پەیڤێک بۆ ڕاستی
فازڵ قەساب
(بریتانیا)
لــە کۆتایــی حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــوردوودا،
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
خــۆم هەبــێ .بەداخــەوە گەلێــک لــەو ئازیزانەمــان
کــە شــاهێدحاڵی ئــەو کاتانــە بــوون ،بەجێیــان
هێشــتووین ،یادیــان بەخێــر و ڕوحیــان شــاد
بــێ ،بــەاڵم خۆشــبەختانە هەندێکیــان زینــدوون
و دەتوانــن بــۆ ســەلماندنی ڕاســتییەکان قســەی
خۆیــان هەبــێ.

بەداخــەوە کــە هەلومــەرج و بارودۆخــی
سیاســیی کوردســتان و ناتەبایــی نێــوان حزبــەکان
بــووە مایــەی لێکدابڕانــی هاوواڵتیانــی نــاو زۆنــە
ناکۆکــەکان .یەکێــک لــەو مەینەتییانــە ئەوەیــە
کــە بەنــدە ســاڵی  ٢٠٢١الپەڕەکانــی گۆڤارێکــم
کەوتووەتــە بەردەســت کــە  ٢٤ســاڵ زیاتــرە لــە
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
بــووم.
پەیجەکانــی شــانۆی کــوردی پانتاییەکــی زۆریــان
شانۆیی پردی ئارتا
بــۆ دەقــی شــانۆیی جیهانــی و کــوردی و وتــار و
د .فــازڵ جــاف لــەو تیپــەدا (تیپــی نواندنــی
چاالکیــی شــانۆکارانی کــورد تەرخانکــردووە .لــەو
بەســەرکردنەوەیەدا وتارگەلێکــی د .فــازڵ جــاف ســلێمانی) تەنیــا دوو بەشــداریی هەبــوو ،دوو کاری
ســەرنجیان ڕاکێشــام کــە هەندێکیــان ئاوڕدانــەوەن دەرهێنانــی کــرد ،یەکەمیــان شــانۆیی (پــردی
لــە کارە شــانۆییەکانی تیپــی نواندنــی ســلێمانی 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
بخەمــە بەرچــاو کــە ئــەو کاتانــە ئــەو هەڵگــری
فیکــری وجــوودی بــوو ،هــەر لەبــەر ئــەوە لەالیــەن
ئیــدارەی تیپــەوە ڕێگرییەکــی زۆر کــرا لــەوەی
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
بــۆ وەرگرتنــی مۆڵــەت و ڕێگــەی پــێ درا.
کاک فــازڵ جــاف لــە وتــاری (پــردی ئارتــا:
جووڵــە و ڕیتــم)دا کــە لــە ژمــارە ()٢٣٥ی
٢٠١٦/١٢/٥ی گۆڤــاری (ڕامــان)دا باڵوکراوەتــەوە
نووســیویەتی:
«ڕۆڵ دابەش کردن بە شیوازی دەبڵ کاست..
ڕۆڵ دابــەش کــردن لــە نمایشــی ئارتــا لــەو
ســەردەمەدا بــۆ یەکــەم جــار لــە شــانۆی کوردیــدا
شــێوازی دەبــڵ کاســتی هێنایــە ئــاراوە ،بەتایبەتــی
بــۆ ڕۆڵــی (ســەرۆکی وەســتایان و کابانــی
خێزانــی) ،پێــم بــاش بــوو شــێوازی دەبــڵ کاســت
بــەکار بێنــم کــە دەکاتــە دوو ئەکتــەر بــۆ ڕۆڵێــک،
هــەر ئێــوارەی بــە نــۆرە یەکێکیــان کەســایەتییەکە
نمایــش بــکا».
دواتــر پانتاییەکــی باشــی تەرخانکــردووە بــۆ
ئــەوەی چــۆن ڕەوانشــاد (جیهــاد دڵپــاک)ی
وەک دەبــڵ کاســت لەگــەڵ هونەرمەنــد عومــەر
دڵپــاک بــۆ گێڕانــی ڕۆڵــی (ســەرۆکی وەســتایان)
دەستنیشــان کــردووە ،لەکاتێکــدا جیهــاد دڵپــاک
ئەندامــی تیپــی نواندنــی ســلێمانی نەبــووە ،ئەوجــا

دەڵــێ« :بیــرم لــەوە کــردەوە کــە نــاوی جیهــاد
دڵپــاک وەک دەبــڵ کاســت لەگــەڵ عومــەر دڵپــاک
بــۆ ســەرۆکی تیــپ «ســمکۆ عەزیــز» و ســکرتێری
تیــپ «کاوەی ئەحمــەد میــرزا» پێشــنیار بکــەم،
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
بــۆ ڕۆڵ بینیــن هەبــێ ،بۆیــە دەرهێنــەری پــردی
ئارتــا (عومــەر دڵپــاک)ی بــۆ ڕۆڵــی ســەرۆکی
وەســتایان دەستنیشــان کــرد ،بــەاڵم هاوڕێیەتــی و
هاوشــاریبوون و ژیانــی پێکــەوە بــوون لــە ژووری
ئوتێلێکــدا وای کــرد ڕۆڵــی ســەرۆکی وەســتایان
بــە جیهــاد دڵپــاک بســپێرێت .لەگــەڵ ئــەوەی
مــن و (جیهــاد دڵپــاک)ی ڕەوانشــاد پێکــەوە لــە
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
کەســێکی دەرەوەی تیــپ ،وەک ئەزموونــی بەنــدە
کــە لــە شــانۆیی (جوولەکەکــەی ماڵتــا)دا ناچارانــە
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لــە (کۆمەڵــەی هونــەرە جوانەکان)ـــەوە بــۆ
بینینــی ڕۆڵــی (بارابــاس) هونەرمەنــد (شــەماڵی
عەبــەڕەش)م بانگهێشــت کــرد.
کــە ڕۆڵێــک بــە کەســێک بســپێریت ،ناتوانــی و
ڕەوا نییــە بــە بــێ هــۆ ڕۆڵەکــەی لــێ وەربگریتەوە و
بیدەیتــە کەســێکی دی کــە لــە دەرەوەی تیــپ بێت،
هــەر بۆیــە پێشــنیاری کــرد کــە (جیهــاد دڵپــاک)
وەک دەبــڵ کاســت ڕۆڵەکــە ببینــێ .ڕاســتییەکەی
ئــەوە مــن بــووم بــەر لــە ئیــدارەی تیپ دەبــوو ڕازی
بــم ،بــەو پێیــەی بەڕێوەبــەری هونەریی تیــپ بووم،
هــەر خۆیشــم پێشــنیارەکەم بــردە الی دەســتەی
کارگێــڕی تیــپ و هەمــوان پێــی ڕازی بــوون .لێرەوە
دەمــەوێ بڵێــم کاتێــک دەســتمان بــەو شــانۆیییە
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
بــۆ ڕاپەڕاندنــی کارێکــی شــانۆیی ،دەنووســێ:
«هــەر لــە ســەرەتاوە بــاوەڕم بــەوە بــوو
کــە لەســەر شــانۆیەکی بچووکــی وەک شــانۆی
قوتابخانــەی خالیدییــە ،باشــتر وایــە پەنــا ببەمــە
بــەر کەمتریــن و بچووکتریــن ئامــراز و کەرەســتە و
کەلوپەلــی ناومــاڵ»..
پاشــان دەکەوێتە باســکردنی تێگەیشــتنی ئەوســای
کــە لــە بنەچــەدا هەڵقــواڵوی شــانۆی ئەبســیۆرد
بــووە ،دوای ناوهێنانــی یۆنســکۆ و مایرهۆڵــد و
هەنــدێ نــاوی دیکــە و باســی کەرەســتەی ســادە و
هێماگــەری ،دەڵــێ:

«بــۆ دۆزینــەوەی ئــەم فۆرمــە هێماگەرییــە
ســادەیە ،زەینــم بــۆ ئــەوە دەچــوو کــە پێویســتە،
پەنــا بەرمــە بــەر نیگارکێشــێک بۆ ئــەوەی یارمەتیم
بــدات ،پاشــتر وا کەوتــەوە کــە ئــەو نیگارکێشــە
قــادر کــوردی بێــت ،ئــەو لــە زانکــۆ بەڕێوەبەرمــان
بــوو ،بــەردەوام ئــاگای لــێ بــوو ســەرقاڵی ئارتــا
بــووم ،قــادر کــوردی پرســیاری ســینۆگرافیاکەی
لــێ کــردم ،باســی کێشــەی ســینۆگرافیاکەم بــۆ
کــرد ،گوتــی بــۆم بــاس بکــە ،مــن نیگارکێشــم،
بــا بزانــم دەتوانــم یارمەتیــت بــدەم .پــاش
ئــەوەی بــە وردی دیمــەن بــە دیمــەن ،ناوەرۆکــی
شــانۆنامەکەم بــۆ بــاس کــرد ،گوتــی مــن نەخشــەی
دیکۆرەکــەت بــۆ دەکێشــم .هــەر لــەو شــوێنەدا
چەنــد نەخشــەیەکی بــۆ کێشــام ،ســەرنجم دا،
نەخشــەکەی قــادر کــوردی زۆر نزیــک بــوو لــەوەی
کــە من مەبەســتم بــوو ،بــەاڵم نەمدەتوانی وەک ئەو
لــە چوارچێــوەی نەخشــەیەکدا دایبڕێــژم ،پاشــان
بەرانبــەر بــە پێشــنیار و داخوازییەکانــم ،لێــرەو
لــەوێ ،هەندێــک دەســتکاری کــرد ،تــا وێنەیەکــی
ڕوونــی ســینۆگرافیاکەم لــەال دروســتبوو ،بەداخــەوە
نــاوی قــادر کــوردی لــە پرۆگرامــی نمایشــەکەدا،
بــە هیــچ جۆرێــک ئامــاژەی پــێ نــەدرا ،هەرچەنــدە
وەک گوتــم ،نەخشــەی دیکۆرەکــە لــە بنەڕەتــدا
زادەی هــزر و ئەندێشــەی ئــەو بــوو ،لــە واڵتانــی
پێشــکەوتوودا ئــەم پشــتگوێ خســتنە بــە ناڕەوایــی
لــە قەڵــەم دەدرێــت ،بــەاڵم لــەالی ئێمــە بەتایبەتــی
لــەو ســەردەمەدا ئاســایی بــوو .هەرچۆنێــک بێــت،
بەرانبــەر بــەو بــێ ســەروبەرییە تەنیــا خــۆم
بەرپرســیارم ،هەرچــی پرۆســەی جێبەجێکــردن
و ئەنجامدانــی دیکۆرەکــە بــوو لەســەر تەختــەی
شــانۆ ،لەالیــەن زۆربــەی ئەندامانــی تیپــی
نواندنــەوە ،لــە ســێ ڕۆژی جەژنــی ڕەمەزانــدا کــە
مــن لــە کەرکــووک بــووم ،جێبەجــێ کــرا.

ژ (٢٠٢٢ /٤ - ٣ /٥ )٢٩٤ /٢٩٣

137

جێبەجێکردنــی دیکۆرەکــە بــە سەرپەرشــتی
فازیــل قەســاب بــوو کــە دەســتی باشــی لــە
دارتاشــی و دیکۆراتــدا هەبــوو ،بــەو پێیــە نــاوی
ئــەو وەک ســینۆگراف نووســرا»
دوای ئــەو هەمــوو دەســتگیرۆییەی مــن بۆیــم
هەبــوو ،دوای ئــەوەی بــە ئارەقــەی ناوچــەوان و
تێشــووی ڕوحــم (پــردی ئارتــا)م بــۆ کاکڵــە کــرد،
ئێســتا ماندووبوونەکــەی مــن دەســڕێتەوە و دەڵــێ:
«جێبەجێکردنــی دیکۆرەکــە بــە سەرپەرشــتی
فازیــل قەســاب بــوو کــە دەســتی باشــی لــە
دارتاشــی و دیکۆراتــدا هەبــوو ،بــەو پێیــە نــاوی
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؟
بەبیرتــە زیاتــر لــە بیســت شــەو تــا دەمەوبەیــان
بەدیــار نەخشــەی دیکــۆری (پــردی ئارتــا)وە ڕۆژم
دەکــردەوە؟
ئــەو لــە خەیاڵــی خۆیــدا تەنیــا گفتۆگــۆی لەگــەڵ
ڕەوانشــاد قــادر کــوردی کــردووە و هیچمــان ئاگادار
نەبوویــن ..مــن بــۆ جارێکیــش ئــەو ڕەوانشــادەم
نەبینــی تەماشــایەکی دیکۆرەکەمــان بــکات.
دڵنیــام پرۆگرامــی چاپکــراوی پــردی ئارتــا الی د.
فــازڵ جــاف هەیــە ،پێــم خۆشــە چاوێکــی پێــدا
بخشــێنێتەوە و بزانــێ نــاوی مــن لــە جێبەجێکردنــی
دیکــۆردا نووســراوە؟ نەخێــر نەنووســراوە .لــە
پرۆگرامەکــەدا وا هاتــووە:
سازژەن :فازڵ قەساب
بەڕێوەبــەری شــانۆ و نەخشەکێشــی دیکــۆر:

فــازڵ قەســاب
سەرپەرشتیاری دیکۆر :سەاڵح بااڵبەرز
راپەڕاندنــی دیکــۆر :عەلــی نــووری ،عومــەر
دڵپــاک ،عومــەر مــەال ئیبراهیــم ،ماهیــر عەلــی.
ئیتــر نازانــم دەســتەواژەی «دەســتی باشــی لــە
دارتاشــی و دیکۆراتــدا هەبــوو»ی لەکوێــوە هێناوە!
ڕاستییەکەیشــی مــن هەرگیــز دارتاشــیم نەکــردووە،
نــەک هــەر دارتاشــی ،بەڵکــوو قەسابیشــم نەکردووە
و نایزانــم.
جگــە لــەوەش ،لەگــەڵ ڕێــزی زۆرم بــۆ
هونەرمەندانــی شــێوەکار ،گــەر زۆر بــە ئــاگا و
نزیکــی شــانۆکاران نەبــن و لــەو بــوارەدا ئەزموونیان
نەبــێ ،ناتوانــن ببنــە ســینۆگرافەری شــانۆییەک.
دەرهێنــەری پــردی ئارتــا لــە مــن باشــتر دەزانــێ
دەرهێنــەر چــی لــە ســینۆگرافیا و ســینۆگرافەکەی
دەوێ ،بــەاڵم ئەگــەر تــۆ کاری ڕەنــگ و هێڵــکاری
و شــتی لــەو بابەتــەت پێویســت بــێ ،ئــەوە
شــێوەکارێک دەتوانــێ لەژێــر ڕێنمایــی خۆتــدا بــۆت
بــکات.
بــاوەڕ ناکــەم بــە درێژایــی ژیانــم لەگــەڵ هیــچ
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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چاپکــراوی ئــەو کاتــەی شــانۆییەکە بــدەن،
بزانــن لــە چەنــد شــوێندا نــاوی (فــازڵ قەســاب)
دووبــارە بووەتــەوە ..بــۆ هەنــدێ کاری دیکــەش
کــە کردبــووم نەمویســتبوو نــاوم بنووســرێت وەک
ڕووناکــی و گریــم .لەبــەر ئــەوەی ئــەو هەمــوو نــاو
دووبارەبوونەوەیــە دەبــووە عەیبــە بــۆ مــن .ئەگــەر
دەلیــل و پرۆگرامــی شــانۆییەکە شــاهێد و جێــی
بــاوەڕ نەبــێ ،پرســیار لــەو کەســانە بکــرێ کــە
زینــدوون تــا ڕاســتییەکان وێــڵ نەکرێــن و ڕەوتــی
بزووتنــەوەی شــانۆییمان بەالڕێــدا نەبــرێ.
بــا شــتێکی دیکــەش بەبیــری کاک فــازڵ جــاف
بهێنمــەوە کــە پێدەچــێ لەبیــری کردبــێ .ئــەو لــە
ژمــارە ()٢٢٣ی ٢٠١٥/١٢/٥ی هەمــان گۆڤــار لــە
وتــاری (ڕیژیســۆر و نمایــش)دا لــە پەرەگرافێکــدا
دەربــارەی ئەزموونــی لەگــەڵ (پــردی ئارتــا)دا
نووســیویەتی:
«نمایشــی پــردی ئارتــا بەرهەمــی تیپــی نواندنــی
ســلێمانی بوو ،وەرگێڕانی محەمەد موکری و شــێرکۆ
بێکــەس بــوو ،دیکۆرەکــەی کاری فازیــل قەســاب
بــوو ،ولیــەم یۆحەننــا ئــاوازی بــۆ گۆرانییەکانــی
دانــا ،ئەنــوەر قەرەداغــی کاری موزیــک و دەنگــی
بــۆ ســاز کــرد».
ڕەوایــە ئامــاژە بــۆ ئــەوەش بکــەم کــە ئــەو ســاڵە
( )١٩٧٨تــازە لــە ســەفەری ئیتاڵیــا گەڕابوومــەوە،
لەگــەڵ خــۆم فیلمێکــی نێگەتیڤــی کۆداکــم هێنابــوو
کــە هەســتەوەرییەکی بــەرزی بــۆ وێنەگرتــن لــە
ڕووناکــی کــزدا هەبــوو ،بــەو جــۆرە وێنەکانــی پردی
ئارتــا دەبینــن کــە بــۆ یەکــەم جــار بــە ڕووناکــی
ســەر شــانۆکە گیــراون بەبــێ بەکارهێنانــی فــاش.
پــردی ئارتــا بــۆ مــن چەنــد الیەنێکــی جیــاوازی
هەبــوو :ڕۆڵــی حیکایەتخــوان و گیتارژەنەکــەم
دەگێــڕا ،کــە لە ســەرەتای شــانۆییەکەوە تــا کۆتایی
بوونــی هەبــوو .ســەرقاڵی زۆرم بــە نەخشــەی

دیکــۆرەوە مانــدووی کردبــووم ،هەتــا جارێکیــان
دایکــی ڕەحمەتیــم گوتــی« :ڕۆڵــە نانەکــەت بخــۆ،
ئینجــا خەریکــی ئــەو کارانــە ببــە» .بەڕێوەبــەری
شــانۆ هــەر لــە ئەســتۆی منــدا بــوو ،کــە ئــەوەش
ئەرکێکــی کــەم نەبــوو ،لــە پێوەنــدی بــە ئەکتــەر
و پرۆڤــە و ئامادەکردنــی هەمــوو پێداویســتییەکانی
ڕۆژانــە ،تەنانــەت ڕۆژانــی نمایشــیش .جگــە لــە
ڕووناکی(،گریم)یــش کارێکــی دیکــەم بــوو .د .فازڵ
جــاف ســەرگەرمی کاری دەرهێنــان بــوو کــە لــە
زۆربــەی کاتــدا بریتــی بــوو لــە دەستنیشــانکردنی
جووڵــەی ئەکتــەر لەالیەکــەوە بــۆ الیەکــەی دیکــەی
شــانۆ ،یــان ڕاســتکردنەوە و ئاراســتەکردنی تۆنــی
دەنــگ و گوزارشــتەکانی دەموچــاوی ئەکتــەر.
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.
ئێســتا بــا نووســینێکی دیکــەی د .فــازڵ
جــاف بەســەر بکەینــەوە کــە لــە ژمــارە ()٢٤٤ی
٢٠١٧/٩/٥ی هەمــان گۆڤــاردا بــاوی کردووەتــەوە
بەناوونیشــانی:
«دووڕەگ ..تێگەیشتن و میتودی کارکردن»
د .فــازڵ جــاف دەڵــێ« :زۆرینــەی ئــەو
کەســانەی شــانۆنامەی (دووڕەگ)یــان ڕووکەشــانە،
یــان ســەرپێیانە دەخوێنــدەوە ،پێیــان وابــوو
شــانۆنامەکە تەنیــا شــانۆنامەیەکی سیاســییە و
بەرگــری لــە مافی خــوراوی ڕەشپێســتەکان دەکات،
یــان شــانۆنامەکە نموونەیەکــی باشــی ئەدەبــی دژ
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
لێــی پاشــگەز ببێتــەوە».
هەروەهــا لــە ژمارەیەکــی پێشــتری هەمــان
گۆڤــاردا ،لــە وتــاری (دووڕەگ و هەنگاوێکــی
دیکــە)دا نووســیویەتی:
«دەرهێنەرێــک لــە تیپــی نوانــدن ئەو شــانۆنامەیەی
پێشــنیار کردبوو کە کاری لەســەر بکات ،بەاڵم دواتر،
دروســت پــاش نمایشــی پــردی ئارتــا دەرهێنەرەکــە
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
تیپــی نواندنــی ســلێمانی ڕووبــەڕووی هەڵوێســتێکی
نالەبــار کــردەوە».
درێژەی پێ دەداو دەنووسێ:
«ڕەتکردنەوەی دووڕەگ لەالیەن دەرهێنەرەکەوە،
بــۆ تیپــی نوانــدن گورزێکــی زیانبەخــش بــوو،
چونکــە تیــپ دەمێــک بــوو مۆڵەتــی شــانۆنامەکەی
پــێ درابــوو ،مۆڵــەت وەرگرتنیــش لــەو ڕۆژگارەدا
ئەوەنــدە ئاســان نەبــوو».
زیاتر لەسەری دەڕوات و دەڵێ:
«دەســتەی کارگێڕیــی تیپــی نوانــدن ،بەتایبەتــی
ســەرۆکی تیــپ هونەرمەنــد ســمکۆ عەزیــز و
ســکرتێری تیــپ کاوە ئەحمــەد میــرزا ،منیــان بــۆ
دەرهێنانــی ئــەم شــانۆییە پێشــنیاز کــرد».
بەنیــاز نیــم درێــژدادڕی بکــەم ،بــەاڵم دەبــێ
چیرۆکــی هەڵبــژاردن و نمایشــی (دووڕەگ)
تــان بــۆ بگێڕمــەوە .بــەر لــەوە دەبــێ بڵێــم،
ئــەو خوێندنەوەیــەی ســەرەوە بــۆ شــانۆنامەی
(دووڕەگ) بەســە بــۆ ئــەوەی لــە هەلومەرجێکــی
خراپــی ئەوســای کوردســتاندا هەڵبژێــردرێ و بیــر
لــە پێشکەشــکردنی بکرێتــەوە ..بەڵــێ لــەڕووی
ناوەرۆکــەوە تابڵێــی کارێکــی جوانــە و گوزارشــت لە

کێشــەیەکی گــەورەی ئــەو کاتانــە ،بگــرە ئێســتاش
دەکات کــە ئەویــش کێشــەی ڕەگەزپەرســتی و
جیــاوازی نیــوان مرۆڤەکانــە ..دەیــان و بگــرە
ســەدان نووســەری ئەمریکــی و غەیــرە ئەمریکــی
ئاوڕیــان لــەو بابەتــە داوەتــەوە کــە پانتاییەکــی
گــەورەی جیهانــی گرتبــووەوە ،بەتایبەتی ئەمریکا و
ئەفریــکای باشــوور کــە دواجــار خەباتی نەپســاوەی
ڕەشپێســتەکان ســەرفرازیی بــۆ مســۆگەر کــردن.
دەگەڕێمــەوە ســەر گوزارشــت و دەربڕینەکــەی
د .فــازڵ جــاف و دەڵێــم :مەبەســتی لــە کام
دەرهێنــەرە کــە دەڵــێ لێــی پاشــگەز بووەتــەوە؟
شانۆنامەی (دووڕەگ) چۆن هاتە کایەوە!
یەکێــک لــەو هەمــوو ئێوارانــەی ســاڵی ،١٩٧٩
دوای ئامادەبوونمــان لــە بــارەگای تیپــی نوانــدن،
هــەروەک کردبوومــان بــە نەریــت ،چووینــە یانــەی
مامۆســتایانی ســلێمانی ،بەباشــی لــە یادمــە لــە
گۆشــەی الی ڕاســتی نهۆمــی ســەرەوەی یانەکــە
دانیشــتبووین ،ئامادەبــووەکان بریتــی بــوون لــە:
ڕەوانشــاد ســمکۆ عەزیــز ســەرۆکی تیــپ ،مامۆســتا
کاوەی ئەحمــەد میــرزا ،ســکرتێری تیــپ ،ڕەوانشــاد
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شــێرکۆ بێکــەس ،دۆســت و هاوڕێــی هەمووومــان،
بەنــدە و فــازڵ جــاف.
مامۆســتا کاوەی ئەحمــەد میــرزا ڕووی کــردە
مــن و گوتــی« :مۆڵەتــی شــانۆنامەی دووڕەگ
کــە مامۆســتا عومــەر عەلــی ئەمیــن تەرجەمــەی
کــردووە ،وەرگیــراوە ،کــەی دەســت بــەکار دەبــی؟
ئەمــە بــۆ مــن زۆر لەنــاکاو بــوو ،چونکــە بــە هیــچ
جۆرێــک ئــاگاداری نەبــووم و ئــەو شــانۆنامەیەم
هەڵنەبژاردبــوو کاری تێــدا بکــەم ،بۆیــە ئــەم
گفتوگۆیــە لەنێــوان مــن و مامۆســتا کاوەدا دروســت
بــوو:
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
جوانــە بــە ناوەرۆکێکــی دەوڵەمەنــد و لەبــار و
گونجــاوەوە بــۆ هەلومەرجــی ئەمڕۆمــان ،بــەاڵم ئــەم
بۆچوونــەم ئــەوە ناگەیەنــێ کــە بڕیــارم دابــێ کاری
تێــدا بکــەم ،چونکــە لــە ڕووی هونــەری و بینــای
درامییــەوە ســەرنجم ڕاناکێشــێ ،ڕاستییەکەشــی
ئــاگادار نیــم کــە بــۆ وەرگرتنــی مۆڵــەت نێردرابێــت.
پەیوەســت بــەوەوە ڕووم کــردە ڕەوانشــاد
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
گوتــی :مــن ئــاگادار نیــم .لێــرەدا مامۆســتا کاوە
کەمێــک ناڕەحەتــی پێــوە دەرکــەوت ،ئــەوە بــوو
گوتــی ،یــان مــن لــەو تیپــەدا نامێنــم ،یــان دەبــێ
ئــەو کارە بکرێــت .مــن ســووربووم لەســەر ئــەوەی
ئــەو کارە ناکــەم ،چونکــە شــانۆنامەیەکی دیکــەم
بــۆ کارکــردن هەڵبژاردبــوو ،بــەاڵم بەداخــەوە کــە

نێــردرا بــۆ هەولێر بــۆ مۆڵەت وەرگرتــن ،ڕەزامەندی
لەســەر نــەدرا ،دوای چەنــد مانگێــک هونەرمەندێــك
کــە لــە بەڕێوەبەرایەتــی ڕۆشــنبیریی جەمــاوەری
ســلێمانی کارمەنــد بــوو ،مۆڵەتــی بــۆ وەرگرتبــوو،
لــە ســەر شــانۆی ئامادەیــی ســەالحەددین نمایشــی
کــرد.
لــە گەرمــەی ئــەو گفتوگۆیەمانــدا ،د .فــازڵ جــاف
ڕووی کــردە مامۆســتا کاوەو داوای دەقەکــەی لــێ
کــرد بیداتــێ بــۆ خوێندنــەوە ،ئەگــەر پەســەندی
کــرد ،ئــەوە دەیکاتــە پــرۆژەی دەرهێنانــی
داهاتــووی خــۆی .لێــرەدا دەبــێ جەخــت لەســەر
ئــەوە بکەمــەوە کــە کاک فــازڵ خــۆی داوای کردووە
ئــەو کارە بــکات ،نــەک مامۆســتایان ڕایانســپاردبێ.
دوای چەنــد ڕۆژێــک د .فــازڵ جــاف دەقەکــەی
خوێنــدەوە و پەســەندی کــرد.
بەباشــی لەیادمــە کــە پێــم گــوت ،ئــەو کارە
مەکــە ،لــە بنەڕەتــدا ئــەو کارە شــیعرە و بــۆ
شــانۆ ئامــادە کــراوە ،النگســتون هیــوز شــاعیرێکی
بەناوودەنگــە ،بــەاڵم نووســەرێکی شــانۆیی بــاش
نییــە ،مــن ناوەرۆکــی کارەکــەی هیــوزم بــە دڵــە،
بــەاڵم بــە کارێکــی درامی باشــی نازانــم( ،دووڕەگ)
زیاتــر لــە وتارێکی حەماســی دەچــێ وەک لە دراما،
بۆیــە مــن هەرگیــز ئــەوەم هەڵنەبــژاردووە و داواش
لــە تــۆ دەکــەم دوای ئــەو ســەرکەوتنەی (پــردی
ئارتــا) بیــر لــە (دووڕەگ) مەکــەرەوە .لــە وەاڵمــدا
گوتــی مــن بــە دڵمــە و پێــم خۆشــە کاری تێــدا
بکــەم ،تەنیــا مەرجێکــم هەیــە کــە تــۆ نەخشــەی
دیکۆرەکــەم بــۆ بکێشــیت .مــن بــە خۆشــحاڵییەوە
قبووڵــم کــرد و دەســت بــەکار بــووم ،دوای
هەفتەیــەک نەخشــەی دیکۆرەکــەم پێشــکەش کــرد،
بــێ ئــەوەی هیــچ گۆڕانکارییەکــی تێــدا بــکات.
کارەکان دابەشــکران و لیژنــەکان کەوتنــە خۆیــان
و کاســتەکەی دەستنیشــان کــرد و ئامــادە بــوون
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بــۆ پرۆڤەکــردن .لــەو ســەروبەندەدا مــن خولێکــی
شــانۆیی تایبەتــم لــە بەغــدا هەبــوو کــە مــاوەی
مانگێــک زیاتــری خایانــد .لــە یەکــەم ســاتی
گەڕانەوەشــمدا بــۆ ســلێمانی ،دایکــی ڕەوانشــادم
ســەرلەبەیانی ئــەو ڕۆژە ١٩٧٩/٥/٢٧ ،تووشــی
ڕووداوی ئۆتۆمۆبێــل بووبــوو ،شــەوەکەی کۆچــی
دوایــی کــرد کــە ئازارێکــی زۆری خســتە ڕوح و
جەســتەمەوە ،بۆیــە تەنانــەت ماوەیەکــی زۆریــش
دوای پرســەکەی دایکــم لــە دنیــا دابڕابــووم و هــەر
لــە ماڵــەوە بــووم.
دوای ماوەیــەک بــرادەران بــە (د .فــازڵ جــاف)
یشــەوە ســەردانیان کــردم و لەگــەڵ خۆیان بردمیانە
دەرەوە .یەکــەم چوونــە دەرەوەم ســەردانی
پرۆڤەکانی (دووڕەگ) بوو لەســەر شــانۆی چاالکیی
قوتابخانەکانــی ســلێمانی .دیاربــوو بــرادەران لــە
دواڕۆژەکانــی کارەکــەدا بــوون و نزیــک جەنــەڕاڵ
پرۆڤــە بووبوونــەوە ،دیکــۆر دامەزرابوو ..من ســەرم
ســوڕما ،چونکــە ئــەو دیکــۆرە ئــەوە نەبــوو کــە مــن
نەخشــەم کێشــا بــوو ،بەڵکــوو چەنــد کالوســێک
دانرابــوو کــە دوو دەرگای ناشــیرینی لــە ڕاســت و
چەپــی شــانۆکەدا پێــوە لکێنرابــوو ،کــە ئــەوەم دی
زۆر ناڕەحــەت بــووم و گوتــم ئــەوە ئــەو دیکــۆرە
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
دەرهێنــەر لــەو دیکــۆرە ڕازییــە ،بۆیــە تەنیــا
ئەوەنــدەم گــوت کــە شــتەکە لــە دەســت منــدا نییــە
و ئــارەزووی خۆیانــە ،بــەاڵم تــکا دەکــەم کــە نــاوی
مــن لــە پرۆگرامەکــەدا بــە نەخشەکێشــی دیکــۆر
نەنووســرێت ،کەچــی مخابــن ،لەدەســت دەرچــوو
بــوو ،پرۆگرامەکــە چــاپ کرابــوو ،نــاوی منــی بــە
نەخشەکێشــی دیکــۆر تێــدا نووســرابوو.

لــە هەمــووی ســەیرتر ،د .فــازڵ جــاف لــە
وتارەکــەی لەژێــر تایتڵــی «کێشــەی دیکــۆر»دا
دەڵــێ« :خاڵێکــی دیکــە ،یــان ڕاســتتر وایــە بڵێــم
پەندێکــی دیکــە کە وەک ئەزموونێــک لە (دووڕەگ)
ـــەوە فێــری بــووم ،کێشــەی کارکــردن بــوو لــە
چوارچێــوەی دیکــۆر و ســینۆگرافیای کۆنکریــت
و داخــراودا .دیکــۆری شــانۆنامەکە کــە لەالیــەن
فازیــل قەســاب و ســەاڵح بااڵبــەرزەوە جێبەجــێ
کرابــوو ،زیاتــر لــە ســنووری جێبەجێکردنــی فــەزای
شــانۆنامەکە بــوو ،لــە چوارچێــوەی ڕێنماییەکانــی
نووســەردا ،دیکۆرەکــە بــەو شــێوەیە جێبەجــێ
کــرا ،هیــچ بوارێکــی بــۆ پانتایــی شــاعیرانەی
دەقەکــە نەهێشــتبووەوە ،دیــارە ئەمــەش خەتــای
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
شــایانی گوتــن بــێ؟ وەک لــە ســەرەوە ئامــاژەم
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
بــکات ،وەک بۆچوونەکــەی لەمــەڕ پــردی ئارتــا و
دەڵــێ« :دیکــۆری شــانۆنامەکە کــە لەالیــەن فازیــل
قەســاب و ســەاڵح بااڵبــەرزەوە جێبەجــێ کرابــوو».
مــن دەســتم لــە تەختــە و دارێــک و هیــچ
کەرەســتەیەکی ئــەو شــانۆیییە نەدابــوو ،چونکــە
لــەوێ نەبــووم .ســەاڵح بااڵبــەرزی ڕەوانشــادیش
ئــەو کەســە نەبــوو بەبــێ پــرس لەخۆیــەوە شــتێک
قــوت بکاتــەوە ،کەواتــە دیکۆرەکــەی (دووڕەگ)
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زادەی بینیــن و هــزر و ئیســتێتیکای د .فــازڵ
جــاف خۆیەتــی و خــۆی ڕەهەندەکانی دەستنیشــان
کــردووە .دوای چەنــد ڕۆژێکــی کــەم لــە گەڕانــەوەم
بــۆ تیــپ و هۆڵــی چاالکیــی قوتابخانــەکان ،نمایــش
دەســتی پــێ کــرد ،وێنەیەکــم هاوپێچــی ئــەم
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:
«ڕەنگــە تــا ئەمڕۆیــش ،دووڕەگ تاکــە
شــانۆنامەیەک بێــت کــە ئــاوا دەســتبەجێ و یەکســەر،
بەبــێ بیرکردنــەوەی پێشــتر ،بــێ خۆئامادەکــردن و
تاووتوکردن و شــیکردنەوەی پێویســت و قووڵبوونەوە،
یەکســەر بڕیــارم لەســەر دابێــت و هــەر زوو کارم
لەســەر کردبێــت ،کاردانــەوەی خراپــی ئــەم بڕیــارە
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
خــۆی بــکات و شانازیشــیان پێــوە بــکات ،بــەاڵم
زوڵمــە مــاف و ماندووبوونــی کەســانی تــر بــە
هەنــد وەرنەگیــرێ ،ســەرەڕای ئــەوەش خەتابــار
بکــرێ ،لێــرەوە وا تــێ دەگــەم کــە د .فــازڵ
جــاف دەیــەوێ ئۆباڵــی شکســت و ســەرنەکەوتنی
نمایشــی (دووڕەگ) بخاتــە ئەســتۆی مــن ،بــەاڵم
جارێکــی دیکــەش جەخــت دەکەمــەوە منیــش هــەر
ئــەو ئێوارەیــەو لەگــەڵ ئــەو بەڕێــزەدا ئــەو هەواڵــەم
زانیــوە کــە (دووڕەگ) دەستنیشــان کــراوە کاری

تێــدا بکــرێ و کاری دەرهێنانەکــەی بــە مــن
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.
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