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بۆچی دەبێ سینەما 
لەكوردان حەرام بێت..؟
دیاربەكریش هاوشێوەی 
)هەولێر و سلێمانی( سینەما 
لەخۆی مەحروم دەكات!!
شوان تاڤینگ

كۆنترین و ناودارترین سینەمای دیاربەكر، )سینەما دیالن(ە كەدەرگای 
خۆی بەڕووی هەوادارانی قوفڵدا و هەزاران شەیدا و هۆگری سینەمای 

لەخۆی توڕەكرد.
 ئەو س���ینەمایەی ك���ە رۆژگارێك مۆری خ���ۆی لەژیانی كۆمەاڵیەتی 
ئەو ش���ارەدا نەخشاندوە. ئەو كەس���انەی پێشتر سەردانیان دەكرد، 
جوانترین جلوبەرگیان دەپۆشی و لەسەر داوێك خۆیان دەڕازاندەوە، 
ئەو سینەمایەی كە هەمیشە دەرگای خۆی بۆ ئەویندارانی خستبووە 
سەر پشت، ئەو سینەمایەی كە فیلمەكانی بە فایتۆن كۆاڵن بەكۆاڵن 
و گ���ەڕەك بەگەڕەك دەناس���اند، ئەو س���ینەمایەی ك���ە رۆژگارێك 
گەورەترین سینەما بوو لەس���ەر ئاستی توركیا، ئەو سینەمایەی كە 
بەیەكێك لەگەورەترین س���ینەماكانی ناوچەی بەڵكانیش دادەنرا. ئەو 
سینەمایەی كاتێك یەكێك سەردانی دیاربەكری دەكرد، بەدڵێكی پڕ 
لەتاس���ەوە باسی دەكرد. ئەو س���ینەمایەی كە سەمفۆنیای دەوڵەت 
و كۆنسێرتەكانی لێ س���ازدەكرا، ئیدی جارێكی دیكە پەردەی سپی 

بەدیاربەكرییەكان نیشان نادات. 
س���ینەمای دیالن )Dilan Sinemasi( لەس���ااڵنی پەنجاكاندا 
لەالی���ەن مەئم���وری ئەرمەن���ی هاروتی���ان س���ەرافیان و بنەماڵەی 
دیالنەوە لەباشترین ناوچەی دیاربەكر، لەدەرگای چیا )دەریا چیێ( 
دروستكرا. بۆ ماوەی 60 س���اڵ خزمەتی بەبواری كلتوور و هونەری 
دیاربەكرییەكان كرد و جێگەی زیاتر لە 2000 كەسی تێدا دەبووەوە. 
خاوەنی س���ینەماكە )نەج���ات دیالن( كە ئێس���تا تەمەنی خۆی لە 
78 س���اڵ دەدات و لەئیستانبوڵ دەژیت، دەڵێت: »بەناچاری لەبەر 

كۆمپانیاكانی فیلم وازم لەو كارە هێنا و سینەماكەم داخست«. 
نەجات دیالن روونیكردەوە، كە بنەماڵەكەیان زیاتر لە 71 ساڵە كاری 
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سینەمایی دەكەن و ئەوان لەشارەكانی وەك مێردین، سێرت 
و بینگۆل س���اڵۆنی سینەمایان كردۆتەوە. هەروەك دەڵێت: 
»من زۆر بەخەمبارییەوە ئەو هۆڵە سینەماییە دادەخەم«. 
تەنان���ەت بۆئەوەی س���اڵۆنی س���ینەماكەی دانەخرێت، بۆ 
ماوەی نزیكەی سێ ساڵ زیانێكی مادی زۆری پێگەیشتووە، 
بەاڵم دیس���انەوە بەردەوامبووە، تا دواجار بەناچاری لەبەر 
كۆمپانیاكان���ی فیلم تەحەمولی زەرەری زیاتری نەكردووە و 

بڕیاری داخستنی سینەماكەی دەدات.
لەالیەكی دیكەوە، ماكنیس���تی س���ینەمایی نەجات دوران، 
بەخەمگینی و بۆ دوایین جار تۆزی س���ەر ماكارەكانی فیلم 
پاكك���ردەوە و ماڵئاوایی لەكارەكەی خ���ۆی كرد. هەروەك 
گوتیش���ی ئەو 39 س���اڵ بوو ماكنیس���تی لەو سینەمایەدا 

كردووە و زۆر خەفەتبار بوو، كاتێك سینەماكەی داخرا.
لەكۆتای���دا بەداخبارییەوە ماوە بڵێی���ن، لەكاتێكدا لەواڵتان 
سینەما بۆتە پیشەسازی و كولتوور و هونەری سیاسەتكردن 
و خۆشترین شوێنی رابواردن، تەنانەت هەندێ واڵت وەزارەتی 
تایبەت بەس���ینەمایان هەیە، كەچی ئێمەی كورد لەس���ەر 
ئاس���تی هەموو پارچەكانی كوردستان تاقە سینەمایەكمان 
نییە شانازی پێوە بكەین. لەجیاتی ئەوەی هۆڵی سینەماكان 
زیاتر تەش���ویق بكرێ و بینەری كورد لەگەڵ سینەما ئاشت 
بكرێت���ەوە، كەچی رۆژ لەدوای رۆژ بەرهەمی كرچوكاڵ و بێ 
مانا س���ازدەكرێ و بینەری زیاتر لەسینەما دەتۆرێ. لێرەدا 
ئەو پرس���یارەی لەبەردەمماندا خۆی قوتدەكاتەوە ئەوەیە، 
ئایا لەڕەوشێكی وەهادا چۆن دەتوانین بناغەیەك، سەبك و 
ناسنامەیەك بۆ سینەمای نەتەوەیەكی بێ دەوڵەت دابنێین، 
لەدەمێكدا ئەمڕۆ سینەما هاوشانی بوارە ژیانییەكانی دیكە، 
رۆڵێكی گرن���گ دەگێڕێت لەپرۆس���ەی بنیاتنانی نەتەوەدا 

 .)Building Nation(
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   هەولێر و 
سینەماكانی و 
چەند بیرەوەریەك
لەیادەوەریەكانی: عومەر فرهادی

لەس���ااڵنی كۆتایی نیوەی یەكەمی سەدەی بیس���تی رابردوو. هەولێر 
شارێكی بچوك بوو. جگە لەچایخانەكان و باخچەیەكی گشتی شوێنی 
كات بەس���ەر بردنی لێ نەبوو. هەموو ماڵێ���ك كارەبایان نەبوو. هەر 
بۆیە رادیۆشیان نەبوو. لەچایخانەكان و ماڵە دەوڵەمەندەكان رادیۆ و 
قەوان )گرامافۆن( هەبوو. خەڵكی ئەوەندە بەگۆرانی و موزیك ئاشنا 
نەبوون. جگ���ە لەگۆرانییە فۆلكلۆرییە كوردیی���ەكان و توركمانیەكان 
هەن���دێ گۆرانی بێ���ژی عەرەبیش گوێگری خۆیان هەب���وو. لەهەولێر 
گوێمان لێ ببوو كەشتێك هەیە پێیدەڵێن »سینەما« یان »سینەمە« 
ئەوەش لەش���ارە گەورەكانی عێراقی ئەوس���ا وەك )بەغدا و بەسرە و 

موسڵ و كەركوك( هەبوون.
لەگەڵدەس���تپێكردنی دروس���تكردنی بینای س���ینەمایەك لەبەرامبەر 
مەزارگەی »سوڵتان موزەفەر« لەالیەن خاوەنی زەویەكە »داود ئاغای 
یەعقوبی« هەواڵەكە لەنێوان خەڵكیدا باڵوبۆوە. هەبوو دەیگوت: ئاخر 
زەمانە!! دونیا خرابوونە ئەو مەلهایە بێتە هەولێر. هەموومان گوناهكار 
دەبین. ئەوە حەرامە. هەبوو بەپێچەوانەوە. بەخۆشیەوە هەواڵەكەیان 
باڵودەكردەوە و بەپێش���كەوتنی ش���ارەكەیان دادەنا. ه���ەردوو توێژ 
مشتومڕیان بوو. هەش بوو وەك بابەتێكی بێ بایەخ لێیان تەماشادەكرد 

و دەیانگووت بابزانین ئەو شتە چیە؟ بەڵكو حەرام نیە..
بینای س���ینەماكە لەكەرپوچ دروستكراو بەدینگەی چوار گۆشەی بەرز 
كەبەئەس���كەلە وەستا و كرێكارەكان ئیشیان تێدا دەكرد، ئەوكات ئەو 
جۆرە كەرەستەی بینا لەهەولێر بەكار نەدەهات وەستاكانی ئێرە تەنیا 
توانای دروس���تكردنی خانووی ئاساییان هەبوو. وەستا و كرێكارەكان 

عەرەب بوون و لەبەغداوە هاتبوون.
بەبیرمە رۆژێكیان كرێكارێك لەس���ەر ئەس���كەلە بەرب���ۆوە و گیانی 
لەدەس���تدا، خەبەر باڵوبۆوە. وتیان ئەوە سوڵتان موزەفەر لێیدایە و 

كوشتی.

كودەبی س���ینەما لەكن مەرقەدی وی دروس���ت بكرێت. كرێكاری هەژار 
ب���ەدوای نانی خۆی هاتوە كار بكات. ئ���ەو هەقی چیە ئەو بینایەی ئەو 
كاری تێ���دا دەكا ماڵە یان مزگەوتە یان مەیخانەیە یان س���ینەمایە یان 
قوتابخانەیە.. هتد. ئەمەی روویدا لەساڵی 1946ی زایینی بوو سینەماكە 
بەرلەوەی س���ەری بگیرێ، چەند فیلمێكیان تێ���دا نمایش كرد لەكۆتای 
هاوینو سەرەتای پایز، پاشان دەستیان كرد بەسەرگرتنی بەجەمەلۆن و 
كرا بەسینەمەی«شتوی« واتە زستانە و داخراو. لەبەر دەرگای سەرەكی 
و لەتابلۆیەكی نیو بازنەیەی بەكوردی نوس���را »سینەمەی سالح الدین« 
یەكەم فیلم كەلەس���ینەمەی س���ەاڵحەدین نمایش ك���را فیلمێكی عەرەبی 
میس���ری بوو بەناوی »یوم سعید« واتە رۆژێكی كامەران یان بەختەوەر. 
فیلمەك���ە لەنواندنی مۆس���یقار و گۆرانیبێژی ناوداری عەرەب و میس���ر 
»محمد عبدالوهاب« بوو لەگەاڵ خانمی ئەكتەر »ئیلهام حسین« و چەند 

گۆرانی تێدا پێشكەش كرا. وەك:
 1- ) گول عمری عایش لوحدي(، )بەدرێژای تەمەنم بەتەنیا ژیاوم(.

2- القلم ده يكان لیه؟، )ئەم ستەمە بۆچی بوو؟(.
3- ئۆپەرێتی قەیس و لەیال، لە ش���یعری )احمد ش���وقی( كەبەش���ێكە 

لەشانۆگەریەكی شیعری بەناوی )مجنون لیلی(.
4- یاناسیة وعدي )ئەی ئەوەی پەیمانت لەبیر كردووە(.
5- ماحالها عیشە الفالح )ژیانی جوتیار چەند خۆشە(.

6- أجری. أجری.
ئەمەیان وەك میس���ریەكان دەڵێن: اگری. اگری بوو كەوتبووە سەر زاری 
زۆربەی گەنجەكان كەدەیانگوتەوە لەبەر خۆیان. وش���ەكان و ئاوازەكەی 
س���وك بوون. بائەمەش بڵێم كەئەكتەری ناوداری میسر »فاتن حمامە« 

لەو فیلمە بەشداربوو و منداڵێكی حەفت هەشت سااڵن بوو..
زۆرم حەز لێ بوو سینەما ببینم، بەاڵم بۆ منداڵێكی تەمەن هەشت سااڵن 
زەحمەت بوو. رۆژێكی���ان ئەبوبەكری رەحمەتی برا گەورەم لەگەاڵ چەند 
گەنجێكی برادەری چونە سینەما و منیان لەگەاڵ خۆیان برد..یەكەم فیلم 
كەلە لەژیانمدا بینیم ناوی »ممنوع الحب« واتە )خۆشەویستی قەدەغەیە(
ب���وو، ئەویش لەنواندنی )محمد عبدالوه���اب و رجاو عبده(بوو، چەندین 
گۆرانی خۆشی لەخۆ گرتبوو، هەریەكەیان بەجیا یان بەیەكەوە )دۆیتۆ(، 
كاربەوەش نەوەستا جار جار س���ینەمەی سەفەریش دەهاتە گەرەكەكان 
»مكتب االس���تعالمات البریتانی« كەپێش���تر لەدوكان���ی ئوتوچیەكەی 
تەنیش���ت چایخانەی »حەس���ەن رەزا- مەچكۆی ئێستا« بوو، بۆ دیعایە 
بۆ واڵتەكەیان و نمایش���كردنی هەندێ فیلمی س���ینەمایی بێدەنگ، لەنێو 
گەڕەكەكان و لەشوێنێكی گونجاو شاشەیەكی سپیان لەدیوارێك دەكوتاو 
فیلمەكەیان پیش���ان دەدا، دوای بانگهێشتكردن بۆ هاواڵتیان تابەشداری 
بكەن لەبینینی، جار هەبوو بەعەرەبی هاواریان دەكرد )س���ینما سفریە- 

كلش حلوە( واتە سینەمای سەفەری زۆر خۆشە.
لەڕێی ئەو س���ینەما سەفەریانە ئاش���نای فیلمی كارتۆن بوین كەئەوسا 
پێیاندەگوت )ئەجیندۆكە(، لەس���اڵی 1947 دەوڵەمەندێكیتری هەولێر. 



 نۆڤه مبه ری 2009 - ژماره  1  91  

هەمەرەنگ
تەحس���ین عەلی پاش���ای دۆغرەمەچی. 
لەنزیك مەزارگەی »شیخ اللە« لەگەڕەكی 
»الحم���راو«ی  س���ینەمەی  خانەق���ا 
دروس���تكردو لەكۆتایی س���اڵەكە تەواو 
بوو، س���ینەماكە داخراو بوو، پاش���ان 
لەتەنیش���تی  هاوینیش���یان  بەش���ی 
دروستكردو پشت سینەماكە چۆڵەوانی 
ب���وو تەنیا ش���ینایی تور و س���ڵق و 
ئێوارانیش  دەچێندرا،  لێ  سەوزەواتی 
لەب���ەردەم مزگەوتی ش���ێخەڵاڵ داری 
س���وتاندن لەچیلكە و قەاڵشكەری كە 
بۆ فرۆشتن لەخۆشناوەتیەوە بە كەر 
و واڵغ دەهێنرای���ە ش���ار. ئیتر ئەو 
ناوە دەبووە هەڵاڵ، یەكەم فیلم لەو 
س���ینەمایە نمایشكرا ناوی )ساڵمە( 
ب���وو كەلەرۆمانێك���ی )علی احمد 
باكثیر( بەناونیشانی )سالمە القس( 

وەرگیرا بوو. لەنواندنی گەورە گۆرانیبێژی ئافرەتی عەرەبی 
)أم كلثوم( كەبە »ئەس���تێرەی رۆژهەاڵت« ناس���را ب���وو لەگە اڵ)یحی 

شاهین( و چەند ئەكتەرێكی تر.
باكەمێكیش باس���ی جۆری ریكالمكردن بكەین بۆ فیلمەكان. جار هەبوو 
ئەگ���ەر فیلمەكە گرنگ بووایە بەئوتومۆبی���ل. كەژمارەی زۆر كەم بوو لە 
هەولێر، ئەوەی پێیاندەگوت )تەنتە( واتە بێ س���ەرەكان و كراوە بوون. 
تابلۆی فیلمەكە بەدەست كابرای دیعایەچی بوو، هاواری ناوی فیلمەكەی 
دەكرد و هەندێ جاریش دۆڵو زوڕناشیان لەگەڵدەبوو بۆ سەرنج راكێشان. 
ی���ان یەكێك تابلۆك���ەی هەڵدەگرت و دیعایەچیەك���ەش ناوی فیلمەكە و 
ئەكتەرەكانی رادەگەیاند، ناوی هەندێكیانم لەبیرە وەكو رەسول و واحید 

بۆزێو محی الدین )أبو سباح( و ئۆغز.
هۆڵەكانی هەردوو س���ینەما چوار بەش بوون: الی پێشەوە نزیك شاشە 
بەچ���ل فلس بوو پێیاندەگوت )چل بایی( ئەمەیان خۆش نەبوو، چونكە 
نزیك شاش���ە بوو ی���ەك، دووەم خەڵكانێكی نیمچ���ە ئاژاوەچی و هاتو 
هاواركەری لەخۆ دەگرت، جگە لەخەڵكانێكی رێك و عاشقە سینەماو كەم 
دەرامەت. دووەمیان )60( فلس واتە شەس���ت بایی، پاشان )100( بایی، 
بەاڵم دوایی ئەم هەردوو بەش���ە لێك دران و بووە )80( فلس���ی. بەشی 
چوارەم )لۆج( بوو كە لەدواوەی دواوە بوو، ش���وێنی جیاكراو بوو چوار 
كورسی دەگرت ئەمەیان بۆ خێزان تەرخان كرابوون، كەزۆربەیان ئەوكات 
بەعەباو پێچە یان بەعەباو سفور دەهاتنە سینەماو فیلمەكانی عبدالوهابو 
فرید ئەترەشو سباح و ئەوانی گۆرانیان تێدا بوو هەبوو، هەموو لۆجەكان 

پڕ دەبوون.
لەس���ەرەتای نمایش���ی فیلم چەند )مقدمە( یان )پێ���ش عەرزكردن( بۆ 

فیلمەكانی داهاتوو دەكرا، وەك ریكالم پاشان فیلمەكە دەستی پێدەكردو 
لەنیوەیدا دەبوو بە )فەترە( واتە پشوودان ئەوكات ساردی وەك سیفۆنو 
ناملێت و پاشان بیبسیو كۆكا دەفرۆشران لەنێو هۆڵی سینەما دەستگێڕ 
دەیان فرۆشت، یان بۆت هەبوو بێیە دەرەوەو شتێك بخۆی یان بخۆیەوە، 
بیتاقەیەكیان دەدا بەو كەسەی دەچێتە دەرەوە پێیاندەگوت )خروج( واتە 
چونە دەرەوە. زۆر جاریش هەبوو ئەو خروجەی دەفرۆش���تەوە بەیەكێكی 
ت���ر بەپارەیەكی كەم و ئەو دەیتوان���ی بەبیتاقەكە بێتە ژوورەوەو نیوەی 
فیلمەكە ببینێ! س���ااڵ رۆییو سااڵ هات چەندین سینەمای دیكە لەهەولێر 
كرانەوە لەوانە )سینەمای سیروان( كەوابزانم تائێستاش ماوە. سینەمای 

)جوندیان. سەفین. كریستااڵ(.
 بەاڵم ئێس���تا هەولێر شارێكی بێ س���ینەمایە، تەلەفزیۆن لەسااڵنی بەر 
لە1991 كاریگەرێكی هەبوو لەس���ەر كەمكردنەوەی بینەرانی س���ینەما و 
ل���ەدوای 1991ەوە )دوای راپەڕی���ن( كەلەكوردس���تان قەدەغە لەس���ەر 
س���ەتەالیت نەماو چووە هەموو ماڵێك رۆژانە دەیان بەڵكو س���ەدان فیلم 
لەكەناڵ���ەكان نمایش دەكرێن و كاریگەریەكەی خ���ۆی كرد. وابزانم ئەم 
دیاردەی���ە تەنها واڵتی ئێم���ەی نەگرتۆتەوە. من خۆم لەماوەی گەنجیم و 
تاناوەڕاس���تی حەفتاكانیش لەسەدەی رابردوودا خولیای سینەما بووم لە 
1961-1964 لەشاری حیللە فەرمانبەر بووم هەموو پێنج شەموو هەینیان 
لەبەغدا بووم تەنیا بۆ »س���ینەما« كەمتر لەس���ێ و چوار فیلمی جۆراو 
جۆرم نەدەبینی. ئێس���تاش لەكەناڵی تەلەفزیۆنی )رۆتانا زمان( زۆر جار 

فیلمە عەرەبیە كۆنەكان دەبینمەوە و دڵخۆش دەبم، بەیادی جاران.

فۆتۆ: ئاشتی عه دۆ
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نەبوونی فیلمی كوردی و
 نیشاندانی فیلمی بێگانە

لە كۆتایی نەوەدەكان لە ش���اری هەولێر بەهۆی نەبوونی فیلمی كوردی، 
كە بێگومان ئ���ەوەش دەرفەت یەكجار كەم بوو بۆ ئەوەی هونەرمەندانی 
كورد فیلمی س���ینەمایی بەرهەم بێنن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەدا هونەرمەندانی 
ك���ورد نەوەس���تان و كاریان دەك���رد و لەو پێناوەش���دا چەندین فیلمی 
درێژیان دەرهێنا، كە فیلم���ەكان زۆربەیان بە VHS بەرهەم دەهاتن و 
لە سینەماكانی شاری هەولێر نمایش دەكران، ئەو دەرهێنەرەی لە شاری 
هەولێر زیاتر ئەو كارەی دەكرد تەنیا كەریم بوو، لە ش���اری سلێمانیشدا 
فیلمی گردی پیرۆز بۆ ماوەیەكی یەكجار زۆر لە س���ینەما دلش���اد نمایش 
كرا، كە بەبڕوای شارەزایانی سینەما، ئەو فیلمانە ناچنە قالبی سینەماوە، 
وەلێ پێیان دەگوترێ هەوڵی فیلمس���ازی و هۆڵە س���ینەماییەكانیش لە 
نمایشكردنی ئەو فیلمانەدا سوودیان دەبینی و جارێكی دیكە دوای شەڕی 
ناوخۆ و ئەو كارەس���اتانەی بەسەر كورد هات لەرێگای ئەو فیلمانەوە تا 

رادەیەك بینەر بە هۆڵی سینەما ئاشت بوویەوە.

لەناوچوونی هۆڵەكانی سینەما
دواب���ەدوای س���ااڵنی 2000 و لەگ���ەڵ پەیدابوونی هەوڵی س���ینەمایی و 
بەرهەمهێنان���ی فیلمی س���ینەمایی لەالیەن هونەرمەندان���ی كوردەوە، بە 
پێچەوانەی ئەوەی كە پێش���بینی دەكرا، كە دەبوو هۆڵە سینەماییەكان 
ژمارەی���ان زیاد بێ، وەلێ رۆژ لەدوای رۆژ ژمارەیان كەم بۆوە و وایلێهات 
ئەو هۆڵە سینەماییانەی هەولێر هەریەكەو هانای بۆ كارێكی دیكەی دوور 

لە سینەما برد.

تەكنیكی نوێ و هۆڵەكانی سینەما
گوم���ان لەوەدا نییە بەهۆی ئەو باروزروف���ەی كورد تێیكەوتووە، ئێمەی 
كورد وەكو پێویس���ت ئاگاداری پێشكەوتنەكانی جیهان نەبووینە، یاخود 
ئەگەر بەش���ێوەیەك لە شێوەكان و لەرێگای هەوڵی خۆمانەوە ئاگاداریش 
بووبین ئەوا هێندە بە ئاس���انی نەمانتوانیوە س���وود لەو پێش���كەوتنانە 
وەربگرین، جا بۆیە هۆڵە سینەماییەكانی هەولێر وێڕای ئەوەی لەو چەند 
س���اڵەی دوایی بێ خزمەتیان پێوەدیار بوو، ئەوە لەڕووی تەكنیكیشەوە 
وەكو پێویس���ت نەیانتوانی بوو سوود لە تەكنیكی جیهانی و پێشكەوتوو 

وەربگرن.

سینەماكان لە هۆڵی 
نيشاندانى فيلم 
بۆ گەراجی ئۆتۆمبێل و 
كۆگای خواردەمەنی
شیكاری: مەسعودی مەال هەمزە
فۆتۆ: ئاشتی عه دۆ 

س���ینەما وەك هونەری حەوتەم هەر لەگەڵ سەرهەڵدان و گەشەكردنی، 
الی گەالنی دونیا بایەخێكی یەكجار گەورەی پێدراوە و بەردەوام پێش���ی 
دەدرێ، هەر ئەوەش وایكردووە گەلێ لە میللەتانی دونیا هەموو ئامانج و 
سیاسەتی خۆیان لەرێگای فیلمە سینەماییەكانەوە و لە رێگایەكی یەكجار 
راس���توخۆ و كاریگەر بە گەالنی دیكەی دونیا بناس���ێنن، كەوابێ و ئەوە 
گەرەكە، كە پێویستە ئێمەی كوردیش خۆمانی لێ بێبەش نەكەین. گرنگی س���ینەما بێ، بێگومان ئەو س���ینەمایە بایەخێكی یەكجار گرنگی 

سینەما و هۆڵی نیشاندانی فیلم 
بێگومان بوونی سینەما بەهۆڵی سینەماوە بەندە، لەبەرئەوەی هەر فیلمێك 
كە بەرهەمدێ دەكرێ لەرێگای هۆڵی سینەما وە بینەران بیبینن، ئەگینا 
ئەس���تەمە بینەران ئەو فیلمانە ببینن، كە گومانی تێدانییە پێویستە هەر 

فیلمێك لە هەر شوێنێك بەرهەمدێ خەڵكی ئەو ناوچەیە بیبینن.

كورد و هۆڵی سینەما و فیلمی بیانی
لە سەرەتای دروستبوونی هۆڵە س���ینەماییەكان لە هەولێر، لەبەرئەوەی 
فیلمی س���ینەمایی كوردی بوونیان نەبووە، یاخود ژمارەیان یەكجار كەم 
ب���ووە، خاوەن س���ینەماكان بۆ برەودان بە ب���ازاڕی خۆیان و رازیكردنی 
ئەوانەی سەردانی سینەمایان دەكرد، ناچار هانایان بۆ نمایشكردنی فیلمە 
بیانییەكان بە گشتی و فیلمە هیندی و ئەمریكییەكان بە تایبەتی دەبرد، 
كە ئەوەش ئاشنایەتییەكی یەكجار باشی بینەرانی كوردی بە هونەرمەندە 

بیانییەكان و بەرهەمەكانیان دروست كردبوو.
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فیلمی سینەمایی 35 ملم و
DVD بەربالوی 

گەورەترین كێش���ەیەك كە تا ئێستاش���ی لەگەڵدابێ سینەماكارانی كورد 
پێوەی دەناڵێنن، س���ەرباری نەبوونی هۆڵی س���ینەمایی پرۆفیش���ناڵ، 
نمایش���كردنی فیلمەكانیانە بە ش���ێوەیەكی جیاواز لەسیس���تمی 35ملم، 
ئەویش لەرێگەی هۆڵی نەشیاو یان لەرێگەی تیڤیەكان، گومانی تێدانییە 
ئەو جۆرە نمایش كردنەش كاردەكاتە س���ەر كوالێتی فیلمەكە لە دەنگ و 

رەنگدا. چونكە هۆڵەكان تایبەتمەندی نمایشكردنی فیلمی تێدانییە.

لە هۆڵی سینەماوە بۆ گەراجی ئۆتۆمبێل
یەكێك لە كۆنترین س���ینەماكانی هەولێر س���ینەما سەاڵحەدین بوو، كە 
دەكەوێتە بەرامبەر گۆڕی س���وڵتان موزەفەر لە ش���ەقامی موزەفەریە لە 
ش���اری هەولێر، ئەو هۆڵە وێڕای ئەوەی س���ااڵنێكی زۆر چەندین فیلمی 
سینەمایی تێدا نمایشكراوە، كەچی لەو سااڵنەی دواییدا ئەو هۆڵە تەخت 
كراو كەس���ێكیش نەبوو بێتە وەاڵم و وابكا ئ���ەو هۆڵە تێكنەدرێ، وەلێ 
بە ش���ێوەیەكی دیكە نوێبكرێتەوە و بۆ نمایش���كردنی فیلمە سینەماییە 
نوێكان سوودی لێوەربگیردرێ، ئێستا ئەو هۆڵە سینەماییە بۆتە گەراجی 
ئۆتۆمبێل و جاران ئەگەر خەڵك بە پارە چووبا سەیری فیلمی سینەمایی 

كردبا، ئێستا لەهەمان شوێن دەتوانێ بچێ ئۆتۆمبێلەكەی رابگرێ.

لە هۆڵی سینەماوە بۆ شوێنی ئەتاری 
و كۆگای خواردەمەنی

هۆڵی س���ینەما حەمرا یەكێكی دیكەیە لەو چەند هۆڵە س���ینەماییە 
كۆنانەی لە شاری هەولێر ش���وێنی نمایشكردنی فیلمی سینەمایی 
بووین���ە و خەڵكانی هونەردۆس���ت لێی كۆبوونەت���ەوە، كە ئەو 
هۆڵەش ش���وێنەكەی دەكەوێتە ناو جەرگەی بازاڕی ش���ێخەڵاڵ، 
وەلێ ئێستا ئەو هۆڵە س���ینەماییە هەر بە باڵەخانەی خۆی و 
بەهەمان تابلۆی نووس���راوی جاران »س���ینەما حەمرا« بۆتە 
ش���وێنی یاریكردنی ئەتاری بۆ مندااڵن و بەشێكی دیكەشی 
بۆت���ە كۆگای خواردەمەنی، ك���ە دوكاندارانی بازاڕی حەمرا 
س���وودی لێوەردەگرن، بەاڵم ئەوەی ئ���ەو هۆڵە لە هۆڵی 
س���ینەما س���ەاڵحەدین جیادەكاتەوە، ئەوەیە كە ئەوەیان 
هێشتا باڵەخانەكەی ماوە و تێكنەدراوە، جا نازانرێ ئەویش 

خەم���ی لێدەخوورێ یاخود وەكو س���ینەماكەی دیك���ە خاپوور دەكرێ و 
دەكرێتە سوپەر ماركێت!.
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ڵە س���ینەمایی بەرهەم هاتوون، كە بەش���ێك ل���ەو فیلمانە لە  فێستیڤا
جیهانییەكانیش خەاڵتیان بەدەس���ت هێناوە و ئاستی فیلمەكانیان بۆتە 
جێی س���ەرنجی بینەرانی دنیا، كەچی هەر ئەو فیلمانە بینەری كورد لێی 
بێ بەشەو بەش���ی هەرە زۆری بینەری كوردی ئەو فیلمانەی نەبینیوە و 
نازان���ێ و چین و چۆنن، هەر ئەوە نەبێ لە راگەیاندنەكانەوە ئاگادارە كە 
ئەو فیلمە فالن خەاڵت و فالن خەاڵتی بەدەست هێناوە، ئەو نمایشانەشی 
بۆ فیلمەكان كراون، بریتی بوونە لە نمایش���ی تایبەت یاخود ریكالمێكی 
وای بۆ نەكراوە و تەنها بۆ جارێك نمایش كراوە بۆیە بەشی زۆری خەڵكی 

نەیانبینیوە.

بینەری كورد و سینەما
ك���ە باس دێتە س���ەر بینەری س���ینەمایی لە كوردس���تان، قس���ە زۆر 
هەڵدەگرێ، لەبەرئ���ەوەی ماوەیەكی زۆرە بینەری كورد لە بینینی فیلمە 
سینەماییە كوردییەكان بێ بەش���ە، ئەوەش ساردییەكی لەنێوان خودی 
هونەرمەن���دان و بینەران دروس���ت كردووە و وایكردووە ئێس���تا بینەری 
كورد ئەوەندە بەتەنگ هەواڵی نوێی س���ینەمای كوردییەوە نەبێ، بەقەد 
ئەوەی موشتاقی هەواڵی سینەمای جیهانییە، لەبەرئەوەی دەزانێ فیلمە 
س���ینەماییە كوردیی���ەكان نابینێ، ئەگەری���ش ریكالمێكی باش هەبێ بۆ 
فیلمە س���ینەماییەكان بێگومان ئەوە بەپێی كات بینەر دروست دەبێتەوە 
و ئ���ەو پچڕانەی نێوان هونەرمەندان و بینەران نامێنێ، ئەویش بە بوونی 

هۆڵی سینەمایی كە نیمانە.

نەبوونی ماف و نمایشی فیلم
كێشەیەكی دیكە كە لە كوردستان بوونی هەیەو زۆربەی بەشەكانی هونەر 

نیشاندانی فیلمی سێكسی
لەو چەند س���اڵەی دوایی و دوای هاتنی س���ەتەالیت و بوونی لە زۆربەی 
ماڵەكان هۆڵە سینەماییەكان وەكو پێویست بازاڕیان نەبوو، بەو مانایەی 
ئەو خەڵكانەی جاران دەچوونە هۆڵە سینەماییەكان بۆ بینینی فیلمێك، 
ئێستا لە رێگای س���ەتەالیتەكەیان و لە شاشەی تەلەفزیۆنی ماڵەكەیاندا 
س���ەیری ئەو فیلمەیان دەكرد، كە حەزیان لێی ب���وو، بێگومان ئەوەش 
كاری كردە س���ەر بازاڕی هۆڵە س���ینەماییەكان و وایك���رد وەكو جاران 
خەڵك نەچێ بۆ بینینی فیلمەكان لە هۆڵی س���ینەمایی، هەر بۆیە هۆڵە 
س���ینەماییەكان هانایان بۆ نمایش���كردنی فیلمی سێكسی برد و لەوەشدا 
گەنج���ان بەرێژەیەكی زۆر س���ەردانی ئ���ەو هۆاڵنەیان دەك���رد و فیلمە 
سێكس���ییەكانیان دەبینی، كە بێگومان ئەوەش كاریكردە سەر سومعەی 
س���ینەماو هۆڵەكان، كەچی دوای ماوەیەك و گەیش���تنی خزمەگتوزاری 
وەكو ئەنتەرنێت و سەتەالیت بە شێوەیەكی فراوانتر سینەماكان لەوەشدا 
فەش���ەلیان هێناو نەیانتوان���ی برەو بە بازاڕی خۆیان ب���دەن، هەر بۆیە 
س���ومعەی خۆیان برد و بازاڕیشیان نەما. لەگەڵ نمایشكردنی ئەو فیلمە 
سێكسیانەی لە هۆڵە سینەماییەكان نمایشدەكران، سینەما بە شێوەیەك 
لە ش���ێوەكان قودس���یەتی خۆی لەدەست دا، بەش���ێوەیەك كە زۆرجار 
لەوتاری جەژناندا مەالكان لەسەر مینبەری مزگەوت هاواریان دەكرد تكایە 
ئاگاداری منداڵەكانتان بن نەچنە هۆڵی س���ینەما و سەیری فیلمی خراپ 
بكەن، كەچی هەر هۆڵە س���ینەماییەكانە كە لە واڵتاندا خەڵك بە ماڵ و 

منداڵەوە دەچێ بۆ بینینی فیلمی سینەمایی.

هەوڵی دروستكردنی هۆڵی سینەما
لەبەرئەوەی لە كوردس���تان بەگشتی هۆڵە سینەماییەكان فەشەلیان هێنا 
ل���ە بازرگانی و پ���ارە پەیداكردن، بۆیە دوای تێكچ���وون یا راگرتنی ئەو 
هۆاڵنە كەسێك ئامادە نییە لەسەر ئەركی خۆی هۆڵی سینەمایی دروست 
بكا، ئەوەی دەمێنێتەوە بەڕێوەبەرایەتییەكانی س���ینەمان، ماوەی چەند 
س���اڵێكە هەر باس لە دروس���تكردنی هۆڵی س���ینەمایی دەكەن، كەچی 
تا ئێس���تا هەر قس���ەیەو نەبۆتە كردار، لەوەش گرنگت���ر مەهدی ئومێد 
باس���ی لەوە دەكرد كە لەسەردەمی بەڕێوەبەرایەتی خۆیدا زۆر هەوڵیداوە 
ش���ارێكی سینەمایی لە هەولێر دروست بكا، كەچی هەوڵەكانی بێ سوود 
بوونەو ئەوە ئێس���تا دەبینین هیچ هۆڵی سینەمایی شایستەی وا نییە بۆ 

نمایشكردنی فیلمە سینەماییەكان.

فیلمى كوردی بێ هۆڵی سینەما
ه���ەر ل���ەدوای ئازادكردنی عێراق لە كوردس���تان بە ش���ێوەیەكی باش 
هەوڵی فیلمس���ازی و س���ینەمایی دراوە، لەمڕوەش���ەوە چەندین فیلمی 
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نەك هەر سینەما پێوەی دەناڵێنن، ئەویش نەبوونی یاساكە بۆ پاراستنی 
مافی هونەرمەندان و پاراستنی بەرهەمەكانیان، لەوانەیە لەوەدا هۆڵەكان 
هەقی���ان بێ كە نەوێرن فیلمێك بكڕنەوە و نمایش���ی بك���ەن بۆ قازانج، 
لەبەرئ���ەوەی لەوانەی���ە رۆژێك لە رۆژان ئەو فیلمە ل���ە بازاڕەكان كۆپی 

بكرێ، یاخود تەلەفزیۆنەكان نمایشی بكەن.

كەرتی تایبەت و هۆڵی سینەمایی
لەبەرئ���ەوەی هۆڵ���ە س���ینەماییەكان لەكاركردنی نمایش���كردنی فیلمدا 
س���ەركەوتنیان بەدەست نەهێنا، ئێستا دەبینین كە لە كوردستان كەرتی 
تایبەت بە ش���ێوەیەكی یەكجار 

خاو بوونی هەیە، ئەویش ل���ە بەرهەمهێنانی فیلمدا و ئەگەریش بەوردی 
س���ەیریان بكەین، بەش���ی زۆری ئەو كۆمپانیایانە ناچن���ە قالبی كەرتی 
تایبەتەوە، جا بۆیە تا ئێس���تا س���ەرمایەدارێك نەوێراوە س���ەرمایەكەی 
خۆی لە هۆڵێكی س���ینەمایی بخاتەگەڕ، بێگومان ئەوەش لەبەر ترس���ی 
زەرەر و دووبارەبوونەوەی سیناریۆی هەمان ئەو هۆڵە سینەماییانەیە كە 

نەیانتوانی سەركەوتوو بن لە كاركردن لە نمایشی فیلمی سینەمایی.

پاركی منارە لە شوێنی هۆڵی سینەمایی
وەكو بینیمان و دەش���یبینین لە فەراغی نەبوونی هۆڵی سینەمایی ئێستا 
لەش���اری هەولێ���ر جگە لە هۆڵی پێش���ەوە پاركی منارە بۆتە ش���وێنی 
نمایش���كردنی فیلمە سینەماییەكان، باشترین بەڵگەش بۆ ئەوە 
بەڕێوەچوون و نمایشكردنی بەشێك لەو فیلمانە 
بوو ك���ە لە هەفتەی فیلمی كوردی لە ش���اری 
هەولێر نمایشكرا، ئێستاش دووبارە وا دەبینین 
بەشێكی دیكەی فیلمە سینەماییەكان لە پاركی 
منارە نمایش دەكرێن، جا ئەو جۆرە نمایشكردنە 
چەن���دە ئەكادیمی���ەو كاردەكاتە س���ەر كوالێتی 
فیلمەكان، ئەوە بۆ س���تافی رێكخەری ئەو جۆرە 

یاد و فێستیڤااڵنەو خودی دەرهێنەران جێدێڵم.
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قودسیەتی سینەما 
الی نەوەی كۆن و نوێ

بەو پێیەی نەوەی كۆن ئەوانەی لە س���ااڵنی حەفتاو هەشتا بە حەسرەت 
بوون بۆ ئەوەی بلیتێكیان دەستكەوێ و بچن بە ئارەزووی خۆیان سەیری 
فیلمێكی س���ینەمایی بكەن، ئەوان لە نەوەی ئێستا زیاتر قەدری سینەما 
دەزانن و لە زمانەكەشی تێدەگا، لەبەرئەوەی نەوەی ئێستا هەر فیلمێكی 
بیەوێ یا لە س���ەتەالیت دەیبینێ، یاخود دەچێ نوسخەی كۆپی فیلمەكە 
لە بازاڕ دەكرێ و لە ماڵەوە سەیری دەكا، بۆیە سینەما وەكو هونەرێكی 
سانا سەیر دەكا و جیاوازی ناكا لەنێوان سینەما و بەرهەمی تەلەفزیۆنی 
لەبەرئەوەی وادەزانێ فیلمی س���ینەمایی ئەوەیە كە لە تەلەفزیۆن نیشان 
دەدرێ، بێ ئاگا لەوەی پێویس���تە فیلمی سینەمایی لە هۆڵی سینەمایی 

نمایش بكرێ.

چارەسەر 
بێگومان نەبوونی هۆڵی س���ینەمایی كێشەیەكی یەكجار گەورەیەو ناكرێ 
وا بە س���انایی بەسەریدا تێپەڕین، لەبەرئەوەی نەبوونی هۆڵی سینەمایی 
وەكو ئەوە وایە س���ینەمات نەبێ، چونكە یەكێك لە خاسیەتەكانی بوونی 
سینەما لەهەر واڵتێك هۆڵی سینەمایە، كە ئێمە نیمانەو باسیش لە بوونی 
سینەما دەكرێ لە كوردستان، كەچی لە واڵتانی دونیا زۆرجار شارێك بە 
دەیان هۆڵی سینەمای لێیەو بەپێی ستانداردی جیهانیش پێویستە بۆ هەر 
1000 كەسێك هۆڵێكی سینەمایی هەبێ، كەچی شارێكی وەك هەولێر یەك 
هۆڵی سینەمایی شیاوی لێ نییە، بۆیە پێویستە بەڕێوەبەرایەتی سینەما 
و وەزارەتی رۆشنبیری بەر لەوەی بیر لە بەرهەمهێنانی فیلمی سینەمایی 
بكەنەوە كە ئەویش پێویس���تە، بەاڵم پێویستتر ئەوەیە هۆڵی سینەمایی 
دروس���ت بكرێ و بەشێك لەو پارانەش بگەڕێنێتەوە كە لە سینەما خەرج 

دەكرێ، بەوە بینەری كوردیش بە سینەما ئاشت دەبێتەوە.
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هەروەه���ا س���ەبارەت بەكۆمەڵگەی ئێم���ە فیلمی پەروەردەیی باش���ە، 

لەبەرئەوەی ئێمە پەروەردەی كۆمەڵگەیەكین پڕە لەكێشەو گرفت.
 هەروەها مامۆس���تا )حەلیمە( س���ەبارەت بەفیلمی خۆشەویستی دەڵێ: 
)فیلمی خۆشەویستی بۆ ئێمەی كورد سەرەتایە( تاكو ئێستاش هەندێك 
لەتاكەكانی كۆمەڵگەی ئێمە بۆچونیان وایە سەیركردنی ئەم جۆرە فیلمانە 

لەگەاڵ دابونەریتی كۆمەڵگەی ئێمە ناگونجێ..

كاریگەری فیلم لەسەر بیر كردنەوە
)هاژە محێدین( تەمەن 20س���ااڵ، پێیوایە سەیركردنی فیلم كاریگەریەكی 
زۆری هەیە لەسەر باری دەروونی مرۆڤ، زۆرجار مرۆڤ لەفیلمێكدا دەوری 
ئەكتەرێك لەخۆیدا ب���ەدی دەكات، بەاڵم هەندێك جاری دیكە مرۆڤ رق 
و قین���ە هەڵدەگرێ بەرامبەر بەو ئەكت���ەرەی دەوری خراپو ئاژاوەگێڕی 

دەبینێ.
هاژە هیوای ئەوەی خواست كەناڵە كوردیەكان تەماشاكردنی فیلم بكەنە 
كلت���ور الی هاواڵتیان، بەاڵم بەداخەوە زۆربەی ئەم فیلمانەی كەئێس���تا 
لەكەناڵە كوردییەكان پیش���ان دەدرێن فیلمی )ش���ەڕ(ن لەكاتێكدا ئێمە 
پێویس���تمان بەفیلمی رۆش���نبیری و هونەری و زانستی و پەروەردەیی و 

دیكۆمێنتی هەیە، تاوەكو تەماشاكردنی فیلم بكەین بەكەلتور. 
)موژدە بەهجەت(یش س���ەبارەت بەم بابەتە بەم جۆرە دوا: من بۆ خۆم 
س���ەیری فیلمی كۆمەاڵیەتی دەكەم كەباسی ناخۆشیو تەنگو چەڵەمەی 
خێ���زان بكات، لەهەموو بوارەكانی ئابووری، خۆشەویس���تی و چۆنیەتی 
بەخێوكردن���ی مندااڵ، بەتایبەتی ئەو مندااڵنەی كەتەمەنیان لە12 س���اڵ 
بەرەو س���ەرەوە و چ���ۆن دایكو باوك رەفتار لەگەڵی���ان دەكات. چونكە 
كەسەیری ئەم جۆرە فیلمانە دەكەین زۆر شت فێردەبین، كەگرفتێك دێتە 
پێش���مان دەتوانین چارەسەری بكەین. هەروەها سەیری كەناڵی ئاسمانی 

جەزیرەی دۆكیۆمێنتی دەكەم، كەباسی هەموو جۆرە بابەتێك دەكات.

 

بۆچی تەماشاكردنی 
فیلم نەبۆتە كلتور؟
ئامادەكردنی: سەباح شێخانی

ئێم���ە رۆژانە س���ەرەڕای س���ەرقاڵیمان بەاڵم چەن���د كاتی خۆمان 
بەتەماش���اكردنی فیلم س���ەرف دەكەین؟! بۆچی تەماشاكردنی فیلم 
نەبۆت���ە كلت���ور الی ئێمە؟ ئێمەی كورد بۆچ���ی زیاتر حەز لەفیلمی 
ئەكش���ن و جەنگ دەكەین؟ چۆن وابكەین تەماش���اكردنی فیلم ببێتە 
كلت���ور؟ هەوڵمانداوە لەم ریپۆرتاژەدا وەاڵمی بڕێك لەم پرس���یارانە 

بدەینەوە:
حەلیمە حەمەرەش���ید )مامۆستا( دەربارەی ئەم پرسە دەڵێ: فیلمی 

میسری هەموویان لەگەاڵ ژیانی رۆژانەی ئێمە دەگونجێ، چونكە
كێش���ەی ئێمە و میسریەكان، وەك كێشەی هەژاری و نیشتەجێبوون 
لەیەك دەچن. بەبۆچونی من خەڵك زیاتر سەیری فیلمی كۆمەاڵیەتی 

بكات، تاكو لەژیانی رۆژانە سوودی لێ وەربگرێ،



98  ژماره  1 - نۆڤه مبه ری 2009 

هەمەرەنگ

سوودو قازانجی تەماشاكردنی فیلم
 )زێۆ عەبدوڵاڵ( دەرچوی زانكۆ: بەشێوەیەكی گشتی ئەم بابەتە بەچەند 

خاڵێك وەاڵم دەدەینەوە:
1- هەر كەس���ێك كەبەئارەزووی خۆی تەماش���ای جۆرە فیلمێك دەكات، 

فێری رەوشتی جوان و هەڵسووكەوتی باش دەبێت ئەگەر بیەوێت.
2- تەماش���اكردنی فیلم دەبێتە پەشیمان بوونەوەمان لەزۆر كاری خراپ 

كەرۆژانە ئەنجامی دەدەین چ لەماڵەوە چ لەگەاڵ هاوڕێكانت.
3- تەماشاكردنی فیلمی كوردی بەتایبەتی دراماكان فێرمان دەكات كەرێز 
لەنیش���تمانی خۆمان و خەڵكی خۆمان بگری���ن. هەروەها فێرمان دەكات 

كەچۆن رێز لەدایكی شەهیدان و كەس و كاریان بگرین.

4- سەیركردنی فیلمە ئاینیەكان دەبیتە هۆی دەست 
بەردارنەبوونمان له ئاين.

5- تەماش���اكردنی فیلمەكان دەبێتە رێنمایكردنمان 
بۆ ئەوەی زیاتر خزمەت���ی وواڵتی خۆمان بكەین و 
داهاتەكەیشی بەفیڕۆ نەدەین و لەشوێنی كاركردنمان 

بەدەست پاكی كارەكانمان بەڕێوەببەین.
هەروەها س���ەبارەت بەوەی )بۆچی تەماشاكردنی 
فیلم نەبۆتە كلتور الی ئێمە( زیرۆ عەبدوڵاڵ گوتی:

 1 - نەبوونی بەرهەمی سینەمایی كوردی لە واڵتی 
ئێمە.

پێویس���ت  س���ینەمایی  هۆڵ���ی  نەبوون���ی   -  2
لەشارەكاندا.

3 - لەئەوروپ���او ئەمری���كاو وواڵتانی تر خەڵك 
لەهەفت���ە یان لەمانگ رۆژێك تەرخان دەكەن بۆ 
سینەما یان بۆ پارك یان مۆزەخانەكان جا شەو 
بێت ی���ان رۆژ بەرنامەیەك بۆ خۆیان دادەڕێژن 

بۆ ئەم مەبەستە.
4 - الوازی ریكالمەكان و نەبوونی ئەكتەری باش 

و دەرهێنەر.
5 - ساردو سڕی لەبەرهەمهێنانی فیلمی سینەمایی 

كەڕەنگە سااڵنە تەنها یەك فیلم یان هەر نەبێت.
)س���ندس س���ەڕاجەددین( دەرچ���وی پەیمانگای 
مامۆس���تایان دەڵێ: فیلمی میسری هەر لەزووەوە 
جێگای خ���ۆی كردۆتەوە لەن���او كۆمەڵگەی ئێمە، 
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چونكە پێشان هیچ شتێك نەبوو لەتەلەفزیۆن سەیری 
بكەین و كاتی خۆمانی پێببەینەس���ەر، ئەمەش لەبەر 
نەبوونی فیل���م بەزمانی ك���وردی. دابونەریتی فیلمی 
میس���ری لەرووی كۆمەاڵیەتی و ئاب���ووری زۆر نزیكە 
لەكۆمەڵگ���ەی ئێمە. بەاڵم نەوەی نوێ زۆر س���ەیری 

فیلمی میسری ناكات بەڵكو فیلمی بیانی.
س���ەبارەت بە فیلمی دۆبالژكراو، سندس گوتی: ئەم 
فیلمانە زۆر باوی نیە، لەبەر ئەوەی زۆر لەدابونەریتی 
ئێمە دوورە، زنجیرەكان زۆر دوورو درێژن و زۆرجاریش 

دەبێتە هۆی نانەوەی كێشە لەناو خێزانەكان.

 )محیەدین عەبدوڵ���اڵ( فەرمانبەر لەدیوانی وەزارەتی 
رۆش���نبیری: نیشاندانی فیلم لەش���وێنە گشتییەكانی 
وەك پارك دەبێتە هۆی ئاشنابوونی هاواڵتیان بەفیلم، 
چونك���ە ژمارەیەكی زۆر لەهاواڵتیان هاموش���ۆی ئەم 
ش���وێنانە دەكەن، ه���ەر لێرەوە داوادەك���ەم هەفتەی 
رۆژێك تەرخان بكرێ بۆ نیش���اندانی فیلم لەش���وێنە 

گشتییەكان..

)بەیان ئەمجمەد( تەمەن61 سااڵ: بینینی فیلم نەبۆتە 
ش���تێك الی ئێمە، لەبەرئەوە ژمارەیەكی زۆرمان كاتی 
ئەوەمان نییە لەبەردەم TV دابنیشین، ژیانمان بۆتە 
راكە راكە..! لەبەشێكیتری قسەكانیدا )بەیان( گوتی: 
بەداخەوە ئێمە كەمتر سەیری فیلمی بیانی و جیهانی 
دەكەین، ئەوەش پەیوەن���دی بەپەروەردەی خێزان و 

ژینگەی كۆمەاڵیەتیەوە هەیە.
 بۆچی س���ااڵنی حەفتاكان و هەشتاكان خەڵك زیاتر 
دەچوون بۆ س���ینەما، ب���ەاڵم ئەمڕۆ رووی تێ ناكەن، 
هۆی چییە؟ لەوەاڵمدا )حەس���ەن س���اڵح( دانیشتوی 

گەڕەكی ئازادی گوتی:
 1- ئەو فیلمانەی كە لەس���ینەماكان نیش���ان دەدرێ، 
لەگەاڵ ویس���تی خەڵكدانیە! چونكە كۆننو بابەتەكانی 

گرنگ نین.
2- ئەم���ڕۆ تەلەفزی���ۆن رۆڵێكی گرنگ���ی هەیە لەكەم 

كردنەوەی خەڵك بۆ تەماشاكردنی سینەما.
3- جاران خەڵك بایەخی بەخۆشگوزەرانی و رابواردن 
دەدا، زیات���ر هەوڵدان بۆ مادە، ئەم���ڕۆ خەڵك زیاتر 

لەدوای پەیداكردنی مادەیە.
4- لەتەلەفزی���ۆن زۆر لەفیلمی نوێتر لەس���ینەماكان 
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نیشان دەدرێت.
5- فیلم���ی كوردی زۆر كەمە گەر بڵێم هەرنیە تاكو خەڵك بەهۆیەوە 

روو لەسینەماكان بكات بۆ تەماشاكردنیان.
6- پێش���تر شوێنی حەوانەوەی خێزان لەش���اردا زۆر كەم بوو، بەاڵم 
ئێس���تا زۆر پارك و شوێنی كات بەس���ەربردن بۆ خێزان هەیە، بۆیە 

خێزانەكان روو
 لەسینەما ناكەن.

7- سینەماكان هەندێ جار فیلمی زۆر نابەجێ لێ دەدەن، كەوا جێی 
ش���ەرمەزارین، بۆیە خەڵك روویان تێناكات بەتایبەتی خێزان، بەڵكو 
س���ینەماكان بۆتە شوێنی هەرزەكارانی نەشارەزا لەژیان و رابواردن و 

كات بەفیڕۆدان.
سەبارەت بەوەی بۆچی بینەری كورد حەز لەفیلمی شەڕ و توندوتیژی 
دەكات؟ )لوتفی���ە ئەحم���ەد( بەم ج���ۆرە دوا: كۆمەڵگەی ئێمە هەر 
لەدێرزەمان���ەوە لەژێ���ر زەبر و زەنگ���ی دوژمنان ب���ووە و بەردەوام 
ئەش���كەنجەدراوە، بۆیە ئێمە حەز بەفیلمی ش���ەڕ )ئاكشن( دەكەین 
ن���ەك فیلمی زانس���تی و هونەری، خەڵكی ئێمەش هوش���یار نییە بۆ 

سوود وەرگرتن لە زانست و هونەر.
س���ەبارە بە فیلمی بیانی و ش���وێنێك بۆ نیش���اندانی فیلم، )كاروان 
زیڕۆ( بەڕێوەبەری قوتابخانەی كوێستان لەشاری هەولێر: فیلمی بیانی 
و جیهان���ی زۆر باش هەیە كەسوودبەخش���ن،بەتایبەت ئەو فیلمانەی 
كەكۆمەاڵیەتین و نزیكن لەژیانی رۆژانەمان، یان زانستین یان یاسایین 
و دوورن لەتوندوتی���ژی. چونك���ە فیلمیش هەیە لە زی���ان گەیاندن، 
هیچیت���ری نیە بۆ كۆمەاڵ، بەداخەوە ئ���ەم جۆرەیان لەجۆری یەكەم 
زیاترە، كەدەبنەهۆی تێكدانی مێشكی گەنجەكان و بردنیان بۆ رێگای 
خراپ و نەش���یاو. بەهەرحااڵ چ باش بێ���ت یان خراپ، بەاڵم دەبوایە 

شوێنێك هەبایە بۆ نیشاندانی فیلمی بیانی.
هەر دەربارەی كاریگەری فیلمە بیانییەكان لەسەر كۆمەڵگەی كوردی، 
)س���االر عەبدوڵاڵ( تەمەن 28 س���اڵ دانیش���تووی گەڕەكی ئازادی 
دەڵێ: فیلمە جیهانیەكان كاریگەری زۆریان هەیە لەس���ەر كۆمەڵگەی 
كوردی، بەاڵم لەناو كورد تائێس���تا فیلمێك نیە كەسەرسامت بكات، 
ئ���ەو فیلمانەی هەن هەموویان لەیەكتر نزیكن و ش���تێكی تەقلیدین. 
ناوەڕۆك���ی فیلمی بیانی زۆر بەهێزە، ه���ەر فیلمێك باس لەبابەتێك 
دەكات ئەم���ەش وات ل���ێ دەكات كەهەر لەس���ەرەتاوە تاكو كۆتایی 

فیلمەكە هەمووی تەماشابكەی.
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چەند پابەند بووە بە پرەنس���یپەكانی هونەری دراما، چونكە رەنگە ئەوە 
كاری ئ���ەو نەبێ كاری رەخنەگرێكی هونەر یان هونەرمەندان خۆیانن كە 

ئەمەی دوایشیان دابەش دەبێتە سەر دوو گرووپ:
-یەكێكیان )حەسادەت(

-دووەمیان تێڕوانینێكی هونەرییانە.
لە هەموو كاتێكیشدا هەر هی دووەمیان دەچێتە خانەی لێكدانەوە و قسە 
لەس���ەركردن و وردكردنەوەی. راس���تە دوای باهۆزی )راپەڕین( دەرگای 
شاش���ە وااڵ كراو دەم نادەمێ كەناڵێك دەبێتە میوانی ماڵەكان، راس���تە 
كارە هونەرییە )سیدی(ییەكان ئاوا )غەزوی( مێشكی بینەری كوردییان 
ك���ردووە رەنگە لەالی خەڵكانێك تەنها حس���ێب بۆ ئەم كەس���انە بكەن 
كە لەمیانی ئەم )س���یدی(یانە دەبینرێن و كەسیتر نەناسرێ، بە هەموو 
موقایسەكانیش ئەم رێژەیە )زۆرترن( لەوانەی كە كاری هونەری جیدییان 
گەرەكە، بەاڵم لە هەموو ئەنجامەكاندا براوەی یەكەم ئەمانەن كە ئاستێك 
ب���ۆ كارە جیدییەكان دادەنێن، چونك���ە چ كارێكی پوختە لە )زاكیرە(ی 

لەم رۆژانەدا ل���ە هەندێ لە رۆژنامەكان چەن���د بیروبۆچوونێكی برادەرە 
هونەرمەندەكان���ی خ���ۆم لەمەڕ ئەو )نەكس���ە(یەی كەدرام���ای كوردی 
تێیكەوتووە خوێندەوە، لە دیتنی من بۆ ئەم رەوش���ە كۆمەڵێ )ئادگار( 
دەبینرێ و كۆمەڵێ بۆچوونی )موزاد( دەخوێندرێتەوە لە هەمووش���یان 
)پیرۆز(تر ئەوەیە كە هەتا هەنوكەش���ی لەگەڵ���دا بێت بینەری كورد بە 
)ش���ەوقەوە( چاوەڕێی ئەوەیە درامایەكی كوردی لەسەر شاشە ببینێ و 
حەقیش���ی لەوە نییە تا چەند س���ەركەوتووە و تا چەند كرچوكاڵە و تا 

 زۆری و بۆری شاشەكان و باهۆزی 
تەكنەلۆژیای راگەیاندن تا سنورێك 

سەری لە بینەر شێواندووە.
tt

 فیعلەن ئەم 
وشكەساڵییەی )دراما(
ی كوردی بارانێكی بە 
خوڕی گەرەكە
نازم دڵبەند
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)تەی( بكەن، بەاڵم هەندێ لەو هونەرمەندانەی تاوانی سس���تی نەبوونی 
یا دیارنەكەوتنی درامای كوردی دەدەنە پاڵ )وەزارەتی رۆش���نبیری( و 
لەهەمان كاتیش���دا بە دەیان )ملیۆن دینار(یان لەم وەزارەتە وەرگرتووە 
بەن���اوی بەرهەمهێنان���ی دراما جا یان ه���ەر پارەكەی���ان وەرگرتووە و 
كارەكەش���یان بە ئەنجام نەگەیاندووە یان ئەگەر بەرهەمیش���یان هێنابێ 
نەرووی نیش���اندانی هەبووە و نە هیچ رەونەق���ی هونەرێكی درامای تیا 
بەدی دەكرێ و زۆریش���مان لەم )حاڵەتانە( دیت و نا حەقی )وەزارەت(
یش بوو كە چاو پۆش���یانی لێكرد، چونكە من پێموایە ئەگەر )وەزارەت( 
بە بۆندێكی یاسایی كارەكانی لەگەڵ ئەم گرووپ و هونەرمەندانە ئەنجام 
بدایە كارەكان شێوازێكی دروس���تتری وەردەگرت، ئێ كەوایە هەموومان 
)تاوانبار(ین لەگەیش���تن بە نە هێنانەدی )دراما(یەكی پوختە كە بینەر 

بەچاوی )باب الحارە( سەیری بكات.
تەرەفێكی دیكەی ئەم مش���تومڕەی ئەم رەوش���ە هەمیشە قسەی لەسەر 
دەك���رێ، مان���ەوەی كارە درامایی و ش���انۆییەكانی دوێنێ و ناس���ینی 
هونەرمەندەكانی دوێنێیە لەالی بینەری كوردەوە و هەمیشە ئاماژەكردنە 
ب���ۆ داهێنان و كارەكانی )دوێنیێ(یان ئەمەش���یان كات و س���ەردەمێك 
ب���ووە كە ئ���ەم هونەرمەند و ئەم درامایان���ەی )دوێنێ(یان بە )نەمری( 
هێشتۆتەوە لەس���ەرووی هەموویانەوە )كەبتە سیاسی(یەكەی دوێنێ كە 
هەمووان چاوەڕێ���ی ئەوەبوون لە )مەنفەزێك(ەوە كزە بایەكی نەتەوەیی 
زاخاوی هزری���ان بداتەوە، ئەمەش دەكرا و هەم���ووان لەم )مەنفەزە(دا 
درێغیان نەكردووە و ئەگەر تۆزقاڵێك لەم سەردەمە جەنجاڵەدا تروسكایی 
هەبوایە هونەرمەندان ئەوەی ویس���تویانە كردوویانە، ئینجا بوونی )یەك 
شاشە( ئەمەشیان گەورەترین پێناسە بوو یان تاكە )مەنفەز( بوو بینەری 
كورد بەرهەمە هونەرییەكانی كورد ببینێ، هەر ئەمەشیان بوو بە )سایت(
ێكی فراوان تا ئەو هونەرمەندانەی دوێنێ كارەكانیان لەسەر بنیاتێكی پڕ 
لە )تەحەدا( و لەنێو جەنجاڵیەتێكی سیاسیانەی سەركوتكەر پێشكەش 
بكەن دەنگوسەدای خۆیان بمێنێ و خەڵكانێك )ئیشارە( بە كارەكانیان 
بك���ەن، بەاڵم ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ ك���ە )جیل(ی هونەرمەندانی دوای 
راپەرین هیچ داهێنانێكیان نەكردووە و بینەر نایانناس���ێ، بە پێچەوانەوە 
ئەوانی���ش هەوڵەكانیان بەردەوامبووە، بەاڵم زۆری و بۆری شاش���ەكان و 
باهۆزی تەكنەلۆژیای راگەیاندن تا سنورێك سەری لە بینەر شێواندووە و 
ئەمەش هەر )كورد(ی نەگرتۆتەوە، بەڵكو واڵتانی دیكەی وەكو )میسر(

بین���ەر بەدرێژایی مێژووییەك دەمێنێ )چڵپ���او و رەجەب و پیاوخۆران( 
یان ئەم )س���ێدی(یانەی كە رۆژانە بەڵیش���او دەكەون���ە بازاڕ و جگە لە 
نزمكردنەوەی ئاس���تی هونەری )دراما( نەب���ێ هیچیتری لێ بەدیناكرێ، 
لەگ���ەڵ ئەوەی كە هەندێ لەو ئەكتەرانە ك���ە كار لەم بەرهەمانە دەكەن 
)توانایەك���ی( زۆر باش���یان لە بواری نواندن هەی���ە و ئەگەر دەرهێنەرە 
جیدی���ەكان )موتوربە(یان بكەن، ئەوە گرەنتی ئ���ەوە دەدرێ لە ئایندە 
ببنە ئەس���تێرە، دیس���انەوە من گلەیی لەوانیش ناك���ەم، چونكە لە هەر 
كامەیان بپرسی، تۆ توانات هەیە بۆ هەوڵنادەی لە كارێكی درامای تۆكمە 
خ���ۆت تاقی بكەیتەوە وەاڵمەكەی ئەوە دەبێ: )كوا درامای كوردی؟ كوا 
دەرهێنەری پرۆفیش���ناڵ..؟، من پێویس���تم بە بژێ���وی ژیان هەیە(، ئێ 

ئەمەی دووەمیان زۆر دروستە.
لە هەمووشی )بێ وێژدان(تر قس���ەو باسەكانی هەندێ لە هونەرمەندانە 
كە لە هەموو بۆنە و دیدارەكانیاندا )وەزارەتی رۆشنبیری( بە ئاستەنگی 
)ئ���ەوەڵ و ئاخیری(ی درامای كوردی ناوزەد دەكەن، من بەبێ ماس���تاو 
بەرگری لە وەزارەتی رۆش���نبیری لەم مەسەلەیە دەكەم و تا ئێستاكەش 
تاق���ە یەك دینارم بۆ هیچ لەو درامایانەی خۆم كە حاڵی حازر بە هەموو 
ئەو كارانەی كە ئامادەن و س���یناریۆم بۆ نوسیوون دەتوانم بڵێم دەگاتە 
)75( سەعات كەچی نە وەزارەت بۆی بەرهەمهێناوم و نە یەك )عانە(شم 
ل���ە وەزارەت وەرگرتووە و فەرموون هەموو فایلەكانی ژمێریاری وەزارەت 

هەندێ لەو هونەرمەندانەی تاوانی 
سستی و نەبوونی درامای كوردی 
دەدەنە پااڵ )وەزارەتی رۆشنبیری( 
لەهەمان كاتیشدا بە دەیان )ملیۆن 
دینار(یان لەم وەزارەتە وەرگرتووە.

tt
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یش���ی گرتۆتەوە، رەنگە ئەوەندەی )مەحمود یاس���ین و نور شریف و 
لەیلی عەلەوی( دەناسرێ هونەرمەندێكی بەتوانای ئێستا نەناسرێ.

كەواتە با واز لە تاوانباركردنی یەكتر بهێنین هەموومان بەش���ێكین لە 
)ئەزمە(كە و )ئەزمە(كەش بەش���ێكە ل���ەم جیهانگەرییەی كە ئەمڕۆ 
هەموو دونیای تەكنەلۆژیای گرتۆتەوە و هەندێجار )غەدری( زۆری لە 
بنیات���ی )كلتور( كردووە و زۆرانی وەكو )ئەنتۆنی كوین( و )ئەنتۆنی 
س���تیڤن( و )تیۆدۆراكس( و )فەیرۆز( و )عومەر ش���ەریف( و )تایەر 
تۆفیق(ی لە بیركردوە و بە پیر و گەنجەوە دڵیان بۆ )نانسی عەجرەم( 
لێدەدا، بەاڵم لە هەموو ساتەكاندا و لەهەموو سەردەمە هونەرییەكاندا 
)داهێن���ان( حوكمی خ���ۆی دەكات و فیعلەنیش ئەم وشكەس���اڵیەی 

درامای كوردی بارانێكی بە خوڕی گەرەكە.

 هەموومان تاوانبارین بە 
نەهێنانەدی )دراما(یەكی پوختە كە 
بینەر بەچاوی )باب الحارە( سەیری 

بكات.

tt
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سینەما یەعنی 
مزگەفتی شەیتانی..!!
زایەر عەبدواڵ

بەر لەچونە خوێندنی قۆناغی س���ەرەتاییم، لەبیرمە لەكۆاڵنی خۆمان 
لەگەڕەكی تەیراوەی، لەسەر مندااڵن دوو ژن شەڕیان بوو، بەهاتوهاواڕ 
جوندان بەیەكتری هەموو خەڵك���ی گەڕەكێیان لەدەور خڕببوونەوە، 
ژنێكی���ان هارتر و دەم ش���ڕتر بوو، بۆیە جنێوی پیس���تری بەزاردا 
دەهات، هەر بۆیە ژنەكەی تر چیتر تەحەمولی نەماو شریقاندنی پێی 

گۆت: كڕبە. دەنا دەتكەمە سینەما.
پێموایە، ئەمە یەكەمین جاربوو لە ژیانمدا من گوێم لەوشەی )سینەما( 
بێت. هەر بۆیە لەدوای ئەم ش���ەڕە هەر كەس���ەكی دەیگەیشتمێ لێم 
دەپرسی: ئەرێ سینەما چییە؟ دەخورێ؟ باشە یان خراپە؟ ئەدی لۆ 
نەزیرەی مام كەریمی وەی بەژنە هارەكەی گەڕەكێ گۆت و دەمكوتی 

كرد.
لێ���م ببووە مەراق دەبی )س���ینەما( چ بی؟ لەكێندەرێیە؟ چی لەناو 

دەكرێ؟ ئەدی كێ دەچتە سینەمەی؟
رۆژەكیان ئەم پرس���یارانەم لەحاجی قادری جیرانمان كرد، مام 
حاجی هەر لەبەر دەرگای ماڵی خۆیان لەكۆاڵنەكەمان دوكانۆكەكی 
دانابوو وردەوارەی دەفرۆش���تە مندااڵن. زۆرجار دەمدیت لەس���ەر 
تەنەكەی روونی راعی دانیش���تیەو وردە وردە قورئانی دەخوێندەوە. 
ئەو جارەی پرس���یاری )سینەما(ش���م لێكرد، قورئانی لەسەر كۆشی 
بوو دەیخوێندەوە، یەكس���ەر س���ەری لەس���ەر قورئانەكە بەرزكردەوەو 
گوتی: كوڕی عەبە گێ بەگوارەی )س���ینەما( یەعنی مزگەفتی شەیتانی، 

نەخەرەتابی بچیە سینەمەی. ئەخالقت تێك دەچی.
رۆژهات و رۆژ رۆیی. فێرە )س���ینەما( بووم، دەچوومە سینەما سیروان 
چونكە لەماڵەوەمان نزیك بوو، ئەوجا زانیم لەسینەمای فیلمی عەرەبی و 
هیندی و كابۆی و شەڕ و بۆكسانی پێشان دەدرێت. هەر)سینەما(ی زۆر 
خەڵكم ناسی. یەكەمین عارەب كەلەوێ تەعاروفم لەگەڵكرد، هونەرمەندی 
كۆمیدی)ئیس���ماعیل یاسین( بوو. ئینجا فەرید شەوقی و سامیە جەماڵ 
حەس���ەن یوسف و شكۆكۆ و عەبدولس���ەالم بالوسی و یوسف وەهبی و 

ئەسمەهانم
ناسی، هەر لەسینەمای سیروان تەعاروفم لەگەڵ شامی كابورو دارا مەندل 
و هیندییە دەنگخۆشەكانی دی كرد. هەر لەسینەما سیروان و سەالحەدین 
و حەمرای بوو بەدەنگە هەمیشە زیندووەكانی )فەرید ئەترەش( و )ئوم 
كەلس���وم( ئاش���نا بووم كەهەموو جارێ بەر لەوەی فیلم دەست پێبكات 

گۆرانیەكانی ئەم نەمرانە دەبیستران.
هەقایەتی س���ینەمای دوور و درێژە وەها زوو تەواو نابێت، ئەگەر گونجا 
لەمەودوا هەر جارەو سوالفەكی خۆم و بەزم و رەزمی سینەمایەكانی ئەم 

كەونە هەولێرەتان لۆ دەگێڕمەوە.

ئاگاداریەك
بۆ باڵوكردنەوەی بابەت لە گۆڤاری فیلم:

- گرنگی زیاتر بە بابەتی نووس���ەر و رۆژنامەنووسانی كورد و فیلمی كوردی دەدەین، لەگەڵ هەر چاالكیەكی سینەمایی 
هونەرمەندانی كورد.

- پێویستە بابەتی وەرگێڕدراو، دەقە ئەسلیەكەی لەگەڵ دابێت.
- تادەكرێ وێنە بەكوالێتی بەرز لەگەڵ بابەتەكە بنێرن.

- ئەو بابەتەی بۆ گۆڤاری )فیلم( دەنێردرێ، لەهیچ شوێنیتر باڵونەبووبێتەوە.
- هەر بابەتێك شیاوی باڵوبوونەوە نەبێت، لە ئەرشیفی گۆڤار دەپارێزرێت.

- ئەو بەرێزانەی بابەتیان لەگۆڤاری )فیلم( باڵوبۆتەوە، پەیوەندی بكەن بۆ وەرگرتنی پاداشتەكانیان بەسوپاسەوە.

لەگەڵ رێزمان
گۆڤاری فیلم
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هەمەرەنگ

بە بەش���داری 120 ئەكتەر لەسێ پارچەی كوردستان 
و ستافێكی پرۆفیشناأل، فیلمی )كوێستانی قەندیل( 
لە دەرهێنانی هونەرمەند تەها كەریمی، لە بەهاری 
رابردوودا لەشاری س���لێمانی و دەوروبەری وێنەی 
گیراو ئێس���تاش كاری مونت���اژ و موزیكی تەواوو 
بووە، بڕیار وایە بەمزوانە لەش���ارەكانی سلێمانی 
و هەولێر نمایش بكرێت، هاوكات لەگەڵ نمایشی 
فیلمەكە س���یناریۆی چاپكراوی فیلمەكە وەك 
یەكەم سیناریۆی كوردی، لەگەڵ DVD چوار 

فیلمی پێشووتری دەرهێنەر باڵودەكرێنەوە.

 تورك و عەرەب و 
فارس لەگەڵ كورد
لە كوێستانی قەندیلدان!
لە )هاوڕێ كەریمی(یەوە

)كوێستانی قەندیل( بەرهەمی بەرێوەبەرێتی هونەری سینەمای سلێمانییە 
و سێ هونەرمەندی ناوداری كورد رۆڵی سەرەكی تێدا دەگێرن، ئەوانیش 
)د. قوتبەدین سادقی مامۆستای شانۆ و عەینەدین مەریوانی و جومەرد 
قارەمانی سترانبێژی باكوری كوردستان(، یەكێك لە ڕۆڵەكانیتر لە الیەن 
میوان���ی بەرهەم )كامەران رەئوف( هونەرمەندی ش���انۆكاری باش���وری 
كوردس���تانەوە بەرجەس���تە دەكرێت، هەروەها هونەرمەندی شێوەكاری 

عەرەب )لەمیا حسێن(یش یەكێك لە ئەكتەرەكانی ئەو فیلمەیە.
كوێس���تانی قەندیل بە پێچەوانەی زۆربەی فیلم���ە كوردیەكانی دیكەوە 
هەوڵی داوە ئەزموونی س���ینەما لەناو شار و دەرەوەی شار تاقیبكاتەوە، 
كە باس لە رابردوو و ئێس���تای پەیوەندیەكانو چیروكەكانی ژیانو كلتوری 
هاوبەشی چوار نەتەوەی دراوسێ )كورد، تورك، عەرەب، فارس( دەكات، 

كە لەجوگرافیایەكی وەك كوێستانی قەندیل بەریەك دەكەون.


