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خــوشــکوبـــرایـــانـــیخــۆشــەویــســتــی
کــــــــــــەرکــــــــــــوکبـــــــــــەهـــــــەمـــــــوو
تورکمان بــە پێکهاتەکانییەوە،
و ــور ــ ــاشـ ــ ئـ ــدو ــ ــل وکــ عـــــــــەرەب و
ــوردوســابــیــئــەشــەوە، ئـــەرمـــەنوکــ
ــی ــ ــای ــ ــرۆزب ــ ــی ــ ســــــەرەتــــــائــــــەمــــــەوێپ
بۆنەوە، دوو بە لێبکەم گەرمتان
ــیپــیــرۆزی ــەکــەمبــەبــۆنــەیجــەژن ی
ــانبــەبــۆنــەی ــ ــی ڕەمـــــەزانـــــەوە،دووەمــ
کــــردنــــەوەیکــەنــاڵــیئــاســمــانــیــی
کەدەستکەوتێکی کەرکوک،
تــــــریکـــەرکـــوکـــیـــیـــەکـــانـــەو،
دیــــاریــــیــــەکــــیتـــــــرییــەکــێــتــیــی
شــارە بــۆ کــوردســتــانــە نیشتیمانیی
ــوک ــەرکـ خـــۆشـــەویـــســـتـــەکـــەیکـ
ــان، ــیـــەکـ ــویـ ــووکـــەرکـ ــەمــ ــۆهــ ــ ب
کــــردنــــەوەیکــەنــاڵــیئــاســمــانــیــی

بۆ تــرە هەنگاوێکی کــەرکــوک
پێشخستنیشارەخۆشەویستەکەی
کەرکوک،لەبواریڕاگەیاندنو
ڕوناکبیریدا،بۆئەوەشەکەببێتە
کاریگەر ــاراو کـ وەسیلەیەکی
بــۆقــوڵــکــردنــەوەیبــرایــەتــینــێــوان
کــــــوردوعــــــەرەبوتـــورکـــمـــانو
کلدانوئاشوروئەرمەنوسابیئەو
بــۆقــوڵــکــردنــەوەیپــەیــوەنــدینێوان
مــەزهــەبــەکــانــیخەڵکی و ئــایــیــن
کەرکوکچونکەئێمەهەمیشەو
ــانــدووە بــەبـــەردەوامـــیـــیڕامــانــگــەی
ــەوەژیـــانـــی ــێـــکـ ــنـــدەیپـ ــیـ ــایـ ــەئـ کــ
کـــــەرکـــــوکـــــیـــــیـــــەکـــــانـــــە،لـــە
ــەمــان ــی ــی هـــەمـــانـــکـــاتـــدائــــەوڕاســت
ڕۆژی ــەدوا ــ لـ ــەوە ــ ــــکــــردووەت ــات ــ دووپ
هاوبەشوپێکەوەژیانیڕۆڵەکانی

ئــــــەوشـــــــــارەوســــــەراپــــــاینـــاوچـــە
نەهێشتنی و کــێــشــەلــەســەرەکــان
ڕژێمی وێرانکەرەکانی ئــاســەوارە
سەدامحوسێنە،کەئەوئاسەوارانە
تــەنــیــالـــەیـــاســـایقــەرەقــوشــەکــان
ــیشــۆڤــێــنــیو ــاســەت ــاروســی ــ ــڕی ــ وب
ئــیــجــرائــاتــەدیــکــتــاتــۆریــیــەکــانــدا
ئەو بەڵکو نــەبــووەتــەوە، بەردەستە
ســیــاســەتــەفــاشــســتوشــۆفــێــنــیــە،
ــــردوودابــەهــۆیســیــاســەتــیبە ــــەڕاب ل
موڵک زەوتکردنی و عەرەبکردن
تورکمانەکانی کـــوردو مــاڵــی و
کــەرکــوکوجـــیـــاوازینــەتــەوەیــی
ومــەزهــەبــیوپـــەیـــوەنـــدیبــرایــانــە
ومــێــژوویــینــێــواننـــەتـــەوەوئــایــنو
شێواندووەو ڕەسەنەکانی مەزهەبە

ئاڵۆزکردووە.
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هەستناسک شاعیری چوارینانەی ئەو
لـــەســـەر کــــــاری داودی( )عــــەبــــاس
کــــردوونوبــنــاغــەیکــارەکــەیــن،
تــێــکــســتــەیــلــێــکــنگــەلــێــکمــانــای
ــدا ــ ــان ــ ئـــــــامـــــــاژەداروجــــووڵــــەلــــەژی
لـــەهــەمــوو ــەودوور ــ ئ ــن، ــەنـ ــەیـ دەگـ
باڵدەگرێت پێیان بەندێک و کــۆت
توانیویەتی بۆیە زمـــان، ئاسمانی بــۆ
لەڕەخنەگاڵتەجاڕییەکەیلەواقیع
بە شیعریی خــوڵــقــانــدنــی بــیــرۆکــەی
ــڕایکێشانی ــ وێ بــبــەخــشــێــت، خـــۆی
تابلۆیەکیئاوییژیانیخەیاڵکراو،
ئەوبیرۆکەکەیخۆیدەربارەیژیان
دوای دەکـــات، بەرجەستە مــرۆڤ و
لۆژیکی ڕوونــاکــی، و ئـــەوەیهیوا

دنیابینینلەشیعریئەودا.

چــەشــنــی داودی ــــی ــان ــــەکــ ــن ــ ــواری چــ
بــاڵــەخــانــەیــەکــنئــاســتــیهـــونـــەریو
خوێنەر و هەڵدەکشێن زمــانــەوانــی
ــنــدەی ــڵ ــربــــەوئــاســتــەب ــەگـ ــنـ وڕەخـ
هەروەها دەبــن، سەراسیمە دەربڕینە
شێوازەکانی )توظیف( مەزراندنی لە
و لەدایکبوون شێوازی و ڕەوانبێژی
گــوورانــدنــیبــیــرۆکــەیدەقــەکــە،
کەلەزمانیوەرگێڕراوەوەبەئێمە
گەیشتووە.زمانیدایکیئەوزمانی

کوردییە.

شـــاعـــیـــرســـــەرکـــــەوتـــــووبــــــــووەلــە
ــدا،واتـــە ــ ــ چــێــکــردنــیئـــاوێـــزەیدەق
ئــاوێــزەینــاونــیــشــانوهــەڵــبــژاردنــی:

ــیــنــەوەیــەک..لــەچــواریــنــەکــانــدا، چــن
پێشبینیی ئاسۆی بەاڵمچنینەوەیەکە
نییە نزیک چنینەوەیەکە بــەزانــدووە،
لەویبیڕنێتەوە،بەڵکوچنینەوەیەکە
ئـــاتـــاجـــیخـــوێـــنـــەروڕەخـــنـــەگـــری
ــان ــی بــرســیــیــە،بــتــوانــێــتکــۆدەکــان
بکاتەوەوبچێتەناوتێکستەکەوە.
پێشبینییان ئـــاســـۆی ــنــەوەکــان ــی چــن
لە قــووڵــیــان ئاستێکی و بـــەزانـــدووە

دەقدادامەزراندووە.

ــنـــە ــانبـــــەوێـ ــمـ ــتـ ــشـ ــیـ ــەینـ ــ ــرۆکـ ــ ــیـ ــ بـ
ــە ــەوەل ــ ــای ــ ــت ــســ ــ ــێ ــ ڕەمـــــزیـــــیـــــەکـــــەیئ
چــواریــنــەکــانــیداودیـــــیشــاعــیــردا،
نیشتمان، و ــازادی ــ ئ بــۆ بــانــگــەوازە
ئەویلەگەڵهێماوژیانیکوردانی
بۆی دڵسۆز و خاکەکەیان ئاشقی

هاتووەتەکایەوە.شاعیردەڵێت:

كچانی چیا , سیمبۆلی كوردن

بەبێ رەنگ و بۆ , شەڕڤانی مەردن

پێشمەرگەن لە بۆ ئازادی واڵت

هەر دەم ئامادەن بۆ فیداكردن

ژنــەوە ڕێــگــەی لــە نیشتمانی شاعیر
وێنەکێشاوە،دۆزیکوردهەمیشە
ــە، ــادەیـ ــامـ لـــەئـــاســـۆیشـــاعـــیـــرەوەئـ
پــێــوەنــدبــەخــاکوبــەمـــێـــژووەوە،بە
ڕوونــی بە چیا هێمای شکۆیییەوە،
ئاماژەبەمەدەدات،هەروەهاخەباتی

ــداری،کـــەکــــوردلـــەپێناو ــەکــ چــ
ئازادیوسەربەخۆییدادای.

شاعیرلەچوارینەکانیداوێنەیتریبۆ
خۆشەویستیکێشاوە،تاکوژنببێتە
بناغەیئازادیوبناغەیدروستکردنی
پیرۆز جوانیییەکی هــەمــوو بــە ژیـــان
دڵگیرەکەی زمــانــە و شاعیر بیری

نەخشاندوویانە،داودیدەڵێت:

نوقڵ و هەنگوینە , ئەو دەم لێوە

كوڵمی شیرینە , وەك شەكرە سێوە

باریكە بااڵ , پەیكەری جوانی 

ئەڵێی ڤینۆسە , فریشتە شێوە

لە بووە بەڕاستیسەرکەوتوو شاعیر
دەرخستنیدەقەکانیدا،کەکاریان
لەسەرئەدگاریجوانییدەقکردووە،
قووڵ تیشکۆیەکی لەسەر هەروەها

ڕۆژانــەی، ژیانی الساییکردنەوەی لە
داهێنانی کوردییەی حەکایەتە ئــەو
ــێـــداکـــــــردووەلـــەدروســـتـــکـــردنـــی تـ
وردەکاری،بەمەشویستیکوردبە
مێژووە ئــەو بۆ ڕادەپــەڕێــتــەوە گەرمی
شکۆدارەلەتێکۆشانوپێوەستبوون
نهێنیی وەرگـــرتـــنـــی پـــاشـــان ــوەی، ــێـ پـ
ژنانیخەباتگێڕەوە، لەمیانەی بوون

ژنانیشهێمایبەرزیجوانیوژیانە.
لەکۆتاییداعەباسداودیشاعیرێکی
ــە،شـــیـــعـــرەکـــانـــی ــاســــکــ ــ ــن ــ ــت ــەســ هــ
ڕەنگدانەوەیوێنەیشاعیریتێدایە،
ــــەکــــەیخـــۆی ــەزن ــەتــەمــ ــل ــل ــدمــی ــەنـ چـ
خـــۆشـــدەوێـــت،هـــەروەهـــادڵـــســـۆزەبۆ
کێشەنەتەوەییونیشتمانییەکانی،
بـــانـــگـــەوازخـــوازیڕاســتــەقــیــنــەیــەبۆ
ــنــیمـــیـــراتومـــێـــژووەپـــڕلە ــاراســت پ
تیکۆشانەکەی،ئەمەشلەڕێگەی
واقعی چوارینەکانیەوە،کەالسایی
کوردیان تێکۆشەری مرۆڤی ژیانی
و پێناوخۆشەویستی لە کــردووەتــەوە

مرۆڤایەتیدا.

ــەپـــێـــوەنـــديـــدارەکـــان ــەنـ پــێــویــســتــەالیـ
ــەخبە ــایـ ــوردیبـ ــ ــریــیکــ ــی ــب ــەڕۆشــن بـ
بـــەرهـــەمـــەکـــانـــیعــــەبــــاسداودیــــــی
وەربــگــێــڕدرێــنــەسەر و بـــدەن شاعیر
ــیدیوچـــاپبــکــرێــن، ــەکــان زمــان
ــوازەاڵئـــەمچــواریــنــانــەیمـــژاری ــەخــ ــ ن
باسەکەمانن.هەروەهائومێدەوارمئەم
ئەکادیمییان لێکۆڵینەوەی چوارینانە
لەسەربکرێت،نەخاسمەلەهەرێمی
کـــوردســـتـــانـــدا،چــونــکــەبـــەزمــانــی
دایک،واتەزمانیکوردینووسراون
توێژینەوەی بە ئەکادیمی تــوێــژەری و
ــەربــکــات، ــەسـ ــانلـ ــەی ــوێــســت ــڕهــەڵ پـ
لە ببەخشێت بااڵیانە دەقــە بــەم ــان ژی
نیشتمانییە و مرۆڤخواز دەرکــەوتــنــە
پڕشانازییەکانیانبۆگەلیمەزنو

دڵباشیکورد.

دەرکەوتنەکانی دەقدەرکەوتنەکانی دەق
لە چوارینەکانی عەباس داودی دالە چوارینەکانی عەباس داودی دا

د. محەمەد حوسێن مەحمود
زانکۆی کەرکوک/ کۆلێژی ئاداب

د. محەمەد حوسێن شاعیر عەباس داودیو . لە عەرەبییەوە : هاوڕێ كەركوكی
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دەفەکەمدابەئەرزاوهەالهەالمکرد.دەموویستئەودەنگانەکوێرکەمەوە
کەشەویانلێهەراساندەکردم.رەنگەبەقەستىشکانیشنەموویستبێ
ئەم بەدەستما،چىلێبکەم،واىلێهــات. ئیدىکەهــات بیشکێنم،
هەاڵنەالىمرۆڤزۆرجاردووبارەدەبنەوە،هەیەلەدەستىدەردەچێتومرۆڤێک
دەکــوژێ،هەیەئاگرلەماڵێکبـــەردەدات،هەشەکچێکئەتکدەکــات،

هەشەبەژنىهاوڕێکەىفێردەبێتو...
شکاندمووبڕایەوە.دەفەکەدەفىبابامە.بابام..بەسەروسیمالەهونەرمەندێکى
بیانىدەچێ،بەسەروسەکوتیشلەدەروێشێکىریشچەرمووىپرچدرێژى
الىخۆماندەکا.ئەونەدەروێشونەمووریدىهیچشێخێکنەبووە،بەدەم

دەفلێدانەوەلەدەرووێشانیشزیاترحاڵىلێدەهات.
ئەومنىنەبینیبوو،کەدەفەکەمشکاند،رەنگەمەزەنەىمنیشىکردبێ،

وەلێراستەوخۆهیچىالنەدرکاندووم،ئەوگووتبوى:
))ئەوەىدەفەکەىشکاندووم..هەقىخۆیبوە،رەنگەبەدەفەکەىمنقڵس

بووبێ((.
ماڵىئێمەوەکبنکەیەکىهونەرىلێهاتبوو،رۆژنەبووگەنجەکانسەردانى
بابامنەکەن،لەمەڕفێربوونىلێدانىدەفەوە.بابامبەهرەیەکىگەورەىلە

دەفلێدانتیایە،وەکلەناوخەڵکیداباوەدەڵێندەفىدەهێنایەقسە.
منبەوەقڵسدەبــووم،شەواندەنگىدەفالمدەبووبەهــاوارىژنومناڵ،
نەدەبوودەفەکە دادەمــاڵــرا،هەستمدەکــرد لەبەر ئەوانەىرووحیان هــاوارى
سیخوڕى ناراستەوخۆ هاوڕێکانم نەیشکێنم. دەبــوو نــەش بــەاڵم بشکێنم،
باوکمیاندەدایەوەگوێم.باباشمرووحىئەوژنومندااڵنەىئامادەدەکرد،
کەباوکمدەستێکىهەبوەلەوتاوانانە.شەوانلەبنبەتانیەکەوەگوێم
لەزەڵەزەڵوهاتوهــاواروپاڕانەوەدەبــوو،گوێملەراکەراکوقرمەى
دەفە بە چــاوى نەنووستبو، بابام پێمدادەکــەوتــن، و دەســت بەسەر دەفبوو،
بەدارەوەبوەکەوەبوو،باوکملەژوورەکەىخۆىبەپاڵدایکمەوەیانووستبو
یادەیوویستبنوێ،هاوڕێکانملەژوورسەرمەوەرووترووتراوەستابوونو

دەفیانلێدەدا،ژوورەکەمپڕببوولەئەستێرەىکوژراو..
جارێکمامۆستالێىپرسیم:دوارۆژحەزدەکەىببىبەچى؟

هەربۆفیزووتم:دەفژەن
تا بم، لێدان فێرىدەف ناچاربووم دابڕاوەتەسەرما. نازناوە ئەو رۆژەوە لەو
ئەونازناوەنەدۆڕێنمکەبەهرەیەکىدیارەلەناوجەماوەر،تاهەندێلەپالرى

هاوڕێکانیشمکاڵکاتەوە.ئەمەئەوەناگەێنێدەفەکەنەشکێنم.
باباملەهیچحوجرەوقوتابخانەیەکدەفلێدانىنەخوێندووە،کەچىبەقەد

ئەحەىکۆترەملقسەىلەمەڕهونەرەوەدەزانى،بابامدەیگووت:
بــەقــســەىبــابــامبــێ،دەفجـــۆرىزۆرە،دەفـــىپێستەىکـــاوڕ..
رێوى پێستەى لێدان، لە جیاوازترە دووساڵە لە یەکساڵەى کە
تەڵەوازانەدێتەلێدانوهىئاسکیشوەکهەنسکێکىخنکاو
.بەودەنگانەدەچوومەوەالىزەڵەزەڵوهاتوهاوارىئەوانەى
شەواندەهاتنەژوورەکەىمنوبابام..کەخوێنىخۆیاندەساویە

دەفەکەوناخىخۆیانلەسەرپێستەىدەفەکەخاڵىدەکردەوە
بوو تایبەت لەکۆنسێرتێککرد..کە بەشداریم بیرمەساڵێ..
بەبۆنەىئەوقەدەرەشوومەىبەهارىرەشکردین،جوانیەکانى
بــەســەردا ئــەونەهامەتیەخــورافــاتــەکــانــى ســرووشــتــىژاکــانــد،
هێناینەوە.تاحاڵگرتنپەنجەکانمانوەکسمىئاسکىهەاڵتوو،
مەتەڵەکانى گێڕانەوەى چــوون دەفەکانمانەوە پێستەى بەسەر
وەرینىچۆلەکەکانلەوەرزىرەشدائاوادەبوون،ئێمەدەتواینەوە،
ئــامــادەبــووانقــڕوقــپگوێیانبــۆدەفــەکــانشــلکــردبــوو،تا
شێوەى دەفــەکــان ــەوە. ــوون دەب بــەر ئەوانیش لێماندان گڕگرتن
خوارو دەهاتنە ئەستێرە بارانى وەک وەردەگـــرت، مرۆڤەکانیان
بابام ــەوە، دەکــوژان دەداو باڵچەیان هەڵبزرکاو زەمــیــەى لەسەر

لەودیوىباڵچەکانەوەمەتەڵەکانىدەگێڕایەوە:
دابەستێ،پێستیان ژووانێک لــەوەى بەر پێستەىکچێکە ئەمە ((
ئەژدیهاکانى بۆ پێستەیە نــاو پێستەى ئەمەشیان دامــاڵــى. لەبەر

زووحاککرابەدیارى.ئەمیتریان...ئەویتریان...((.
وشمشێرگەیشتبوە زەرک تەک لە شــەوە ئەو تەهلیلە زیکرو

ــەرمــەمــکــانــەوەدەکــــــرد.لـــەودیـــوى ــ حــاڵــێــکســـەمـــاىبـــەب
جیهانێکىخەفەکراوبەدیوێکىترىکارەساتەکە،

لەوێکەپاڵەوانەکانگوێیانبۆدەنگىدەفەکان
رادێرابوو،سەحرایەکىکپنووشتابوەوەالىداڵغە
وسەرزەنشتیەکانى ئەودیوىمیحراب قووڵەکانى
هەموویانى ــەرى سـ بێئومێدى دەکـــــردەوە، کــۆ
لە بێجگە دەخستەوە بیریانى و یەک الى نابوە
پیاچوونەوەىرابردووهیچیانبۆنەماوەتەوە.هەر

یەکەوبەناونیشانێکگەڕابوەوەالىئەو
جوان بەناخۆشیەکانیشیەوە رۆژانەى

بوون.
ــىرەشـــــــتـــــــاڵـــــــەى ــ ــکــ ــ ــ ــاوێ ــ ــ ــی ــ ــ پ

ئــەمــووســتــەچــاولە
ژوورسەریانەوە
راوەســـــــتـــــــاو
ــى ــاوێـــکـ چـ
پــــێــــایــــانــــدا
گــێــڕابێ
ئـــــــــەوەى
هـــیـــچ
بــڵــێ

یەکێکىدایەدواىخۆىووەکگورگێبردى.مندەزانمچى
دەفەکەىپێشکاندم،دواترزۆرگریام،بێسوودبوو،تازە

شکاوهەالهەالبوو.
لێدا، بــەرزبــوونــەوە یــەک و ریتم یــەک بە دەفەکانمان لەیەکڕا
ئامادەبووانقرچەىدڵیاندەهات،بەهێورىدەنگىدەفەکانمان
نزمکردەوە،تالەیەکڕادەنگلەهۆڵەکەنەما.ئێمەچاوەڕانى
هیچقسەیکنەبووینلەئامادەبووانەوە،ئەوانیشلەحەپەساویدابوو
یاهەرشتێکىتر،وەاڵمێکیاننەبوو،تایەکێکپەردەىئەو
بێدەنگیەىبەچەپڵەهەڵدڕى،ئێدىئامادەبوواندوابەدواىیەک

گۆڕەپانەکەیانبەچەپڵەلێدانقاوکرد.
ئێمەنووشتاینەوەبۆرێزىئامادەبووان،لەبەرپێشمانەوەژنومناڵ
من وەردەدا. شانۆکە لەسەر ئێمەیان پەنجەکانى خوێنى پیر و
هەمووئەوکارەساتانەمدى،کەبەسەردەفەکەىبابامداهەموو

شەوێدادەهاتن.
ئامادەبوواندا پێشەوەى ریــزى لە و راکێشام زاتــەىسەرنجى ئەو
دانیشتبوو،بەهەموودڵێکەوەچەپڵەىلێدەدا،دواترمنىخستە

سەرئەوەىدەفەکەبشکێنم..باوکمبوو.

کۆنسێرتى دەف ژەنەکانکۆنسێرتى دەف ژەنەکان

نووسینى : فەیسەڵ هەمەوەندى

کورتە چیرۆک
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سـینهمـایهکێکهلەباوتـرینجـۆرەکانی
هـهیه. جـوانی و هـونـهری بایـهخی هـونـهر،
ســـــیــنــهمــایــهکـــــێــکــهلـــههـــــۆکــارەکــانــی
هـهیه. هـهوادارانی زۆرتـرین و راگهیـانـدن
جـــــواڵنــه. هـــــونـــــهری پــیـــــشــهســازیــی سـیـنهما
هـهنـدیکهسبه)هـونهریحـهوتـهم(نـاوی
دەبهن.سـینهمـاتهنهـاالیـهنێکیخۆشینیـیه،
ههمـووبـوارەکـانیژیـانیبەسهرکـردۆتـهوە.
کـێـشەکـانی سـهر دەخـاته روونـاکـیش
ــیگـــــرنـــــگــی ــارێــکـــ ــۆکـــ ــهڵ.هـــ ــــ ــۆمـ کـ
دیـــــاردەیـــــەیــهکــی سینهما رۆشـنبـیریـشه.

شارسـتانیوپێـشـکهوتـنیشـه.
رۆژئـاواییـهکانیهکـڕاویهکـدەنـگنیـن
ئـهوەی،کـهسـیـنەمـاهـونـهرێـکی لهسـهر
هـــــونـــــەری لـــــه لـقـێکه ــان یـــ ســـــهربــهخـــــۆیــه
ئارنهـایـم(یهکهم )رۆدلـف ئـهدەبوشـانـۆ.
بیـرۆکهی لهسـهر بـوو، داکـۆکـیکهر

سـهربهخـۆییسـینهمـاوەکـووهـونـهرێـک.
وێنهگـرتنی لــه بریتیه سینهمایی فـیلمی
وێنـانهی ئـــــهو و ریـزبهنـدییهکان دیــمــهنــه
لهسهرشاشهیسـینهمالههـۆڵیسـینهمـادا،
به یان ئینتهرنێتدا، له و تهلهفـزیۆن له یا
نمایـش خـهڵکی بۆ تـرەوە دەزگــای هـۆی
دەکـــــرێــن.کــهرووداوەکـــــــانـــیژیــانــیـــــان

لهخۆگـرتـوون.

ســیــنــهمــادەتــوانــێــتئــاســتــیرۆشــنــبــیــریــمــان
لهسهر پهنجهرەکانمان بکات. فـراوانتر
رۆشـنبیری دەربـارەی ئـهوەی بۆ دەکاتهوە،
گـهالنی پێشکهوتنی و نهریـت و داب و
جیهـانانی بــه چاوەکانمـان و بـزانـین تــر

جیـاوازیتـرداهـهڵـبهـێنـین.
سـینهمای له بهشێکه منـدااڵن، سینهمـای
گشتی.ئهوفـیلمهتایبهییانهنمایشدەکات
کــهبــهتایبهتیبــۆمــنــدااڵننــووســراونو
ئهوەی بۆ وێنهیانگرتوون، دەرهـێنراونو
جەمـاوەرێـکی بـۆ یــا بیـانبیـنن. مــنــدااڵن

فـراوانتـارکهبه)خـێزان(ناودەبـرێـن.
جیهـان، پێشکهوتووی واڵتانی ئهمڕۆدا له
منـدااڵن سینهمای به زۆر گرنگییهکی
بۆ تایبهتی فـیلمی چهنـدین سااڵنه دەدەن.
مندااڵنبهرههمـدەهـێننونمایشیاندەکهن.
ــنــووسوســیــنــاریــۆنــووسو ــانرۆمــان ــ بــهدەی
ــهروســیــنــهمــاکــارو ــن ــێ ئــهکــتــهرودەرهـــ
کــامــیـــــرامــهنـــــدی و وێــنــهگــر و فـیلمساز
ــارەزاوشــارەزایـــــانــیبـــــواریپـــــهروەردەو شـــ
کۆمپانیای و ــدااڵن مــنـــ ــانــی ــارەزووەکـــ ـــ ئ
ــهوەســـهرقـــاڵـــی ــکـ ــێـ ــووپـ ــهمــ زەبــــــــــهالح،هــ
مندااڵنن. سینهمایی فـیلمی بهرهـهمهێنانی
تـهرخـان بۆ زەبـهالحیـشـیان بـوودجـهیەکی
هـیندستان و ژاپون و ئهمـریـکا کـردووە.
وئهلمانیاوپـۆڵهنـداوکۆریـایباشوورو
رووسیاوچیکپێشهنگـنلهبهرهـهمهـێنانی

فـیلـمیسینهمـاییبۆمنـدااڵن.
لــهبــیــســتــهکــانــیســــهدەیرابـــــــــردوودا،له
سینهمایی فـیلمی بـیرۆکهی ئهمریکادا
ــه ــهت ـــهریهــهڵـــــدا،لـــهواڵي بـــۆمــنـــــدااڵنسـ
ئهورۆپادا و ئهمریکا یهکگرتووەکانی
پێشکـهوت.لهئهمریکادابهشێوەیـهکی
خـــــــێـــزانـــی( )فـــــــیـــلـــمـــی زاراوەی رهســــمــــى
بهکاردەهـێنن.لهئهوروپاشزاراوەی)فـیلمی
)سـینهمـای زاراوەی زۆریــش به و منـدااڵن(
شێوازی تهنانهت بهکـاردەهـێـنن. منـدااڵن(
کهسایهتییهکان و پــاڵــهوان ههڵـبژاردنی

ــڕانلــــهفـــــیــلــمــهکــانـــــدا، ــ ــێ ــ ـــ ــــگــ ــۆرۆڵ ــــ بـ
ــادا،تـا ــ ـــ ــ ــهوروپ ــ ــریــکــاوئ ــوانئــهمـــ ــێـ ــهنـ لـ
لـــــهفـیـلمه ــهکجــیـــــاوازیـــــیــانهـــــهیــه. ــــ رادەیـ
پێویستی کۆمـهڵـێک ئهمـریـکـییهکـانـدا،
ههڵبـژاردنی بۆ هـهیه تایبهتییان مهرجی و
فـیلمهکانیاندا له رۆڵــیــان منـدااڵنهی ئــهو
بهژن و ههبێت،وەکــووشـۆخوشهنگی
ــااڵوچــهنـــــدمــهرجـــــێــکــیــتــر.بـــــهاڵمله وبـ
فـیـلمهئهوروپـاییهکانـدا،هـێـندەگـوێبه
سـیـمایتایبـهتینادەنومنـدااڵنیئاساییبۆ

فـیـلمهکانیانهـهڵـدەبـژێن.
فـیلـمه ــه لـــ پــێـــــویــســتــی ــهنـــــدێ هـــ پــێــویــســتــه
پهیـامێکی هـهبـن: منـدااڵنـدا باشـهکانی
گونجاوبن هـهبێـت، پهروەردەییـان ئـهرێنی
لهگهڵتهمهنیمندااڵن،دووربنلهتهڵقین
ئامۆژگاریی لــه و پــهنــدێــری لــه و ئاسایی
ــهمــنــدااڵن ــۆ،خــۆشــیوشــــادیب راســـهوخـ
ــــۆزداریمــنـــــدااڵن ـــ ــۆشوســ بــبــهخــشــن،هـــ
راکێـشبن، سهرنـج و ساکار ببـزوێـنن،

دووربـنلهتـونـدوتیـژی.

ئـهمچهنـدرێنماییـانهشبۆسـوودوەرگـرتن،
ئاراسـتهیدایـکانوباوکـاندەکـهین:

بۆ سینهماییانهی فیلمه ئـــهو پێویسته 1ـ
مندااڵننمایشدەکرێن،دایکانوباوکان
ههڵیانبـژێـرنوپهسهنـدیانبکهن،لهژێـر
چاودێـریئهوانـدامنـدااڵنسهیـریانبکهن.
وەزارەتــیرۆشـنبیریکوردستانه، ئهرکی
ــمــه ــل ــی ــشنـــمـــایـــــــشـــکـــردنـــیفـــ ــ ــي ــ ــهپ ــ کــ
سینماییهکانبۆمندااڵن،لهسـینهمـاکان
وتهلهفـزیـۆنهکانـدا،لهالیـهنلیـژنـهیـهکی
ــیودەروونـــنـــاســـیمــنـــــدااڵنــهوە، ــ ــهروەردەی ــ پ
کۆنترۆڵبکـرێنوئهودیمـهنهنهگونجـاو
وناپهسهنـدانهیانبسـڕنهوەکهبۆمنـدااڵن
رەنــگــدانــەوەی و وکــاریـــــگــهری ناشـێن

نهرێنیانلهسـهرژیـانیاندەبـێـت.
2ـپێویستهدایکانوباوکان،بهتایبهتی
وبهوردییـهوە،پێشنمایشکـردنوبینـینی

رۆڵی منـدااڵنرۆڵی منـدااڵن
 لە فـیلـمی سـینه مـاییـدا ..  لە فـیلـمی سـینه مـاییـدا .. 

رەزا شـوان

فیلمهکانلهالیهنمندااڵنهوە،چـیرۆکی
فـیلمهکانبخوێننهوەوباشسهیریانبکهن
ولهنــاوەڕۆکومهبهستهکانیانتێبگهن.
تادڵنیابنکهشتیخراپونالهباریانتێدا

نییه.
3ـدوایبینینیفـیلمهکان،پێویستهدایکان
بـدەن، منـداڵهکانیان هـانی بــاوکــان، و
پرسـیار و راشــکــاویگـفتـوگـۆ به که
دەربـارەیسیناریـۆوکهسایهتییهکانینێو
فـیلمهکانبکهن.سهرنـجوتێبینییهکانیان
ــاڵــهئــهرێــنــیــیــەکــانو چـــــیــندەربـــــــــارەیخـــ

نهرێنییهکانیفـیلمـهکان.
4ـپێویستهدایکانوباوکانیش،بهشداربن
و لهشیکـردنهوە و فـیلمهکان بینینی له
لهگـەڵ فـیلـمهکان، هـهڵسهنگانـدنی له
بارەیانهوە له خۆیـان رای و منـداڵهکانیـان

دەربـڕن.
کــورت فـیلمهکهکـان ــی ــ زارەکـ ــه ب 4ـ
منـداڵهکان له هـهریـەكه با بکـهنهوە،
به هـهریهکـهیان با دواییش بیانگـێڕنهوە.
فـیـلمەکـان له بــاس نـووسین به کـورتی

بـکهن.
٥ـباهـهریهکهلهمنـداڵهکانتانباسلـهو
کهسایـهتییانهینێوفـیلمهکانبکهنکه
خۆشـیاندەویـن،لهگـهڵباسکـردنیهـۆی

خـۆشـهویستیـیانبۆیـان.
٦ـئهگهربکـرێتدیمـهنێکیدیاریکـراو
ــهنـــــهکــانــیئـــــهوفـــــیــلــمــانــهیکە ــهدیــمـــ لـــ
دەیـانبینن.لهماڵـهوەدا،بـۆخۆشیلهگـەڵ

منـداڵهکانتـانـدابـهنـوانـدنبیـاننـوێـنن.

سـوودەکانی سینەمـای منـدااڵن
1ـسینهمایمندااڵنجیهـانێکیرەنگـینه،
و مــوزیــک و دیــمــهنــهکــان تێکهڵبوونی لــه
خهیاڵپێکـدێت.بۆیـهبۆتهمایهیبایهخـدانی
منـدااڵن.چیرۆکهکانیفـیلمهکانهـۆش
ئاسمانـێکی بــــهرەو ــدااڵن ـــ مــن خــهیــاڵــی و

ئهفـسووناویفـراواندەبـهن.
ــــهو ــت 2ـســـیـــنـــهمـــایمـــــنـــــدااڵن،کــــهرەســ
ــۆکــارێــکــیگـــــرنــگــهلـــهبــنــیــاتــنـــــانــی هـــ
گهشـهکـردنی لـه و منـدااڵن رۆشـنبیریی
ــــدااڵن. ـــ ــ ــن مــ ــری ــــ ــیـ بـ و ــزر ــ ـــ هــ و ــاڵ ــــ ــهیـ ــــ خـ
ــا ـــ ــوان ـــ ت و وزە ئـــاشـــــــکـــــــراکـــــــردنـــی بـــــــۆ
به بـۆ قـۆستـنهوەیـان و خهپهبـووەکانیـان

دروسـتیئاراستهکـردنیـان.
فـــــیــلــمـــــە ــی ــ ـــهرەکــ ــ ــــ ــ ســ ئـــــــهرەکـــــــی 3ـ
بهخـشینی ــدااڵن، ـــ مــن سـینهمـاییـهکانی
خـۆشیوشادییـهکیتایبهتییهبهمنـدااڵن.
و کـۆمیـدی دیمـهنی له پـڕن فـیلمهکان

گاڵـتهوگـهپوخهنـدەوپێکهنـین.وەکوو
لهفـیلـمهکانیکـهڵهئهکـتهریکۆمیـدی
جیهـانی)چـارلیچـاپـلین(و)میـستهربـین(دا
چارلی فـیلمهکانی ئهگهرچی دەیانبیـنن،
بۆ مێـژوویان و سپین و رەش به چاپـلین،
بهاڵم دەگهڕێنهوە. ئهمـڕۆ پێـش سهدەیهک

چـێژیانهـێشتاکاڵنهبۆتهوە.
یارمهتی سینهماییهکان فـیلمه دەشــی 4ـ
ئهومندااڵنهبدەنکهتووشیخهمۆکیو
ترسوگۆشهگیریوتوڕەییودڵهڕاوکی
بوونه،لهمنەخۆشییهدەروونییانهرزگاریان

بێت.
٥ـئـهوههڵـویستوکـارەئهرێنییانهی،که
منـدااڵنلهفـیلمهکانیسینهمـایمنـدااڵنـدا
دەیانبینن،روڵوکاریگهرییهکیزۆریان
منـدااڵن دروستی کهسایەتی بنیاتنانی له
باش رەفـتاری و رەوشــت لهجیگـیردنی و
منـدااڵنـدا دەروونــی له جـوانـهکان بههـا و

هـهیه.
٦ـفـیلمهکانیمنـدااڵن،باشـترینهـۆکـارن
و رۆشـنبیری و نهریـت و داب ناسینی بـۆ
کهلهپووروشێوازورێگایمامهڵهکردنی
جـیهـان. تـری دەوڵهتـانی گهالنی جیاوازی
چونـکهفـیلمهکـانوەکـووئـاوێنـهوانو

ژیـانورۆشـنبـیرییگهالنیتـردەنـوێـنن.
به مـــنـــدااڵن، ســیــنــهمــایــیــهکــانــی فیلمه 7ـ
بهخشین ئیلهام گـــهورەی سهرچاوەیهکی
فـیلمانهیکه ئــهو تایبهتیش به دادەنــرێــن.
چـیرۆکهکانیانلهراستیـیهوەوەرگـیراون.
بــاشــهکــان و ــهســوود ب فـیلمه هـهمیشهش
به گهشبینی و هـيوا و ئــهرێــنــی پهیـامی
که دەکـــهن فـێریان دەبهخـشن. منـدااڵن
و بهخۆبـوون متمـانه لهسایهی ژیـانـدا، له
کۆششوکـۆڵنـهدانـدا،شـتێکنییهکه

نـاویئهسـتهمبێـتونهیـاتهدی.
٨ـبهشـێکیزۆرلهمنـدااڵن،لهرێیبینـین
وگـوێگـرتنلهفـیلمـهکان،بهتایبـهتیش
ئهوفـیلمانهیبهزمـانیئینگـلیزیوهـهنـدێ
زمـانیترن،کهژێـرنـووسیکوردییانبـۆ
فـێری بـــــاش رادەیـــــهکــی تـا نهنـووسـیون،

زمـانیئیـنگـلـیزییازمـانیتـربوونـه.
9ـفـــــیــلــمــهســیــنــهمــایــیــهکــانــیمــنـــــدااڵن،
تـوانـایهکیجیـاوازیانلهدەوڵـهمهنـدکـردنی
وزەیــهکــی هـهیهو مــنــدااڵنــدا بیری و هـزر
گهورەشیانبۆسەرههڵدانوداهـێنانپێیان

دەبهخشن.
10ـلهوانهیهلهرێیفـیلمهسینهمـاییهکانهوە،

منـدااڵنروانینـیانبۆژیـانبگـۆڕێـت.
نهشارینهوە، منـدااڵن لــە ئـــهوەش پێویسته
ـــوو ــیـــش،وەکــ ــــــدااڵنـ ــنـ ــهســـیـــنـــهمـــایمـ کــ
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ــریراگــهیــانـــــدندوو ـــ ــۆکــارەکــانــیت هـــ
ههیه. زیـانیشی و هـهیه ســـــوودی الیـــــهنــه،
ــدااڵنلـــهمدووالیــهنــهئــاگــادار دەبــێــتمــن
فـیلمه بــابــهتــهکــانــی چونکه بــکــهیــنـــــهوە.
لهسهر کــاریــگــهریــیــان سینهماییهکان،
ژیانیئهمڕۆوداهاتوویئهومندااڵنهدەبێت
کهسهیریئهوفیلمهسینهماییانهدەکهن.

رۆڵی منـدااڵن له  فـیلمـه کانی سـینه مـاییـدا
له جیهـانیـدا، سینهمـایی فـیلمی زۆر لــه
کوردییهکـانـیشدا، سینهمـاییه فـیلمه
که بههـرەمـهنـدانهی منـداڵه ئـــــهو زۆرن
رۆڵـیپاڵـهوانـێـتییاکهسـایـهتیسـهرەکی
فـیـلمـهکانـنوسـهرکـهوتـنیانبـهوفـیلـمانه
فـیلـمانهی ئـــهو تــایــبــهتــیــش بــه بــهخـــــشـــــیــون.
له هـهیه منـدااڵنهوە خـودی به پهیـوەنـدییان
گهلێفـیلـمیسینهمـاییشبۆگـهورەکـان،
ههنـدی ههیه. سهرەکییان دەوری منـدااڵن
لهوشاکـارەفـیلمهسینهماییانه،لهسایهی
ناوبانگیان مــنــدااڵنــدا، پاڵهوانێتی رۆڵـــی
دەرکردولەسینەماکانیهەموودەوڵەتانی
دۆالر ملێـۆنـان به نمایشکــران. جیهانـدا
داهـاتیـانبـوو.نووسـهرودەرهـێـنهرەکانیان

بـوونبهملیـۆنـێر.
زۆرزۆرنئهومنـدااڵنهیکهرۆڵیپاڵهوانێتی
سینهماییهکانـدا فـیلمه له سهرەکییان یا
بۆمنـدااڵنوبۆگهورەکـانهـهبـوو.که
تهمهنـیـانلهنێـوان)2(ساڵبـۆ)1٥(ساڵبـوون،
هـهندێکیانلهژیانـدانوهـهنـدێکیتریان
منـداڵـێک چهنـد نـاوی نمـوونه بۆ مـردوون.
دێنیـن،کهلەفـیلـمهجیهـانییهکانـدارۆڵی
پاڵهوانـێتیوسهرەکـییانتێیانـدابینێـونو

ناوبانگـێکیجیهـانیانهـهیه،وەکوو:
1ـ)جـانکۆجـان(یتهمهنشهشسااڵن،
لهساڵی)1921(دا،لهفـیلـمی)منـداڵ(له
کۆمیدی هـونهرمهندی کهڵه دەرهـێنانی
ئــهمــریــکــیوجــیــهــانــی)چـــارلـــیچــاپــلــیــن(.
فیلمهکهبهرەشوسپییهوماوەکهی)٨0(
فـیلمانهشدا لــهم کۆجان( )جــان خولهكه
رۆڵیپاڵهوانێتیههبوو:لهفـیلمی)ئـۆلیڤـهر
)دادی:1923( تـویست:1922(ولهفـیلمی
ولهفـیلـمی)رۆبنسۆنکـرۆزۆ:1924(.که
جـێیسهرسـامیبینـهرانیئـهمفـیلمـانهبـوو.

2ـكچۆڵهیناسکوجـوان)شـیرلیتـمبـل:
192٨ـ2014(لهدایکبوویئهمریکایهو
به)شازادەبچـکـۆله(ناویدەبـهن.لهتهمهنی
بـوو. ئاشنا سینهما جیهـانی به ساڵیـدا )3(
رۆڵیپاڵهوانێتیلهزنجـیرەفـیلمیکۆمیـدیی
هـهیه. دا بیـورلیسکس( )بایبی رەخنهئامێز
سهرەنـجوسهرسامیههمـووبینهرانیبهالی

چهندین له تمبـل شیرلی راکێشا. خـۆیـدا
فـیلمیسینهماییـدارۆڵیپاڵهوانێتیههیه.به
)ئەفـسانهیسینەما(یاندەزانی.شیرلیکه
دنیـایسیاسهت ناو بـوو،چـووە گـهورەش
ودپلـۆماسییهوەچەنـدینپلهوپایـهیبهرزی
ههبـوو.لەنـووسینـێکمدا،بەدرێـژیباسم

لەشـیرلیتمبـلکـردووە.
ــهنههشـت تــهمـــ ی ســمــیــس( )جـــــادلـــــیــن 3ـ
ئهکتـهریسینهمایی سـااڵن،کهکـوڕی
به ــەڕان ــ ــهفیلمی)گـ ل ە، ــلســمــیــس( ـــ )وی
هـهیە. پاڵهوانێتی رۆڵــی دا، شـــادی( دوای
ههروەهالهفیلمی)کوڕەکاراتییهکه(ش
رۆڵی جادلین شــان( )جاکی دەرهـێنانی له

پاڵهوانێتیههیه.
ــن(ی ــیــڤـــ ــۆکســتـــ ــــ ــانـ 4ـخــونــچــهگـــــوڵ)ئـ
)هـــــایـــــدی(کــهلە لــهفـیلـمی ســـــویــســری،
خــاتــوو ســویــســری رۆمــانــنــووســی نـووسیـنی
)ئاالن دەرهـێنانی و هـۆیسهر( لویزە )یۆهانا

گسپۆنهر(.
)ئانـۆکستیـڤـن(یتەمـهنهـهشـتسـااڵن،

رۆڵی)هـایـدی(دەبیـنێـت.
له )پیـپیگـۆرەویـدرێـژ(که فـیلمی له ٥ـ
نووسینیکهڵهرۆماننووسوچـیرۆکنووسی
لـینـدگـرین( )ئاسـتریـد خــاتـــــوو سـویـدی
سـااڵنهکه )9( بـلیـمـهته ئـهوکچـۆڵه ە،

رۆڵیپـیـپیدەبینێـت،دووگـۆرەوییدرێـژی
هـهریهکهلهرەنگـێکلهپێـیـەکانیدایـه،
قـژەسـوورەدرێـژەکهیسـتایـلـێکیتایبـهتی
هـهیه.رۆڵـێکیپاڵهوانێتیکـۆمیـدیهـهیه
زۆر و سهرنجـڕاکـێش و سهیـر جـوڵهی و
کـاریلەتـوانابەدەرئەنجـامدەدات.دەدات
ــدااڵنســـهرســـامدەکـــــــاتو وهـــــهمـــــوومــنـــ

دەیـانهـێنێـتهخۆشیوخهنـدەوپێکهنیـن.
له پـۆتـهر(، )هـاری رۆمـانی زنجـیرە لـه ٦ـ
خاتـوو ئینگـلـیزی رۆماننووسی نـووسینی
)دانیـال کاکـهله که رۆلیـنگ( )جـــــوان
جاکـوبرادکـلیـف(یتهمهن)13(سااڵن،
رۆڵیپاڵهوانێتیههیه،رۆڵی)هـاریپـۆتهر(
)ئیما دەبــیــنــێــت.کــچــۆلــهیخــونــچــهگــوڵ
واتسـۆن(ی)10(سااڵنوکاکهله)رۆبـهرت
دانیال پــاڵ له سااڵنیش، )13( گرینـت(ی
ههیه. سهرەکییان رۆڵــی دا، رادکـلیـف
ئهمفـیلمهلهههمووجیهاندانمایشکرا.
پارە دەسکهوتی له پێوانەیی ژمارەیهکی
ولهناوبانگبهدیهـێنا،نووسهرهكهیو
دەرهـێنهرەکهیبههـۆیئهمفـیلمهوەبـوون

بهملیـۆنێـر.
7ـههریەکەشلهممندااڵنهرۆڵیپاڵهوانێتیان

لهفـیلمهسینهماییهجیهانییهکانداههیه:
کچـۆلە و ســـــااڵن( دە لیسـتهر: )کمـارک

)جـۆدیفـۆسـت:لهسێساڵـییهوە(وکچـۆڵه
)هـایـلهرمـیلـهر:دەسـااڵن(وکـچـۆڵه)دارو
بـاریـمـۆری(و)جـۆنـاسانئهشمـور(و)ماریۆ
)لیندا و وارســهر( )ستیڤـزن و کۆستۆدیۆ(
و ســـااڵن( پێنج ستیفنز: )هـــــارفــی و بلێر(
پاڵهوانێتی رۆڵــی که تر منـداڵی چهنـدین
سینهماییهکاندا فـیلمە له سهرەکییان و

ههیه.

رۆڵی منـدااڵنی کورد له  فـیلمه  سینه ماییه  
کوردییه کاندا

منـدااڵنیکوردیشگهرهـهلومهرجیانو
دەرفهتیانبۆبـڕەخـسێت،لهروویبههـرەو
بلیمهتیوزیرەکیوتوانـاوە،لهمنـدااڵنی
داخــهوە بە بــهاڵم نین. تریجیهـانکهمتر
زۆربێنـازنوزۆربهکـهمیئـاوڕلهخـهون

وهـیواولهبەهـرەکـانیاندەدرێنـهوە.
کوردیدا، سینهمایی فـیلمێکی چهند له
مــنـــــدااڵنــیکـــوردمـــانرۆڵـــیپــاڵــهوانــێــتــیو
سهرەکییانتێیانـدابینیوە.لهسـایـهیرۆڵی
و سهرکهوتـن فـیلـمەکـان منـدااڵنهوە ئهو
ناوبانـگـیانبهدەستهـێنان.ئهممنـدااڵنهش
و شانـۆیی پهیمانگایهکی هـیچ درچـووی
سـینهماییوهـونهرینیـن.زۆربهسروشـتی
وعـهفـهوینـوانـدندەکـهنورۆڵـهکانیان
ــهوەییــاریــیــهکــی ــ ــنــن.هـــــــهروەکـــووئـ دەبــیـــ
ئاساییبکهن.بیـروخهیاڵـیانالیکامیـرا
ووینـهگـرتننییـه.ناویچهنـدمنـداڵـێکی
بههـرەمهنـدیکوردمـاندەهـێـنمكهرۆڵی
پاڵـهوانـێتیوسهرەکـییانلههـهنـدێفـیلـمی

بهنـاوبـانگیکوردیـداهـهیه:
1ـیهکـهمفـیلـمیسینهمـاییکهبهزمـانی
کـوردیتۆمـارکـراوە،فـیـلمـێکهبهنـاوی
یهکـێتی بــهرهـــــهمــی یـــه. )زارێ( یــا )زارە(
دا، )192٦( ساڵی لــه پێشووە، سۆڤـیهتی
لهالیـهندەرهـێنهریئهرمـهنی)هامـۆبهگ
له دیمهنـهکانی دەرهـێنراوە. ەوە نــازاریــان(
هـهر و گـیراوە ئهرمهنسـتان شاخهکانی
نمایش جــار یهکـهم بۆ ئهرمهنستانیش له
ــاسلــهخــۆشــهویــســتــی ــهمفیلمهبـ ــرا.ئـ کــ
ئێزیـدی کوڕوکچـێکیالویکــوردی
یـــــهو نـــاوی)زارێ( ــات،کــچـــــهکــه ــ دەکـ
یه. )سـیـدۆ( نـــــاوی و شـوانه کــوڕەکــهش
له چــهوســانـــــهوە و سهرکوتکـردن لهژێـر
الیـهندەسهاڵتـدارانهوە،بـۆژیـاندەجەنـگـن.
نازانـممنـدااڵنیکوردلهمفـیلمهدارۆڵیان
یهکهم نیانه.حهزمکـردوەکوو یا هـهیه

فـیلمیسینهماییکوردیناویبهـێـنم.
مهستی بـــۆ ــێــک )ســات ــوردی ــ کـ فـیلمی 2ـ
ــهزمـــــــانـــیکـــــــوردی ــهبـ ئـــهســـپـــهکـــان(کـ

وفـــــارســیــیــه،لــهنـــــووســـــیــنودەرهـــــێــنــانــی
دەرهـێنهری و سـینهمـاکـار هـونهرمـهنـدی
فـیلـمیسـینهمـایی)بههمهنقوبادی(یه.کهله
رۆژهـهاڵتیکوردستاندەرهـێنراوە.لهسالی
فـێستیڤاڵی له یهکهمجار بۆ دا، )2000(
ــان(لـــهفــهرەنــســانــمــایــشــکــرا.رۆڵـــی ــــ )کـ
کـوردە منـداڵێکی فـیلمه ئهم پاڵهوانێتی
بــهنـــــاوی)ئــهیـــــوب(نـــــاویتـــهواویراستیشی
تهمهنی لــهوکــاتــهدا، ئــهحــمــهد(ە، )ئهیـوب
)مرانی( لهگوندی ئهیوب بــوو. )13(ساڵ
به لهدایـکبـووە، پێنجـوێن بهقهزای سهر
هـۆێجهنـگینێـوانعـێراقوئێـرانـهوە،بۆ
رۆژهـهاڵتیکوردستانکـۆچـیانکـردبـوو.
منـداڵی ئهکـتـهری دوو فـیلمـهدا لـهم هـهر
)رۆژیـــــن کچـۆله هـــــهیــه، رۆڵـــــیـــــان تـریـش
)مــههـــــدی ــهن)10(ســـــااڵنو تــهمـــ ــونــس( یـــ
سـااڵن،کهکـوڕێـکی ئـیخـیاردیـن(سێ
لـه تایبـهتـییـه. پێـداویستی خـاوەن منـداڵی
فـیلـمهکـهدائـهمسێمنـداڵـهخـوشکوبـران
ودایکوباوکیاننهماون،تهنهامامێکیان
هـهیه.ئهیـوبلهپێناویپهیداکردنیبـژێـوی
بـرا )مـــادی( )رۆژیـــــن(یخوشکیو ژیانی
هـهیه پـــــارە بــه پێویستی کــه بچـووکی،
ههمـوو پێویست، نهشـتهرگهرییـهکی بـۆ
ــتــهئــهســتــۆی بــهرپـــــرســیــارێــتــیــیــهکدەکـــــهوێـــ

دەهـێنێت. قـوتابخانه له واز ناچار ئهیـوب،
ــوان ــهنــیـــ ــاتلـ ــ ــهریدەکــ ـــ ــب ــۆڵ ــاریکـــ ــ کـ
رۆژههاڵتوباشووریکوردستاندا)رۆژین(
ــادیبـــرایـــدانــاچــاربــوو یـــش،لــهپــێــنــاویمــ
ــــهوەیپـــــــارەی ـــ ــ ــۆئ ــهشـــــــووبـــــــکـــات،بـ کـ
مـادی نهشـتهرگهریی بــۆ مـارەییـهکهی،
وەربگـرێت.ئهیـوبورۆژیـنومـادی،زۆر
بـهجـوانیوبـهئاسـاییوسـهرکـهوتـووانـه،
مــاوەی بینـیـوە. رۆڵـهکـانیان فـیلمـهدا لـهم
فـیـلمه ــهم ئـــ خـــــولـــــهکــه. )٨0( فـیلمهکه
دەرەتانیکورد بێ بنهماڵهیهکی له بـاس
لهدەست باوکیان و دایــک دەکـــات،که

داوە.هـهوڵبۆمـانهوەیـاندەدەن.
بۆیهشکۆڵبهرەکانویسکـییانکردەناو
ئـاویخواردنهوەیئهسپهکانیانتامهستو
سـڕببـنوسهرمـاوسـۆڵهوگـزەبـایسـارد

وبهفـرکـاریـانلـێنـهکهنونهوەسـتن.
)ساتێکبۆمهستیئهسپهکان(ژێـرنـووسیان
له و کـــردووە جیهـانی زمانی چهندین بۆ
سینهماکانی گـــــــهورەی هـــــۆڵــی چــهنـــــدیــن
نمایشکـرا. جـیهانـدا واڵتـانی شارەکانی
چهنـدینخهاڵتیبهنرخوبهرزینێـودەوڵهتییان
پــێــبــهخــشــی.بـــههـــــــۆیســـهرکـــهوتـــنـــیئــهم
نـاوبانگـێکی قـوبـادی بههـمـهن فـیلمهوە،
سینهمـاییـدا فـیلـمی دەرهـێـنانی له جیهـانی
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دەرکـرد.
شایهنیباسیشهلهئێستادا)ئهیـوبئهحمـهد(
پێنجـوێن. بـۆ گهڕاونـهتهوە و گهنجـێکه
حهز زۆر کـۆڵـبهرییـه. کـاری خهریکی
سـینهماییکوردی فـیلـمێکی له دەکـات

تـازەدابانـگیبـکهنورۆڵـێکیبـدەنێ.
ــیــشدەفـــــــڕن( فـــــیــلــمــی)کــیــســهڵــهکــان 3ـ
نووسـین له درامییه، جهنگی فیلمێکی
سینهماکار هـــــونــهرمــهنـــــدی دەرهـــــێــنــانــی و
)بههـمهنقوبادی(یه.کهلهساڵی)2004(

دانمایـشکـرا.
منـداڵی )3( دەربـارەی فـیلمهکه چـیرۆکی
پهنـابهرەلهکهمـپێکیئـاوارەکوردەکان،
لهنێوانرۆژههاڵتوباکوریکوردستاندا.
چاوەڕێیرووخانـدنیسهدامحوسێندەکهن.

لهمفـیلمهدا،ژمارەیهکیزۆرلهمنـدااڵنی
کوردمانبهشدارییانکــردووە.بهاڵمسێ
هـهیه، پاڵهوانێتیـیان رۆڵــی منداڵهکان له

کهئهمانهن:
ساڵه، )13( تهمـهنی ئیبـراهـیـم( )سـۆران 1ـ
سـاجی و ئانتـین و دەگـــــهڕی دێ بــە دێ
مههـورابـۆخهڵکیگونـدەکاندادەنێـت،
ناویان سهتـهالیـت( )کاک نازنـاوی به بۆیـه

دەبـرد.شـڕەئینگـلیزییهکـیشیدەزانی.
تهمهنی لهتـیـف( )ئـــــاواز خۆنچـهگـوڵ 2ـ
لـــــهم ی ــن( ــری ــاگـــ ـــ )ئ رۆڵــــی ــاڵــه، ســـ )11(
وسروشتی جـوانی به زۆر ههیه، فـیلمهدا
رۆڵهکهیبینیوە،کچۆڵهیهکیبێدایک
وبێبـاوکه.بـرایهك)3(سااڵنینابیناشی
ههیه.خهموئهرکیبهخێوکرنیبراکەی

کهوتۆتهسهری.
تهمهنی که رەحمان( فـهیسهڵ )هـێڕش 3ـ
)13(ساڵهوخـاوەنیپێـداویستیتایبهتییه،
لهمنـداڵییـهوەبههـۆیشـۆرتیکـارەباوە،
پـزیشک شانییهوە له دەستهکانی هـهردوو
رۆڵــی فـیلمەدا لــهم هـێڕش بــڕیـــــویــانــەتــەوە.
ــوو ــهروەکــ ــ ـــ ــۆف(یهـــــــهیـــه.هــ ــــ ــەنـــگـ ــــ )هـ
منـداڵێکیئاسـاییمـهلـهوزۆرکـاریتـر
دەکـات.زۆرسهرکهوتـووهلهرۆڵـهکـهیـدا.
دەفـڕن( )کیسهڵـهکـانیش فـیلمی مـــــاوەی
)97(خـولـهکه.بـۆیهکـهمـینجـارلهسـاڵی

)2014(دانمایـشکـرا.
فـیلمێکی ــه کـ )بــێـــــکــهس( فـــــیــلــمــی 4ـ
کوردییه. درامــیــی کـۆمیـدی سینهمـایی
ــد ـــ لـــهنــووســـــیــنودەهـــــێــنــانــیهــونــهرمــهن
ــارله ــادر(بـــۆیــهکــهمــیــنجـــ ــــ )کــــــارزانقـ
دوو له باس نمایشکرا. دا )2012( ساڵی
له کــه دەکـــات، پێـاڵوبـۆیاخکهر بـــــرای

فـیلمەکەداناویان)دانـا(و)زانـا(یه.

ــهنـــــدتــههـــــاـدانـــــا(و ــان)زەمـــ ــهواویـ نـــاویتـ
)سـەروەرفـازلـزانـا(دوومنـداڵیبەتوانان.

لــهمهینـهتیو پـڕ ژیـــــانــی لــه دەیـــــانــهوێـــــت
بگهیهنـن خـۆیان و هـهڵـبێن کــوێـــــرەوەری
به)سـۆپـهرمـان(لهئهمریـکا.پێیانـوایهئـهو
دەتـوانێتههمووکێـشهکانیانبۆچارەسهر
بکات.داناوزانابهسواریکهرەکهیـان
جاکـسـۆن( )مایـکڵ لێنـاوە ناویـان کــه
ــهگــهشـــــتــهکــهیـــــانبـۆ ــتدەکـــــــهنب دەســـ
ئهمـریکا.مـاوەیفـیلمـهکه)97(خـولـهکه.
ــانــیلـــهبــــاشــــووریکـــوردســـتـــان ــهکـــ ـــ ــن وێ
بۆسهرچهندین وەریــانگێڕاوە گیراون.

زمانیجیاوازیجیهانی.
نێـودەوڵهتییان بهنـرخی خـهاڵتی چهنـدین
پێبهخـشی.فـیلمێکیتایبـهتیـیهبـۆمنـدااڵن.
زمـانی بـه فـیلمـێکه کـورته )بـاوکـە( ٥ـ
و نـووسـین له یــه. )نهرویـجی( و )کـــــوردی(
دەرهـێنانیهـونهرمهنـد)هـیشامزەمـانی(یە.
و دیمهن خولهکه. )1٥( فـیلمهکه مــاوەی
وێنهکانیلهنهرویـجگـیراونودەرهـێـنراوە.
له دا، )200٥( لــهسـاڵی جـار یــهکــهم بــۆ

نهرویـجنمـایـشکـرا.
لــهکــوڕە لــهباوکێکو بــاس ئــهمفـیلمه
ــاوی)بـــڕوائاکۆ )10(ســااڵنــهکــەیکــهن
فـیلمهکهیه.که پاڵهوانی رەســووڵ(ە.كه
یهکێک له نهرویـج. هـاتوونهته قـاجاغی به
ــدان.مــافــیپــهنــابــهریــیــان ـــ لـــەکــامــپــەکــان
رەتدەکرێتهوە،پۆلیسباوکهکهدەگرن
بۆ دەکـهن پـۆلیسی ئۆتـۆمبـێلی ســواری و

گـریـانهوە بــە منـداڵـەکەی گـــــەڕانــەوە،
که مههـێـڵه. جـێـم بـاوکه هـاواردەکات
ــه؟به ــوڕتـ ــنئــــهوەکـ ــرسـ پــۆلـــــیــسلــێــیدەپـ
پـۆلـیس ــی وەاڵمــ نییه مــن کـــوڕی نهخـێر
دەداتــــــــهوە.بـــۆئـــــهوەیکـــوڕەکـــهیمــافــی
پهنابهریوەربگرێت.ئهمفـیلمهلهنهرویـج
و نمایـشکـرا ئــهوروپـــــادا دەوڵهتانی له و
زۆرکهسیهـێنایهگـریان.زیاترله)40(

خـهاڵتیبهنـرخیبەدەستهـێـنا.
٦ـفـیلمی)کـۆچـهریبچکـۆل(هـونهرمهنـد
ــیــنقـــــــوبـــادی(ســیــنــارێــوینــووســیــوەو )بــهتـــ
بهرهـەمهـێنانی ــێــنــاوە، دەرهـــ سینهمای بــۆ
)محهمهدئهحـمهدی(یه.وێنهودیمهنـهکانی
ئهمفـیلمهلهئـێرانوتورکیـاداگـیراون.
بۆ بــهرهـــــهمــهـــــێــنــراوە. دا )2019( لــهســاڵــی
له دا، )2021( ساڵی لــه جــاریــش یهکـهم
سینهمایی فـیلمی فـێستیڤاڵی یهکهمین
کوردیلهشاری)مۆسکـۆ(لهرووسـیا،له
هـۆڵیسـینهمـایی)ئـوکتـۆبـهر(نمایـشکـرا.

ــۆل(دوومــنــداڵــی ــهریبــچــکـــ ــۆچــ ــه)کــ لـ
ــف ــوسـ کـــــــوردکــــهبـــــــــــران،نـــــاویـــــان)یـ
مهحمود )محهمهد و عهبدولقادر( مهحمود

عهبـدولقـادر(ە،رۆڵیسـهرەکییانهـهیه.
باسمان کــه فـیلمانهی لـــهو بێجـگه 7ـ
کـرد،لهچهنـدفـیلـمێکیسـینهمـاییتـری
کوردیدا،منـدااڵنیکوردرۆڵیـانتێـیانـدا

هـهیه.
نەرویـج:٥/یـوولی/2022

با لە تەنیشت بێتاقەتییەوەبا لە تەنیشت بێتاقەتییەوە
ستارەیەک بگرینستارەیەک بگرین

دەبێتبڕژێین
وەکڕژانیئاو

لەدەمیمناڵیدا
بۆبەقوڕاوکردنیژیان،

دەبێتبتۆرێین
وەکتۆرانییەکتر
لەکاتیهەڵماتێندا

دەبێتبڕەنجێین
وەکڕەنجانییاریماڵەباجێنە،

ئاخرکێدەڵێ...کێ
مندەبمەپیاوێکی

سەنگینیتۆو
دڵتمپێ...ڕادەگیرێت،

دەبێتبڕۆینو
لەفراوانیباخچەیەکدا

سوێندبخۆین
سوێندێکیدرۆیانە

سوێندبخۆینسوێندیعیشق،
دەبێتوابکەین...

وابکەینپەپولەکانبهێنینە
گفتوگۆ...

وابکەینهەرزوو
بەیانییەکیزۆرزووتر

بگەینەدوامەنزڵی
یەکدی،

دەبێتکارێکبکەین
خۆرلەودووریدوورەوە

ببێتەئاشنامانو
بەیانیان...

عیشقمانبەسەردابپژێنێ،

دەبێتوابکەین
دیلبەرا...

الیکانییەکیالچەپ
دوعاخووساوەکانمان

بۆیەکتر
بخوێنینەوە،

لەوسەریجادەکانیمناڵییەوە
هاوارلەخۆشەویستیبکەین،

لەوپەڕیوجودەوە...خۆمان
خۆمانلەیەکدیدابدۆزینەوە،

دەبێتکارێکبکەین
کارێکبۆتێکەڵبوونبە...

حونجەکردنییەکدی
بەخوێندنەوەیتەمەن

بەگوێگرتن...
لەنزاکانیتەنیایی
بەڕژانێکیئەبەدی

لەدەمی...
باڵقبوونیمانگدا

لەتێفکرین...
بەخەیاڵیمناڵێکیهاوبەشەوە

لەکاتیپژانیئەویندا،
دەبێتوابکەین...

شتێکبکەین
بێتامڕۆبچینەژیانەوە،

دەبێتکاریلەسەربکەین.

پێشکەشە بە دیلبەری من 
کە تەنیایمی خاپوور کرد

زانا سامان
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هەر نەتەوەیەك و تایبەتمەندیی خۆی
سەر بكەینە جەخت خۆیەتی جێی لــێــرەدا
ئەوەی،هەرگەلێكیموسڵمانبەگوێرەی
مـــیـــراتوكـــولـــتـــووریخـــــۆی،ســـەربـــاری
هەلومەرجیژینگە،ڕەفتاریلەگەڵچەشن
وجۆرودیزاینیجلوبەرگداكردووە.هەر
بــڕیــارو بــە نــەتــەوەیــەمیراتیخــۆیتێكەڵ
خواستیشەریعەتیئیسالمكردووە،بەوەی
خــاوەن جلوبەرگەوە ڕووی لە نەتەوەیە هــەر
میراتیتایبەتبەخۆیەتی،ئیدیدەبینینهەر
بەوجۆرەیلەگەڵ نەتەوەیەكیموسڵمان،
درێــژەی دەگونجێت، ئیسالمدا شەریعەتی
پەیوەست داوە. خۆی شارستانیی میراتی بە
ئایینێككەماوەی بەمخاڵە،ئیسالموەك
ــوردەوە، نێوكــ هــاتــووەتــە ســاڵــە 1400 پتر
نــەبــووەمــایــەیپــووكــانــەوەیمیراتیكــورد
و بەهێزتر بەڵكوو جلوبەرگەوە، ڕووی لە
ئەم دامەزراوتریكرد،چونكەڕوانگەی

ئایینەوهەلومەرجینەتەوەیكوردوژینگەی
كوردستانوئایینانیدێرینیكورد،هەموو
ــەمڕووەوەلــەگــەڵیــەكــداكــۆكوتەبا ل
بەمجــۆرەدەبینینجلوبەرگیكورد بــوون.
ــێـــژوویئــیــســالم،گــەشــەو بـــەدرێـــژایـــیمـ

بووژانەوەیبەخۆیەوەدیوە.
كوردلەپەیڕەوانیئایینیئێزدینموونەیەكی
بااڵنلەڕوویڕەنگدانەوەیبیروبــاوەڕلە
نێوئەوپۆشاكەیلەبەریدەكەن.جڤاكی
كوردیئێزدیجەختدەكاتەسەرپیرۆزیی
دەبینین بۆیە پــۆشــاكــدا، لــە ڕەنــگــیسپی
ڕەنگیسپیپیرۆزیوپاكییەكیزۆریلە
الیئێزدیهەیە،پۆشینیپۆشاكیڕەنگ
ــراوانلــەالیژنو سپیبــەشــێــوەیــەكــیفــ
پیاویئێزدیتادەگاتەڕابەرانیئایینەكە،
چاویش، بابە شێخ، بابە )میر، بۆیە بــاوە.
مەزارگەكانی و پیرۆز اللشی مجێورانی
ــــزدی(،تــێــكــڕاوبـــەگشتی ــێ ــ دیـــكـــەیئ

))55((جلوبه رگی كوردجلوبه رگی كورد
دەپــۆشــن.جگە ڕەنــگ جلوبەرگیسپی
لەڕەنگ،دیزاینوتەرزیئەوپۆشاكەی
كــوردیئێزدیلەبەریدەكــەن،هــەرلە
شاروچیایشنگالەوەبیگرەتادەگاتە
ــاعــەدرێتا نــەیــنــەواوشێخانوب دەشــتــی
پــەرســتــگــەیاللــشلــەڕۆژهـــەاڵتـــیشــاری
لەگەڵ قوواڵییكوردستاندا، لە دهۆك
ئـــەوژیــنــگــەیــەداگــونــجــاوەكــەئــەوانــی
پۆشاكی لە هەمەڕەنگییەك دەژیـــن. لێ
كـــوردیئــێــزدیــدابــەدیدەكــرێــت،بــەاڵم
نەكبەڕادەیئەوهەمەڕەنگییەیكەلە
ناوەندی نێوقــوواڵیــیچیاو الیكــوردی
كــوردســتــانــدادەژیــــن.لــەپـــاڵئــەوەشــدا،
ڕێژەیەكیزۆرلەپیاوانیكوردیئێزدی
بــەتــایــبــەتــیلــەشــنــگــالودەوروبــــــەری،
باوی پۆشاكی وعەگالكە دیــزداشــە
پیاوانەیعەرەبیئاسیایە،دەپۆشن.پێشتر
كوردیئیزدیپۆشاكێكیزۆرتایبەتیان
هــەبــوو،پــیــاوانكراسێكیتــائــەژنــۆو
تــاڕادەیـــەك شــەرواڵــیسپییاندەپــۆشــی،
پاكستانی، و ئەفغان پۆشاكی چەشنی
بــەاڵملەترسیسزاوهەڕەشەوهەستی
دژەئــێــزدیلــەالیعــەرەبــیدەوروبــەریــان،
هێدیهێدیپۆشاكیڕەسەنیخۆیانبە
دیــزداشــەوعــەگــاڵگــۆڕیــیــەوە.ئەمەش
ــانو ــتـ ــەرسـ ــەزپـ ئـــەوانـــیلـــەشـــــااڵویڕەگـ
نەپاراست، داعش توندڕەوی چەكدارانی
لە 2014دا ســاڵــی ــی ــتـ ــاوەڕاسـ نـ لـــە بــۆیــە
ــــەڕووی الیــەنچــەكــدارانــیداعــشــەوەڕووب
شااڵوێكیزۆردژواریقڕكردنبوونەوە.
بەگشتی )كاكەیی( یــارســان كــوردی
ــۆشــاكــیكـــــوردیمــوســڵــمــانــی هـــەمـــانپ
دەوروبەریخۆیاندەپۆشن،جیاوازییەكی
ئەوتۆلەڕوویپۆشاكەوەلەنێوانكوردی
نابینیت، موسڵماندا كـــوردی و یــارســان
لە یارسان دیارترینسیمای ئــەوە، وێــڕای
لبادە پۆشینیكاڵوی پۆشاكەوە، ڕووی
ــڕوای ــاوانـــەوە،ئــەمــەشبــەبـ ــیـ ــەنپـ ــ لــەالی
مـــنڕیــشــەیــەكــیكــۆنــیلـــەنــێــودنــیــای
جلوبەرگیكــوردداهەیە،كەبەچڕی
لەالیپیاوانییارسانداماوەتەوە.ئافرەتانی
و لــوڕ ژنانی شێوەی هەمان بە یارسانیش
كەڵوڕوبەختیاری،گوڵوەنیومشكیی
ژنانەلەسەردەبەستنوبەخشڵیهەمەجۆر

دەیڕازێننەوە.


هارمۆنیای پۆشاكی كورد
ــدازەیپــێــویــســت،لــێــكــۆڵــیــنــەوەلە ــەنـ بــەئـ
شارستانی میراتی و میللی كــەلــەپــووری
ــانـــیژیـــــــارلــــەكـــوردســـتـــانـــدا ــخـ ــاشـ وپـ
ــەیمــنــیــشپتر ــن ــووســی ــەمن ــ نــــەكــــراوە،ئ

لــەوەی ڕاگـــوزەرە كردنەوەیەكی بەسەر
لــێــكــۆڵــیــنــەوەیــەكــیقــــووڵوفــــــراوانو
زانستیبێت.گــەڕیــدەوڕۆژهــەاڵتــنــاسو
كوردناسانیش،لێرەولەوێلەنووسینو
یاداشتوكتێبوگەشتنامەیخۆیاندا،
بــاسكردنیپۆشاكو قــەرەی لە خۆیان
هیچیان بـــەاڵم داوە، كـــورد جلوبەرگی
بــاســەكــەوە. نێو نــەچــوونــەتــە قـــووڵ هێندە
مـــــــژدەدەروســیــخــوڕیواڵتو گــەلــێــك
بەكوردستاندا ئەوروپاشكە میللەتانی
گـــەڕاون،ئــەوانــەیلــەهــونــەرینیگاردا
شارەزابوون،لەگەلێكتابلۆوبەرهەمی
و پــیــاوان پــۆشــاكــی وێــنــەی هێڵكاریدا،
ژنانیكوردیانكێشاوە.تێكڕایئەوانە
وئەوەیتائێستالەپۆشاكیمیللییكورد
كەرەستەیەكی مــاوەتــەوە، زیندوویی بە

تــوێــژەرگــەربخوازێتكــارلە بــۆ باشە
بوارەكەدابكات.بەدڵنیاییەوەپۆشاكی
كوردهەتائێستابەفەرامۆشیماوەتەوە
توێژەرانی وچــاوەڕوانــیكــاروهیممەتی

تایبەتمەنددەكات.
پــەیــوەســتبـــەوەیگــوتــمــان،بــەشــیهــەرە
زۆریئەوتوێژینەوانەیلەبارەیكوردەوە
كراون،كەموكوڕییزۆریانتێدایە،
ــیــاریــیســەرپــێــیــیوڕاگـــــوزەردەخــەنــە زان
ڕوو،پەیوەستبەمیراتیئەمنەتەوەیەبە
ناكوردیش توێژەری بۆ نەچوون، قووڵدا
بە پــەی تــەواویودروستی بە نییە ئاسان
الیەنێكی هــەر بە پەیوەست وردەكــاریــی
بــبــات،مــەگــەرسااڵنێكی ــوردەواری ــ كـ
لــەكــوردســتــانولە تەمەنیخــۆی زۆری
نێوكــــورددابــەســەربــبــات.بــۆیــەئەگەر

 تاریق كارێزی
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ــۆرلـــەبــــواری ــســپ ــــیكــــــوردیپ ــژەران ــ ــوێ ــ ت
تەرخان ــوارە ب ئــەم بۆ خۆیان جلوبەرگدا
زۆر دەتواننكاری دڵنیاییەوە بە بكەن،
پۆشاكی ڕوویجیهانی لە زانستی باشی
ئاكام بە الیەنێكەوە، هەموو لە كورد

بگەیەنن.
نـــەخـــشـــەیجـــوگـــرافـــیـــایبـــاڵوبـــوونـــەوەی
بۆ جوگرافیایكوردستان، یان كــورد
زانیندا جیاجیای بــواری لە توێژەرێك هەر
ــەوەدەخـــەنـــەڕوو،كــەئـــەوبــەرانــبــەربە ئـ
ــیــائــاســای پــەلــكــەزێــڕیــنــەیــەكــیهــارمــۆن
سەرسوڕهێنەرلەگەلێكبواریژیانداریو
ژیاریوشارستانییئەمنەتەوەیەداوەستاوە.
ــیــایپەلكە یــەكــەمــیــنهــارمــۆن ڕەنـــگـــە
زێڕینەیكولتوورومیراتیئەمنەتەوەیە،
ــوەزاروبــنــزارەكــانــیزمــانــیكــوردی شــێ
ــانوزمانناسی ــواریزمـ ــ ب تـــوێـــژەری بــێــت.
و بــواریشــێــوەزار لە زمانەوانییپسپۆر و
چ دەتوانێت زمانیكــوردی، بنزارەكانی
بەتیۆرییانبەكردەنی،هەرزووپەیژەی
باڵوبوونەوەیشێوەزاروبنزارەكانیزمانی
كوردیلەكەوانەینیشتیمانیكورددا،
هــەرلــەكــەنــداویئــەســكــەنــدەرۆنــەوەتا
فــارسدەست دەگاتەكەنداویعــەرەب/
ــەگـــواســـتـــنـــەوەلە ــات،كـ ــكـ ــیــشــانبـ ن
دیكەی شێوەزارێكی بۆ شێوەزارێكەوە
ــوردیوەكڕیــتــمــیســـازەنـــدازی زمــانــیكــ
ــانبــــەدیهـــاتـــووە، ــی مـــووزیـــك،نــــەرمون
بــنــزارەكــان لــێــرەشــدا نەخشیكــێــشــاوە.
ئەم هــەیــە. هەستیاریان و ڕۆڵــیگرنگ
هارمۆنیایەبەسەرجوگرافیایتەرزەكانی
پــۆشــاكــیكــوردیــشــداپــیــادەدەبــێــت،بە

ــەیســـەرســـوڕمـــانو ــایـ ــەمـ چــەشــنــێــككـ
ئەندێشەیە،دەریشیدەخات،ئەمنەتەوەیە
خــــاوەنچمــیــراتــێــكــیگــــەورەومــەزنــی
شارستانییە،میراتێكڕیشەكەیهێندەبە
قوواڵییمێژووداشۆڕدەبێتەوە،تادەگاتە
باپیرانیشەشهەزارساڵبەرلەئێستای

ئەمنەتەوەیە.


پۆشاكی بەختیاری
بــــەخــــتــــیــــاریتــــیــــرەیــــەكــــیگــــــــــەورەو

ــوردن.كــەوتــوونــەتــەبــەشــی ــ ــەنـــیكــ ڕەسـ
بـــــاشـــــووریچـــیـــاكـــانـــیزاگــــــــــرۆس.بــە
لە بــەخــتــیــاریكــەیەكێكە شـــێـــوەزاری
شـــێـــوەزارەكـــانـــیكــرمــانــجــیــیبـــاشـــوور،
ــەوانكــەوتــوونــەتــەنــێــوانلــوڕی ــن.ئـ ــ دەدوێ
باكوورلەپارێزگایلوڕستانوئیالمو
پارێزگاكانیدەوروبەریانولوڕیباشوور
ــی ــەاڵتـ كـــەلـــەهــەرێــمــیفــــارسلـــەڕۆژهـ
هەمان بــە بەختیاری ژنــانــی كـــەنـــداودان.
شێوەیژنانیدیكەیكورد،بااڵپۆشن،
بەچەندینپارچەجلسەرتاپایجەستەیان
ــن.كـــراســـیئــــاودامــــەنبــەشــی ــ ــۆشـ ــ دادەپـ
سەرەكییپۆشاكیئافرەتانیبەختیارییە،
ــورتـــەكوكــەواچــكــەو ــەوەكـ ــ ئ دوای
هێلەكلەبەردەكەن،كەنیوەیسەرەوەی
دادەپۆشێت. پێشەوە و پشت لە جەستەیان
ژنانیبەختیاریلەبەستنیسەروشەدەو
سەرپۆشوهەوریدا،هونەراراییەكیزۆر
زێدەیان شۆخییەكی و جوانی دەكـــەن،
شێوە باوترین و دیارترین دەبەخشێت. پێ
پاڵتووی بەختیاریش، پــیــاوانــی پۆشاكی
بەڵەكەكەلەخوریدروســتدەكرێت
هێڵی هــەیــە. ــــژی درێ قۆڵێكی و یــاخــە و
ڕەشوسپییڕاستوچونیەكلەپانیو
درێژیدا،نەخشیبەڵەكیپاڵتۆیپیاوانی
و شەل چەشنی لە نەخشێك بەختیارییە،
شەپكیبادینی.بەهەمانشێوەیمیدی،
لباد قوتی كاڵوێكی بەختیاری پیاوانی

لەسەردەكەن.
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ئهگهرههندێبهوردیتهمهشایشیعری
تـــازهیدنــیــابــكــهیدهبــیــنــیبونیادێكی
سهیرو ههڵبهته ههیه. ئاسایی نا سهیرو
بۆ ئیستاتیكییهكهی. مانا به نائاسایی
ــهتا نموونهزیــاتــرخــهیــاڵبــهســهریــدازاڵ
واقیع،شپرزهییوپهشێویبهسهریدازاڵه
.جۆرێكلهگۆنگیوئاڵۆزیفیلیڤانی
وئــهفــســوونــیزمــانــهوانــیپــێــوهدیـــارهكه
كاریگهرییهكی بــانــدۆرو جــۆره ئهمه
ــههـــهر ــ ــاویپـــێـــبـــهخـــشـــیـــوهول ــ ــوون ــســ ــهفــ ــ ئ
دوور وســـــــــــواوی بــــــاو ــی ــــكــ ــێ ــ ــن ــ ــڕی ــ دهرب
گوتارێكی هــهر له خــۆی خستووهتهوه.
ــووه..یانی ــتـ ــاراسـ شــیــعــریــیڕاســتــهوخــۆپـ
خهیاڵیداهێنهرانهزاڵهوپهنادهباتهبهر
بهكارهێنانیوزهیموزیکالیوسازڤانی
زمانو،ئهوهندهیلهخهمیشیعرییهتو
هونهرییهتیشیعردایهلهخهمیگوتاری
ــڕانـــدا ــهالیدابـ ــ شــیــعــریــدانــیــیــه,زیـــاتـــرب
دهقی ئهوهدایه ههوڵی وله دایدهكێشێت
مومارهسهیهكی جــۆره به بكات شیعر
ڕوحــی، پــاكــبــوونــهوهی و جوانیپهرستی
ــهســـهرنـــج ــ ــهریجـــــدیوب ــ ــن ــ ــوێ یـــانـــیخــ
وهخــتــێدهقــێــكــیڕهســهنــیشیعریتــازه
ئهزموونێكی ناو له خۆی دهخوێنێتهوه،
هونهریجهنجاڵیپڕڕهمزوڕازیئهوتۆدا
غوربهتێكی بــه ههست كــه دهبینێتهوه
ئهگهر قاییله و دهكـــات میتافیزیكی
بـــهلــهزهتــێــكیـــانســـووكـــهلــهزهتــێــكــی
ئــهم ــاره ــ دی دهرێ. بێته ئیستاتیكییهوه
دهكاته فیلیڤانییه، وئاڵۆزییه گۆنگی
كــارێــككــهشــاعــیــرودهقــــیشیعری،
ڕاستهوخۆوه داویگوتارهوانی نهكهونه
یان جــهمــاوهر، ســۆزی یــانختوكهدانی
دیــاره ئهخالقییهوه. ســـواوی بــانــگــهوازی
ســنــووری شــیــعــره، جـــۆره ــهم ئ جیهانبینی
شتهدیاروههستپێكراوهكاندهبهزێنێت
نامۆ و غــهریــب هــامــاجــی وئۆتمۆسفیرو

ــێــســنــووریخـــۆیبــهرهــهمــدێــنــێــتو، وب
ــــتكــهشــاعــیــرپهنا ــوازێ ئــهمــهشوادهخــ
ــازهبــبــاتتــادهگــهڵ وهبـــهرزمانێكیتـ
به كه تێكبكاتهوه جیهانبینییهدا ئهو
زمانیتهقلیدیسواونایهتهدهرككردن.
بــهڵــكــوبـــهزمــانــێــكــیســـازڤـــانـــیدێــتــه
دهركـــكـــردن،وشـــهوپــهیــڤ،جێگهی
یانی دهنــگونۆتهیموسیقادهگــرنــهوه.
ــهمحـــاڵـــهتـــهدادهبـــێـــتبـــهجـــۆره ــ شــیــعــرل
زیاتر مۆسیقی، زهمــزهمــهیــهكــی ســـۆزهو
گوزارشتلهئهزموونێكیئیستاتیكی
ــایمــیــتــافــیــكــریمـــهنـــدوومــهنــگــی ــ ڕههـ
هـــاوتـــایبــێــدهنــگــیــیــهكــیئــهفــســوونــاوی

دهكات..
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سهردهمی دهسپێكی لهگهڵ ههڵبهته 
تازهدا،كهلهگهڵشۆڕشیپیشهسازیدا
ــیپــێــكــرد،نــۆڕیــنــیمــرۆڤــیــشبۆ دهســت
ــواگــــۆڕا،نــۆڕیــنــیبۆ ــۆخـ ســروشــتوبـ
خۆیوبۆكۆمهڵگهوتیرهیبهشهر،له
ههردووسهدهینۆزدهوبیستداشانبهشانی
شۆڕشهپیشهسازیوكۆمهاڵیهتیوئاینی
له ــهواوهتــیگـــۆڕاو ت بــه وئهقڵییهكان،
ههمهجۆرانه شۆڕشه ئــهو كاریگهریی
هونهریی ویــژدانــی له ئهمه و نهخهلهسی
شیعرییدا، وگوزارشتی دهربــڕیــن له و
بهجۆرێڕهنگیدایهوه،دهشێتناوبنرێت
ــرن(..دیــاره ــۆدێـ شــۆڕشــیشیعریتـــازه)مـ
ــو ــانشـــۆڕشـــانـــهوهكـ ــ ــه،ی ــ ــۆڕان ــهمگــ ــ ئ
ئهڵقهبهیهكداچووبوونولهیهكترهوه
ــوواڵنوبـــهیـــهكـــدیبـــارگـــاوی ــدهقـ ــهڵـ هـ
ــۆنــمــوونــهڕۆمــانــتــیــكــیــیــهت،له ــوون,ب ــ ب
كالسیكییهتهوهپهیدابووو،ڕهمزییهت
بوو ڕۆمانتیكییهت خهمڵینی لوتكهی
لـــهئــیــنــگــلــتــهراوفـــهرهنـــســـاوئــهڵــمــانــیــا،
ــرداریڕهمـــزیـــیـــهت ــ ــ ــهكـ ــهرچـ ریـــالـــیـــزمپـ
ــووبــههــهمــووشــێــوهكــانــیــیــهوه..ئیدی بـ
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دهبێت، گــیــرۆده دهستییهوه بــه وخــوێــنــهر
ئاسانی به نه و تێیدهگات ئاسانی به نه
سنووری لــه چونكه ، لێدهبینێت زهوقـــی
تێگهییشتنیئاساییدهردهچێتودهگاته
بهرائهتی و ڕهسهنایهتی ئاستێككهوشه
ئهسڵیخۆیوهردهگرێتهوهولێرهداوشه،
و دهدات پڕشنگێك چــهخــمــاخــه عــهیــنــی
بهرهبهرهلهبێدهنگینزیكدهبێتهوهوخۆی
بێدهنگی زمانی به دهكــاتكه ئــامــاده
دیــاردهیــه ئــهم بڵێت. نهگوتهنییهكان، ،
تــازه شیعری بۆیه لێدهتۆرێنێت. خوێنهری
بــژارده خهڵكی زیاتر و خوێنهریكهمه
ڕوویتێدهكهن.دیارههۆیئهمگۆنگی
وئاڵۆزییهیزمان،زیاترلهوبیرۆكهیهوه
هــاتــووهكــهئــهركــیئــهدیــبئــهوهیــهكه
ــانبــهجــــۆرێلــهقاڵب ڕێــگــهنــــهداتزمــ
بدرێت،كهنهیهڵێتشیعرشتیزۆرتازه
بڵێت،چونكهداهێنانیشیعرییلهبنهڕهتدا
تازهكردنهوهیپرۆسهیداهێنانیزمانهوانی
ڕهسهنه.جازمانلهمجۆرهشیعرهدائهوزاری
ــوونوگــهیــانــدننییه، لــێــكــدیحــاڵــیبـ
نووسهردا. و خوێنهر نێوان له نییه پردێك
ــۆرهگــوزارشــتــێــكــهله ــانجــ بــهڵــكــوزمــ
ــهحــاڵــێــكــابه ــۆیوئـــهگـــهرلـ ــودیخــ ــ خـ
ئاستهمێكلهخهمیخوێنهریشدابێت،ئهوا
لهخهمیژمارهیهكیزۆركهمیخوێنهری
بـــژاردهدایـــه..خوێنهریكـــراوهوئــامــادهبۆ
خــوێــنــهرهی ئــهو هــهمــهجــۆر. تێگهییشتنی
كهمانابهدهقیشیعرهكهدهبهخشێت،
جــابـــهمپــێــودانــگــههــــهرقــهســیــدهیــهك،
مانا خوێنهرهكانی ــارهی ژمـ ئــهنــدازهی بــه
دهگهیهنێت ئـــهوه ئــهمــهش هــهڵــدهگــرێــت.
ئیحاییه شیعری زیــاتــر تـــازه شیعری كــه
ڕاستهوخۆ نــاوبــردنــی و وهســف تــاشیعری
ئهدهبییهكه لــهزهتــه سیحری كــه بــێــت،
لێمهحرووم دهكــاتــهوهوخوێنهری تاڵ به
دهكات.جائهوباندۆروكاریگهرییهی،
ئهمئیحاگهرییه،الیخوێنهرچێدهكات،
تاقهپردینێوانشاعیریمۆدرێنوخوێنهره.

هــهڵــبــهتــهئــاســایــیــهكـــهدهبـــــێزمــانــی
زمانێ بێت، تــازه زمانێكی تــازه شیعری
دهســتــوریزمان و ڕێــزمــان كهپسپۆڕانی
زمانێكیموسیقی واته . لێنازانن هیچی
وهكوزمانیخوێندنیبولبول،كهتهنیا
خوێندنیمهبهستبێوبهبێوشهئۆخژن
بهڕۆحببهخشێت.ئهراگۆنلهپێشهكی
دیــوانــیچــاوانــیئــیــلــزادادهڵــێــت:شیعربه
هۆیخوڵقاندنیتازهوبهردهوامیزمانهوه،
ــانـــدنـــیهــاوئــاهــهنــگــی لـــهڕێـــگـــهیڕوخـ
ڕێــگــهیشكاندنی لــه ــیــیــهوه، زمــانــهوان
گۆڕینی ڕێگهی له دهستوورهكانییهوه،

واته دهبێت. پهیدا زمانهوه، باوی تهرتیبی
لهخۆیدا و بۆخۆی لهمحاڵهتهداشێواز
دهبێتبهئامانجوماناوتیمهوئهنگێزهو
نێوهرۆكهشیعرییهكانلهوداولهپشت

ئهوهوهپهنهاندهبن..
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گــوتــمــانیــهكــێــكلــهخــهســڵــهتــهكــانــی
وگۆنگییه. ئــاڵــۆزی مــۆدێــرن، شیعری
ئهركێكی مۆدێرن، ڕاستیداشیعری له
بهملیزماندا قــورسوغهریب یهجگار
مانا ــهم هـ ئـــهوهیـــهكــه ئــهویــش دهدات،
بنوێنێتوههمبیشارێتهوه.واتهگۆنگیو
ئاڵۆزیدهبێتبهپرهنسیپێكیئیستاتیكی
ــۆزی ــ ــاڵ ــ ــیئ ــ ــان ــ ــره.ی ــعــ ــ ــی گـــشـــتـــیئــــــهمشــ
ئهركه له شیعریی، دهقــی ئیستاتیكی,
ــانكــهگــوێــزانــهوهو بــنــهڕهتــیــیــهكــهیزمـ
بۆشاییدا نیمچه له دادهبڕێت، گهیاندنه
لێی ههوڵبدات خوێنهر تا ههڵیدهواسێت،
نزیكببێتهوه،ئهودووردهكهوێتهوه.یانی
بهئاسانیخۆیبهدهستهوهنادات.ڕستهو
پچڕپچڕ زمانهوانی ئامرازێن دهســتــهواژهو
تیایدا ئیحایی كــراوهو ڕستهی وغهریبه،
زاڵـــه.واتـــهبــهسیحروئــهفــســوونــیخۆی
ــابه خــوێــنــهر،بكێشدهكــــات.ئــیــدیب
تهواوهتیلهشیعرهكهشنهگات،ئیحای
شیعرهكهلهوتواناحسیوههستهوانیانهوه
پهنهانه، زمانهكهدا له ههڵدهقوڵێتكه
واتهلهڕیتموئاههنگوئــاوازودهنگدا
پشت زیاتر شیعرهی ئهمجۆره پهنهانه.جا
دهبهستێت، زمــان ئیحای و ئهفسوون بــه
بــهجـــۆرێدهســــهاڵتبــهوشــهدهداتكه
بكاتهبهردیبناغهیكردهشیعرییهكه.
بۆیههــهرشیعرێك،بهئــهنــدازهیژمــارهی
ــدهگــرێــت، خــوێــنــهرانــیخــــۆیمــانــاهــهڵ
له خوێنهریش، یــهك الی ــار زۆرجـ بگره
خوێندنهوهیهكهوهبۆخوێندنهوهیهكیدی

پهیوهندی ههڵبهته دهگــۆڕێــت. ماناكهی
پهیوهندی لــه جیایه شیعر شاعیرو نــێــوان
ــهروشــیــعــر.شــاعــیــركـــهله ــن نـــێـــوانخــوێ
له ئیدی دهبێتهوه، شیعرهكهی نووسینی
دهســتــیئــهودهردهچـــێـــت،ڕهنــگــهخوێنهر
مانایوایلێههڵێنجێتكهدوورونزیك

بهخهیاڵیشاعیردانههاتبێت..

*

ــبــهتــی ــای ــهت ــ ــههـــــهرحـــــاڵ،شـــیـــعـــر،ب ــ ب
شـــیـــعـــریتـــــــازه،وهكــــــوئــهزمــوونــێــكــی
ئهزموونی له تــهواو داهێنهرانه، فیلیڤانی
سۆفیگهرانهنزیكدهبێتهوهوههمانهێزو
كاریگهرییسیحرپهیدادهكاتوزۆر
له ــهاڵم بـ ــردن. كــ پێناسه بێته زهحــمــهتــه
بنهڕهتدابهخهمیشیعراندنوهونهراندنی
ژیانهوهیه،بهخهمیئهوهوهیهژیانیباتینی
وتوانایفیلیڤانیوتازهگهرییوداهێنانی
تایبهتی شــێــوازی به و شاعیرانه مــرۆڤ،
خۆیلهههرسوانوپوانوپووكانهوهیهك

ڕزگاربكات..

لهكۆتاییداپێویستهئهوهبگوترێكه
ههروشهڕیزكردنێكیبێسهروبهر،ههر
چهنهبازییهكیناشیعری،ههرڕستهیهكی
تێكشكێنراویناباو،ههربانگهوازێكی
ئــیــبــاحــیــیــهتــخــوازیســێــكــســی،نــاكــاتــه
شیعریتازه،ههرههوڵێكیدهستكردی
ناڕهسهنبهناویداهێنانهوهو،بهمهبهستی
گوایهپێشهنگایهتییهوه،ناكاتهشیعری
تازه.شیعریتازهپێویستهزادهیزهروورهتی
ــهكالســایــیكـــردنـــهوهی هـــونـــهریبــێــتنـ
ههر مۆدبازی، و چاولێكهری كوێرانهو
ــیله ــردوویـ ــهوبــابــهتــهبــهمـ هــهوڵــێــكــیلـ
هونهری بۆشاییهكی وهیچ دهبێت دایــك

پڕناكاتهوه...

سیفهتی یهكجارهكی بــه كــه شاعیر-
هــۆنــهریــی)نــازم(لــهخــۆیدامــاڵــی!كهوته
دهروون نهێنگهكانی كــهشــفــكــردنــی
زمانێكی و، خـــۆی نـــــاوهوهی جیهانی و
بتوانێت كه كهشفكرد ئهوتۆی تــازهی
ئیحاوســرووشوســهرۆیــهكبێتبۆئهم
بێپایانی دنیای واتــا شاعیر، تازهیهی دنیا
نــاخــودئــاگــا.ئیدیئهمهجــۆرهئــاڵــۆزیو
گۆنگییهكیسیحروئهفسوونامێزیبه
دهقیشیعربهخشیكهبهئاسانیخۆی
بهدهستهوهنهداتوبهرزببێتهوهبۆئاستی
زمانێكیسهختفام،چونكهشیعریتازه
دهیــهوێــتبــهخــۆیوبــۆخــۆیولــهخۆیدا،
سهربهخۆ، هونهریی قهوارهیهكی وهكــو
ــۆیڕابـــگـــهیـــهنـــێـــتو، ــ هـــونـــهریـــیـــهتـــیخـ
قهوارهیهكبێت،جۆرههاتیشكیدهاللهت
بداتهوهوتهزوویغوربهتبهرۆحدابێنێت..
ههڵبهتهئهمهشتهنیالهڕێگایزمانێكی
نابێت و،خوێنهر دی دێته ناباوهوه شیعری
ــهڵزمــانــی ــ بـــهونـــهفـــهســـهوهمــامــهڵــهدهگـ
ــهڵ ــۆندهگـ ــوچـ شــیــعــردابــكــات،وهكــ
بــوونــدادهكــرێــت، زمــانــیلێكدیحاڵی
ــهوزاریگــوێــزانــهوهوگهیاندنهو ــ ئ كــه
تهواو.كهواتهخوێنهردهبێتبهونهفهسه
مامهڵهلهتهكشیعریتازهدابكاتكه
دیاردهیهكیبێچهندوچوونیسهردهمی
تازهوهاوچهرخهوبهجۆرههاچهمكومانا
ئاوسهوبهڕادهیهكفرهمانایهكهخوێنهر
دهبێت، وسهراسیمه  سهرگهردان تیایدا
بهاڵمفرهماناییوئیمكاناتیفرهشرۆڤهو
لهخهسڵهتهههرهگرینگهكانی ڕاڤه،

شیعریتازهیه.

لهسهدهی ئهوگۆڕانهگهورهیهیكه 
بــهســهرشیعرداهـــات،كردیه ــۆزدهدا ــ ن
كارێكههمانگۆڕانبهسهرچهمكی
ئـــهدهبـــیـــاتوتــیــوریــیــانــیڕهخـــنـــهشـــدابــێــت.
ــهدهیهـــهژدهو شیعرتــائــاخــروئــۆخــریسـ
هێوهتریش، نــۆزدهو ســهدهی سهرهتاكانی
لهچوارچێوهوسایهیكۆمهڵگهدادهژیا.
ــیئـــهوهیـــانلــێــدهكــرد ــاوهڕوانـ خــهڵــكــیچـ
كهگوزارشتێكینموونهیی،هەڵوێست
بــێــت.سوكنایی ئــاســایــیــهكــان وهــهســتــه
بهخشیئازارهكانوساڕێژكهریبرینان
بێت..بهاڵمپاشانشیعریتازهگۆڕاوخۆی
لهژێــرئــهمبــارهدهرهێناو،تــهوهریشیعر
بووبهخودیشیعر.شیعربووبهبااڵترین
ئــهوپــهڕی ــهدهب. ــ ئ دیــــاردهی وخالیسهترین
ئــــازادیبــهخـــۆیداكــهگـــوزارشـــتله
خهیاڵبكات،بهناخیدهروونداڕۆبچێت
بكات. تهی ناخودئاگا ونهێنگهكانی
زمانهشدا لــهو گۆڕانكارییه ئــهم دیـــاره

ڕهنگیدایهوهكهڕهخنهگرانوخودی
بهكاریان شیعردا باسی له شاعیرانیش

دهبرد..

))3((

لهشیعریتــازهدازهمهنیباتیندهبێتبه
پهناگهیشیعر،دهقیشیعریبهدنیایهك
ــزولـــهگـــهزانبـــارگـــاویدهبـــێـــتو، ــ ڕهمـ
وزهیهكیڕیتمهوانیئهوتۆپهیدادهكات،
لهفیكر باریكاریگهرییهوه، له كه
شیعری زۆرجــار كاراتره.. گاریگهرترو
بــۆشیعری لــهمــهوهســهردهكێشێت تــازه
خالیسهیئهبستراكتوئیدیتێگهییشتنی
لــهڕووی بــاشــتــریــنحــاڵــهتــیــدا، ــه ل شیعر
دهبــێــت.جاچونكه مهیسهر دهروونــیــیــهوه
ئــهوهینییهچهمكومانایان زمــانتوانای
بــكــاتــهوه، وعــهكــس بنوێنێت وردی بــه
لهوه وخوێنهر شیعر نێوان پهیوهندی ئیدی
تێگهییشتن ــوهنــدی ــهی پ كــه ــێـــت دهردهچـ
ئیحایهكی جــۆره به دهبێت بهڵكو بــێ،
ئهفسووناوی.لهمحاڵهتهداشیعردهبێتبه
وهسفكردن نایهته و شهخسی شتێكی
بهخۆی،ڕاستهو ودیاریكردن.كهسێك
خۆپهیپێنهباتوزهوقیلێوهرنهگرێت،
بۆی یان باسبكات بۆی ناتوانێت كهس
تهواو، شیعرهو شیعر، ئیدی بگێڕێتهوه.
ــۆیبــهرهــهمــدێــنــێــت ــۆیهــونــهریــیــهتــیخـ خـ
وقــهوارهیــهكــیخــهونــاســای،خــهیــااڵوی،
ــێــرهدا، ل جــا دهكــــات. پــهیــدا سیحرامێز
شاعیردهبێبهخهڵوهتنشینی،خهڵوهتخانهی
وهبــهرزمانێكیگۆنگو پهنا شیعرو
دهبات ئهوتۆ سهختفامی فیلیڤانی ئاڵۆزی
خاوهنی نهبێت، شیعر ئههلی ئــهوهی كه
ــهریـــیڕهخـــشـــان ــونـ ــیــهكــیهـ ــدی هــۆشــمــهن
نهبێت،بهئاسانیتێیناگات.چونكه
شاعیرزیاتركاریگهرییئهفسووناویو
باوهكانو،ڕیشاژۆكردنی نهباوكردنی
تــهقــانــدنــهوهی، و باتینییهكان ئــهزمــوونــه
تا پــهنــهــانــهكــانــیوشــــهیمــهبــهســتــه وزه
تازه شیعرێكی خوێنهركه بۆیه بابهت.
دهخــوێــنــێــتــهوه،واهــهســتــدهكــاتحــایــرو
به ســهرســام،سهراسیمهوســهرگــهردان،
ڕازی ــزو ڕهمـ فــره دارستانێكی چــڕه نێو
له دهڕوات، ســامــنــاكــدا و هــهیــبــهت بــه
ــاواســیــمــورغــێــكــیئــهفــســانــهیــیله ــاكـ نـ
وهسفنههاتگدێت،باڵیبۆڕادهخات،
دهیباتبۆحهوتتهبهقهیئاسمانولهوێ
بهدهمزهمزهمهیئهزموونێكیئیستاتیكی
ئۆخژنێكی دهبێتهوهو بێدار سیحراوییهوه
دهقــهوه وبــهو دهگهڕێت ڕۆحیدا به نادیار
ئــهفــســووندهبــێــت.واتـــهئــهركــیشیعر،

شیعریتازهلهوهدهردهچێت،گوێزانهوهو
مانایهك زنجیره یــان مانایهك گهیاندنی
ــهدروســتــكــردنــی ــێــتب بــێــت.بــهڵــكــودهب
سهربهخۆ زیندووی سازڤانی قهوارهیهكی
ومامهڵهدهگــهڵئهورهگــهزهڕیتمهوانی
ــهدادهكـــــاتكـــهلـــهزمــانــدا ــانـ ــیـ ــهوایـ ونـ
له سیحربازانه ، شاعیر ئیدی پهنهانه..
دهگــهڵ مــامــهڵــه شیعرییهكهیدا پــرۆســه
ڕیتمونــهواوئــاوازوتۆناندادهكــات،بیر
واقــیــعكۆپیبكاتهوه، نــاكــاتــهوه ــهوه ل
بهڵكوهــونــهریــانــهدهیــگــۆڕێــت،دهیـــهوێ
لهواقیعیهتیخۆیڕزگــاربكات. واقیع
پــێــدهدات ئــهوتــۆی ســحــری ڕوناكییهكی

كهواقیعییهتهكهیلێدهسڕێتهوه..
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مهبهستیشیعریتازهئهوهیهكهبگاته
دیتن، نایهته ئــهوهی دیتنی نادیار،بگاته
گوتنی بــیــســتــن، نــایــهتــه ئــــهوهی بیستنی
ــــهوەی ــن..گــرتــنــیئ ــوتـ ــهگـ ــهت ــای ئـــــهوهین
نایهته ئـــهوهی بۆنكردنی گــرتــن، نایهته
دابڕانی نادیارهكان، فهتحی بۆنكردن،
ــودیشــهخــســیو ــ ــهخـ ــودیشــیــعــریــیلـ ــ خـ
شیعرییهتێكی بــگــاتــه یــانــی دهروونــــــی..
ــــهكئــاســانــفــام، فــیــلــیــڤــانــیئــیــحــابــهخــشن
ــر. ــاوهرووهرگــ ــهمـ یــانــیبــێمــنــهتلــهجـ
داخــراویوگۆنگیدهقهشیعرییهكه،
لێبگرێت گوێی بكات نــاچــار وهرگـــر
ــازهی ــهوشــرۆڤــهیــهكــیت وهــهرجــارهیڕاڤـ
غهرابهتیخۆی، و نهباوی به بۆبكات،
وهرگرانیدژهباووبێزارلهباوییهت،بهالی
نابێت لێرهدا ههڵبهته ڕاكێشێت.. خۆیدا
چونكه بكرێت، فهرامۆش وشه دهوری
ناكرێت دروســت فیكر به تــازه شیعری
ــتدهكــرێــت.واتــه بهڵكوبــهوشــهدروسـ
بهوشهێن ــهكپشت ڕادهیـ به تــازه شیعری
دهبهستێ دهاللـــهت فــرهمــانــاو ئیحابهخشی
وبێپایانهكانی نههاتوو لهبن توانا وزهو و
زمانبهجۆرێدهتهقێنێتهوه،كهدهبێتبه
ناوهرۆكیشیعرهكهو،گۆنگیوئاڵۆزی
شــیــعــرهكــه،كــهدیـــاردهیـــهكـــیشیعری
تازهیه،لێرهوهپهیدادهبێت..واتهشاعیری
هاوچهرخ،قهناعهتیتهواویبهوهههیهكه
ئیمكاناتێكی تواناو وزهو وشــه و پهیڤ
وئیحابهخشی كــاریــگــهر ئــهفــســوونــاوی
لێرهداشیعر واته لهفیكریههیه. زیاتر
قهوارهیهكی خالیسه، كارێكی وهكــو
دهكــات، پهیدا خودكهفایی سهربهخۆی
بــهوزمــانــهیكــههیچزمانێكی دهبــێــت
دیكهجێگهیناگرێتهوه.ههڵبهتهزمانی
شیعریتازه،زمانێكیڕونوئاسانفامنییه

 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه :

1-سوزانبیرنار/قصیدةالنثرمنبودلیرالیایامنا/ترجمة:د.زهیرمجیدمغامس/مراجعه:
د.علیجواداهر/دارالمامونللترجمهوالنشر/بغداد-1993

االول، الحدیث/الجز العصر الی بودلیر الشعرمن الدكتورعبدالغفارمكاوی/ثوره -2
الدراسه/الهیئهالمصریهالعامهللكتاب/1972
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ــاریكــەركــوك دەنــگــیزۆرخــۆشــبــوولــەتــەجــویــدایــەكــەمــیشـ
بوو، )صــابــری( نەجمەدینی مــەالشێخمحەمەدیشێخ فەقێی بــوو،
عەبدواڵموختاركۆمەڵێهاوڕێیمەقامبێژوقورئانخوێنیهەبوو
لەوانە:)سەیدمحێدینكەریمجەباری)كوێستانی(و)مەالمحێدین
ومەالسدیقبەرتەكیە(....هتد،ئەمانەلەوسەردەمەئامادەیمەولودو
ئەم سەرپەرشتیاری موختار عەبدواڵ و ــوون دەب ئایینی موناسەباتی
كومەڵەكەسەبوو،زۆرجاریشمنوشێخحوسێنوەكوكۆرس
لەگەڵیاندەچوینبۆسەرمەولوود،لەزۆربــەیبۆنەئاینییەكان

لەگەڵشێخحوسێنبەشداردەبووین.

سەخاوەتی عەبدواڵ موختار لە دیدی مامۆستا فەیسەڵ ئەمینەوە: 
مامۆستافەیسەڵئەمینتەمەنحەفتاساڵبۆیگێرامەوەوتی:كاك
تەبیعەت زۆرسەخی لەسیفەتەكانیكەسێكی عەبدواڵسیفەتێ
بوو،جارێكیانچوومبەشوێنم.فەهمیكوڕیكەزۆرهاوڕێ
بووینكاتێلەدەرگەمداباوكیهاتەدەرەوەومنیشسەالمملێ
كردوهەواڵیفەهمیملێپرسی؟كاكعەبدواڵوتی:وەرەژوورەوە
كاتێباشهاتیلەوجاوەخواردنمبۆئامادەكراوەبیخۆمبەاڵمبۆم
نەخوراحەزمدەكردكەسێكهەبێپێكەوەخواردنەكەبخۆین،
لەدرێژەیباسەكەیدا..مامۆستافەیسەڵدەڵێ:زۆرهەوڵمداكە
برسیمنیەونانناخۆم!بەاڵمبێسوودبووكاكعەبدواڵوتیهەر
دەبێلەگەڵمنانبخۆیچونكەبەتەنهامننانمبۆناخورێت!ئەوە
بووپێكەوەنانینیوەڕۆمانخوارد..بەڵێعەبدواڵموختارنموونەی

مرۆڤیجوانومیواندۆستوسەخیتەبیعەتبوو.

عەبدواڵ موختار و هەڵوێستێكی جوامێری:
دۆست مــرۆڤ چــوارشانەو بــااڵبــەرزی مرۆڤێكی موختار عەبدواڵ
بــوو،مامۆستافەیسەڵ پـــەروەروخــاوەنهەڵوێستیجــوان وكــورد
ئەمینبۆماندەگێرێتەوەودەڵێ:یەكێلەهەڵوێستەجوامێرەكانی
ــەوەبـــوولــەســااڵنــیشــەســتــەكــانــداكــوردانــی ــدواڵمــوخــتــارئـ ــەب ع
ڕۆژهەاڵتلەدەستیزوڵموستەمیڕژێمیئێرانماڵوحاڵیخۆیان
بەجێهێشتوڕوویــانكردەكوردستانیباشوورولەكەركوك
نیشتەجێبوون،بەهەمانشێوەلێرەشتووشیلێپێچینەوەوزیندانی
دەكران،جالێرەداعەبدواڵموختاربەكردەوەهەستیكوردایەتی
وڕۆڵیجوامێریخۆیسەلماندوناسنامەیبۆبراكوردەكانیڕۆژ
هەاڵتدەركردولەترسودڵەڕاوكێوزیندانڕزگاریانبوو،
ئیدیبەئارامیوسەربەرزیكاروژیانیخۆیانبەسەردەبرد.!

مەال عەبدواڵ موختار و خانەقا:
لەگەڵ پەیوەندی و كومەاڵیەتی پیاوێكی موختار عەبدواڵ مەال
كەسایەتیوبنەماڵەناسراوەكانیكەركوكودەوروپشتیبەهێز
بە و لەكەركوك بــوو بەگشتیكەسێكیخۆشەویست بــوو،
هەروەها  دا، قاسم( )ئیمام دانیشتوانیگەڕەكی نێو لە تایبەتی
عــەبــدواڵی وشێخ خانەقا لــەگــەڵكــاكــەحوسێنی دۆســتــایــەتــی
بــاوكــیدەگــەڕێــتــەوەبە بــۆ ــەمدۆستایەتییەش ئ كــەوەڵــەهــەبــوو.
دڵسۆزی و جوامێر و هەڵكەوتوو پیاوێكی كە )محەمەد( نــاوی
بوو،كاكمحەمەدكەدەكاتە ئەحمەدیخانەقا جەنابیسەید
باوكیعەبدواڵموختاریەكێكبوولەهەرەقاوەچییەباشەكانی
لەسەر توانی موختار عەبدواڵ مەال جا ئەحمەد(، سەید )خانەقای
بوو ژیــانــدا لە تا بــداو پەیوەندییەكان بە پــەرە باوكی ڕێچكەی
سەردانیخانەقاوكاكەحوسێنیدەكرد،ئەمپیاوەمەردەبەچەند
الپەڕەیەكمافیخۆینادەین،پێویستەئاورێكیجددیلێبدرێتەوەو
داوەلەكوڕەكانییاخودلەنووسەرانیشارەكەمدەكەمهەڵسن
بەنووسینەوەیژیاننامەی)عەبدواڵموختار(كەلەنێوكۆمەڵگەی
كوردەواریداڕۆڵیبەرچاویهەبووەولەكتێبێكداسەروەرییەكانی

تۆماربكرێت.
لەرێكەوتی)19٨2/11/2٥(ماڵئاواییلەژیانكردووەولەگۆڕستانی
)شێخمحێدینیكەركوك(بەخاكسپێردراوە،پێنجكوڕیهەیە
قارەمان محەمەد، موختار، سامی فەهمی، )مامۆستا ناوانە: بەم

ناسراوبە)قادر(،سیروان(.

سەرچاوە:
-شێخحوسێنبەرزنجی،زارێكیشیرینوخامەیەكیڕەنگین،

ئا:سیروانبەرزنجی،2021
-دیوانیشێخحوسێنبەرزنجی،ئا:سیروانبەرزنجی،2022

/ 11 / 17( ڕێكەوتی لە بەرزنجی، ستار چاوپێكەوتنی:شێخ -
)2020

-چاوپێكەوتنی:كاكسامیكوڕیعەبدواڵموختار،لەڕێكەوتی
)2021/2/1٨(

-چاوپێكەوتنی:مامۆستافەیسەڵئەمین،لەڕێكەوتی)7/2٨/
2022(كتێبخانەیكارێز.

-ئەرشیفیبنەماڵەیخانەقا-ئامادەكاریبابەت.

وەكئاشكرایەمیللەتیكوردبەدرێژاییمێژوو،دەیانوسەدان
زاناوداناوكەڵەپیاویتیاهەڵكەوتووەكەلەبوارەجیاجیاكاندا
وەك لەسەرمانە ئێمەش بۆیە كـــردووە، پێشكەش خزمەتیان
وەفایەكیادیئەوكەڵەپیاوانەبكەینەوەبۆئەوەیهەتاهەتایە
درەوشاوانە ئەستێرە لەو یەكێك بمێنێتەوە، زیندوویی بە ناویان
كەجێیدەستیدیــارەلەشاریكەركوكوگەرمیانڕەوان

شاد)مەالعەبدواڵیە(ناسراوبەعەبدواڵموختار.
ڕەچەڵەك بە موختارە، ئەحمەد محەمەد عەبدواڵ تــەواوی: نــاوی
خەڵكیگوندی)قەسرۆك(یناوشوانە،لەدێرزەمانەنیشتەجێی
لەشاری )1929( لەساڵی ناوبراو بوونە، ئیمامقاسم گەڕەكی
خوێنەوارو و هەڵكەوتوو مرۆڤێكی دایكبووە، لە كەركوك
لــەمەقاماتی ــیباشی بـــووە،شــارەزای دەنــگــخــۆشومــەقــامزان
عێراقیوتوركیوفارسیهەبووە،لەزۆربەیمزگەوتەكانی
مەولودی موناسەباتی لە هەروەها دەخوێندو قورئانی كەركوك
لە بــووە یەكێ دەخــوێــنــدەوە، ئایینی تەواشیحی شەریف نەبەوی
فەقێكانیمزگەوتی)باڵخ(ولەالیمەالشێخمحەمەدیبەرزنجی
ناسراوبە)عاشقی(خوێندوویەتی،لەسااڵنیشەستەكانیسەدەی
ڕابردووبەهەڵبژاردنهەڵبژێردراوەبەموختاریگهڕهكى)ئیمام
قاسم(لەكەركوك،لەسااڵنیپەنجاكانچایخانەوگازینۆی

هەبوولە)قەرەهەنجیر(.

چایخانەكەی عەبدواڵ موختار لە دیدی شێخ حوسێن بەرزنجیەوە:
لەساڵی)19٦9(ئێمەیكۆمەڵێكتینویئەدەبوكوردایەتیكە
هەرجارێكلەشوێنێكدادەنیشتینباسیئەدەبوهونەروكوردایەتی
ومێژووماندەكــرد.ئەوشوێنانەوەكــو:كتێبخانەیگشتییان
یان چاپخانەیشارەوانیكەڕۆژنامەیكەركوكیدەردەكــرد،
ماڵیچەندهاوڕێیەكتابانگێشتكراینبۆقەرەهەنجیرلەالیەن
)عەبدواڵموختارەوە(كەئەوكاتگازینۆوچێشتخانەكەیلەوێ
وهەوایەكی وكــەش ســەوزایــی باخێكی و زۆر ئاوێكی بــوو،

خۆشیهەبوو،ئەوانەیبانگێشتكرابوینئەمزاتانەبوون:
1-كاكەحوسێنیخانەقا
2-حاكمموعتەسەمزەنگنە

3-شێخرەئووفخانەقا
4-تاهیرسادق

٥-شێخحوسێنجەباری
٦-مەالخورشیدسیامەنسوری

عەبدواڵ ستار شێخ ڕۆژبەیانی، شێرزاد مامۆستا الوەكانیش: لە
بەرزنجی، حوسێن جەباری، شێرزاد ڕۆژبەیانی، زاهیر بەرزنجی،
لەوكاتەداكە جا عوسمانشكور، موختار، عەبدواڵ فەهمی
نوسەرو زانــاو ڕۆشنبیرو وهفدێكی بەغداوە لە بووین، لــەوێ ئێمە
لەبەشیكــوردیوانەیان مامۆستاهاتنكەزۆربەیانلەكۆلێژ
دەوتەوەلەوگازینۆیەالیانداكەدەڕوێشتنبۆسلێمانیبۆسەردانی
كردنییەكێتینووسەرانیسلێمانی،لەكاتیگفتوگۆداباس
نووسەرانیكەركوكبكرێتەوە. بۆ لقێك ئــەوەیكە هاتەسەر
دكتۆرئیحسانفوئادوتی:داواكارییەكپێشكەشبكەنبەمیری
چەندكەسێكئيمزايبكاتكەنووسەروڕۆشنبیربنواتە:خاوەن
بەرهەمبنومەرجیانتیابێت،جائێمەشداواكاریمانپێشكەش
كردو)22(كەسئيمزايانلەسەركرد،دوایماوەیەكیكەملە
ساڵی)1970(لەبەغداوەبڕیاریاندالەسەركردنەوەیلقینووسەران
لەكەركوك،كەدكتۆرعزەدینمستەفاڕەسوڵڕۆڵیهەبوولەو

بڕیارە.

مەال عەبدواڵ موختار لە دیدی مامۆستا شێخ ستار بەرزنجیەوە:
بووین،جا منوشێخحوسێنبەرزنجیمەراقیمەقاماتیعێراقی
)مەالعەبدواڵیموختار(یەكێبوولەمەقامبێژوقورئانخوێنێكی
زۆرباشبوولەوسەردەمە،موختاریگەڕەكیئیمامقاسمبوو،

عەبدواڵ موختار عەبدواڵ موختار 
دەنگخۆش و مەقام زاندەنگخۆش و مەقام زان

 ئا / سیروان بەرزنجی

عەبدواڵ موختار 
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پاریسدا شەقامەکانی لە پــێــاڵودا دوای بە
نییە، نوێی دەسووڕێتەوە؛نرخێکیدیکەی
بۆیەبڕیاردەداتلەبازاڕێکیبەکارهاتوو
بۆی ڕۆژێـــک چــەنــد دوای پــاشــان بیکڕێت.
ــەتوگــونــجــاو ــاڕەحـ دەردەکــــەوێــــتکــەنـ
لە دەدات بڕیار بۆیە پیاسەکردن، بۆ نییە
تابلۆیەک بهێنێت، بــەکــاری وێنەکێشاندا
کــەلــەســەرئــەوپــێــاڵوەکێشاوەبــۆئــەوەی
ببێتەمشتومڕترینوبەناوبانگترینپێاڵولە

مێژوویهونەریمۆدێرن.
تـــابـــلـــۆیـــەکـــی ،1٨٨٦ ــی ــ ــاڵ ســ ــاڵو«، ــ ــ ــێ ــ ــ »پ
کــاریــگــەریــخــوازی/پــۆســت نیگارکێشی
ڤان ڤینسێنت هۆڵەندی کاریگەریخوازی
و پاریسکێشاوە لە .)1٨90-1٨٥3( گــۆخ
ژیانیدا مـــاوەی لــە تابلۆکانی ــەی زۆربـ وەک
ــانگــۆخ هــیــچقــبــوڵــێــکــیلـــێنـــەکـــرا،ڤــ
لــەوکــاتــەوەیکــەدەســتــیبــەوێنەکێشان
ــایــەکــێــکلە ــی ــەن ــــی،ت ــردن ــامــ کـــــــردووەتـ
تابلۆکانیفرۆشتووە.بەاڵمکاتێکتابلۆکە
لــەگـــەلـــەریئــەمــســتــرداملــەســاڵــی1930
نمایشکرا،لەالیەنبینەرانەوەپێشوازییەکی
باشیلێکراکەفەیلەسوفیئەڵمانیمارتن

هایدگەر)1٨٨9-197٦(یتێدابوو.


پێاڵوەکانی ڤان گۆخ هایدیگەر دەیخوێنێتەوە 
و ژاک دێریدا وێرانی دەکات

لە دەوڵەمەند بابەتێکی بە بــوو تابلۆیە ئــەم
ــەیهــایــدیــگــەرلــەســاڵــی193٥دا ــارەکـ وتـ
بــەنــاوی»ســـەرچـــاوەیبــەرهــەمــیهــونــەری«وە
وتارەکەیهایدگەرتەنیاتابلۆیەکنییەکە
بەپێاڵویڤانگۆخەوەبەدەوریدادەسوڕێتەوە.
هایدگەرجارێکیدیکەپێاڵوەکانیڤان
نامەنووسییەکانی بابەتی کـــردە گــۆخــی
لەگەڵمێیەرشاپیرۆ،مێژوونووسیهونەری

لیتوانیا)1904-199٦(.

پێاڵوەکانیڤانگۆخبەوەوەنەوەستا.لەالیەن
لە )1934-1930( فــەرەنــســی دێــریــدای ژاک
کتێبی)ڕاستیلەنیگارکێشان(دالەساڵی
دێریدا کتێبەدا لەو هەڵیگرتووە، 19٨7دا
خوێندنەوەیخۆیبۆپێاڵوپێشکەشناکات
بەڵکودرێژەبەشیکردنەوەووێرانکردنی
نامەنووسیهایدگەروشاپیرۆدەداتلەسەر
ئەرکێکینوێجیاوازلەخوێندنەوەیتابلۆ.
دێریدالەخوێندنەوەونامەنووسیهایدگەر
کــەمدەکـــاتـــەوەبــۆئـــەوەیئــەوبیرۆکانە
بخاتەژێرمایکرۆسکۆپەوەکەشەرعیەتی
ــەوەیوەاڵمــێــکبۆ ــ ــدەدەن.هــیــچ،جــگــەل ــێـ پـ
پــرســیــاری»ئــایــاهــونــەرپێماندەڵــێــتڕاستی
ــدا ــری ــەیکـــەدێ ــیــە؟«ئـــەووێــرانــکــاریــی چــی
ــات،پــەیــوەنــدیبە لــێــرەداپــراکــتــیــزەیدەکــ
تایبەت تاکی لــەگــەڵ نییە دژایــەتــیــکــردن
یانفەلسەفەیتایبەت.تەنیادەقەکانڕووت
دەکاتەوەوپۆستوالتەکانهەڵدەوەشێنێتەوە،
ئەوفۆڕمانەیعەیبەکانڕووندەکاتەوەکە

لەالیەنئەوانەوەئەزمووندەکرێن.
ئــەمپــێــاڵوەوەکچــۆنبــەهەنگاووڕێگا
بە فەیلەسوفەکان دەکــرا، لەبەر وســااڵن
پــارچــەکــردنووێــرانــکــاریوخــوێــنــدنــەوە
ــهــاپــێــاڵوێــک ــەن ــەت ــاوازلـ ــراتـ ــ ــەردەکــ ــەبـ لـ
چەندین قورسایی بە بــووە بــارگــاوی هێنا،
وجــودیــەکــان. پــرســە و فەلسەفی پــرســیــاری
بەڵێنیشۆڕشیکۆمۆنیستی پێاڵوەکە ئایا
ــدەدات؟یـــانبــەڵــێــندەدات ــێـ مــارکــســیــمــانپـ
وەاڵمـــــیگـــەاڵڵـــەفــەلــســەفــیــەکــەیدێــریــدا
بداتەوەوپێمانبڵێتڕاستییەکەچییە؟یان
مێژووییمان ناسنامەیەکی بەڵێنی ڕەنــگــە
پــێبـــداتبــەخــاوەنــەکــەی؟ئــایــاهەنگاوی
بووە؟ ماندوو زەمــەن شەریفەکە پیاوێکی
پێاڵویکۆڵبەرێکیالدێییکەپشتی یان

لەهەڵگرتنیبەروبوومشلدەبێتەوە؟
بــەرهــەمــی )بــنــەچــەی ــەکتێبی ل هــایــدگــەر
ــێـــاڵوەیبـــۆنــیــشــتــمــانو هــــونــــەری(دا،ئـــەوپـ
کۆڵبەرانگەڕاندەوە.بەاڵمشاپیرۆلەگەڵیدا
پیاوێکی پێاڵوی وەک بەڵکو نییە، هــاوڕا

شارستانیدەیبینێت.ڕەنگەئەمپێاڵوەخودی
لــەنــاســنــامــەیڤــان بــێــت؛بــەشــێــک ڤینسێنت
لەسەر بێبەشەیکە هۆڵەندییە ئــەو گــۆخ.
ــەوێـــت،ئــەوەنــدەئــازار پــێــاڵوەکــانــیدەردەکـ
ــەوەدەکــــاتکە دەچــێــژێــتکــەخــەیــاڵــیئـ
ئــازارەکــانــیڕۆحــیلەبــەراوردکــردنــداچی
ــانلێبکات ــووە.ڕەنــگــەپــێــاڵوەکــانــیوامـ بـ
ــازارەتێبگەینکە ــ ئ ئــەو لــەالیــەنــەکــانــی
زانینی بکوژێت! خۆی لێکرد وای دواجــار
ڕەچەڵەکیپێاڵوەکەونەسەربەکێیە،
فەلسەفی چاتێکی نــە و گاڵتەجاڕییە نــە
ــان ــ ــیپـــێـــاڵوەکـــەوام ــانـ ــژەکـ نــوخــبــەیــی.ڕێـ
لێدەکاتبزانین»لەپشتپێوچیلەپشت

پێاڵوەوەیە«.

شیکاری چینایەتی پێاڵوەکەی ڤان کۆخ
ــەمپــێــاڵوە ــ هـــایـــدگـــەربــیــنــیکـــەبــیــنــیــنــیئ
ــار چــەقــۆکــێــشــانــە،کــرێــکــارێــکــە،زۆرجـ
ژنــێــکــە،کــەلــەڕۆیــشــتــنوگـــەڕانـــەوەلە
ــزاربــــووە.چــەرمــەکــەی ــێ کــێــڵــگــەکــانــداب
پــێــاڵوەکــەبــەهــۆینــاڕێــکــیڕۆیــشــتــنلەناو
قوڕەکەدائەوەندەڕەقبووبووەوەکەچرچو
لۆچودرزپڕیاندەکرد.مەلوباشوێنەواری
چەقۆکانی وە بەجێهێشتووە. لەسەری خۆی
بوونەڕێگایەککەباکانتێیدابوونبەبا.
ئــەمپــێــاڵوەهــیزەویــیــە.ســەربــەهێڵەکانی
نێوانکێڵگەکانە.سەربەشلەیکەناڵی
ئــاودێــریــیــە.ســەربــەژنێکیکــۆڵــبــەرەکە
دڕندەییبێبەشیژیاوە.دڵیدەلەرزیکاتێک
بەرهەمەکەیدەفرۆشت.ئەمپێاڵوەلەگەڵیدا
خەمباری دەدات، دڵنەوایی دەچێژێت، ئــازار
دەکات،پاڵپشتیدەکاتوئەگەرپێویست

بکاتپاڵپشتیدەکات.
ئەمەپێاڵویهایدگەرە؛پێاڵویکۆڵبەرێکبە
ڕەنگیجۆراوجۆریئازاربارگاویکراوە.
ڤانگۆخبۆئاشکراکردنیڕاستییەکان
ڕادەی ئاشکراکردنی بۆ هێناوە. بەکاری
بەاڵم فەرەنسیدا. کۆمەڵگای لە چینایەتی
لە لێکۆڵینەوە بۆ ئەرکێکدایە لە شاپیرۆ

نوره دين جاف

پێی هایدگەر بۆچی بابەتەکە. سروشتی
ئەمە ئایا کۆڵبەرێکە؟ بۆ پێاڵوەکە وایــە
دەروونی/هەستیارییە کاردانەوەیەکی تەنها
بـــەرامـــبـــەربـــەتــابــلــۆیــەکوبـــارکـــردنـــیبــەو

مانایانەیکەتۆنیت!
شاپیرۆلەشیکارییەکانیدابۆپێاڵوەکە،
ــدا،»دیـــمـــەنـــیزیـــنـــدوووەک ــ ــەی ــارەکــ ــ لـــەوت
بابەتێکیشەخسی:تێبینیلەسەرهایدگەر
وڤانگۆخدەبینێتکەکاتێکڤانگۆخ
پێاڵویکۆڵبەرەکاندەکێشێت،کلۆگی
داربەشێوەیەکیدیاریکراودەکێشێت.ئەم
تابلۆکانیکۆڵبەراندا لە زۆرێک لە فۆرمە
ــت.ئــەمپێاڵوەپێاڵویخــۆیڤان دەردەکــەوێ
گۆخە.ئەوخەمەیکەبۆیدەردەکەوێت،

خەمیشەخسیڤانگۆخە.
ــی ــردنـ ــکـ ــرانـ ــۆوێـ ــ ــدادێـــــتب ــ ــریـ ــ ــاندێـ ــاشــ ــ پ
خـــوێـــنـــدنـــەوەکـــەیهـــایـــدگـــەرودیـــدگـــای
نیگارکێشیدا«دا لە »ڕاســتــی لە شاپیرۆ،
پرسیاریسوودیئەوباسانەدەکاتسەبارەت
بــەگــێــڕانــەوەیپــێــاڵوەکــانبــۆالدێــیــییان
بــۆنیگارکێش بــۆهــایــدگــەر،و الدێــیــی
دێریدا مێشکی پرسیارانە ئەم شاپیرۆ! بۆ
دێریدا ئایا دەجووڵێن. جــارجــارە و دەکــوژن
پرسیارەکە بخاتەوەکە بیرمان ویستویەتی
ئەم بۆ: تێدەپەڕێت وموڵک ڕێــژەی لەپرسی

هەمووخەمەهیکێیە!
ــڕایڕەتـــکـــردنـــەوەیدانــپــێــدانــانــی ــ دێــریــداوێ
ــەخـــاوەنـــدارێـــتـــی شـــاپـــیـــرۆوهـــایـــدیـــگـــەربـ
ئەو پێاڵوەکە، بە دیاریکراو کەسێکی
هــەردوو کە ڕەتــدەکــاتــەوە دەسەاڵتخوازییە
بــیــرمــەنــدلــەدووبـــــارەداڕشـــتـــنـــەوەیواقــیــعو
چییە حەقیقەت کە ئــەوەی پێناسەکردنی

ئایا نازانین ڕاستیدا لە ئێمە چییە. وەهــم و
ڤــانگــۆخسەرکەوتنیبــەســەرهــــەژارانو
یان نا. یان هەڵبژاردووە پەراوێزخراوەکاندا
تەنهاوێنەکێشانیپێاڵوێکەلەسەرتابلۆیەک
مۆزەخانەکاندا کــۆریــدۆری لە ئێستا کە

هەڵواسراوە.
لەیەکێکلەنامەکانیدابۆتیۆیبرایکە
نووسراوە، نێوانسااڵنی1٨٨3بۆ1٨٨٥ لە
دەبینینڤانگۆخلەشــارەوەچەقۆیلێداوە
ودەســتــەکــانــیبـــەرەوواڵتدرێـــژدەکـــات:
›کاتێکدەڵێممننیگارکێشیهاوواڵتیانی
واڵتم،بەڕاستیمنم،هەستدەکەم.‹ڕاست

لێرەلەژینگەکەمدا.«
ــتــوانــیبــەمــتــمــانــەوەئــەو ئــایــاهــایــدگــەردەی
ــبــەرێــک، ــێــتــەوەبـــۆکــۆڵ ــن پـــێـــاڵوانـــەبــگــەڕێ
تر کەسێکی نیگارکێشەکە ئــەگــەر
بووایەجگەلەڤانگۆخ؟ئایانابینینکە
لەسەر سیاسی خوێندنەوەیەکی هایدگەر
پێاڵوەکانیڤینسێنتدابەزێنێت،ئیسرافێک
لە هۆشیارانەیە هۆشیارییەکی بەڵکو نییە
یان ڕیڤێنەکان. بۆ ڤانگۆخ خۆشەویستی
چرچولۆچیپێاڵوەکانڕۆحیڤینسێنتەکە
بــووتا ــردووداپیر ــ لەسیەکانیســەدەیڕاب

بڕیاریخۆکوشتنیدا.


پێاڵوەکە و شۆڕشی فەرەنسا
ڤینسێنت، یــان بێت الدێیی جا پێاڵوەکە،
نیشانەکەی و ڤینسێنت ڕۆحـــی بەگشتی
ــنــیبــۆئــەوانــەی ــنــەکــەیوســەرکــەوت ووێ
خــوارەوەهەڵدەگرێت.خۆیبووبەیەکێک
لەوانەیخوارەوە.ئەوپێاڵوانەڕووخساریڤان

گۆخن،ڕۆحــیپڕبــووەلەدرز،دڵــیکە
ڕۆژانچرچولۆچییەکانیتێدادەکێشن.

تابلۆکە ــاوی نـ نــەنــاســانــدنــی بــە ڤینسێنت،
ــەبـــۆی ــ ــککـ ــ ــاڵو«ێـ ــ ــێـ ــ ــچ«،تـــەنـــیـــا»پـ ــ ــ ــی ــ »هــ
نەگەڕێتەوەکەلەالیەنهیچکەسێکەوە،
ــەزیـــادکـــردن،یـــانپــەیــوەســتــبــوونبە یـــانب
هــیــچکــەســێــکــەوەنــەنــاســرێــتــەوە،خــاوەنــی
جنۆکە. دەبێتە قوربانی. دەکاتە پێاڵوەکە
ــەوەینەمێنێتو ــاتبــۆئـ خــۆیئــامــادەدەکـ
بشارێتەوە نــاویخــۆی ــڕوات،هەرکەسێک ب
دەزانــێــت بەپێویستی بــگــەڕێــتــەوە، ناتوانێت

کۆچکردوو/خۆکوشتنبێت.
بواری بۆ نیگارکێشی هێنانی بە دێریدا،
ــەوبــتــەفــیــکــریــیــانــەلــەنــاو ــرانـــکـــردن،ئـ وێـ
ــارەی ــەب ــاتکــەهــایــدگــەروشــاپــیــرۆل ــ دەب
دروستیان پێاڵوەوە جیابوونەوەی و سەرچاوە
ــەزایبینینی ــ ــەف کـــــردووە.ئـــەوتــابــلــۆکــەل
دەیکاتە هەڵدەوەشێنێتەوە، بێهەڵوێستەوە
ڕووداوێــکــی بــۆ گـــەورە »تەلەسکۆپێکی
تەلەسکۆپێک دەڵێت، ترسناک«،وەکخۆی
بۆدەرئەنجامیشۆڕشیفەرەنسا.ئەوتەنیالە
ئەوەی بەبێ دەڕوات، پرسیارەکەدا مــەودای
ئەگەر چونکە بوەستێت، وەاڵمێک لەسەر
ڕەســەن نیشانەیەکی یــان مــانــایــەک لــەســەر
ــیلــەســەربنیات بــوەســتــێــتکــەوەاڵمــەکــان
دەنێت،ئەواوێرانکردنەکەجەوهەرەکەی

پێشێلکردووە.
ــی ــ ــت ــ ــدارێ ــ ــاوەن ــەخــ ــ ــاڵوان ــ ــێ ــ ــەمپ ــ ــ لــــەوانــــەیــــەئ
کــۆڵــبــەرێــکــیچــەقــەڵوتــــۆزاویبــووبــێــت،
کـــەلـــەســەخــتــیژیـــــانوتــێــکــۆشــانلە
ڕەنگە بـــووە. بــێــزار کێڵگەکاندا نــێــوان
شێواندنی هەڵگری ڤانگۆخ پێاڵوەکانی
دەروونیوشکستەکانیژیانیبێت.لەوانەیە
خاوەندارێتیکەسنەبێت.ڕەنگەڤانگۆخ
بۆئەوەیتەنهاوەکتەماشایەکیجوانیناسی
ــەوانـــەیخــــوارەوە بــمــێــنــێــتــەوە،شــایــەتــحــاڵــیئـ

کێشابێت.
لەهەرحاڵەتێکدا،لەوکاتەوەیهایدگەر
ڕایکێشاوەبۆناوبواریجوانیناسیدا،تابلۆکە
بووەتەبابەتێکیفەلسەفی.وەلەوەتەیدێریدا
بواریوێرانکاریڕاکێشاوەبۆناوموڵکی
وێرانکردن.ڕەنگەئەوەیدێریدالەڕاستی
بووبێت ئەوە ویستبووی، نیگارکێشیدا لە
کەیەکێکلەکاریگەرتریندەقەکانلە
جوانیناسیمۆدێرندابنیاتبنێت:سەرچاوەی
هونەری ڕزگارکردنی بۆ هونەر. بەرهەمی
تایبەتی، بە تابلۆیە ئــەم و نیگارکێشان،
لەخۆبەزلزانینیهایدگەرییانشاپیرۆیزم.
تەنهالەوەاڵمەکەئازادیدەکاتوڕێگەی

پێدەداتبەفراوانیپرسیارەکەبگەڕێت.

 تابلۆی پێاڵوەکان ی فنسنت ڤان گۆخ تابلۆی پێاڵوەکان ی فنسنت ڤان گۆخ
شیکارییەکی فەلسەفیانەشیکارییەکی فەلسەفیانە
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را: عه بدولڕه حیم سه ره ڕۆ

ــاواردهكـــات:»دهبــێــتخــۆمودوژمنانم هـ
راگرهكان ئهوسا لهناوبچین»، پێكهوه
دوژمنهكانی و شهمشون و دهڕووخــێــنــێــت
ژوورهكــهو بنساپیتهی دهكهونه پێكهوه

ههموویانپێكهوهلهناودهچن.
ــههــێــزی ــ ــهیشـــهمـــشـــونبـــــاسل ــانـ ــسـ ــهفـ ئـ
بههۆی دواتــر و مرۆڤیراستگۆدهكــات
كهوتنهداویخۆشهویستیناحهزهوهتهفره
ناپاك عیشقێكی ئاكامی له و دهخـــوات
باس تــرهوه دیــوهكــهی له ههڵدهپڕوكێت،
لهتوانایجادووییژناندهكاتكهچۆن
دهتواننپیاوانفریودهنووێرایههمووهێزو

توانایهكدهسخهرۆیبكهن.
ئهمگرته ناوازهكهیدا تابلۆ له رامبرانت
ــیبــهرجــهســتــه ــوانـ ــهجـ بـ مـــێـــژوویـــیـــهیزۆر
كردووه،لهتابلۆكهداههریهكلهههاڵتنی
ــهلـــهشــوێــنــیتـــاوانـــهكـــهوكــهوتــنــی ــیــل دهل
ــهســهرزهویـــــداودوژمــنــهكــانــی شــهمــشــونب
ههوڵدهدهنچاوهكانیههڵكۆڵنوئهویش
بــههــهمــووتــوانــایــهكــیبــێــهــوودهبــهرگــری

لهخۆیدهكات.

ــهرهـــهر ــ ــاتــــهسـ ــیــشــكدهخــ ــدت ــهنـ ــهرمـ ــونـ هـ
ئــهفــســانــهكــه رهگـــــــهزیگـــــــهورهی دوو
بــهوردی زۆر و دهلــیــلــهن و كــهشهمشون
جهستهو جووڵهی روخسارو له گوزارشت
به تابلۆكهی نــاو كهسهكانی تــهنــانــهت
بهرجهستهكــردووه،وێرای وردهكــاریــهوه
بــڕیــنــیقــــژیشــهمــشــونكـــهســـهرچـــاوهی
ترس توناكانیهتی،هێشتاجۆرێك ههموو
وخۆپهرێزیلهروخساریدوژمنهكانییهوه
دیارهوهكبڵێیلێیترساونودوودڵنلهوهی
خۆیانلهقهرهیبدهن،جگهلهوهشجووڵهی
پێیهكانیشهمشونوتووڕهییروخساریو
ههوڵدان و چوارپهلی دهمارهكانی گرژی
لهدهستیدوژمنهكانی؛هاوبار بۆههاڵتن
تابلۆكه به رۆحێكیگــهورهتــری ــهوهی ئ
بهخشیوهجووڵهیزیندوویتابلۆكهیهوهك
ئێستاوهــهمــووكات ــهوهیرووداوهكـــــه ئـ
تایبهتمهندی ئهمهش بێت، بهردهوامیدا له
ههموو..یانزۆربهیتابلۆكانیناوبراوهبه

گشتیوتابلۆیشهمشونهبهتایبهت.
تــابــلــۆكــانــیرامـــبـــرانـــتلـــهتــابــلــۆهـــهره

ــانـــیهـــونـــهری نـــــاودارهكـــــانوگـــهورهكـ
كالسیزمیجیهانییهكهدهتوانێترووداوه
گــهورهكــانوداســتــانــهمــێــژوویــهكــانله
بكات، بهرجهسته تایبهتدا قهبارهیهكی
ــهیرهخــنــهگــرانبه ــ رامــبــرانــتلـــهالیزۆرب
»شــێــوهكــاریتــارمــایــی«نــاســراوه؛چونكه
نیوچه ژوورێــكــی له زۆربـــهیكاتهكانی
تابلۆكانوكاركردن دیار به تاریكدا
بــهداهــێــنــانــیشــاكــارههــونــهریــهكــانــیــهوه
ــهوهینـــاوبـــراو ــ ــردووه،ئـ ــاڵـــكـ ــهرقـ خـــۆیسـ
ــهوه ــ ــات ــادهكــ ــریجــی ــ ــارانـــیت ــێـــوهكـ ــهشـ لـ
رووناكی سێبهرو لهسهر كاركردنیهتی
کـــهوهكخـــۆیبـــهشــایــســتــهیــیدهیــخــاتــه
رۆشنایی و تابلۆكانی درشتی وردو ســهر
ــدادهاللــهتــێــكــیهــونــهری ــی لــهكــارهكــان
وفــهلــســهفــیتــایــبــهتبــهخــۆیهــهبــووهكه
فهلسهفهی وهك بێت لهگهڵدا ئێستاشی
ــان ئــیــســتــاتــیــكــالـــهئــهكــادیــمــیــابـــااڵكـ

دهخوێندرێتهوه.

لهشاری رامبرانتساڵی1٦0٦ رهیــن ڤــان
الیـــدنـــیهــۆڵــهنــدالـــهدایـــكـــبـــووه،هـــهرله
منداڵیهوهبههرهیهكیناوازهیههبوو،دواتر
بهیهكهموباشترینهونهرمهندناوبانگی
دهركـــــــردووه،بــههـــۆیشـــاكـــارهســهیــرو
گهورهترین ئهمڕۆش تا سهمهرهكانییهوه
پێگهیلهناوشێوهكارانیجیهانداههیه،
گــوزارشــتــی لــه لێوانلێون بــهرهــهمــهكــانــی
مرۆیی،سهرچاوهیزۆربهیشاكارهكانی
لهداستانهكۆنهكانوئهفسانهوچیرۆكه
خهیاڵیهكانهوهوهرگیراونكهلهكاتی
منداڵیومێردمنداڵیدابۆیانگێڕاوهتهوه،
ــوودهی ــ ــال ــ ئ رامـــبـــرانـــتزۆر ــهوه ــ ــۆی بــــهوهــ
ئهفسانه و ئایینی چــیــرۆكــی مــیــلــۆدرامــاو
دێرینهكانبووهههربهوهۆیهشهوهزۆربهی
رۆحیهكانیان كێشه الیهنی تابلۆكانی

لهخۆگرتووه.
شهمشونی كوێركردنی ›داستانی تابلۆی
ــان‹ســاڵــی1٦3٦كــێــشــراوه،بــاس ــارهمـ قـ
ــارتـــریـــن ــبـ ــاتـ ــارهسـ ــهگــــهورهتــــریــــنوكـ ــ ل
چرکهساتهکانیرووداویژیانیشهمشون
دهكـــاتكــهدوژمــنــهكــانــیپیالنیلــهدژ
دهگــێــڕنودهســـتدهخــهنــهبینیوتــوانــاو
بڕستیدهبڕندواتردهبنههۆیلهناودانی،
قارهمانێكی شهمشون ئهفسانهكه بهپێی
بێهاوتابووهوخاوهنتوانایهكیجهستهیی
زۆرناوازهبووه،نهێنیههمووئهوتوانایهیله
قژیسهریبووكهلهبهردرێژیئانشكی
دوژمنهكانی لــه كــهس هیچ داپــۆشــیــوه،
جهنگهكاندا ههموو له و نــهوێــراون پێی
دوژمنانیبهزاندووهوچهكوكهرهستهكانی
تریجهنگیكۆكردۆتهوهوبهباریدهیان
هێسترگهڕاوهتهوهوهێناویانیبۆناوشار،

زۆرانــبــازیــیــهكــداشێرێكیگـــهورهی لــه
ــــداودهیــكــوژێــت،له بــهزهوی تۆكمهدهدا
شهڕێكیگهورهدادهروازهیقهاڵیشارێك
بــنــهوهههڵدهكێشێت لــه دهســتــهكــانــی بــه
ــهرووبـــارهكـــهیبــهردهمــیو ــ وفــڕێــیدهدات
سوپایهكیگهورهبهسهریداتێدهپهڕنوبهو
هۆیهوهدوایشهڕوپێكدادانێكیگهوره
ــهوشـــهڕهدا ــاتول ــاردهكـ شــارهكــهرزگـ
ــهورهوقــورسزۆربــهی بــهشمشێرێكیگـ
دوژمنهكانیتهفروتونادهكاتولهناویان
سهیرو چیرۆكی چهندین ئــهمــهو دهبـــات،
سهمهرهیترسهبارهتبهمقارهمانهخهیاڵییه
بیستراوه،ههندێكلهسهرچاوهكاندهڵێن
زیـــادهڕهوی بــهاڵم شهمشونبوونیهــهبــووه،
ــهدهرلـــهوهســـفـــیئــازایــهتــیــهكــهی ــ ــهرادهبـ ــ لـ
كراوهووهكههرقارهمانێكیتریمێژوویی
چــۆتــهقــاڵــبــیخــورافــهكــانــهوه،دوژمــنــانــی
شهمشونچهندینجارپیالنیكوشتنیانبۆ
داڕشتووه؛بهاڵمشكستلهدوایشكست
ولههیچیانسهركهوتوونهبوونهوبهوهش
مهراقی ههمیشه بـــووهو ئهستوورتر رقــیــان
لهناوبردنیشهمشونلهسهریانكهڵكهڵهی

كردووه.
دواجــــــاربــاشــتــریــنوپــڕپــێــســتــتــریــنپــیــالن
ــهدوژمـــنـــه ــهمــێــشــكــییــهكــێــكلـ ــاتبـ هــ
سهرسهختهكانیولهگهڵلهشفرۆشێكی
ــهبـــووه ــل ــی شـــۆخوشــهنــگكـــهنــــاویدهل
کۆمهڵێك ــارهو پ بڕێك به و رێككهوتن
داوی نـــاو ســـهروبـــهرخستیانه بــێ بــهڵــێــنــی

كوشندهیخۆشهویستی.
وشهمشون پــیــالنــهكــهیــانســهردهگــرێــت
دهلــیــلــهی خــۆشــهویــســتــی داوی دهكـــهوێـــتـــه
ــودهرهوه؛عــیــشــقــێــكــیســـهركـــوێـــری ــ ــ ــری ــ ــ ف

پڕمتمانهبهرامبهربهلهشفرۆشێكیتاسهر
بهیهكگهیشتن ناپاك،لهكاتی ئێسقان
وژوانگۆڕینهوه..داوایانلهدهلیلهدهكرد
بهپێیداڕشتنیپیالنهكهیانزیاترخۆیلێ
نزیكبكاتهوهتابتوانێتنهێنیئهوتواناو
هێزهلهبننههاتووهیبۆبدركێنێت،كاتی
هاتولهشهوێكداشهمشوننهێنییهكهی
بۆدهلیلهدركاندوپێیوتئهگهرئهوقژه
ههر وهك شــهڕی توانای نهبێت جادووییهی
دهلیلهش دهبێت، ئاسایی تر زۆرانبازێكی
دوایخوماركردنولهگهرمهینوستنیدا
قژهدرێژهكهیدهبڕێتورادهستیدوژمنانی
ســهری ههڵدهكوتنه ئــهوانــیــش و ــات دهكـ
ودهســتــگــیــریدهكــــهنودهیــبــهســتــنــهوهو
دهستبهجێچاوهكانیههڵدهكۆڵن،دواتر
رادهستی رایدهكێشن زنجیر و ئهسپ به
بهبێ پاشاش پاشایستهمكاریدهكهن،
بۆ رێــوشــوێــنــیكوشتنی دادگــایــیــكــردن
سازدهكاتوشوێنوكاتهكهیدیاری

دهكات.
لـــهكـــۆتـــایـــیئـــهفـــســـانـــهكـــهداشــهمــشــون
دهتــوانــێــتتــۆڵــهیــهكــیســهخــتوبــێوێنه
لـــهدوژمـــنـــهكـــانـــیبـــكـــاتـــهوهوگــــورزی
لێبدات، كــوشــنــدهیــان و كهمهرشكێن
بیهێننه دهیانهوێت مهبهستهی بــهو كاتێك
مــهیــدانولــهبــهردهمخهڵكیشــارهكــهبه
بڵێن و بــكــهن نمایشی ونابینایی زهلــیــلــی
ــاوهیــهكــهشــێــرچــهكــهرهی ــی ــهوپ ئــهمــهئـ
غافڵگیربوون لێی ئــهوهی بهاڵم لێدهكرد.
مانهوهیناوبراوبوولهزیندانولهوماوهیهدا
لههێزو دێتهوهوشتێك شتێكقژیســهری
ــهوهئیتر ــت تــوانــاكــهیجــارانــیبــۆدهگــهڕێ
ــهردووراگـــریبیناكهو ــههــ ــ دهســـتدهدات

داستانی كوێركردنی داستانی كوێركردنی 
شه مشونی قاره مانشه مشونی قاره مان
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ــی نــاوخــۆیــی  ــاڵ ــەن ك
)نۆڤە(:

ناوخۆیی كەناڵی پێنج لــە بــوو بریتی
ــەی ــرۆسـ پـ دوای ــە ــ ل ــوك، ــەركــ ــەكــ ــ ل
رزگاركردنیعیراقەوەلەكەركوك
ــردنلــەســەرچــەنــاڵــی هــاتــەپــەخــشكــ
ــادا،بـــەاڵملــەدوایـــدا ــەســەرەت )UHF(ل
ســەر ــووە چـ ــراو كـ تــێــدا پێشكەوتنی
لە بینایكەناڵەكە )HDTV( چەناڵی
بوو،كەنزیكەی ئەڵماس گەڕەكی
ـ20(كــارمــەنــدیهــونــەریهەبوو 10(
بــوورجــیكــەنــاڵــەكــە)٥0(مەتر كــە

دەبوو.

ــان: ــەمكــەنــاڵــەبـــەســـێزمـ پــەخــشــیئـ
ــیـ ــوركــمــان ــەرەبـــیو)ت ــوردیوعـ ــ كـ
ــاســـووریبـــووكــەئـــەوەی تـــوركـــی(وئـ
كۆتاییزۆربەكەمیودەگمەنبوو.


پەخشیهەرپێنجكەناڵەكەلەسەعات
تــاسەعات رۆژێـــك هــەمــوو بەیانی دەی
12یشەو،بەاڵمبەتایبەتیسۆرتەكان

تاسەعاتدوویشەویدەخایەند.
*كەناڵەكانینۆڤە

1-كەناڵیناوخۆیینۆڤەیهەمەڕەنگ
كیدس، نۆڤە ناوخۆیی كەناڵی -2

كەتایبەتبووبەمندااڵن
3-كەناڵیناوخۆیی)نۆڤەدراما(.

4-كەناڵیناوخۆیی)نۆڤەسپۆرت1(
٥-كەناڵیناوخۆیی)نۆڤەسپۆرت2(

ناوخۆیی كــەنــاڵــی *بــەڕێــوەبــەرەكــانــی
نۆڤە

ــتـــیهــــــەرپــێــنــج ســــەرپــــەرشــــتــــیــــاریگـــشـ
كەناڵەكە)میقدادفەیزوڵاڵئەحمەد(بوو،
وەكو تا سەرەتایكاركردنیەوە لە هەر
بەاڵم زاینی، 2020ی ساڵی لە وەستاندنی

بەڕێوەبەریگشتیعەلیعەدنانبوو.

كـــەنـــاڵـــینـــۆڤـــە1،لـــــــەرۆژییــەكــی
ئەیلوولیساڵی201٥یزاینی،پەخشی
ــێــكــرد،كــەنــاڵــینــۆڤــە ــپ ــۆیدەســت خــ
سپۆرتلەرۆژییەكیتشرینیدووەمی
ساڵی2017یزاینیپەخشیخۆیدەست
كە دووەم نــۆڤــەی كەناڵی پێكرد،

تایبەتبووبەفيلمیجۆراوجۆرلەرۆژی
2017ی ســاڵــی دووەمـــی كانونی 20ی
پێكرد، دەســـت خــۆی پەخشی زایــنــی
هەروەهاكەناڵینۆڤەیسپۆرتیدووەم
دەستی زاینی 2019ی ساڵی مایسی لە

پێكرد.

دەرهێنەریگشتیكەناڵەكانینۆڤە
بریتیبــووەلەهــەریەكەلەیوسفو
سەرمەد لــەدوایــدا كە هیشام، یونس

هاتەپاڵیانلەكاریدەرهێناندا.
مۆنتێریسەرجەمكەناڵەكانینۆڤە،
ئەشرەفعیزەتبووهەروەهاسبتایتڵی

هەواڵەكانیشبەهادینتەیببوو.
جەماوەرێكی لەڕاستیدا كەناڵە ئــەم
ــــی ــەواداران هــ بــەتــایــبــەتــی هـــەبـــوو زۆری
بەشێوەیەكی مندااڵنكە و وەرزشــی
بــەردەوامبینەریانبوونوخەڵكیزۆر
سەرنجوتێبینیخۆیدەخستەڕوولەسەر

بەرنامەچاالكییەكانیان.

ئەمكەناڵەلەدوایشانزەیئۆكتۆبەری
ــە ــەوتـ كـ زایــــنــــیــــەوە 2017ی ــی ــ ــاڵ ســ
رادیۆیانەی و ئــەوكەناڵ چــوارچــێــوەی
كــەداخــــرانولــەكــاركــەوتــنكە
دەكـــردكە بــەغــدایــان مۆڵەتی داوای
ئەمیشپێویستیبەپارەیەكیزۆربوو.

مێژووی رادیۆ و تەلەفزیۆن لەكەركوكمێژووی رادیۆ و تەلەفزیۆن لەكەركوك
) بەشی يازدەیەم  ( سمكۆبههرۆز)ئهژی(

لەئەمشەو لەئەمشەو 
تەنیایی تەنیایی 

دادەگیرسێنم..دادەگیرسێنم..

ئەمشەو
لەگەڵبێدەنگیشەوەزەنگدا

بەدەمژەنینیفلوتیئازار
و

بەباکردنیجگەرەیخەمەوە
شەوێکیتریتەنیاییدادەگیرسێنم

ئەمشەو
ئینجانەیبەختملەسەرباڵکۆنی

تەنیاییدرزدەبات
و

تەرمیخەونەکانم
لەگۆڕستانیعەدەم

دەچێنم

ئەمشەو
نەکۆترێکگمەیدڵخۆشی

لەسەرپەنجەرەیبێتاقەتیم
دەخوێنێت

نەنەغمەیبولبولێک
نمەیبارانیبێزاریم

دەڕەوێنێتەوە
و

نەشنەباینەسیمێکیتەڕ
پەردەیهیالکیمدەلەرێنێتەوە

ئەمشەو
ئيستاتیکایوشەکانم

دەبنبەتراویلکەو
و

ئەدرەسیهەمووهۆنراوەکانم
دەچنەوەسەرنەسەبیهەڵوەرین

ئەمشەو
دوافەسڵیخەونەکانمە

و
تنۆکێکبزەمنامێنێت
بۆفانۆزیپێکەنین

ئەمشەو
شەپۆلێکخەمیسەرشێت

لەپێدەشتیدەرونما
دادەکات

و
هێشوویهەنگاوەکانم

دەبنبەبەرد

ئەمشەو
شیعرەکانم

کاژیچاوەڕوانی
فڕێدەدەن

و
ڕوخساریدێڕەکانم

ئاوێتەدەبنبەباوەشێکگەاڵی
ڕەنگزەرد

ئەمشەو
هاژەیرووباریخۆزگەکانم

دەخنکێن
و

زۆربایڕۆحم
مەیلیسەمایەکیخەمناک

دەکات

ئەمشەو
مەوسمیبەهار

هەرێمیدڵمجێدێڵێت
و

وەرزێکیتریپاییز
دەستپێدەکات

ئەمشەو
جۆگەلەیهیچماچێک

کانیمەراقمبەسەرناکاتەوەو
هەواریتامەزرۆییم

تەڕناکات

ئەمشەو
ئاوێنەیئاواتم

دەشکێت
و

کزەبای
هیچهەناسەیەک

لەتابووتیجەستەما
هەڵناکات

ئەمشەو
باڵندەیئومێدم

بەبێنازیسەردەنێتەوە
و

دووبارەکاروانێکیتری
سەراب

بەرەوهەیوانیتەنیاییم
دێتەوە

 شەماڵ بارەوانی
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گەڕەكی شۆڕیجە


گەڕەكیشۆڕیجەیەكێكەلەوگەڕەكە
ــانــەیكــەهـــۆكـــاریســیــاســیو ــی كــوردی
لە دەوریانبینیوە كــۆمــەاڵیــەتــی و ئــابــووری
بنیاتنانیدا،كەهەریەكەوبەپێیقۆناغە
مێژووییەكانیانرۆڵوكاریگەریخۆیان
دروســت گەشەسەندنیدا، لە بەجێهێناوە
بوونیوەكوگەڕەكێكیبەرچاوودیاری

شارەكە.
ئەمگەڕەكەپێشترئاواییەكبووەلەدەرەوەی
شاردا،بەاڵملەچلەكانیسەدەیبیستەمدا
نزیك گوندنشینەكانی خەڵكە لەالیەن
شاریكەركوكئاوەدانیزیاترتێكەوت،
نــزیــكئــەو لــە ســـەرەتـــایخــاتــوویــانبنیاتنا
نورەدینی ســەیــد مــزگــەوتــەكــەی شوێنەی
لـــێبــنــیــاتــنــرادەســـتـــیپـــێـــكـــردووە،بـــەرەو
چەمەكەیشۆڕیجەلەوێوەبۆدەوروپشت
تەكیەكەیشێخعەبدوڵاڵكەشۆڕیجەی
كۆنیپێدەڵێنلەسااڵنیدواترشۆڕیجە
ــربـــووەتـــەوەخـــانـــوویزیـــاتـــریتێدا ــت فــروان

بنیاتنراوە.
گــەڕەكــیشــۆڕیــجــەلــەدەشــتــێــكــیپـــانو
بەرینداهەڵكەوتووە،لەباكوورەوەزنجیرە
تەپۆڵكەیەكدرێژدەبێتەوەبەرەوخۆرهەاڵت
كەبــەردیسپیلەخاكەكەیداهەیەو
بنیاتنانی گەچیلێدروســتدەكرێتبۆ

خانوو.
ــەنــەخــشــەی)كـــادســـتـــرۆدا(كــەتایبەت ل
تەنها زەوییەكشتوكاڵییەكان، بە بــووە
دیاردەسروشتییەكانیتێدادیاریكراوە
كەپێكدێلەرووباریچەمیشۆڕیجەو
لقەكانی،كارێزەكانورێرەوەكانیانو
نزیككۆاڵنەكانیسەر لە تەپۆڵكەیەك
دەگەیشتە هەتا چەمەكە بــوو، كــارێــز
نــاوشــۆڕیــجــەچــەنــدیــنكانییتــێــدابــوو،
ئاوەكەیئەوەندەزۆربووگۆمیتێدابوو
دەكرد، تێدا مەلەیان خەڵكی بەهاوینان

الی باخەكانی بۆ هەڵدەبەسترا لێ ئــاوی
راستیچەمەكە،هەروەهادەوریهەبوولە
و چــەم لەسەر ژمــارەیــەككارێز بنیاتنانی

ئاوەكانی.
ئەمگەڕەكەیەكێكەلەگەڕەكەكانی
بەریرۆژهەاڵتیرووباریخاسە،ئەكەوێتە
باكووریخۆرهەاڵتیشاریكەركوكەوە

رووپێویەكەی)1,070,9٥٨(م2یە.
ــاكــوورەوەهــاوســنــورەلــەگــەڵبەشێك لــەب
ــیشــۆڕیــجــەوگـــەڕەكـــی ــان لـــەگــۆڕســت
بواڵقوبەشێكلەگەڕەكیپیریادی،لە

خۆرهەاڵتەوەهاوسنوورەلەگەڵگەڕەكی
ــەگــۆڕســتــانــی ــەشــێــكلـ ــیوب ــجــاعــەل ــەن پ
ــنـــوورە ــاوسـ شـــۆڕیـــجـــە،لـــەبـــــاكـــــوورەوەهـ
یاریگای و لەگەڵگــەڕەكــیرزگـــاری
ئۆڵۆمپی،لەخۆرئاواوەهاوسنوورەلەگەڵ
گۆڕستانیموسەڵاڵوشووقەكانیحوسێن

وگەڕەكیحیساباتوبارزان.
بۆچوونیجیاواز نــاویشۆڕیجە دەربـــارەی
ــارادان،بــەرلــەهــەرشتێكشۆڕیجە ــ لــەئـ
تەنهاناویئەمگەڕەكەكوردییەنییەلە
كەركوك،بەڵكولەزۆرشوێنیدیكەی

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
	 	 	 	 	 	  به شی دوازده يه مسمكۆ	بەهرۆز	)ئەژی(											

كوردستانوعیراقورۆژهەاڵتیوقەوقاز،
شوێنوئاواییئەمناوەیانهەڵگرتووە.

ــەســـەرچـــاوەكـــانئــامــاژە ــــەاڵمهــەنــدێــكل ب
بــەوەدەكـــەنكــەنــاوەكــەیبــەنــاویئەو
چەمەوەنــراوەكەئــاوەكــەیشــۆرەوپێی
وتـــــراوەچــەمــەشـــۆركـــە،ســەرچــاوەكــەی
خۆرهەاڵتی بــاكــووری تەپۆلكەكانی لــە
شــۆڕیــجــەیــەبــەنــاوگــۆڕســتــانــەكــەدادێتە
ــۆنـــاوگــەڕەكــەكــە،كــەلە خـــــوارەوەب
ــاری ــ نــەخــشــەی)كـــادســـتـــرۆ(یبــەنــاویرووب
ــامــاژەیپــێــكــراوە،هــەرلــەبەر شــۆڕیــجــەئ
ئەمەپێكهاتووەلەدووووشەی)شۆرـجە
،جێگا(كەبەمانایشۆریجێگادێت.

بنیاتنانیشۆڕیجەزۆربەیزۆری لەسەرەتای
خانووەكانیلەقوڕبنیاتدەنراوەواتابەخشت
وقوڕ،بەاڵملەدوایداكەرەستەیتروەكو
بەردوگەچوخشتیسوورەوەكرابەكار
هاتووەلەدروستكردنیهونەریبیناكەیدا.
ــایــەتــیوكــۆمــەاڵیــەتــی ــن پــێــكــهــاتــەیچــی
ــەرەڕایخەڵكی گـــەڕەكـــیشــۆڕیــجــەســــ

ــێـــخ،بــەگ ــاوشـ ــاغـ ســـــادەوهـــــــەژار،ئـ
وكــوێــخــاوســەیــدومـــەالشـــیتــێــدایــە،
لــــەڕووینــەتــەوایــەتــیــیــەوەدانــیــشــتــوانــەكــەی
عــەرەب ماڵێكی چەند هەموویكــوردن،
دەژێن، گەڕەكەكە لە توركمانیانش و
ــەزۆربــــەیــــان ــەڕەكــــەكــ دانـــیـــشـــتـــوانـــیگــ
خەڵكیشاروشارۆچكەوئاواییەكانی:
قــەرەحــەســەن،جــەبــاری،خــورمــاتــوو،قادر
هەندێكیان داقوق،گەرمیانی، كەرەم،
ناوشوان، خەڵكیكفری،چەمچەماڵ،
ئــاغــجــەلــەر،ســەنــگــاو،پـــردێودووبـــزن،
هۆزوعەشرەتەجۆراوجۆرەكانیكوردی

تێدایە.
خــاكــەكــەیسامانێكی ئـــەمگــەڕەكــە
زۆریلەژێردایە،وەكونەوتوبەردیسپی
وسوور،لەباكووروباكووریرۆژهەاڵتی
شۆڕیجەخاكەكەیپڕەلەبەردیسپیلە
ــەوتهــەیــە،هەر بــاكــووریرۆژهــەاڵتــیــشن
بەرهەم زۆری كورەیەكی ئەمەشە لەبەر
هێنانیگــەچبــوونــیهــەبــوولــەبــەرجــۆری

بەردەكەیوچاكیبۆدرووســتكردنی
گەچ.

رۆشنبیرو گــەڕەكــەداگەلێك ــەم ل هــەر
سەركەوتووی نــووســەی و مامۆستا و زانــا
ــداوەوخــزمــەتــیــاننـــەكبە ــەڵ تــێــداســەریــه
كەركوك،بەڵكووبەهەمووكوردستان
گـــەیـــانـــدووەوخــــاوەنتــوانــایــەیهــونــەری
تایبەتیخــۆیــانو ــەدەبــیورۆشــنــبــیــری ئ و

وەرزیشیشرۆڵیخۆیبینیوە.
ــە ــ ــەڕەكـ ــ ــەرلــــــــەمبـــــــــــــــوارەدالــــــــەمگـ هــــــ
رێكخستنەكانیحیزبیشوعیوپارتیو
یەكێتینیشتمانییكوردستانلەرابردوودا
رۆڵیخۆیانبینیوەولەورێگایەداگەلێك
كوردایەتیدا لەڕێگەی و داوە شەهیدیان

خزمەتیانكردووە.
پێگەیاندنی بۆ بوونە بەهێز بناغەیەكی
سیاسییەكانی و رۆشنبیری كەساییەتی

ئەمگەڕەكە.
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أكدالرئيسمامجاللأهميةالتعايش
مكونات جميع بين واألخـــوي السلمي
تنفيذ كركوك،مشدداعلىضرورة
لمشاكل دستوري كحل 140 المادة
كــركــوكوالــمــنــاطــقالــمــتــنــازععليها
كــافــة.جــاءذلــكخــاللكلمةوجهها
الرئيسمامجاللبمناسبةانطالقبث
فضائيةكركوكفي2011/9/3فيما

يأتينصها:
بسماللهالرحمنالرحيم

االخواتواإلخوةفيكركوكبجميع
التركمان مــن ومــكــونــاتــهــا قومياتها
ــنواألرمــــن ــي ــدوآشــوري ــربوالــكــل ــعـ والـ

والكردوالصابئة.

ــرارة ــحــ ــ ب ــئـــكـــم ــنـ أهـ أن أود ــة ــ ــدايـ ــ بـ
لمناسبتين،االولىبمناسبةعيدالفطر
المباركوالثانيةبمناسبةافتتاحفضائية
كـــركـــوكالـــتـــيتــعــدمــكــســبــاآخــر
للكركوكيينوهديةآخرىمناالتحاد
الوطنيالكردستانيلمدينةكركوك

الحبيبةوجميعالكركوكيين.
خطوة كــركــوك فضائية افــتــتــاح إن
الحبيبة تطويركــركــوك نحو اخــرى
فيمجالاالعالموالثقافةووسيلةفعالة
ومؤثرةلتعميقعرىاالخوةبينالكرد
والكلدوآشوريين والعرب والتركمان
ــنوالــصــابــئــةوتــعــمــيــقالــعــالقــات ــ واالرمـ
بيناديـــانومــذاهــبابــنــاءكركوك،

أن وباستمرار ــدوام الـ على أعلنا ألننا
مستقبلكركوكهومستقبلتعايش

الكركوكيين.
وفيالوقتنفسهشددناعلىحقيقةان
المستقبلالمشتركوالتعايشبينابناء
المتنازع المناطق وجميع المدينة هــذه
التخريبية ــار ــ اآلث بـــازالـــة يتمثل عليها
تتجسد لم والتي حسين صــدام لنظام
ــرارات ــقـ فــيالــقــوانــيــنالــقــرقــوشــيــةوالـ
ــاســاتالــشــوفــيــنــيــةواالجــــــراءات ــســي وال
الدكتاتوريةفحسببلجسدتالسياسة
الفاشيةالشوفينيةفيالسابقمنخالل
سياسةالتعريبالقسريواالستيالءعلى
ممتلكاتوأراضيالكردوالتركمان

فــــيكــــركــــوكوالـــتـــمـــيـــيـــزالـــقـــومـــى
والــمــذهــبــيوالــتــيعــمــلــتعــلــىتشوية
وتخريبالعالقاتاالخويةوالتاريخيةبين
االصيلة والمذاهب واالديـــان القوميات
فيكــركــوك،وبالشكانــهوبــمــوازاة
تنفيذالمادة)140(منالدستورالعراقي
واجتماعية ثقافية بأعمال القيام يجب
هدف وتحقيق التآخي لتكريس هائلة

التعايش.
لتأسيس الرئيسية األهـــداف أحــدى إن
هذهالقناةهوإعــادةروحاالخــوةوروح
التفكيرمعاواتخاذالقرارحولمستقبل
كــركــوكمــعاالخــــذبــنــظــراالعــتــبــار
المادة)140(مناجلتعزيزتلكالروح
من للحد االجتماعية واأللــفــة االخــويــة
لبعضاالطراف الراهنة السياسة تأثير
الــتــيتــريــدابــقــاءمشكلةكــركــوك
معلقةومندونحلكماهياآلنومنع

ازدهاروتطوروتقدمكركوك.
ــغــات ــل ــال ــاة،وبـــمـــاأنـــهـــاب ــ ــن ــقــ ــ هـــــذهال
ــة ــي ــعــرب الـــكـــرديـــةوالـــتـــركـــمـــانـــيـــةوال
وشابات شباب فيها ويعمل والسريانية
قناة ستكون األربـــع، القوميات هــذه
صوت تعكس وقــنــاة االربـــع للقوميات
السياسية واالطـــراف االشــخــاص جميع
ــنخــالل الــكــركــوكــيــةالــســاعــيــةومـ
االستنادالىالدستور،الختيارمستقبل
كركوكوالحفاظعلىتآخيوتأريخ

الكركوكييناالصالء.
فيالختاموبعدتهنئتكمجميعا،أشيد
بجميعالكوادروالمنتسبينالذينعملوا
منذالبدايةفيتأسيسقناةكركوك
المحليةوساهموافيجعلهااسماالمعا
فـــيمــجــالاالعـــــالمبــكــركــوكالــى
المستوىالذيأهلهابأنتتحولمنقناة
محليةالىقناةفضائيةمسموعةومرئية
فيجميعانحاءالعالموانتكونسفيرة

كركوكبحق.
الشهيد اســتــذكــار أود الماسبة بــهــذه
الـــذيصادفت آزادهــورامــي، الــخــالــد
ــرىاســتــشــهــادهقــبــليــومــيــن،ألن ذكــ
شــهــيــدنــاالـــخـــالـــدلـــميــكــنمــنــاضــال
لــمــرحــلــتــهفــحــســب،بـــلكــــانفــنــانــا

لكردستان مخلصا وكاتبا واعالميا
وكــركــوك،ولــالســففــإناستشهاده
تـــركفــراغــالــغــايــةاآلن،واســتــذكــار
ذكرىاستشهادهيجددلديناألمفقدان
ذلكالمناضلوالمثقفوالفنانالشامخ.
تحيةلروحالشهيدآزادهوراميالطاهرة
ــهــــداءجــمــيــعقـــومـــيـــاتكــركــوك وشــ
تــلــفــزيــونكــركــوكوجميع وشـــهـــداء
التحرروالديمقراطيةفي شهداءطريق

العراق.
أهنئكممرةاخرىلتأسيسقناتكم
الفضائية،دامتافراحكمونجاحاتكم

ودمتمشامخين.

* أرشيف المرصد

هدية االتحاد الوطني    لمدينة كركوك وجميع الكركوكيينهدية االتحاد الوطني    لمدينة كركوك وجميع الكركوكيين
إعادة روح االخوة وروح التفكير معاإعادة روح االخوة وروح التفكير معا

مام جالل عن األهداف الرئيسية لتأسيس فضائية كركوكمام جالل عن األهداف الرئيسية لتأسيس فضائية كركوك
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الدستورفيايمجتمع،هيامالقوانين
والقانوناالعلىاالساسيالذياليعلوعليهاي
الذي قانونوهيبمثابةعقدمتعدداالوجــه
ينظمشؤونوشجونالدولةوالمواطنويحدد
الــقــواعــداألســاســيــةلشكلالــدولــةونــظــام
الحكموشكلالحكومةومنهاماهومدون

ومنهاعكسه.
للدستور مبسط تعريف هو ماذكرناه    
مثلماهومعروفوالذيلهتعاريفعدة،وفي
عشرينيات اوائــل المشكل الحديث العراق
الفائت،وضععدةدساتيرومسودات القرن
دستوركانآخرهافيعام200٥بمشاركة
الفاعلةعلى الغالبيةمناالطرافواالحزاب
الغالبيةمن لــه الــعــراقــيــةوصــوتــت الــســاحــة
يوم1٥ البالدفياستفتاءدستوري سكان
الــوقــائــع /200٥/10،ونــشــرفــيجــريــدة
العراقيةذيالعدد)4012(والصادربتأريخ
200٥/12/2٨وداخالحيزالتنفيذاعتبارا

منالعام200٦.
العراق، لجمهورية الدائم الدستور ويعتبر 
افضلدستوركتبفيتاريخالعراقالحديث
من تحتويه بما ايضا المنطقة صعيد وعلى
موادوفقراتلوطبقبشكلكاملوصحيح
فانهيجعلمنالعراقبالشكدولةمتقدمةو
عصريةيشارلهابالبنان،اذفضالعناللجنة
الرئيسيةالمشكلةلغرضاعدادهواالشراف
ــموعــنطــرقالــعــديــدمــناللجان عــلــيــه،ت
المعتبرة الدساتير  الفرعيةدراسةمختلف
وكذلك المختصين رأي واخــذ  العالم في
تنظيمالعديدمناالستبياناتحولهوعقدبعد
االستفتاءعليهودخولهحيزالتنفيذ،العديد
ــنــدواتوكتبت مــنالحلقاتالــدراســيــةوال

العديدمنالموضوعاتوالمقاالتحياله.
بعدســنــواتمــنوضــعالــدســتــورالــدائــم
باالمكان فانه وسريانه، عليه واالستفتاء
ــارةفــيهـــذهالــمــرحــلــةالـــىعـــدةنقاط االشــ
واالحاديث المناقشات وتــدور دارت رئيسية

حولهاومنها:
اوال:الكثيرمنموادالدستوربحاجةالى
اصدارقانونبشأنهاتنظمخطواتتنفيذها

االانذلكلميحدث.
تنفذ لم وفقراتها الدستور من مــواد : ثانيا
حتىاالننهائياوهناكموادوفقراتتركت
الــطــريــق.ومــايــؤســفحــقــاان فــيمنتصف
وهناك هنا للدستور انتهاك هناك تكون
تنفيذه في وتقصير وتنصل وانتقائية احيانا
والتنفيذية ــة االداريـ الحلقات بعض قبل من
ومنبعضاالطرافالسياسيةايضاواالغرب
انهناكمنيطعنفيهذهالمادةاوتلكمن
الدستوروهومنالذينكانلهمدوركبير

فيصياغتهوحشدالتأييدله.
ثالثا:الشكانموادمنالدستوربحاجةالى
تعديلاوكانتهناكمطالباتبتعديلهاعلى
ضوءالمادة142منالدستوراالانهلحد
االنلميتماولميتمالتوصلبيناالطراف
السياسيةالىاتفاقاتبصددتعديلايةمادة

وفقاللخطواتالتيحددهاالدستورنفسه.
ختامانؤكدبانالوضععموماتستدعي
مراجعةوتقييمشاملينوبانالدستورمرجع
والــدســتــور الــقــوانــيــن ام وهـــي للجميع مــهــم
العراقيالدائمبموادهاال144،يعتبربحد
ذاتهانجازوخارطةطريقمنالمهمااللتزام
بموادهوفقراتهلمايشكلهذلكمنضمان
لصيانةوحدةالبالدواستقرارهوضمانحقوق
وترسيخحكم والمكونات االطياف جميع
المدني المجتمع وبــنــاء والــقــانــون الــدســتــور
المتحضر.داعيافيالوقتذاتهقياموسائل
االعالمالمختلفةومنظماتالمجتمعالمدني
بممارسةدورهافياالهتمامبالدستورونشر
الوعيوالثقافةالدستوريةوبشكلمستمر.

وهناتالياعرضلمقدمةوديباجةالدستور
باالمكان وحيث  العراق لجمهورية الدائم
ال بــمــواده لــه الكامل النص االطـــالععلى

144فيالمواقعالرسميةالموقرة.

الدستور الدائم لجمهورية العراق الدستور الدائم لجمهورية العراق 

شرف الدين جباري

مقدمات مختصرة لنصوص معتبرة :

الديباجــــة

بسماللهالرحمنالرحيم
“ولقدكرمنابنيآدم”

الرافدين،موطنالرسل أبناءوادي نحن
واألنــبــيــاء،ومــثــوىاألئــمــةاألطــهــار،ومهد
الحضارة،وصناعالكتابة،وروادالزراعة،
ووضاعالترقيم.علىأرضناسنأولقانون
وضــعــهاإلنـــســـان،وفـــيوطــنــنــاخــطأعــرق
ترابنا عهدعادللسياسةاألوطــان،وفوق
الفالسفة ونظر واألولــيــاء، الصحابة صلى

والعلماء،وأبدعاألدباءوالشعراء.
عرفانامنابحقاللهعلينا،وتلبيةلنداء
وطنناومواطنينا،واستجابةلدعوةقياداتنا
مراجعنا ــرار وإصـ الوطنية وقــوانــا الدينية
العظاموزعمائناوسياسيينا،ووسطمؤازرة
زحفنا ومــحــبــيــنــا، أصــدقــائــنــا مــن عالمية
االقــتــراع لصناديق تاريخنا فــي مــرة ألول
بالماليين،رجاالونساءوشيباوشبانافي
سنة من الثاني شهركانون من الثالثين
ألفينوخمسميالدية،مستذكرينمواجع

القمعالطائفيمنقبلالطغمةالمستبدة،
شيعة الــعــراق شــهــداء فجائع ومستلهمين
ــورداوتــركــمــانــا،ومــن وســنــة،عــربــاوكــ
ومستوحين جميعها، الــشــعــب مــكــونــات
والجنوب المقدسة المدن استباحة ظالمة
فياالنتفاضةالشعبانية،ومكتوينبلظى
والدجيل واألهوار الجماعية المقابر شجن
وغيرها،ومستنطقينعذاباتالقمعالقومي
فيمجازرحلبجةوبارزانواألنفالوالكورد
التركمان مآسي ومسترجعين الفيليين،
الغربية المنطقة فيبشير،ومعاناةأهالي
قياداتها العراقمنتصفية كبقيةمناطق
ــاوشــيــوخــهــاوتــشــريــدكــفــاءاتــهــا ــوزهـ ورمـ
والــثــقــافــيــة، الــفــكــريــة منابعها وتــجــفــيــف
لنصنع بيد،وكتفابكتف، يدا فسعينا
عراقناالجديد،عراقالمستقبل،مندون
نعرةطائفية،والنـزعةعنصرية،والعقدة

مناطقية،والتمييز،والإقصاء.
أن مــن واإلرهـــــاب التكفير يثننا ــم ل   
ــةالـــقـــانـــون،ولــم ــ نــمــضــيقــدمــالــبــنــاءدول
نسير أن من والعنصرية الطائفية توقفنا

سبل وانتهاج الوطنية، الوحدة لتعزيز معا
أسلوب وتبني للسلطة، السلمي الــتــداول
التوزيعالعادلللثروة،ومنحتكافؤالفرص

للجميع.
نحنشعبالعراقالناهضتوامنكبوته،
والمتطلعبثقةإلىمستقبلهمنخاللنظام
جمهوريإتحاديديمقراطيتعددي،عقدنا
العزمبرجالناونسائنا،وشيوخناوشبابنا،
علىاحترامقواعدالقانون،وتحقيقالعدل
والمساواة،ونبذسياسةالعدوان،واالهتمام
بالمرأةوحقوقها،والشيخوهمومه،والطفل
وشؤونه،وإشاعةثقافةالتنوع،ونزعفتيل

اإلرهاب.
نفسه آلــىعلى الـــذي الــعــراق نحنشعب
بحريته يقرر أن وأطيافه مكوناته بكل
لغده يتعظ وأن بنفسه، االتحاد واختياره
بأمسه،وأنيسنمنمنظومةالقيموالمثل
العليالرساالتالسماءومنمستجداتعلم
إن الدائم. الدستور هذا اإلنسان وحضارة
االلتزامبهذاالدستوريحفظللعراقاتحاده

الحرشعباوأرضاوسيادة.



35 34

ژماره  )16( ئابى 2022  ژماره  )16( ئابى 2022

الفنان محمد خلف من الفنانين الرواد في مدينة كركوك 
و  عامة  بصورة  العراقي  للفن  كبيرا  عطاءا  قدم  الذي 
كركوك بصورة خاصة   واليزال ، وان سجله الفني حافل 

باإلنجازات في الطرب و اصالة الغناء .

٭ متی كانت البداية الفنية للفنان محمد خلف ؟
-كانتعــام1979منخاللبرنامج)مواهب(الــذيكان
العراق راديــوجمهورية الجميليفي راسم الراحل الفنان يقدمه
في شاركت حيث ، العمال نقابات اتحاد بفرقة التحقت ثم
وفيكركوك  ، العراق محافظات في المهرجانات عشرات
اغانأخرى تلفزيونكركوكوسجلت اغانيفي سجلتعدة
فيبرامجلتلفزيونالعراق،وسجلتاغنيتينفيتلفزيونالشباب
،باإلضافةلمشاركتيفيمهرجاناألغنيةالشبابيةعام199٦
فيبغدادوحصلتعلىالمركزالرابع،والزلتمستمرا،وان
آخرعملليهوالمشاركةفيبرنامجرحالمنالسومرية2022

* بمن تأثرت من الفنانين الرواد ؟
عــواد وفــاضــل يــاسخضر العراقيين بالفنانين تــأثــريكــان -
وحسيننعمةورياضاحمدوعربياالسيدةامكلثوموعبدالحليم

حافظوعبدالوهابوالسيدةوردةالجزائرية.

٭  من الملحنين الذين كان لهم دور في  تلحين اغانيك ؟
-اكنكلاالحترامللفنانعارفالمعاضيديالذيوقفمعي

ولحنلياغانكثيرة.

٭ وماذا عن اداءك للمقامات ؟
والسيكاه والحجاز البيات منها المقامات معظم غناء اجيد -

والمخالفوالالميوالشرقيرستوالركبانيوالعجموالصبا
والجواركاهوالبنجكاه،فيالحقيقةانااستمعدائمالمحمد
الگبنجيويوسفعمرواتابعبرامجالمقاماتمنخاللالتلفزيون

والسوشلميديا.

٭  مشاركاتك في مهرجانات التآخي بكركوك ؟
-شاركتفيجميعمهرجاناتالتآخيمعالفنانينحسنغريب
وعليزهنكنةوكاوهتابانيومنالتركمانيحسننجارواياد
ناظموالسريانزياخوشاباوعــذرالألسماءالتيلماذكرها

فهيكثيرة.

٭ كيف تقييم المطربين الشباب وبماذا تنصحهم ؟
لديهماصواتجميلةولكنهمال الحاليين الشباب المطربين -
يلتفتونللثقافةالموسيقيةبقدرالتفاهمإلىالكسبالمادي،
وهذابدورهيجعلهمأقلثقافةموسيقيةانااعتقدانبإمكانهم
أمامهم الفرصةمتاحة أن باجتهادهمخاصة القمة إلى الوصول
االناكثرمنالفرصالتيأتيحتلنا،وانالكثيرمنالشباب
وعلي الغريب احمد و العلي عمار منهم النجومية إلــى وصلوا

العراقي،وهمأبناءكركوك.

٭  ماذا لديك من اعمال فنية جديدة ؟
-الحقيقةانااالناميلإلىالسوشلميديااكثرمنالتلفزيونفأنا
أقومبتسجيلاالغانيمنخاللالموسيقىالجاهزةأومايسمى
التكتوك  على حسابي في االغاني اي وانزلها الكاريوكي
وايضاعلىالتويترفهذاأقربطريقللوصولإلىالناسيساعدني

فيذلكصديقيالفناناراسرفعتالعازفوصاحباستوديو.

٭ ماذا بشان دعم الفن والفنانين في كركوك  ؟
-ليسهناكأيدعممنالمسؤولينفيالمحافظةللفنانلألسف
ولكننقابةالفنانينفرعكركوكالمتمثلةبرئيسهااالستاذ
هشامناظموالهيئةاإلداريةيبذلونجهودجبارةلتقديمالمساعدة
للفنانينوإعادةمنحةالفنانينومنحالهوياتوتحصيلقطعاراضي

للفنانينفشكرالجهودهمالمتميزة.

٭ اخیرا ماذا يتمنی الفنان محمد خلف ؟
-امنياتيانيعيشكلالعراقيينبسالموأمنوانيكونهناك

حكومةعادلةتعطيلكلذيحقحقهومنهمالفنانين.

الفنان محمد خلف:الفنان محمد خلف:
ليس هناك دعم من ليس هناك دعم من 

المسؤولين لفناني المسؤولين لفناني 
كركوككركوك

كركوك / رزكار شواني

فيمجمعالمركزالرعويللمسيحيينبمنطقة
سيكانيانفيمدينةكركوكحيثنصب
مزارالعذراء)أمالرحمةاإللهية(الذييحتل
، الــمــركــز مجمع بــاحــة فــي متميزة مكانة
وقدجاءتفكرةاقامةهذاالنصبمنقبل
المطرانالدكتوريوسفتوماراعيابرشية
تحدث الذي للكلدان والسليمانية كركوك
قائال:لقدتعددتاألفكاروبدأنابالبحث
عــمــانــضــعفــيالـــمـــزار،وكــانــتالفكرة
المعونةاإللهية أيقونةكبيرةألم األولــىرسم
دائما أمــيــل لكنني قـــازان، ســيــدة أيقونة أو
وتحريك المحلية المواهب من االستفادة إلــى
الطاقاتالفنيةالتييزخربهابلدنا،فعرضت
والسليمانية كــركــوك مــن فنانين عــدة على
للسيدة ومخططات عــروض لتقديم مقترحات
العذراءالتحملطفالواحداكماهوالمعتاد
فيجميعتماثيلها،أوتفتحذراعيهالتستقبل
القادمإليهاوانماجاءتنيفكرةأنتحتضن
الخمس القارات يمثلون أطفال العذراءخمسة
المسكونةبالبشر،يمثلونالذكورواإلناث
وتشيرمالمحثالثةمنهمإلىاألجناسالبشرية

األصليةالثالثة:األبيضواألسودواألصفر
واوضحراعياالبرشيةاناالختياروقععلى
احدالنحاتينفيكركوكوهوالفنانمان
وطيبة فــريــد فني بحس يتميز الـــذي  أحــمــد
اللحظة منذ أريــد ما يفهم أنــه بحيثشعرت

األولى،وبدأفيكراجمنزلهفيحيسرجناربكركوكبوضعالنسخة
الطينيةللتمثال،وكانمعتقدمالعمليسألنيإنكانقدتوفقفيالتعبير
عماأنتظرهمنه،فكانتالبدايةفيعام2019وانتهىالعملبالتمثالبعد
أنصبهبالفايبرغالسونصبهفيموقعهالحاليفيالمزارفيمطلععام

.2021
منجهتهقالالنحاتالفنانماناحمداننصبالرحمةااللهيةيبلغ
ارتفاعه1٦0سموعرضالقاعدة٦٥سم،الفتاالیانعملالتمثال
استغرق4٥يومارغمالمعاناتايامجائحةكورونااالانالنصباكتمل
للمسيحيينفيمنطقةسيكانيانشمال الرعوي المركز وتمنصبهفي

مدينةكركوك.

كركوك..  نصب كركوك..  نصب 
مزار ام الرحمة مزار ام الرحمة 

االلهية االلهية 
تزين مجمع تزين مجمع 

المركز الرعوي المركز الرعوي 
في سيكانيان في سيكانيان 
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* اعداد وترجمة زيد محمود علي 


فــيهــذاالــمــوضــوعالـــذييــتــنــاول،الفصول
نناقش االستقصائية، الصحافة الثالثةحول
االستقصائية الــتــقــاريــر إلـــى الــحــاجــة ســبــب
ونذكربعضالمبادئاألساسية.فيالفصول
حـــولكيفية عملية نــصــائــح نــقــدم الــتــالــيــة
أو قصصك كتابة وكيفية المهمة تحديد
بعض حــول بنصائح نختتم تقاريرك. تقديم
قد التي والقانونية األخالقية المشكالت

تواجههاعلىطولالطريق.

ما هي الصحافة االستقصائية؟
الــصــحــافــةاالســتــقــصــائــيــةهـــيالــبــحــثعن
ــتــييـــحـــاولاآلخـــــرونإخــفــاءهــا، األخـــبـــارال
للتقارير إنهمشابهجدا وتقريرهاوتقديمها.
األشخاص أن باستثناء القياسية، اإلخبارية
الموجودينفيقلبالقصةلنيساعدوكعادة

وقديحاولونحتىمنعكمنالقيامبعملك.
للناس السماح فــي الصحفيين مهمة تتمثل
والمجتمع المجتمع فــي يــجــري مــا بمعرفة
والعالممنحولهم.يقومالصحفيونبذلكمن
خاللاكتشافالحقائقوإخبارهمبقراءهم

أومستمعيهم.
العثور السهل من أعمالهم، من كثير في
المحاكم مثل أمــاكــن فــي الحقائق على
العامة واالجتماعات والكوارث والبرلمانات
والكنائسواألحداثالرياضية.يسعدالناس
عادةبتزويدالصحفيينباألخبار.فيالواقع،
فيالعديدمنالبلدان،يعملآالفاألشخاص

بدوامكاملفيالعالقاتالعامة،ويقدمون
الصحفية والــبــيــانــات والــتــعــلــيــقــات الــبــيــانــات

وأشكالأخرىمنالمعلوماتللصحفيين.
علىالرغممنذلك،اليزالهناكالكثير
مناألشياءالتيتحدثفيجميعأنحاءالعالم
والــتــييــريــدالــنــاساالحــتــفــاظبــهــافــيطي
هذه تكون الحاالت، معظم في الكتمان.
أشياءخاصةليسلهاتأثيرعلىاألشخاص
ــرةأو اآلخــريــن-مثلالــعــالقــاتداخـــلاألسـ
الــمــدرســة.يمكنأنتظل تقريرســيءعــن

هذهاألشياءالشخصيةسرية.
فــيالــعــديــدمــنالــحــاالتاألخــــرى،تــحــاول
الحكوماتوالشركاتوالمنظماتواألفراد
تؤثرعلى التي األحــداث أو القرارات إخفاء
اإلبــالغعن اآلخــريــن.عندمايحاولصحفي
إخــفــاءهــا،فهذههي مــا أمــوريريدشخص

الصحافةاالستقصائية.
لورد العظيم البريطانية الصحيفة ناشر قال
يريد ما »األخبارهي مــرة: نورثكليفذات
شخصمافيمكانتمقمعهواضطهاده؛

كلماتبقىهواإلعالنعنهاوكشفه.
ــــابالـــتـــيتجعل ــب ــناألســ هـــنـــاكالـــعـــديـــدمـ
المجتمعاتبحاجةإلىالصحافةاالستقصائية.
المجتمع للناسالحقفيمعرفة يشملذلك
معرفة فــي الحق لديهم فيه. يعيشون الــذي
القراراتالتيقدتؤثرعليهم،حتىلوأراد
األشخاصفيالسلطةإبقائهاسرية.ويمكن
لألشخاصفيالسلطة-سواءفيالحكومة
أخرى مجموعة أي أو التجارة عالم في أو
فيالمجتمع-إساءةاستخدامهذهالسلطة.
يمكنأنيكونوافاسدينويسرقونالمال
ويخالفونالقوانينويقومونبكلأنواعاألشياء

التيتضرباآلخرين.قديكونونغيرأكفاء
بعملهمبشكل الــقــيــام عــلــى ــن قــادري وغــيــر
الحفاظعلىسرية صحيح.سيحاولونعادة
هــذهاالمــور.يحاولالصحفيونفضحمثل
هذهاالنتهاكات.علىالصحفيينأيضاواجب
مراقبةمدىجودةأداءاألشخاصفيالسلطة
لوظائفهم،وخاصةأولئكالذينتمانتخابهم
الصحفيين على يجب عامة. مناصب لشغل
هــؤالء كــان إذا عما باستمرار يسألوا أن
الناسيفيونبوعودهماالنتخابية.قديحاول
بوعودهم يفون ال ممن وغيرهم السياسيون
الصحفيين عــلــى يــجــب ؛ الــحــقــيــقــة إخـــفـــاء
محاولةفضحهؤالءبالطبع،ليسالصحفيون
هماألشخاصالوحيدونفيالمجتمعالذين
والفساد الــكــفــاءة عــدم فضح عليهم يجب
واألكــاذيــبوالــوعــودالــكــاذبــة.لديناأيضا
ولجانوشرطة برلماناتومجالسومحاكم
الشرطة تحاكم ما غالبا أخــرى. وسلطات
في لكن الــقــوانــيــن. لمخالفتهم األشــخــاص
بــعــضاألحــيــاناليــكــونلــديــهــمالــوقــتأو
كل على للقبض الــمــهــارات أو الموظفين
حالةمنحاالتاإلســاءةوتصحيحها.أيضا،
األشــخــاص شــيءضــد أي فعل يمكنهم ال
الذينيتصرفونبشكلسيءدونانتهاكأي

قوانين.
هو الفرق أيضا. دور للصحفيين فــإن لذلك
أنهعندمايفضحالصحفيونالمخالفات،ال
يمكنهممعاقبةالناس.يمكنللصحفيينأن
يسلطواالضوءعلىالمخالفاتفقطويأملون
أنيقومالمجتمعبالباقي،لمعاقبةالمخالفين

أولتغييرالنظامالمخطئ.

برنامج عمل يحتاجه كل صحفي يعمل في االعالم برنامج عمل يحتاجه كل صحفي يعمل في االعالم 

فن التحقيقات فن التحقيقات 
االستقصائية االستقصائية 

من الذي يجب أن نتحرى عنه؟
يجبأنيكونالصحفيونقادرينعلىفضح
االنتهاكاتوالفسادواألنشطةاإلجراميةفي
جميعمجاالتالحياةالعامة،لكنالمجاالت

الرئيسيةتشملمايلي:

الحكومات
إلــى الــمــجــالــسالمحلية وتـــتـــراوحهـــذهمــن
األجنبية. والحكومات الوطنية البرلمانات
الخدمة وموظفو السياسيون يكون أحيانا
العامةفاسدونفعلياويجبفضحهموعزلهم
منمناصبهم.لكنهمغالبامايخفونقرارا
يعجبهم ال قــد الجمهور أن يــعــرفــون ألنــهــم
.قديحتفظونبسريةصفقة القرارات تلك
ألنها أجنبية أخــشــاب مــعشركة أبــرمــوهــا
ستضربالبيئةأوتدمرمنازلالناس.غالباما
الحكوميون والموظفون السياسيون يقضي
وقتاطويالفيمناصبهملدرجةأنهمينسون
أنللجمهورالحقفيمعرفةمايحدث.إذا
انتخبالجمهورالناسلتوليمناصبوفرض
الثروة من أخــرى وأشــكــال عليهمضرائب
ما معرفة في الحق للجمهور فإن إلدارتها،
يفعلونه.يجبأنيعرفالناخبونأيضاحتى
في التصويت كيفية تحديد من يتمكنوا

االنتخاباتالقادمة.

شركات
أن ويجب القانون تخرق الشركات بعض
تتعرضلها.لكنالشركاتعادةماترغب
فيإبقاءأنشطتهاسريةألسبابأخرى.ربما
ــمــال.ربــمــاال ارتــكــبــواخطأأوخــســرواال
يريدونأنيسرقالمنافسونأسرارهمأوال
يريدونأنيعارضالناسمشروعايخططون
له.ومعذلك،حتىالشركاتالخاصةلديها
الشركات الجمهور. تجاه المسؤولية بعض
جزءمنكلمجتمع.وعادةمايستخدمون
ويــأخــذوناألمــوال الطبيعية، الــمــوارد بعض
منالعمالءوالمساهمين،ويوفرونالوظائف
يقدمها التي الخدمات ويستخدمون للناس
جميعدافعيالضرائب.عندماتؤثرأنشطتهم
علىبقيةالمجتمع،يحقللمجتمعمعرفةما

يفعلونه.
علىالرغممنأنالحكوماتوالشركات
يمكنأنتكونفاسدة،إالأنالمجرمين
يتصرفون إنهم ــك. ذل مــن رزقــهــم يكسبون
مثلالعلقاتفيالمجتمع،لذلكيحقللقراء
والمستمعينمعرفةالمزيدعنها.إنمكافحة
بــاألســاس الـــحـــال،هــي الــجــريــمــة،بطبيعة
في لكن القانوني. والنظام الشرطة مهمة
المواردالكافية بعضاألحياناليملكون

والمعلوماتللقيامبوظائفهمبشكلصحيح.
الــقــانــوننفسهمن فــيبعضاألحــيــانيحد
صالحياتهم.أيضا،يمكنللشرطةوالقضاء
لذا فاسدين. يكونا أن األحــيــان بعض في
فإنعلىالصحفيين-مثلكلمواطنملتزم

بالقانون-واجبفضحالمخالفات.
هـــنـــاك،بــالــطــبــع،جــمــيــعأنــــــواعاألفـــــراد
والمنظماتالذينيحبونإخفاءاألشياءالتي
تؤثرعلىالجمهور.قدتحاولمؤسسةخيرية
إخفاءحقيقةأنهاالتقومبعملجيدبالمال
القدم لكرة نــاد يتفاوض قد لها. الممنوح
سرالتحريكأرضهضدرغباتمشجعيه.قد
يبيعالرجلالماءالملونكعالجلكلمرض.
كلهذهاألشياءتحتاجإلىالكشفعنها
حتىيتمكنالجمهورمناتخاذقراربشأن

دعمهمأمال.

بعض المبادئ األساسية
القواعداألساسيةحول نناقشبعض دعونا
إلــى ننتقل أن قــبــل الصحفية التحقيقات

األساليبالعملية.

قيمة األخبار
اإلذاعــة ومحطات الصحف معظم تتلقى
والتلفزيونالكثيرمنالطلباتمنالناس
»للتحقيق«فيبعضالمخالفاتالمزعومة.
أمور الحاالتتكونهذه من فيكثير
أوخدع.لكنيجب أوأكاذيب سخيفة
أنتقضيبعضالوقتفيكلمعلومة،
لتقررماإذاكانتستصنعلتلكالحكاية

أمال.
يــجــبأنتــحــكــمعــلــىجــمــيــعمــواضــيــع
بناءعلىمعاييرما التقاريراالستقصائية
يصنعاألخبار.هلهيجديدة،غيرعادية،
؟ بالناس وتتعلق مهمة لالهتمام، مثيرة
القصةعلى تؤثر األحــيــان،قد فيبعض
للغاية تافهة وتكون فقط واحــد شخص
بحيثالتستحقالمتابعة.تذكرأنلديك
وقتاومـــواردمــحــدودة،لذلكاليمكنك
متابعةكلفكرةقصة.استخدمحكمك

علىاألخبار.

ابق عينيك وأذنيك مفتوحتين
المحتملة. بالقصص اطالع على دائما كن
فيبعضاألحيانيأتيإليكبعضاألشخاص
من فيكثير ولكن النصائح، خــالل من
األحيانيجبأنتكتشفالقصصبنفسك.
تقرأه مما القصة أفكار تأتي أن يمكن
أثناء أوحتىمنفكرةمفاجئة أوتسمعه
تــنــظــيــفأســنــانــكبـــالـــفـــرشـــاة.الــصــحــفــيــون

أدلة أي يدعون ال الجيدون االستقصائيون
قد ألنــهــا يكتبونها تــفــلــت. محتملة قــصــة

تكونمفيدةفيوقتالحق.
استمعإلىاألحاديثالعاديةوالشائعات،في
تعطي الــنــادي. أوفي الــشــارع الحافلة،في
على األولــى الدالئل المبالية غير الكلمات
وجودخطأما،لكنالتكتبأبداقصة
مبنيةفقطعلىحديثسمعتهأوعلىإشاعة.

الحصول على الحقائق
نظراألنالتقاريراالستقصائيةتعنيالتنقيب
عنالحقائقالمخفية،فلنتكونوظيفتك
سهلةمثلاإلبالغعنالمحكمةأواالجتماع
عنك. األشياء إخفاء الناس سيحاول العام.
من ممكن عــدد أكــبــر جمع عليك يجب
الحقائقذاتالصلة،منأكبرعددممكن
مــناألشـــخـــاص.يــجــبأنتــكــونحقائقك

دقيقة،لذاتحققمنهادائما.
نادراماتشبه نتائجدراماتيكية. تتوقع وال
في تراها التي القصص الواقعية الصحافة
األفالم.تحتاجمعظمالتحقيقاتإلىساعات
والكثير الكثير لجمع العمل مــن طويلة
منالتفاصيلالصغيرة.يجبأنتدركأنت
الــوقــت يــتــممنحك ــم ل ومـــحـــرركهـــذا.إذا
أي إجـــراء مــن تتمكن الــكــافــي،فقدال

تحقيقناجح.

اجمع الحقائق معا

بتركيبها قم الحقائق، بجمع تقوم عندما
معاللتأكدمنأنهامنطقية.غالباماتكون
التقاريراالستقصائيةمثلعملبانوراما.في
ببطء القطع.فقط لديكخليطمن البداية
سوفيظهرونكصورة.علىعكسأحجية
لــديــككل لــنيــكــون الــصــورالمقطوعة،
على تتعرف أن عليك الــبــدايــة. فــي القطع

القطعالمفقودةثماذهبوابحثعنها.

تحقق من الحقائق
تذكرأنكتحاولالعثورعلىمعلوماتيرغب
بعضاألشخاصفيإخفائها.لنيساعدوك
فيالتحقيقالخاصبك،لذلكاليمكنك
الخاصةبكمعهم.من الحقائق التحققمن
عن ويبحثون سيعارضونك أنــهــم المحتمل
أخطاءفيكلماتكتبهأوتبثه.إذاقمت
إلى يــأخــذوك أن المحتمل مــا،فمن بخطأ
من التحقق دائــمــا عليك يجب المحكمة.
الحقائقالخاصةبك.خذنصيحةمنأشهر
يسمى مــا االستقصائية، للتحقيقات مثال
بقضيةووترغيت.قامصحفيوواشنطنبوست
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بوبوودواردوكارلبيرنشتاينبالتحقيقفي
الرئيس إلىسقوط النهاية في أدت جريمة
األمريكيريتشاردنيكسون.كانوايعلمون
أنأعداءهمسينتظرونمنهمارتكابخطأ،
لذلكجعلوامنالقاعدةأنهملنيستخدموا
تــأكــيــدهــامــنقبل يــتــم ــم ل أيحقيقةمــا
مصدرين.هذهقاعدةجيدةلمحاولةاتباعها.

ومعذلك،تذكرأنالعديدمناألشخاص
الذينقدتجريمقابالتمعهمحولالفساد
قـــديــكــونــونأنــفــســهــمفــاســديــن.يــكــذب
المجرمون،لذااحذرممايقاللك-وتحقق
أن ويفضل آخــر، معشخص منكالمهم

يكونشخصاتثقبه.

شهادة
عليك يجب الحقائق، جمع إلــى بــاإلضــافــة
هذا الحقائق. هذه لدعم األدلــة أيضاجمع
إلى تقديمك حالة فــي خــاص بشكل مهم
للتحقيق. نتيجة التشهير بتهمة المحكمة
يمكن التي الحقائق فقط المحاكم تقبل
مسجل، بشيء أحدهم أخبرك إذا إثباتها.
للمحكمة، مــالحــظــاتــك إظــهــار يمكنك
الحصول أيضا المفيد من ولكنسيكون
ــرارقــانــونــيمــوقــعمــنــهــم.هـــذانــوع ــ عــلــىإق
تحت تقديمه يتم الــذي القانوني البيان من
القسم.عادةمايتمقبولالمستنداتاألصلية
كــدلــيــل،ولــكــنقــداليــتــمقــبــولالنسخ
الــمــصــورة،مــالــمتكنمدعومةبــأدلــةمن
يختار ال قد الــذي األصلية، النسخة مالك

مساعدتك.

مصادر سرية
عندالتحقيقفيالفسادأواإلساءة،ستلتقي
إذا إال معلومات لــك يقدموا لــن بأشخاص
وعـــدتبــعــدمالــكــشــفعــنهــويــتــهــمأبـــدا.
هذاشائعجدافيالمسائلالجنائية،حيث

يخافالناسمنالتعويض.
يمكنكالموافقةعلىهذهالشروطولكن
المستقبل،قد مــافــي تــذكــر،فــيوقـــت
نفسها المسألة يفحص الذي القاضي يأمر
المصدر هــذا اســم المحكمةبكشف في
إذا القانون تنتهك للمعلومات.سوف السري
رفضتذكرمصدرك،ويمكنأنتذهب

إلىالسجنبتهمةالتزوير.
إذاوعدتبحمايةمصدرسري،فيجبعليك
القيامبذلكحتىيحرركالمصدربنفسهمن
هذاالوعد.لذاإذالمتكنمستعداللذهاب
إلىالسجنلحمايةمصدرما،فالتعدفي
المقاماألول.)للحصولعلىمناقشةكاملة

لهذهالمسألة.

التهديدات
إيــقــافعملك. بمحاولة الــنــاس يــهــددك قــد
ــــأذىجــســديأو قــديــكــونهـــذاتــهــديــداب
تهديدامنقبلشركةللتوقفعناإلعالن
فيصحيفتكأومحطتك.يمكنحتىمن
خاللتهديدغامضأن»تفعلشيئا«لك.ال
يتمتنفيذمعظمالتهديداتأبدا.األشخاص
الذينيجعلونهميدركونأنإيذائكلنيؤدي

إالإلىجعلوضعهمأسوأ.
ــالغالـــمـــحـــررأومــحــامــي ــ ولـــكـــنيــجــبإبـ
الفور. على التهديدات جميع عن منظمتك
القلقمع إلــىمشاركةعــبء هــذا سيؤدي
شــخــصمــوضــوعــي.ســيــكــونأيــضــابمثابة
ــذي حــمــايــةإضــافــيــةإذاكـــانالــشــخــصال
يقومبالتهديديعلمأنهمعرفعام.إذاكان
لديكشاهدعلىالتهديد،فقدتتمكنمن
الحصول بعد النهائية، قصتك في تضمينه

علىالمشورةالقانونية.
تؤديالصحافةاالستقصائيةدائماإلىبعض
النزاعاتغيرالسارة.إذاكنتالتستطيع
التعاملمعالصراع،ابقبعيداعنالصحافة

االستقصائية.

العمل ضمن القانون
في خــاصــة بحقوق الصحفيون يتمتع ال
الفساد. في التحقيق عند حتى القانون،
عـــلـــىعـــكـــسالــــشــــرطــــة،اليــمــكــن
المكالمات إلـــى االســتــمــاع للصحفيين
الهاتفيةألشخاصآخرينأوفتحرسائلهم.
اليمكنللصحفييندخولاألماكنضد

رغبةأيشخص.
ولكن الــقــانــون، إطـــار فــي تعمل أن يجب
أكثرمنذلك،يجبأالتستخدمأيطرق
غيرأخالقيةللحصولعلىالمعلومات.على

سبيلالمثال،يجبأالتتظاهربأنكشخص
يشعرالناسبأنهمملزمونبإعطاءالمعلومات
له،مثلضابطشرطةأومسؤولحكومي.

عليك يتعين حــــاالتال هــنــاك ــــك، ذل ــع ومـ
أنــكصحفيعندجمع الــنــاس إخــبــار فيها
المعلومات.سنناقشهؤالءفيالفصلالتالي.
األمــور حــول أيشكوك لديك إذاكانت
أومحامي مــحــررك فــاســتــشــر الــقــانــونــيــة،

مؤسستك.

الملخص :
1-الصحافةاالستقصائيةضروريةلكشف

القصصالمهمةالتييريدالناسإخفاءها
جميع إلى االستقصائيون الصحفيون يحتاج

مهاراتإعدادالتقاريرالعامة،وخاصة:
2-عقلمتيقظللتعرفعلىأفكارالقصة
والحقائقالمهمةالتييحاولالناسإخفاءها

وتقديم المالحظات لتدوين منظم عقل -3
المعلوماتوتناسبالكثيرمنالحقائقمعا
4-الصبرلمواصلةالبحثعنالمعلومات

٥-اتصاالتجيدةفيجميعأنحاءالمجتمع
األشــخــاص تــهــديــدات لتحمل الشجاعة -٦

الذينتحققمعهم
يجب المعلومات، تجميع إلى باإلضافة -7
حالة فــي الداعمة األدلـــة جمع أيضا عليك

الطعنفيقصتك
المعلومات مــصــادر حماية عليك يجب -٨

السرية
لديك كــان إذا دائــمــا محاميا استشر -9
امــورقانونيةماتفعلهأو أيمخاوفبشأن

تكتبه
10تــحــقــقجــيــدامــنكــلمــاتــفــعــلــه،من
التي الطريقة إلــى تجمعها التي المعلومات

تكتببهاقصتكالنهائية.

٭ فاروق مصطفی 

ــادرفــراشــيمن ــااغـ كــلصــبــاحوان
نافذة على طــرق ياتيني الــنــوم غــرفــة
طائر ، الحديقة على المطلة الصالة
اسودينقرالزجاجيصطدمبهيضربه
بجناحيه،طائريشبهالزرزورولكنه
الغراب من اصغر انــه اال منه اكبر
و ذلــك اجهل ؟ العقعق هلهوطائر
ربماغابيومااويومينولكنهيعيد
الــكــرةفــيالــيــومالــثــالــثمـــاذايريد
ام ســـارا خــبــرا لــي ايحمل ينبئني ان
خبرايقطرمنهالحزنولماذايضرب
بـــالـــذاتنــفــسالــجــزءمــنالـــزجـــاجو
لهاذا يصدرنفساالصـــوات،وهل
عالقةبقصيدة)الغراب(ل)ادغاراالن
بو(تلكالقصيدةالتياحبهاوالزمتها
التيتتكررمنمقطعالىاخر»هذا
فقطوليسشيءاخــر«اسمعادغار

قائال:
»سمعتقرعاكاناقوىمنهقبل
الريبقلتانهشيءعلىنافذتي

فــألنــظــرنمــنهــنــاكواكشفنسر
هذا

وليهدأنوجيبقلبيلحظةوليكشفن
السرهذا

الريحثم:ليسشيءاخر«
غــراببوزارهمنتصفالليلولكن

لــونــه طـــائـــريطــائــرصــبــاحــياالان
يــنــاقــضلـــونالــصــبــاحوربــمــاغــراب
فحط تعب او طريقه اضــاع الشاعر
فوقاحدىاالشجارومعقدمةالصباح
كتاب عــن باحثا بجناحيه يــدفــدف
المنسية الحكم الدائرحول صاحبه
)الحمىالمسماة ويعيدنيالىحياته
ــاة(والـــىحــكــايــاتصــديــقــاتــه: حــي
انابيل و ، مــوريــال ، انــي ، هيالنه
الطائر مجيء يــؤول قلبي ربما و لي
فيتذكيريانالمراةالتياقيملها
اليوميةعليبعدمنسيانهاو مدائحي
ارسالمديحهاالصباحيفهيتضجر
وتملمناالنتظار.انتايهاالطائر
توقظنيولناسمحللقلقانيغزوهاو
لكنهلمامضىمضى؟العلننّ
خال و الغمائم عبرتني لقد هزيمتي
انني اال امطارها رسائل من بريدها
استجديمعجمكلماتيلكنهيضن
عليويحجبعنياقواتهفاذالماقم
لهامدائحيواشيدبفضائلهافالريح
فياذنمنتلقيوشوشاتهاالعبارة،
لقداقام)بو(وشيدقبابكلماتهو
غناهالصديقاتهالالتيتوسلحبهنو
استعطىعطفهنواستمرعطشهلهن
،ارادانيبلذلكفيقصصهالخارقة
وحكاياتهالهاذيةوجرحقلبهوبدمه
خطاشعارهلهنيقول:»اننانحتفظ
لالنبعطشاليروى،وهولميدلنا

علىالينابيعالبللوريةالتيتهدئفيها
غليلناهذاالعطشميزةخلودنا،تلك
يسلمنا ال الــتــي االنخطافية ــراح االفــ
وســيــطــاهــاالــقــصــيــدةاوالــمــوســيــقــى
« منها غامضة قصيرة ومــضــات اال
دارها شرفة من هبطت التي السيدة
االمطار ــل واب تحت تمشي شرعت و
ــانالــوقــتصــبــاحــاوعند وهــلكـ
ذاكتنبأالصباحبذلكوارسلطائره
خلفها أأمشي الــزجــاج يضرب النقار
باوصابهما المثقلتين قــدمــي اجــر و
نــفــســيعلى ــرك ــ اتـ ام ــمــتــراكــمــة ال
استجدي و استرخي المصطبة هــذه
الشتاءو يزنرنيقر ياتي، الــذيال
يجمدنيبردهالقارسواحتضركما
احتضر)ادغار(علىمصطبةفيمدينة
عــابــرون اكتشفه عندما )بــالــتــيــمــور(
التيكان المصطبة بالحــراكعلى
يجلسعليهاوكانفيحالةغيبوبة.
هلاعيدحكايةهذاالشاعروعشقه
يتوله اللواتيكان الصبويللسيدات
»انتابته وهناكمنوصفموته بهن
اي ثمرعشةفيجسده عدةرجفات
عــصــفــوررعـــبدخـــلالــغــرفــةوصفق
النقار الطائر ينبئني هــل بجناحيه«
اننيساتلقىرسالةولكنايةرسالة
؟لكنيبدوانالريحتاخرتوهاتيك
الكلماتسقطتمنغيررحمةمن

البريدالمنتظرمذاسابيعمضين..

االن ادغار والطير االسوداالن ادغار والطير االسود
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-االسمالثالثيواللقب:عبداللطيفعمران
عليبندرعلي)بندراوغلو(.

-منمواليد1937فيقضاءطوزخورماتو
كركوك لمحافظة تابعة كــانــت والــتــي

آنذاك.
والمتوسطة االبــتــدائــيــة دراســتــه اكــمــل -

والثانويةفينفسالقضاء
الــصــنــاعــي ــتـــدريـــب الـ مــعــهــد فـــي -درس
حاليا( النفط )معهد الشمال نفط لشركة
فيكركوكولميكملدراسته،اذفصل
السبابسياسيةعام19٥٦وذلكالحتضانه

الفكراليساري.
-فــيعــام19٦4غـــادرالــعــراقعــنطريق
الشمالالىبلغارياثماستقرفترةمنالزمن
وعمل جيكسلوفاكيا - ــراغ ب مدينة فــي
فيمجالالصحافةواالذاعةفيفترةبقائه

بالمهجرثمغادرهاالىلبنان.

ــعــراقســرا، -فــيعـــام19٦٥عـــادالـــىال
17 انقالب حتى الحرة االعمال في وعمل
تموز19٦٨،وقامبتشكيلحركةمععدد
حركة باسم التركمان، ادبـــاء مــن قليل
ما الــى لينخرطوا التركمان، التقدميون
يسمىبالجبهةالقوميةالتقدميةوالتيضمت
السياسيةوالشخصيات عــددامناالحــزاب
عليهم انقلب ما ولكنسرعان المستقلة،
الحزبالحاكم)حزبالبعث(وقامبتصفية

قاداتهاوكوادرها.
للتركمان الثقافية الحقوق اعالن وعند -
فيالعراقعام1970،عينبندراوغلولفترة
وجيزةمديرالالرشادفيالمنطقةالشمالية.
-ثمتولىادارةمديريةالثقافةالتركمانية
التابعةلوزارةالثقافةفضالعنتعينهمشرفا

علىجريدة)يورد(.
-ثمتولىاالشــرافورئاسةتحريرجريدة
التقاعد على احالته حتى 1972 عام يــورد

عام1999حسبرغبته.
ليتولى اوغلو بندر -وفــيعــام2001عــاد
يــوردمرةاخــرىحتى رئاسةتحريرجريدة
توقفهاعنالصدوربعداحتاللالعراقفي

نيسانعام2003.
التركمانية الثقافة مــديــريــة خــالل مــن -
والتابعةلوزارةالثقافةقامباصداراكثرمن
الشعراء لعشرات بالتركمانية 1٨٥كتابا

واالدباءالتركمان.
-فيعام1970اسساتحادادباءالتركمان
فيالعراق،وفيعام1972تولىبندراوغلو
ســكــرتــاريــةتــحــريــرمــجــلــةصـــوتاالتــحــاد
)بــيــرلــيــكســـهســـى(والـــتـــيكــانــتتــصــدر
باللغتين الــتــركــمــان ــاء ادبـ اتــحــاد مــنقبل
التركمانيةوالعربيةحتىتشكيلمكتب
الثقافةالتركمانيةفياالتحادالعاملالدباء

وكتابالعراقعام19٨4.
الثقافة مكتب امــانــة اوغــلــو بندر تولى -
التركمانية،اضافةالىسكرتاريةتحرير

مجلةصوتاالتحاد)بيرليكسهسى(.
لالدباء الــعــام االمــيــن نائب منصب -شغل
ــةالـــــىشــغــل ــافــ ــــاالضــ ــابالــــعــــراقب ــ ــت وكــ
الثقافية للشؤون العام االمين نائب منصب
ــاء ــالدب ــادالـــعـــامل ــحـ الــتــركــمــانــيــةفـــياالتـ

وكتابالعراق.
-هــوشــاعــروكــاتــبوصــحــفــيومــتــرجــم
ويلقب واالذريـــة والعربية التركية باللغات

بسفيرالثقافةالتركمانية.
نظامي معهد فــي العلمية اللجنة عضو -
التابعالكاديميةالعلومالقوميةاالذربيجانية

منذعام1992.
-حاصلعلىشهادةالدكتوراهالفخريةفي
االدابواللغةمنجامعةباكو–جمهورية

اذربيجانالسوفيتيةعام1992.
لجائزة الدولية التحكيمية اللجنة -عضو

الشاعرمحمدسليمانفضوليالبغدادي.
-اصدر٥2كتابابالتركيةوالتركمانية
والــعــربــيــةواالذريــــةفــيالشعروالــدراســات

األدبية.
-الفمعجم)تركي–عربي(باربعةاجزاء
مشاركةمع)الدكتورابراهيمالداقوقيو
محمدخورشيدداقوقلو(عام19٨1وصدر
الثقافة وزارة منشورات ضمن من المعجم

واالعالمالعراقية.
-الفاولمعجم)اذري-عربي(فيجمهورية

أذربيجان.
-ترجماكثرمن70كراساوكتابامن

العربيةالىالتركيةوبالعكس.
ــدر11كــتــابــابــالــلــغــةالــعــربــيــةفي -اصــ
مــجــاالتالــتــاريــخاالدبـــيوالــتــراجــموالشعر
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االديب والمترجم والصحفي االديب والمترجم والصحفي 

عبداللطيف بندر اوغلوعبداللطيف بندر اوغلو

والتراثالشعبيوالدراسات.
ــنالـــمـــؤتـــمـــرات ــعـــديـــدمــ ــاركفــــيالـ ــ -شــ
كانت والتي الدولية االدبية والمهرجانات
ــقــامفـــيالــجــمــهــوريــاتالــتــركــمــانــيــةفي ت
نتاجاته من بعضا ونشر السوفيتي االتحاد

االدبيةفيصحفها.
-حصلعلىوسامذهبيمننقابةالصحفيين

العراقيينعام1992.
-فيعام199٥شغلمنصبمديروكالة
بــغــدادلمدة انــبــاءاالنــاضــولالتركيةفــي
الثاني تشرين )لغاية ســنــوات 7 مــن اكثر

.)2003
في خبير منصب شغل 2001 عــام فــي -
الــخــارجــيــة وزارة فـــي الــتــركــيــة ــؤون ــشـ الـ
العراقيةلغايةنيسان2003واحتاللالعراق.
مثقفا 12 ــع مـ ــس اســ 200٥ ــام عــ ــي فـ -
في التركمانية الثقافة جمعية تركمانيا

بغداد.
-وفينفسالعامعينمستشاراثقافيافي
الجمهورية لرئيس الجمهورية رئاسة ديــوان

الراحلجاللطالباني.
ــرا وزي و200٨عين ــوام200٦ اعـ وبــيــن -
للدولةلشؤونالتركمانفيحكومةاقليم

كردستان.
-فينيسانعام200٦اصدرالعدداالول
والتي المستقلة الثقافية يـــورد( )مجلة مــن

استمرتبالصدور12عددالغايةوفاته.
االجــلفي وافـــاه بتاريخ2شباط200٨ -
احدىمستشفياتعمانباالردنوذلكاثناء
اجراءعمليةجراحيةللقلبودفنفيمقبرة
واديالسالمبالنجفاالشرف،رحمهالله.

من مؤلفاته المطبوعة :
1-عراقتوركمنأدبياتىيولوندابيرآديم،

)دراسةباللغةالتركية(،بغداد19٦2.
شــارقــيــســى،)مــجــمــوعــةشعرية 2-گــونــش

باللغةالتركية(،بغداد19٦9.
3-توركمنشاعرىفضوليبياتلى،)دراسة

باللغةالتركية(،بغداد1971.
4-يوردطوپراغى،)مجموعةشعريةباللغة

التركية(انقره1971
٥-ناظمحكمتشاعراالنسانيةوالحرية،

)دراسةباللغةالعربية(بغداد1971.
)دراســـة ــورة، ــث ال عـــراق فــي التركمان -٦

باللغةالعربية(بغداد1973.
)دراســة البغدادي، نسيمي الدين عماد -7

باللغةالتركية(بغداد1973.
باللغة شعرية )ملجمة بابا، گورگور -٨

التركية(بغداد1973.
9-دوغوانسانلرى،)مجموعةشعريةباللغة

التركية(بغداد197٥.
10-اشعارصمدوورغون،)قصائدمترجمة

منالتركيةالىالعربية(موسكو197٦.
)مجموعة أزگــيــســى، گورجينلرين -11

شعريةباللغةالتركية(انقره197٦.
لغوية )دراســـة ديــلــى، 12-عــراقتوركمن

باللغةالتركية(بغداد1977.
باللغة شــعــريــة )مــجــمــوعــة قــرنــفــيــل، -13

التركية(باكو1977.
التركي الشعر مــن مختارة قصائد -14
المعاصر،)ترجمةمنالتركيةالىالعربية(

الكويت197٨.
1٥-چيغليقويارا،)مجموعةشعريةباللغة

التركية(بغداد1979.
)قــصــائــدمترجمةمن الــبــحــر، عـــروق -1٦

التركيةالىالعربية(بغداد19٨0.
ج1 عــــربــــي(، – ــــركــــي )ت ــامــــوس قــ -17

بالمشاركة،بغداد19٨1
ج2 عــــربــــي(، – ــــركــــي )ت ــامــــوس قــ -1٨

بالمشاركة،بيروت19٨1
ج3 عــــربــــي(، – ــــركــــي )ت ــامــــوس قــ -19

بالمشاركة،بيروت19٨2
ج4 عــــربــــي(، – ــــركــــي )ت ــامــــوس قــ -20

بالمشاركة،بيروت19٨2
21-يانارداغالردانپوسكورهنيلديزالر،
بغداد الــتــركــيــة( باللغة شعرية )مجموعة

.19٨3
التركي الــشــعــر فــي ــة ــي اول ــارات ــ اشـ -22

)دراسةباللغةالعربية(بغداد19٨3.
23-صاواششعرلرى،)قصائدمترجمةمن

اللغةالعربيةالىالتركية(بغداد19٨٦.
چيرپينير گوگسينده نين گيجه -24
ــمــالر،)مــجــمــوعــةشــعــريــةبــالــلــغــة ــري ــدي ــل ــي ي

التركية(بغداد19٨٦.

و .... ئــــــونــــــدر حـــســـيـــن صـــــــــدام -2٥
ــيـــاســـيبــالــلــغــة ســـيـــمـــكـــگـــه،)كـــتـــابسـ

التركية(،بالمشاركة،بغداد19٨٦.
باللغة )دراســــــة شـــعـــرى، أذربـــيـــجـــان -2٦

التركية(،بغداد19٨7.
شعرية )مجموعة چيرپينتلرى، يــورك -27

باللغةالتركية(،انقرة19٨7.
2٨-اتاسوزلريميز،)دراسةباللغةالتركية
حولاالمثالالشعبيةالتركمانية(ج1وج2،

بغداد19٨٨.
بير تاريخينه أدبياتى توركمن عــراق -29
بــغــداد الــتــركــيــة( باللغة )دراســــة بــاقــيــش،

.19٨9
30-نبيخزرىسيجيلميششعرلر،)اعداد

وتحقيقباللغةالتركية(،بغداد19٨9.
31-شعراءمنالعراق،)قصائدمترجمةمن

التركيةالىالعربية(،بغداد19٨9.
باللغة )دراســــة زاده، وهـــاب بختيار -32

التركية(بغداد19٨9.
ياغاجاغينى، اونوتموششدو 33-كوكلر
باكو الــتــركــيــة( باللغة شعرية )مجموعة

.1991
چيرپييور،)مجموعة قــانــات م ئــوزلــه -34

شعريةباللغةالتركية(بغداد1992.
ئورنه فولكلوروندان توركمن عراق -3٥
كلر،)دراسةباللغةالتركية،بغداد1993.
العربية والــقــصــائــد ــقــاد االعــت مــطــلــع -3٦
للشاعرفضوليالبغدادي،)دراسةومراجعة

باللغةالعربية(،بغداد1994.
تأليف فولكلورو، توركمن عراقده -37
باللغة )اعـــداد باشاييف غضنفر الدكتور

التركية(،بغداد199٥.
3٨-ستسنواتعلىضفافدجلة،)ترجمة
مناللغةالتركيةالىالعربية(بغداد199٦.
39-ئهلچينآدنايلدنصونرا،)مجموعة

شعريةباللغةالتركية(بغداد199٦.
اوزبكستان، اذربــيــجــان، الــى نــظــرة -40
كازاخستان،وقيرغيزستان،)دراسةباللغة

العربية،بغداد1997.
شعرية )مجموعة ك، ده صونا يولون -41

باللغةالتركية(،باكو2001.
يارهسى،)مجموعة 42-گيجننكانايان

شعريةباللغةالتركية(كركوك2003.

المصدر:
اوكانعبداللطيفبندراوغلو
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* أبو مصطفى االربيلي 

بــديــهــييعتبرالــكــاتــبالــكــرديفــرهــاد
ــذي وال الشيق القلم أصــحــاب مــن  جميل
عندمايخطبقلمهفأنهيكتبمنصميم
ماكتبه على المتلقي يطلع حينما القلب
فإنمايعيشالحالةالتيوصفهاالنكتابته
دقيقةوتنقلالحدثكماهي،وبديهيأن
وفي الجيدين الــقــراء من فرهاد الكاتب
واقول المواقف انااحسدهفيبعض عمر
لهكيفتقرأهذهالرواياتأوقصصأو
قرأتهسيرذاتيةلشخصيات،والمعجبانا
التي الكتب يقرأ مستمرة بصورة أنــه به
ثم ومن جيدا بقراءتها يقوم حديثا تصدر
ذلك، احتاج إذا لها، ونقده بتقييمه يقوم
التي الكتب من العشرات لديه وهكذا
الجانب، هــذا في متميز فهو عنها كتب
وفــضــالعـــنذلـــكيــكــتــبالــشــعــروالــنــثــر
واقترحت الكتابة في الشيق أسلوبه ولــه
عليهأنيجمعكلماكتبهعنالكتاب
الكردوجمعهفيكتابواحدسيكون
والمؤلفين، الكتاب لمعرفة للقراء سهل
وفضالعنذلكانالكاتبمتابعلكل
الــكــتــابالــكــردوكــتــبعــنأكــثــرهــم
فهوالموسوعةفيمتابعةالمجددينلكن
يمتلكمالحظةواحدةطلبتمنههلتقرأ
كــلشــيءقــاللــيكــالانــياخــتــارفقط
وهنالككتاب المستويات اصحاب الذين
ليسوابالمستوىفلذلكتراهيهتمبالمؤلفين
يوميا التقيه وانـــا والمتميزين، الجيدين
فهويمتلكأسلوبحوارذومستوىلمثقف
كبير،وقدبادربنشركتاباتهفيموقعه
بكتابة يقوم تصدر التي الكتب وخاصة
دعم في يساهم وقــد ونقد وتقييم تعريف
قدراتالمؤلفينكتابيا.وعنأهمالنصائح
لكتابةمراجعةوعنتجربتكقال...الهدف

منالمراجعةهوتقييمشيءماأوالحكم
يوم. األشياءكل نحننحكمعلى عليه.
موسيقية فرقة لديك المثال، سبيل على
تحب وأنـــت مفضل، تلفزيوني برنامج أو
ســوبــرمــاركــتأكــثــرمــمــاتــحــباآلخـــر.
هذهأحكام.عندماتكتبمراجعة،فإن
وظيفتكهيإبداءرأيكأوحكمكودعمه.
تقديم خـــالل مــن بــذلــك الــقــيــام يمكنك

األسبابواألدلة.
إليه أواستمع أوشاهده العمل اقــرأ -1
أكثرمنمرة،فيالمرةاألولىالتيتقرأ
فيهاأوتشاهدشيئاما،احصلعلىفكرة
عامةعنالعمل.ثمفكرفينقاطقوتها
اقــرأهــاأوشــاهــدهــامــرةأخــرى وضعفها.
لتأكيدانطباعاتكاألولى.هذهالمرة،دون
مالحظاتدقيقة.كنمستعدالتغييررأيك

إلى ترشدك الفاحصة النظرة كانت إذا
اتجاهمختلف.

2-تــوفــيــرالــمــعــلــومــاتاألســاســيــة،أخبر
القراءبالعنوانالكاملللعملواسممؤلفه
النشر وتاريخ الناشر بتوفير أومنشئه.قم
والمعلوماتاألخرىحولوقتإنشاءالقطعة
العثور المشاهدين أو للقراء يمكن وأيــن
عليها.تحققمنالحقائقالخاصةبك.يجب

أنتكونالتفاصيلفيالمراجعةدقيقة.
3-افهمجمهوركتظهرالتعليقاتفيجميع
المنشورات في ستجدها األمــاكــن. ــواع أن
المحليةوالوطنية،عبراإلنترنت،وكذلك
فـــيالـــمـــجـــالتالــمــتــخــصــصــةوالـــنـــشـــرات
ابحثفياألماكن اإلخباريةفياألحياء.
التيترغبفينشرتعليقك،واكتبوفقا
لها.فكرفيماتريدشرحه.سيحتاجالقراء

الكاتب الكردي فرهاد جميل الكاتب الكردي فرهاد جميل 
قال:  ))  المطالعة عندي كل شيء...((

*  رزكارشواني
ــورديالـــراحـــل ــكــ ــ -الــفــنــانال
ــيــن ــلـــيمــــنالــمــطــرب حــســيــنعـ
ــروادالـــذياستطاع ــ الــكــوردال
ــواضــحــة ال بــصــمــاتــه يـــتـــرك أن
الكوردية المقامات مجال في
التي الشجية واالغــانــي األصيلة
في الــكــوردي الجمهور أطربت
الكامل أســمــه .. كــوردســتــان
)حــســيــنعــلــيعـــلـــوانمــحــمــود
زندي(،وكانيدعىب)حسين
أسم ــى ال نسبة عليكــورجــي(
ــيكــانــتتــســمــىب جــدتــهالــت
ولهشقيق نايف( بنت )كورجى
الفنان ولــد .. وشقيقتان واحـــد
في 192٥ ســنــة عــلــي حــســيــن
قرية)زندماليوسف(المعروف
بــيــك( دارا )حــفــتــغــار ب حــالــيــا
لمحافظة التابعة داقــوق بناحية
ــومـــنعــشــيــرة كـــركـــوك،وهــ
طفولتهكــان مــنــذ .. ــداودي ــ الـ
المقامات ويعشق الــغــنــاء يــهــوي

الكورديةمنهامقامات)اللهويسيوقتاروخاوكر(..وتعلمالمقاماتمنالفنانينالرواد
أمثال)عليمردانوعبداللهسعيدكركوكيوشكرجيران(وأدىالعشراتمناالغاني
والمقاماتالكورديةفيالحفالتواالذاعةالكوردية،وكانلهعالقاتحميمةمعأغلب
الفنانينالكوردمنهم)عليمردانوحسنزيرهكوصالحداودهواحمدداودهوشكر
خياطوشمالصائبوشكرجيرانوشيخمحمودكرميانيوسيدمحيالدينكويستاني
وطاهرتوفيقورســولكــرديومحمدعــارفجــزراويوآخـــرون(..وفــيأغلبالجلسات
والحفالتالتيكانتتقامكانالفنانالراحلحسينعلييشاركجلساتهموحفالتهم
ويغنيمعهمالمقاماتوالبستاتالغنائية..فيعام19٥3تزوجالفنانحسينعليورزق
بثالثةأوالدوهمجمالوكمالونوزاد،وفيعام19٥٨سجللالذاعةالكورديةببغداد
مجموعةأغانيهمنها)وهكقومرىسهربالمشينه(،)ريزهبهريزه(،)دانهدانه(،)تهنكه(
وفيذلكالوقتلميكنهناكجهازتسجيلفياالذاعةبلكانتاالغانيتذاعمباشرة،
حيثاستطاعبعدذلكانيسجل)4٦(أغنيةومقاماتكوردية،ومنثمسجلأغانيه
فيالتلفزيون..وهكذااستمرالفنانحسينعليفيعطاؤهالفنيواحياءالكثيرمن

الحفالتوالمهرجاناتبانحاءالعراقوباالخصالمدنالكوردستانية..
وفيالثمانينياتمنالقرنالمنصرمأصيببمرضالسكرمماأثرعلىنظرهالىأنفقد
بصرهعام1990،وفيظهيرةيوم1991/7/1٨توقفقلبهعنالنبضليودعدنياالفنووري
الثرىبمقبرةالشيخمعروفالكرخيببغداد،رحماللهالفقيدالفنانحسينعليالذي

تركارثاكبيرافيالمقاماتالكورديةاألصيلة.

العامونإلىمعلوماتأساسيةأكثرمن
قراءالمنشورالذييستهدفالخبراء.

4-اتــخــذواموقفا،اذكــررأيــكفي
أن يمكن بتقييمه. تقوم الــذي العمل
أو إيجابية أو سلبية مراجعتك تكون
الــرأي مختلطة.مهمتكهــيدعــمهــذا
بــالــتــفــاصــيــلواألدلــــــة.حــتــىلـــواختلف
القراءمعك،فهمبحاجةلمعرفةكيف

توصلتإلىاستنتاجاتك.
٥-اشرحكيفتحكمعلىالعمل

حددالمعاييرالتيستستخدمهاللحكم
الفيلم.قد أو العرض أو علىالكتاب
تحتوي عندما تنجح الــروايــة أن تعتقد
علىشخصياتتهتمبهاوحبكةتجعلك
القراءة.اذكرهذه ترغبفيمواصلة

المعاييرحتىيفهمالقراءماتعتقده.
ــةلــدعــممــعــايــيــرك،ادعــم ٦-قـــدمأدلـ
ــاف أحــكــامــكبــاالقــتــبــاســاتأواألوصـ
المصادر استشر العمل. مــن لمشاهد
الخارجيةأيضا.هلاتفقالنقاداآلخرون
معرأيكفيهذاالعمل؟قدترغبفي
ذكــرهــذهالــمــراجــعــاتأيــضــا.تأكد
الكتاب بأعمال االستشهاد من دائما
تــم إذا بــشــكــلصـــحـــيـــح، اآلخــــريــــن

استخدامها.
ــاتهــذا ــطـــالحـ ــعـــرفعــلــىاصـ 7-تـ
الفن أو الكتابة مــن نــوع الــنــوعكــل
لــهعــنــاصــرمـــحـــددة.يــجــبأنيكون
للغموضتشويق،بينمايجبأنتحتوي
أنها تعتقد شخصيات على الرومانسية
في البعض.ضع بعضها إلــى ستنجذب
الموضوعوالبنيةوالشخصيات اعتبارك
واإلعدادوالحواروالعواملاألخرىذات
الصلة.افهمهذهاالتفاقياتوأخذهافي

االعتباركجزءمنمعاييرك.
٨-قارنوثبتالتباين

يمكنأنتكونالمقارنةطريقةرائعة
لتطويرتقييمك.لنفترضأنكتدعيأن
رائــع. أصلي حــوار على يحتوي الفيلم
أظهرذلكمنخاللمشاركةحوارمن
فيلمآخربهحوارصلبأوكليشيه.

استخدمالتباينإلثباتوجهةنظرك.
بلكما سلبية مواضيع تلخص ال -9
يــلــي:لــلــكــتــبواألفـــــــالموالـــبـــرامـــج
ونهايات. ووسيطات بدايات التلفزيونية
يــقــرأالــنــاسويــشــاهــدونهــذهاألعــمــال
يحدث. ما معرفة يريدون ألنهم جزئيا
دعهميستمتعونبقصصهم.قدمفكرة
وبــصــورةموضوعية يــحــدث. عــامــةعما

ودقيقةومنطقيةدونانحيازالحد.

في الذكرى السنوية ال في الذكرى السنوية ال 3131 لرحيله لرحيله
المطرب الراحل حسين علي  المطرب الراحل حسين علي  

عطاء كبير للفن الكوردي األصيلعطاء كبير للفن الكوردي األصيل
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الهزلية شكبير مــســرحــيــات ــی اولـ وهـــي
رائعة هزلية مسرحية وهــي الكوميدية
توائم اربعة لوجود وذلــك االخــطــاء ..تــبــدا

متشابهيينتمامافياحداثالمسرحية..
اللتوأمانانتيفولسالسرقوسيواالفسوسي
السرقوسي درومــيــو التوٱمان وخــادمــهــمــا
لوحات فيها مسرحية ..وهــي واالفسوسي
الــعــراقوالفي رائعةلميمثلقطالفي
..ارجــوانيوفق كوردستانحسبعلمي
هذه يمثل ان المسرحية الفرق احــد الله
المسرحيةعلیخشبةالمسرحانكانت
مازالتلمتمثل..سواءباللغةالكورديةاو

باللغةالعربية.


الشخصيات الرئيسية فيالمسرحية
1-ايــجــون..تــاجــرمــنالــســرقــوسووالــد
التوأمينانتيفولسالسرقوسيواالفسوسي
انتيفولس الــتــوأمــيــن ــدة ــ والـ ۲-ايميليا:

السرقوسيواالفسوسي
..دروميوالسرقوسي التوأمان ۳-الخادمان

واالفسوسي
4-سولینوس:دوقافسوس

٥-ادريانازوجةانتيفولساالفسوسي
٦-لوسيانا:اختادريانا

۷-بلتازار:صديقانتيفولساالفسوسي
۸-البغية

9-راهبةالدير


احداث المسرحية
تــدورمعظماحــداثالمسرحيةفيدوقية

افسوس.

ملخص المسرحية
ايجونتاجرمنسرقوسوعاشحياةهانئة
الله ورزقــهــمــا ايميليا زوجــتــه مــع سعيدة

توأمينمتشابهيناليمكنالتمييزبينهما
االباالسموفينفسذلكالوقتوبالدقيقة
وضعتامرآةفقيرةتوأمينمتشابهينايضا
ولما باالسم اال بينهما التمييز يمكن ال
ابتاعهما فقد جــدا فقيرا ابوهما كــان

ايجونالتاجرليكوناخادميولديه..
وقبيلدخولايجونالسرقوسيالیدوقية
افسوسكانقداصدردوقافسوسامرا
باعدامايسرقوسييدخلاراضيافسوس
اويدفعالفماركاتافسوسيفديةله
السرقوسي تاجر ايجون علی قبض ..لــذا
الذيدخلاراضيدوقيةافسوسبحثاعن
يقصقصته وبــدأ المفقودين توأميه احد

لسولينوسدوقافسوس
فقالله..كانتليامرآةرائعةماكان
يسعدهاســوايوســویجــواريفقدعشت
معهافيهناءةونمتثروتنابفضلرحالتي
وبسبب ابــيــدانــوم ــی ال الموفقة الكثيرة
ظروفخارجعنارادتيلماستطعاناعود
الیسرقوسفماكانتمنزوجتيالوفية
بــي.. لحاقها امــر لتدبر بنفسها شــرعــت
وسرعانماوصلتآمنةالیحيثكنت
اصبحت حتی طويال هناك تمكث ولــم
جميلينكال سمينين البنين سعيدة امــا
منهمايشبهاآلخربحيثاليمكنتميز
بينهمااالباسميهماوفينفسالوقتولدت
فابتعتهما متشابهين توٱمين فقيرة امــرآة
ليكوناخادميولدي..وبعدفترةمنحمل
لنعود تلحعلي زوجتي بــدات التوائم هذه
مني رضا غير وعلی وطنناسرقوس الی
قبلتولالسفسرعانماركبناالسفينة
وابتعدنافرسخاعنابيدامنومفانالضوء
الغامضالذيجاءتبهالسماءلميكشف
لنفوسناالمفزعةاالعنيقينبموتسريع
وهذاماكانفلميكنهناكمناصمن

ذلكفقدالتمسالبحارةبزورقناوتركوا
لناالسفينةعلیشفاالغرق..ومناشفاق
توأميهاربطتهفي زوجتيعلیواحــدمن
قلعمهملصغيركهذاالذييعدهالبحارة
للعواصفوشــدتالیطرفهاآلخــرواحد
اهتممت ..بينما الخادمين التوأمين مــن
اناباناقوملآلخربمثلماقامتهيبه
..فلماانتهیامرالصغاراخذتاناوروجتي
كالفيطرفمنطرفيالشراعيتحكم
فيسيرناالتيارمحمولينصوبكوزس
كماظننا..وسكنتمياهالبحرواستبينا
عنبعدسفينتينتتجهصوبناواحــدةمن
كــــوزث..واآلخــــرمــنابـــيـــدورسولكن
قــبــلانتــصــالصــادفــتــنــاصــخــرةضخمة
فارتطمنابهافيعنففانشقتمنوسطه
وهكذا بــه استعنا الــذي المركب هــذا
السفينة طرف حمله ما ان افترقنا..يبدو
الذيكانتعليهالمسكينةقدخفوزنه
فاندفعمعالريحوعلیمرآیمناالتقطهم
نعتقد فيما منكوزنث صيادون الثالثة
وبعدمدةادركنانحنسفينةاخریرحبوا
واتجهواصوب والعافية االمن ترحيب بنا

موطنهم.
امـــاابــنــياحـــدالــتــوأمــيــنالـــذياحتفظت
يلح الثامنةعشرة بــهفقداخــذوهــوفــي
بــالــســؤالعــناخــيــهويــلــحعــلــيكــيادع
في ليرافقه اخــاه فقد مثله وهــو خــادمــه
البحثعنه..وكاناندفعنيشوقلرؤيته
)اي اصــيــاف خمسة فامضيت انـــاجـــازف
خمسســنــوات(فــيبــالدالــيــونــانمتجوال
بي جــاء ثم اختراقا آسيا حــدود مخترقا
الشاطيءصوببالديفقدمتافسوس.

افسوس لــدوق قصته تمام ايجون اكمل
الذيقررانيعدمهانلميدفعالكفالة!

فمااخبارالتوامينالسرقوسيينفيرحلة

مسرحية مسرحية 
) كوميديا االخطاء() كوميديا االخطاء(

     وريا كركوكي                                     

البحثعناخويهما..
ويـــبـــداالــمــخــالــطــاتوالـــمـــفـــارقـــاتبــوصــول
انــتــيــفــولــسالــســرقــوســيوخـــادمـــهدرومـــيـــو
السرقوسيالیدوقيةافسوس..حيثيظنهما
زوجة حتی افسوس من انهما افسوس اهل
لوسيانا واخته ادريانا االفسآسي انتيفولس
االفسوسي هو السرقوسي انتيفولس يظنون
ــغــداء ويــعــاتــبــونــهعــلــیتــاخــيــرهلــحــضــورال
انتيفولس الحقيقي زوجــه يحضر ..وعندما
االفسوسيوخادمهاالفسوسييغلقوناالبواب
البغية الی بلتازار دونهمويذهبهووضيفه

وياكلونالغداءعندها.
ويعطيالصائغانجيلوالعقدخطاالنتيفولس
السرقوسيالذييتوهمانهذهالمدينةمدينة
السحرةلذاقررالفرارمنههووخادمهالذي

اخافتهلوسيخادمةادرياناالضخمة.
وعندماياتيانتيفولساالفسوسييطلبمنه
انجيلوالصائغالمالليدفعهالیتاجرالذي

يريدانيسافرالیبالدفارس..
بانه االفــســوســي انتيفولس انــكــر وعــنــدمــا
بــدعــوی الــشــرطــي قــبــضعليه الــعــقــد تسلم
ــوالــســرقــوســي ــ ــي ــنانــجــيــلــوووصـــــلدرومــ مـ
انه منه ظنا االفسوسي انتيفولس فارسله
ليمده ادريانا زوجته الی االفسوسي خادمه
واعطاها سجنه من ليخلصه الــالزم بالمال
ادريــانــاالــمــالوفــيالطريقصــادفدروميو
السرقوسيموالهانتيفولسالسرقوسيالتي
صادفتهمالبغيةطالبةالعقدوالخاتموانكر
خاتما منها اخــذ انــه السرقوسي انتيفولس
البغيةبالجنونلذا اتهمتها ..لــذا اوغيرها
القصة له وقصت ادريانا زوجته الی ذهبت
وظــنــتادريـــانـــاانزوجـــهقــدركــبــهالجن
زوجه؟وخادمه واحجزوا )ببتش( استعان لذا
ــكوصــال ــ ــانذل ــ ــيــتابـ ــب ــيال االفـــســـوســـيفـ
السرقوسي وخــادمــه السرقوسي انتيفولس
شاهرينسيفيهمافاستعانتادريانابجمعمن
الناسفهربوامنهمالیالديروغلقتدونهم
ادريانا فطالبت الدير صاحبة االم االبــواب
رفضت صاحبةالدير ان اال زوجــهــا بــاعــادة
لــذاقــررتادريــانــاانتشتكيهاالــیالــدوق
ومرالدوقمنهناكلتنفيذحكماالعدام
فيايجونالتاجرالسرقوسيوقصتادريانا
شكواهاللدوقووصلخادمفيبيتادريانا
واخبرتهاانانتيفولساالفسوسيوخادمهقد
خلصانفسهماويتوعدباالنتقاممنهاووصل
الدوق يقف الیحيث التوأمان االفسوسيان
وقصلهكلماحدثلهمناالساءاتوظن
ايجونانهابنهالسرقوسيوخادمهوكلمهما
الــيــهوكـــانقــدارســل لــميتعرفا انهما اال
الدوق لتقابل الدير االمصاحبة الی رســول
بمجردرؤيتهاليجونتعرفاليهوعرفتانه

التوأمينوعرفايجون زوجهاووالدطفليها
التوأمين انهذااالمزوجتهايميلياوبظهور
الحجوزينفيالديراماممرآیالجميععرف
الدوقنهايةالقصةوعرفواجميعهماالخطاء

التيحصلتنتيجةتشابهاربعةتواام!
وقــدوقــعانتيفولسالــســرقــوســيفــيحب
لوسيانااختادرياناوقدالمتهكثيراالنها

ظنتانهزوجاختهاادريانا.
التاجر ايــجــون عــن الـــدوقسولينوس وعــفــا

وشاركهمافراحهم.

اجمل ما قاله شكبير في هذه المسرحية
1-انالرجلسيدحروسرهسيده.
۲-الغيرةالعمياءتؤذيصاحبها.

۳-انااللفاظليستاالريحا.ف۳.م1ص٥۳
4-اناالفكيحيامورثاجيالبعدجيلمقيما

الیاالبدحيثمايضعيده.ف۳.م1.ص٥٥
٥-منذاالذييبكيعلیضياعالشراذا

زال.ف4.م۲.ص۸۰

-----------------------
اعتمدنافيهذاالملخصعلیترجمةاستاد
بدرالديبمراجعةكلمند.محمدعوض

محمدوالدكتورةسهيرالقلماوي
طبعةدارالمعارفبمصرسنة19٥9.



46

ژماره  )16( ئابى 2022

المتالقة التشكيلية الــفــنــانــة تــواصــل
في المتميز حضورها العبيدي فاطمة
أقامت الــدولــيــة،حيث الــمــهــرجــانــات
التشكيليات للفنانات الدولية الرابطة
(مؤخرامهرجانها Femin&Art(
التشكيليالدوليفيدورتها19لسنة
2022فيتركياوالتياقيمتتحت
ــزونفــيعــيــونفناني ــرابـ عــنــوان»طـ

العالم«.
التشكيلية قــالــت الــســيــاق هـــذا وفـــي
ــطــة ــراب ــتال فــاطــمــةالــعــبــيــدي:دعــ
الدوليةللفناناتالتشكيليات40فنانا
تشكيليامــن1٦دولــةهــي:تركيا
والعراق للمهرجان الراعية الدولة وهي
واألردن ومــالــيــزيــا وفلسطين وهــولــنــدا
والبحرينوكورياالجنوبية،واذربيجان
ـــرانوجــورجــيــاوبــلــغــاريــا والــبــانــيــاوأيــ
ــا، ــيـ وافــغــانــســتــانواوكـــرانـــيـــاوروسـ
هذا في العراقية المشاركة وكانت
الفنانة وكذلك انا الدولي المهرجان
)فــاتــن والــمــتــمــيــزة الــشــابــة التشكيلية
ــنــامـــنقبل فـــــاروق(حــيــثتــمــتدعــوت
فــيهذا للمشاركة الــدولــيــة الــرابــطــة

المهرجانالدوليالذييقامكلسنة.
وكماعهدنافيالمشاركاتالدولية
العراقية التشكيلية للفنانة الــعــديــدة
)فــاطــمــةالــعــبــيــدي(فــلــقــدكــانــتلها
في بها عرفت والتي المميزة بصمتها
والمحلية، الدولية مشاركاتها جميع
وكذلكالحضورالفاعلومعمشاركة
والــواعــدة الــشــابــة التشكيلية الفنانة
ــتــيلــهــامــشــاركــات )فــاتــنفــــاروق(وال

دوليةومحليةأيضا.
العبيدي: فــاطــمــة التشكيلية وبــيــنــت
الفنانين زيـــارة أوال المهرجان تضمن
المشاركينفيجوالتسياحيةلغرض
الــتــعــرفعــلــىجــمــالمــديــنــةطــرابــزون
التاريخية معالمها ومشاهدة التركية
والتيتعودبعضهاالىماقبلالميالد
وكذلكالمتاحفالتاريخيةوالثقافية،
وبعدهابدأتفعالياتالسمبوزيومحيث
رسمالفنانينالمشاركينلوحاتهمفي

الميدانالرئيسيلمدينةطرابزون.
فاطمة التشكيلية الفنانة ان يذكر
ــنابــــــرزالــفــنــانــات الـــعـــبـــيـــدييـــعـــدمــ
بــصــورة كــركــوك فــي التشكيليات

ــراقبـــصـــورةعــامــةالــتــي ــعــ ــ خــاصــةوال
شـــاركـــتفـــيالــعــديــدمـــنالــمــعــارض
والمهرجاناتالمحليةوالدوليةباالضافة
الــیحصدهاالعديدمــنالــشــهــاداتو
مــارســت ــة، ــي ــدول وال المحلية الــجــوائــز
واستمرت طفولتها منذ الــرســم هــوايــة
عليها،ولقدنشاتفيبيتعمهاالفنان
محمود الــمــرحــوم ــد ــرائ ال التشكيلي
التشكيليين الفنانين شيخ العبيدي
فــيكــركــوك،والـــذيكــانلــهدور
ــواءالــفــن ــ ــيــرفـــيوصــولــهــاالضــ كــب
انطلقت العراقي،وهكذا التشكيلي
الــفــنــانــةفــاطــمــةالــعــبــيــديكــالــفــراشــة
وفــرشــاة قـــزح قـــوز ــوان ــ ال معها تحمل
الرسمالتيالتفارقهامعبرةعنمافي
مستخدمة فنية ــداعــات اب مــن داخــلــهــا
بلمساتها الجميلة الطيف الـــوان فيها
المبدعةوافكارهاالحالمة،وكذلك
ابنتهاالشابةفاتنفاروقالتيايضالها
مشاركاتمحليةودوليةفهيتحذوا
حذووالدتها،فهيمنمواليد1997

بكالوريوسلغةانكليزية.

التشكيلية فاطمة العبيدي وابنتها فاتن التشكيلية فاطمة العبيدي وابنتها فاتن 
تشاركان مهرجانا دوليا بتركيا تشاركان مهرجانا دوليا بتركيا 

FMFM
بۆ زانینی نوێترین 

هه واڵ و راپۆرت و زانیاریی دروست، 

بینه ر و بیسه ر و خوێنه ری كه ناڵ و ئێستگه  و چاپكراوه كانی 

مه كته بی راگه یاندنی )ی.ن.ك( بن.
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