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پەیڤێک بۆ ڕاستی

فازڵ قەساب
)بریتانیا(

بارودۆخــی  و  هەلومــەرج  کــە  بەداخــەوە 
سیاســیی کوردســتان و ناتەبایــی نێــوان حزبــەکان 
ــە  ــاو زۆن ــی ن ــی هاوواڵتیان ــەی لێکدابڕان ــووە مای ب
ناکۆکــەکان. یەکێــک لــەو مەینەتییانــە ئەوەیــە 
کــە بەنــدە ســاڵی ٢٠٢١ الپەڕەکانــی گۆڤارێکــم 
ــە  ــرە ل ــاڵ زیات ــە ٢٤ س ــت ک ــە بەردەس کەوتووەت
هەولێــری ئازیزمــان دەردەچــێ و سەرنووســەرەکەی 
هاوڕێیەکــی دێرین و نووســەرێکی بــە ناوودەنگمانە. 
لێــرەدا دەبــێ سپاســی هەڵســووڕێنەری پەیجــی 
شــانۆی کــوردی لــە فەیســبووک و واتــس ئــەپ 
بکــەم کــە بەهۆیانــەوە بــەو گۆڤــارە بــە پێزە ئاشــنا 

ــووم. ب
پەیجەکانــی شــانۆی کــوردی پانتاییەکــی زۆریــان 
ــار و  ــوردی و وت ــی و ک ــی شــانۆیی جیهان ــۆ دەق ب
ــەو  ــورد تەرخانکــردووە. ل ــی شــانۆکارانی ک چاالکی
بەســەرکردنەوەیەدا وتارگەلێکــی د. فــازڵ جــاف 
ســەرنجیان ڕاکێشــام کــە هەندێکیــان ئاوڕدانــەوەن 
لــە کارە شــانۆییەکانی تیپــی نواندنــی ســلێمانی 

ڕابــوردوودا،  ســەدەی  حەفتاکانــی  کۆتایــی  لــە 
بەتایبەتــی چەنــد الیەنێکــی ئــەو دوو شــانۆییە 

بــاس دەکات کــە خــۆی دەری هێنــاون.
کاتــێ ئــەو وتارانــەم خوێنــدەوە کــە هەندێکیــان 
پێوەندییــان بــە بەنــدەوە هەیــە، ناچــار بــووم بــۆ 
دەرخســتنی زیاتــری ڕاســتییەکان، منیــش قســەی 
ــەو ئازیزانەمــان  خــۆم هەبــێ. بەداخــەوە گەلێــک ل
کــە شــاهێدحاڵی ئــەو کاتانــە بــوون، بەجێیــان 
شــاد  ڕوحیــان  و  بەخێــر  یادیــان  هێشــتووین، 
بــێ، بــەاڵم خۆشــبەختانە هەندێکیــان زینــدوون 
و دەتوانــن بــۆ ســەلماندنی ڕاســتییەکان قســەی 

ــێ. ــان هەب خۆی

شانۆیی پردی ئارتا
د. فــازڵ جــاف لــەو تیپــەدا )تیپــی نواندنــی 
ســلێمانی( تەنیــا دوو بەشــداریی هەبــوو، دوو کاری 
)پــردی  شــانۆیی  یەکەمیــان  کــرد،  دەرهێنانــی 
ئارتــا(ی نووســەری گریکــی )جــۆرج ســیۆتۆکا( 
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بــوو، دوومیشــیان )دووڕەگ(ی نووســەری ئەمریکی 
)النگســتۆن هیــوز(. ئــەو کاتانــە مــن بەڕێوەبــەری 
هونەریــی تیــپ بــووم، بەهــۆی برادەرایەتــی بەنــدە 
و ئــەوەوە لــە ڕۆژگاری خوێندکاریمانــەوە لــە بەغدا، 
ڕووی کــردە تیپەکەمــان. دەبــێ ئــەو زانیارییــە 
ــری  ــە بەرچــاو کــە ئــەو کاتانــە ئــەو هەڵگ بخەم
فیکــری وجــوودی بــوو، هــەر لەبــەر ئــەوە لەالیــەن 
لــەوەی  ئیــدارەی تیپــەوە ڕێگرییەکــی زۆر کــرا 
ئیشــەکە نەکــرێ، بــەاڵم مــن دەســەاڵتی خــۆم 
بــەکار بــرد و لەســەر ئــەوە ســووربووم پــردی ئارتــا 
بەرهەمــی داهاتــووی تیــپ بــێ و وا بیــر بکرێتــەوە 
هــەر کــەس ئــازادە لــەوەی هەڵگــری چ بیــر و 
بۆچوونێکــە، ئەوەبــوو دەقەکــە نێــردرا بــۆ هەولێــر 

ــێ درا. ــەی پ ــەت و ڕێگ ــی مۆڵ ــۆ وەرگرتن ب
کاک فــازڵ جــاف لــە وتــاری )پــردی ئارتــا: 
)٢٣٥(ی  ژمــارە  لــە  کــە  ڕیتــم(دا  و  جووڵــە 
ــەوە  ــان(دا باڵوکراوەت ــاری )ڕام ٢٠١٦/١٢/٥ی گۆڤ

نووســیویەتی:
»ڕۆڵ دابەش کردن بە شیوازی دەبڵ کاست..

لــەو  ئارتــا  نمایشــی  لــە  کــردن  دابــەش  ڕۆڵ 
ســەردەمەدا بــۆ یەکــەم جــار لــە شــانۆی کوردیــدا 
شــێوازی دەبــڵ کاســتی هێنایــە ئــاراوە، بەتایبەتــی 
کابانــی  و  وەســتایان  )ســەرۆکی  ڕۆڵــی  بــۆ 
خێزانــی(، پێــم بــاش بــوو شــێوازی دەبــڵ کاســت 
بــەکار بێنــم کــە دەکاتــە دوو ئەکتــەر بــۆ ڕۆڵێــک، 
هــەر ئێــوارەی بــە نــۆرە یەکێکیــان کەســایەتییەکە 

ــکا«. ــش ب نمای
دواتــر پانتاییەکــی باشــی تەرخانکــردووە بــۆ 
دڵپــاک(ی  )جیهــاد  ڕەوانشــاد  چــۆن  ئــەوەی 
وەک دەبــڵ کاســت لەگــەڵ هونەرمەنــد عومــەر 
ــی ڕۆڵــی )ســەرۆکی وەســتایان(  ــۆ گێڕان دڵپــاک ب
ــاک  ــاد دڵپ ــدا جیه ــردووە، لەکاتێک ــان ک دەستنیش
ئەندامــی تیپــی نواندنــی ســلێمانی نەبــووە، ئەوجــا 

ــاد  ــاوی جیه ــە ن ــردەوە ک ــەوە ک ــرم ل ــێ: »بی دەڵ
دڵپــاک وەک دەبــڵ کاســت لەگــەڵ عومــەر دڵپــاک 
بــۆ ســەرۆکی تیــپ »ســمکۆ عەزیــز« و ســکرتێری 
ــرزا« پێشــنیار بکــەم،  ــەد می ــپ »کاوەی ئەحم تی
هــەردوو مامۆســتا بەوپــەڕی خۆشەویســتی و ســنگ 
فراوانییــەوە پێشــوازییان لــە پێشــنیارەکە کرد...«

لێرەدا دوو خاڵ جێی سەرنجن:
یەکــەم: بــۆ هــەر کارێکــی شــانۆیی تیــپ لــە 
بەرهەمەکانــدا ئەندامــەکان دەبێ چانســی یەکەمیان 
ــردی  ــەری پ ــە دەرهێن ــێ، بۆی ــن هەب ــۆ ڕۆڵ بینی ب
ئارتــا )عومــەر دڵپــاک(ی بــۆ ڕۆڵــی ســەرۆکی 
وەســتایان دەستنیشــان کــرد، بــەاڵم هاوڕێیەتــی و 
ــە ژووری  ــوون ل ــەوە ب ــی پێک هاوشــاریبوون و ژیان
ئوتێلێکــدا وای کــرد ڕۆڵــی ســەرۆکی وەســتایان 
بــە جیهــاد دڵپــاک بســپێرێت. لەگــەڵ ئــەوەی 
ــە  ــەوە ل ــاک(ی ڕەوانشــاد پێک ــاد دڵپ ــن و )جیه م
بەشــی شــانۆی چاالکیــی قوتابخانەکانــی ســلێمانی 
ڕاهێنــەری شــانۆیی بوویــن، لەوێــوە بووبووینــە دوو 
هاوڕێــی زۆر نزیکــی یەکتــر، تەنانــەت من پێشــنیارم 
بــۆ کــرد ببێتــە ئەندامی تیپەکەمــان و هەرواش کرا، 
بــەاڵم وەک ئامــاژەم پــێ دا، دەبــوو بــەر لــە هــەر 
کەســێک ئەندامانــی تیــپ کاریــان پــێ بســپێردایە، 
مەگــەر لــە حاڵەتــی ناچاریــدا پەنــا ببرایەتــە بــەر 
ــدە  ــی بەن ــپ، وەک ئەزموون کەســێکی دەرەوەی تی
کــە لــە شــانۆیی )جوولەکەکــەی ماڵتــا(دا ناچارانــە 
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بــۆ  جوانەکان(ـــەوە  هونــەرە  )کۆمەڵــەی  لــە 
ــد )شــەماڵی  ــاس( هونەرمەن ــی )باراب ــی ڕۆڵ بینین

ــرد. ــەڕەش(م بانگهێشــت ک عەب
ــی و  ــە کەســێک بســپێریت، ناتوان ــک ب ــە ڕۆڵێ ک
ڕەوا نییــە بــە بــێ هــۆ ڕۆڵەکــەی لــێ وەربگریتەوە و 
بیدەیتــە کەســێکی دی کــە لــە دەرەوەی تیــپ بێت، 
هــەر بۆیــە پێشــنیاری کــرد کــە )جیهــاد دڵپــاک( 
ــڵ کاســت ڕۆڵەکــە ببینــێ. ڕاســتییەکەی  وەک دەب
ئــەوە مــن بــووم بــەر لــە ئیــدارەی تیپ دەبــوو ڕازی 
بــم، بــەو پێیــەی بەڕێوەبــەری هونەریی تیــپ بووم، 
ــتەی  ــردە الی دەس ــنیارەکەم ب ــم پێش ــەر خۆیش ه
کارگێــڕی تیــپ و هەمــوان پێــی ڕازی بــوون. لێرەوە 
ــەو شــانۆیییە  ــک دەســتمان ب ــم کاتێ ــەوێ بڵێ دەم
کــرد و نــاوی یەکــە یەکــەی ئەکتــەرەکان هــات بــە 
هیــچ جۆریــک بابەتــی دەبــڵ کاســتینگ لــە ئــارادا 

نەبــوو.
هــەر لــەو وتارەیدا دێتە ســەر باســی ســینۆگرافیای 

پــردی ئارتا.

»سینۆگرافیا لە پردی ئارتادا«
پــاش چەنــد پەرەگرافێــک دەربــارەی شــانۆی 
هۆڵــی خالیدییــە و ســانەوی ســلێمانی و تواناییــان 

ــانۆیی، دەنووســێ: ــی ش ــی کارێک ــۆ ڕاپەڕاندن ب
بــوو  بــەوە  بــاوەڕم  ســەرەتاوە  لــە  »هــەر 
کــە لەســەر شــانۆیەکی بچووکــی وەک شــانۆی 
ــا ببەمــە  ــە پەن ــە، باشــتر وای ــەی خالیدیی قوتابخان
بــەر کەمتریــن و بچووکتریــن ئامــراز و کەرەســتە و 

ناومــاڵ..« کەلوپەلــی 
پاشــان دەکەوێتە باســکردنی تێگەیشــتنی ئەوســای 
کــە لــە بنەچــەدا هەڵقــواڵوی شــانۆی ئەبســیۆرد 
و  مایرهۆڵــد  و  یۆنســکۆ  ناوهێنانــی  دوای  بــووە، 
ــاوی دیکــە و باســی کەرەســتەی ســادە و  ــدێ ن هەن

ــێ: ــەری، دەڵ هێماگ

هێماگەرییــە  فۆرمــە  ئــەم  دۆزینــەوەی  »بــۆ 
ســادەیە، زەینــم بــۆ ئــەوە دەچــوو کــە پێویســتە، 
پەنــا بەرمــە بــەر نیگارکێشــێک بۆ ئــەوەی یارمەتیم 
ــە  ــەو نیگارکێش ــە ئ ــەوە ک ــتر وا کەوت ــدات، پاش ب
قــادر کــوردی بێــت، ئــەو لــە زانکــۆ بەڕێوەبەرمــان 
ــا  ــوو ســەرقاڵی ئارت ــێ ب ــاگای ل ــەردەوام ئ ــوو، ب ب
ــینۆگرافیاکەی  ــیاری س ــوردی پرس ــادر ک ــووم، ق ب
ــۆ  ــەی ســینۆگرافیاکەم ب ــی کێش ــردم، باس ــێ ک ل
ــم،  ــن نیگارکێش ــە، م ــاس بک ــۆم ب ــی ب ــرد، گوت ک
پــاش  بــدەم.  یارمەتیــت  دەتوانــم  بزانــم  بــا 
ــی  ــەن، ناوەرۆک ــە دیم ــەن ب ــە وردی دیم ــەوەی ب ئ
شــانۆنامەکەم بــۆ بــاس کــرد، گوتــی مــن نەخشــەی 
دیکۆرەکــەت بــۆ دەکێشــم. هــەر لــەو شــوێنەدا 
بــۆ کێشــام، ســەرنجم دا،  چەنــد نەخشــەیەکی 
نەخشــەکەی قــادر کــوردی زۆر نزیــک بــوو لــەوەی 
کــە من مەبەســتم بــوو، بــەاڵم نەمدەتوانی وەک ئەو 
ــان  ــژم، پاش ــەیەکدا دایبڕێ ــوەی نەخش ــە چوارچێ ل
بەرانبــەر بــە پێشــنیار و داخوازییەکانــم، لێــرەو 
ــا وێنەیەکــی  ــرد، ت ــک دەســتکاری ک ــەوێ، هەندێ ل
ڕوونــی ســینۆگرافیاکەم لــەال دروســتبوو، بەداخــەوە 
ــەکەدا،  ــی نمایش ــە پرۆگرام ــوردی ل ــادر ک ــاوی ق ن
بــە هیــچ جۆرێــک ئامــاژەی پــێ نــەدرا، هەرچەنــدە 
وەک گوتــم، نەخشــەی دیکۆرەکــە لــە بنەڕەتــدا 
ــی  ــە واڵتان ــوو، ل ــەو ب ــزر و ئەندێشــەی ئ زادەی ه
پێشــکەوتوودا ئــەم پشــتگوێ خســتنە بــە ناڕەوایــی 
لــە قەڵــەم دەدرێــت، بــەاڵم لــەالی ئێمــە بەتایبەتــی 
لــەو ســەردەمەدا ئاســایی بــوو. هەرچۆنێــک بێــت، 
خــۆم  تەنیــا  ســەروبەرییە  بــێ  بــەو  بەرانبــەر 
جێبەجێکــردن  پرۆســەی  هەرچــی  بەرپرســیارم، 
و ئەنجامدانــی دیکۆرەکــە بــوو لەســەر تەختــەی 
تیپــی  ئەندامانــی  زۆربــەی  لەالیــەن  شــانۆ، 
ــدا کــە  ــە ســێ ڕۆژی جەژنــی ڕەمەزان ــەوە، ل نواندن

ــرا. ــووم، جێبەجــێ ک ــووک ب ــە کەرک ــن ل م
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سەرپەرشــتی  بــە  دیکۆرەکــە  جێبەجێکردنــی 
لــە  باشــی  دەســتی  کــە  بــوو  قەســاب  فازیــل 
ــاوی  ــە ن ــەو پێی ــوو، ب ــدا هەب ــی و دیکۆرات دارتاش

نووســرا« ســینۆگراف  وەک  ئــەو 
دوای ئــەو هەمــوو دەســتگیرۆییەی مــن بۆیــم 
ــەوان و  ــەی ناوچ ــە ئارەق ــەوەی ب ــوو، دوای ئ هەب
تێشــووی ڕوحــم )پــردی ئارتــا(م بــۆ کاکڵــە کــرد، 
ئێســتا ماندووبوونەکــەی مــن دەســڕێتەوە و دەڵــێ: 
سەرپەرشــتی  بــە  دیکۆرەکــە  »جێبەجێکردنــی 
لــە  باشــی  دەســتی  کــە  بــوو  قەســاب  فازیــل 
ــاوی  ــە ن ــەو پێی ــوو، ب ــدا هەب ــی و دیکۆرات دارتاش

ئــەو وەک ســینۆگراف نووســرا«.
مــن لــە ئێــوەی خوێنــەر و هونەرمەنــد دەپرســم: 
چ دەرهێنەرێــک ڕێگــە دەدا لــە کارێکــی شــانۆییدا 
دارتاشــێک نــاوی وەک ســینۆگرافەر بنووســرێت کــە 

جوگرافیــای شــانۆ و بڕبــڕەی پشــتی کارەکەیــە؟
لــە )د. فــازڵ جاف(یــش دەپرســم: لەبیــرت دێ 
ڕۆژانــە پێــم دەگوتــی کــە شــەوی ڕابــوردوو چەنــد 
کاغــەزی خورشــیدیم ڕەشــکردووەتەوە و دڕانــدووە؟ 
ــان  ــا دەمەوبەی ــە بیســت شــەو ت ــر ل ــە زیات بەبیرت
بەدیــار نەخشــەی دیکــۆری )پــردی ئارتــا(وە ڕۆژم 

دەکــردەوە؟ 
ئــەو لــە خەیاڵــی خۆیــدا تەنیــا گفتۆگــۆی لەگــەڵ 
ڕەوانشــاد قــادر کــوردی کــردووە و هیچمــان ئاگادار 
ــادەم  ــەو ڕەوانش ــش ئ ــۆ جارێکی ــن ب ــن.. م نەبووی
بــکات.  دیکۆرەکەمــان  تەماشــایەکی  نەبینــی 
دڵنیــام پرۆگرامــی چاپکــراوی پــردی ئارتــا الی د. 
ــدا  ــی پێ ــە چاوێک ــم خۆش ــە، پێ ــاف هەی ــازڵ ج ف
بخشــێنێتەوە و بزانــێ نــاوی مــن لــە جێبەجێکردنــی 
لــە  نەنووســراوە.  نەخێــر  نووســراوە؟  دیکــۆردا 

پرۆگرامەکــەدا وا هاتــووە:
سازژەن: فازڵ قەساب

دیکــۆر:  نەخشەکێشــی  و  شــانۆ  بەڕێوەبــەری 

فــازڵ قەســاب
سەرپەرشتیاری دیکۆر: سەاڵح بااڵبەرز

عومــەر  نــووری،  عەلــی  دیکــۆر:  راپەڕاندنــی 
دڵپــاک، عومــەر مــەال ئیبراهیــم، ماهیــر عەلــی.
ــە  ــم دەســتەواژەی »دەســتی باشــی ل ئیتــر نازان
دارتاشــی و دیکۆراتــدا هەبــوو«ی لەکوێــوە هێناوە! 
ڕاستییەکەیشــی مــن هەرگیــز دارتاشــیم نەکــردووە، 
نــەک هــەر دارتاشــی، بەڵکــوو قەسابیشــم نەکردووە 

و نایزانــم.
بــۆ  زۆرم  ڕێــزی  لەگــەڵ  لــەوەش،  جگــە 
هونەرمەندانــی شــێوەکار، گــەر زۆر بــە ئــاگا و 
نزیکــی شــانۆکاران نەبــن و لــەو بــوارەدا ئەزموونیان 
ــانۆییەک.  ــینۆگرافەری ش ــە س ــن ببن ــێ، ناتوان نەب
ــێ  ــە مــن باشــتر دەزان ــا ل ــەری پــردی ئارت دەرهێن
دەرهێنــەر چــی لــە ســینۆگرافیا و ســینۆگرافەکەی 
دەوێ، بــەاڵم ئەگــەر تــۆ کاری ڕەنــگ و هێڵــکاری 
ئــەوە  بــێ،  پێویســت  بابەتــەت  لــەو  شــتی  و 
شــێوەکارێک دەتوانــێ لەژێــر ڕێنمایــی خۆتــدا بــۆت 

ــکات. ب
ــچ  ــەڵ هی ــم لەگ ــی ژیان ــە درێژای ــەم ب ــاوەڕ ناک ب
کارێکــدا هێنــدەی پــردی ئارتــا هەوڵــم دابــێ و 
مانــدوو بووبــم، تــا ئــەو ڕادەیەی یەکێک لــە برادەرە 
بەشــداربووەکان پێــی گوتــم: ئــەم کارە هــی تۆیــە، 
نــەک فــازڵ جــاف. تکایــە ســەرنجی پرۆگرامــی 
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بــدەن،  شــانۆییەکە  کاتــەی  ئــەو  چاپکــراوی 
ــازڵ قەســاب(  ــاوی )ف ــد شــوێندا ن ــە چەن ــن ل بزان
ــەش  ــدێ کاری دیک دووبــارە بووەتــەوە.. بــۆ هەن
ــاوم بنووســرێت وەک  ــووم نەمویســتبوو ن کــە کردب
ڕووناکــی و گریــم. لەبــەر ئــەوەی ئــەو هەمــوو نــاو 
دووبارەبوونەوەیــە دەبــووە عەیبــە بــۆ مــن. ئەگــەر 
ــی  ــاهێد و جێ ــانۆییەکە ش ــی ش ــل و پرۆگرام دەلی
ــە  ــرێ ک ــانە بک ــەو کەس ــیار ل ــێ، پرس ــاوەڕ نەب ب
ــن و ڕەوتــی  ــڵ نەکرێ ــا ڕاســتییەکان وێ زینــدوون ت

بزووتنــەوەی شــانۆییمان بەالڕێــدا نەبــرێ.
 بــا شــتێکی دیکــەش بەبیــری کاک فــازڵ جــاف 
بهێنمــەوە کــە پێدەچــێ لەبیــری کردبــێ. ئــەو لــە 
ــە  ــار ل ــان گۆڤ ــارە )٢٢٣(ی ٢٠١٥/١٢/٥ی هەم ژم
ــە پەرەگرافێکــدا  ــش(دا ل ــاری )ڕیژیســۆر و نمای وت
دەربــارەی ئەزموونــی لەگــەڵ )پــردی ئارتــا(دا 

ــیویەتی: نووس
»نمایشــی پــردی ئارتــا بەرهەمــی تیپــی نواندنــی 
ســلێمانی بوو، وەرگێڕانی محەمەد موکری و شــێرکۆ 
ــاب  ــل قەس ــەی کاری فازی ــوو، دیکۆرەک ــەس ب بێک
ــی  ــۆ گۆرانییەکان ــاوازی ب ــا ئ ــەم یۆحەنن ــوو، ولی ب
ــک و دەنگــی  ــوەر قەرەداغــی کاری موزی ــا، ئەن دان

بــۆ ســاز کــرد«.
ڕەوایــە ئامــاژە بــۆ ئــەوەش بکــەم کــە ئــەو ســاڵە 
)١٩٧٨( تــازە لــە ســەفەری ئیتاڵیــا گەڕابوومــەوە، 
لەگــەڵ خــۆم فیلمێکــی نێگەتیڤــی کۆداکــم هێنابــوو 
کــە هەســتەوەرییەکی بــەرزی بــۆ وێنەگرتــن لــە 
ڕووناکــی کــزدا هەبــوو، بــەو جــۆرە وێنەکانــی پردی 
ــە ڕووناکــی  ــەم جــار ب ــۆ یەک ــە ب ــن ک ــا دەبین ئارت
ســەر شــانۆکە گیــراون بەبــێ بەکارهێنانــی فــاش.
پــردی ئارتــا بــۆ مــن چەنــد الیەنێکــی جیــاوازی 
گیتارژەنەکــەم  و  حیکایەتخــوان  ڕۆڵــی  هەبــوو: 
دەگێــڕا، کــە لە ســەرەتای شــانۆییەکەوە تــا کۆتایی 
نەخشــەی  بــە  زۆرم  ســەرقاڵی  هەبــوو.  بوونــی 

دیکــۆرەوە مانــدووی کردبــووم، هەتــا جارێکیــان 
دایکــی ڕەحمەتیــم گوتــی: »ڕۆڵــە نانەکــەت بخــۆ، 
ــەری  ــە ببــە«. بەڕێوەب ــەو کاران ئینجــا خەریکــی ئ
شــانۆ هــەر لــە ئەســتۆی منــدا بــوو، کــە ئــەوەش 
ــە ئەکتــەر  ــدی ب ــە پێوەن ــوو، ل ئەرکێکــی کــەم نەب
و پرۆڤــە و ئامادەکردنــی هەمــوو پێداویســتییەکانی 
ڕۆژانــە، تەنانــەت ڕۆژانــی نمایشــیش. جگــە لــە 
ڕووناکی،)گریم(یــش کارێکــی دیکــەم بــوو. د. فازڵ 
ــە  ــە ل ــوو ک ــان ب ــەرگەرمی کاری دەرهێن ــاف س ج
ــە دەستنیشــانکردنی  ــوو ل ــدا بریتــی ب ــەی کات زۆرب
جووڵــەی ئەکتــەر لەالیەکــەوە بــۆ الیەکــەی دیکــەی 
شــانۆ، یــان ڕاســتکردنەوە و ئاراســتەکردنی تۆنــی 

ــەر. ــاوی ئەکت ــتەکانی دەموچ ــگ و گوزارش دەن
ڕاســتییەکەی ئەرکەکــەی ئــەو زۆر ئاســان بــوو.. 
ڕۆژانــە دوو ســەعاتی بــۆ پرۆڤەکــردن تەرخــان 
کردبــوو، ئێوارانیــش مناقەشــەکانمان دەبردە یانەی 
مامۆســتایان، ئیتــر ســەرگێژی و ماندووبوونەکــە بــۆ 

مــن و ئەندامانــی تیــپ بــوون.

فــازڵ  د.  دیکــەی  نووســینێکی  بــا  ئێســتا 
ــارە )٢٤٤(ی  ــە ژم ــە ل ــەوە ک جــاف بەســەر بکەین
٢٠١٧/٩/٥ی هەمــان گۆڤــاردا بــاڵوی کردووەتــەوە 

بەناوونیشــانی:
»دووڕەگ.. تێگەیشتن و میتودی کارکردن«

ئــەو  »زۆرینــەی  دەڵــێ:  جــاف  فــازڵ  د. 
کەســانەی شــانۆنامەی )دووڕەگ(یــان ڕووکەشــانە، 
وابــوو  پێیــان  دەخوێنــدەوە،  ســەرپێیانە  یــان 
شــانۆنامەکە تەنیــا شــانۆنامەیەکی سیاســییە و 
بەرگــری لــە مافی خــوراوی ڕەشپێســتەکان دەکات، 
ــان شــانۆنامەکە نموونەیەکــی باشــی ئەدەبــی دژ  ی
بــە سیاســەتی ڕەگەزپەرســتییە لــە ئەمریــکای ئــەو 
ســەردەمەدا. وابزانــم هــەر ئــەم بۆچوونــە ڕووکەشــە 
بــوو کــە وای کــرد، پــاش هەڵبژاردنــی شــانۆنامەکە 
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و وەرگێــڕان و مۆڵــەت پێدانــی، دەرهێنەرەکــەی 
ــەوە«. ــگەز ببێت ــی پاش لێ

هەمــان  پێشــتری  ژمارەیەکــی  لــە  هەروەهــا 
هەنگاوێکــی  و  )دووڕەگ  وتــاری  لــە  گۆڤــاردا، 

نووســیویەتی: دیکــە(دا 
»دەرهێنەرێــک لــە تیپــی نوانــدن ئەو شــانۆنامەیەی 
پێشــنیار کردبوو کە کاری لەســەر بکات، بەاڵم دواتر، 
ــە  ــا دەرهێنەرەک ــردی ئارت ــاش نمایشــی پ دروســت پ
لــە پــرۆژەی کارکــردن لەســەر شــانۆییەکە پەشــیمان 
بــووەوە، ئەوەندەیشــی نەبــرد بــە دەســتەی کارگێــڕی 
تیپــی نواندنــی ڕاگەیانــد کــە چیــدی نایــەوێ کار 
لەســەر ئــەو شــانۆنامەیە بــکات. ئــەم بڕیــارە کتوپــڕە 
ــتێکی  ــەڕووی هەڵوێس ــلێمانی ڕووب ــی س ــی نواندن تیپ

نالەبــار کــردەوە«.
درێژەی پێ دەداو دەنووسێ:

»ڕەتکردنەوەی دووڕەگ لەالیەن دەرهێنەرەکەوە، 
بــۆ تیپــی نوانــدن گورزێکــی زیانبەخــش بــوو، 
چونکــە تیــپ دەمێــک بــوو مۆڵەتــی شــانۆنامەکەی 
ــەو ڕۆژگارەدا  ــش ل ــەت وەرگرتنی ــوو، مۆڵ ــێ دراب پ

ــدە ئاســان نەبــوو«. ئەوەن
زیاتر لەسەری دەڕوات و دەڵێ: 

»دەســتەی کارگێڕیــی تیپــی نوانــدن، بەتایبەتــی 
و  عەزیــز  ســمکۆ  هونەرمەنــد  تیــپ  ســەرۆکی 
ســکرتێری تیــپ کاوە ئەحمــەد میــرزا، منیــان بــۆ 

ــرد«. ــنیاز ک ــانۆییە پێش ــەم ش ــی ئ دەرهێنان
بەنیــاز نیــم درێــژدادڕی بکــەم، بــەاڵم دەبــێ 
)دووڕەگ( نمایشــی  و  هەڵبــژاردن  چیرۆکــی 
بڵێــم،  لــەوە دەبــێ  بــەر  بــۆ بگێڕمــەوە.  تــان 
شــانۆنامەی  بــۆ  ســەرەوە  ئــەو خوێندنەوەیــەی 
ــی  ــە هەلومەرجێک ــەوەی ل ــۆ ئ ــە ب )دووڕەگ( بەس
خراپــی ئەوســای کوردســتاندا هەڵبژێــردرێ و بیــر 
لــە پێشکەشــکردنی بکرێتــەوە.. بەڵــێ لــەڕووی 
ناوەرۆکــەوە تابڵێــی کارێکــی جوانــە و گوزارشــت لە 

کێشــەیەکی گــەورەی ئــەو کاتانــە، بگــرە ئێســتاش 
و  ڕەگەزپەرســتی  کێشــەی  ئەویــش  کــە  دەکات 
بگــرە  و  دەیــان  مرۆڤەکانــە..  نیــوان  جیــاوازی 
ــی  ــرە ئەمریک ــی و غەی ــەری ئەمریک ــەدان نووس س
ئاوڕیــان لــەو بابەتــە داوەتــەوە کــە پانتاییەکــی 
گــەورەی جیهانــی گرتبــووەوە، بەتایبەتی ئەمریکا و 
ئەفریــکای باشــوور کــە دواجــار خەباتی نەپســاوەی 
ــردن. ــۆگەر ک ــۆ مس ــەرفرازیی ب ــتەکان س ڕەشپێس
دەگەڕێمــەوە ســەر گوزارشــت و دەربڕینەکــەی 
کام  لــە  مەبەســتی  دەڵێــم:  و  جــاف  فــازڵ  د. 
ــەوە؟  ــی پاشــگەز بووەت ــێ لێ ــە دەڵ ــەرە ک دەرهێن

شانۆنامەی )دووڕەگ( چۆن هاتە کایەوە!
ــاڵی ١٩٧٩،  ــەی س ــوو ئێواران ــەو هەم ــک ل یەکێ
ــدن،  ــی نوان ــارەگای تیپ ــە ب ــان ل دوای ئامادەبوونم
هــەروەک کردبوومــان بــە نەریــت، چووینــە یانــەی 
ــە  ــە ل ــە یادم ــی ل ــلێمانی، بەباش ــتایانی س مامۆس
گۆشــەی الی ڕاســتی نهۆمــی ســەرەوەی یانەکــە 
ــە:  ــوون ل ــی ب ــووەکان بریت ــتبووین، ئامادەب دانیش
ڕەوانشــاد ســمکۆ عەزیــز ســەرۆکی تیــپ، مامۆســتا 
کاوەی ئەحمــەد میــرزا، ســکرتێری تیــپ، ڕەوانشــاد 
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ــی هەمووومــان،  شــێرکۆ بێکــەس، دۆســت و هاوڕێ
ــازڵ جــاف. ــدە و ف بەن

مامۆســتا کاوەی ئەحمــەد میــرزا ڕووی کــردە 
دووڕەگ  شــانۆنامەی  »مۆڵەتــی  گوتــی:  و  مــن 
ــەی  ــن تەرجەم ــی ئەمی ــەر عەل ــتا عوم ــە مامۆس ک
کــردووە، وەرگیــراوە، کــەی دەســت بــەکار دەبــی؟ 
ئەمــە بــۆ مــن زۆر لەنــاکاو بــوو، چونکــە بــە هیــچ 
جۆرێــک ئــاگاداری نەبــووم و ئــەو شــانۆنامەیەم 
ئــەم  بۆیــە  بکــەم،  تێــدا  کاری  هەڵنەبژاردبــوو 
گفتوگۆیــە لەنێــوان مــن و مامۆســتا کاوەدا دروســت 

ــوو: ب
مــن/ ئــاگادر نیــم و بڕیارێکــم نییــە کار لــە وەهــا 

شــانۆنامەیەکدا بکــەم.
م. کاوە/ تۆ خوێندتەوە و گوتت کە شانۆنامەیەکی 

جوانە.
من/ بەڵێ ڕاســتە.. ئێســتاش دەڵێم شــانۆنامەیەکی 
و  لەبــار  و  دەوڵەمەنــد  ناوەرۆکێکــی  بــە  جوانــە 
ــەم  ــەاڵم ئ ــان، ب ــۆ هەلومەرجــی ئەمڕۆم گونجــاوەوە ب
ــێ کاری  ــارم داب ــە بڕی ــێ ک ــەوە ناگەیەن ــەم ئ بۆچوون
تێــدا بکــەم، چونکــە لــە ڕووی هونــەری و بینــای 
ڕاستییەکەشــی  ڕاناکێشــێ،  ســەرنجم  درامییــەوە 
ئــاگادار نیــم کــە بــۆ وەرگرتنــی مۆڵــەت نێردرابێــت.
ڕەوانشــاد  کــردە  ڕووم  بــەوەوە  پەیوەســت 
مامۆســتا ســمکۆ عەزیــز کــە ســەرۆکی تیــپ بــوو، 
دەبوایــە ئــەو نامــە و داواکارییانــە بــە ئیمــزای 
ســەرۆکی تیــپ بنێردرێــت، پرســیم: ئایــا ئــەو 
ئیمــزای شــتێکی وەهــای کــردووە؟ لــە وەاڵمــدا 
ــتا کاوە  ــرەدا مامۆس ــم. لێ ــاگادار نی ــن ئ ــی: م گوت
ــوو  ــەوە ب ــەوت، ئ ــوە دەرک ــی پێ ــک ناڕەحەت کەمێ
گوتــی، یــان مــن لــەو تیپــەدا نامێنــم، یــان دەبــێ 
ئــەو کارە بکرێــت. مــن ســووربووم لەســەر ئــەوەی 
ــەم، چونکــە شــانۆنامەیەکی دیکــەم  ــەو کارە ناک ئ
ــە  ــەاڵم بەداخــەوە ک ــوو، ب ــردن هەڵبژاردب ــۆ کارک ب

نێــردرا بــۆ هەولێر بــۆ مۆڵەت وەرگرتــن، ڕەزامەندی 
لەســەر نــەدرا، دوای چەنــد مانگێــک هونەرمەندێــك 
ــاوەری  ــنبیریی جەم ــی ڕۆش ــە بەڕێوەبەرایەت ــە ل ک
ســلێمانی کارمەنــد بــوو، مۆڵەتــی بــۆ وەرگرتبــوو، 
لــە ســەر شــانۆی ئامادەیــی ســەالحەددین نمایشــی 

کــرد.
لــە گەرمــەی ئــەو گفتوگۆیەمانــدا، د. فــازڵ جــاف 
ــێ  ــردە مامۆســتا کاوەو داوای دەقەکــەی ل ڕووی ک
ــەندی  ــەر پەس ــەوە، ئەگ ــۆ خوێندن ــێ ب ــرد بیدات ک
دەرهێنانــی  پــرۆژەی  دەیکاتــە  ئــەوە  کــرد، 
ــەر  ــت لەس ــێ جەخ ــرەدا دەب ــۆی. لێ ــووی خ داهات
ئــەوە بکەمــەوە کــە کاک فــازڵ خــۆی داوای کردووە 
ئــەو کارە بــکات، نــەک مامۆســتایان ڕایانســپاردبێ. 
دوای چەنــد ڕۆژێــک د. فــازڵ جــاف دەقەکــەی 

ــرد. ــەندی ک ــدەوە و پەس خوێن
بەباشــی لەیادمــە کــە پێــم گــوت، ئــەو کارە 
لــە بنەڕەتــدا ئــەو کارە شــیعرە و بــۆ  مەکــە، 
شــانۆ ئامــادە کــراوە، النگســتون هیــوز شــاعیرێکی 
ــاش  ــانۆیی ب ــەرێکی ش ــەاڵم نووس ــە، ب بەناوودەنگ
ــە دڵــە،  نییــە، مــن ناوەرۆکــی کارەکــەی هیــوزم ب
بــەاڵم بــە کارێکــی درامی باشــی نازانــم، )دووڕەگ( 
زیاتــر لــە وتارێکی حەماســی دەچــێ وەک لە دراما، 
بۆیــە مــن هەرگیــز ئــەوەم هەڵنەبــژاردووە و داواش 
ــردی  ــەو ســەرکەوتنەی )پ ــەم دوای ئ ــۆ دەک ــە ت ل
ئارتــا( بیــر لــە )دووڕەگ( مەکــەرەوە. لــە وەاڵمــدا 
ــدا  ــە کاری تێ ــم خۆش ــە و پێ ــە دڵم ــن ب ــی م گوت
ــۆ نەخشــەی  ــە کــە ت ــا مەرجێکــم هەی بکــەم، تەنی
دیکۆرەکــەم بــۆ بکێشــیت. مــن بــە خۆشــحاڵییەوە 
دوای  بــووم،  بــەکار  دەســت  و  کــرد  قبووڵــم 
هەفتەیــەک نەخشــەی دیکۆرەکــەم پێشــکەش کــرد، 

ــکات. ــدا ب ــی تێ ــچ گۆڕانکارییەک ــەوەی هی ــێ ئ ب
کارەکان دابەشــکران و لیژنــەکان کەوتنــە خۆیــان 
ــوون  ــادە ب ــرد و ئام ــتەکەی دەستنیشــان ک و کاس
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ــەو ســەروبەندەدا مــن خولێکــی  ــۆ پرۆڤەکــردن. ل ب
ــاوەی  ــە م ــوو ک ــدا هەب ــە بەغ ــم ل ــانۆیی تایبەت ش
ســاتی  یەکــەم  لــە  خایانــد.  زیاتــری  مانگێــک 
ــادم  ــی ڕەوانش ــلێمانی، دایک ــۆ س ــمدا ب گەڕانەوەش
تووشــی  ڕۆژە، ١٩٧٩/٥/٢٧  ئــەو  ســەرلەبەیانی 
ــی  ــەوەکەی کۆچ ــوو، ش ــل بووب ڕووداوی ئۆتۆمۆبێ
دوایــی کــرد کــە ئازارێکــی زۆری خســتە ڕوح و 
ــش  ــی زۆری ــەت ماوەیەک ــە تەنان ــتەمەوە، بۆی جەس
دوای پرســەکەی دایکــم لــە دنیــا دابڕابــووم و هــەر 

ــووم. ــەوە ب ــە ماڵ ل
ــە )د. فــازڵ جــاف( ــرادەران ب ــەک ب دوای ماوەی
یشــەوە ســەردانیان کــردم و لەگــەڵ خۆیان بردمیانە 
ســەردانی  دەرەوەم  چوونــە  یەکــەم  دەرەوە. 
پرۆڤەکانی )دووڕەگ( بوو لەســەر شــانۆی چاالکیی 
ــە  ــرادەران ل ــوو ب ــلێمانی. دیارب ــی س قوتابخانەکان
ــەڕاڵ  ــک جەن ــوون و نزی ــەدا ب ــی کارەک دواڕۆژەکان
پرۆڤــە بووبوونــەوە، دیکــۆر دامەزرابوو.. من ســەرم 
ســوڕما، چونکــە ئــەو دیکــۆرە ئــەوە نەبــوو کــە مــن 
ــێک  ــد کالوس ــوو چەن ــوو، بەڵک ــا ب ــەم کێش نەخش
ــە ڕاســت و  ــوو کــە دوو دەرگای ناشــیرینی ل دانراب
چەپــی شــانۆکەدا پێــوە لکێنرابــوو، کــە ئــەوەم دی 
ــۆرە  ــەو دیک ــەوە ئ ــم ئ ــووم و گوت زۆر ناڕەحــەت ب
نییــە کــە مــن نەخشــەم کێشــابوو، بــەاڵم د. فــازڵ 
جــاف گوتــی کــە ئەوەیــان پــێ باشــە و ئــەوە 
خزمەتــی دەرهێنــەر و ئەکتــەرەکان و ئەتمۆســفیری 
نمایشــەکە دەکات.. منیــش زۆرێکــم نەبــوو، چونکــە 
تەنیــا  بۆیــە  ڕازییــە،  دیکــۆرە  لــەو  دەرهێنــەر 
ئەوەنــدەم گــوت کــە شــتەکە لــە دەســت منــدا نییــە 
و ئــارەزووی خۆیانــە، بــەاڵم تــکا دەکــەم کــە نــاوی 
ــۆر  ــی دیک ــە نەخشەکێش ــەدا ب ــە پرۆگرامەک ــن ل م
ــوو  ــت دەرچ ــن، لەدەس ــی مخاب ــرێت، کەچ نەنووس
ــە  ــی ب ــاوی من ــوو، ن ــوو، پرۆگرامەکــە چــاپ کراب ب

ــدا نووســرابوو. نەخشەکێشــی دیکــۆر تێ

لــە  جــاف  فــازڵ  د.  ســەیرتر،  هەمــووی  لــە 
وتارەکــەی لەژێــر تایتڵــی »کێشــەی دیکــۆر«دا 
دەڵــێ: »خاڵێکــی دیکــە، یــان ڕاســتتر وایــە بڵێــم 
پەندێکــی دیکــە کە وەک ئەزموونێــک لە )دووڕەگ(
ــە  ــوو ل ــردن ب ــەی کارک ــووم، کێش ــری ب ــەوە فێ ـ
چوارچێــوەی دیکــۆر و ســینۆگرافیای کۆنکریــت 
و داخــراودا. دیکــۆری شــانۆنامەکە کــە لەالیــەن 
فازیــل قەســاب و ســەاڵح بااڵبــەرزەوە جێبەجــێ 
کرابــوو، زیاتــر لــە ســنووری جێبەجێکردنــی فــەزای 
ــە چوارچێــوەی ڕێنماییەکانــی  ــوو، ل شــانۆنامەکە ب
نووســەردا، دیکۆرەکــە بــەو شــێوەیە جێبەجــێ 
شــاعیرانەی  پانتایــی  بــۆ  بوارێکــی  هیــچ  کــرا، 
ــای  ــەش خەت ــارە ئەم ــە نەهێشــتبووەوە، دی دەقەک
مــن و هەڵەیەکــی کوشــندەی خــۆم بــوو، کــە 
دەبوایــە نەخشــەیەکی گونجــاو لەگــەڵ ئەندێشــەی 
ڕیژیســۆرانەم بــۆ نمایشــەکە پێشــنیاز بکــەم، بــەاڵم 
دیــار بــوو ئــەو ســەردەمە لــەوە زێدەتــرم پــێ 

نەدەکــرا«.
دەبــێ لــە ئاســت ئــەم غــەدرەدا چ قســەیەک 
ــاژەم  ــەرەوە ئام ــە س ــێ؟ وەک ل ــن ب ــایانی گوت ش
پــێ دا، مــن ئــەو کاتــە لــە ســلێمانی نەبــووم، کــە 
مەرگــی دایکیشــمی بەســەردا هــات، لــە یەکــەم 
ڕۆژی گەڕانەوەمــەوە، ئیتــر ئــاگاداری برادەرانــی 
تیــپ نەبــووم و لەپرســەدا بــووم، کەچــی د. فــازڵ 
جــاف ســوورە لەســەر ئــەوەی بــە دارتــاش نــاوزەدم 
ــا و  ــردی ئارت ــەڕ پ ــەی لەم ــکات، وەک بۆچوونەک ب
دەڵــێ: »دیکــۆری شــانۆنامەکە کــە لەالیــەن فازیــل 
قەســاب و ســەاڵح بااڵبــەرزەوە جێبەجــێ کرابــوو«.
هیــچ  و  دارێــک  و  تەختــە  لــە  دەســتم  مــن 
ــە  ــوو، چونک ــانۆیییە نەداب ــەو ش ــتەیەکی ئ کەرەس
لــەوێ نەبــووم. ســەاڵح بااڵبــەرزی ڕەوانشــادیش 
ئــەو کەســە نەبــوو بەبــێ پــرس لەخۆیــەوە شــتێک 
قــوت بکاتــەوە، کەواتــە دیکۆرەکــەی )دووڕەگ( 
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فــازڵ  بینیــن و هــزر و ئیســتێتیکای د.  زادەی 
جــاف خۆیەتــی و خــۆی ڕەهەندەکانی دەستنیشــان 
کــردووە. دوای چەنــد ڕۆژێکــی کــەم لــە گەڕانــەوەم 
بــۆ تیــپ و هۆڵــی چاالکیــی قوتابخانــەکان، نمایــش 
ئــەم  هاوپێچــی  وێنەیەکــم  کــرد،  پــێ  دەســتی 
وتــارە کــردووە کــە سەروڕیشــم هاتــووە و خەریکــی 
ماکیاجــم بــۆ ڕەوانشــاد عەلــی نــووری کــە ئێســتا 
لــە یــادم نەمــاوە ڕۆڵــی چ کارەکتەرێکــی دەبینــی.

لە پەرەگرافی دواتردا دەڵێ:
تاکــە  دووڕەگ  ئەمڕۆیــش،  تــا  »ڕەنگــە 
شــانۆنامەیەک بێــت کــە ئــاوا دەســتبەجێ و یەکســەر، 
ــردن و  ــێ خۆئامادەک ــتر، ب ــەوەی پێش ــێ بیرکردن بەب
تاووتوکردن و شــیکردنەوەی پێویســت و قووڵبوونەوە، 
یەکســەر بڕیــارم لەســەر دابێــت و هــەر زوو کارم 
ــارە  ــەم بڕی ــی ئ ــەوەی خراپ ــت، کاردان ــەر کردبێ لەس
کتوپــڕە بــە پەلەیــەم پاشــتر لــە میانــی کارکردنــدا بــۆ 

بەدەرکــەوت...«.
بەڵــێ.. ئەمــە ئاکامــی هەڵبژاردنــی خــراپ و 
بڕیــاری بــە پەلەیــە، هونەرمەنــدان کاوەی ئەحمــەد 
میــرزا و عومــەر دڵپــاک، تەمــەن درێــژ بــن، هێشــتا 
زینــدوون و وەک دوو ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی 
تیــپ ئــاگاداری هەموو ئــەو وردەکاریانــەن، دەتوانن 

بــۆ زانینــی ڕاســتییەکان بگەڕێنــەوە بــۆ الیــان.
ڕەوایــە هــەر کەســێک باســی کار و چاالکییەکانــی 
ــەاڵم  ــکات، ب ــوە ب ــکات و شانازیشــیان پێ ــۆی ب خ
زوڵمــە مــاف و ماندووبوونــی کەســانی تــر بــە 
هەنــد وەرنەگیــرێ، ســەرەڕای ئــەوەش خەتابــار 
فــازڵ  د.  کــە  دەگــەم  تــێ  وا  لێــرەوە  بکــرێ، 
جــاف دەیــەوێ ئۆباڵــی شکســت و ســەرنەکەوتنی 
ــەاڵم  ــن، ب ــتۆی م ــە ئەس ــی )دووڕەگ( بخات نمایش
جارێکــی دیکــەش جەخــت دەکەمــەوە منیــش هــەر 
ئــەو ئێوارەیــەو لەگــەڵ ئــەو بەڕێــزەدا ئــەو هەواڵــەم 
ــراوە کاری  ــان ک ــە )دووڕەگ( دەستنیش ــوە ک زانی

مــن  بــە  دەرهێنانەکــەی  کاری  و  بکــرێ  تێــدا 
ســپێردراوە.

دواجــار دەمــەوێ ئــەوەش بڵێــم: پرۆگرامــی ئــەو 
شــانۆنامانەی چاپکــراون و تــا مــن لــە کوردســتان 
بــووم پیشــانی دەدەن کــە هەمــوو کارەکانــی ئــەو 
کاتانــەی تیــپ مــن نەخشەکێشــی دیکۆریــان بــووم، 

بــەاڵم پێوەندیــم بــە جێبەجێکردنیانــەوە نەبــووە.


