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پرس���یارێكدا، بۆچی فیلمەكە لەس���ەر تەواوی كوردس���تان نەبوو؟ كەركوكی 
گوتی: چونكە كاركردن لەسەر كوردستانی گەورە كارێكی گەورەیە و لەتوانای 

گروپێكی بچوكدا نییە. 
هەروەه���ا كەركوكی گوتی: لەراس���تیدا فیلمی )ك���وردی ئازادیخواز( فیلمێكی 
پەروەردەیش���ە. بەتایبەت بۆ نەوەی تازەو خوێندكارانی زانكۆكان تا ش���تێك 

لەسەر مێژووی نەتەوەكەی خۆیان بزانن لەرێگەی فیلمەوە.
ل���ەم نێوەش���دا چاوپێكەوتن لەگ���ەڵ خەڵكانی ئەكادیمی وەك مێژوونووس���ی 
رووس )الزاریف( و نووس���ەری تورك )ئیس���ماعیل بێش���كچی( و پرۆفیسۆری 
فرنسی)ش���الیان( كراوە، هەروەها چەند كەس���ێكیتر كەبێگانەن و شارەزایان 

لەسەر مێژووی كورد هەیە.
 سەبارەت بە دەستكەوتنی ئەرشیفی مێژووی كورد، ئازاد كەركوكی دەرهێنەر 
گوت���ی: لەگەڵ تەلەفزیۆن���ی )BBC( و چەند ش���وێنێكیتریش پەیوەندیمان 
كردووە بۆ كڕینەوی ئەو ئەرشیفەی لەسەر كورد هەیانە، هەروەها بنكەی ژین و 
تەلەفزیۆنی زاگرۆس و تەلەفزیۆنی گەلی كوردس���تان هاوكاریان كردووین، جگە 
لە چەند كەس���ایەتیەكیش كەئەرشیفی تایبەتی خۆیان هەبوو، جا چ بەنووسن 

و زانیاری، چ بە فۆتۆ.
بێگومان قس���ەكردن لەسەر مێژوو، بۆچوونی جیاوا دەهێنێتە ئاراوە، لەوبارەوە 
دەرهێن���ەری ناوبراو گوتی: بەاڵم ئێمە زیاتر گێڕانەوەیەكی ئەكادیمی بۆ مێژوو 
پەیڕەو دەكەین و كاری ئێمە تاوانباركردن یان بەراس���تزانینی هیچ الیەك نییە، 
بەتایبەتی هەندێك لەو الیەنانە بەشێكن لەو مێژووە و هێستا لەگۆڕەپانەكەدان. 
چونك���ە رەنگە جی���اوازی بۆچوون هەبێ���ت بۆ كەس���ایەتییە مێژوویەكان یان 

بزووتنەوە سیاسیەكانی ئەو سەردەم.
   ش���ایانی باسه  ئه م فیلمه  ئه مساڵ به ش���داری خولی شه شه مین فێستیڤاڵی 

له نده ن ده کات.

كوردی ئازدیخواز لە رێگادایە
پ. فیلم
بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە باش���ور، بەس���ێ قۆن���اغ دەكرێتە فیملێكی 
دۆكیۆمێنتاری، لەو بارەیەوە )ئازاد كەركوكی( دەرهێنەر گوتی: قۆناغی یەكەم 
لە جەنگی جیهانی یەكەمەوە ساڵی )1914( دەست پێدەكات تا ساڵی )1958( 
رووخانی رژێمی پاش���ایەتی و هاتنە س���ەركاری رژێمی كۆماری، كە ئەم بەشە 

سەرجەم كارەكانی تەواو بووەو ئامادەی نمایشكردنە. 
بەاڵم قۆناغی دووەم كە لەس���اڵی 1958 دەس���ت پێدەكات تا س���اڵی 1975، 
مۆنتاژی تەواو بووە، تەنها كاری مۆس���یقای ماوە، هەروەها بەشی سێیەمیش 

كەلە نێوان سااڵنی )1975-1992(دایە ئەویش لەقۆناغی مۆنتاژ دایە. 
فیلمەكە زیاتر رووداوە سیاس���یە دیارەكانی لەخۆ گرتووە و وەك دەروازەیەك 
وایە بۆ چوون نێو مێژووی بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە باشور. لەوەاڵمی 
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فێس���تیڤاڵی سلێمانی تایبەت بە نمایش كردنی و هەڵسەنگاندنی فیلمی كوردی 
بەپێی ئەم تایبەتمەندیانەی خوارەوە بەڕێوە دەچێت:

• فیلمەكان بەسیستم و فۆرماتی - 35mm  DV- HD وەردەگیرێت.
• كاتی فیلمی وەرگیراو نابێت لە )5( خولەك كەمتربێت.

• فێستیڤاڵ فیلمی دۆكیومێنتی و ئەنیمەیشن وەرناگرێت و نمایش ناكرێت.
• فیلم���ە بەش���داربووەكان لەالیەن لیژنەی بەرایی و پەس���ەندكردنەوە بۆ ئەم 

ئاستانە جیادەكرێنەوە:
* پەسەند كردن بۆ بەشی پێشبڕكێ و خەاڵت.

* پەسەند كردن تەنها بۆ بەشی نمایش.
* پەسەند نەكردندن و وەالنان.

• ئەو فیلمانەی دەنێرێن بۆ فیس���تیڤاڵە كەمان لەهەر بەش���ێكی فیس���تیڤاڵ 
پەسەند بكرێن )بەشی نمایش و بەشی پێشبركێ ونمایش نەكردن( لە فێستیڤاڵ 

بەرهەمهێنەرانیان و دەرهێنەریان ناتوانن فیلمەكە لە فێستیڤاڵ وەربگرنەوە.
• س���ەرجەم فیلمە پەسەندكراوەكانی فێس���تیڤاڵ لە ئەرشیفی بەڕێوەبەرایەتی 

هونەری سینەمای سلێمانی دەپارێزرێن. 
• ئەو فیلمانەی دەنێردرێن بۆ فیس���تیڤاڵ نابێت فیلمەكە لە كەناڵە ئاسمانی و 

تەلەفیزیونیەكان نمایش كرابن.
• ئەو فیلمانەی دەنێردرێن بۆ فیستیڤاڵ دەبێت بەرهەمی ساڵی 2007- 2008 بن.

• دەرهێنەران دەتوانن تەنها بەیەك كاری فیلمسازی بەشداری لە فێستیڤاڵدا بكەن.
• ئ���ەو فیلمە كوردیانەی ل���ە دەرەوەی هەرێمی كوردس���تان بەرهەم هاتوون 
فێستیڤاڵ پێشوازیان لێ دەكات و سەرجەم قوناغەكان دەبڕێت لەگەڵ فیلمەكانی 

ناو هەرێمی كوردستان بێ جیاوازی بە دوو كۆپی وەردەگیرێت.
• ناردنی فیلمەكان لە ناوهەرێمی كوردس���تان دەرەوەی هەرێمی كوردس���تان 
بۆ فێس���تیڤاڵ بە دوو كۆپی )كاس���ێت و DVD ( وەردەگیرێت لەگەڵ چەند 
وێنەیەك���ی فۆتۆگراف���ی فیلمەكە بە كوالیت���ی بەرز و پۆس���تەری تایبەت بە 

.)CD( لەسەر )PDF(كارەكە
• خەاڵت دەدرێت بە خودی كەس���ی پێ بەخشراو بۆ هەر بوارێك كە لە بەشی 

پێشبركێ ئاماژەی پێدراوە.
• لە بەڕێوەبەرایەتی هونەری س���ینەمای سلێمانی، فیلمەكان وەردەگیرێت الی 

بەڕێوەبەری فێستیڤاڵ.
• نوێنەری فیس���تیڤاڵ لە خۆرهەاڵتی كوردستان بەڕێز )ستار چەمەنی گۆڵ( 

لەشاری سنە دەبێت، لە شاری بانە بەڕێز )سەركێو محەمەدی(دەبێت. 
• نوێنەری فێس���تیڤاڵ لە ئەوروپا بەڕێز )ئاوات عوسمان( لە بریتانیا / لەندن 

ژمارە تەلەفون )00447595666256(.
• نوێنەری فیستیڤاڵ لە باشوری بچوك كوردستانی سوریا بەڕێز )نەدیم ئادۆ( 

لەشاری دیمەشق ژمارە تەلەفون )00963988294404(.
• ب���ۆ زانیاری زیاترپەیوەن���دی بەم ژمارە تەلەفونانەوە بك���ە بە بەڕێوەبەری 
ڤیستیڤاڵ لە هەرێمی كوردستان بە ژمارە تەلەفونی )7702486617)0(00964( 
ی���ان نورم���اڵ )0533194728( ی���ان پەیوەن���دی بكرێ���ت ب���ە وێبس���ایتی               
www.sulicinema.com یان بە ئیمێل���ی تایبەت بە بەڕێوەبەرایەتی 

sulycinema@gmail.com هونەری سینەما سلێمانی

دووەمین فێستیڤالی سلێمانی 
فیلمی كوردی
بەڕێوەبەرایەتی هونەری س���ینەمای س���لێمانی، دووەمین فێستیڤالی سلێمانی 

فیلمی كوردی )20 -2009/12/28( ساز دەكات
* شوێنی فێستیڤاڵ. هەرێمی كوردستان – سلێمانی 

* ش���وێنی نمایشی فیلمەكانی فێس���تیڤاڵ )تەالری هونەر و هۆڵی رۆشنبیری 
لە سلێمانی(دەبێت.

* دوا مۆڵەت بۆ وەرگرتنی فیلمەكان 15/ 11 / 2009 دەبێت. 
* رۆژی یەكەم... مەراس���یمی كردنەوەی فێس���تیڤاڵ ونمایشكردنی فیلمێكی 

سینەمایی كوردی كات )3( ی ئێوارە. 
* ڕوژانی دواتری فیستیڤاڵ پێشبڕكێ و نمایشی فیلمەكان دەبێت. 

* رۆژی 2009/12/28 كە ڕۆژی س���ینەمای جیهانیە، مەراسیمی دابەشكردنی 
خەاڵت و كۆتایی فێستیڤاڵ دەبێت.

* خەاڵتی فێستیڤاڵی ئەم ساڵ بریتی دەبێت لە ئاسكی زێرین و ئاسكی زیوین 
بۆ كارە سەركەوتووەكان. 

* ئ��اس�����ك س����مبولی وەرگیراوە لە كانی ئاسكانی شاری سلێمانی و لۆگۆی 
ش���ارەوانی سلێمانیشەو ئاس���ك نمونەی گیانلەبەرێكی نەرمونیان و پڕجوڵەیە 
و خەاڵت���ی زۆربەی فیس���تیڤاڵەكانی دنیایش گیانلەبەرێك���ی زیندوەو هونەری 

حەوتەمیش )سینەما( هونەری وێنە جواڵوەكان و زیندوێتی ژیانە.

خەاڵتەكانی فێس���تیڤاڵ بۆ بەشەكانی پێشبركێ ئاسكی زێرین و ئاسكی زیوین 
لەگەڵ بڕێك پارە بۆ هەر یەكێك لە بوارەكان:

1- خەاڵتی باشترین سیناریو. 
2- خەاڵتی باشترین دەرهێنەر. 

3- خەاڵتی باشترین كچە ئەكتەر سەرەكی.
4- خەاڵتی باشترین كوڕە ئەكتەر سەرەكی. 

5- خەاڵتی باشترین وێنە گرتن )بەڕێوەبەری وێنەگرتن(.
6- خەاڵتی باشترین مۆنتاژ.

7- خەاڵتی باشترین مۆزیكی دانراوی فیلم.
8- خەاڵتی باشترین تۆماركردنی دەنگ + دەنگدانانو میكساژ.

9- خەاڵتی باشترین فیلمی پەسەند كراوی لیژنەی داوەرانی فیستیڤاڵ. 
10- خەاڵتی باشترین فیلمی تایبەت بە مندااڵن.
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17 فیلمی بڵندی سینەمایی و
 54 فیلمی دۆكیۆمێنتاری و
 55 كورتە فیلم
لە شەشەمین فیستیڤاڵی فیلمی كوردی لەندەن 

شەشەمین خولی فیستیڤاڵی فیلمی كوردی لەندەن و دووەمین خولی پێشبڕكێی 
»یەڵماز گۆنەی بۆ كورتە فیلم« لە سێ بەشی فیلمی بڵندی سینەمایی، فیلمی 
دۆكیۆمێنتەری و كورتە فیلم، بە ناوەرۆكی چیرۆكی و دۆكیۆمێنتەری لە رۆژانی 
20 تا 30 نۆڤەمبەری 2009 لە ش���ەش شوێنی جیاوازی شاری لەندەن لە واڵتی 

بەریتانیا بەڕێوەدەچێت.
ئەندامانی لێژنەی ناوبژیوانی ئەم فیس���تیڤاڵە بریتین لە: س���ینەماكاری كورد 
)شەوكەت ئەمین كوركی( لە هەرێمی كوردستان، فیلمناس و توێژەری سینەما 
)تی���م كێنێدی( لە بەریتانیا، خانمە هونەرمەندی كورد )بێری شەڵماش���ی( لە 
هۆڵەندا، ئەكتەری ناوداری باكووری كوردستان )نەزمی كریك( و هونەرمەندی 

كورد )هەیڤی ئیبراهیم( لە هەرێمی كوردستان. 
فیلمە س���ینەماییەكان كە لەم خولەی فێستیڤاڵی فیلمی كوردی لەندەن نمایش 
دەكرێن، بریتین لە: فیلمی س���ینەمایی »كەس لە پشیلە ئێرانیەكان خەبەری 
نییە« دەرهێنانی »بەهمەن قوبادی«، فیلمی س���ینەمایی »سرتە لەگەڵ با« 
دەرهێنانی »ش���ەهرام عەلیدی« لە هەرێمی كوردستان، فیلمی سینەمایی »لە 
پاش رووخان« دەرهێنانی »هونەر س���ەلیم« بەرهەمی هاوبەش���ی فەرەنسا و 
ئەڵمانیا، فیلمی س���ینەمایی »ئازاد« ل���ە دەرهێنانی »نیكۆالس تەكیان« لە 
فەرەنسا، فیلمی س���ینەمایی »مندااڵنی دیاربەكر« دەرهێنانی »میراز بێزار« 
بەرهەمی هاوبەشی باكووری كوردستان و ئەڵمانیا، فیلمی سینەمایی »بەهەشت 
شوێنی تیرۆریستان نییە« دەرهێنانی »كەیوان مەجیدی« كوردستانی ئێران، 
فیلمی س���ینەمایی »هەرمان« دەرهێنانی »حوس���ێن حەس���ەن« لە هەرێمی 
كوردستان، فیلمی سینەمایی »ئومێد« دەرهێنانی »ئەبوو كوردۆ« لە هۆڵەندا، 
فیلمی س���ینەمایی »هیوا« دەرهێنانی »پیتێر نێسیس« بەرهەمی هاوبەشی 
س���وید، نەرویج و ئەڵمانیا، فیلمی س���ینەمایی »واڵتی ئەفسانە« دەرهێنانی 
»رەحیمی زەبیحی« بەرهەمی هاوبەشی كوردستانی ئێران، عێراق و ئەڵمانیا، 
فیلمی سینەمایی ئەنیمەیشێنی »داستانی كاوەی ئاسنگەر« دەرهێنانی »هیوا 
ئیبراهی���م« و » س���توارت پالمێر«، فیلمی س���ینەمایی »چریكەی هەورام« 
دەرهێنانی »فەرهاد مێهران فەر« ئێران، فیلمی س���ینەمایی »بۆنی س���ێو« 
دەرهێنانی »راڤین عەساف« بەرهەمی هاوبەشی هەرێمی كوردستان و ئەڵمانیا، 
فیلمی س���ینەمایی »ئەس���تێرەكان لە رۆژدا بێرەنگن« دەرهێنانی »ش���یرین 
جیهانی« لە هەرێمی كوردستان، فیلمی سینەمایی »زریان« دەرهێنانی »كازم 

ئۆزۆ« لە باكووری كوردس���تان، فیلمی س���ینەمایی »بەخێر بێن« دەرهێنانی 
»فیلیپ لیۆرێ« لە فەرەنس���ا، فیلمی سینەمایی »زارا« دەرهێنانی »ئایتان 
مۆتلۆ س���ارای« بەرهەمی هاوبەش���ی سویسرا، نەمس���ا، هۆڵەندا و باكووری 

كوردستان.
لە خولی پێش���بڕكێی »یەڵم���از گۆنەی بۆ كورتە فیل���م« 55 كورتە فیلم لە 
س���ینەماكارانی كورد و بیانی لە سەرتاس���ەری دنیا نمای���ش دەكرێن، لەوانە: 
كورتە فیلمی »ئەكتەری لە ناو بێدەنگیدا« دەرهێنانی »جەبار س���اڵحی« لە 
كوردستانی ئێران، كورتە فیلمی »نان« دەرهێنانی »شەهێن عومەر خەلیفە« 
لە بلژیك، كورتە فیلمی »بژێ���وی« دەرهێنانی »كیا عەزیز« لە ئەرجەنتین، 
كورتە فیلمی »بوتیمار« دەرهێنانی »ئێرۆڵ مینتاش« لە باكووری كوردستان، 
كورت���ە فیلمی »ن���ۆش. هیوا دوای هەر ش���تێكی تر دەمرێ���ت« دەرهێنانی 
»حوسێن تەباك« بەرهەمی هاوبەشی ئەڵمانیا و نەمسا، كورتە فیلمی »ماڵی 
ش���وكەاڵتی« دەرهێنانی »ش���اهۆ مەحموودی« لە كوردستانی ئێران، كورتە 
فیلمی »رەنگی مەرگ« دەرهێنانی »ئایدین ئۆراك« لە باكووری كوردس���تان، 
كورتە فیلمی »دار س���ەروو« دەرهێنانی »شوكری عەلی عەبدوڵڕەحمان« لە 
هەرێمی كوردس���تان، كورتە فیلمی »مەرگەس���اتی بلۆك« دەرهێنانی »نەبەز 
شێخانی« لە هەرێمی كوردستان، كورتە فیلمی »بە بارمتە دانان، پێسپاردن« 
دەرهێنانی »ش���ێركۆ حەمە س���ەعید« لە هەرێمی كوردس���تان، كورتە فیلمی 
»دەرگا« دەرهێنان���ی »دڵگەش رۆژبەیانی« لە هەرێمی كوردس���تان، كورتە 
فیلمی »ماڵی خەیااڵوی« دەرهێنانی »ئەهوورا زەمان پیرا« لە كوردس���تانی 
ئێران، كورتە فیلمی »خەونی چۆلەكەكان« دەرهێنانی »ناس���ر حەسەن« لە 
هەرێمی كوردستان، كورتە فیلمی »یەكەم وێنەی خۆر« دەرهێنانی »جەعفەر 
نوورمحەمەدی« لە كوردس���تانی ئێران، كورتە فیلمی »پێنج لیرە« دەرهێنانی 
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»لێ���رە جادەكان بێ كۆتایین« دەرهێنانی »تۆفیق ئەمانی« لە كوردس���تانی 
ئێ���ران، كورتە فیلم���ی »ژوانگ���ە« دەرهێنانی »س���ەركەوت محەمەدی« لە 
كوردستانی ئێران، كورتە فیلمی ئەنیمەیشێنی »یۆتۆپیا« دەرهێنانی »سایت 
فێ���رات ئۆكچۆگلۆ« ل���ە ئەڵمانیا، كورتە فیلمی »فیكە لێ���دان لە ژێر ئاودا« 
دەرهێنانی »هووشمەند وەرعی« لە كوردستانی ئێران، كورتە فیلمی »كۆتری 
سپی« دەرهێنانی »ڤیان مایی« لە هەرێمی كوردستان، كورتە فیلمی »لەگەڵ 
كاتدا« دەرهێنانی »ئۆزای ش���اهین« ل���ە ئەڵمانیا، كورتە فیلمی »جیهان كە 
روون دەبێتەوە« دەرهێنانی »س���ەتار چەمەنی گوڵ« لە كوردس���تانی ئێران، 
كورتە فیلمی »سەفەری س���فر« دەرهێنانی »زانیار عەزیزی« لە كوردستانی 
ئێران، كورتە فیلمی »شانش���ین 1: خەونبین« دەرهێنانی »تۆنی گریسۆنی« 
لە بەریتانیا، كورتە فیلمی »ساحێب خانوو« دەرهێنانی »ئاوات نامیق ئاغا« 
ل���ە بەریتانیا، كورتە فیلمی »چیرۆكی تەلەفونكردن« دەرهێنانی »بینەوش���ە 
بێریڤان« لە بەلجیكا، كورتە فیلمی »تۆو« دەرهێنانی »موژدە ئەرسەالن« لە 
باكووری كوردستان، كورتە فیلمی »ئای ئای، گاكە بەڕەاڵ بووە!« دەرهێنانی 
»بێ���ری شەڵماش���ی« لە هۆڵەن���دا، كورتە فیلمی »ئەوانی ت���ر« دەرهێنانی 
»هیش���ام زەمان« لە نەرویج، كورتە فیلمی »س���یمینار« دەرهێنانی »ئاوات 
عوسمان عەلی« لە بەرتانیا، كورتە فیلمی »لەگەڵ خۆشەویستیدا« دەرهێنانی 
»بێری شەڵماش���ی« لە هۆڵەندا و كورتە فیلمی »ت���ۆ دەزانیت« دەرهێنانی 

»بێری شەڵماشی« لە هۆڵەندا.
هەروەه���ا لە بەش���ی دۆكیۆمێنتەری ئەم فیس���تیڤاڵەدا 54 فیلمی دیكۆمێنتی 
پێش���كەش دەكرێن، لەوان���ە: فیلمی »حەڤدەیەمین فۆتۆگ���راف« دەرهێنانی 
»س���یبێل یێگیتێكین« لە باكووری كوردس���تان، فیلمی »رۆژێك لە باكوور« 
دەرهێنانی »ژوان حەمدۆ« لە رۆژئاوای كوردستان، فیلمی »كراسی كوشەندە: 
فرەژن���ە« دەرهێنانی »موژدە ئەرس���ەالن« لە باكووری كوردس���تان، فیلمی 
»هێ���رۆی ئەمەریكایی« دەرهێنان���ی »كیرك رووس« ل���ە ئەمەریكا، فیلمی 
»هون���ەری میری هێلكە« دەرهێنانی »چێكدار ك���وردی« لە ئەڵمانیا، فیلمی 

»ا. سەرحەت كارا ئەساڵن« لە باكووری كوردستان، كورتە فیلمی »خەاڵت« 
دەرهێنانی »ش���لێر ب.مۆردووچی« لە بەریتانیا، كورت���ە فیلمی »گۆڕەكانی 
ناخم« دەرهێنانی »م. تەیفوور ئایدین« لە باكووری كوردستان، كورتە فیلمی 
»م���ەرگان« )راوچی( دەرهێنانی »جەعفەر نوورمحەمەدی« لە كوردس���تانی 
ئێ���ران، كورتە فیلمی »پەناب���ەر« دەرهێنانی »ئاالن دی���ان« لە بەریتانیا، 
كورتە فیلمی »كێش���ەی قەدەغەكراو« دەرهێنان���ی »ئەحمەد گوڵزاریان« لە 
كوردستانی ئێران، كورتە فیلمی »خولیای ون« دەرهێنانی »ناسر نیكبەخت« 
لە كوردس���تانی ئێران، كورت���ە فیلمی »ژیان« دەرهێنانی »ش���ەبنەم قولی 
خان���ی« لە ئێران، كورتە فیلمی »ژیان تێنس���ە« دەرهێنانی »جان وینداڵ« 
لە س���وید، كورتە فیلمی »رێگا درێ���ژەكان« دەرهێنانی »فەتحی ئێواری« لە 
هەرێمی كوردس���تان، كورتە فیلمی »دایكی ناخ« دەرهێنانی »ئۆفۆك گۆكا« 
لە بەریتانیا، كورتە فیلمی »ئێم. ئێس. جی« دەرهێنانی »ئۆفۆك گۆكا« لە 
بەریتانیا، كورتە فیلمی »نەورەس« دەرهێنانی »كامران جەماڵ« لە هەرێمی 
كوردس���تان، كورتە فیلمی »نوستالجیا« دەرهێنانی »دڵشاد مستەفا رازاوە« 
ل���ە بەریتانیا، كورتە فیلمی »لە دەرماڵ���دا« )لەبەر دەرگای ماڵ( دەرهێنانی 
»م. تەیف���وور ئایدین« لە باكووری كوردس���تان، كورتە فیلمی »شمش���اڵی 
بەهەش���ت« )فلوتی بەهەشت( دەرهێنانی »سارا محەمەد عەبدوڵڕەحمان« لە 
بەریتانیا، كورتە فیلمی »هەن���ار« دەرهێنانی »نەزیرە تووران« لە باكووری 
كوردستان، كورتە فیلمی »پۆستج« دەرهێنانی »كوردۆ دۆسكی« و »ڤینجە 
ئارڤیدسۆن« لە ئەمەریكا، كورتە فیلمی »سزا« دەرهێنانی »چیمەن رەحیمی« 
لە بەریتانیا، كورتە فیلمی »خەونە بەفرییەكان« دەرهێنانی »سالم سڵەواتی« 
لە كوردس���تانی ئێران، كورتە فیلمی »داخورانی خاك« دەرهێنانی »س���ارۆ 
یۆنسی« لە كوردس���تانی ئێران، كورتە فیلمی »جادە و سەرباز« دەرهێنانی 
»ناهید قوبادی« لە كوردس���تانی ئێران، كورت���ە فیلمی »چیرۆكەكانی دوای 
ش���ەڕ« دەرهێنانی »سەروەر محیەدین« لە هەرێمی كوردستان، كورتە فیلمی 
»تاكس���ی« دەرهێنانی »دیاكۆ یەزدانی« لە كوردستانی ئێران، كورتە فیلمی 
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»باكگراوند« دەرهێنانی »ناهید قوبادی« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »قوتوو« 
دەرهێنانی »پێش���كەوت نووری« لە هەرێمی كوردس���تان، فیلمی »پشیلە و 
مش���ك« دەرهێنانی »بیژەن زەمان پیرا« و »ناهید قوبادی« لە كوردستانی 
ئێران، فیلمی »مندااڵنی خاكی قڵیشاو« دەرهێنانی »عومەر لێوێنتوگڵۆ« لە 
باكووری كوردس���تان، فیلمی »پۆلەكەڕێك دەخرێت« لە دەرهێنانی »جەالل 
نەس���یری« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »كوردستان لە نزیكەوە« دەرهێنانی 
»یۆكس���ێل یاڤۆز« ل���ە ئەڵمانیا، فیلم���ی »دۆتمام« دەرهێنانی »س���ابیتە 
كایا« لە باكووری كوردس���تان، فیلم���ی »ئەنفال« دەرهێنانی »مام پۆاڵ« لە 
ئەڵمانیا، فیلمی »كوردی ئازادیخواز« دەرهێنانی ئازاد كەركووكی« لە هەرێمی 
كوردس���تان، فیلمی »مش���تێك خۆڵەمێش« دەرهێنانی »نەبەز ئەحمەد« لە 
هەرێمی كوردس���تان، فیلم���ی »ئەی دەرەوە چۆنە؟« دەرهێنانی »نورس���ێل 
دوگان« لە باكووری كوردستان، فیلمی »من نەخۆش نیم، دایە!« دەرهێنانی 
»هاتیجە كامێر« لە باكووری كوردس���تان، فیلم���ی »كەركووك« دەرهێنانی 
»ش���ێرزاد هێدایەت« لە هەرێمی كوردس���تان، فیلمی »ك���وردی« دەرهێنانی 
»پەری ئیبراهیم« و »دۆاگ ئۆبرەیی« لە سكۆتلەند، فیلمی »وەرزی پێشوو: 
ش���اواكس« دەرهێنانی »كازیم ئۆز« لە باكووری كوردس���تان، فیلمی »لەیا 
قاس���م« دەرهێنانی »ئەمیر تەها« لە هەرێمی كوردس���تان، فیلمی »ژیان لە 
لیمبۆ« دەرهێنانی »س���اكایی ئیس���هیكاوا« لە ئەمەریكا، فیلمی »نەوەیەكی 
ون« دەرهێنانی »حوس���ێن جیهانی« لە ئوس���توراڵیا، فیلمی »خۆشەویستی 
مۆس���یقا« دەرهێنانی »یۆسف یێسیلۆز« لە سویس���را، فیلمی »زیندانەكەم، 
ماڵەكەم« دەرهێنانی »مانۆ خەلیل« لە سویسرا، فیلمی »نەورۆز لە تەنیاییدا« 
دەرهێنانی »هیوا سووفیە« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »نەوت، شێرپەنجەی 
ش���ارەكەم« دەرهێنانی »تەها كەریمی« لە كوردس���تانی ئێران، فیلمی »لە 
رێ بۆ قوتابخانە« دەرهێنانی »ئورهان ئێس���كیكۆی« و »ئوزگور دوگان« لە 
باكووری كوردس���تان، فیلمی »رۆژێكی پڕ ئێش« دەرهێنانی »سەتار چەمەنی 
گوڵ« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »یەك لە هەزار ...« دەرهێنانی »هەتیچە 
كامێر« لە باكووری كوردستان، فیلمی »دیوی ئەودیوی سینەما« دەرهێنانی 
»ئارش عەباسی« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »دیوی ئەودیوی ئەستەنبوڵ« 
دەرهێنان���ی »دۆندۆ كیچ« لە ئەڵمانیا، فیلم���ی »زیندانی ژمارە 5: 1980 تا 

1984« دەرهێنانی »جایان دێمیرێل« لە باكووری كوردس���تان، فیلمی »قالە 
مەڕە« دەرهێنانی »حەمید قەوامی« لە كوردستانی ئێران، فیلمی »گەڕان لە 
ش���ەرەف« دەرهێنانی »ماری ئانا ئسمۆدێرس برۆنی« لە هەرێمی كوردستان، 
فیلمی »ئ���ەو چیایانەی دەجووڵێن« دەرهێنان���ی »جولیا پارنێڵ« بەرهەمی 
هاوبەش���ی ئەمەریكا، نیووزلەند و ژاپۆن، فیلمی »رێگا« دەرهێنانی »هاوڕێ 
بەهجەت« لە هەرێمی كوردس���تان، فیلمی »رووناك« دەرهێنانی »هووشەنگ 
میرزایی« لە ئێران، فیلمی »س���ێبەری خاك« دەرهێنانی »فەتحی ئێواری« 
لە هەرێمی كوردستان، فیلمی »س���مود: خۆ ئێمە كافر نەبووین« دەرهێنانی 
»گۆران بابە عەلی« لە هەرێمی كوردس���تان، فیلمی »شتێك وەك چاوەكانی 
من« دەرهێنانی »هووشەنگ میرزایی« لە ئێران، فیلمی »سۆزدار، ئەوەی بۆ 
پەیمانی خۆی دەژی« دەرهێنانی »ئانێگرەیت ویتس���ما« لە هۆڵەندا، فیلمی 
»هەنگاو« دەرهێنانی »شوان مستەفا فەرەج« لە هەرێمی كوردستان، فیلمی 
»تەمی���رە« دەرهێنانی »بێهرووز ئەس���راری« و »مس���تەفا مەحموودی« لە 
كوردستانی ئێران، فیلمی »ترانس ئاسیا« لە دەرهێنانی »بینگوڵ ئەڵماس« 
لە توركیا، فیلمی »ترانسئاسیا ئێكسپرێس« دەرهێنانی »مانۆئێل یۆبرساخ« 
و »ئۆزای شاهین« سویس���را، فیلمی »شەرمی شاراوەی توركیا« دەرهێنانی 
»ژولیا رووكێ« بەریتانیا، فیلمی »فیڤا س���یلڤا« )بژی س���یلڤا( دەرهێنانی 
»كی���ا عەزیز« ل���ە هۆڵەندا، فیلمی »با ل���ە كۆاڵنەكاندا دێ���ت« دەرهێنانی 
»دیاكۆ یەزدانی« لە كوردس���تانی ئێران، فیلمی »وش���ەكانی جەنگاوەران« 
دەرهێنانی »كلۆدیۆ ڤان پانتا« و »كارزان شێربەیانی« لە بەریتانیا، فیلمی 
»یەزیدیی���ەكان« دەرهێنان���ی »ئانج���ا برییەن« لە نەروی���ج، فیلمی »مەزرا 
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ئێزیدییا« دەرهێنانی »روودی ئوزباش���ی« ل���ە توركیا، فیلمی »بەڵێ 
ئێمەش دەتوانین!!« دەرهێنانی »رێكیش شاباز« لە هەرێمی كوردستان 
و فیلمی »ساڵی سفر« دەرهێنانی »حوسێن جیهانی« لە ئوستوراڵیا.

جێی ئام���اژە پێدانە فیس���تیڤاڵی فیلم���ی كوردی لەن���دەن یەكێكە لە 
گەورەتری���ن فیس���تیڤاڵەكانی فیلمی كوردی لە سەرتاس���ەری دنیا و لە 
بەڕێوەچوونی ئەم خولەی فیس���تیڤاڵدا كۆمەڵێ���ك رێكخراوەی دەوڵەتی 
و ناحوكم���ی لە هەرێمی كوردس���تان و لە بەریتانی���ا و هەروەها واڵتانی 
دیكە یارمەتی بەرپرس���انی فیستیڤاڵیان داوە، لەوانە: حكومەتی هەرێمی 
كوردس���تان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی س���ینەمای وەزارەتی رۆشنبیری و 
الوان���ی حكومەتی هەرێمی كوردس���تان، نوێنەرایەتی حكومەتی هەرێمی 
كوردس���تان لە بەریتانیا، پارێزگاری لەندەن، ناوەندەكانی »ئەمنس���تی 
ئینتەرناش���ناڵ«، »كۆلێژی بیربێك«، »ریجمیك���س«، »بەرێوەبەری 
سینەما، ریڤەرساید«، »شۆرتوەیڤ سینەما«، »سپرینس ستۆدیۆس«، 
كۆمپانیاكانی »بی. پان«، »موفید ئاند«، »ئاسۆ - خەندان«، »سایبۆ 
تێكست«، »كەناڵی تراڤڵ«، »لێبارا موبایل«، »دونیا رێستۆرانت« و 
هەروەها كۆمەڵێك لە كەناڵە ئاسمانییەكان، لەوانە: زاگرۆس، كوردستان، 
گەلی كوردستان، نەورۆز، كۆڕەك، رۆژ، تیشك، كورد كەنال، كی.ان.ان، 

رۆژنامەكانی هاواڵتی و جەماوەر و چەندین دەزگای راگەیاندنی دیكە. 

مەنسوور جیهانی
راگەیاندنی گشتی فیستیڤاڵی فیلمی كوردی لەندەن
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و 5ی نۆڤەمبەری 2009 بە ئامادەبوونی ش���ەهرام عەلیدی نمایش كراو لە الیەن 
رەخنەگران و بینەرانی بەشداربوو لە فێستیڤاڵدا پێشوازییەی باشی لێكرا.

لە رێوڕەس���می كۆتایی ئەم فێس���تیڤاڵەدا خەاڵت���ی تەمەنێك چاالكی هونەری 
پێش���كەش بە س���ینەماكاری ناوداری یۆنانی »تێئ���ۆ ئانجلیۆپلووس« كرا و 
هەروەها خەاڵتی تەمەنێك ئەزموونی هونەری بەخش���رایە ئەستێرەی گەورەی 

سینەمای هندستان »ئامیتا پاچان«.
ل���ە جەژنێك كە بەرپرس���انی فیس���تیڤاڵی فیلمی مۆمبای ب���ۆ هونەرمەندانی 
سەركەوتووی ئەم فیستیڤاڵە گرتیان »تێئۆ ئانجلیۆپلووس« لە چاوپێكەوتنێكدا 
لەگەڵ ش���ەهرام عەلیدی، گوتی: كورد هەموو كاتێك لە الی من خۆشەویس���ت 

بووە و ساڵوی تایبەتی من بە كوردەكان بگەیەنە.
جێی ئاماژە پێدانە س���ەرۆكی لێژنەی داوەرانی یازدەیەمین خولی فیس���تیڤاڵی 

فیلمی
 سرتە لە گەڵ با
 خەاڵتی رەخنەگرانی الوی 
هندستانی لە فیستیڤاڵی 
نێونەتەوەیی مۆمبای وەرگرت
مەنسوور جیهانی

»ش���ەهرام عەلیدی« دەرهێنەری الوی كورد بە فیلمی س���ینەمایی »سرتە لە 
گەڵ با« خەاڵتی رەخنەگرانی الوی هندستانی لە یازدەیەمین خولی فێستیڤاڵی 

نێونەتەوەیی فیلمی مۆمبای لە واڵتی هندستان بەدەستهێنا.
بە پێی راپۆڕتی راگەیاندنی گش���تی فیلمی س���ینەمایی »سرتە لە گەڵ با«، 
ش���ەهرام عەلیدی دەرهێنەری گەنجی كوردستان بە فیلمی سینەمایی »سرتە 
لە گەڵ ب���ا« »Whisper With the Wind« خەاڵتی »رەخنەگرانی 
الوی هندس���تان« واتە »دەروازەی زیوی هندس���تان«ی لە بەش���ی كێبڕكێی 
نێودەوڵەتی لە یازدەیەمین خولی فێس���تیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی مۆمبای لە 
واڵتی هندستان بەدەستهێنا. خەاڵتی »رەخنەگرانی الوی هندستان«، خەاڵتی 

ئەكادیمیای هونەر و سینەمای مۆمبای دێتە ئەژماردن.
فیلمی س���ینەمایی »س���رتە لە گەڵ با« لە دوو سانسی جیاوازدا لە رۆژانی 3 
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فیلمی كوردی لەلەندن دەكات، لەبەشی فیلمی درێژ.كە لەرۆژانی 2009/11/3-20 
لە لەندن ساز دەكرێت.

هەروەها لەبارەی ئەم فیلمەوە لە گۆڤاری )فیلم( لەبەش���ی شیكردنەوەی فیلم، 
بابەتێكی فەرزین كەریم، بەناوی )س���رتە لەگەڵ ب���ا، ئەو فیلمەی بە قوربانی 

فۆرم كرا( بخوێنەوە.

نێونەتەوەیی فیلمی »مۆمبای« هیندس���تان لە ئەس���تۆی »پۆل ش���رێیدێر« 
خوڵقێنەری فیلمە س���ینەماییەكانی »شۆفیری تاكسی« و »دوایین دڵەڕاوكێ 

مەسیح« بوو.
یازدەیەمی���ن خولی فێس���تیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی مۆمبای لە بەش���ەكانی 
»كێبڕكێ���ی نێونەتەوەی���ی«، »كێبڕكێ���ی س���ینەمای جیهان«، »نمایش���ی 
فیلمەكانی هندستان«، »بەشی كێبڕكێی كورتە فیلمەكان« و هەروەها »بەشی 
چاوخشاندنێك بە بەرهەمی دەرهێنەرەكانی دیكە« لە رۆژانی 29 ئۆكتۆبر تا5ی 

نۆڤەمبەری 2009 لە شاری مۆمبای لە واڵتی هیندستان بەڕێوەچوو.
شیانی باسە فیلمی )سرتە لەگەڵ با(، بەشداری خۆلی شەشەمینی فێستیڤاڵی 
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پێمخۆشە یەكەم نمایش 
بۆ كەسانی پسپۆر بێت

)سێبەری ون بوو(، فیلمێكی 67 خولەكیەو لەالیەن )وشیار نێروەیی(وە كاری 
دەرهێنانی بۆ كراوە، سیناریۆكەش���ی بەهاوبەش���ی لەالی���ەن ناوبراو و )بیال 

شاكر( نووسراوە.
 چیرۆك���ی فیلمەك���ە باس لە كۆمەلێك كێش���ەی قوتابیانی بەش���ی ناوخۆیی 
دەكات، بەرهەم���ی كەرتی تایبەتەو س���تافەكەی بەخۆبەخش كاریان كردووە. 
وەك دەرهێنەر گوتی ناتوانین بڵێین فیلمێكی تەواو سینەماییە، دەتوانین بڵێن 

تلی سینەمایە.

 هەروەها دەرهێنەر دەڵێ: هەست بەخۆشیەكی گەورە دەكەم كە یەكەم فیلمی 
درێژی خۆم دروست دەكەم، هیوادارم كارەكە رووی مەجلیسی هەبێت، هەروەها 
دەڵێ: لەبەر ئ���ەوەی بەرهەمی كەرتی تایبەتە بۆیە وەك ئەزمونێك یان تێیدا 
س���ەركەوتوو دەبین، یان وازی لێدەهێنین. هیوادارم ئەو كەس���انەی پسپۆرن 
لەبوارەكەدا بیبینن و لەروانگەیكی زانستیەوە شیكردنەوەی بۆ بكەن، تا ئاستی 
كارەك���ە بۆ خۆمان و بینەران دیار بێت. بۆیە دەمانەوێت یەكەم نیش���اندان لە 

شوێنێك بێت تایبەت بێت بە سینەما.
س���ەبارەت بەوەی ئایا ئێمە گەیشتوینەتە ئەو ئاستەی كە بتوانین وەك كەرتی 
تایبەت كار بكەین؟ دەرهێنەر وش���یار نێروەیی گوتی: بێگومان هەموو شتێك 
س���ەرەتایەكی دەوێت، توانامان هەیەو پێویس���تە بڕوامان بەخۆمان بێت و رێز 

لەیەكتر بگرین، بەچاوی خراپ سەیری كاری یەكتر نەكەین.

جوان بامەڕنی بۆ فیلمەكەی 
لەئێرانە، كەواتە چاوەڕێبە
رەنگ���ە فیلمی )كەوتە چاوەڕێب���ە(، تاكە فیلم بێت لەم���اوەی بەرهەمهێنانی 
زۆرترین قس���ەی لەس���ەر كرابێت و بۆ ماوەیەك بابەتی هەواڵ و بەدواچوونی 
رۆژنام���ەكان بووبێت. لەگ���ەڵ ئەوەی ئەم فیلمە لەنێو تۆرێك كیش���ەو گرفت 
گوزەراندی، س���ەرنجام كاری وێنەگرتن كۆتایی پێهات. لەو بارەیەوە، دەرهێنەر 
)جوان بامەڕنی( گوتی: بەداخەوە ئەو هەموو ش���تەی لەرۆژنامەكان لەس���ەر 
فیلمەكە نووس���ران مەبەستی لەپش���تەوە بوو، بەاڵم دوای ئەوەی بەڕێوەبەری 
گش���تی هونەری سینەماو بەڕێوەبەری هونەری سینەمای هەولێر پرۆگرامێكیان 
دانا، هەموو كێش���ەكان چارەس���ەر كران، كەببوە رێگر لەبەردەم تەواوكردنی 
فیلمەكە، بۆی���ە لە هەفتەی دابێت دەچینە تاران، ب���ۆ ئەوەی قۆناغەكانیتری 
مۆنتاژ و دەنگ و س���ەرجەم كارەكان تەواو بكەین، ئومێد دەكەم زوو فیلمەكە 

تەواو بێت و بگەڕێمەوە.
س���ەبارەت بەوەی نیازتانە یەكەم نمایشی فیلمەكە لە كوێ بێت، جوان گوتی: 
لێرە لەكوردستان بەئامادەبوونی هونەرمەندان و خەڵكی پسپۆر و كاربەدەست 
و فەرمانبەرانی حكومەت، تا بێن و ببینن كە ئەو فیلمەی ئەو هەموو قس���ەی 
لەس���ەر كرا چییە، تا بزانن ئایا بەراستی ئەو پارەیەی بۆ فیلمەكە سەرفكراوە 

بەفیرۆ چووە!. ئەو كاتە با رۆشنبیران و خەڵك حوكم بدەن. 
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دەرب���ارەی ئەوەی ئایا یەكەم جار بەنیازن لە كوێ نیش���انی بدەن: س���ێودین 
گوتی: »ئەگەر فیلمەكە بگاتە )final cut( ئەوە بەنیازین لەجەژنی نەورۆزی 
س���اڵی داهاتوو، لەشاری كەركوك نمایشی بكەین، ئەمەش یەكەم لەبەر ئەوەی 
خۆم دەرهێنەرێكی كەركوكیم، دووەم تا كوردس���تانیەتی ئەو ش���ارە دووپات 

بكەینەوە«.
س���ەبارەت بەوەی یەكەم فیلمی درێژی خۆت دروس���ت دەكەی هەس���ت بەچی 
دەكەی: ح. س���ێودین گوتی: »هەست دەكەم بەش���ێك لە خەونەكەم هاتۆتە 
دی، ب���ەاڵم كاتێ���ك خەونەكەم تەواو دێتەدی، كەفیلمەكەم لەنێو فیس���تیڤالە 

جیهانییەكان نمایش بكرێت«.
شاری مۆسیقارە سپییەكان، خاوەن خوێنەرێكی زۆرە و رۆمانێكی جدییە، ئایا 
كاركردنی دەرهێنەر لەو رۆمانەدا چۆنە؟ حس���ێن لەو بارەوە گوتی: »لەرووی 
مبدەئیەوە المان نەداوە لە پرانسیپەكانی نووسەر )بەختیار عەلی(، بەاڵم هەر 

كەسێك كە رۆمانەكە دەخوێنێتەوە، تەسەورێكی ال دروست دەبێت 
لەسەر كەسایەتی )سامری بابلی( هەروەها بۆ )جەالدەتی كۆتر( 
بەاڵم كە دەكرێتە فیلم ئەم كەسایەتیانە شێوە وەردەگرن، واتە 

بەرجەستە دەبێت.

هێشتا حسابی ئەو شەوە
یەك النەبۆتەوە
فۆتۆ: ره وشت توانا

»ئێستا دەبێت لە رووی جوانسازی و چاكسازی كاری تێدا بكرێت، ئەو موزیكەی 
بۆی دانراوە وەك تێست وایە، هەروەها ئێمە لەو فیلمەدا كارەكتەرێكمان هەیە 
رۆلی فریش���تە دەبینێ ئەمە دەبێت ل���ەو قۆناغەدا باش بكرێت كەئەمە كارێكە 
كەس���ی پس���پۆر دەیكات و وردەكاریی زۆری دەوێ«. ئەمە قسەی )حوسێن 

سێودین(ی دەرهێنەری فیلمی )شەوی حساب(ە.
 ئەم فیلمە )90( خولەكییە كەسیناریۆكەی لەبەشێكی رۆمانی )شاری مۆسیقارە 
س���پییەكان(ی نووس���ەری دیار بەختیار عەلی ئامادەكراوەو ئێستا لە قۆناغی 
)post-production( دایە، وەك دەرهێنەر دەڵێ: »دوای ئەوەی فیلمەكە 
بەو مۆنتاژە سەرەتایەوە ناردمان بۆ فێستیڤاڵی )film that matter( واتە 
ئەو فیلمانەی كە خاوەنی بابەتن كە رێكخراوی ئەمنس���تی ئینتەرناشنال رێكی 
دەخات، دوای ئەوەی بینیان یەكس���ەر ئۆكەیان پێدا بۆ ئەوەی بیخەنە لیستی 
پرۆگرامەكانی خۆیان، چونكە فیلمەكە ناوەرۆكێكی ئینسانی هەیە، ئەمەش بۆ 
ئێمە كارتێك و شانس���ێكی گرنگە تا فیلمەكە هاوكاری بكرێت بۆ تەواوكردنی 

كارەكانیتر و دواتر فیلمەكە لەفێستیڤاڵە جیاجیاكانی دونیا قبول بكرێت«.
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لەوەاڵمی پرسیارێكدا بۆ )هەوراز محەمەد(ی سیناریست و دەرهێنەری فیلمەكە، 
ك���ە ئایا دەتانەوێت لەدووتوێی ئەم فیلم���ەدا چی بڵێن؟ بەمجۆرە هاتە وەاڵم: 
ل���ەم جۆرە كۆمەڵگایانەدا كە مرۆڤ ئازاد نییە لە هەڵبژاردنی ژیاندا هەمیش���ە 
ب���ۆ ئازادی دەبێت قوربانی بدات، ئەمە لەالیەك و لەالیەكی تریش���ەوە زۆرجار 
كەسی قوربانی خۆی دەبێتەوە جەالد و كەسانی تر دەكاتەوە بە قوربانی، ئەم 
ژنە قوربانی سیس���تەمە كۆمەاڵیەتییەكەیە و منداڵەكەش���ی دەكاتەوە قوربانی 

هەڵوێست و رەفتارەكانی خۆی.
)ماس���ی سور( بەرهەمی بەڕێوەبەرێتی هونەری سینەمای سلێمانیەو بڕیارە لە 
دووەمین فێس���تیڤاڵی س���لێمانی بۆ فیلمی كوردی نیشان بدرێت. بەڕێوەبەری 
بەره���ەم )عەبدولڕەحمان محەمەد(ە و لەالیەن )ب���وار جەالل كوردی( وێنەی 

گیراوەو )ئەحمەد مەحمود(یش كاری مۆنتاژەكەی بۆ كردووە. 

ماسییە سورەكانی 
جەالد و قوربانی
لەفێستیڤاڵی سلێمانی

كورتە فیلمی )ماسی س���ور(، كە لەچیرۆكی )گۆرانییەكانی ماسیفرۆشێك(ی 
نەج���ات نوری وەرگیراوە، حیكایەتی منداڵێ���ك دەگێڕێتەوە، دایكی بەبچووكی 
دراوە بە ش���وو، بۆیە ژیانێكی نا لەبار لەگەڵ مێردە پیرەكەیدا بەسەر دەبات. 
بەو هۆیەوە لەدەرەوەی ژیانی هاوس���ەری بەدوای خۆشەویستیدا دەگەرێت. تا 
لەگەڵ ماس���گرێكدا پەیوەندی خۆشەویستی دەبەستێت و دەگەنە ئەو ئاكامەی 
بڕیاربدەن پێكەوە رابكەن بۆ شوێنێكی دووری دەریا. ئەمەش كێشەیەكی دەرونی 
و كۆمەاڵیەتی قوڵ بۆ منداڵەكە دروس���ت دەكات و بە بێكەس���ی دەیهێلێتەوە، 
بۆیە بەردەوام ئازارەكانی لە رێگەی ئەو وێنانەوە دەردەبڕێت كە لەكاتی وانەی 
وێنەدا دەیانكێشێت. ئەمەش وا لە مامۆستاكەی دەكات بەدوای چیرۆكی ژیانی 
ئەم منداڵە بكەوێت و تا تەمەنێكی درێژ بەردەوام لە رێگەی فۆتۆوە ژیانی ئەم 

منداڵە بۆ بینەر بگێڕێتەوە.
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فیلمەیە كە ئێستا لەتاران كاری موزیك و مۆنتاژی بۆ دەكرێت. بڕیاریشە وەك 
رێزێك بۆ شەهیدانی ئەم شارە لە 2010/3/16 لە هەڵەبجە نمایش بكرێت.

)ش���ێنێ حەیدەر، ش���ەنگ ئیدریس، جەلیل س���ەعید، كۆچەر نوری، وەرزێر 
محەمەد، میریدیان س���ەالم، ژیار بەرزان، گۆڤارجەلیل، گیچەند جەلیل، شاملۆ 
ئیبراهیم، رۆژین سەروەت...و..( وەك ئەكتەر رۆڵ دەگێرن و )سەروەت حاجی، 
سەالم حاجی عەلی( كاری وێنەرگرتنیان ئەنجام داوە. بەڕێوەبەری بەرهەمیش 

)ئەردەاڵن ئەحمەد(ە، لەگەڵ كۆمەلێك هونەرمەندانی تر.

فیلمسازی ئێرانی )سهیل س���خن پژوە( دەرچوی بەشی دەرهێنانی سینەمایی 
لە تاران، ل���ەم ماوەیەدا بەهاوكاری هونەرمەندانی ش���اری هەڵەبجە كۆتاییان 

بەوێنەگرتنی فیلمێك هێنا بە ناوی )هەشتاو هەشت(.
كچێك دوای چەندین ساڵ لە ئاوارەیی بۆ زێدی خۆی )هەڵەبجە( دەگەڕێتەوە، 
بۆ ئەوەی ڕاپۆرتێك دەربارەی بۆردومان كردنی ئەو شارە ئامادە بكات. لەگەڵ 
گەڕانەوەیدا بۆ ناو هەڵەبجە منداڵێك دەناسێت كەهاوكاری دەكات تا سەردانی 
هەندێ ش���وێنی ئەو ش���ارە بكات، لەگەڵ بینینی هەر شوێنێك یادەوەریەكانی 
منداڵی خۆی دێتەوە بیر، لەكاتی بۆردومانكردنی هەڵەبجەدا، ئەمە چیرۆكی ئەم 

هەشتاو هەشت 
باس لە هەشتاو هەشت دەكات
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لەنێو نەهەماتی و ماڵوێران لەژێر س���ێبەری ترس���ی فیشەك، سێبەری ترس و 
تۆقین، گوزەراندووە، ئێس���تا كەزەمان و سەردەمێكی جیاوازە ئەم یادەوەریانە 
وەك مۆتەكەیەك وان و ناتوانێ لێی���ان دووربكەوێتەوە. وەك دەرهێنەر گوتی 
دەش���ێ یادەوەریەكانی ئەم پیاوە وەك سیمبولێك بۆ سەرجەم نەتەوەی كورد 

وێنای بكەین.
سێبەری فیشەك 

بەرهەمی بەڕێوەبەرایەتی هونەری سینەمای دەهۆك.
 

یادەوەرییەكانی 
پیاوێك
لەسێبەری فیشەكدا
فیلم -دهۆك
ئەگەرچی خودی بابەتەكە واقیعیە، بەاڵم وەك 
دەرهێنەر دەبێ���ژێ بەفۆرمێكی تازە لەرووی 

دەرهێنان و پێكهاتەكانیتری فیلم كاری تێدا كراوە، )سێبەری فیشەك(، ناوی 
ئەو فیلمە درێژەیەكە، ماوەكەی )63(خولەكە و چەند مانگێك دەبێت ستافێك 
لەشاری دەهۆك سەرقاڵی كاركردنن تێیدا، لەپەیوەندیەكی تەلەفۆنیدا )مەسعود 
عارف(ی سینارس���ت و دەرهێنەری فیلمەكە گوتی: ئێستا مۆنتاژی تەواو بووە، 
چۆتە قۆناغی موزیك و دەنگ دانان، بەو ئومێدەی لەس���ەرەتایی س���اڵی تازە 

كۆتایی بەسەرجەم كارەكانی بێت و ئامادەی نمایشكردن دەبێت.
)محەمەد عەلی ئەتروشی و زیان( وەك پاڵەوانی سەرەكی رۆڵی تێدا دەگێڕن، 
چیرۆكی ئەم فیلمە باس لە یادەوەریەكانی پیاوێك دەكات كەسی بەشی ژیانی 
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فیلمەكی دوكیومینتی
 ل سەر ژیانا پادشایی

سینەما كوردی
)یەلماز گونای(

فیلم/ دهوك
ل دهوكێ فیلمەكێ دیكومنیتی یێ 80 خولەكێ بناڤێ )باش���وریێ خوراگر( ل 
سەر ژیان و خەباتا سینەمكاری ناڤداری كورد یەلماز گونایی ژ سیناریو، مونتاژ 

و دەرهێنەریا )شینوار كەمال( دهێتە چێكرن.
دەرهێنەر ش���ینوار كەمال ب »فیلم« راگەهاند ل هەیڤا 11 یا س���اال بورێ وان 
دەس���ت ب ڤی كاری كر و نوكە كارد قوناغا ناڤەراس���ت دایە و دیاركر نها د 
قوناغ���ا مونت���اژ و دەنگێ دایە و وان ل بەر ل هەێڤا 12 یا ئەڤ س���ال بداویی 

بینن.
هەروەسا گۆت »وان مفا ژ فیلم و تەكسێتت یەلمازێ و ئەو پەرتوكێن ل سەر 

ژیان و بەرهەمێن وی هاتیە چێكرن وەرگرتینە بو دورستكرنا فیلمێ«.
دیس���ان ناڤبری ئاش���كرا كر هەر چەندە هندەك جهان داخواز ژی كریە فیلمێ 

بفروشین وان » بەلی تا نوكە مە بریار نەدایە هەتا ب داویێ بهێت«.
هەر چەندە شینوار وەسا بینت ئەو كارێت یەلمازی ئەنجام داین تێرا وی هەنە 
پێ بهێتە نیاس���ین بەلی گۆت »بەلی بەرهەم و كارین وی ل كوردس���تانی ب 

ساناهیی بدەست ناكەڤن لەورا من فەر دیت ڤی كاری ئەنحام بدەم«.
ش���ینوار، بەرێ نه���ا دوو فیلمێن دیكومنیتی بناڤ���ێ )دوماهیكا دكتاتوری( و 
)دەنگێ دیروكێ( دورس���تكرینە هەروەها دوو فیلمێن سینەمایێ ژی )شەق( و 
)ژیان د گەل بابەلیس���كێ( ئەڤە ئێكەمێن فیلمێ وێ یێ درێژە كۆ ماوەیی وێ 

80 خولەكن.
یەلماز گونایی ب ناڤودەنگرێن س���ینەمكاری س���ەدی رابردوو ل توركیا دهێتە 
نیلس���ین كۆ ب فیلمێ )یول( خەالتی فیستەڤاال كان ل ساال 1982 ی بدەست 
ئینات بوو و ل تەمەنی 47 سالیێ ل فەرنسا وەغەركر هەر ل وەێری ژی هاتبوو 

ڤەشارتن.

فیلمێ )ئەڤراز كوركێ( ل لەندەن 
و سویسرا دهێتە نیشاندان
فیلم/ زاخۆ
كورتە فیلمێ »تەنێ ئێك جار« یێ ژ سیناریو و دەرهێنانا )ئەڤراز كوركێ( 
ل دوو فیستەڤالێن ئەورپا ل سویسرا و بەریتانیا هاتیە وەرگرتن و دێ هێتە 

نیشاندان.
مه���دی مونیر رێڤەبەرێ بەرهەمێ »تەنێ ئێك جار« ئەڤ چەندا ل س���ەری 
بو )فیلم( ئاش���كرا كر، هەروەها دیاركر هێشتا پێزانێن گشتی نە گەهشتینە 
وان دەربارەیی هەر دوو فیس���تەڤاالن » ئەم یێن هاتینە ئاكەهداركرن كۆ یا 
سویسرا ل ڤێ هەیڤێ و یا لەندەن ل یا بیت دێ هێنە سازكرن بەلی هێشتا 

پێزانێن دیكە نە گەهشتنە مە«.
تەنێ ئێك جار باس���ی ئ���ازادی كەتن كۆ كچەك زارۆك ب رولێ س���ەرەكێ 
رادبیت، و دخوازیت ئەو كەوین بابێ وێ دكەتن د قەفس���ی دا ئازاد بكەتن، 
و ماوەیی وێ 17 خولەكن ل دەڤەرا زاخۆ هاتیە وەینەكرن ژ الیێ مس���تەفا 

عەبدوال و بەرهەمێ تیپا زاخۆ یا هونەری یە.


