بەریــەك 
دەكەوتــن و دژێتــی لــە قســە و هەڵوێســتیاندا هەبــوو، 
ــو  ــوون و لەنێ ــاو هاوهەڵوێســت دەب ــەی تەب ــەو كاتان ل
هاوخەمــی  و  تامەزرۆیــی  و  دەتوانــەوە  یەكدیــدا 
یەكدییان پێشــان دەدا و بۆ یەكدی دەبوونە ڕەگەزی 
بەرانبەر و تاســەی سێكســیی یەكدیان دەشــكاند، یان 
پێشــان دەدا. ئەمانــە گومانیــان لــە هەمــوو وتــە و 
شــت و كەســێك دەكرد، بەهۆی دابڕانیان و دوورییان 
لــە جیهــان و ڕەگــەزی نێــر، تامەزرۆییەكەیــان بــۆ 
ئــەو ڕەگــەزە گەیشــتبووە لووتكــە، وای لــێ هاتبــوو 
مەگیرانییــان بــە پیــاوەوە دەكــرد و بــەدوای ســێبەری 
و  پیــاو  بۆنــی  دوورەوە  لــە  و  دەكەوتــن  پیــاوان 
ڕەگــەزی نێریــان دەكــرد، هەروەهــا هەمــوو پیاوێكیــان 
ــەو پیــاوەی كــە جێــی هێشــتوون، بۆیــە  ــوو ب لــێ دەب
دەبینیــن كاتێــک كــە پیاوێكــی پۆســتەچی دێــت 
و لــە دەرگا دەدات، هەریەكــە لــەو ژنانــە لەپێــش 
چــاوی دەبێتــە هاوســەر و خۆشەویســتی خــۆی و 
تاســەی  و  باوەشــییەوە  دەهاوێتــە  خــۆی  خەریكــە 
دووری چەنــد ســاڵەی پــێ دەشــكێنێت، ئیــدی ئــەو 

بێنــە و بەردەیــە درێــژە دەخایەنێــت و لەســەر پیاوەكــە 
ژنــەكان لێیــان دەبێــت بــە ملمالنــێ و پێشــبڕكێ تا بۆ 
خــۆی دەســت بەســەر ئــەو پیــاوەدا بگرێــت و نەهێڵێــت 
ڕابــكات و جارێكــی دیكــە جێــی بهێڵێــت، پیاوەكــەش 
لەدەســت هەردووكیــان ڕادەكات و هــەوڵ دەدات تێیــان 
بگەیەنێــت كــە ئــەو، ئــەو كەســە نییــە كــە ئــەوان 
بیــری لــێ دەكەنــەوە، بەڵكــو ئــەو پۆســتەچییەكە 
و نامــە بــۆ ئــەوان و خەڵكــی دیكــەی وەك ئــەوان 
چەنــدان  دروســتكردنی  بەهــۆی  ئیــدی  دەبــات، 
وێنــەی جــوان و هونــەری گوزارشــت لــە چەنــدان 
دۆخــی خەمــاوی و تراژیــدی دەكات، كــە لــە هەمــوو 
ــی  ــە قوربان ــن دەبن ــەوە ژنان ــدا ئ ــەت و ئەگەرێك حاڵ
برســییەتی و  و ســووتەمەنی جەنــگ و كــۆچ و 
ماڵوێرانــی و...تــاد، كەچــی هــەواڵ و چیرۆكــی 
ئــەو كەســانە دەبنــە هەواڵــی ژێــر لێــوان و بڵقــی ســەر 
ئــاو، كــەس باسیشــیان نــاكات و نامــە و پەیامــە 
نێردراوەكانیشــیان ناگەنــە جێــی مەبەســت و بەبــێ 
ئــاكام لەنێــو نامــە و نووســراوەكاندا بەبــێ نــازی تــا 
ئەبــەد دەمێننــەوە و ناگەنــە خاوەنەكانیــان. ئــەوەی 
جــوان و سەرنجڕاكێشــی بینــەران بــوو، نواندنــی هــەر 
ســێ ئەكتەرەكــە بــوو، كــە هــەر یەكەیــان بەپێــی ئــەو 
كارەكتــەرەی نواندنــی بــۆ دەكــرد دۆخێكــی جــوان 
و هونــەری و ســیحری لــە نوانــدن و چێژبەخشــی 
ــوو، وێنــای ئــەو جــۆرە كەســێتییانەیان  دروســت كردب
بەجوانــی خســتە پێــش چــاوی بینــەران، دیــارە ئەوەش 
بــۆ باکگراونــدی هەرســێ ئەكتــەر دەگەڕێتــەوە ، كــە 
خاوەنی پێشــینە و پســپۆڕی بوارەكەن و مامۆســتای 
ــەرە جوانەكانــن، لەگــەڵ هــەوڵ و ماندووبوونــی  هون
لــێ  كەشــەیان  ئــەو  و  گرتــووە  یەكیــان  دەرهێنــەر 

ــووە.  بەرهــەم هات
لــە ڕووی پڕكردنــەوەی پانتایــی شــانۆ، دەرهێنــەر 
ــەی  ــەو پانتایی ــوو ئ ــی نەیتوانیب ــەواوی و جوان ــە ت ب
دروســتی كردبــوو پڕبكاتــەوە و جووڵــە و نواندنــی 
ئەكتەرەكانــی بــۆ بگوێزێتــەوە، هەســت دەكــرا كــە لــە 
پانتاییەكــی بچووكتــر لــەوەی ئامادەكــراوە، چاوەڕوان 
دەكــرا جووڵــە و نواندنــی بــۆ بگوێزرێتــەوە و ڕووداو و 
ملمالنێكانــی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت. هــەر لــە هەمــان 
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كاتــدا ئــەو جلوبــەرگ و هێمــا و ڕەمزانــەی لەســەر 
تەختەی شــانۆ پەرشــوباڵوكرابوونەوە نەتوانرا مامەڵە 
لەگــەڵ هەموویانــدا بكرێــت و بینــەر هــۆی بــوون و 
ــێوە  ــان ش ــە هەم ــش ب ــت، ڕووناكی ــتیان بزانێ گوزارش
وەك ڕەنــگ و گوزارشــتە زاســتنی و دەروونــی و 
بەكارهێنــان نەتوانرابــوو بەپێــی پێویســت ڕۆڵــی خۆی 
ببینێــت، بــەاڵم بــە شــێوەیكی گشــتی نمایشــەكە لــە 
گشــت ڕووەكانییــەوە، بەتایبەتیــش نوانــدن و دەرهێنان 
ســەركەوتوبوو،  و  بــوو  باشــدا  زۆر  ئاســتێكی  لــە 
كارێكــی هونــەری و جوانیــان بەرهــەم هێنابــوو، كــە 
بــووە جێــگای ڕەزامەنــدی ئامادەبــووان و لیژنــەی 
بــووە  كۆتاییــدا  لــە  بۆیــەش  هــەر  هەڵســەنگاندن، 
خاوەنــی چەنــد خەاڵتێكــی ســەنگینی پێشــبڕكێی 

فیســتیڤاڵ.
یەكێكــی دیكــە لە شــانۆییە بەشــدارەكانی فیســتیڤاڵ 
نووســینی)كامەران  لــە  كــە  )جانتا(بــوو،  شــانۆیی 
هەڵەبجەیــی(،  )مەریــوان  وەرگێڕانــی  و  شــەهالیی( 
)ڕەنــدە  نواندنــی  شــەوكەت(،  دەرهێنانی)ئیدریــس 
ــاز عوســمان(  ــی، ڕێب محەممــەد، محەممــەد گەرمیان
جێبەجــێ  شــێوەیە  بــەم  هونەرییەكانیــش  كارە  بــوو، 
كرابــوون : ڕووناكــی )دانا لوقمان(، میوزیك )كامیلیا(، 
ئەنــدازەی دیكــۆر )شــێرزاد عەزیــز(، جێبەجێكردنــی 
ــەم دەقــە دیســان باســكردن  ــاوات(. ئ دیكــۆر )ڕێبیــن ئ
ــی  ــی دیكــەی پیاوان ــت و مامەڵەیەك ــە دابونەری ــوو ل ب
كۆمەڵگەكەمان لەگەڵ ڕەگەز و توێژی مێ و ژنان، 
پیاوانــی ئێمــە بەجۆرێــك مامەڵــە لەگــەڵ ژنــان دەكــەن 
تــا خۆیــان لــە ژیانــدان، كــە بــۆ هەمــوو كار و جێــگا و 
جووڵەیــەك چاودێرییــان دەكــەن و هەمیشــە چاویــان لــە 
ســەریانە، وەك كااڵ و موڵكێكــی تایبــەت بەخــۆی تێــی 
دەڕوانێــت، كــە جگــە لــە خــۆی هەتا خــودی ژنەكەش 
ناتوانێــت بڕیــار لــە بــارەی ئاراســتە و جووڵــە و بڕیــار 
و چارەنووســی بــدات، بەڵكــو ئــەوە پیــاوە كــە مافــی 
ئــەوەی هەیــە و هــەر بــۆ ئــەو ڕەوایــه،  كــە بڕیاربــدات 
و ڕێــگای بــۆ دەستنیشــان بــكات و چارەنــووس و 
چاكــە و خراپــەی بــۆ دیــاری بــكات، دیــارە ئــەوە 
لــە میانــەی ژیانــی ئاســایی و ئــەو دنیایــەدا، ئــەی 
ــش  ــەو خــاوەن و بڕیاربەدەســتە مەرگــی پێ ئەگــەر ئ

ئــەو كــەوت و لەپێــش ژنەكــەی كۆچــی دوایــی كــرد، 
كەواتــە ژنەكــە ئــازاد دەبێــت و خــۆی دەبێتــە خاوەنــی 
بڕیــار و دیاركــەری داهاتــووی؟ نەخێــر دیســانەوە 
ڕوحیانەتــی ئــەو پیــاوە نێــو زیهــن و خەیــاڵ و مــاڵ و 
ژیانــی ژنەكــە دەگەڕێتــەوە و وەك مۆتەكــە هەمیشــە 
لەســەر ســەری دەخولێتــە وە، هەرگیــز ناتوانێــت خــۆی 
هەمــوو  مەگــەر  دەربازبــكات،  كۆنترۆڵــی  لەژێــر 
و  زیهــن  لــە  پێشــوو  دەســەاڵتانەی  و  وەهــم  ئــەو 
مێشــكی بســڕێتەوە و خــۆی لێیــان قورتاربــكات، 
خــاوەن  و  هاوســەنگ  كەســێكی  دەبێتــە  ئەوســا 
ــەو  ــارە ئ ــەاڵم دی ــار و خــاوەن كەســێتی خــۆی، ب بڕی
قۆناغەیــان شــتێكی خەیاڵییــە و ئەنجامــی كۆنتــرۆڵ 
و دەســەاڵتی ڕەهــای ڕابوردوویەتــی، كــە وێنەیەكــی 
لــە مێشــك و خەیاڵــی ژنەكــەدا كــردووە،  وەهــای 
كــە ناتوانێــت دوای مردنیشــی لێــی ڕزگاربێــت و 
هەمیشــە وا هەســت دەكات چــاوی لــە ســەریەتی 
و  دەیدوێنێــت  خەیــاڵ  بــە  و  دەژیــت  لەگەڵیــدا  و 
ئاراســتەی دەكات و هەمیشــە پێــی دەڵێــت ئــەوە بكــە 
و ئــەوە مەكــە، ئــەوە لەبــەر بكــە و ئــەوە لەبــەر مەكــە، 
ــۆ ئــەوێ و مــەڕۆ بــۆ ئەوێ...تــاد. كەواتــە  بــڕۆ ب
ــر سانســۆر و چاودێرییەكــی  ــەوە ژێ ــارە دەكەوێت دووب
وەهمــی و نادیــاری هاوســەرە كۆچكردووەكــەی و 
هەرگیــز ناهێڵێــت ســاتێكیش بــە دڵــی خــۆی بژێــت 
و بخــوات و بخواتــەوە و بجووڵێتــەوە. مەگــەر خــۆی 
یەكالبكاتــەوە و هەمــوو ئــەو وێنانــەی ڕابــوردوو لــە 

شانۆیی جانتا
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زیهنیــدا بســڕێتەوە و بێتــەوە ســەرخۆی، واقیعیانــە 
بژێــت و مامەڵــە بــكات و خــۆی ببێتە خاوەنی خۆی 
و داهاتــووی و بڕیارەكانــی. ئــەو كات لــە هەمــوو 
ڕزگاری  دەروونییەكانــی  كێشــە  و  تــرس  و  وەهــم 
دەبێت، وەك كەســێكی هاوســەنگ و ئاســایی دەژێت 

ــی. ــی خــۆی و بڕیارەكان ــە خاوەن و دەبێت
ــەو ســاتەدا  ــەم نمایشــە ل ــو ئ كێشــەكان و ملمالنێــی نێ
ــی  ــی تێپەڕبوون ــە كات ــە ل ــە ژنەك ــەن، ك ــێ دەك دەســت پ
چلــەی ماتەمینــی هاوســەرەكەیدایە و لەنێــو ئێــش و 
ئــازار و خەمەكانــی ئــەو كۆســتەدایە، دیــارە فیكــر و 
كۆچكردووەكەیەتــی،  هاوســەرە  هــەر الی  خەیاڵیشــی 
هــەر بۆیــەش ڕوحیانەتــی ئــەو وەك هێمــا و ڕەمزێــك لەنێو 
ــە و  چوارچێــوەی وێنەیەكدایــە و لەوێــوە دەكەوێتــە جووڵ
وتووێــژ لەگــەڵ ژنەكەیــدا، لــەو دۆخــەدا زەنگی تەلەفۆن 
لــێ دەدات و پێوەنــدی )مەسعوود(ـــە بــە ژنەكــەوە، كــە 
دۆســتێكی كۆنی خێزانەكەیە و لەڕابوردووشــدا دڵی بەو 
ژنــەوە بــووە و ویســتوویەتی بیــكات بــە هاوســەری، بــەاڵم 
ڕێكنەكەوتــووە، )مەســعوود( دەیەوێــت بەبۆنــەی پرســە و 
ــكات و  ــەردانی ب ــتە س ــەو كۆس ــەوەی ل ــەردان و دڵدان س
مەوعیــد دادەنێــن، بــەاڵم لێــرە ڕوحیانەتــی هاوســەرەكەی 
و  هەڵدەقورتێنێــت  كارەكــە  لــە  خــۆی  و  نــاوەوە  دێتــە 
ــە هەمــووی  ــارە ئەوان ــۆ ژنەكــە دادەنێــت، دی ڕێوشــوێن ب
ــەو  ــەرەكەی ب ــە هاوس ــە، ك ــەوری ژنەكەی ــاڵ و تەس خەی
شــێوەیە بیردەكاتــەوە و بــەو جــۆرەی پــێ خۆشــە، ئــەوەش 
بــۆ بینــەر دەخاتــەڕوو، كــە ئــەو دیمەنــە ڕەنگدانــەوەی 
واقیعــی ڕابــوردووی پیاوەكــە و ئێســتای پیاوەكانــە، ئــەم 
ــە  ــەوەی ك ــژە دەكێشــن، دوای ئ دۆخ و هەڵوێســتانە درێ
خۆتێهەڵقورتانــدن  و  ڕوحیانــەت  دێــت  )مەســعود(یش 
بــە  كــە  دەبێــت،  بــەردەوام  كۆچكــردوو  بەشــداری  و 
شــێوەیەكی زۆر جــوان دوو جیهــان دروســت دەكرێــن و 
تێكــەڵ دەكرێــن، كــە بریتییــە لــە جیهانــی خەیاڵــی و 
جیهانــی واقیعــی، بەبــێ ئــەوەی هیچیــان بــە شــێوەیەكی 
دیكەیــان،  ئــەوەی  بەردەمــی  لــە  ڕێگــر  ببنــە  ڕەهــا 
كــە هــەر جیهانــەی لــە ڕوانگــەی كارەكتەرێكــەوە 
بــە تەنیــا  لــە ڕوانگــەی مەســعوود  دەخرێتــەڕوو، 
جیهانــە واقیعییەكــە پێشــان دەدرێــت، لــە ڕوانگــەی 
كۆچكــردووی هاوســەری ژنەكەش)جەمشــید( كــە 

خــۆی وەهــم و خەیاڵــە، جیهانــی خەیاڵــی ژنەكــە 
پێشــان دەدات و دەیەوێــت جیهانــی واقیعیــش بــۆ 
ژنەكــەی و بینەرانیــش وێنابــكات و خــۆی بكوتێتــە 
واقیعــی  )مەســعوود(ی  ئــەوەی  بەبــێ  نێویــەوە، 
هەســتی پــێ بــكات، بــەاڵم ژنەكــە لــە نێــو هــەردوو 
جیهانــی واقیعــی و خەیاڵیــدا دێــت و دەچێــت و 
دەگوازێتــەوە و مامەڵــە لەگــەڵ هــەردوو جیهــان و 
هــەردوو كارەكتــەردا دەكات و وەك پردێكــی پەڕینــەوە 
لەنێــو  جیهانــە  هــەردوو  بەســتنەوەی  بەیەكــدی  و 
هــەردوو كارەكتــەردا )مەســعوود و جەمشــید(بەبێ 
واقیعییــەی  وەهمــی  كارەكتــەرە  دوو  ئــەو  ئــەوەی 
هاوشــانی هەســت بــە یەكــدی بكــەن و مامەڵــە و 
بەریــەك بكــەون، كــە هەمــوو تەختــەی شــانۆكە وەك 
زیهــن و مێشــكی ژنەكــە وێناكرابــوو، كــە خەیــاڵ 
و واقیــع پێكــەوە لــەو شــوێنەدا جێیــان بووبــووەوە ، 
ــرد،  لەگــەڵ هــەردوو كارەكتەرەكــەدا مامەڵــەی دەك
ئەمــە كەشــێكی جوانــی بــۆ نمایشــەكە خەڵــق كردبــوو 
چێژوەرگرتنــی  و  سەرســامی  مایــەی  بووبــووە  و 
بینــەران، ئــەوەی زیاتریــش ئــەو كەشــەی خــۆش و 
بــوو،  ئێســك ســووك كردبــوو دۆخــە كۆمیدییەكــە 
ڕێكخرابــوو،  گونجــاو  و  ڕێــك  بەشــێوەیەكی  كــە 
بــەاڵم وا باشــتر بــوو كــە ســنوورێك بــۆ ئــەو دوو 
جیهــان و كارەكتەرانــە دابنرێــت و بــەو شــێوە ڕەهایــە 
تێكــەڵ بــە یەكــدی نەكرێــن و بینــەری ئاســایی و 
ســادە ســەری لــێ بشــێوێت و نەزانێــت ئــەوە چــی 
ڕوودەدات، چونكــە خەڵكــی شــانۆكار و هونەرمەنــد 
و نوخبــە لــەو دۆخــە دەگــەن، بــەاڵم خــۆ شــانۆ تەنیــا 
بــۆ ئــەوان نییــە، بەڵكــو بــە شــێوەیەكی ســەرەكی 
بــۆ بینــەری ئاســاییە، بۆیــە دەبێــت حیســابێكیش 
بــۆ ئــەوان بكرێــت، واباشــتر دەبــوو، كــە جووڵــەی 
كارەكتــەرە وەهمییەكــە )جەمشــید( ســنوورداربوایە و 
لــە پشــتەوەی شــانۆ، یــان ئەكتــەرەكان هاتوچــۆی 
وێنــەدا  چوارچێوەیەكــی  چەنــد  لەنێــو  و  بكردایــە 
هاوشــانی  بێتــە  نــەك  بكردایــە،  گوازەگــوازی 
ئەكتــەرەكان )بــە تایبەتیــش مەســعوود، كــە لەو دۆخە 
بــێ ئاگایــە( و لەگەڵیانــدا نوانــدن بــكات و وەاڵمــی 
ــەوە،  ورد و درشــتی قســە و هەڵســوكەوتەكانیان بدات
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جلوبەرگــی دابكەنێــت و لەســەر كورســی و جێــی 
دانیشــتن جێــی بێڵێــت و مەســعوود كــە بــێ ئاگایــە 
لــەو دۆخــە وەهمییــە دەســت لــەو جلوبەرگانەی كەســە 
وەهمییەكــە بــدات، هەرچەنــدە لــە هەنــدێ دیمەن ئەوە 
كرابــوو، كــە ئەگــەر بــۆ هەمــووی بووایــە جوانتــر 
دەبــوو، هەروەهــا دەســتدانی ئەكتــەرە وەهمییەكــە لــە 
كەلوپــەل و پێداویســتییە واقیعییەكانــی دیكــەی ســەر 
شــانۆ و بەریەككەوتنــی لەگــەڵ ژنەكەیــدا دیســانەوە 
بــە  هــەر  ئەگــەر  كــە  نەبــووو،  كارێكــی گونجــاو 

وەهمــی بمابوایەتــەوە جوانتــر دەبــوو.
لەگــەڵ ئــەوەی كــە دەبێــت ئــەوەش بزانیــن، كــە 
قســە  ئەمانــە  هەمــوو  بــۆ  دەرهێنەریــش  لەوانەیــە 
و پاســاوی خــۆی هەبێــت ، بــەاڵم ئــەوەش قســە و 
ڕای ئێمەیــە. ئەكتــەری وەهمــی كــە لــە ڕابــوردوودا 
ڕووی  لــە  هەبــووە،  ژنەكــەدا  لەگــەڵ  پێوەنــدی 
تەمەنــەوە نەگونجــاو بــوو، چونكــە لــەو ڕووەوە بــە 
لــەو  دەبــوو  نــەك خۆشەویســتی،  دەشــێت،  باوكــی 
بــۆ  حیســابی  و  ئاگاداربووایــە  دەرهێنــەر  ڕووەوە 
بكردایــە، هەروەهــا دەكــرا ئــەو ئەكتــەره )مەســعوود(  
بەشــداربووایە و ڕۆڵــی لــە دروســتكردنی دیمەنــە 
كۆمیدییەكانــدا هەبووایــە، نــەك بــە تەنیــا ئــەو ڕۆڵــە 
بــە ئەكتــەرە وەهمییەكــە بدرێــت )جەمشــید(، چونكــە 
دۆخ و ڕۆڵەكــەی زۆر لەباربــوو بــۆ دروســتكردنی 
ئەوانــەش  لەگــەڵ  كۆمیدییــە.  كەشــە  ئــەو 
ئەكتــەرەكان لــە ئاســتێكی بــەرز و جوانــدا نواندنیــان 
كــرد و توانییــان بەپێــی پێویســت و ســەركەوتووانە 
ڕۆڵەكانیــان بەرجەســتە بكــەن، مۆســیقا و ڕووناكــی 
بــۆ كێشــرابوو و جێبەجــێ  بــە جوانــی نەخشــەیان 
و  ناوەكــی  و  دەركــی  دۆخــە  لەگــەڵ  كــە  كــران، 
واقیعــی و خەیاڵییەكانــدا گونجــاو و هاوكاربــوون 
بــۆ گوزارشــتكردن لــەو دۆخــە جیاوازانــە، هەرچەنــدە 
ــەوت و  ــینۆگرافیای شــانۆییەكە قەرەباڵــغ دەردەك س
وای كردبــوو، كــە تــا ئاســتێك ڕێگربێــت لــە جووڵــەی 
ئەكتــەرەكان، بــەاڵم شــتەكان زۆر جــوان و هونــەری و 
لەجێــی خۆیــان بــوون، كــە ئــەو دۆخــەی  دروســتبوون 
شــانۆكە  تەختــەی  ڕووبــەری  بچووكــی  بــۆ 
دەگەڕایــەوه، نــەك زێدەڕۆیــی و نەشــیاوی شــتەكان، 

چونكــە ئەگــەر دەرهێنــەر سەرپشــكی كردبایــە لــە 
ــەكان نەتدەزانــی كامیــان البدەیــت و  الدانــی كەلوپەل
بڵێیــت ئەمەیــان پێویســت نییــە. بــەاڵم هــەر دەشــبێت 
دیكــۆر بەپێــی ئــەو شــوێن و ســەکۆیە دابنرێــت كــە 
ــڕاوی  ــا و داب ــە تەنی ــەك ب ــت، ن ــدا دەكرێ نمایشــی تێ

حیســاب بــۆ هــەر یەكەیــان بكرێــت...
دیــارە دەستیشــانكردن و دەربڕینــی ڕای جیــاواز 
ــەو  ــتی ئ ــا و ئاس ــە بەه ــە ل ــە، ك ــەوە نیی ــای ئ بەوات
بەرهەمــە كــەم بكرێتــەوە، بەڵكــو بــۆ ئەوەیــە، كــە 
یــان  بكرێــت،  جوانتــر  لــه  داهاتــوودا  بەرهەمەكــە 
ــوودا  ــی داهات ــە بەرهەمەكان ــە ل ــەو تێبینیان ــوود ل س
ســەركەوتوانە  زۆر  دەرهێنــەر  ئەگینــا  وەربگیــرێ، 
و  ڕەهەنــد  و  ڕایەڵــە  و  هێــڵ  گشــت  بــۆ  پالنــی 
تانوپۆیەكانــی پێكهێنــەری نمایشــەكەی كێشــابوو و 
جێبەجێــی كردبــوو، بــەاڵم هیــچ كــەس و كارێكیــش 
بــێ كەموكــووڕی و تێبینــی نابێــت و نەبــووە، بۆیــە 
و  دەكەیــن  نمایشــەكە  كاســتی  لــە  دەستخۆشــی 
پیرۆزبایــی بــە دەســتهێنانی خەاڵتەكانیــان لە هەردوو 
)چوارەمــی  و  هەولێــر(  )شەشــەمی  فیســتیڤاڵی 

چەمچەمــاڵ( لــێ دەكەیــن.
تێبینــی: لــە خوێندنــەوەم بــۆ ئــەم نمایشــە زیاتــر 
پشــتم بە نمایشــەكەی فیســتیڤاڵی شەشــەمی شــانۆی 
هەولێــر بەســتووە، كــە ســێ ڕۆژ پێــش فیســتیڤاڵی 
چەمچەمــاڵ بەڕێوەچــوو، ئــەم شــانۆییەش لــە هــەردوو 
فیســتیڤاڵ بەشــداربوویەكی ســەرەكی بــوو و خەاڵتــی 
لــە هەردووكیــان چنییــەوە(، كــە لە فیســتیڤاڵی هەولێر 

شانۆیی ئەرکی نیشتیمانیی داهۆڵێک
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بەنــاوی )گرفتەكانــی پیاوێكــی مــردوو( بــوو خەاڵتی 
باشــترین دەرهێنانــی پــێ بەخشــرا، لــە فیســتیڤاڵی 

چەمچەماڵیــش بــە نــاوی )جانتــا( نمایــش كــرا.
شــانۆیی )ئەركــی نیشــتیمانیی داهۆڵێــك( یەكێــك 
بوو لەو شــانۆییە جوانانەی كە وەك مێوان بەشــداربوو 
و نەچووبــووە نێــو پێشــبڕكێوە، كــە لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ــە  ــوو، ل ــنە بانگهێشــت كراب ــاری س ــە ش ــتان ل كوردس
و  مەفاخیــری(  )جەمیــل  دەرهێنانــی  و  نووســین 
نواندنــی )نیشــتمان ڕەســووڵ نــەژاد، ڕامیــار داودی(، 
ــە  ــەم نمایشــە ل ــوو، ئ ــن شــێرزادی( ب مۆســیقا )ڕامی
داســتانێكی فۆلكلــۆری كوردییــەوە ئامادەكرابــوو و 
داڕێژرابــووەوە، دەرهێنــەر كــە خــۆی وەك ئامادەكاریــش 
كاری تێــدا كردبــوو، بەجوانــی و وەســتایانە ڕووداو و 
باسوخواســەكانی نێــو داســتانەكەی تەوزیــف كردبــوو و 
لەگــەڵ جیهانــی ئێســتا و هاوچەرخــدا گونجاندبــووی 
و بــە یەكــدی بەســتبوونەوە، كــە بەهــۆی دیالــۆگ و 
ــەك و لەالیەكــی دیكــەوە بەهــۆی  ــەوەكان لەالی گیڕان
ئــەو كارەی كردبــوو،  جلوبەرگەكانــی عەبدولعەزیــز 
كــە وەك عەبــا بەسەرشــانیدا دابــوو و لــە قوماشــیكی 
ــوو، كــە ســەر  ــك درێژب ــە جۆرێ ســپی دروســتكراو و ب
یەكدییــەوە  بــە  هۆڵەكــەی  نێــو  بینــەری  و  شــانۆ 
گەیانــد و بەســتبووەوە، عەبدولعەزیزیــش گوزارشــت 
ــوو،  ــەكان ب ــە جەمســەرێكی جل ــوردوو، ك ــە ڕاب ــوو ل ب
بینەرانــی نێــو هۆڵیــش، جەمســەرەكەی دیكــە بــوون، 

ــێ. ــی ئێســتایی دەگەیەن ئێســتا و زەمەن
نەتــەوە و گــەل و كۆمەڵگەیــەك  دیــارە هەمــوو 
و  فۆلكلــۆر  و  نەریــت  و  دابودەســتوور  خاوەنــی 
كولتــووری تایبــەت بــە خۆیەتــی، ئــەو كولتــوور و 
زارەكــی و ســینە  بــە شــێوەیەكی  كــە  فۆلكلــۆره،  
بــە ســینە گواســتراوەتەوە و بــە ئێمــە گەیشــتووە و 
ــەوە  ــوو دەگوێزرێت ــی داهات ــۆ نەوەكان ــە ئێمەشــەوە ب ل
و  نه فەوتێــت  ئەدەبــە  ئــەو  كــردووە  ئــەوەش وای   ،
بمێنێــت و پارێــزگاری لەخــۆی بــكات، هــەر ئەمــەش 
كــە  ئەدەبەیــە،  ئــەو  بنیــادی  پتەویــی  و  بەهێــزی 
ــدا دەبینیــن  ــی تێ ــەك خۆمان هەموومــان وەك ئاوێنەی
و بــە بەشــێك لــە ڕابــوردوو و ئێســتای خۆمانــی 
دەزانیــن، هەمــوو تاكێكــی نەتــەوەی خــاوەن بەرهــەم 

تــاك خاوەنــی  ســاحێبی بەرهەمەكەیــە و كــەس و 
ــەوە و  ــۆ نەت ــارە و موڵكایەتــی ب ــی نادی نییــە، خاوەن
گشــت دەگەڕێتــەوە، هــەر بۆیــەش خۆمانــی تێــدا 

دەدۆزینــەوە.
ــە  ــاس ل ــە ب ــەو داســتانە فۆلكلۆریی ــی ئ ڕووداوەكان
ژیانــی ســەرۆك خێڵێــك بە نــاوی عەبدولعەزیز)عەزیزە 
كوێــری داســنی( دەكات، كــە ئــەو كەســە شــەوێك لــە 
شــەوانی بەهــار خەونێــك دەبینێــت، كــە لــەو خەونەدا لە 
شــلكەی بەهارێكــی تــەڕ و تــۆردا دەچێــت بــۆ چیــای 
مەقلوبــێ، بــۆ ئــەوەی گژوگیا بۆ ئاژەڵەكانی بێنێت، 
بــەاڵم لــەو شــلكەی بەهــارەدا هەرچەنــدی دەگەڕێــت 
و دەســووڕێت قامكــە گیایەكــی دەســت ناكەوێــت، لــەو 
ــز دەترســێت،  ــەری دەبێتــەوە، عەبدولعەزی دۆخــەدا خەب
بۆیــە بەیانــی خەونەكــەی بــۆ شــارەزایان دەگێڕێتــەوە، 
ئەوانیــش پێــی ڕادەگەیەنــن، كــە ئامــاژە و ڕەمــزەكان 
بــاش ناگەیەنــن، بۆیــە پێویســتە حەكیمانــە مامەڵــە 
ــاژەكان  ــی ئام ــە خراپ ــەوە ل ــەو هۆی ــكات، بەڵكــو ب ب
و  دكتاتۆرانــە  زۆر  ئــەو  كەچــی  بێتــەوە،  كــەم 
كەللــــەڕەقانە ڕەفتــار دەكات و دەڵێــت، مــن خــۆم 
وادەكــەم شــتەكان پێچەوانــە ببنــەوە و دەیكــەم بــە 
خۆشــی، بۆیــە بڕیــاردەدات ژن بــۆ )مەلكەوانــی( 
و  خێــڵ  هەمــوو  لــە  و  بهێنێــت  گــەورەی  كــوڕە 
دەیــكات  و  دەگێڕێتــەوە  خێڵەكــەی  دەرودراوســێی 
بــە شــایی  و خۆشــی، بــەاڵم لەكاتــی خۆشــی و 
ئاهەنگگێــڕان زاوا بــەر گوللــــەی وێــڵ دەكەوێــت و 
ــی ســەرەتای  ــە ئەمــە دەركەوتن ــان دەســپێرێت، ك گی
ئامــاژەی نەهامەتییەكەیــە، كەچــی عەبدولعەزیــز 
ــت و  ــەردەوام بێ ــایی و خۆشــی ب ــە ش ــاردەدات ك بڕی
ــوڕی  ــە ك ــووك ل ــارێتەوە ب ــەی دەش ــتنی كوڕەك كوش
ناوەنجی)نێچیــروان( مــارەدەكات و دەڵێــت، لــە شــایی 
و خۆشــی بــەردەوام بــن، بــەاڵم كاتــێ زاوا دەچێــت بــۆ 
ــەو دۆخــە  ــاری دەروونــی و ئ ــووك، بەهــۆی ب الی ب
ــتێت و  ــی دەوەس ــت و دڵ ــر دەبێ ــوارەوە پەردەگی ناهەم
ئەویــش دەمرێــت، قووڵبوونــەوەی زیاتــر ئامــاژەی 
دیســانەوە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  نەهامەتییــەكان، 
عەبدولعزیــز دەڵێــت بــەردەوام بــن و مەوەســتن، بــڕۆن 
بــووك لــە كــوڕە بچووكەكــەم )ســەیدەوان( مارەبكــەن، 
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بــەاڵم بۆخــۆی ئیــدی ناتوانێــت بەرگــە بگرێــت و 
و  تفەنگەكــەی  دەداتــە  دەســت  بڕیاردانــی  دوای 
بەبیانــووی ڕاو ڕوو لــە چیــای مەقلوبــێ دەكات 
بــەدزی و بــێ ئــەوەی ســەیدەوان ئــاگای لــێ  و 
بێــت لــە مــاڵ دەردەچێــت، لــەو الشــەوە ســەیدەوان 
ئەویــش  دەداتــەوە،  باوكــی  بڕیــاری  بەرپەرچــی 
بەهەمــان بیانــووی ڕاوكــردن بەالیەكــی دیكــەدا ڕوو 
لــە چیــای مەقلوبــێ دەكات و لــه  مــاڵ دەردەچێــت، 
عەبدولعەزیــز كــە دەگاتــە ســەر چیــا و لــەوێ پشــوو 
دەدات و دەیەوێــت ئاهێكــی بێتەوەبــەر و بــە تەنیــا 
ئــەو خــەم و كەســەرانەی نێــو دڵــی بەبــا بــدات، لــەو 
ســات و كاتــەدا دەبینێــت ئــەوە كــوڕە كێوییــەك لەســەر 
بەردێــك بەرانبــەری وەســتاوە، كــە تەنیــا كاكۆڵــی 
لەبــەر تریفــەی مانگەشــەو بەهــۆی شــنەی شــەماڵ 
لــە بەرانبــەری دەشــەكێتەوە، ئەویــش دەیەوێــت كوڵــی 
ــدات  ــا ب ــە بەب ــوڕە كێویی ــەو ك ــی ئ ــە ڕاوكردن ــی ب دڵ
تەقــەی  و  دەگرێــت  لــێ  تفەنگەكــەی  ســێرەی  و 
لــێ دەکات، كــوڕە كێــوی لەســەر بەردەكــە ئــاوەژوو 
ــەی  ــوارێ، یەكســەر چەقۆك ــە خ ــەوە و دەیخات دەكات
دەردەكات و بەغــار دەچێــت تــا ســەری ببــڕێ، بــەاڵم 
كــە دەگاتــە ســەری چــی ببینێــت؟؟!! یاخــوا هیــچ 
ــش!! ئــەوە بەچــاوی  كەســێك، تەنانــەت دوژمنەكانی
ســەیدەوانی  ئــەوە  ســەیردەكات  نەبینێــت،  خــۆی 
كوڕیەتــی، نــەك كــوڕە كێــوی، ئیــدی كار لــەكار 
لــه  خوێنــی دەخاتــە  كــوڕی شــەاڵڵ  دەترازێــت و 
باوەشــی و دەیــكات بــە شــین و هــاوار و ڕۆڕۆ، لــەو 
ــە، كــە پێشــتر مەرگــی  ــەو بێتاقەتیی ــە، ب چۆلەوانیی
دوو كوڕەكــەی دیكەشــی بەچــاوی خــۆی بینیــوە 
ئیــدی  لەنێوبــرد،  خــۆی  بەدەســتی  ئەوەشــیانی  و 
ــە و بەخــۆی  ــە چڵەپۆپ ــا و كارەســات دەگات تراژیدی
و جەنــازەی كوڕەكــەی بــۆ مــاڵ و نێــو خێڵەكــەی 

دەگەڕێتــەوە...
ــە ڕەقــی  ــۆری و خۆســەپێنی و كەللـ ــرەدا دكتات لێ
و باوكســاالری عەبدولعزیزمــان بــۆ دەردەكەوێــت، كــە 
هــەر بــە تەنیــا خــۆی قســەدەكات و بڕیــاردەدات، نــە 
گــوێ لــە زانــا و دانــا و ڕیــش ســپی خێــڵ دەگرێــت، 
نــە گــوێ لــە ڕا و بۆچــوون و حــەزی كوڕەكانــی 

دەگرێــت، كــە ئــەو جــۆرە ژنهێنــان و مەراســیم و كات 
و ســاتەیان دەوێ، یــان نــا، نــە گــوێ لــە بووكــی 
پــرس پــێ نەكــراو دەگرێــت، كــە ئاخــۆ ڕازییــه،  كــە 
لــە ماوەیەكــی كورتــدا بــە دوای یەكــدا لــە ســێ بــرا 
مارەكرا و هەمووشــیان بە كارەســات گیانیان ســپارد، 
بەســێ  ســووتاو  جــەرگ  دایكــی  لــە  گــوێ  نــە 
كــوڕی الوی دەگرێــت، نــە گــوێ لــە تاكــە تاكــەی 
ــاردەر و  ــت، خــۆی بڕی ــەی دەگرێ ــی خێڵەك ئەندامان
جێبەجێــكارە، بكــوژ و ببــڕ هــەر خۆیەتــی، كــەس 

ناتوانێــت قســە لــە قســەیدا بــكات.
دەرهێنەر دێت داســتانی دوای داســتان و بەســەرهاتی 
عەبدولعەزیزمــان بــۆ دەگێڕێتەوە، دەرهێنەر عەبدولعەزیز 
گیانــی  بــێ  الشــەیەكی  وەك  و  پەیكەرێــك  وەك 
مۆمیاكــراوی بــێ دەســەاڵت لــە گۆشــەیەكی شــانۆ 
دادەنێــت، كــە ئــەم وێناكــردن و چارەســەركردنە هونــەری 
و شــانۆییە، زۆر جــوان و لۆژیكــی بــوو، كــە لــەوێ 
عەبدولعەزیز تەنیا تەماشاكەر و چاودێری ڕووداوەكانە، 
بەبــێ ئــەوەی دەســەاڵتی هەبێــت و بــواری پــێ بدرێــت 
تەداخــول بــكات و كاریگــەری وەك جــاری جاران هەبێت، 
ــێ  ــم ل ــەاڵت و زوڵ ــێ دەس ــە ب ــارە كەس ــەو ج ــە ئ چونك
كــراو و گــوێ لــێ نەگیــراوی نێــو داســتانەكەی دەخاتــە 
ــی،  ــش بووكەكەیەت ــتەیان دەكات، ئەوی ــە و ئاراس جووڵ
كــە لــەوێ نەیتوانیــوە وشــەیەك بڵــێ و بڵــێ نــا، 
ــار و  ــردەوە و بڕی ــەو كار و ك ــوو ئ ــرەدا هەم ــەاڵم لێ ب
زوڵمەكانــی عەبدولعزیــز دەخاتــەڕوو، پەنجــە دەخاتــە 
نێــو چاوانــی و بــێ ســڵەمینەوە هەمــوو شــتە هەڵــە 
دەكات،  ڕەخنەبارانــی  و  بیردەخاتــەوە  پەڵەكانــی  و 
لێــرەدا زەمەنێكــی دیاریكــراو بــەدی ناكرێــت، بەڵكــو 
تێكشــكاندووە، دەمێــك  دەرهێنــەر كات و زەمەنــی 
دەچێتــه  ڕابــوردوو باســی لەدایكبوونــی ســەیدەوان، 
یــان عەشــق و خۆشەویســتی ســەیدەوان و كــوڕەكان، 
یــان دڵڕەقییەكانــی عەبدولعەزیزمــان بــۆ دەكات و 
یەكســەر دەگوێزێتــەوە بــۆ كاتــە جیــاواز و ســەردەمە 
جیاوازەكانــی زوڵــم و زۆری ناحــەز و داگیركەرانــی 
كــورد و كوردســتان بەرانبــەر نەتەوەكەمــان و دێتــە 
بەرانبــەر  كــورد  شــەڕەكانی  و  ئێســتا  ســەردەمی 
دوژمنەكانــی لــە باكــوور و باشــوور و ڕۆژئــاوا و 
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ــۆ بەرجەســتە  ــەوە و ژنانمــان ب ــی نەت ورە و بەرخودان
دەكات، هەروەهــا  دەرهێنــەر ســەردەمێكی دیكەمــان 
ــم و زۆر  ــە زوڵ ــڕ ل ــەو ســەردەمە پ ــادەكات، ئ ــۆ وێن ب
و بــێ دەســەاڵتییەی ژنــان و ڕەگــەزی مــێ لــە 
بــە ســەردەمێكی  تێــی دەپەڕێنێــت و  ڕابــوردوودا، 
ــە  ــە ل ــش بریتیی ــازە و ئێســتاوە دەیبەســتێتەوە، ئەوی ت
پاڵەوانــی و دروســتكردنی ئەفســانە و  ســەردەمی 
مەحــاڵ لەالیــەن ژنانــەوە، كــە خــۆی لــە ژنانــی 
ڕۆژئــاوا دەنوێنێــت، ئــەو ژنانــە بەرەنــگاری تانــك و 
تــۆپ و فرۆكــە و ســوپایەكی زەبەلالحــی وەك تــورك 
و هێزێكــی بــێ بەزەیــی و بــێ مۆراڵــی وەك داعــش 
دەبنــەوە و چۆكیــان پــێ دادەدەن و مەیدانیــان بــۆ 
چــۆڵ ناكــەن و بەرگــری لــە مــاف و خــاك و واڵت 
و نەتەوەكەیــان دەكــەن، لــەو پێنــاوەدا گیانــی خۆیــان 
دەكەنــە قوربانــی، دیــارە ڕەگوڕیشــەی دروســتبوونی 
ئــەو ورە و هێــزە ســیحرییە بــۆ ئــەو ڕابــوردووە پــڕ 
لــە ژان و زوڵــم زۆرە دەگەڕێتــەوە، چەنــدان قونــاغ 
بــەم  گەیشــتوون  تــا  تێپەڕانــدووە  ســەردەمیان  و 

وێســتگەیەی ئێســتایان.
بووكــی ســێ جــار كۆســتكەوتوو بــە كوڕەكانــی 
عەبدولعەزیــز، كــە بــێ ڕەزامەنــدی خــۆی لێیــان 
دەكات،  بــۆ  ئامــاژەی  دەرهێنــەر  وەك  مارەكــراوە، 
ــەاڵم  خۆشەویســتی كــوڕی بچووكــە )ســەیدەوان(، ب
دێــن لــە كــوڕە گــەورە )مەلكــەوان(ی مــارە دەكــەن، 
كــە ئــەو دەمرێــت لــە كــوڕی ناوەنجــی )نێچیــروان(ی 
مارەدەكــەن، كــە ئەویــش دەمرێــت ئەوســا نــۆرە دێتــە 
ســەر خۆشەویســتەكەی )ســەیدەوان(، بــەاڵم دوای 
ــاری باوكــە  ــە حــەز و بڕی ــەوەش هــەر ب چــی، كــە ئ
نــەك خۆیــان، ئەویــش چارەنووســی بــەو جــۆرە دەبێــت 
كــە باســمان كــرد، بــەاڵم دوای كوژرانــی كــوڕەكان، 
ــە جلــی  ــووك ســەر هەڵدەگرێــت و یاخــی دەبێــت، ل ب
پیاوانــدا خــۆی دەشــارێتەوە، كــە هــەر پارچــە جلــەی 
هــی هاوســەرێكی بەناهــەق كوژراویەتــی و خــۆی لــە 
ژێریانــدا شــاردووەتەوە، كاڵو هــی یەكیــان و قاپــووت 
هــی یەكــی دیكەیــان و جزمــەی درێــژی تاچــۆكان 
هــی ئــەوەی دیكەیانــە، كــە هێــز و توانایــی و ورە و 
ــەردەوام  ــەوە وەردەگرێــت و ب ــە و ڕق لەوان هێــزی تۆڵ

دەبێــت.
ــت و خــۆی ئاشــكرا دەكات،  ــە دایاندەنێ ــە یەك یەك
بــە تایبەتیــش بــۆ عەبدولعەزیــز تــا بزانێــت ئــەوە 
خۆیەتــی، بــەو جــۆری لێهاتــووە و تەحــەدای هەمــوو 
موستەحیل و دۆخێكی ناهەموار دەكات و ئامادەی 
ڕووبەڕووبوونەوەیــە. هــەر بــەو جلوبەرگانــە بــە دارێــك 
ــوڕەكان  ــە ك ــۆی ل ــە خ ــك دروســت دەكات، ك داهۆڵێ
و خۆیــدا دەبینێتــەوە، ئەركیانــە خۆیــان و خــاك و 
ــە هەمــوو دەســتدرێژییەكی زۆردار و  نیشــتیمانیان ل

ــزن. ــۆكان بپارێ چاوچن
شــەڕدا  مەیدانــی  لــە  پاســەوانێك  وەك  لــەوێ 
دەردەكەوێت و بەوپەڕی هێز و ورەوە بەرانبەر هەموو 
ئەگــەرەكان دەبێتــەوە، وێنایەكــی جــوان لەوێدا ئەوەیە، 
كــە دەنگــی قــەل و داڵ و گۆشــتخۆرەكان دێــت، كــە 
ڕەمــزە بــۆ بوونــی الشــە و پاشــماوەی كــوژراوان لــەو 
مەیدانــە ســامناكەی شــەڕدا، ئەویــش هــاوار دەكات 
و بــە گۆپاڵەكــەی دەســتی دەریــان دەكات و پــاس 
لــە الشــەكان دەكات، بــۆ ئــەوەی نەیەنــە ســەر الشــە 
و تەرمــەکان و گۆشــتیان نەخــۆن، لــەوێ بینــەر 
هەســتێكی ناخــۆش و ڕاســتەقینەی ئــەو دۆخــەی 

بــۆ دروســت دەبێــت...
هــەر ئــەو دەســەاڵتە بچووكــەی عەبدولعەزیــز، كــە 
ــە خێزانێــك، یــان خێڵێكــدا دەنوێنێــت دەبێتــە  خــۆی ل
ــان و  ــوزۆری دەوڵەت ــەت و زوڵم ــەی دكتاتۆریی نموون
ــەوەی  ــزە زەبەلالحــە نێودەوڵەتییــەكان بەرانبــەر نەت هێ
بــەو  ســەدەیە  چەنــدان  كــە  خاكەكــەی،  و  كــورد 
شــێوەیە مامەڵــە لەگــەڵ نەتــەوەی كــورددا دەكــەن و 
هیــچ مافێكــی پــێ ڕەوا نابینــن، بــەاڵم ڕۆڵەكانــی 
ــۆ و  ــە ئەژن ــتان و دەســت ل نەتەوەكەشــمان دەستەوەس
ــووە  ــان هەب بــێ دەســەاڵت دانەنیشــتوون و كاردانەوەی
و چەنــدان شــۆڕش و ســەرهەڵدانیان لــە دژی ئــەو 
هێزانــە ئەنجــام داوە و دەریایــەك خۆێنیــان لەو پێناوەدا 
بەخشــیوە و بەردەوامیشــن لــه  خەبــات و قوربانیــدان، 

تــا مافــە ڕەواكانیــان بــە دەســت بهێنــن.
هەرچەندە )خاتوو نیشتمان( هێز و وزە و تواناییەكی 
بــێ هاوتــای پیشــانداین و نواندنێكــی بــێ کــەم و 
ــە جوانــی كەســێتی  کورتــی و جوانــی ئەنجــام دا و ب
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بەرجەســتەكرد،  نمایشــەكەی  نێــو  كارەكتــەرەی  ئــەو 
بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی بــە شــێوەی مۆنۆدرامــا کرابــوو 
و نزیكــەی یــەك كاتژمێــر بەتەنیــا نواندنــی کــرد و ئــەو 
هەمــوو جووڵــە و دیالۆگــە دورودرێژانــەی دەوتــەوە، 
بۆیــە ماندووبــوون و پشووســواری و هەناســەبڕكێی 
زۆری پێــوە دیاربــوو و بینــەر هەســتی بــەو دۆخــە 
دەكــرد، كــە باشــتر بــوو، ئەكتــەری هاوشــانی هەبووایــە 
و بــە شــێوەی مۆنۆدرامــا نەكرابایــە، چونكــە ئاســتی 
نوانــدن جوانتــر و بەرزتــر دەبــوو، هەروەهــا هەســتت 
دەكــرد لەســەر یــەك ڕیتــم دیالــۆگ و نوانــدن دەكرێــت 
و هەڵچــوون و داچــوون و بــەرزی و نزمــی بەپێــی 

پێویســت نییــە.
هەرچەنــدە پانتاییەكــی زۆری بــۆ نوانــدن دەستنیشــان 
بــەاڵم  دانابــوو،  تێــدا  ســینۆگرافیای  و  كردبــوو 
نەتوانرابــوو نوانــدن بەســەر ئــەو پانتاییــەدا دابــەش بكات 
و جووڵــەكان بــۆ هەمــوو شــوێنەكان بگوێزێتــەوە، بەڵكــو 
لــه  شــوێنێكی زۆر بەرتەســكتر نوانــدن دەبینــرا، كــە 
ــا  ــوو، هەروەه ــان ب ــەوەش خەوشــێكی دیكــەی دەرهێن ئ
ــە  ــاوەڕ گوزارشــت ل ــش و داســتانە وەك بیروب ــەو نمای ئ
ئاییــن و بیروبــاوەڕی ئێزیدییــەكان دەكات و شــوێنەكەش 
شــنگال و چیــای شــنگالە، بــەاڵم دەرهێنــەر شــێوەیەكی 
كــە  شــانۆ،  پێشــەوەی  هێنابــووە  خاچــی  گــەورەی 
هەرچەنــدە  مەســیحی،  ئایینــی  لــە  گوزارشــتتە 
پەیكــەری  و  داهــۆڵ  بــە  كــرا  خاچــە  ئــەو  دوایــی  
ســەیدەوان، یــان كــوڕەكان، بــەاڵم ئەوەیــان بــە شــێوەیەكی 
دەكــرا  بینــەر...  نەگەیشــتە  و  نەکــرا  ســەركەوتوانە 
مۆســیقا و ڕووناكــی ڕۆڵــی كاریگەرتــر و باشــتریان 
ــدا  ــی ڕووداوەكان ــی ڕەوت ــە گوزارشــت و بەڕێوەچوون ل
بــاری  ســووکكەری  و  هــاوكار  بووبانــە  و  ببینیایــە 
قورســی ئەكتــەر و دەســبارێكی باشــیان لــە ئەركەكەیــدا 

لەگــەڵ هەڵگرتبایــە.
لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا، بــە شــێوەیەكی گشــتی 
بەرهەمێكــی جــوان و هونــەری و شایســتەمان بینــی، 
لــە دەرهێنــەر و  بۆیــە پیرۆزبایــی و دەستخۆشــی 

ئەكتــەر و گشــت ســتافی نمایشــەكە دەكەیــن. 
لــەم  كــە  هەڵســەنگێنەران  لیژنــەی  کۆتاییــدا  لــە 
بەڕێزانــە پێكهاتبــوون )هەڵوێســت نەریمــان - ســەرۆكی 

لیژنــە، تریفــە كەریمیــان، خەرمــان هیرانــی، موختــاری 
محەممــەدی، ســیروان بێالنــە( ئەندامانــی لیژنــه بــوون، 

بــەم شــێوەیە خەاڵتەكانیــان دابــەش كــرد.
- خەاڵتــی باشــترین ئەکتــەری کــچ بەخشــرا بــە 
)ڕەنــدە محەممــەد( لــە شــانۆیی )جانتــا( بەرهەمــی 

قــەزای چەمچەمــاڵ.
ـــــ خەاڵتــی باشــترین ئەکتــەری کــوڕ بەخشــرا بــە 
)ڕێبــاز عوســمان( لــە شــانۆیی )جانتــا( بەرهەمــی 

قــەزای چەمچەمــاڵ.
بــە  بەخشــرا  ســینۆگرافیا  باشــترین  ــــ خەاڵتــی 
شــانۆیی )پۆســتەچی( بەرهەمــی قــەزای )کفــری( 
و خەاڵتی باشــترین بەرهەم درا بە شــانۆیی )جانتا( 

بەرهەمــی قــەزای چەمچەمــاڵ.
- خەاڵتی باشــترین دەرهێنان بە هاوبەشــی درا بە 
هــەردوو شــانۆیی )پۆســتەچی و جانتــا( بەرهەمــی 

قەزاکانــی )کفــری و چەمچەمــاڵ(.
هەڵســەنگێنەران  تایبەتــی  ڕێزلێنانــی  خەاڵتــی   -
بەخشــرا بــە هــەردوو ئەكتــەر )مژدە جەوهەر و فرمێســك 

ــە شــانۆیی )پۆســتەچی(. زەینــەڵ( ل
ــــ خەاڵتــی تایبەتــی هەڵســەنگێنەران بەخشــرایە 
وەك  داهۆڵێــك(  نیشــتیمانیی  )ئەركــی  شــانۆیی 
باشــترین دەقــی كــوردی، بەرهەمــی شــاری ســنەی 
لەنێــو  خەاڵتــە  )ئــەو  کوردســتان.  خۆرهەاڵتــی 

نەبــوو(. پێشــبڕكێكەدا 


