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بێگومان قسەكردن لەسەر ئەنفاا  ۆرركال لە پسایرو    
ئاگایی دە كت، چاونەە لە ە گاورەرە ە ئاێبە بناوەنە  بە 
گشااانگەر  قساااە لەساااەر ۆەئرساااایا   ئەنفاااا  یاااا  ەر 
بااابەکێتەنر بەەیاا ، بە کااای ەە فە ئەنفااا  پر سااەیەكی 

ناا بردن   سەرەپاگەر   فرە وە ەنا بو  بار قکفاردن   لە
ساااکیئە ە  مەتتەکێتااای بئاەسااات، كارەسااااکێەە لەناااا  

ریئاا  ە    اە یژدەنی ئاێبە   لەناا   یژدەنای مر ەایەکەا
 نامركت.
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ئەمک  ئەنفا  برکە شاونا،،  ە  بار کاوكژیئە ە لەمەو  
بەعسئاساای   ئاساانی ساانەمتار ،  ە  باار ناسااەئە ە  
مێااژ    چە سااانانە ە لە  نااا چەیە  پێاای دەگوکركاات 

 .عێرەق

فااار  ئااێبە قسااەفردنە لەسااەر ئەنفااا  فە چاارن   بە   
ی ەکی ئاساانێل لەنێااو ئەدەه    ااونەر  فااورد   بە کااا

یااادود لەنااا  كااا  كااایە   سااەئەماب بەرۆەساانە باارکە ە 
 ونەریاە ر رکر برکە مایە   ەڵوەسنەفردن، ئایا  ونەر 
  ئەدەباای ئااێبە فە  دەکااوەنا لە ئاساات گە رەیاای ئە  

گە رە بخوڵقێئا.. ! ئایاا فاارفردنی فارەساکەدە شافار  
ساەر پرسای ئەنفاا  لە  ەرد   كایە  ئەدەه    ونەر لە

بیرسە  ئەنفا  لە وكی رمانی  ادەیە  دەش ئاسنی پێویست
دەرچاااو ە   گەیشااانرکە دەرە ە   ڵ اااونەرە ە لە لرفاااا

 درمان 

بە شاێوەیەفی  شاارە ەنەەە لە  سااکە  پر ساە  ئەنفاا 
پێتاارد   بەعااس دەسااە کی    دەساانیبەرنااامە باار دەوكااژرە

بەساااەر  ەماااو  فاااونژێتی ئە  ێیاااانەدە فێشاااابو ، لە 
 ەمانتاکاااە ئەگەر بە ا ەریاای   پچااک پچااکی، بو بێاات، 
نو ساااەرەن   و  نااااف ەرەنی فاااورد لە نو ساااەئەفانەاناە 
ئاماێەیان بە  کا ەناانە دە ە، لە نێاو چاامە  شاەور    

ەرچای کێتسنە شاانریەفاناە ئە ە بەرۆەسانە فارە ە، ئەگ
ئە  ئاماێە پێاەنە لە وكی بەفار ێئانی رمانی سەب ولە ە 
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بو ە   وەنگە ئەمەش لە ئاسنی گە رەیی ئە  كارەساکە  
ناساااەئی كارەسااااکەكەدە نەبو بێااات،م  پێباااوەیە لەبەر 
فرە ەنی   قەبارە  فارەسااکەفە کاا پەنژاا سااڵی کاری، 
نەکوەنە  ئەنفا  لەنا  پر ێە   ونەر    سەئەمادە کە ە  

ەرۆەساانە بتەیاائە ە، چااونتە دااود  بەەفاای  ااونەر  ب
سااەئەما لە فوردساانان  ێشاانا لە قرنااامی بەرفەماااڵ   

 ۆێگەر بو ناەیە". 

دەبااا ئااێبە ئە ە بااەەنە  كە کەمەناای سااەئەما لە د نەااادە 
 ێشاااانا سااااەد    ەێدە ساااااڵی کێاااایەو نەفاااارد  ە، لە 
فوردسنانە،  ێشنا ئە   ونەرە لە دەسیێتی  ەنگا نانی 

شاااانا ئە  وە کە ناااااۆێگەرە   لە  ەڵتشااااان   دەیە،  ێ
نەكاانی ئەدەه دەفشانی بەردە ە  دەیە، بە بەرە رد بە ایە

  لە ئاسنی ناا در     لە ئاسانی ،    ونەر   مەعریفە
بەئاە  بە    ەک دە ەیە،کار ر ر یەكرە ون ماەئەسد نەا

  كردە ە، ئەمەش   درەبەدێرەیەفی سەرنژکەفێ، ۆێگ
فە ەسااانە دریی ئە  كااااریگەریە  بە ااار  فرە ەنااای   و

لەسەر بەئەر در سنی دەفاە، با ۆەا ەر  رمان   وەگەر 
  کێگەیشااااانئە ە، چاااااونەە ساااااەئەما  اااااونەر  اڵ   
بێاەنگانە،  ونەر   ەماو  گەان    ەماو  ئاسانەفانە، 
کەنها ئە ە  بنوەنا ب ەئاا لێای کێااەگا، لە مئااەڵێەە ە 

 ااونەركتە  کااا ەكو مر ەێەاای پێگەیشاانو ،  ەکااا سااەئەما
سر شنێتی ۆەهاانی   گەرد نگەرەیای  ەیە، فە بەدەدە ە 
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ئە   ونەرە مەرنە لەنا  ئێبەدە بە ا  دار  پێائەدرە ە، 
  لەناااا  وە کااای و  نااااك ەر    كااارمە یەکی   لەناااا  
وە کاای سەاساای، کە ە  نەناساارە ە   ۆااێەە کە نەبااو ە، 
 ێشنا برشایەفی گە رە  ەیە لە نێوەن دەڵل   سەئەما، 

نا نەبارکە پر ێەیەفای ێیاار    بەشاێل لە فتناور   ێش
ئەوەکاااە داار  نەگرک ێاات    ەکە  ونەركاال لە بدەڵاال، 
باااا لەساااەر پێااای دااار  بوەسااانا، شااارو  نەیناااوەنی

نەبااو بێنە ە باار نێااو فەر ەناات   وە شاانی کافەفااان، 
 ەڵاا ەکە چاارن دەکااوەنا كێشااە گە رەكااانی كاارمەڵگە بە 

کااوەنا كێشااە  ئەنفالەشااە ە لەداار بگركاات ! چاارن دە
 رەفااان شااافار  گە رە لەئاساات فارەساااە   فێشااە گە

سەرەکا دەبێت سەئەما با  بتاە   دەسە ە . بەر ەم ێئا
کێ گەیەنە  فە دیاكتی و شئی  ەبێت بار ساەئەما    ەک 
ئامرەر   فایەفی گرنت سەیر  بتاە، وەسننر باا ەو  بە 
سەئەما  ەبێت فە دا ەنی گورەرشنەتی ۆەهانەەە، ئە سا 

ا و ڵی در  لە سەردانی فارمە یەکی دەگێکكات   سەئەم
دەکااوەنە  فێشااە گە رەفااانی درمااانی پێاااە  ەڵوەسااە ، 
ئەمەش مانااا  وەشاا ەئی نەااەە، چااونتە لەمااا ە  چەنااا 
ساڵی وەبرد  دە  ە ڵێتی ر ر  ەیە بر در سنتردنی فەتبی 
پااایەبەرر    ئێسااناش چەنااای  فەتباای گرنگاای سااەئەما  

اەن ، بەدەدە ە فەتبای فاورد   ەیە فە شایانی ئاماێە پێ
لە ئاسنی نا در فە، نا  ناسا، بەکوكژ  و  ناف ەرەن 
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  سەاسەەفانەشااە ە..!، بە   لە ئاساانی دەرە ە دااا ەن 
ساااەنت   پاااێگە  داااریەکی   ساااا نە فەتبساااارەن لە 
فێساانەڵاڵە نێودە ڵەکەەفاناااە دە کاای گرناات  ەدەساات 

تباای دكاائ ،  ئە ە بااێژگە لە چەنااای  كااورکە فااەت    فە
د كەرمێئناااااار  فەلە ماااااا ە  ئە  چەناااااا سااااااڵەدە 
در سنترە ن، بە   ئایا لەنا  فەتبەفاناە کا چەنا پرسای 

ئە    ساااەرەفی ا  ئاماااادەیی  ەیە  فە ئەمە کە ەرئەنفااا
 ئێبەیە. کارە  

رەنگە لێرە   لە ێ ئەنفاا  باو بێنە باابەکی فەتبساارەنی 
 ە فە نەردبێفلە ە   فورد    ەمەشە فەتبسار  فورد بەر

لە ئاست گە رەیی ئە  کا ەنەدە بێت، فە دەکوەنە  ئاماێە 
بە چەنااای  فااار   ااونەر  باااەی  فە لەسااەر ئەنفااا    
بەرەنژامەفانی در ست فرە ن، بە   ئێبە لێرەدە سەرنج 
لەسەر د   فەتبای فاورد  دەسات دەفەیائە ە، ئە ەناە، 
فەتباای بدئااا  فەتشاائی "ساارکە لەگەڵ بااا"   ونەرمەنااا 

عەلەاااا بیە، فە لە و ەنگەیەفااای شااااعەرەنە    شاااە رە  
چەر فااای ئەنفاااا  بەیاااان   ەگێکەنە ەیەفااای  ونەریاااانە

دەفاااااە، لە  فااااەتبەدە نە قەکاااارەیەک دااااوك  دەوێێ   
نەشاارفو   فەفااارە  کێاااە بەفار اااکو ە، بە   ئەنفااا  
دەبەئاای..!، گوناااەفان دەبەئاای فە چاارن داااپورفرە ن، 

ە دەر ەق بە   ەساااات بە کا ەنتاااااریەفی گە رە دەفە  ف
مەتتەکە فارە ە، لەناا  ئە  فاەتبەدە ئەنفاا  بەشاێوەیەفی 
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 ونەر  باش بەرۆەسنە فرە ە، دەر ێائەر بە پشن ەسان  
بە  بەڵاااگە   د فەرمێئناااانە  فە لەساااەر ئەنفاااا   ەیە 
دەیاااڵی داار  ئاوەساانە فاارد  ە،  ەر بااریە کااوەنی لە 

دە کاى  شەست   د  ەمي  دولى فێسانيڵاڵى  كاانب ساا
ەدئەگرەنااى ئە  فێساانيڵاڵە بەدەساات بێئااا، لە  بەشااى و

فااەتبەدە لە ە کێاااەگەی  فە دەبێاات  ونەرمەنااا فاکێاال 
لەسااەر مەسااەلە گرنگەفااانی فاارمەڵگەفە  ئااە، دەفاااە 
دەبێت چەنا  ەسنەار بێات،  ە  لە ئاسانی فارەسااکەفە 
فە  نەفاکە ە،  ە  ایەنی  ونەر    ۆوەنتار    دەیاڵ 

   ئەفرەنان لە دەست نەدەە.

فەتبااای د  ە  " ەماااو  دەیتاااانی مااا "   ونەرمەنااااەن 
 ئە اارە ە  سااەعەا    رە ااا   ساائژا  ب فە فەتبێتاای 
د فەرمێئناریەە   با، لە ئەنفالی باررەنەەەفان دەفااە، 
ئە یااااا، بە شاااااێوەیەفی  اااااونەر    ئومێاااااابەد، 
در ساانترە ە، یەفااێتە لە  فااەتبە د فەرمێئناریااانە  فە 

ەمەفای فاار  ورە ە    ەپێشنر نەدشە   پالنی بار دەوكاژ
لەسااەر نەفاارە ە، لە  فااەتبەدە  ە  ئەنفااا  دەبەئااە   ە  
 ااونەر،  ەر بااریەش بەیااارمەکی بەرپرسااان لە فرشااتی 
پەرلەمانی سویا   چەنا شوكئێتی گرنت  ااکە نەشااناەن 
  لە نااا درش بااو ە مااایە  وەرەمەنااا ، ئەگەرچاای ئە  

ەر ێئەر   ان ەئی دبە   دیا   ۆەه ،د فەرمێئناریەە فەتبە
  یست   مەبەسنی پک ێەفە بەسەر فارەفە ە دیارە. 
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لە کەک ئاماێەدەن بە  د   فاەتبە   چەناای  فەتبای کار  
 ەک عەلاای فەبەااایی  ۆااانر و ێبەیااانیب    ەرەر   یەک 
سێو   کە ا فەریبیب،  فە لەسەر پرسە  ەمەۆررەفاانی 

 ئەنفا  در ست فرە ن.

ا  دەفە كات، فە لە بوەر  ئەدەبەشاە دەقای ۆاوەن بەرچا 
لە گرشەنەگا  ۆەا ەرە ە لە  پرسە گرنگەیاان و ەنەاوە، 

لەساەر  فار لێرەدە دەپرسە  ئایا سەئەمافارەن کوەنەویانە
ئە  و مان   چەر ک   کێتسنە ئەدەبەانە بتەن فە لەسەر 
ئەنفاااااا  نو سااااارە ن ! بێگوماااااان ئەدەه بە  ەماااااو  

ەنە  ێەنرەفانەەە ە رەدەرەیەفی گرنگە بر ساەئەما، دەکاو
 بەدەدە ە ر ر فە  یە،بە  دررەفی ساەئەما هەدەئبدێە  
بو نەکە  انە  لەسەر ئەنفا  نو سرە نبابەکە ئەدەبە ئە 

سەرچا ە بر ساەئەما، بەشاێتی بار ئە ە دەگەوكانە ە فە 
دەیاااڵ بااا  دەساات نەااەە   بە  دەلەنێااو ئە  کێتساانانە

   شااێوەیەفی سااادە فااار لەسااەر بااابەکی ئەنفااا  فاارە ە
ریااااکر دناااوفەدەنی  ەسااانی داااوكئەر باااو ە، مەبەسااات 

بەشێتەنری، لە کێتسنەفان داڵەەە لە  كئە   اونەر    
بوەر  فارفردن ناادەە بار ساەئەما فە دەشاا  ەک ئەدەه 
دەقێتی باش بێت، کێتسنی کری،  ەیە  ەک  گروسانانی 
چرەفاااانب  مامرسااانا شاااێرفر بێتە،،دااار لەقەرەدەنااای 

لە سااەئەما  کوەنااایی دە كاات، سااەرەوە  ئە ە  و مااان
نەیتنرە کا شەور. لە  نێوەدە نابێات و  نااف ەر  دیاار  



 کەریمۆک 

13    

 

فورد  بەدنەار عەلیبمان لە بەر بچێات فە لە بەشاێل لە 
فار  لەسەر ئەنفا  فرد  ە، بە شاێوەیەفی  اەو مانەفانە

ر ر کااای ەە   پااک لە ئەفسااو ن، پااک کوەنساانی دەیاااڵ   
 كااائە  شاااەور ، بە شاااێوەیەک لەفااااکی دوكئاااانە ە 

ان دەبەئاای، بەدنەااار کااافە و مانئو ساای فااوردە  كئەفاا
نو سااەئەفانی کە ە  لە سااەئەما نااەیتە،  ەک ماا  بااەەن  
ر ر لە سەئەمافارەنی فورد بەار لە و مانەفاانی بەدنەاار 
دەفەنە ە، بە   بەدەدە ە د ە  ئە ە  بەشاااااااااااێل لە 

ارە ساایەەەفان"  فاارە بە فااەت  و مااانی "شااار  مرسااەق
ێت بەرەما ەر فەتبساارەنی دەچا ئە ی، دود نت بو بلە ە

فااورد، چااونتە فااەتبەفە  شااە   فساااهب لە دەر ێئااانی 
فوسااێ  سااێودی ، نەک  ەر فسااابی باار ئە   ەساانە پااک 
فانناریااااایە  نااااا  و مااااانەفە نەفاااارد بااااو ، بەڵتااااو 
بەشێوەیەفی ر ر و فەشتارەنە فار  لەساەر ئە  بەشاە  
و مااانەفە فاارد بااو ، لە گەڵەشااەاە پر سااە  ئەنفااالی 

 ی ر ر ناشەری    فاریتاکێر  دسن و ەو  . بەشێوەیەف

فارفردن لەسەر چەر فە فارەسااە ئامێەەفاانی ئەنفاا     
دسااانئەو    پر ساااە  كرمەڵەاااوێ  فاااورد لە وكاااگە  
سااەئەما ە، ئاگااایی    ریااایەفی ر ر  دە كاات، چااونتە 
ئەشاای سااەئەما كاارپەەردنی  ەقەااا   د  بااارە گێااکەنە ە  

د  بااااارە   ەقەااااا نەااااەە،  ەر ە ااااا ئەشاااای سااااەئەما
نو ساااەئە ە  مێاااژ  ش نەاااەە، بەڵتاااو فاااار  ئە  بە 



  سینەماو  کورد
 

14 

 

بئەماگرکئی  ەقەا در سنتردنی  ەقەوێتای کاارەیە لە ناا  
ب اااە   کااامەرر   بێاات،  فە سااەرنژی بەاائەر ،فەتباااە

 ەر ە ااا باار مێااژ  ش  ەمااان شاانە، سااەئەمافار مێااژ   
 نانو سێنە ە بەڵتو مەژ   در ست دەفاە.

دود  مێژ    ەک دار  بەرۆەسنەفردنی دود   ەقەا   
لە سااەئەمادە، فاااركتە د  ر دەبێاات لەچێااژ   ااونەر    
بەئااە   ەک ئە   ە ڵە شتساانخوەرد  ە  بەوكااە  ۆەلەاا  
رەنگەنەب لە رنژەرە ساێی گەردەلاو   ەنگاا   برناا، بە 
ۆرركل بە ا   ەمو  ئە  فەسایەکەە سەاسەەە دیارەنە  

ە   نا  بەەفای ورگااریخوەر  فاورد فە کە ێكار پرساەارە 
ئە   كااائەیە  لە ر ئااای بەااائەر  ەباااو  بەرەمااا ەر ئە  
فەسایەکەانە کە ە  ئا ەێ   بار ە، چاونتە فەساایەکی   
و  دە ەفان لە نێو فەت    لە نێو  ەقەواە کە ە  ۆەا ەرە، 
مەرج نەەە و  دە ە وەسنەقەئەفان لە نێو فەتباە سەلەقە   
چێژ  بەئەر بەا  دریانااە فاێ، باتەن، ر رۆاار فارپی 

دناااای و  دە ە وەساااانەقەئەفانی و ێەنە لە سااااەئەمادە فر
فاریتااااکێر  دەفە كااانە ە، بە ۆرركااال دەبێااانە ماااایە  
گاڵنەۆاو ، بە پێچە ەنە ەش ر ر و  دە   ەن ئا كنە بە 
دەیاااااڵی دەر ێاااائەر لە نێااااو پک ێەیەفاااای  ااااونەر  
سەرفە کو دە رەدا  بەدەیاڵ   ۆەهان ەئی شاێوە دەگارن 

   دەناسرك .
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ەناااكل فەتبێاال لەسااەر ئەنفااا  در ساات  ەکە فە  ونەرم
دەكاە، نابێت د  بارە فارەساکی ئەنفا  بگێاکكنە ە   بە 
دساانئەو    فارەساااکەفە  ەک داار  دنااوفە   ەساانی 
بەئەر باەە، فا  ەیە لە بەرەم ەر ۆەافردنە ە  مئاەڵێل 
لە دەیتاای   بێکەفبااانە فکكاااەنە نااا  ئەڵااا دڵاای نەیێاانە 

نەاەە، ێیاان  ەک دار  لەرری ، سەئەمافار فرکرگرەفەر 
بگااااوەركنە ە، شااااێرەێنێتی گەرمەااااانە، فە لەئەنفااااا  
دەربار  بو ە دەکوەنا  ەمو مان بهێئێنە گریان، ئاسانە 
دەڵاال بخەیاانە گریااان، بە   سااەدنە دەڵاال بخەیاانە 
بەرفردنە ە   وەمان، سەئەما دیا   کێاک ەنەئە، پەیاامە، 

نەەە ۆوەنەەە فە دەر ێئەر دەرەنا چارن ئە  پەیاا    ۆاوە
 ئاوەسنە دەفاە.

باار نبااو نە فەتبسااار كاکێاال بەە كاات فەتبێاال لەسااەر 
كارەساااکی  دەر  دااتەب در ساات بتاااە، كە لەئەنژااامی 
 ەرەساای ئەشااتە کێتە ە، فە ە پێشاابەرگە باار مااا ە  
چەنا و ێەن با دەد   فریاد لە ێكر ئە  ئەشتە کە مانە ە 
کااا یەک یەک  ەمو یااان مااردن، دەبێاات لە گرشااەیەفی 

ەەە ە بااا، لە  و  دە ە بتاااە، وەنااگە باار بەاائەر کااای ەک
ایەناای دەر  ناای ئە  فە ە پێشاابەرگەیە گرناات بێاات، 
گرنگە بەەنرێ بار  دەر  نی ئە  پێشبەرگانە چی بو ە   
لە  ساکەدە بەریان لەچی كرد کە ە، ئە ەن بەر لە ماردن 
چرن بەریان لە بەعس فرد کە ە، چارن بەریاان لە فاورد 
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ەرگەااان و ەنەااوە فە بەرە  پەریااان فاارد کە ە، چاارن لە م
دكت،  ەکە فەتبێل لە چرفەساکی بو نەان بەێكر درڵە ە 
 ەکا چرفەساکی با ەشتردن بە مەرگ،ئە  ساکانە کەنها 
دەیاڵی  ونەرمەنا دەکاوەنا پە  پاا ب ااە   لەناا  ئە  

ئە، بەااە،  ونەرمەناا لەوكای برچاو ن    دەكایە گرنگە
  ەفە ە پێشابەرگەیەدەیاڵە ە دەچێانە نێاو ناادی ئە  

 فە لە  ەقەواە  ەر نە  بەئەون.

 اااونەر  ساااەئەما د   وەگااای  ەیە، یەكێەەاااان ئەدەه 
بەشااێوەیەكی گشاانی، ئە ینااری،  ەقەااا   ێیااان داار ، 
فەد ەۆااار ئەدەبااە، سااەرچا ەفە   ەقااەوە ئااا كنە بە 
دەیاڵی نو سەر، فە دەر ێئەركل بەە كت فەتبێل لەسەر 

نگە چەنا و مانێل یادود پرسی ئەنفا  در ست بەاە، گر
چەنا چەر كێەی لەبەر دەست دەبێت،  ەبو نی ساەرچا ە 

ە ە  ئەرشەف    ەرچی شانێل فە فرفردن   کوكژیئە ە،
با ە  ئەنفاالە   لە ئەنفاا  بەۆێباا ن، كەلاوپە    پاش

گرچان   سەئی   مەماررە    ەرچای ماا ەکە ە، ئەماانە 
 ە  لەساااەرنرمایە  ئاااێبەن،  ەماااو  ئە  نو ساااەئاساااە

ئەنفاااا  نو سااارە ن،  ەماااو  ئە  چەااار     دەسااانان   
ەئێل ، کەناانەە نو سان مانانە  كەلەساەر ئەنفاا   ەو

،  ەمااو  ئەمااانە لە  لەگرشااەیەفی و ێنااامەیەفە، باا
تی ێشوكئێل لە بەردەسناە بێت   فربتركئە ە   لە شاوكئ

کاااااااای ەە لە  مررەداااااااانەیەکبدە بیااااااااركەرك ، كە 
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کی دەمە ێ چااا    ونەرمەناااكل  اااکە   کاای ماا    گااو
بتە كااات بە  فەلاااوپە    شااانانە  لەساااەر ئەنفاااا  بە 
ۆێبا ن   دەمە كت فەتبێل لەسەر ئەنفا  در ست باتە ، 
دەبا ئە كاکە بە ەیئە ئە  مررەدانەیە   د كەرمێئنەكانی 
نەشااان باااەی ، بەڵاای  مررەدااانە  ئەنفااا ب فە دەبێاانە 
باشاانری  بەڵااگە باار نە ەفااانی دە اااکو ، باار  ەمااو  

رمەناەن   و شئ ەرەن کا ئەنفا  لە بەار نەچێانە ە    ونە
  ەمەشە ئاگایەبان بەرەم ەر ئە  پرسە بە دەبەر بێت.

 ەر ە ااا بااو نی سااەننەركتی کااوكژیئە ە  کااای ەە بە 
ۆەئرسایا، یەفاێتە لە پار ێە  ەرە گرنگەفاان فە دەباو  
چەنااا ساااڵ پااێ، ئێساانا در ساات فرەبااا،  ەمااو  ئە  

دەنو سا    کاوكژیئە ە دەفەن بەوكەەنە  لەسەر ئەنفاا  
لە  سەننەرە فار بتەن، بو نی ئە  سەننەرە ر ر گرنگە، 
 ونەرمەناكل كە ئەنفالی نەبەئەاوە، بە   بەو   لەناا  
ئەنفالاااەیە   رەنەااار  ساائوردەرە لەسااەر ئەنفااا ، دەبااا 

ە ە   پرسەار   بەد ەدەچو ن بەاە ێنچەنا كنێ ێل بخوكئ
ئەنفاا ، بە   ئەگەر ئە  بر دەستە کئی رەنەار  لە سەر 

سەننەرە  ەبا ئە كاکە ئە  بەوكەەنە  لە ێ فااردەفەن   
  پرساااە، دەکاااوەن   ەک پاااکن لە رەنەاااار  لەساااەر ئە

گەڵ سااانافی فەتبەكانااااە فاااار باااتەن،  ەک وە كژكاااار لە
و سەفاناە فاار باتەن، لەگەڵ  ەر ئوە كژكار لەگەڵ و مان

دەرەناا  كەسێەی بەانی كە  اە  لەساەر ئەنفاا  ناارەنا  
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 اکو ە   دەیە ێ  دەارەساکێەی گە رە بەسەر گەلی كوردك
بە   ئەگەر ئە ەنە  وەپاااررکێتی لەساااەر در سااات بەااااە،

نەبێااات د   ئەر  دەكە كااانە سەرشاااانی ساااەئەماكار، 
ئەركێل لێەرڵەئە ە   بەد ەدەچو ن لەساەر ۆەئرساایا   
لەسەر ئە  پر سە گە رەیە، کا چەر فێتی پک لە  ەسانی 

وەسنگر دەوكژێ   د ەکر  ە ڵ اەە ئە  چەر فە  ئەئسانی  
كگە  رمااااانی وبە شاااێوەیەفی  ااااونەر  بگێااااکكنە ە،لە

سااەئەما ە بە شااێوەیەفی  ااونەر  بەخاااکەو  ، ئەمەش 
وەنااگە فااارەفە  ەک پێویساات   بااا فەموفااوو  بەوكااوە 

 نەچێت..!

 ەر ە اااا كرمەڵێااال كەساااوكار  ئەنفاااا  لە پر ساااە  
كە ئێساانا گە رەکااری  بەدنااا   ئەنفااا  ورگاریااان بااو ە 

فە ئەمەئسااانی  شاااایەکناڵ ، كەساااێەی  ەكاااو کەیباااور
ک    وەپاارركتی دركااژ  لەسااەر  تەێچااا پ ڵئەننەرناشاائا

ئەنژاماە ە، كە گە رەکری  د كەرمێئنە ئێسنا ماابێنە ە، 
دەیان كەسی کر لەنا چە ۆەاۆەاكاناە  ەن، ئەمانە چرن 

رگای دەبا بە ئاسانی ببرن   کێیەون، مەرگای ئە ەنە، مە
د كەاارمێئنە لەسااەر ئەنفااا ، دەبااا ئەمااانە د كەرمێئاات 
بەاارك ، دەڵاال  ەیە لەئەنفااا  ورگااار  بااو ە کوەنااا  
گورەرشنەردنی نەەە چرن کر  ە  لێاەكە  گورەرشت بەاە 
لە ە  كە بەئااویەکی، ئەمااانە سااەرچا ە  وەساانەقەئەن، 

سااەر رنگاای کااوكژەرەن    ونەرمەناااەن  لەسااەرمایەفی گ
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ئە  سااەننەرەیە ئە  ئەرفە پەاار رە ئەنفااا ، فە ئەرفاای 
بگاااركنە ئەسااانر ۆەداااار ئەگەر ئە  ساااەننەرە ئێسااانا 

 ئامادەیی  ەبا..!!

نالەسانەفان رسەنر  ئەمە چەاەە لە ساەر  د نەاا ە ۆر
دك    با، لە فارەساکی  ەڵەبژە دەفەن، لەفوكی د نەا 
بدێی م  فورد   كئەفە  عومەر  دا ەر   چەنای   كئە  

ە بەردەسنت،  ەکە چەناا  كئەیەكای ئە  فارەساکە دەدەن
فرکرگرەفی مێژ     ەڵەبژە دەگێکنە ە، بە   بر ئەنفا  
بەدەدە ە  كاائە  پێویساات لەبەر دەسااناە نەااەە، ئەگەر 
شااااایەکناڵێتی  ەک کەیبااااور   عااااوركر    ەفەااااا...  
نەبو نایە رەفابەە باو  باک ە بە دەرە ە  دارە بێئای، 

لە  ەڵەبااژە ئەگەرچاای قەبااارە  فارەساااکی ئەنفااا  ر ر 
 فر ەننرە. 

ەریشاە دەیان بەربەسات     ئەمانە لە بوەر   ونەسەرەو
ر ر کێگەیشان  لەناا   اونەردە  ەیە، ، ۆارێ نگرفت  ە

شاارو نەباارکە ە باار نااا  كاارمەڵگە   كااار لەسااەر ئە ە 
نەكرە ە كە  ونەر باش بئاسرێ   بەنێو فتنور  دێەەنای 

لەساەر  فورد  شروبێنە ە، بر نبو نە کر دكەات فەتبێال
گەرمەان در ست دەكە ، کە ە   گەرمەان  رڵێەەان نەەە 
ئە  فەتبە  کێاە ب ەئ ،  رڵێل نەەە كە لەچێژ  ساەئەما 

  ئە  فاەتبە  لەساەر ەبە رەمەنایان بەاە، چارن دەرەنا
ئە ەن در ساااات كاااارە ە شاااانێەی گاااارنگە، ر ر ۆااااارەن 
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فااااەتبە  ئە  پرسااااەارەە دەفەنە ە، فە  ئە  و  بەو   
یااان دەگوکركاات فەتبسااار  فااورد  ەر باار  نەشاااناەدركت،

 فێسنەڵاڵەفان فار دەفاە.

گرفنێتەنر مەسەلە  ئاارەد   ەڵ ژەردنای باابەکە لەایەن 
، بێگومااان  ونەرمەنااا ئااارەدە چاارن لە ە ە ونەرمەنااا

دیاااردە   دەرفە کە فرمە یەکەەفااان دەو ەنااا،  ەر ە ااا 
ئارەدە چرن فار لەسەر ئەنفا  دەفااە   لە فاا  گرشاە   

، بە    ەنااااكژار ئە  ێفاااا  دەریاااچە ە دەچێااانە ێ  ر
ئااارەد  فااارفردنە  لااا سااەنارە ەکە ە، بە ۆاارركتەنر 
 ەڵسەنگانانی پێچە ەنە  بر فرە ە،  ە لێتارە ەکە ە فە 
ئە  فەتبە  ئە  ریان بە د ر  فە،   فاار  ئەنفالەفاان 

ناااا، ئەمەش ساااەرەوە  سئورفێشاااانە لەبەردە  ەدەگەی
دا ەنااەریەکی  ە ەنارەناا، لەایەفگرشە نەگاا   ونەرمە

پرسااای ئەنفاااا  کەنهاااا بااار فە،   فاااار  ئەنفالەفاااان 
دە ێدێاانە ە، ئەمەش دیاااكتە دەبێاات  ەا بئركاات، وەساانە 
بااریئەفە لەۆەساانە  ئە ەن دەیە، بە   د ەۆااار بریئاای 
ۆەسااانە  نەکە ەیەفە    ەماااو  کاااافێتی فوردسااانان بە 

 پرسی در  دەرەنا.

ن   فوكسااانانب لە فەنااااڵی وەگرکئااای درەماااا   گەرمەاااا 
فوردساە، بە ەر پاسا كل بو بێت فاركتی دارە  باو ، 

ەبان کا فرکایی، ئە سا  ەمو  قسە  در  ودەبوەیە لێگە
دەفاارد، ئە سااا دەمااانەەنی لە فااوێ پێویساانە  ەڵوەساانە 
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بتەی    قسەمان  ەبێت، ئادر پێبوەنەەە  اە  دەر ێائەر 
ئەنقەسات کااكێەی كاورد  ەبێات بە مەبەسات   بە    ە  

در  بەە ێ كار لەسەر ناشەریئەردنی پرسی ئەنفا  بەاە،
ئەگەر فارەفەش  ەفە کە ە ئە سا قسە  لەسەر دەفركات 
  فردەنگی در ست دەبێت، بە   ئێسنا نارەنە  لە فوێ   
چرن پەدشی ئە  درەماایە ماایە  ریاان بەدشاە  باو ..! 

بتااە، فە دە شاارە ەنە دیاوەلە  فار  ونەرمەنا دەیە كت 
نەەە، دەیە كات کەشال بخااکە  انفە، سەرنژی لەسەری

سااەر  ەناااێ ایەن فە فە، نااای ەئا، بە   فە دەنگاای 
بەرر دەبێاانە ە، فە  ە ەناااوەرەیی لەایەن چەنااا كەسااێە
  بااابەکە بور ێكئركاات   پێەااان  ەبێاات پێویساات نەااەە ئە

ە ئە  ڵنگناااار  ەیە، پێویساااانە ئە  فەنااااابااااابەکی گر
بێاات ئە  بەر ەمە ێ بە   ناو ناانە بە  ەناا  ەربگاربرچ

وەبگاااارێ، سااااەرەکا  پێویساااانە ئە  فااااارە دەیانژااااار 
دوكئااانە ە  باار فرەبێاات، پێشاانر بەر لەدەساات پێتااردن 
 ەمو  شنێل کا کوێ فرەبێات، ئە ساا بکیاار  فاارفردن 

ردن لەساەر ، چونتە كاركردن لەساەر ئەنفاا  كااركتبارك
دەبێااات ئە  کێەسااانە بااااش ، باااابەکێتی ئاساااایی نەاااەە

  كار  لەسەر بەركت، کەنانەە گرشەیەكی  ئركنە ەبخوك
كامێرە دەکوەنا چەر كەكە بەشێوەیەكی دیەە بگێاکكنە ە، 
درە  بەفار ێئانی یە  دیالرگ فااریگەر  دار   ەیە، 
 ەکە  ەمو  ئە ەنە دەكرێ بە رد  ئەشی لەساەر بەركات، 
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بە   ناكركاااات پەدشاااای بااااەە    د ەکاااار دە  بااااخە  
اوەریەە، دەبا بک ە بە  چەنا  ە  چەنا كەسێل نبەرئەلە

كەسە بهێئركت، لە ەمانتاکاە دەبێت ئە ە بەەنركت سەدەن 
، بااێژگە ەنکاسااوقە ە سااەیر  ئە  درەمااایە دەفكە، بە 

لە ەش كەدرەمااایە  در ساات دەفركاات لەسااەر ئەنفااالی 
کەنها بار ئە  نا چاانە  یەدرەما  ەئگەرمەان یان باررەن، 

 ئەر  كوردسنانە".در ست نەفرە ە، بەڵەو بر  ەمو  بە

لە فرکایەااە دەڵااێ  ئەگەر ببانە كاات فاار لەسااەر ئەنفااا  
ناا  بتەی ، دەبێات ساەئەمافەمان بە ێاە بتەیا ، فە کوە

دااار بگركااات، دەباااا ئە ە   ەبێااات فێشاااە  ئەنفاااا  لە
دەسااە کی كااورد  گرنگاای ر ر بە سااەئەما باااەە، دەبێاات 
لە ە کێ گااااە فە ساااەئەما داااا ەن پەیاااامێتی گرنااات   

 ەرەرەکی و شئ ەر    ا ەن فە کافە مەرۆەعی  ریئا  ە،
شان، بە   ەفە كنە سەربەرپرسەاركنی ر ر  د ،فەومەەە

بەدەدە ە کا ئێسنا دا ەن پالن   سانرەکەژكتی دیااریترە  
نەەە بر بەرە پێش ردنی سەئەما،لە د نەادە سەئەماكاركل 
فە لەەەسنەڵاڵێل بەشاەر دەبێت   دە ە بەدەست دكئێت 

ە ە   کەكە ،لەایەن سەر     فاربەدەسانان   دەگەوكن
، كەچای لە  ەركبای كوردسانان ئە  تپێشوەر  لا دەكرك

مەسااەانە بە ئاسااانی کێاااەپەوكت    ەمااو  سااەرنژێل 
لەسەر باارە سەاساەەفەیە    ێشانا دەساە ە لە گرنگای 

 ئە   ونەرە کێئەگەیشنو ە.!.
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ان دەیان کەبای فەتبسااری ە ەئەمریتەەفان فە  اکئە عێرەق
 دەلەگەڵ دریاناااە  ێئااا، کااا لەکەک پر سااە سااەرباریەفە

ئەمریتاا بە   ەماو   تێاسەئەما فاار  دار  بتااە، دەب
، بێتدریە ە   پێویسنی بە سەئەما  ە ە دەسنک یشنو 

ئەگەر لە گرنگی سەئەما کێئەگەیشت بێت..! ئادر لە پااڵ 
ئە   ەمو  مارفێت   مرڵە، ئە   ەمو  باڵەدانەیە  بر 

و ە لە  ە لێاار  پاینەداات   شااارەفانەنر ئاساابان و چاا
چەنا  رڵی سەئەما بەرچا  دەفە كت !، بەدەدە ە دەباو  
لەما ە  بەست ساڵی وەبرد  دە سەئەما بترەبایە چەكێال 
بااار چارەساااەرفردنی دەیاااان ئاریشاااە   در سااانتردنی 
فەر ەنگێتی بە ێە کا کافی فورد  دا ەن ئەارەدە  دار  

ک لە مەعاریفە    اونەر، بێت: کافێتی فارە   فاریگەر، پا
 ەکەنا ساات   نەشاانبانیەر ەر، لە فوردساانانی پااک فەو، 

 سەر بدئا   بەدنە ەر..!
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 سینەمای كوردی و
 جولەكە و ئیسالمی و

 ئەمریكا و كۆمۆنیست..!
 

دەشااا بە  پرسااەارە دەساات پێاا ەەی ، كە ئایااا پەیوەنااا  
 نێوەن سەئەما   سەاسەە پەیوەنایەكی کە ە كااریەە یاادود
یەكەااان ئە یناار ئاوەساانە دەكاااە  سااەئەما بە  سر شاانە 

كاااان ەنالەە  كە  ەیەکااای، سااائور  ۆوگرەفەئەئنەرناساااەر
دەبەركئا،  ەر ە ا بە  رمانە گشنەەە  كە رمانی  كائەیە، 

رۆە  نەکە ە   رماااانی  كااائەش ۆاااگە لە ە  رماااانی ساااە
 ەرەنەشاە، باریە ساەئەما ەادوكئڵ   نەائایئەكانە، رمانی 

 .ەکاناە فەساابی کاای ەکی بار دەكركاتمە  دە ڵلەنێو كارنا
داار ئەگەر كەمێەااە، باار مێااژ    ئە   ااونەرە بگەوكەاائە ە 

ئركناربەر  سااڵی ، ئە ە دەبەئە  كە چرن لەشروشی د ە ە
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دیبێر لەئە ب بە گارکە بەنا باانگەكە  دەرباارە  اڵفدە  9191
سااااەئەما ئە  گاااارنگەەە  سااااەلبانا كە گااااوکی:  لەنااااا  

ا  اااونەركەی مەرنە   دەبێااات گرنگااای  ونەرەكانااااە ساااەئەم
کە ە   پێ اااااركتب،  ەر ەش بااااو  لە  كاااااکەدە چەنااااای  
كرمیانەا  فەتبساار   ەک موسافەت   ااکئە در سات باو ن. 
سەئەما  و سی گەیشنە ئاسنێەی باش   ئێساناش چەناای  

ەااان یفەتباای گە رە  و ساای لە مێااژ    سااەئەمادە ئامادە
كە  ئەرنشاانای ب  ەیە، گە رە دەر ێئەركەاای  ە   سااێرۆی

 سات بەااە   گروەنەااریەكی کوەنی چەنا فەتبێەای گە رە در
بە کاااای ەکی  ێئانەكاااایە ە   ،بەااااەگە رە لە   اااونەرە

کەاااارر  مرنناااااێ، ئەگەرچاااای فەتبەكااااانی ئەرنشاااانای  
ن بار سەسانبی كرمرنەسانی ئایایرلرێ  بو ن   بانگەشاەیا

دەكارد، بە   بە اا   اونەر  دریاان لەدەسات   ئە  كاکە
دە،  ەر بریە مێژ    سەئەما نااکوەنا فەتبای  ررییرشای نە

پرکبە ب لەبەر بەاە، كە ئێسنا لەنێونا  رەنەركانااە  ەنە  
 لەسەر دەدوكئاركت.

تەەكان بااار بئەاکئاااانی قە ەرە  ۆاااولەكە   بەرە  ەئەسااارەئ
پێش ردنی د رەكەیان سو دكەی ر ریان لە  اونەر  ساەئەما 

نااا   كە کاائە كااار باار بەئاای   چەنااای  دەر ێئەریااان پێگەیا
كردن بااار وە ەیەکااای ئەسااارەئە     ە ڵااااەن بااار ەبانگەشااا

دەمەررەنااانی دە ڵەکاای دریااان، ئێسااناش لە   ە ڵەیااان 
بەردە ەماا    لە وكاای چەنااای  فااەتبە ە كااار باار گەیانااانی 

 پەیامەكەیان دەكەن.
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 ەر ە ا ئەگەر ساەرنژێەی دێارە    کێەای درە ساێی  ە  
 ە ەبە ساەئەما د  ەكای ر رەنگەئێرەن باەی ، دەبەئە  كە گر

ئەمااک  مێااژ    ، ئا بااو    ەر ر   سااەئەما بە    کە ئاشاا
سااەئەما  ئێرەناای ریاااکر لە سااەد ساااڵی کەمەناای داار  

كە ئەگەر بەرە رد  بەە  بە مێاژ    ساەئەما   اکێاەپەوكئ
ۆەهاااانی دەبەئاااە  کەنهاااا چەناااا سااااڵێل لەد ە ەن، ئە  

ساانێەی ۆەهااانی بە گرنگەاااەنە  ە  كاارد سااەئەما  ئێرەناای ئا
دەست بهێئێات   داا ەن سانای    مارركی کاای ەە بەدار  

  سااا نە چەنااای  فەتباای باااش بەر ەم هێئاارێ   لە  تبێاا
 فێسنەڵاڵە ۆەهانەەكاناە دە ە  ەرگرن.

لە  سەردەمەشاااە نابێاات ئە ە لەبەاار بەەیاا  كە سااەئەما  
ئەمریەااای   و ڵێەااای گرنااات دەگێاااکێ بااار باڵ كاااردنە ە  

ا كە داار  لە با دەساانی   دەسنەێشااانی سەاسااەکی ئەمریەاا
بەسەر د نەادە دەبەئا، کر بدێی ئەمریەاا بە   ێاەە گە رە  

ما بێاات.. ! كاکێاال ئەمریەااا كە  ەیەکاای پێویساانی بە سااەئە
رەق   بە بکیاركاااال دەگەركردناااای ئە    کە  ێاااا اااااکە ع

وەگەیانا، دەیان کەبی فەتبساریان لەگەڵ دریاناە  ێئاا، كە 
سەر چارنەەکی  ااکئی ای  فەت  دەبەئە  لەئێسنا و ێەنە چەن
رەق ێاااادنی عكردناااای کەاااار ر   ئااااارەدكرکئەمریەااااا   بئ 

كە  ەر  ەمو یان بانگەشەن بر ئەمریەا  ە   ،در سنەرە ن
 ێەكەاای فریااادوە،، ئایااا ئە  كااارە  ئەمریەەەكااان مانااا  
کێگەیشاانئێەی وەساانەقەئە نەااەە باار سااەئەما ! كە سااەئەما لە 

 ركەی د  سەر ئاوەسنە بەركت. کوەنا  دەیە  ە  شبشێ
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لەسەر بەنا   ێئانە ە  ئە  نبونانە  ساەرە ە پرساەار  
ئە ە دكانە ئااارە ە ئایااا فەااومەکی  ەركاا  لە مااا ە  بەساات 

چاارن لە   ااونەرە گەیشاانو ە    اەساااڵی فااوكبکەنی دریاا
 بەرنامە   پالنی چەەە بر ئە ە  سەئەما و ڵی در  ب ەئا !

مەکاە دیاكەی و ش  نەەە بر بەدەدە ە لەنێو كارنامە  فەو 
سااەئەما،  ەر ئە ەشااە  ەیەاارد  ە كە پااالن   بەرنااامەیەكی 
کركبە نەبێت   پر سە  بەر ەمهێئاانی فاەت  لە كوردسانان 
سەسنباکەل نەكركت. کاا سەسان    پالنکكاژی، بار ساەئەما 

کە كااایە ە مەفاااڵە ئە   ااونەرە وكااگە  وەساانەقەئە  ەنەی
ركااااژ  کااااری، داااار  بگركاااات، ئەگەر دەیااااان فەتباااای د

 بەر ەم هێئركت.
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 ..!باشور لە فیلمسازانی خۆرهەاڵت
 

وە شێەی کای ەکی   ە كە باشور  كوردسنان9119لە بە ار  
بەدر ەد    پەرە كەكال لە ئاارەد    ئاارەمی لە ناا چەكە 
 اکە ئارە ە، سەئەما  ە  بااقی ایەنە و شائ ەریەكانی کار 

ر فەتبساارە ۆبوۆرڵێەی بەرفرە ەنی بەدر ە دیت، دەرگاا با
كوردەكانی درر ە ە  ە  بو  باێ  لە كوردسانان ئەرماونی 

 ە دریان کاقە ەەنە ە، لە  پێئا ەشاە دەیاان ا   دارر ە
 ە  ااکئە ئە  دیاو   ەدیاو    فەركەای ر رە ە لە بەکاسوق

دەساانەان دەیە كااار   دەیااان كااورکە فااەت    فەتباای دركژیااان 
ێو فێسنەڵاڵەكانی در سنەرد، كە  ەناكل لە  فەتبانە   لەن

 نا در   لە دەرە ە دە کی باشەان بردر مسرگەر كرد.

خانی ساااەد پاشااكە لە داارر ە کە ە  ااااک و ن، لە  ئە ەن
سااااڵە  ساااەئەما  ئێااارەن بە رەمەناااا باااو ن   داااا ەن 

نەیان لەگەڵ دریان ئەرمونێەی باش بو ن، بریە ئە  ئەرمو
کاای سااارەنی باشااور كەکااا ئە  دەمە دەرفەبتگوەساانە ە   فە

 ەیان بر نەوەدسا بو ،  ەر ر   با ەشەان بار كاردنە ە   
لەنێااو كارەكانەاناااە دەبااو نە ساانا    و لاای بەرچا یااان 

 دەگێکە.
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با ئەرمونی ئێبە  ئە سا   بە ئەرمونی ئە ەن لە  ەنااكل 
داڵااااە پررەکەڵاااانە   لە  ەنااااێ داڵەشااااە نێگەکەڵاااانە 

 شەایە ە. 

ناوەسااانە در بە لە د کاااوكی ئە  نو ساااەئەدە ئامااااێەیەكی 
كااااار  فەتبسااااارەنی  ەفااااانیپررەکەاااان   نێگەکەڵەایەنە 

دااارر ە ە لە باشاااور دەدەیااا . مەبەسااات لە  كاااارەش 
و  شاااانانی  اااە  كە،   ایەنێااال نەاااەە، چاااونەە ئە  

باشاااوری، دە   ونەرمەنااااەنە چەنااااەیان بێااارە بەدشااای،
، ئەگەرچای لە ئاسانی نەکە ەیە ە یئە ەناە  بە ەن بەدش

ئە ەنە، بەشێە  لە  داكە   بر كە، نەەە سەیر  بەەی ، 
ەردنەااان، بە   مااا ەیەكە لێاارە   یماائەە بەاااە لە  ا كار

لە ێ بەرگوكباااان دەكە ێ، كە کااااكە  پشاااەی شاااێر بااار 
كااوردەنی داارر ە ە بێاات   ا ەناای فەتبسااار  ئێاارەش لە 

 ی دەب  !یچا ەو ەنی دەسنگەر 

مەئە  نابێت ئە ە لە بەر بەەیا  كە لە وەبارد   ئە  ساەررە
ئێبە داڵی بو ە لە بافگرە ناكەی قوڵی ساەئەمایی، چاونەە 
ئااێبە بەدەسااە کی نا ەنااا پەیوەساات كرەبااو ی ، ئاشااەرەیە 
وە کاای سااەئەمایی لە بەماااە   دااوەر   لە ئاساانێەی ر ر 
ا ەردە باااو ، دەکاااوەنە  بدێاااە   ەر نەباااو ە، بەدركژەیااای 
مێااژ    دەسااە کی بەعااس ۆااگە لە بەر ەمهێئااانی چەنااا 

ێەاای ئاساات نااە    بەشااەو   بەعساااە  ەڵگااوک  چەااا  فەتب
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 وەنەبو ە، ئەا  ئێبە  فەتبسارەنی باشاور لەكاوێ   لەكێا
 فێرب ای .. !

ئە  ا ەریە  باااوەر  فەتبساااار  لە عێرەقااااە وەسااانە در  
وەنگاەنە ە   ەبو ە لەسەر  ەركبی كوردسانان،  ەر باریە 
ئاااێبە  ەکاااا ماااا ەیە  د ە  وەپەویئاااە، داااا ەن  اااە  

ی نە باااو ی ، ییەكی ساااەئەمایی   فەتبااای ساااەئەمائامااااێە
کەنانەە ئە   ونەرمەناەنە  کوەنەان ۆبوۆرڵێل دەست پا 

ێ لە ساەئەما  بەەن سا نێەی ر ر لە ئێرەن ێیا باو ن، لە 
 بو یان.نە ۆە ەناناە دوكئا

بە   ئە  وە شە لە درر ە ە سەد دەر سەد پاێچە ەنەیە،  
انی مێاژ   ە  ەرچەناا سەئەما لە   کی ئێارەن لە بەرەبەیا

ساااڵێل د ە  لە دەیە ااو نی ئااامێر   سااەئەماکرگرە ب لە 
فرنسا لە ایەن لرمێریەكان، لە وكگە  "مەەفەرەدی  شا" ە 
گەیشااانە ئێااارەن، لە  ساااا ە ساااەئەما پاااێگە  لە ئێااارەن 
دەمەررەنا، ئێسنا ناکوەنە  بدێە  سەئەما نەبرکە بەشاێل لە 

ەمەش  ەیەاااارد كتنااااور   ێیااااار  دەنەشاااانوەنی ئێاااارەن، ئ
فەتبساااارەنی و ێ ە ە بەر ئە  فااااڵەکە باااەە ن   ساااا نە 
بە ەر نردێل بێات ا ەنای كاورد لە دەنەشاگا  ونەریەكاانی 
کارەن بخوكئ ، دیاارە ئە  باارە كااریگەریەكی وەسانە در  

ی ا  ئە  ی ەبو  لەسەر در سنەردنی بافگرە ناكەی سەئەما
بار كاردنە ە،  ا ەنە، كە د ەکر باشور  كوردسنان با ەشی

بە اارە   کوەناكااانی دریااان کەقاناااە ە، چەنااای  فەتبسااار 
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کوەنەان بر یەكەمژاار فەتبای دركاژ  دریاان در سات باەەن 
كەکا ئە كاکە کەنها چەنا كورکە فەتبێەەان در سانەرد باو ، 
 ە   ونەرمەنااااااا  ا   شااااااە رە  عەلەااااااا ب، كەد ە  
، سااەركە ک  لە كااورکە فەتباای  سااەرێمێر  د ەیاا  ئااا ەییب

یەكە  فەتبی بدئا  در  بەنا    سارکە لەگەڵ بااب لەساەر 
باااوۆە   ەركبااای كوردسااانان   لەساااەر دااااكی  ەركااا  
بەپاڵیشنی  ونەرمەنااەنی ساەئەما   ە لێار در سات كارد، 
كە کاوەنی وەرەمەنااا  بەشاااەر بااو ن لە شەساات   د  ەمااە  
دولی فێسنەڵاڵی كان بەدەست بێئاا   ساا دە کای بەشای 

 ێسنەڵاڵە  ەربگركت.وەدئەگرەنی ئە  ف

 ەر ە ااا  ونەرمەنااا   ەمەشااە لە یاااد  کە ااا كەریباایب  
بەدر ساانەردنی فەتباای  كوكساانانی قەنااای ب بااو ە دااا ەنی 
یەكە  فەتبااای بدئاااا  دااار ، كە لەساااەر باااوۆە   ەركااا  
در سااانەرە  کاااوەنی بااار یەكەمژاااار دە کااای ساااەئاریر لە 
فێسااانەڵاڵی ئااارركئس لە ئەسااایانەا بەدەسااات بێئاااا، فە 

ی، فااورکە فەتباای  فوكساانانی سااییب  ەر لێاارە   بە پێشاانر
 سات در  ا فار    پاڵیشنی مادد   ونەرمەناەنی ساتێبانی

فاارد بااو .  ەر ە ااا فەتباای  مانااا  ب لە دەر ێئااانی باارە  
سااەئەماكار  ئە اارە ە  سااەعەا ب ئەمااە، فەتبێەاای دااا ەن 
سەبل   سنایتی دریەکی   بە یەكە  فەتبی بدئا  سەئەما  

بااوۆە   ەنركاات، كە لەسااەر داااكی  ەركاا    بەنااا برە  دەد
فەومەکی  ەرك  در سنەرە ە   فە کا ئێسنا چەنای  دە کی 
ۆەهاااانی بااار دااار  مسااارگەر فااارد  ە، ئە ە ساااەرەوە  
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در ساانەردنی چەنااا فەتبێەاای بدئااا  سااەركە کو  لە ایەن 
دەر ێئەر  دیاار  كوردسانان  بە ابەن قوبااد ب كە لەساەر 

بەوكااە نێچەرەااان باااررەنی بااوۆە   ەركاا    بەپاڵیشاانی 
در ساانەرەن   کوەنەااان چەنااای  دە کاای ۆەهااانی بەدەساات 
بێئ ،  ەر ە ا نابێت و مانی  ێەنی گە بی، لەبەر بەەیا ، 
كە بەوكە  ۆەمە  و سنەمیب  بە پاڵشنی مادد    مەعئە   
 ێر  دان    ونەرمەناەنی ستێبانی  ااکە در سانەردن. بە  

رماون   دە ێئاان بار ا ەنای  ەکایە  باشور بو ە اناەە  ئە
فەتبسااار  داارر ە ە   لە دەیە ااو نی چەنااای  بەر ەماای 
ناااا ەرە. ئە  كاااارەنە  ئە ەن گەر    گاااوویەكی باشااای بە 
وە کاای سااەئەمایی لە باشااور بەدشاای، بە    ێااا   ێااا  
بااار  كتنااور  لە باشااوری، گااروە، چااونەە فەركەاای ر ر 

بو ن لە رەسانەردنی فاەت    فێرباو ن   شاارە ەبو  بار در 
 كار  فەتبسار .

فەتبسارەنی باشور سەرەوە  کارمایی ئە   ەماو  مەیئەکاەە 
  باااو نی پاشااابا ە   كااارەنە  وێكبااای بەعاااس   شاااەو  
كا لەار  نا در، سەرەوە  نەباو نی كتناوركەی ساەئەمایی 
لە  ەركباااە، نەبااو نی و ێنااامە، گرەااار، کەنااانەە  ااە  

ئەەی پێویست سەرچا ەیە  بە رمانی كورد ، نەبو نی کەك
  كادر  پسیرو، قرڵەاان لاا  ەڵبااڵی   کوەنەاان چەناای  
كورکە فاەت    فەتبای دركاژ در سات باەەن، کاا گەیشانە ئە  
ئاسااانە فەتبااای فەتبساااارەنی باشاااور پێشااا کكێی فەتبااای 
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دەکاوەنرە بەرە رد رەنی درر ە ە بەاە، كە پێشنر نەفەتبسا
 بەركت.

وكوەیە، دەیاان ئێسنا لە باشور وە کێەی پک لە  ەێمو ن بە
  ساااااەدەن ا  لە  ونەرمەنااااااەنی فەتبساااااار ساااااەرقاڵی 
در ساانەردنی فااەتب ، لە  نێوەشاااە کێ ەئاای   سااەرنژی ر ر 
 ەیە   پێبوەیە لە ئاسنی پێویسناە نەەە، چاونەە دوەسانی 

 ئێبە  فەتبسار ر ر لە ە ریاکرە كە بر  ئەنژامارە ە.

ئومێااااا دەكەیاااا  ئە  وە کە ریاااااکر گەشااااە  پێ اااااركت   
ە ەساااانێت   داااارر ە کە،  ە  پااااارچەیەكی گرنگاااای ن

كوردسااانان و ێێ دەباااا ب ێااانە داااا ەن كەاااانی دااار    
فەتبسارەنی باشور لە ێ  چانێل باەن. ئە سا پاێەە ە ئە  

 ڵ.ەئەما  فورد  بگەیەنەئە د ە مەنەوە کە  س
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 ئاگایی! ئاستی نا خۆشخەیاڵی تا
 

دكااات     ونەرمەناااا  ەیە لە  ساااەر  ێیاااانە ە بە پککاااا 
نااوقاڵنە  لە دەیە ااو نی سااەئەما  كااورد  وەدەگەیەنااا   
پێشااەوەیە بە   ەڵوكساانە  دڵساارر  باار نەکە ە نوەنااا ە، 
 ئە ب ئە  ۆبوۆرڵە  لە بوەر  فەتبسار  لە كوردسانان لە 

دەكااە، لە كاکێەااە  یە بە لەدەیە و نی سەئەما نا رەدئارەدە
ە ە ڵ   ر ربە  فەتبسااارەن پێەااانوەیە ئە  كااارەنە ۆااگە ل

 ەنگا  بر سەئەما   نەیە و نە ە لە   اونەرە مەرنە چەنار 
 نەەە.

كە کاا ئێسانا داا ەنی  !سەئەما  كورد  بەچی لەدەیە او ە 
، یە  ساانردیر   ڵمااانی سااەئەمایی پر فەشاائاەیە  كامێر

یە  كرمیانەا  وەسنەقەئە   یە  دەرگاا  ساەئەمایی ناە ! 
و  نااكی     باوەر  دەنات   وئە ە سەرەوە  كادر  پسایر

 مرنناێ   دیەرر...! 
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ئێبە كاکێل دەکوەنە  بدێە  دا ەنی ساەئەمای ، كە ساا نە 
ب بەکوەناااا  کەكئەەااای   ساااەرۆە  دركاااژچەناااای  فەتبااای  

پسیرویەكانی نا در بەر ە  بهێئركت   كرمیانەاا   كەرکای 
کاااای ەە ئاماااادەیەكی کە ە یاااان  ەبێااات لە مەیااااەنەكە، 

ساااەئەمامان  ەیە كە   ەر ە اااا كاکێااال دەکاااوەنە  بدێاااە 
ەەکی ب اکن    ە   ەر فەتبێەای ڵفەتبەكانبان سئو ر  لركا

بدە بئاسااركئە ە. ئااادر Shotئێرەناای   ئەمریەاای لەیەكە   
سەرۆە  ئە  فەتبانە  كەلەما ە  ئە  چەنا ساڵە  د ەیااە 

 فە ەرە ن ێمارەیاان ئە ەنااە ر ر نەاەەلە كوردسنان در سان
ەنا  کا سەئەما  فاورد  ب ئە  رفار بر داسەەە   کای ەکب
ئە ە   ەر دەر ێاائەرە     پااا بئاسااركنە ە، ئە ە سااەرەوە 

ان   دیاكەی ۆەا ەرە ە كار  كرد  ە   بەر ەمهێئ وبە سنای
رەش  اای دەرە ە یااان ێ  كااادرە پساایرویەكانی پشاانی كااام

  کاااانی درە ساااا باااو ە! كە وەناااگە کەنهاااا بە دیاااالرگ   
 لوكێەش  ئە  فەتبانە كورد  ب ! 

خەیاڵەەكی گە رەیە کاااا ئاسااانی ناااا ئاگاااایی ئەگەر درشااا
 ەباااەەنە  ساااەئەما  كاااورد  بە  چەناااا فاااەتبە  كە  ەیە 
لە ەر  بەركەماڵی دەیە   لە دەیە و ە! پێویسانە لە ۆەااکی 
ئە  بااااالررەنە  ا كاااااربە    بە ۆااااا  كاااااربەەی  کااااا 

دااا ەن شااونا،   ئەئسااانی سااەئەمایەكی کای ەکبەنااا   
 كی در !ر وبخەیئە سە
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 سینەما 
 نێوان خەمی داهێنان و فرە كوێخوایی لە

 

ئەگەر ساااەئەما  ەڵگااار  پەیاااامی ۆاااوەنی   مر د سااانی   
لااوکەە  چێژبەدشااە  بێاات، چاارن وق   كەاائە لەنێااو دڵاای 

  ونەرمەنادە ۆێی دەبێنە ە !

گوو گاڵاەی     ێشانا ساەئەما    ئێبە كە کارە لە دەسیێل 
گی كرمە یەکەبان نەبرکە بەشێل لە ێیار   ئا كنە  فەر ەن

نەبو ە،  ێشنا كادر  پسیرو   کای ەکبەنا  بوەر  سەئەما 
لە كوردسنان لە ێمارە  پەنژەكاانی دەسات کێایەو ناكااە، 

ب نااە ، كەچاای دركااژیە  فەتباای  ەلە كاکێەاااە دااا ەنی ێمااار
بااا   وق   كەاائە   ناکەبااایی نێااوەن  ونەرمەناااەن بە قەد 

  دەێ    دار  بە كێو  بێسنون بەررە    ەریەكە   بردر
كوكخوە  سەئەما  كورد  دەرەنا   پێەوەیە لەساەر دەسانی 
ئە  نەبێت سەئەما لە دەیل نابێت..! ئەد  ئە ەنەاەە لەنێاو 
اپەوە  و ێنامەكانااااە ئە ەنااااە  لە  ە ڵااای شاااەانە ە   

كااردنە ە  یەكناار دەیاا  ئە ەناااە لە پاار ێە   كااار  ک بچااو
كنار و ێ بە و ێ ۆا  ناد كە    و  بەر  ناشاەریئەردنی یە

فاااارە ەن دەبااااا   دەماااای دە ێئااااان   كااااار  ۆااااای، لە 
 پەرە كەدەیە!!
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ئەفسو،  ەر یەكە   بردر    بەۆەاا پار ێە   پێشائەار  
 ەیە بر گەشەكردنی ساەئەما   لە دەرە ە  دار  نەكەسای 
ق اوڵە   نەكە، دەداوكئنە ە، كە دەیااا كئی   گوكشای لااا 

  مااا   دەگااار  بەمژاااررە دەسااات پێااااەكاە:  مااا   ەباااو  
 ەمەااارد  ە   مااا   ەدەكە    مااا   .. مااا ..ب! لە كاکێەااااە 
پر سااە  در ساانەردنی فااەت     ەر پر ێەیەكاای سااەئەمایی 
كار  کەنها  م بكل نەەە    ەمو   م بەكان پێەە ە دەکوەن  
كاركەی ۆوەن   دە ێائەرەنە بخاوڵقێئ ، ئە  ساەرەکایە  كە 
سااااەئەما  كااااوردی، پێەاااااە گااااورەر دەكاااااە پێویساااانی 

مااا ەنگی   بەیەكە ە كاااركردن   درشە یساانی  ەیە، بە ە
بااا ئەمە مەفاااڵە بنااوەنە  ب ااە  بە دااا ەنی سااەئەمایەكی 

 سەقامگەر   ئەئسانی.

کەنهااا بە پساایرر    کای ەکبەنااا  دەکااوەنە  دەرگااایەكی 
 مهێاااائەر  سااااەئەمایی ئە کاااار در ساااات بەەیاااا  كەەبەر 

لەسااااایەیاە بەەفاااای فەتبسااااار  بەە كاااانە سااااەر وكچااااەە 
  دااار    گەشاااە بەااااە، کای ەکبەناااا    فەئەوەسااانەقە

ردنی ئەرماون   ف ی، بە ئالوكر  رەنەار    پرەكنەلوپسیر
پێەە ە كاركردن دكنەكاایە ە، نە  بەد  رە پەركاە    فارە 

 كوكخوەیی   كە، نەدوكئانە ە! 
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 ئەدیسۆن لە هەولێرە..!
 

كە ئەدیساارن گەیشاانە فر كەدااانە  نێااودە ڵەکی  ە لێاار 
 ر ر درشااناڵ  و ێنااامە ەنی بەساات   گااوکی:كاارنگرەیەكی 

پەو  ێسااانا ساااەئەما لە   کااای ئێاااوەدە لە باااو   بە ە  ئ
گەشاااەكردن دەیە   لە شاااار چەەیەكی چەناااا  ەرەر كەسااای 

  دەیااان دكرن ۆبەیااان دكاات لە بەاائەرەن رسااەدەن  اارڵی ماا
كرمیانەا   كەرکای کاای ەکی فەتبساار  لە ئااردەن   ساا نە 

. نی در ساااات دەكاااارك چەنااااای  فەتباااای بتئااااا  ۆەهااااا
بەدنە ەریشاا  بە ە  لە  ە لێاار   پاینەدااتبدە کەنهااا بە 
موناساااەباکی ۆێژەنااای نە ر ر بااار یە  داااولە  كارەباااا 
دەكاااوێكنە ە، دەسااانان دااارش كاربەدەسااانانی دە ڵەە لە 
گرنگاای   پەیااامی سااەئەما کێگەیشاانو ن! بە   لەگەڵ ئە  

دەكااانی  ەمااو  كاارمە     ا كاااریە  باار  ونەرمەناااە كور
ەە، ئااا و لە  ونەرمەناااەنی كدەرە ە   ەركاا  دەیااەەن کاارر

 نا در باەنە ەب.
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 ەر ە اااا سەرساااامی درشااای دەرباااک  بە   ا كاااار    
گاوکی  یە ەەلە  باار کەبایەە  لەنێوەن  ونەرمەناەناە  ەیە

سااااار نەبااااو  !!. سااااەبارەە بە  ەبەوەساااانی وەنااااج بەد
فێساااااانەڵا نە  ساااااااردەكرك  ئەدیساااااارن لە  ە ماااااای 

 بوننان دەگوشا  بار سێەاە گوکی:  دەسنی مانا و ێنامەنو 
سانەڵا نە  بار كاورکە فاەت  ساار  دەكەن، ێساردەنی ئە  ف

 اەبە   کوداااوە باااابە، بێااات، لە بەدشاااەئی دە کەكانااا
دەدپەر ەرباا    دەساانەگەر    دااە  دااەمێئە د  ردەنە ە 

 لەسەئەما!!ب.

لە كرکایاە  ئەدیسرنب گوکی: ر ر سوپا، بر ئە  پەركژنە  
ەبای ئەدیسارن گاروەكەە وفاكسێەاە بر  نو سی بو  :  لە 

 پک نور بێت  ەكی د نەاە پک نور كردب.
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 سینەما و
 کەرتی تایبەت و كۆمپانیاكان

 

لەبەرئە ە  سەئەما پارەیەكی ر ر  گەرەكە   فەت  بە پاڵیشانی 
سااامانێەی ر ر در ساات دەكركاات، بااریە سااەئەما داسااەەکێەی 

کەتناای  ەر فەتبێاال کوەنااا   باررگااانی  ەرگرکااو ە، پااک فر شاای
ەكان دەداکە سەرپشات ەمادد  ئە  سنافە دەباکە سەرە ە   قاپە

بااااار بەردە ەمااااای كااااااركردن، لە  نێوەشااااااە كرمیانەاكاااااانی 
بەر ەمهێئااانی فااەت  و ڵێەاای شایساانە دەگێااکن لە گەشااەكردنی 
پەشەسااار  سااەئەما   بەر ەمهێئااانی فااەت ، ئە ە كرمیانەاكااانی 

ێائەرەن ئاوەسانە دەكەن   ساا نە دەیاان  رڵەرد   برلەردن دەر 
فااەت  بەر ە  دە ێاائ  كە لەنا یاناااە فەتباای ئاساات بەرر  ەیە   
لەکەک بەررفااردنە ە  نااا     کەفەیااان   سااەرمایەگورەر ، 
بژكاااو  ێیاااانی ئە   ونەرمەنااااەنەش دەباااە  دەفااااە فە کەنهاااا 
پەشاااەیان ساااەئەمایە. بە   بەدەدە ە لە كوردسااانان پر ساااە  

ناکوەنا لەسەر كار   پک ێەفانی دركژە بەدر  باەە، فەتبسار  
چاااونەە لە كوردسااانان کەتنفر شااای کاااارە لە ساااەرەکادەیە   
فردنە ە  ئە  چەنا  رڵە  سەئەما لە شارەفان دڵخرشتەرە فە 
دەریچەیەک بێت بر ئە ە  سەئەما پاێگە  دار  بە ێاە بتااە   
ە فەرکاای کااای ەە فە بئەمااا  پێشااتە کئی سااەئەما   ەر   کااێت

 بێنەفایە ە. 

دەمەررەناانی  ارە ە بارا ە  چەنا ساڵی وەبرد  شااە،  ە ڵالە م
، بە   نەیااننوەنەوە و ڵای کە ە  ەنا فرمیانەایەفی سەئەماییچ
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نااا دە كرباااونەکە ە نە  و ەڵەە   لە بگێااکن، بااریە ریاااکر لە
كرمیانەاااا  وەسااانەقەئە  فەتبساااار ، ئەگەرچااای باااو نی ئە  

بااار ئە ە  لە ئایئااااەدە لەکە  كرمیانەایاااانە كااااركەی باشاااە 
بەرە پێشاا ردنی سااەئەما ئە ەنااە، پااێ، بااەە ن، پێشااتە کئی 
فرمیانەافانی فەتبساری، بەناە بە گەشەفردنی سەئەما لە   کاە 
  باااو ن بە پێویسااانەەەفی ێیاااار  ا  کاااافی فاااورد، شااانێەی 
بەڵگەنە یساانە د ەۆااار كرمیانەاكااان پااێگە  سااەئەما در ساات 

کاساەر نااکوەنا پاارە دەرج بەااە باا دەكەن، چونەە فەاومەە 
ئە ە  چااا ەوكی  ااە  دە اااکێەی ئە  فەتبااانە بەاااە، ئەگەرچاای 
فەاااومەە ئەركە   لەساااەریەکی لە  قرناااامەدە  ەکاااا ساااەئەما 
دەكە كنە ساەر وەسانەوكی دار  دەسانگەر   فەتبساارەن بەااە، 
چونتە لە دەسیێتی بەە کی ساەئەما   ەر   کێتااە ئەمە پەیاکە  

د ەکااااار ساااااەئەما دااااار  دەبێااااانە باااااەنس    فااااارە ە، بە  
سااەرمایەدەرەفان دریااان لە ساااەئەما نەیاال دەباائە ە، ئەاااا  
 ونەرمەنا چاافاانەکر ساەرقاڵی فاار  دار  دەبێات   ساەئەما 
دەبێنە پەشاە  وەسانەقەئە     ئە  باوەرە بە کە ە   بار داود  

ا بە  ونەرەفە    دەبێت، ئە سا  ونەرمەنەفەتبسارەكان  فەرە 
 ی دەسنی فەەه   فتومەە نافاە..!ك  چا ەودر  دەێ  

 ەکا ئە  وە شە بر فەتبسارەن دەسن ەر نەبێت   فەرکی کای ەە  
  فرمیانەاااا  ساااەئەمایی در سااات نەبێااات، پێویسااانە لەساااەر 
فتومەە پاالن   بەرناامە   ەبێات کاا ئە   اونەرە لەساەر پێای 
در  بوەسنێت،  ونەرمەنا ێیانی در  لەسەر پک ێەفانی فاەت  

  بتاااە    ەچەناار لە فەرمانگەفاناااە بااا و ڵ   فاااریگەر دەبااە
 و ێەفانی بەو  نەفاە..!!
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 ژن و فێستیڤاڵ
 

بەر لە وەپەویاا  سااا نە چەنااا دەنەیەكاای فێساانەڵاڵ باار چەنااا 
 باوەركەی  اونەر  سااردەكرە، كە  ەماو   بە شاان   شاەردە

 ەڵگوک  بو  بر ئە   قائەاە رەر رە ب كە دەریل باو  وشال 
كااونە مشااەاە فەپەلو شاای كەن، د ە  ئااارەر     ئەساایا لە

ئاااارەدی،  ێئااااە فێسااانەڵاڵ لێااارە   لە ێ سااااركرە لە کاااا  
 دەرچو ..!

كە  ێشنا دوكئی وێە   برەكان  ا    گەرمی لاا  9111ساڵی 
 ەڵاەسنا، کەلەفەیرنی گەلای كوردسانان لە ساتێبانی ۆااو  

ورکە فەتبەااااە، د ەکااار چەناااا دەنە یەكەماااە  فێسااانەڵاڵی كااا
 ەڵاڵێەی کریشی بەد ەدە  اە، دەرمان بەرەكەە.سنێف

بی، د ە  ئە ە  پەیەەر  پەا ە عەریبەكە و  دا ٤002ساڵی  
ی  کا وە یە ە، مەهرەۆاانی ئاا   ركا  کەمی دەفەکبان نەدن

   د ەکری، فێسنەڵاڵی دێە کەر ر لە  ە لێر ساردرە.

لێار رەیەکی  ونەر  سەئەما   ە بەبەوكوە د ەبەد ە  ئە ەش 
دە ڵەکی بار كاورکە فاەت  ساار ب مەهرەگاانی نێاو٤00٢ڵی  لەسا
 كرد.

رەیەکی  ااونەر  سااەئەما  بەلە شااار  سااتێبانەە، بەوكااوە 
ستێبانی، چوەر دولی فێسنەڵاڵی ستێبانی فەتبی فاورد  یەک 
بەد ە  یەک   لە فاە   سااکی دریااە ساارفرد  ە، فە کاافە 

 ەنڵاڵە لە فاکی دریاە د  بارە ب ێنە ە. نفێس
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ە، د   دولی فێسنەڵاڵی نێاودە ڵەکی  رفد شار لە ا  ەر ە
شااار   شااار چتەفانی کاار  سااارفرە ە، ئەااا  پااا بەپااا لە 

 .  دەفرێ فێسنەڵاڵ بر فەتبی فورد  سارفرە ە فوردسنان

  "فێساانەڵاڵی نااا باار کونااا کەژ "دااولی  چااوەرسااەرەوە  
یەفێناااای ێنااااانی ، رەیەکی سااااەئەما   ە لێااااربەبەوكااااوە

فێساااانەڵاڵی کە ەر  باااار کە ەرە  فوردساااانانە، د   دااااولی
بەررەفکەكااان لە شااار  سااتێبانی باار دساانئەو    گرفاات   
مەیئەکەەەكانی مێەئە لەركگە  فەتبە ە سااردە ە،  ئاادر ێن   

 سەئەما لەسەر وكگە   ۆوەنیبدە بەیە  دەگەن! 

دەساات بااردن باار سااەئەما  ە  شااێوەركەی نااوكی دەربااکی ، 
ركەمااااڵە، چاااونەە بەركردنە ەیەكااای کە ە  کەنار سااات   بە

ئەمک  سەئەما پک دوەسنری   اونەرە لە ۆەهانااە، سااركردنی 
    كێشااەكانی ئااافرەە وفێساانەڵاڵێەی کااای ەکە، باار دساانئە

 ەڵ ژەردنااای دیاااا   شاااێوەركەی کاااارە  كااااركردنە   ماااایە  
 دەسنخرشەەە، بریە دەڵێە :

 

   دێربا ئادەر  مەهر

 فێسنەڵاڵ   مەهرەگان   مەهرەۆان

 ریادبو ن با  ێ لەو ێ بەلە    کە و 

 سەدەن  رڵ در ست بەرێ   ۆبەیان با

 پشت كامێرە فەتبسار  كورد لە

  ەرئەكشئی با..!
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 سینەمای كوردی
 )مێژوو، ئەزمون، تەكنیك(

 

كااورد  پێەاااە گااورەر دەكاااە، ئە  سااەرەکایەە  سااەئەما  
 كە  با مێژ  ، با ئەرمون، با کەكئەلب چونەە:یەسەرەکا

: دااود  کەمەناای سااەئەما لە یەكە  كااورکە یەكە :  مێااژ  ب
فەتبی برەیاانی لارمێر  لاوئی   ئرگساتب "چاو نە دەرە ە  

ب سااڵ کێایەو ناكااە، ئە  99١كركەارەن لەكارگە" کا ئەمک   
مێژ  ەش بە بەرە رد لەگەڵ ساەرۆە  باوەرە مەعریفەەەكاان 

ی كاورد لە كاوكی ئە  ەنئێژگار كەمە! دەبا ئاێبە  فەتبساار
ا بااە  ! بە ۆاارركەی د  ئایااا ئااێبە  ێشاانا  ەساان دەمێااژ  ە

دەسااانبان پێەااارد  ە   داڵێەباااان دەناااا ە بەناااا   دااااڵی 
 دەسنیێەی سەئەما  كورد !!

د  ە :  ئەرمااونب: سااەئەما بە ۆەااا لەگەڵ بوەرەكااانی کاار  
 ااونەر ، بە قااودرەکی قااادر در ساات نابێاات، پێویساانی بە 

چەناا  ئەرمونێەی بەردە ە   ەیە، ئێبە لە  بوەرەدە ۆاگە لە
ئەرمونێەی دیاریەرە   ەر لە  یەڵباار گاونە ب ە کاا ئەماک  
چەنرمان  ەیە !  ەکە دا ەن پاشخانێەی فرە ەنی ساەئەمایی 

 .ئەمە لەسەر ئاسنی پرەكنەل، نە 
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 ەر ە اااا لەساااەر ئاسااانی   وشاااەار  ساااەئەمایی یاااان  
ئەدەبەاکی سەئەماییب ئەفسو، کا  ەناو كە کەناانەە یە  

، دەرناچێااتسااەئەما لە فوردساانان  باڵ كاارە ە  کااای ەە بە
 لەدرمان با مێژ     با ئەرمونا! ە  كە ەکە 

سااااێەە :  کەكئەاااالب: ئەگەر سااااا كاااارڵەگە  ساااااەئەما 
گومااااان گورەر    مەعااااریفەب د  ەن بێاااات، بێ سااااەرمایە

سااێەەمەان کەكئااەەە. لە  بوەرەشاااە ۆااگە لە ە   ەێەریاا ، 
كدرڵەشااااە ! بە ە  ئەگەر بەیااااانی کااااارەکری  کەكئەەاااای 

 چەردی سەئەما  ێئرەیە كوردسنان، كاوە كاادر  پسایرو  ا
بر كارپێەردنی ! ۆەدار کا ئێسنا كادر  کای ەکبەنا  پشات 
كامێرەمان نەەە   دەبێت بەمشانێل  پاوڵب   بە  ەرەر کەاا   

 وۆا لە ێ   لە كئاەر كادر بخوەری !

بە   لەگەڵ  ەمااو  ئەمانەشاااە، ئە  دیاااگایە  ماا  مااایە  
و كە ۆبوۆاارڵێەی سااەئەمایی لێااوەن لە وەشاا ەئی نەااەە   ناا

 عەشق، ئەگەرچی پک گرفت   باا ئەرماون   باا کەكئەەاە،
دەسااانی پێەااارد  ە، درشااا ەدنانە ساااەرقافدە  ئە   بێااات

 كار ەنەش ا ەكان . 
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 ساوار و سینەما 
 

دەیاڵاااات نەدتەسااااەا، پەیوەنااااایەەكە  ەر ئە ە نەااااەە 
  ەرد  كەان بە  ،ب دەست پێاەكەن. 

ڵنەئااامێە  نو ساای بااو  بە نااا   گرشااەیەكی گا برەدەركاال
ش بە سا ەر دەسنی پێەرد   بە برنژی گوڵاەن كرکاایی و شر

 اەب لە ە گەوێ. گر پێەی سەئەماكارەنی كورد لە ئێارەن لە 
د ە  كاركردنەاناە  ەمو  نەاوەو یە  دەچاون  كوبەااەبیان 
دەدوەرد کاا  ە  لێهااە نا یاان لە  داوەردنە ناا كوبەااە  

دیسااان دەیاڵاات پەرە نەبێاات، وەساانە ئااێبە لە  سااەئەما،
سا ەردە دە ێائەری  بە   ئێساناش گەر كەساێل لە كەساێل 

اڵ دەە ڵاە  بار وەدە ەشاێئا   پێەااەڵا:   ەکووەبێت پەناژ
سەئەماب ساەیرەكە لە ەدەیە ئاێبە  فەتبساار ماناا   كە  بە
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ەوكاژی    شاەكەە دەباە  کاا دەبە    کێاەكرشە ، ئاارەق د
، كەچاای دەدەكە  كەمژااار  ەیە ب ااە  بە سااەئەماب ااە  بە
 !..سەئەما

ەر دااارركەی عەۆاااای ە گوک اااو : مێژ  نو ساااێل كە ساااا  
سا ەر بە دیر كی ئاێبەدە و چاوە   نااکوەنە  و ڵای ساا ەر  

 لەكوردەیەکەاە فەرەمرش بەەی ب. 

  لە سەردەمی شادەشااە پێشابەرگە نا یاان لە ساا ەر ناابو
ئە سااەرەدە كل،  كااردە  فە ر ب، ئێساانا دەریااەە دەگەیاا

ئە ە  شاانێل لە مێااژ   سااەئەما بەەنااا دەرەناای  شااە  
 Kodak.ب لەچەە ە   برچی  اکو ە 

فاڵ پەیوەنایەەكانی سەئەما   ساا ەر  ەر ئە ەنەاەە بە ەر 
  با سەرکان نەیەشێئ ،دە ەكار  لە بەوكوەبەر   كاارگێکەنی 
فێساانەڵاڵەكان لە ۆێاای باارنج   قاارر  ێەمێاال باار مەااوەن   

 ە بەشاەرەكان بەەن شتەسا ەر. ونەرمەنا
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 خەاڵت و 
 ترپەی دڵی دەرهێنەر

 

لەر ربە  فێسنەڵاڵەكانی ا  درمان، و ێەنە پر گرەمەكاان 
ئاساااایی دەگاااورەرێ، کاااا و ێ  دە ە بەدشاااە  بەرمەكە 
لە ێ دەست پێاەكاە، چەنا چاركەیە  پاێ، دوكئاانە ە  
برە ەكااانی فێساانەڵاڵ وینباای کاارپە  دڵاای دەر ێئەرەكااان 

 دەفکێ..!

ئە  دەر ێاائەرە  كە کاااد كئا دەیگااوە: ماا  باار دە ە كااار 
ناااكە    ئەساادەن  ەر بااک ە  بە دە ە نەااەە، لە  ەمااو ەن 

 ریاکر دەشدەێێ   فەۆبانی نامەئا!

ە ە دەیگاااااوە: دە ە  ااااای  ە ەیە بە پەو  لاااااوک ەرریە
سنەڵاڵە نا دریانە   ماناایەكی  ەیە، ما  ێ ەرگرک  لە  ف

ڵی نێااودە ڵەکی بەشاااەری  كاارد  ە، لە چەنااای  فێساانەڵا
كەچی كە نا   برە ەفان دوكئارەیە ە   ئە   کێاە نەباو ، 
ئااارقرە  لەبەر بااااکە    اااا ەر  لااااا  ەساااانا: ئە ە كە  
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دەرەیەکی فێسنەڵاڵە..! دەمایەکی بو ، فەەبایەکی بو ، برە
 سنەڵاڵ نەبو !ێ   ەمو  شنێل بو  بە، ف

وەداائە   داار  ەش بااو  لەپااێ، دە کەكااان سااەد   یە 
لەفەساانەڵاڵ  ەبااو ، بە   كە دە کاای باشاانری  فەتباای پااا 

قایە ە بو  بە ماسنی مەیو   پک بە گەر    دەکری ،بەدشرە
 سنەڵاڵ بو !ێ  دەیگوە: بەوەسنی شار  ف

سەیر   سەمەرەكانی ئان   ساکی دە ە بەدشاە  ر رن كە 
د ەۆااار دەباائە مااایە  یااادە ەریەكی داارش   کامااا ەیەكی 

 ەڵاڵە، مەفوولی دریان دەبا.د ە  فێسن

سنەڵا نە  ساار دەكارك   ەر ێبەبک ە  م  دە کەكان لە  ف
سااانەڵاڵ كە  ێنێااال ب ەدشااارك  لەگرنگااای   باااایەدی فچر

گا  بەااائەر   ناااا و ێكااال دیااااە ە كە لەماااا ە  چەەننااااك
 ونەرمەناەن شااد دەبێات بە چەناا ئەرماونێەی فەتبساارەنی 

شاانێل شااەا    لەبااار كااورد، بە  ...! بە   ئەگەر  ەمااو  
 بەوكوە بچێت باشنر نەەە !.
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 خەڵك و سینەما
 

ڵگە  ئاێبەدە لە نێاوەنی دەڵال   ساەئەما لە كارمەبرشایی 
دەیە   پێوەنە ناكركات، نە   ەر دەڵال ئاسنێەی با شومار

نەااەە،  انفااەت  بەئااە    سەر سااررەدی سااەئەمایدوەساانی 
اشاەری  لە بەڵەو سەئەما لە   کی ئێبەدە  ە   كئەیەكای ن

ر ئاااای کاكەكاناااااە ۆااااێەە کە بااااو ە، لە بەكار ێئااااانی 
دەسنە ەێە  و ێەنە   ە   باو   بە فتاە ،  ە  دەکاەە  بە 
سەئەما، فتەبت دەساوکێئ ، داوكک  بەردە  ساەئەمافان...ب 
ئە  دیااااە ساااەقەکە کە ە  بەرۆەسااانە دەبێااات، ئە  کەررە 

ە  کێک ەنەئەش با بئەما نەەە   فاكنەرەكاانی دوڵقاناانی نا
ساااەیركردن بااار ساااەئەما مێژ  یەكااای دركاااژ   ەیە، كە 
کا ەنو كەش بەردە ەمی  ەیە   نەکاوەنرە ە ئە   كئااكردنە 

 لێتە فركس بەركت.

   چرن دەکوەنە  ئە  کێگەیشنئە  ەڵەیە  لە ماا ە  وەبارد
ی  بە کێگەیشاانئێەی ولەسااەر سااەئەما در ساات بااو ە بەگاار
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بااا     کەنار ساات، کێگەیشاانئێل سااەئەما  ە   ااونەركەی
ەنەاار    وبەاە،  ە  ئامرەركال كە کوەناا  گرمەرن سەیر 

ۆوەنەردنی ێیانی  ەیە، با گومان بە ناساەئی ئە   اونەرە 
  ئاشاانەردنە ە  بەاائەر بە  رڵەكااانی سااەئەما، ئەمەش لە 
وكی پر ێە   اونەر  دەمەررە    باڵ كاردنە ە  مەعاریفە  

چێااژ   سااەئەمایی   بە در ساانەردنی كتنااور  فااەت  بەئااە   
 سەئەمایی دەبێت لەنێو كرمەڵگەدە. 

لە  سرنگەیە ە  ەر فەتبێل كە لەناا  دار    کااە بەر ە  
دە ێئركت ئەگەر ر رکری  دوەست   فر شی لەسەر نەبێات، 
ناابێنە  اار  پەرەپێاااەنی سااەئەما، دااود  فەتبساااری، ئە  
كاکە بەرە پێ، دەچێات كە کاوەنی لەساەر قاچەكاانی دار  

سانی بەاائەر بار بەئەئاای فاەت   ێااە  بو ەسانا، چااونەە دوە
پێشااااەەەچو ن   گەشااااەكردن بە  ونەرمەنااااا   وە کاااای 

 فەتبسار  دەبەدشا.

 ەکە سەئەما دەبێت ب ێت بە بەشێل لە فەر ەنگی کاكەكاان  
  کێەەڵ بە ێیار  كرمە یەکی بێت،  ە  باابەکێەی گرنگای 
ێیااان سااەیر  بەركاات   کەماشاااكردنی فااەت  بچێاانە نێااو 

، ئە سا دیاا   و ەناە  بار ە ەە  دێەەنەكانپر گرەمی و ێەن
دە ەساەئەما کەنار سات دەباا   لە ئاسات باا   ئە   اونەر

 دەبە !!
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 سینەما و پیاوساالری
گرفت  ی فا بێت، ێن یان پەا ، بار فارمەڵگە ماایە  دەردە، 

فە فێشااە   گرفناای ئافرەکااان کەنهااا  بەااردەفەنە ەئە ەنە   ە 
گەن فە پەرە كەدساانئی پەیوەساانە بە دریااانە ە، لە ە کێئااا

ئافرەە چەناە مایە  با و ڵی مێەئەیە  ەک ایەنێتای گرنگای 
ێیان، سەد  ێئاە ئەرفی پەا  ساەدت کار دەفااە، وەسانە ئە  
کاااک دەسااە کەەە ئەبنەااارەکی ر ر  بە پەااا  بەدشااەوە، بە   
فرمەڵگە  لەبار  د ەفە کویی   ناا  ا ساەنگی  ێشانرکە ە، 

ایە  پەا ەن لە  ەمو  بوەرەفانی ئە  دەسنک یشنو     فەڵەگ
 ێیان ۆێگە  شانار  نەەە، بەڵتو مایە  نەنگەەە..!

فەتبسااارەن گاارنگە لە ە کێاا گەن فە فااارفردن لەسااەر فێشااە  
 بێات نێار ،ێنان فارفردنە لەسەر دود  ێیان در ، فەتبساار

 ،یان ما پێویسنە با و ڵای ئاافرەە  ەک گرفات ساەیر بتااە
بەرقەرەرباو ن    ا شاان و نی دسنئەو     ەر دیاكتە، بر 

ەاااانەیە   د ەۆاااار ینێااار   ماااا لە فەتبەفانااااە ئەرفێتااای مر 
فرمەڵگە لە ێكار ساایە  سەسانبێتی کەنار سات    ا ساەنت 

ئەگەرچاای فتنااور    دەکوەنێات لە گەشەسااەنان بەردە ە  بێاات.
  کە د ەفە کو ەفاااان پکیەکااای لە ناااابەرەبەر    پایەفاااانی 

چئااااارە ە، ئە  کەرەرە لەساااااەر  اااااەر  پەا سااااااار   ەڵ
بەرفااردنە ەیەش وەنگاااەنە ە  لە نێااو فەر ەناات    شااەار  
کافەفانااااە در سااات فااارد  ە، بە   بااار فەتبساااار گااارنگە فە 
و ەنگەیەفی کاای ەکی    ا ئاسانی ساەردە    لرێیال لە نێاو 
فەتبەفاناە پەیکە  بتاە، د  رفە كنە ە لە در شبی بەفاربرە  
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دیاكتی  ەرمانەسنی   پکە پاک بر ێن  و ەنەئی  با نا ەو ک، 
لە  ەساانی ئەئسااانی بێاات   پااێتە ە فێشااە  ێن بە فێشااە  

بێگوماااان بەرۆەسااانەفردنی ئە  فێشاااە    فااارمەڵگە باااەەنە .
گرفنااانە  ئافرەکااان لە د کااوكی فااەت    سااەئەمادە گرنگاای   
کای ەکبەنااا  داار   ەیە، لەایەک سااەئەما  ەک  ااونەركتی 

نتردنی  ەیە   ئە   ونەرە سەردە  کوەنا  گە رەکری  گورەرش
فااریگەر  وەسانە در لەساەر  ەسات    اەر  بەائەر در سات 
دەفاە بە با ۆەا ەر  رمان   ئاسنی  وشاەار  کافەفاان، لە 
ایەفاای کاار وە شاای نالەبااار  ێنااان باارکە دیاااردە   گرفنێتاای 
ۆەهانی   ئەرفای  ەر مر ەا سانێتە لە  ەرفاوكی د نەاا بێات 

ە   فاار بار دەبەئتردنای ئەرک   و  بەو    ئە  فێشانە ب نە 
مااافی یەفسااان بتاااە، سااەئەماش  ەڵگاار  پەیااامێتی گە رە  

  در سنترە   نێاوەن مر ەەفاان مر ەانەیە   سئور   کەل ەنا
ێ    ەمااا ەنگی   لێتئەیاال بااو نە ە   درشە یساانی کدەباا

گەڵ ئە ە   ە ڵاای ۆااوەن   برچااو نی ۆااوەن لە ئامااانژەەکی.
د لە وشاەار  فەتبساار  فاور ا بەرچا  دەفە كت، بە    ێشن

فااورمەکەەە دەنەااەە فە  ائاساات ئە   ەمااو  بااا وكااە    باا
م ەر  دەیل   ف    دێاەەن   دوشالبەفانبان دەفركات بە ەبەر

 دەسنی پەا ەنی د ەفە کو   ئە  فرمەڵگەیە..!!

ئاوەساانەفردنی فاارمەڵگە بەرە  چەساایانانی پایەفااانی  بااریە
وشاەار     دنای ئاسانی  ەنترە وكەب لە مر ەاە بە گشانی   فر

ەفی ئەئسانی بر ێن   بار ێیاان ئەرفای  ەمەشاەیی ەد نەابەئە
 فەتبسارەنە.
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 من لەگەڵ ڕووخانی
 هۆڵەكانی سینەمادام..!

 

كانی سەئەما لە  ە لێار فرنە لە ەم ەر و  دانی  رڵە
  سااتێبانی، شااە    شااەپروكەی ر ر كاارە،  ە  ئە ە  

  ئا ەکەكاان  كرشەی  ەوە و  دانی ئە   ر نە دەومانی
 بێت..!

دەپرس  ئە   ەمو  پەێەرەیە بر و  دانانی ئە   ر نە 
باار  لە كاکێەاااە بەدوەساات   وەرەمەنااا  دا ەنەكااانی 
دریان بو ە نە  بەر ر!. ئە ەنە  لە بەرەم ەر کێەاەنی 
ئە   ر نە  ا ەریان لاا  ەڵساا ە لە دریاان پرساەوە 

ەااان ا نی وەباارد     و ڵێەبااو نی ئە   اار نە لە ساا
 ەر ە ااا مانە ەیااان لەدە اااکو دە   و ڵێەاای   ەبااو  
 دەبێت!  

ایە    ەان لەیر نە بە ااار  كااارنی   نەشاااەا ئە   اا
شااااێوەنانی چێااااژ  بەاااائەر بە  اااار  فااااەتبە بااااا 

لەایەكی کر، دەمێەە و لەان كرکاایی  ە ەئەررشەكانەان
پێهاااکو ە! دەمێاال ساااڵە بەاائەر لە   اار نە کااررە ە، 

ە   ار نە بەئەریاان لە سااەئەما وەسانر بدێاە  دەمااێەە ئ
کەرە كرد   ساەئەمایان لەبەرچاا   بەائەر وەش كارد، 
ساااەردەمانێل لەنێاااو ئە   ااار نە  ئاااێبە شاااەئی بااار 
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دەكەی ، گەنج    ەررەكار  ئێبە بە نەشاناەنی گرکە  
و  ە   نااااەبچە و  ە كە دەئااااادئرەیە نێااااو فااااەتبە 
نەشااانارە ەكان سااەرگەر  دەكاارەن، لێاارە ە برشااایی 

ن دەڵل   سەئەما و ێ بەر ێ فرە ەننار دەباو ، کاا نێوە
ئە  ئاساانە  چاااو نە سااەئەما شاااورەیی بێااات    ە  

 كانگا  فەساد سەیر بەركت.

باااا لەۆەااااکی شاااەئگێکەن بااار ئە   ااار نە لە دەمااای 
باە ، باا قساە  اەدر سنەردنی  رڵی شایسنە   مردكرنا

لەساااەر در سااانەردنی  رڵێااال بەەیااا  كە لە ئاسااات 
ەكانی ئەمک   د نەا بێات،  رڵێال پێشەە کئە سەئەمای

 بر ئێسنا، ئێسنایە  سەد ۆار ۆەا ەرکر لە ۆارەن..!! 

با قسە لەسەر ئە ە بەەی  كە  لە  ە لێار  پاینەدات 
لەگەڵ فاااردنە ە  ئە  چەناااا  ااارڵە  نێاااو مرڵەفاااان 

 .. !چەنای   رڵی شایسنە لە شوكئی شەا دە دەفركئە ە
نە  نێاو دەڵێە   رڵی شایسانە نەک ئە   ارڵە نامریاا

مارفێنەفان، ئە  فە  شارەفانەنر  فوردسانان دەیاان 
دەبێاات قسااە لەسااەر ئە ە   .. ! اارڵی کێاااە دەفااركنە ە

كەیائە ە،  بتەی  چرن بەئەر  فاورد بە ساەئەما ئاشات
بەئەئای فاەت    چاو نە  تچرن دێەەنای كاورد  ە  لێ ێا

 سەئەما بەشنێەی ئاسایی   فەیاکی بەەنا!
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 لوقمەی سینەما
 

گەر كااار  باااە  لەساااەر ئە ە  ساااەئەما لە یە  كاکااااە ئە
  ونەر   پەشەسار    باررگانی   سەاسەکەب ئە ە لەو    
  ااونەر بیە ە پێشااەئەیەكبان  ەیە   بەسااو د  ەرگاارک  

بە کاااای ەکی شاااانر، کاااا وەدەیە  ، لە ونەرەكاااانی کااار
بە رەمەناااااای ، بە   لە باااااوەر  پەشەسااااااریاە گەلە  

رە پەیوەسنە بە ئامێر   کەكئەل    ەێەری ، چونەە ئە  بوە
پساایرر . باار سەاسااەکەكەش ۆااارێ دەسااە کی كااورد  لە 
مەرناای پەیااامی سااەئەما نەگەیشاانو ە چژااا  بە دەمەکاای 
مەسەلە سەاسەەەكان ئاوەسنە  بەاە..!. باررگاانەەكەش كە 

  یا ئێسناش ر ر كە،  ە  کێاەگەن كکمەبەسنی ئێبەیە، ک
 پردەكە  ستێبانەەب..!!    فر شنئەكە   شێخ ەلتە یان ێكر
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بااو ، پێەەكاای لەنااا  پێەەكاای لەنااا  كەسااابەە  لبرەدەركاا
 ەر لەپەشااەكە  بێئااا   نە لە  نااوەنی یدە  ااونەر بااو ، نە

 ااونەرەكە ..! و ێگااار  اااە   و یاای، پشاانی لە ئەشااەكە  
كاارد   بە یەكژااار  و    كااردە فەتبسااار ، ۆااا كە باار 

کكاال پااارە  بەر ەمهێئااانی كااورکە فەتبێاال باار فێساانەڵاڵ ب
لەایەن  ەرەرەکە ە پێ ەدشاااارە   یە  د   ێەماااای چە ر  
دوەرد..! لێەان پرسی كاكە بر  ەرە لە پەشەكە  درە  ێئا 
داار دێاار  باااش بااو ! گااوکی بااابە ئێااوە نااارەن ، لااوقبە  
سەئەما چە رە..!  ەلاڵ باابە وەسات دەكااە، ئەد  ساەئەما 

 باررگانە، ناگركنە ە..!

كركات، ا ئەگەر بااش  ەر  نەلالوقبە  سەئەما چە رە،  ە
ساااەر  دەردەچاااار  دە د دەبێااانە ماااایە  نەگ ەکااای   گە

دە ە بەساەر ئە  كەساانە  بە چاا   گەودەكاە..! باریە قو
 دەو ەنئە سەئەما، نە  بەچا   مەعریفە   ێیریی..!!
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 ی سینەمایی یۆشنبیرڕ
 ەشبینی تا ئاستی نائومێدیڕ

] 

  لەساەر ساەئەما لە  ساکەیاە كە با، لە سەئەما دەكەیا  
ە  کااا ئاساانی وەشاا ەئی بەر كبااان ەدەنو سااە  نااا ئومێااای

دەگركاااات، وەشاااا ەئی لە ە  كە کااااا ەنو كە کاااااقە یە  
باڵ كاااارە ە  کااااای ەە بەسااااەئەما  گرەااااار، و ێنااااامەب 

ئاماااادەیی نەاااەە! وەشااا ەئی لە ە   اااە   دەلەگروەپاااانەكە
دەمەررە ە   پاار ێەیە  سااەبارەە بە سااەئەما لە كارنااامە  

   وركاات   ئاساار  گەشااەكردنی سااەئەما لێاااە نابەئفەومەکاا
 ناو شئە!.

بەچی دەبەئە دا ەن فەر ەنگێەی سەئەمایی ! بەچی سەئەما 
بە دەڵل ئاشئا دەكەیا    بەچای كاایە كرمە یەکەەكاان بە 
سەئەما دەناسێئە  ! لە كاکێەااە لەنێاو كنێ خاانە  كوردیااە 
 داااا ەنی ریااااکر لە دە كنێ ااای کاااای ەە بە ساااەئەما ناااە !

 ەریی سااەئەمایاە لە ئاساانێەی  ەێەریبااان لە بااورە  و شاائ
دەیە   نەبااو نی و ێنااامە   گرەااار  کای ەکبەنااا بە  بەرر

 بوەرە برشەەكی گە رە   بەرچا ە.

دەبا ئە ە بەەنە   ەمو   ەنگا كەی پرەكنەەی باا ناساە    
وەەەكردنی کەررەكان ناكاامدە   پاێگە  ساەئەماش ئە  كااکە 



 کەریمۆک 

59    

 

رەنساااااانی سااااااەئەما ەبێاااااات كە لە دەمەررە    بە ێااااااە د
کە   ەنگا نااان باار در ساانەردنی فااەت  بە رەمەنااابە    لە

كردنە ە  رمان   فەر ەنگای ساەئەما بااەی ،  بایەخ بە باڵ
ئەدەبەاکی سەئەمایی  ا شاانی كاار  فەتبسااریەە    چونەە

با بو نی و شئ ەریەەكی کركبە سەبارەە بە سەئەما وە کی 
 فەتبساری، بەرە  پێ، ناچێت.

بە لەبەرچااا گرکئی ئە  وەساانەانە ئە  بااەەفە سااەئەمایە   
ئێساانا لە كوردساانان دەریەاای  ەنگا نااانە ئەگەر پایەكااانی 

ەمایی  ەڵئەچئركات، لەسەر مەعریفەیەكی دە ڵەمەنا  سەئ
  ماارركێەی  ونی ساانایڵ   نااابە  بە دااا ەناگاااە بە مەنااە

 مایەكی دیاریەرە .ەسەئ

رەن كە دااا ەنی رە سااێی  ە  ئێااکاار سااەیركە   کێەاای د
و فێسانەڵاڵ   ێان   ساا نە لەنی ناسارە   ساەئەماێەدسنای

ەكی بەرچا یااان  ەیە، ەەكاناە ئامااادەیەچااااكەەە سااەئەمای
و ێەنە دەیان گرەار   و ێناامە  کای ەکبەناا بە بوەرەكاانی 

 سەئەما لەسەر دەابانەكانەان بەرچا  دەكە كت.

 ە بگەیا  ئە  دەبا ئێبەش فرە ەننر لە سەئەما بک ەنە    لە
 ااونەرە مەرنە کوەنااا  ئاوەساانەكردن   دساانئەو    د ر  
سەاسی   سەرۆە  كێشەكانی نێو كارمەڵگە   ەیە، بەڵەاو 
 ەنااااێ ۆاااار ئە ە  بە ساااەئەما دەكركااات ر ر كااااریگەر   

 ۆێەە کە کرە..!!
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 ییڕتەكنیك و پسپۆ
 

  ا لە   کێل دەداکە ساەر شااوكی دارئە ە  كە سەئەم
ە یسانەەەكانی در سانەردنی ە بە  ەمو  پێابو نی کەكئەە

ایە    بااااو نی كااااارپێەەر  ئە  کەكئەاااال   فااااەت  لە
    پک فەشاائاڵ وئااامێرەنەیە لە ایەكاای کاار،  ەکە پساایر

بو ن لە شێوەر   چارنەەکی كاركردنااە، بە ماناایەكی د  
 ئامادەیی كادر  سەئەمایەە.

  ەكوردسنان و ێ بە و ێ دەرگاكانی  لە و    کەكئەەە ە 
كر  ئااااابو ری، لە  دەبێاااات بە و    ۆەهااااان   ئاااااڵو

 ەڵەشاااااناەیە، ئەمەش فاااااكنەركەی بە  ێااااە   اااااکئە 
ساانە  سااەئەمایەە،  ەر ئێساانا ەنااا ە ە  ئااامێر   كەر

دەبەئااە   ێااا   ێااا   ،ئەگەر بە دێرەیاای نەگااا بەەیاا 
  پێاە یسنەانە ئەگەر ر ر كەماە، بابەشێل لە  ئامێر   

 .بو نەان  ەیە
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ێاارە   لە ێ  ە ڵاای بەردە ەمااە،  ەیە باار  ەر ە ااا ل 
 ێئااانی ئااامێر  پێشااەە کو کر   باشاانر، كە مەرەناااە 
دەكركااات لە ماااا ە  چەناااا سااااڵی دە ااااکو دە بە  ااار  
فرە ەن و نی باارەو  دیژەنااڵی   ساام و نە ە  كا كاان 
بەشااااێەی ر ر لە  پێاە یساااانەەە سااااەئەمایانە بااااگەنە 

نەگەرەنەاەە كوردسنان، كە ەکە ئە ە  ۆێی ئەفساو ،   
 و  پشنی كاامێرەیە، كاادر  پسایرونەبو نی كادر  پسیر

بر  ەماو  پێەهااکە   بوەرەكاانی فەتبساار ،   لەباوەر  
كااامێرە   دەناات   و  ناااكی   د ڵاای   كاارك  کااا دەگاااکە 
مرنناێ یادود کاقەگە   چاا    شوشانئە ە  فاەت  ئەگەر 

متەبااای باااو ،  ەر ە اااا ویتاااال     53سەسااانبی فەتبااای 
 ەنی فااەت  لە کە ە   د نەااادە كەایەنێەاای  ەرپەدشااەرد

گاارنگە   پێویساانی بە دەمەررە ە   كەسااانی کای ەکبەنااا 
  ەیە.

یانە لە ئێساااانادە ونەبااااو نی بەشااااێەی ر ر لە  پساااایر 
ئاساانەنت   کەنگژەیەكاای دیااار  بااوەر  فەتبساااریەە لە 

ەكانی فەتبسااااری، ەكوردسااانان،  ەکاااا كااار ە پسااایروی
  نابێات ا لە كوردسنان پانەت، پێگە  سەئەمدر ست نەبێ

   ئە   ونەرە ناگاە بە مەنەەڵی سەقامگەر    دە ێئان.

ئەگەرچی ۆێگە  دڵخرشەەە لە  ما ەیە  پێشاو دە یە   
د   فەت  لە كوردسنان بەکوەنا   پسیرو  ناا در بەر ە  
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گەڵ ئە ەشااااە چەناااای  فەتبااای کااار ن، بە   لە ااااکو 
 كر ەكانەان بێگانە بو ن..! 

نە   كاار   ە ە ڵێەای  ەمەای وكادر  پسیر در سنەردنی
نی دە كت لە  ەماو  ئاسانەكاناە،  ەر یە ێە  دركژداکپ

بە کەنها ئەشی دەرگایە  نەەە، پێویسانە  ە   ەرەرەکای 
و شااائ ەر  لە وكااای بەوكوەبەرەیەکەەەكاااانی  اااونەر  

، سااا نە چەنااای  دااولی پساایرو  لە ێكاار  ەسااەئەما
اسااانی بەرر بااار پەرشااانی مامرسااانا  بەاااانی   بەئرسە

 ونەرمەناااەنی فەتبسااار بەاااکە ە،  ە  بە بەرنااامەیەكی 
ئە یكرمەڵێال لە ا ەنای فەتبساار بئێارپالن بار دەوكاژرە  

دەرە ە کاا لە دەرگاا   نا ەنااە ساەئەمایەەكان بەشااەر  
 دولی ۆررە ۆرر بەەن. 

لە  نێااوەدە نابێاات و ڵ   بااایەدی بەشااەفانی كاارلێژ  
نادیاااە دە گەیانااانی كااادر ونەرەۆوەنەكااان لە بااوەر  پێ

 و  بەو    باااارکە ەەر لە  كێشااااانە  كە ، ئەگبگااااری 
انی بر دەبە  بەركات   بەشاە رگار بەركت   پێاە یسنەەكو

یەكااانی فەتبساریشاای کێاااە بەااركنە ە   مامرساانا   ونەر
بەکوەنااااا   پساااایرو  باااار دەبااااە  بتركاااات، ئەگەر ئە  

 !پێشتە کئە و  نەدەە، کەنها  ەک نا  دەمێئێنە ە..

ی یۆگە لەمانەش پێویسنە چەناا پەیبانگاایەكی ساەئەما 
لە شااارەكانی كوردساانان بکیااار  كردنە ەیااان باااركت   
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مامرسنایان بر دەبە  بەركت. ئە  برچو ناانە  ما  د  ر 
نە  لە  ەقەاا ئەگەر فەاومەە بە باایەدە ە لە   اونەرە 
بک ەنااا   لە نااا  كارنااامە  دریاااە باای چەساایێئا، داار 

دە بچەاائە ە دەیااان نبااو نە  بەرۆەساانە ئەگەر بە مێااژ  
 ەیە كە بە پاااالن   رەمەئەساااار  فەاااومەە کاااوەنرە ە 

 سەئەما بخركنە سەر وكچەە وەسنەقەئەكە  در .

بار  نن وكاگە   شاوك    پێشائەار  کار  ەئەمانە   دەیاا
  سەئەمایی، ئەگەر بە وەسانی وسیردر سنەردنی كادر  پ

ونەرە لە    ، دەبێت ۆا  کر بەردەدری سەئەما  لە دە 
ە  سااەئەما لە پەرە كااە ێداامەرنە بەەیاائە ە   چەناار نە 

دەبێاات، ئەمەش کەنهااا بە ە دەبێاات سااەرۆە  كار بااار  
 سەئەما بسیێری  بە دود  فەتبسارەن..!
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 یەڵماز گونەی؛
 هەمیشە بوێری، هەمیشە نەمری

 

وە کەوێ نەبو ە،  ێشنا سەئەما  ێشنا سەئەما لە كوردسنان 
ێیااار   لەنێااو كااایە  و شاائ ەر  ئااێبەدە باارکە بەشااێل لە نە

بەرەما ەر ساەئەما ئاماادەیی نەاەە،  ێشانا  ەر دیاكەی و ش  
با، باسای دارە  بەكار ێئاانی ساەرمایە  دە ڵەکە،  ێشانا 

ر    یەكنر شەانانە ، بە    ێشنا ڵ ەر دەریەی قسە   قسە
یەڵبار گاونە  لە د  ناا  نەمریااەیە   بەکاساوقە ە ساەیر  

 ەكەیبان  ە  نا   درمان لەبەرە..!! دەكەی    نا 

ساڵ مئااەڵی دە ساڵ بو ،  چ    فەفت ەمو  کەمەنی یەڵبار 
ساڵەشاای لە ریئاەناااە بردەسااەر، ئەرێ كە  كاااکی  چاااردە  

 فەتباای دركااژ بەساات   چاااركاااركردنی  ەبااو  ! چاارن کااوەنی 
و مان    پێئج  و ڵ گێکكت فەت   9٤0ریاکر لە  لە دەربهێئێت  

.. ! ێتئو سابی   دەیان  کار  ئەدەبی   سەاس ر  دەیان چە
مار   گاونە "دە باار"یەڵبە پێاەچو نە ە بە ێیاان   كارەكاانی

کو شی شر  دەبێت، دەگەیئە ئە  ئەنژاامە  ئەرێ بەوەسانی 
ئە ی،  ە  ئاێبە لە داوك    گرشات   ئێساقان پێەهااک و ، 
ئەرێ بەوەساانی ئە یاا،  ە  ئااێبە كااورد بااو ..!!  ە  ئااێبە 

  لە  ەڵ ژەردناای بااابەکی فەتبەكااانی   بەكار ێئااانی ئااارەد بااو
رمانی دەیل..!  یەڵبار.. یەڵبار  ونەرمەناكل پک پک لە دیا   

باو ن،  ەر لە پێئاا   دولەا، پک پک لەشروشاگێک    یاادی 
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یە  دریاااە  ەمەشااە بەنااایخانە ماااڵی کشااگێوئە  دیاااە شر
بەنایخانەشاااە ە ساااەئاریر   یەكەمااای باااو ، ئە  كە  ەر لە

رنسا گەرسایە ە   گاب  نو سی   د ەکر وەیەرد   لەفكوبی  فەت
دە کی  كانب   ەرگرە، ساەرەکا  وكگەیەكای کاارە   دركاژ  
بە ئێبە نەشاناە، ئە  وكگەیە  ئێبە دەبااکە ە ساەر ئاارەیەکی 
  دەدپەر ەر ، دەمان ااکە ە ساەر  ەمەشاە كااركردن  ەمەشااە 

نو سارە  کێەرشان، وكگەیە  دەسایێەی مێژ  یەكای بەداوك  
كەکا  ەنوكەش دركژە   ەیە   باو ە بئەماا  شوناساێل، كە 
کا ئەمک ش ئە  شێوەر   شوناسە بەسەر فەتبە كوردیەكاانە ە 
دیاااارە   وە کااای فەتبساااار  لە كوردسااانان نەینوەنەاااوە ئە  

بە دەسایێل    ب ، بریە گومان  ەڵئاگركت كە  گاونەکێیەوكئا
ژ  یە  كە نە  مێژ   بر سەئەما  كورد  نا رەد بەەی ، مێا

 ەر ۆێااای شااااناریەە، بەڵاااەە وكاااکە   كاركردنباااان بەرە  
د نەابەئەەكی مر د سنانە ئاوەسنە دەكاە   پێگە   پێئگاەە بر 

  دە اکو   ئە   ونەرە.

دەكەیااات،  دەپک فاااایتی ئە   ونەرمەنااااەكە گاااورەرێ بەنێاااو 
 تا دەكەیااا ..!! کێااااەگەیئاااێبە قساااە لەساااەر كااا تکێااااەگەی

سااف   گورەرشاانی ئااێبە بەرەماا ەر ئە  قسااەكردنی ئااێبە،  ە
 ونەرمەناە نە   ەر لە ئاست بەردودەنی ئە دە نەەە، بەڵەە 
مر  کو شی درد نگە، دەبێات، چاونەە لە ە فااڵی دەباە  كە 
د ە  چەنای  سااڵ لە مەرگای یەڵباار گاونە ، گە رەیای ئە  
 ونەرمەنااااە لە كاااوێ   وە شااای ناااا ئاااارە    پەرکە ەرە  

 .. سەئەما  ئێبە لە كوێ
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 بەهمەن قوبادی؛
 هەمیشە بەردەوامی و لێوان لە سەرنج

 

فەتبساااریی لە كوردسااناناە پاننااایەكی ساائوردەر   ەیە   
 ێشاانا ئە ەنە  بە ۆااا  سااەرقاڵی ئە  كااارەن، ێمارەیااان 
كەمە،  ەر ە ااااا چەنااااای  ئاساااانەنت   کێئەگەیشاااانئی 

 ەیە، بە   فەتباااااای كااااااورد   ان ەمەایەنە ئامادەیەاااااا
ی باشاای کرمااار كاارد  ە، لەسااەر ئاساانی دەرە ە پێااوەنەیەك

دا ەنی سەر ەریەە   لە  ە ڵی بە دەسانهێئانی شاونا،   
در نوەنان دەیە، ئە  كار ەنە پالن   سانرەکەژیەكی کاركبە  
گەرەگە کااا دەگاااکە مەنااەڵگە  داار ، ئەمەش پێویساانی بە 
دەسنگەر     پاڵیشنەەردنێەی ۆا   ەیە لەایەن فەاومەە 

ەیوەنایااااەرەكانە ە، پێویسااانە فەاااومەە   دەمودەرگاااا پ
سنرەکەژكەی و شئی  ەبێت   لە ئاسنێەی باا  ە ماامەڵە لە 
کە  سەئەمادە بەاە..!! پێویسنە دەمەررە ەكاانی ساەئەما بە 

 سەسنە  بەرك    دەرگا  کارەکر بەركئە ە..!! 
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یەكێل لە  فەتبسارە دیارەنە  نێو وە کی فەتبسار  كورد  
قوباااد  ر    اااە   ر   دەركە ە    بە اابەن قوباااد بیە، 

ناسرە، فەتبەكانی  ە  دا ەن مارر    کای ەکبەناا    لە 
 لێەرە. ەاننا در   لەدەرە ە پێشوەری

ئە   ونەرمەناااە كااوردە، وەنااگە کاااكە دەر ێاائەر بێاات، كە 
چەناااای  بەر برچاااو نی ۆەاااا ەر  لەساااەر  ەبێااات.  ەیە 

نی ئە  پێەاااوەیە ئە  دەر ێااائەرە ماااامەڵە بە نە امەکەەەكاااا
دەكاااە   شااە    كااوكر   گاارج   سااەقت  ە    ەنەکە ەیە

 ركااار  گەیشاان  بە فێساانەڵاڵەكان   دنااوكەدەنی  ەساانی 
بەئەر لە فەتبەكانەااە بەكااردە ێئا،  ەشاە بە پاێچە ەنە ە 
قوباااد  بە  ونەرمەنااا  گە رە  كااورد، گە رە کااا ئاساانی 
ئەفساااانە دەبەئاااا، ئە  گااار پە پێەاااوەیە بە ااابەن وەبەر   

ەنگی سەئەمایە لە كوردسنان    ەر ئە  کوەنەاویەکی لە پێش
وكاااگە  فەتبەكاااانەە ە شااااناریەەكی گە رە بااار دااار    

 نەکە ەكە  کرمار بەاە.

کەنار سننری  برچو ن ئە ەیە كە بە بەن قوباد  یەكاێەە  
لە فەتبسااارەكانی كوردساانان   دەرفەە    ەلاای كاااركردن 

در  لەایەكای لەایە    شە نخونی   ئارەر   وەنژەێشی 
  كە ئێسانا پەناژە  بار ەکرە ە ئە   كردە ئە   ونەرمەنا

 وەبەێشە .

گوکرێ، ئە  دەر ێااائەرە بەردە ە  لە چااای دەگاااوکرێ   ناااا
كاردەیە، كە ئێسنا ئێبە لێرە ە قسە  لەسەر دەكەیا ، ئە  
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لەنێااو سااەدنەەەكانی بەر ەمهێئااانی فااەتبەكە    لەپشاات 
دیبەنای داریەکی    كامێرە ە دەمی کرمااركردنی ۆاوەننری 

ۆگە لە دەنت   سەدە  ئەكشئی دار   ەچای کار نابەساا، 
وەنگە  ەر ئە  بەردە ەمی كاركردنەش بێات ئە  فەتبساارە  

ئاساانێل كە چەنااای  دە کاای نێااودە ڵەکی    بێنەیاناااگە
 كامێرە  ركکیئی  كانب بەدەست بێئا.

ئە  كورکە نو سەئە  م  لەسەر قوباد  لە  سارنگەیە ەیە 
كە نابێاات سەئەماكەشاابان بێاااەنت   بااا  ەڵوەساانەكردن   
شەەردنە ە بگورەرێ   بسدەمەئە ە لە ە   ەمانە بەرەما ەر 
یەكنر، بە   گرنگە نەەکی ۆوەنەردن   بااش ئاوەسانەكردنی 
یەكنرمااان  ەبااا، چااونەە  ەر فركبێەاای ۆااوەن دشاانی ئە  

رەیە كە لە  ااااەر   ەر  ونەرمەناااااكەی وەساااانەقەئەدە کەا
 بو نی  ەیە.
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 ژن و سینەما..!
ێن   سەئەما لە یەک دەچ ،  ەر فنومات دەڵێای یەک شان ، ێن 

، سااەئەما بە   ەمااو     ەمااو  ناسااتەە ە لە سااەئەما دەچااابە
 شاعەریەە ە لە ێن دەچا. 

 د  فەان پکن لە ۆوەنی، پکن لە  ەسنی ئەئسانی.سەیرە  ەر

، لەنێاوەن ئە  د   ئە  لێتچونە، ئە  لێل نەیتی   یەک بو نە 
 ەسنی ر ر سەر  سوو ێئەرە.وبو نە ەرە، بە

سااەئەما  ونەركاال  پااک لە  وەن لە مەهرەبااانی،ێااێن مر ەێاال ل
ۆوەنی، م    کر بک ە بتەی  یاان ناا، یەک دەگارنە ە لە وەسانە 

 شەقامی نەانی. 

ونەرە، سااەئەما فە  اا دەبااو نی ێن لە  ێیاائگە پااک چەرمەسااەریەە
 فە، نا  ناسا فرە فەسەرە.

ێن لەنااا  سااەئەمادە بااو نە ەركتی ریئااا  ە، سااەئەما بە بااا ێن 
ەركتی مرد  ە، ئەاا   ەر فنومات لەیەک دەچا  ئە  د ەنە،  ون

 نە  یەفنرب  بەوەسنی ێیانە.كگەر ئا 

فکكئاای پەپااولە لی لە بەفاار دەچااا، ئە  لە وینباای  ەئە  لە پاااف
لە باارەن    اەی  دار  دەچاا، ئە  لە بێاەنگەا ەر فنومت لە فک

لە  ە ر دەچااااا،  ەرد   ساااانەمتاریان  ەیە،  اەلە کووەیشاااا
سەرچا ەیان یەک دامەیە، ێن فریتە  فارمەڵگەیە، ساەئەما لە 

 نا  فرمەڵگە با بە ایە.

ا ە، گەر دە ڵەکای ە  فورد  چە سا ە،  ەمو  شانا باخەکر ئ
 ە ێ..!!فەما سەرفوردیت دە ێ، دەبێت ێن   سەئ
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 سينەما و ميدياى كوردى
 

لەبەرئە ەى كتنورى سيئەمايى لەنێو ئێبەدە  ێشانا نەبارکە 
باا ساەئەما    تبەشێل لەێياار   كارمەڵگەى ئاێبە دەکوەنێا

بيئيئااى فاايت  بگااورەركئا، بە ەمااان شااێوە مەاااياى ئااێبە 
لەبەرەم ەر سيئەمادە مەايایەكى  ەێەرە، بەديوكەياى  ێشانا 

يى کااي ەە بەباوەرى فيتبساارى باو نى ۆررناليسنى سيئەما
نيااايە..! باااريە ساااەرۆە  ئە  وەپاااررە   چا پێەە کئاااانەى 
لەسااەر سااەئەما   لەگەڵ  ونەرمەناااەنى بااوەرى فيتبسااارى 
ئەنژااا  دەدركاا ، نائاگااايى   نا رشااياريەكى کە ە ى پێااوە 
ديارە، ۆار  ەيە كورکە فيتبێل كە كەسێل  ەک ئەرمون    

ى كرد  ە، سەد  ێئاەى فيتبێەى  ەک  ەنگا ى يەكە  در سن
 بدئاى  ونەرى بايەدى پێاەدركت..!

ە ئاوەساانەى ئە  فيتبسااارەنە لەدااودى ئە  پرساايارەنە ە ك 
نييە بەناا ى ۆررناليسانى  ، کێاەگەي   ێشنا شنێل دەكرك

رە ە، ، ئە  وە شەش گرفنى ر رى  ێئا ەکە ئااەە ەسيئەماي
ارەنا كاا  لێشاوە  كارد  ە، نادوكئەر   بيئەرى ئێبەى سەر

دەر ێئەر   كا  فيت  ئاسنى باشى  ەيە   پێویسانە ب ەئارك  
   فامەشەان دەبێنە چە ەشەفردنی رە قی بەئەر..!

 ەر لەبەر  ەێەرى   كەماەساااانى ميااااايا  فااااوردیەە،  ەر 
ئە ەناااااە فيتبساااااركل لەدەرە ەى كوردساااانان دە کێەااااى 
  ەرگرە، ئياى وەگەيانانەارەن بەلێشا  و  ى کێاەكەن   بە
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شاااان   باڵەااااە  ەڵااااەدەن، باااا ئە ە  باااەەن  ئاسااانی  
فێساانەڵاڵەفە   بە ااا  ئە  دە کە   ەریگرکااو ە چەااەە..! 
بەپێچە ەنە ەش لەما ە  چەنا ساڵی وەبرد  دە فەتبساارەنی 
فااورد ر ر دە کاای گرنگەااان بە دەساات  ێئااا ە، فەچاای ا  
مەایا  ئێبە نەبرکە ۆێگە  بایەخ   لە پەرە كەە ە ئاماێە  

 ارە ە..!پێ

بەشێل لە و ێنامەفاانی ئاێبە ئە ەنااە   ەڵاوەدە  رەنەئای 
باااک  باااوۆە  دیااااریترە   فەتباااێت    بە مانشاااێنی گە رە 
بئوساا  فاااڵنە فااەت  ئە ەناااە متەاارن دیئااار  باار سااەرفترە، 
 ئە ەناە بەد ە  ئاسنی  ونەر    پەیامی فەتبەفە ە نە ..!

  درەپاای یااان لە ئاساات پێویساات نەبااو نی مەااایا  فااورد
 ە، وەناااگە بەرەمااا ەر ساااەئەما بااار ر ر  رفاااار دەگەوكااانە

  نائاشائایەە بێات لە نێاوەن کاافی  دیارکریئەان ئە  نامر 
فاااورد   ساااەئەما بەکاااوكژ  و شئ ەرەنەشاااە ە،  ێشااانا 
و  ناااف ەر  ئااێبە، سەاسااەکبەدەر  ئااێبە،  ەررشااە ەن   
سەرنو ساااەرەن   بااااقی چەئەفاااانەنر لەدرشاااا    چێاااژ   

اە بە رەمەنا نە ،  ێشانا د دای رە ق   سەنر  فەت  بەئەئ
نررمااااڵ   چێاااژ   بەئاااە  بااار ساااەئەما ا  کاااافی فاااورد 

نێااو  نەچاارکە..!  ێشاانا چااو نە سااەئەما نەااەەکەنار ساات 
ئامااادەیی نەااەە،  ێشاانا  ە ە گرەماای و ێەنە   ەر کااافێترپ

 ەمو مااااان دەکااااوەنە  بااااا بەئەئاااای فااااەت  و ێەفانبااااان 
 بگورەركئە ..!
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 سینەما و ڕۆمان
 ..!ڕۆماننووس و فیلمسازانی کورد

 

 ە،  كاائەیە  لە  ااەر  دااوكئەر و مااان لە وكااگە   شااە
قێئا،  كئەیەكاای نابەرۆەساانە،  ەکە دەیاااڵی  ەر ڵدەدااو

دوكئەركاال ئە   كئااانە بەۆرركاال بەرۆەساانە  دەكاااە   
، ئەمەش فااارە و ەناااە    فااارە تشاااێوە  پاااا دەبەدشاااێ

شااانی چوەرچێاااوە  ۆەاااا ەر بااار كارەكنەرەكاااان   فەرە  گ
 و مانەكە دە ێئێنە ئارە ە.

گرکەیەک لە سەر و مانی  ر رباب  و مانئو سای ناا دەر   
یرنانی  نەەر، كاارننەەكیب  ەیە دەڵاا، پێشانر داوكئەرەن 
ریاکر لە  كئەیەكەاان لەساەر فاارەفنەر  ر رباا در سانەرد 
بااو ، بە   كە ئێساانا فااەتبەفە دەبەاائ  یە   كاائە   یە  

رە، ئە ی،  ئەننرنی كاوی بە، لە كارەكنەر لە ر ئەان ۆێگە
فوێ باسی ر ربا  یرنانی بتەی  فوی  ئامادەیە، رەفابەکە 
ئە   كااائە بەرۆەسااانە   دەکاشااارە ە  ر رباااا بە ئاساااانی 

 بگروكت.
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اەنە ە باار فەتباای  عااومەر مودنااارب تاادەکااوەنە   ەمااان لێ 
بتەی ،فە بە ەمان شێوە ئەننرنی فوی  و ڵەفە  دەگێاکێ، 

ەفی نێااو اپەوەفااانی مێااژ   بااوەکە مودنااار لە فەسااایەکە
 فەساااایەکەەفی بەرۆەسااانەفرە ،  ەرفە باسااای ئە  پەاااا ە

ەەفااانی فاارد  ە باار ڵدەفركاات فە چاارن بەربەرەفااانی ئەنا
ورگار  لە ەا، ئەننرنی فوی  بە فااڵ    بەرگ   پرشااک   

ئامادەیە،  ەڵ ەکە بر ئە ەنە  فەتبەفەیان  ە ەویشێتی سیە
ئەمادە فارەفنەرەفاان بەرۆەسانە وە. بە  ماناایە لە ساەەبەئ

  ئەمە دەبئە ە، ساەبا   ئەدگاار  کاای ەە  ەردەگارن، بە 
و ێافنەر  نەساەر کە ە   فاارەبپر سەیەفی گشنگەر نەەە   

نابێات، بار نباو نە   امتێاتب   اۆێ ەۆ اەدەقە ئەدەبەەفان
شێەتساایەر لە سااەئەمادە بە چەنااای  شااێوە دەبەئااە ،  ەر 

ئە  فاااارەفنەرە اەنە ە  دااار   ێااائەرە   بە پێااای لێتااا دەر
. بە   بە گشنی ساەئەما فرەیای دوكئاانە ە   ەدەوكژكنە ەد

ناساااە    شاااێوە  فارەفنەرەفاااان بەرکەسااال دەفااااکە ە   
فارەفنەر  نا   ەناێ و مان فە لەا  داوكئەر نەینوەنەاوە 
بئاسااركت   لە بەاار نەچێاانە ە، ئە ە لە وكااگە  سااەئەما ە 

 گەر دەبێت.کە ە  ا  بەئەر دەناسرێ   ۆێ

بئەمااا  در ساانەردنی  كاائە لە وكاای  شااە ە لە دەیاااڵ   
ساەرچا ە  گرکاو ە، ئە   ە ەفانناریایەكی قاوڵی نو ساەر

داااوڵقێئەر  ئە  ۆەهاااانە فااارە ەنەیە كە لە چوەرچێاااوە  
ە، دیا   ۆەهاان ەئی نو ساەری، و مانەكەدە در سنی كرد  



  سینەماو  کورد
 

74 

 

لە چەنا وەگ   قو یی لە نێو دەیاڵاە بێت، بەدەرنەەە  ەر
 كاریگەریەەكانی ێیئگە  كرمە یەکی   دە ر بەر.

بە   پر سااااە  در ساااانەردنی  كاااائە لە سااااەئەمادە کە ە  
ۆەاااا ەرە، چاااونەە لێااارە ە  ە ڵ دەدركااات  شاااە   دكاااکە 
نو سرە ەكان بەرك  بە  كئەیەكی وەسانەقەئە،  كائەیە  لە 
مئاەڵێەە ە، کا نەدوكئاە ەركل، کاا  ەماو  كە، دەکاوەنا 

  بەاااە   لێاای فاااڵی بێاات، ئەمەش بە  بە ەئااا   سااەیر
  ەمانااایە نەااەە كە قااو یی   دەیاااڵ لە پشاات ئە   كئااانە

نەبێاات، بەكااورکی وەنااگە ۆەااا ەر  بئەوەکاای  انئامادەیەاا
لەنێوەن  كئە لە سەئەمادە    كئە لەنێو و مانااە ئە ەبێات، 
كە  كئە  ساەئەمایی  ەسات پێەارە    بەئارە ە    كائەیەكە 

وەرركنە ە   بەااائەر بە ۆەاااا ەر  وەسااانە در   و  ە دەگااا
دەگاە، بە    كئە لە وكگە   شە ە  وەگەر   پێەهاکە  کێی

کای ەکبەناااا  دااار   ەیە، رماااان   مرساااەقا   شاااەش 
 پەیوەناەرە بە رمانی ئە  دوكئەرەنە  قسە  پێاەفەن.

رەنااگە و مااان گرنگنااری  ێەناار  ئەدەباای بێاات كە سااەئەما  
چەنااای  فەتباای  ۆەهااانی سااو د  لااا بەئەااو ە، کااا ئێساانا

 نا دەر  ۆەهانی لە و مانە بەنا بانگەكان در ست كرە ن.

ر ماااان   ساااەئەما  ە  د   ێەنااار رەدە   دەر ا یشااانە  
كرمەڵگە  مردكرن    ئاسنی كاریگەریان  ەر ە ا قاو یی   
د نەابەئەااان لە پتەیەكاای بەرردەیە، فاننااار    بئەماكااانی 

رە ەنی و  دە    پک كاركردنەان  ە  با دەسنی گێکەنە ە   ف
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باااو ن لە ساااەنر   ئەفساااون ر ر لە یەكنااارە ە ناااەیە ، 
ئەگەرچاای مێااژ    و مااان ر ر كاارنە   سااەئەما  ااونەركەی 

بە   ئە  پەیوەنایەە  لەنێوەن و مان   ساەئەمادە  ،کارەیە
  ێەنركەەنااار  ئەدەبەااااە  ەیە باااا ەو نااااكە  لەنێاااوەن  اااە

 . ەبێت

ی ۆەااا ەر  ەیە، لەسااەر ئە  پەیوەنااایەە دیااا   برچااو ن
بەرەیەک پێەوەیە سەئەما قەە ناکوەنا ئە  قو یەە  لە نێو 
و ماناااە  ەیە بگااوەركنە ە باار سااەر پەردە  سااەئەما، بە 
ۆاااارركتەنر ئە ە  لە دوكئااااانە ە  و مانێاااال دەساااانت 
دەفە كاات، قەە ئە  فااەتبە   لە  و مااانە ە در ساانترە ە 

ا ەر ئە ەە پێئابەدشاای..! لە بەرەم ەریشاااە برچااو نی ۆەاا
 ەیە، فە پێەوەیە وەسنە ئەدەبەااکی ۆەهاانی داا ەن دەیاان 

ساەئەما بە  کەمەنە كەمە   ەیەکای  و مانی شافارە، بە  
لە چااااا  و ماناااااە، کااااوەنی پێشااااکە   بەاااااە لە و    
بەدەسنهێئانی بەئەركەای ر ر   لە دەسانەبژكركەی دەڵاەە ە 

رمااانی ب ێاانە پێاە یساانەەەكی گشاانی ۆەمااا ەر ، چااونتە 
وە  ێاانێااونەکە ەیەە    ااونەركتە چوەرچ رمااانێتی  كاائە،

رمانی  شە   نەشنبانی بکیوە،  ەر ە ا لەگەڵ پێشاتە کئە 
 ەمە ایەنەفااااانی کەفئەلرێیااااا، مر ەاااای ئە  سااااەردەمە 

، بە ە ساااەئەما گااارە   لە و ماااان  ەیەفەمناااری  فااااکی 
و مانێال چەناا  ، چاونتە ئەگەر بار دوكئاانە ە برد کە ە

بە چەناا فاێكركال لە ساەئەمادە   ەئە و ێكتت پێویست بێت
 باا  بەاار   برچو نەفااان  ەر چرنێاال ئە  و مااانە دەبەئاای.
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 لەساااەر پەیوەناااا  ئە  د   باااوەرە گااارنگە  مر ەاااایەکی،
و مانو ،   فەتبسارەنی ۆەهان و ێ بە و ێ لە دوڵقاناانی 
پاار ێە  گە رە   ااا بەش بەردە ەماا ، پرسااەارەفە ئە ەیە 

 مااااان   سااااەئەماب لە وپەیوەنااااا  نێااااوەن ئە  بااااوەرەنە  
فوردسااانان چااارنە، ئاشااائایەکی لە نێاااوەن فەتبساااارەن   

باشاای  گەیشاانرکە ئە  ئاساانە  فە بەر ەماای و مانئو سااان
 لێ تە كنە ە !

بەسەرنژاەن   بەد ەدەچو نی ئێبە ساەبارەە بە  د   فاایە 
فوردساااانان پەیوەنااااایەەفان لە  گاااارنگە  و شاااائ ەر  لە

نااا  ە ڵێتاای بچااو ک تی ر ر ا ەردەیە، ۆااگە لە چەێئاساان
 ەچەنر بەرچا  نافە كت، بەدەدە ە نو ساەرەن   ئەدی اانی 
ئااێبە بە دەگاابەن نەبێاات سااەیر  فااەت  نااافەن   لە چێااژ  

دەگابەن بە بەئەئی فەتبااە بە رەمەناانە ، لە بەرەم ەریشااە 
 فەتبساركل دەبەئای و ماان بخاوكئێنە ە   ئاگاادەر  وە کای

 .بەرە پێشچو نی و مانی فورد  بێت

ەماای ئاساانی ئە  پەیوەنااایەانە   د  رەپەركااە  ئە  د   ن 
ەرد  ا مااااااایە  بااااااوەرە گاااااارنگە لە یەفناااااار، باااااار  

فە ە پااێچە ەنە ە ئە  د   بااوەرە بەیەبە ەڵوەساانەفردنە، 
تی بە ێە دەکاوەن   ا فاار  ێبەرفەماڵ دەب     ەک پاڵیشن

یەک بااااتەن،   سااااەئەما   فەتباااای فااااورد  لە قرنااااامی 
ە ئەدی ااانی فااوردە پشاانی بگاارن   گەشااەفردنەاە پێویساانی ب

رد  پێویسانە لە ۆاومە   رە  پا ب ەدش ،   و مانی فاو
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  گشانی فارمەڵ   ژ  دوكئەرەن بێنە نێاو فەرەكنود ە   کو
 ەمااو  دەڵاال لە وكاای شاشااە ە بە کێااە   ئەناكشااەفانی 

 نو سەر شادب .

لە مەاااانە  قساااەفردنبان لەساااەر پەیوەناااا  ئەدیااا    
رەن دەبێاات ئاماااێە بە چەنااا نو سااەرەنی فااورد بە فەتبسااا

 ە ڵێل باەی ، فە لە  د   فاایە گارنگە  ااکرکە فاایە ە، 
یەفێل لە  فەتبانە  ئەگەرچی کێک ەنەئی ۆەا ەر  لەساەرە 
  کا ئێسنا ساا  نەبارکە ە بە فەتبای فاورد لەقەڵە  بااركت 
یان نا، بە   چەر فی ئە  فەتبە  نێرگە باو فی فوردسانانب 

فەریاق فەساەنب نو سای  فەمە چەر فئو سی فاورد بەوكاە 
فەیش    سەرۆە  ئەفنەر   ۆتوبەرگی فەتبەفەش ربو  ، ل

فااااورد  بااااو ن، فە دەکااااوەنە  ئەمە  ەک سااااەرەکایەفی 
 فارفردنی ئە  د   بوەرە لە فوردسنان نا رەد بتەی .

نا  فساێ  عاار ب لە  ەر ە ا چەر فی گەلەگاورگی مامرسا
نا مە ا  ئومێا پەکایی   لە نوەنانی  ونەرمەایەن کەیفور 

فەیشاااائێل نەیاااال لە ر  بە فااااامێرە  سااااەئەمایی   لە ل
فوردسااااانان فاااااار  کێااااااەفرە ە،  ەماااااان چەااااار ک لە 
گرشەنەگایەفی کرە ە  ونەرمەنا  ۆەلە  رەنگەنەب بە ناا   
 فەێە ە  مەرگب   لە نوەنانی  ۆەهاد دڵیاکب  ەک فەتبێتی 

ەر د   دەر ێائا فار  کێااە فارد  ە، ئەگەرچای  ەرنەوە بدئ
گەڵ نو سااەر نااافرک ە دساانئەو    پەیااامی فااەتبەفە لەل

یفاااور پەکاااایی یاااادە و نی باااارەمی ە ەسااانا نەکە ە، ک
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قارەمااانی چەاار فەفە  لە فاارمەڵگە بە مەسااەلە  بەعااس   
 ەر لە  پێئا ەشااە گورگاان  ۆەئرسایا  فورد بەسنرکە ە،

دەبێااات، ۆەلەااا  رەناااگەنەش ئاااا كنە بە دە ن     داااوەرد
ە ن بەئەائە ە لە یاادی باو ن پەشاەبان دەیاڵ   لە وكی د

دەبێاانە ە   لە نااا  سر شاات   گااورگە چااوەر پێتاناااە بااارە  
دەگەوكئێاااانە ە نااااا  گااااورگە د   پێتااااانی ئااااا ەیی،  ەکە 
 ەڵوكسنی پاڵە ەن لە نەوەن دیار   نادیار بە  ەڵوەسرە ە  
دەمێئێااانە ە. پەیاااامی چەر فااای گەلەگاااورگ لە فرکایەااااە 

ار  پەیاامێتی و  نای  ەیە فە بەرۆەسنە دەبێت، فسێ  عا
بااا، لە بێهااودەیی یااادە و ن دەفاااە   بە دااوكئەر دەڵااا 

،  ەر چەنااە بە ێاە ر ڤ ناکوەنا د  ر لە فارمەڵگە باژ م
بێت د ەۆار دەبێت بگەوكنە ە نا  فرمەڵ،  ەک لە فرکایەااە 
بارە  بە دێەەنەفە  دەڵا: "ۆتوبەرگی مئااەڵەفان   دار    

 . دەچەاائە ە نااا  فرمەڵگااا  بیااێچەرە ە   ئامااادەب داارە،
 گورگی د  پا!".

لە  چەنااااا ساااااڵە  د ەیشااااەاە و مااااانی  ێەناااای گە ب  
و  نااااف ەر  گە رە  فاااورد ئە ااارە ە  ئەفااابەد، لەایەن 
 ونەرمەناااا  ۆەمەااا  و سااانەمیب   بە پاڵیشااانی ماااادد    
مەعئە    ێر دان  ەک فەتبێتی ساەئەمایی فالساەتی  ااکە 

و فی ەداااار  بە نااااا  در ساااانتردن، فە دەر ێاااائەر کە ە 
و مانەفە بەسنرکە ە   یەفێتە لە فەتبە ۆوەنەفان فە بەئەر 
بە کاسوقە ە دەکوەنا سەیر  بتاە کاا فرکاایی، ئەگەرچای 
دەر ێاائەر  ەمااو   ە ڵێتاای باار در ساانتردنی ئە  فااەتبە بە 
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بئەماگرکئی و مانەفە بو ە،  ەکە دربەسنئە ە بە ناا و فی 
شە، بە   لە گێاکەنە ە و مانەفە   گوەسنئە ە  بر سەر شا

   ەڵ ژەردنی ئەفنەر   لوفەیش  ۆاا دەسانی دیاارە،  ەکە 
 ە ڵی دە ە لە وكگە  رمانی ساەئەما ە فە رماانی  كائەیە، 

فاامێرە ە چەاار فەفە  ەر ە اا لە وكاای ویان    گرشااەنەگا  
 ێت بەئەر دەبکكت.د ێەبگێکكنە ە   ن

ت ە  ئە   ە  نە  ئاماااێە  پێاااە، دەبێاات لە ئاسااوسااەوە
بەوكااە  شااێررەد فەسااەنب  ەڵوەساانەیەفی ۆااا  بتەیاا ، 

ایەن نها چەر فای گەوەفای دە رڵەفاانی لەئەگەرچی ئە  کە
 ونەرمەنا فەسەن عەلی فرە ەکە فەت ، بە   ئە  فەساێتی 
بە ئاگاااا   نەیااال لە ساااەئەما   چااااافی فەتبسااااریە   لە 
چەنای  فێسنەڵاڵاە  ەک لەاژنە  ساەئاریر فاار  فارد  ە، 

رمەنااا سەربەساات وەسااوڵ سااەرقاڵی لەگەڵ  ونە  ەر ە ااا
بااتەن بە فەتبێتاای  "کەماای سااەر دەرەنااا"بااو ن فە ناارەتێنی 

 بە نەوەچدی مایە ە   ناارەن  ئە  پک ێەیە  بە  سەئەمایی، 
ئەنژا  نەگەیشت ! لە گەوەفای دە رڵەفانااە ئە ە  فە بر بە

فااارفردنە لەسااەر دە اارڵ  ەک  ،باار ماا  مااایە  سااەرنژە
تە کەیی مر ڤ، فاکێل با و ڵ   فااریگەر، فسەب و  بر پە

گورەركئا، بە   ئە ە  گرنگە ی ەک بو نە ەركتی مرد   دە
ئە ەیە فە و ێكاال دكاات دە رڵەفااانە، دكئەگاار   ر ڵاا    
ر ردەر  کاسااەر نابێاات، ماا   ە  دەبەاائ   فااارفردن لەسااەر 
چەر فەفانی مامرسنا شێررەد فەساەن   گوەسانئە ەیان بار 

دنە، چاونتە ئە   ێئااە و دەچێانە ێال ساەلسەر شاشە گە
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دەر  نەەفااااان  ەفەکڵەفاااااناااا  نااااادی فارەفنەرەفااااان   
بەشااێوەیەک دەدەوكژكاات رەفاابەکە فەتبسااار  فااورد بنااوەنا 
ئەمە لەچوەرچێااوە   كاائەدە بەرۆەساانە بتاااە، ئەگەرچاای 
فارەفنەرەفااانی شااێررەد دااا ەن بااەچ    فااررمی دریااان ، 

   نااا   ەنااا   بە   ئە  دوكئەرەفااانی دەباااکە ێ  رە ە 
بە ۆرركال فارر   ەر لە بەار  ،فارەفنەرەفانی پاا دەگێاکێ

دەفركاات، باار نبااو نە لە چەر فاای وەنگاااڵەدە،  فەسااەنب  
پاااڵە ەنی چەاار فەفە دەبەئااە  فە  ەمااو  گەااانی بە بااریە   

ەنگە   لە شااێوە  وەنگاااڵەدەیە، بە   شاایررەیی   ووەنگااا 
نێااوەن شااێوە   بااار  دەر  ناای فەسااەن   فێشبەفێشاا  لە 

عەشق   شانر    ەێەر    فارفردناە ریااکر وەناگەڵەیەفە  
ناااادی فەساااەن دەبەئاااە  نەک دیاااو  دەرە ە ، بێگوماااان 
ئەمەش باااار فەتبسااااار دەیاااااڵێتی ر ر  گەرەفە کااااا ئە  
 ەسااااانانە  ناااااا ە ە  پااااااڵە ەن بتااااااکە  كئەیەفااااای 

 بەرۆەسنەفرە .

سەرەوە  ئە ەنە  باسبان فردن، نابێت  ە ڵە ۆوەنەفاانی  
وكە  ۆەماا  ۆەباار مەریا ب لە بەار بتەیا ، فە ئە یا، بە

 ەک و مانئو سااێل بە کەناات مەسااەلە  سااەئەما   نەیاال 
بو نە ە  ئە  د   بوەرەیە، مامرسانا ۆەباار لە نو ساەئی 
دیالرگ بر فەتبی سەئەمایی  سرکە لەگەڵ بااب   ونەرمەناا 
 شە رە  عەلەا بدە ئە   ەسنە  ا  ئاێبە در سات فارد فە 

ەما   و مانی فاورد  لە کەک یەفااە    ا شاانی دەبێت سەئ
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وكگەیە ب کن فە دەمان اکە ە سەر وەسانە شاەقامی  یەک ئە 
 دوڵقانانی بەر ەمی ۆوەن.

لەگەڵ ئە ە  لەسااەرەکا ە وەشاا ەئەبان نەشاااناە سااەبارەە 
بە پەیوەنا  نێوەن و مان   ساەئەما لە فوردساناناە، بە   

  چەنای  ئەرمو ن  ئە   ە  نە  لێرە ە کەشتی درەیەسەر
  فااارفردنەنری، ئەنژامااارە ە، فااار لەسااەر چەر فاای  ەر 

، ئااافر یەەن:  رە   بااێگەرد، ئااارەد ئەرگوشاایەک لە بەوكاا
 فەری ،.. ناب فرە ە.

ئە   ە ڵ    ەنگاااا ەنەش ئەگەر بە پچکپچاااکی، بو بێااات  
 ەک دەسیێل مایە  گەش ەئەە   ئەگەر ئە  گفنو گریانەش 

  بااوەرە پەرە پااا باااەی  دڵئەااا  لە باار بە ێەفردناای ئە  د 
ئایئااااەدە ساااەئەمافەمان لە وكااای فااارمەفی نو ساااەرەن   

ئاسانێتەنر بە دار ە دەگركات   و ماانی  ە ەئەدی انی فاورد
 فورد  لە د  کوكی فەتباە بە دیا  بەئەرەنی شاد دەبێت.
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 سیناریۆ؛
 ڕەگی لە نێو ژیاندا و بااڵی لەنێو خەیاڵدا

 

ر بەاار كەیە  باار نو سااەئی گومااان سااەرچا ە   ەبێ
سەئاریر دود   ەقەا دریەکی،  ەکە بئەما   بئچەائە  

 ساەئی  ەر بەر كەیە  كە دەبێنە داڵی دەسیێل بر نو
لە ەر كوكوە دەست پاا  .سەئاریر كر كی ێیان دریەکی

د سااو  فەناااڵێەە ە بەەیاا    لە ەر ێەنركەاای ئەدەباای 
  ەر سااەرچا ەكە   ەرگااری  باار نو سااەئی سااەئاریر

ەوە،  ەقەوااای كااارمە یەکی بە ئاسااات   ئاوەسااانە  ەقااا
ۆەا ەرەكانە ە، مادە   ەر بەار كەیە    د ەۆاار  ەر 

 ،ە   ئە ە دەربکیئێەاااای گشاااانگەرەسااااەئاریریەك ، ب
چااااونەە د ەۆااااار باااار نو سااااەئی سااااەئاریر چەنااااا 

یە  لە  ا ەیەكی گرنااات لەبەر دەساااناەن،  ەرساااەرچ
 .ەمابئسەرچا ەنە دەشا بر نو سەئی سەئاریر بەركئە 
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لەنێااو قرنامەكااانی سااەئەما  ۆەهانەشاااە  ەر  ەمااو  
سەرچا ەكان ئەرمون كرە ن   چەنای  فەتبی پایە بدئاا 

  ە  نبو نە لەبەر دەسناەن.

ێیااانی سااەرۆە  كرمەڵگاكااانی ۆەهااانە،، لە پەو   
پێشااەە کو ە ە کااا دەگاااکە ئە پەو  د ەكە کااو یی   
دەدااارەن، فەتبێەااای باااا كرکاااایە، ساااەرۆە  بئەماااا 

مەەەكااان لەنێااو و  دە ەكااانی و ێەنەدە ئامادەیەااان درە
گرنااااات كە  ەیە، ئەمەش پەیوەساااانە بەد   داااااڵی 

 . متبالنا   گروەنەاریەەب

متبالنا   گاروەن د   داساەەکی  ەرە گرنگای ێیاان ،  
 ااە  كاارمەڵگەیە  نەااەە لەنێااو کروكاال لە متبالنێاای 
سەاسااای   ساااایەرلرێ  نەنااااڵێئا،  ەر لە متبالناااا 

کادەگاااکە كێشبەكێشاابی سەاساای    ە ەانچەئایەکەەەكاا
كوشاانوبک، دیااارە شاانێەی بەڵااگە نە یساانە متبالنااا 

 conflict ،ب یەكێەە لە كارڵەگە  ەرە گرنگەكاانی درەماا
با متبالنا ساەئاریر   اە  فەتبێال ناگااکە کر پال   
ئاماااانژی دااار  ناپێەێااات، ئەمەش دیساااان بااار ئە ە 
  دەگەوكااانە ە كە ێیاااان دااار  متبالنێەەكااای نەباااکە ە

بەردە ەمە، باااااریە دەشاااااا و  دە ەكاااااانی دە ر بەر 
باشااانری    وەسااانگرکری  بەااار كەب  بااار  ەڵچئەئااای 

لەنێو ێیانی  تنە دەشێ ەسەئاریر  فەت ، ۆا ئە  و  دە
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گەوە    درماااان   دانە ەدەكانباااان یاااان درە ساااا   
گومان لەنێو و  دە ەكانەشااە كرمەڵگە  ەڵهێئژرەب ، بێ

رە   قااااوڵ   پااااک لە ۆەااااا ەر   ەیە، و  دە   نااااا ە
ئەفسااون   کەلەساا   ەیە، كە ئەمەیااان ماار  دەداااکە 

شااانێەی کاااارە بە بەردە  وەماااان   بەركاااردنە ە،  ەکە 
 ەوساەەر   د  باارە   بەسانرە   فەبەرەم ەر دەبەدشا 

نەەە، و  دە كل ۆێگە  سەرنژە   لە  ە  و  دە كەای 
کااااار ناچێااااات،  ەکە داااااا ەن کای ەکبەناااااایەە، لە 

 دە   سااوە    بااا وە ەنااا  ەیە كە بەرەم ەریشاااە و 
چەنا بارە   سەد بارەن، بەئەر بە و  دەنەان وە ااکو ە 
  بااااو ەکە شاااانێەی ئاسااااایی، لە  ۆااااررە و  دە ەنە 

بااک ە بە  تبەاار كە  باااش در ساات نابێاات   ناکوەنركاا
 ئە ە  دەی ەئا شنێەی کارەیە..! هێئركتبەئەر ب

ر  ە ڵی سەرۆە  سەئاریست   دەر ێئەرەنی د نەاش با
ئە ەیە شاانێەی کااارە نەشااانی بەاائەر باااەن، بەاائەری، 
 ەمەشە لە چا ەو ەنی شنێەی کارەدەیە بر ئا دكركردنی 
و     یەكالكااردنە ە  كێشاااە نا ەكەەەكااانی دااار    
 ە مااااەنە ە  بەشاااێل لە  پرساااەارەنە   ەرەساااانی 

 دەكەن.

وەنگە و  دە   گەلێل نا ەرە   سەرنژکەكێ،  ەبێات، 
 سااانەردنی فەتبااای بااااش، لەا  كە ب ێااانە بئەماااا  در
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درشاابان و ێەنە گوك ەساانی دەیااان چەاار     و  دە   
سەرنژ ەر دەبە ،  ەر لە چەر كای ۆەاۆەاا  ساوکانی 
ێناااااان کاااااا دەگااااااکە دەیاااااان و  دە   ناااااا ەرە   
 اەسەرساااوو ێئەر، كە دەشاااا  ەڵوەسااانە لە ئاسااانەان

كەرەسااانە  در سااانەردنی ساااەئاریر، بەەیااا    ب ااائە 
ەبەر دەساناەیە كە دەیاان فاەت  لە ونە  ۆەهاانەە، لنب

  ەرگەرە ن.  ەو  دە   و ێەنە

چەر     كورکە چەار  ، نرەتێات   و ماان، کێەسانی 
ئەدەبااای، شاااانرنامە،  کاااار  ئەدەبااای، یادەشااات   
بەرە ەر ، ئەدەه بە  ەماو  ێەنرەكاانەەە ە فەنااڵێتی 
گرناات بااو ە باار در ساانەردنی فااەت ، چااونەە ئەدەه 

نی  ەیە   پەنژەرەیەكااای مێژ  یەكااای پاااک لە ئەرماااو 
 اەگرنت بو ە بەسەر كێشاە كارمە یەکی   سەاساەەەكان

کااا دەگاااکە گرفنەكااانی کااا    گەوەن بەد ە  پرسااەارە 
لە   .  شەوە بەردە ەمەكانی نادی مر ڤ گەرد  نەەكان

نێوەشاە چەنای  قوکابخاانە  ئەدەبای بار گورەرشات   
یەكە  دەربکی   اکو نەکە ئارە ە، بریە سەئەما  ەر لە 

سااااااو دكەی گە رە  لە  سااااااەرمایە  اە ەنگا نانەاااااا
دە ڵەمەناە  بەر  مر ڤ بەئی   لە  نێوەشاە چەنای  
شاااااكار  گە رە  ۆەهااااانی كاااارە نەکە فااااەت ،   لە 

ەسایەر   و ماانە بەررەكاانی ەشانرنامەكانی  لاەە  شێ
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 ەر    ێیانئاااامە  گە رە د نەاااا، کاااا دەگااااکە بەااارە
ەدەه بەردە ەماای ئە  كاااركردنە لەسااەر ئ .نو سااەرەن

 ەیە   بەۆرركااال بەشاااێل لە نو ساااەرەن بە کە ە   
ەئی سااەئاریر لەسااەر کێتساانە كاااکی دریااان باار نو ساا

ەفااان کەردااان كاارد ە، دیااارە کااا ئێساانا   باار ئەدەبە
ئایئاااەش فااارفردن لەسااەر دەقاای ئەدەباای بەکااای ەکی 
و مااان شااێوەر  ۆەاۆەااا  بە داار ە بەئەااوە، فەمژااار 

 دەر ێااائەر دەقاااا دەق ە سەئارسااات   وكااال فە کاااو 
، چاااااونتە و ماااااانەفە گوەسااااانئە ە بە پابەنااااااب  

در ساانتردنی  كاائە بە  شااە کە ە  ۆەااا ەرە لەگەڵ ئە  
   بەئەر لە سەئەمادە بەر  دەفە كت. یە كئە وەسنەقەئە

ەكااااااااااانە،  ە  ەو  دە    بەسااااااااااەر اکە مێژ  ی
سەرچا ەیەكی گرنت بر نو ساەئی ساەئاریر دەکاوەنرێ 

لە  نێوەشاااە چەنااای  فەتباای  سااو دیان لااا ب ەئاارێ،
گە رە  ۆەهاااانی لەبەردەسااات دەن، كە بابەکەكانەاااان 

ەكانە، بە   دەبێت ئە ەمان لەبەرچا  ەدەسنانە مێژ  ی
انە د  باارە ەابێت، دەست بردن بار ئە  باابەکە مێژ  ی

نو سااەئە ە  مێااژ   نەااەە، بەڵەااو ئە  بەسااەر اکە 
 لەسااەر دەكركاات كە ەااانمێژ  یااانە بەشااێوەیە  كاری

قسەیە  بێت بر ئەمک ، ۆاا  ە  پەناا  ەرگارک  بێات 
لە وەبرد   یان وەەە   ەقەوی ئێسانا  لەئەسانر بێات، 
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 ونەرمەناااا مێژ  ناااو، نەاااەە، بەڵەاااو مێاااژ  ە بە 
 ە باكگرە ناااااا   بەركاااااردنە ە  ساااااەردەمی ئێسااااانا

، بە دیااوكەی د  در ساانەەر  مێااژ  ە لە دەداااکەو  
 ر .فرومێەی  ونەر    رەدا  بە ۆەهان ەئی د

ر رۆاری، دە ڵەکاان پاارەیەكی ر ر دەرج دەكەن بار  
انە بەااركئە فااەت ، ئەمەش ەاائە ە  ئە  و  دە ە مێژ  ی

 ەر بە ئایااایا   دیاااكەی ئامانژاااەرە ە، كە مەبەساات 
شااااااەردەركردنی سااااااەر ەر  وەباااااارد  ە بەسااااااەر 

،  ەکە لێرەشاااە مێااژ   باار دەەكانی بەرەماا ەرەسااەر ەری
ەی دیاااریەرە ە لە مێااژ   نەااەە، بەڵەااو باار ئامااانژێ

ئێساانادە. بە  ەمااان پێااوەر كاااركردن لە ئەفسااانەكان   
بااا ئامااانج  دەریئاا  كردنە ەیان لەنێااو كااار  ساەئەما

نەەە، دەر ێئەر دكت لە پشت ئە  دەیاڵ   فانناریایە  
لە ئەفسااانەدە  ەیە دیااا  داار  کێاااە ۆێاااەكاکە ە، 
بەۆرركاال كە رە ق   سااەرنژی بەاائەر وەبەێشااا   لە  

ە ە قسە  در  بەاە، وەناگە  ەنااكەژار ئە ە  پەنای
لەنێااو ئەفسااانەدە  ەیە ر ر نەیاال بێاات لە دەیاااڵی 
سەئەمایی   ۆرركل لە ئارەد  كاركردن بە  ونەرمەناا 
باااەە کااا دە ێئااانی داار  کێاااە بخاااکەو  ، چااونەە 
پایەفانی ئەفسانە لەسەر دەیاڵ  ەڵچئرە ە، بێگوماان 

  چوەرچێاوە  دەیاڵە، سئور  نەەە    ونەرمەنا در



  سینەماو  کورد
 

88 

 

بر دەدەکاشا   مانا  پا دەبەدشا   د ەکر لە  ەقەوااە 
 بەرۆەسنە دەبێنە ە.

بر بەدەسنهێئانی بەر كە  باش مەرج نەەە سەئاریسات 
وەسنە در بەر بەر كەیە  بەە كت، بەڵەو ر ر فەناڵی 
پەیوەنایااااااااەر بە ەقاااااااەوە ە  ەیە، دەشاااااااا  ە  
سااەرچا ەیە  باار بەدەساانهێئانی بەاار كە پشاانی پااا 
ب ەساااانركت، ئە یاااا، و ێنااااامە   باڵ كرە ەكااااان ، 
و ێنامەكااان لە ەر كرمەڵگەیەكاااە بە بااو نی ئاساات   

 ە  سەرچا ەیەكی گرنت  ت رشەار  ۆەا ەرە ە دەشێ
کەماشا بەرك  بر ئاشئا باو ن بە كێشاە   متبالنێەاانی 
نێااو كاارمەڵگە، ئەگەرچاای ئاساانی و ێنااامەگەر   ەر 

ڵگەكە  نااااا چەیە  لە دساااانئەو    ێیااااانی كاااارمە
نی   ۆەاااا ەر   ەیە، بە   ئاااێبە بە شاااێوەیەكی گشااا

دەكەی  كە دەبێت و ێنامە  یشێوە سناناەردەكە  باسبە
ئا كئە  چاااكی   باەە کە كرمە کەەەكاان بێات، باریە 

یررکاااااێ  یشااااا لەنێااااو و ێنامەكاناااااە  ە ەڵ   ودە
لااا در ساات  ەانۆررە ۆاارر  ەباا ، كە بەاار كە  باشااە

 بەركت.

امەكان لە د   ا ە سەرچا ە  گرنگ  بابەکی نێو و ێن 
باااااار در ساااااانەردنی بەاااااار كە  باااااااش، لەایە  
و ێنامەنو ،  ە  فەتبساار  ە ڵای باابەکی ناا ەرە   
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کارە دەدەە کا وەپرر یان بەد ەدەچو نی لەبارە ە بەااە 
ەكای ەبر سەرنج وەكێشاانی دوكئەرەكاانی، باریە گرنگە

ر ر دەدەە بەئەكاااات   گركاااای درەماااای بەسااااەر اە   
ەکەكاااان، لەایەكااای کااار باااو نی ئررێیئااااڵی ئە  باب

و  دە ەنەیە كە کاوەدەیەكی بااش لە ێیاان   گاورەرەنی 
دەڵل نەیە ، ئەمەش د  بارە  ەدەكاە بەار كەكە ر ر 

 لەوەسنەەە ە نەیل بێت   کای ەکبەنا   ەبێت.

با گومان لەگەڵ ئە ە  باساەرە، چەناای  ساەرچا ە  
ەرچا ەیە  بر کر  ەن، كە سەئاریست دەکوەنا  ە  س

نو ساااەئی ساااەئاریر ساااو د  لاااا ب ەئێااات، دەبێااات 
ئە ەشبان لەبەرنەچێت سەئاریسات باا سائو ر ئاارەدە 
چرن سو د لە سەرۆە  دیااردە   دەركە کەكاانی ێیاان 

  ەردەگركت بر نو سەئی سەئاریریەكی سەركە کو .
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 بۆ وێنەی جواڵو وێنە
 نەری سینەماێبنەما و پێکه

 

ساااەئەمایە   ساااەئەما لە كااائە ە ساااەر   كااائە دەیەااای 
 ەڵاااە ە، بااریە بە باشاای دەرەنااە  بگەوكااە  بە د ە  ئە  
سەرچا ەنە  كە دەسنئەشانی پەیاەبو نی یەكەمە   كئە  

 فرکرگرەفی دەكەن.

نابێت ئە ەمان لەبەربچێات،  كائە  ساەر ئەشاەە کەكان 
 ڤ   یەكەماە  رماانیژەنی مار ڤ یەكەمە  گورەرشانی مار

یەكەماە  ئاداا کئی مار ڤ باو ە لەگەڵ  ،  ەر ە انبو 
یەكناار، بە   ئااێبە بااا، لە   كاائەیە دەكەیاا  كە ماار ڤ 

ئاامێرە كێشاا یەکی كە بەدەست نە  كێشا ە، بەڵەو بە  
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ی دااریەکی، ئە   كاائەیەش سااەرەکا لە داابەر ەماای ئەق
بەر كەیەكاای سااادە ە سااەر   ەڵاااە ە   د ەکاار پێ ەپااا 

ب ێنە  اونەركەی  گروەنی بەسەردە  اکو ە کا ئە  ئاسنە 
مەرن   وەگەركەی بئچەئەیی و ێناامە ەنی   کرمااركردنی 
مێاااژ     و  دە ەكاااان کاااا دەگااااکە ئە ە  ب ێااانە بەرد  
بئااامە   اکئەكااایە ە   ااونەر  فە کە   سااەئەماب كە 

  كئە  ۆو  ە.

لێرەدە  ە ڵااەدەی  باسای ئە   ە ڵ    ەنگاا ەنە بەەیا  
بر بەدیهێئانی  كائە   ن ە نرە كە لەایەن چەنا رەنایەكە

 ۆێگر    كئە  ۆو  .

ێتب کێاە  دار  دسانەو   گ پەنەر مار  و  9١٤2ساڵی  
ساااااەبارەە بە بەئەئااااای ئە  شااااانانە  بەردە ە  لەبەر 
چا ماناە لە ۆو ناەن، ئەمەش بو ە بئەمایە    گەشە  
كاارد باار ئاساانی نەشاااناەنی  كاائەب. ئەااا  لەد ە  ئە  

لە ەناێ شوكئی ئە ر پا ێت رەنایان گ  و یەکاقەەردنە ە
ئە  بابەکەیااااااان بە ۆااااااا   ەرگاااااارە   چەنااااااای  
کاقەەردنە ەیااااان لەسااااەر  ئەنژاماااااە، كە ریاااااکر لە 
گەمەیەكااای مئااااە نە دەچاااو ،  ە  در سااانەردنی  كااائە 
لەسەر اپەوە  دەفنەر    ەڵاەنە ە  بە شێوەیەكی دێرە 

ەە بە ئاسانی گاورەر  نەكارد، ی  لە د ە  یە ، ئە  یار
ێاات ریاااکر ۆەدناای لەسااەر گ  و فەە  بەاار كەبەڵەااو ئ

كرەیە ە، بە ە  کای ەکبەنایەەكی سەیر لە چا   مر ەاە 



  سینەماو  کورد
 

92 

 

 ەیە ئە یااا، ماااانە ە  بەشاااێەی ئە   كااائە بەئااارە ەیە 
ێت دەڵا:  ئە   كئەیە  بە گلەسەر کرو  چا دە،  ە  و 

بەرچا ماناااە کێاااەپەوێ، بە دێرەیاای لە چااا   ن نابێاات 
ئێنە ەب،  ەر داود  ێناە دەمبەڵەو بر ما ەیە  لە چا ما

  لەساەر ساەئەما دە  لە ساا نی د ەکاركەیە باو ئە  بەر
بئەاااکئرە..! چااونەە  ە  دەرەنااە  سااەئەما لە چەنااای  

كە  كاااائە   ەساااانا   یە  لە د ە  یە  پێەهاااااکو ە، 
ێئە ە   ۆاوڵە در سات لبەدێرەیی   بەد ە  یەكااە دەداو

  ەرە لە مااااددەدەكەن، ئە  شااارینە   كئەكاااانی لەسااا
متااا  یاااادو د 53وە   پانەەكەشااای  ساااتەولەودب پێەهااااک

ی سااەردەم كاائەیە لە  9٢ متبەکاارە، كە لە یە  چااركەدە9٢
  كاااائەش لە چركەیەكاااااە لە ٤2اەنت   سااااەئەما  بێاااا

 .دەی فەتبی دەنگاەرسەردەم

دەکوەنە  بدێە  یەكەماە   كائە  وەسانەقەئە  فرکارگرەفی 
ەناا  لەایەن  ۆرریف نەسافرر نەایسب  ر 9١٤٢لە ساڵی 

فرنسی  اکەكایە ە كە ما ە   ەشت كااکژمێر  دایاناا، 
دە   لە ەنەاایس بە شااێوەیەكی  ردکاار گرنگاای بە  بااابەک

كرکایاە کوەنی سەر بەە كت، ئەگەرچی  كئەكە ر ر ۆاوەن 
نەباااو ، بە   بە و  دە كەااای مێژ  یااای دەێمێردركااات، 
  ەر ە اااا ناااا برە  لە ە ڵەكانەااااە بااار ۆێگەركردنااای

ەئی دە ێئاااا كە لە ڵفی کە ە   ەڵەااار كئەیەكااای فرکااارگرە
دە ااە، بە ۆرركال ئە  شاوكئانە  بەكارچاپەردناە ر ر 
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چاڵ دەبو ن پک دەكرە لە مەرەكەه بەمشێوەیە نو ساە    
نەدشەكان لەسەر كامەر چا  دەباو ن، ئە  دە ێئاانەش 

 نا     ەترگرەفەرب بو .

د ەکر رەنا  ناا دەر  فرنسای  لاوئە  دەگەارب پشانەوەنی 
ڵ    ەنگااااا ەنە كاااارد كە نەاااایس  ا یشاااانی، لە   ە 

دە کاقەەردنە ەیەكەااان 9١51ئە ەبااو  بەیەكە ە لەساااڵی 
ئەنژاماااە باار بەدەساانهێئانی  كاائە  فرکاارگرەفی كەلە 

اە سااەركە کئەان بەدەساات  ێئااا، ئەااا  ئەمااان ەااكرکای
لەسااااەر كااااار  دریااااان بەردە ە  بااااو ن،  ە ڵەكە  

، کاا ئە  ب ناسارەdaguerreotypeی، د ەکر بە  بدەگەر 
دە كااارگەیەكی 9١١1كاااکە   ۆااررج ئەساانبان لەساااڵی 

بەنااااا    كااااردە ب در ساااات كاااارد كە كرمیانەااااایەكی 
بەر ەمهێئانی فەتبی دا  باو  بار بەر ەمهێئاانی فەتبای 
لولااارە   بچااوكرە ە لە نەنرەکاای سااەتەولور، د ەکاار لە 

یەكەماە  كاامێرە   ەر بە  ناا ە وەگەیاناا،  9١10ساڵی 
ەە بە  كااامێرەیە گااوکی:  کاار کەنهااا كە نااا برە  سااەبار

دەساات بئااا بە د گاابەكە    ئە یااا  لەسااەر درمااانب 
بێگومان كردە  کا ئێسنا ناا كەی درە شاا ە  نێوەناا  

كاانی  ونەریە مەپەشەسار  سەئەمایە   ئێسناش بەر ە
  فەت    لێئاە   چەناای   ڵ  لە كامێرە  فرکر   دیژەنا

  پەشەساااریەە ئە ،کاار لەبااارەردە لە باارە دەیە ئااامێر 
 بانەا ە پەلی  ا یشت بر ێەپرنە،. ڵد ەکر لە ئە
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ایەن چەنای  رەنا  کرە ە  ە ڵەكاان بار ئەا  پێ ەپا لە
ۆێگەركردنی  كئە  فرکارگرەفی لە كااردە باو ن، کاا كاار 

 .نە ئە ە  ئە  دە نە  مر ڤ  اکەد گەیش

بە   دیارە مار ڤ باو نە ەركەی دە نماامێەە   قەە لە  
ناكە كت، بریە دە ێئانی  كائە  فرکارگرەفی  دە ن بەئە 

دە نی ۆو نە ە  ئە   كئانەشای  ێئاا پێشاە ە، ئەاا  
لێااارە ە باااا، لە بەدیهێئاااانی ئە  دە نە   چااارنەەکی 
دە ێئانی  كئە  ۆو   دەكەی  كە بئەما   اکئەكاایە ە  

  ونەر  سەئەما بو .

 

 ەكە  کرما، ئەدیسرن بكەئەکرسەر 
 9١21-٤-99ر  ئەمریەای لە ئەب دە ێا* کرما، ئەدیسارن 

لە ئەمریەاااا لە باااا كێەی    اااارلەماااەالن  یالیەکااای ئ
 رڵەنا    دەیەێەی كەنەد   اکرکە د نەا ە. لەسەرەکا  
ێیانەاە سەرقاڵی و ێنامەفر شی بو ە، د ەکار  ەر دار  

باڵ كرە ەیەكااای  ەفناااانە  دەركااارد  ە  9١٢٤لەسااااڵی 
هاا ساا ب. ئەدیسرن کەنGrand Trunk Heraldبەنا    

ماناات لەقوکابخااانە دوكئااا یەکی د ەکاار بە اار  بێااەەر  
 لەمامرسناكانی   سەسنبی دوكئان  ەر   ێئا ە.
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ئە ە  باار ئە  باسااە  ئااێبە پێویساانە ئە  بەشاااەریە  
گە رەیە  ئەدیسااارنە لەبونەاکئاااانی ساااەئەمادە، كەلە  

در  دەبەئەاە ە كە بر  ێئانەكاایە ە   كائە   دە ە  نە
 ێئانەكاااایە  یەكەماااە  ئاااامێر   ۆاااو   دە ، یاااادود

 كئەگاارک ، كە بەیەكەمااە   ەنگااا    یەكەمااە  كااامێرە  
سااەئەمایی دەدەنركاات. ئە  كااارە  ئەدیساارن بااو ە  اار  
وە یاائە ە  ئە  کەمە  بااو نی  ااونەركەی  ە  سااەئەما 

 ئەسنە  نەبێت   لە دە نە ە ب ێنە وەسنی.

ئەگەرچااای مێاااژ    ساااەئەما لە ئەدیسااارنە ە دەسااات  
، مێژ  نو سان   سەئەماناسان و ێ  ساەئەما  پێئاكاە

ۆەهانەااااان لە ە ە نااااا رەد نەكاااارد ە، بە   بێگومااااان 
ێات، بباسەردنی ئەدیسرن نااکە ە  دە مێژ    سەئەما با

بەشاااەر  ئەدیساارن لە  ەڵچئەئاای پااایە سااەرەکایەكانی 
ساااااەئەما ە لە در سااااانەردنی ئاااااامێر   كئەگرکئااااای 

ەكاە، ئە  ب ە دەسااات پێااااkinetoscope كەئەکرساااەر 
ەرەن   ئە  ئامێرە کوەنا  نەشاناەنی فەتبی  ەبو  بر بەائ

رەن مااا ەكە  لە یە  دااولە  فەتبااانە  نەشااانە، دەد
  نەدەكرد،  ەکە دركژ  فەتبەكان کەنهاا پەنژاا پاا وکێیە

دەباااو ، دەبێااات ئە ە باااەەنە  ساااەرۆە  ئە  فەتباااانە  
كەلەدەرە ە  كاااااااااائە دەگەاااااااااارەن لە ساااااااااانردیر  

 BLACKMARIAرەنە ە   چاااا  دەكااارەن، كە رب دەشااا
بەیەكەمااە  ساانردیر دەدەنركاات لەمێااژ    سااەئەمادە كە 
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لەنەیاال كارگەكااانی  یساات  9١15ئەدیساارن لە ساااڵی 
 ئورەنژی  یالیەکی نەوۆرسی در سنی كرد بو .

    شێوە ە كەئەکرسەر  لەئاامێر  پەاانر دەچاو ، ولە
    كێشە ە ر ر قور، بو ، بە ێاە  چەناای  وبە   لە
ئە  ئامێرە د   كار  ئەنژا  دەدە، نەبا نەدەۆو ، نەفەر 

ایە  فەتباای پااا  كاائە دەگەاارە، لەایەكاای د  فەتباای لە
نەشاناەدە، یەكەماە  فەتباە، كە ئەدیسارن  كائە  گارە 
ماااا ەكە  نەاااو داااولە  باااو ، نەشااااناەنی یەكێااال لە 
كركەااارەن بااو  لە كاااکی ئەشااەردناە، د ەکاار گرفنێاال لە 

ی، دێرەیی نەشااناەنی فاەتبەكە ئامێرەكە پەیاە بو ، ئە 
بو ، بە   ئەدیسرن بە فەكەبی در  ئە ەشی چارەسەر 
كرد، ئە ی، بە كون كون كردنی  ەرد   ا  فاەتبەكە بار 
ئە ە  لەسەر ددەنەكانی نا  كەئەکرسەرپەكە بو ەسنا   
بە ئاسانی كرننک ڵی دێارەیەكە  بەركات،  ە  دەبەئاە  

كااون كااونە. د ە  ئێسااناش فەتباای سااەئەما   ەرد   ا  
كونەردنی  ەرد   ا  فەتبەكە بر کاقەەردنە ە فەتبێەەاان 
نەشاناە كە ئەدیسرن سەرقاڵی قسە كاردنە،  ەر داو د  
دەنگااای ئە  قساااەكردنانەش بە ئامێركااال لاااا دەدرە كە 
ئەدیساارن داار  در ساانی كاارد بااو ، كەئەکرسااەر   ەر 
کەنهاااا لەسااائو ر  یە  شاااار نەماااایە ە، بەڵەاااو بە 

و ەكاانی ئەمریەاا  کورە  ەماو    کە یەكگرما ەیەكی ك
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گرکە ە ە   کەناانەە گەیشانە ئە ر پااش،  ەر ە اا لە 
 گوەررەیە ە ئەئگتنرە. ە ەایەن  ر برە بر ب

ئە  ئااامێرە ۆااگە لە ە  بە یەكەمااە  كااامێرە   كئەگاارک  
دەێمێردركاات، بە   لەچااا  ئە  ئااامێرەنە  د ە  داار  

ەش بااو ە  اار   ەناااێ ایەناای درەپاای  ەبااو ، كە ئەم
ئە ە  بە باشی گەشاە نەكاا   بااڵ  نەبێانە ە، لە و    

  لە وەساانئە ەشااە ە، سااەنگایەكی ر ر   ەبااو  باار گكێ
بر شوكئەكە ە ر ر رەفبەە باو  بە چەناای   ە ەشوكئێە

نەفەر نەبا نەدەگوەررەیە ە،  ەر ە اا لەیە  كاکااە یە  
كە، دەینوەنی فەتبەكە ب ەئا، ئەمەش بە سەیركردنی لە 
كونێەی بچو كە ە، كەئەکرسەر  بەپاکر  كاار  دەكارد، 
 ەر دو د  پاکریەكەش لەدە ێئانی ئەدیسرن بو ، بە   

ی تئەمەش رەفبەە باو ، چاونەە كامێرەكاانی کار مەەاانە
 ، پێویسنەان بە رە  كارەبا نەبو .نبو 

ئەگەرچی کرما، ئەدیسرن کوەنی  ەنگا كەی بااش بەرە  
ێاات، كە یەكە  كە، بااو  بئەاکئااانی  ااونەر  سااەئەما بئ

کااااوەنی لە یە  كاکاااااە  ەرد   ئااااامێر   كئەگاااارک    
نەشاناەن در ست بەاە، بە   لەگەڵ ئە ەشااە نەیناوەنی 

کێاە فەتبی سەئەمایی بە مانا  فەت  كە مەرۆەكانی فەتبی 
ئە ە بار ماا ەیە  کو شاای بێات بهێئێانە بەر ە ب، لەبەر

اە بااار  ەسااانان   د  رە پەركاااە   ااااە. بە   لە د ەیااا
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دركاااژەدەن بە دە ێئاااانەكە    لاااەە  كەنەد  دیەسااارنب  
  ا وێ   یاریاەر  وەسیارد کا دركژە بە  بوەرە باەە.

دیەسرن  ە ڵێەی باشەاە کا لە مامرسناكە  باشنر بێت، 
ئە   ە ڵەشی گەوەن بە د ە  بابەکی وەسنەقەئە    ەقەوی 
بااو ، گاارکە  گە رە  بەكار ێئااا کااا کە ە   ۆەساانە  

ەشان باەە   سەرنژی دەڵال بار ا  دیبەنەكاان مر ڤ ن
.  ەر ە ااا ریاااکر  كاائە  شااوكئە گشاانەەكانی توەبەێشااێ

ە   یار  ڵنبونە سەماكارەن   گەمە  مشنەكر دەگرە، بر
 ر رەن ار ..

دیەسرن گرنگی ر ر  بە ئەکبرسفێر  دیبەنەكان دەدە، بە 
کای ەکی لە فەتبی  ررگاركردن بە ر  ئااگر كاوێەنە ەب كە 

 ركەی ۆوەنی کێاە  ەبو . دیەر

د   گەنج بەنا    ئوکا     گێر  اساا ب  9١12لەساڵی 
بە سااەردەنێل  اااکئە ئەمریەااا   لەگەڵ دیەساارن پااێەە ە 

بە  اناەنی كەئەکرسااەر بیان دەمەررەنااا كرمیانەااا  نەشاا
اڵەشااە مەبەسنی كركردنە ە  پارەیەكی ر ر،  ەر لە  س

،  ەر بە  ر  كاااردە ەویااار ااارڵێەی نەشااااناەنەان لە نە
باارنەیە ە فەتباای مشاانەكرڵە  نێااوەن  مایەاا    ۆااا  
كوشااەئتبیان نەشااانی ۆەمااا ەردە، بە   ااریە ە کااوەنرە 

بمەکر،  ەر ە اا 23بر  93ما ە  نەشاناەن ریاد بەەن لە  
باشانر باەەن   ئە  یااریە   د ەکر کوەنەان كەئەکرساەر 
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بگاارنە ە    ە ۆاااركەەنر لە شااەش گێباااە  كاائەڵمشاانەكر
بمەکار كە بەدركژکاری  فاەت  ٤١3تبەكەش بگااکە  دركژ  فە

دەدەنركت، کا ئە  كاکە  سەئەما بە کە ە   در ست بو ، 
بە   بەدەدە ە  ەر نەدەکوەنرە لەسەر شاشە  گە رە بار 

  ەمو  بەئەرەن نەشان باركت.

 

   دیاریەردنی و ێ  سەئەما بسەئەماکرگرە  
كەئەکرسااەرپەكە  ئەدیساارن ساائو ر    کااانی بااک    

شێوەیەكی بەرفرە ەن باڵ بویە ە، لە ما ەیەكی كورکاە بە
سەدەن دەنە  لا بەر ەمهااە، بە    ێشانا ماابو  فەر  
 یسنی دوەریارەنی  كئە  ۆو   کێر بەاە   ئە   ونەرە 
بگاااکە کر پەاای دە ێئااانی داار ، بااریە  ەركە  لااوئی   
ئرگستب كووەنی ئەننوەن لارمێر  فرکارگرەفەر  ناا دەر  

بە برەیااانی لاارمێر ناساارە ن دەنەیەكەااان لە  فرنساای كە 
ئاااامێرە كاااک ،  ەر ر   كە کئەدااار بااار کە ە كردنااای 

بااااو  ساااااڵێل د ەکاااار  ەدە ێئااااانەكە  دریااااان، ئە 
ب یااااان دە ێئااااا. Cinematograph سااااەئەماکرگرە ب  

در سااانەردنی ساااەئەماکرگرە   كااائە  ۆاااو   چاااو ە بە
کیئی قرنامێەی با  ە، بە ۆرركل دەکوەنە  بە مێژ    رك

رەد  بەەیاا ، یااادود  ەرچەردااانی  كاائە  ۆااو   نااا 
 ێەنی لەدەیە و نی  ونەر  فە کە  نا   ب ەی .بە
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ئەگەرچاای كەئەکرسااەرپەكە  ئەدیساارن، و ڵێەاای گرنگاای 
گێکە، بە   سەئەماکرگرە  بە کە ە   ۆەاا ەر باو ، ئە  

كە  کەنهاااا پێااائج كەتااارگرە  باااو ، ەەئاااامێرە قورساااای
رركنە ە   بەدەسااات كاااار  ئاساااانی دەکاااوەنرە بگاااوەبە

پێ ەركاات، بەگاارکە  نو سااەر  بە نا بااانگی مێااژ    
سااەئەما "ۆااررج ساااد  " ئە  ئااامێرە بەقەد یە  پااایە  

کرسەرپەكە  ئەدیسارن قورساایی  ەباو ،  ەر ە اا ەكەئ
بااااش نەباااو ، ەساااەئەماکرگرە  پێویسااانی بە رە  كار

لەساائا قێەی بچااو   لەدرەدناای مااا ون در ساانەرەبو ، 
ەرگایەكی سادە بو ، بە   ساا كاار  گرنگای ئەگەرچی د

 پی ئەنژا  دەدرە:

لێاارەدە  ە  كااامێرە  كاائە  فەتبەكااانی پااا دەگەاارە، -9
دەکااوەنرە ب ااركنە  ە بااو ئە  ەرە گرنگاای کای ەکبەنااا  

دەرە ە،  ەکە کەنها لە چوەرچێوە  ێ  ركەاە نەمایە ە   
لەسەر شەقا    شاوكئە گشانەەەكان  كائە  پاا دەگەارە، 

بار گوەسانئە ە  كاارپێەردن ئاساان باو ، ئەمەش چونەە 
 ركار  ر   باڵ بونە ە  بو ، لە   کێەە ە بر   کێەای 

 کر.

لەگەڵ ئە ە   ە  كاااامێرە كاااار  دەكااارد،  ەر ە اااا -٤
ئەركی شنئە ە   چاپەردنی فەتبەشای ئەنژاا  دەدە، ۆاگە 
لە ە  دەکااوەنرە چەنااا دەنەیە  لە  فەتبااانە  پاای كاارپی 

 لرمێر  كئەیان گرک و .بەرێ كە برەیانی 
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 ە  ساااەئەماەەژن  پر ۆەنااارربی، فەتبەكاااانی پاااا -5
نبای، دەكرە، ئەمەش  ەنگا كەی فرە مەرن بو ، چونەە 
کااا ئە  كاااە نەکااوەنرە بااو  بەاائەرەن پێەااکە سااەیر  فااەت  
بەەن، لە ە بە د ە بەئەرەن دەیاننوەنی بە یەكە ە سەیر  

 فەتبەكان بەەن. 

لااارمێر یەكەماااە  فەتبااای  برەیاااانی 9١13 -9٤-٤١ لە  
دریان بەنا   "گەیشنئی شاەمەناەفەر بار  كسانگە" لە 
قا ەدانە  گرەنا كافا لە پااریس نەشاانی بەئەرەنااەب، 
بە ۆرركل کە ە   بەئەرەن بە بەئەئی فەتبەكە سەرساا  
بااو ن، کەنااانەە كااار گەیشاانە ئە ە  لە كاااکی  اااکئی 

ەرەن شەمەناەفەرەكە بەرە  و    كامێرە  ەناكل لە بەئ
 بیەشركێ    وەبەەن.

ی لاوئی لاومێر  ە  ڵالە  فەتبە   فەبتەكانی د ەکار و  
ە  ۆاررج  كئەگر   دەر ێئەركەی بە کوەناا دەركە ە،  

ا: ڵاااا  مێژ  نو ساااای گە رە  سااااەئەما دەباد   ساااا
 كئەگركەاای فرکاارگرەفی گە رە کااوەنی  ە ڵەكااانی داار  

 بخاکەگەو بر دە ێئانی سەئەماب.

لە کە ە   ۆەهاناااااە بە و ێ   نەشاااااناەنی ئە  فااااەتبە
سەئەما ناسرە    ەمو  ساڵێل لە  و ێەدە سەئەماكارەن 

نەشااااناەنی  یااااد  دەكەنە ە، گرنگااای ئە  و ێە  ەر لە
شن  لە  فر کەتتفەتبەكە دەرناكە كت، بەڵەو بە یەكە  



  سینەماو  کورد
 

102 

 

چااو نە ێ  رە ە   کەتناایمێااژ    سااەئەما دەدەنركاات، 
یە  فرەنل  فەتبی گەیشنئی شەمەناەفەر بر  كسنگە بە

كە، دەباو ن، كە د ەکار  53بو ە   ێمارە  بەئەرەنە، 
ئە  ێمااااارەیە سااااەد بەرەبەر ریاااااد  كاااارد، ئەمەش 

و  کااا لرمێریەكااان گرنگاای ریاااکر  اناااەركەی باااش باا
كارەكەیان بااەن، كە داو د  ساەئەما   گەشاەكردنی بە

لە  و ێە ە کاااا ئەماااک  لەساااەر فر شااای پتەنەكاااانی 
بێات  ێئااە  ە یپاک فر شا  ەسنا ە،  ەر فەتبێل چەنا

ئە  دەر ێئەر   كرمیانەایە دەرگاكاانی لەبەردە  ئاا ە  
 دەبێت.

نااا    نا بااانگی ئااامێر  سااەئەماکرگرە  بە دێرەیاای لە  
 ەمو  ۆەهان باڵ بو یە ە   لە  ەمو  ایەكە ە با ەشی 
بر كرەیە ە، کا كاار گەیشانە ئە ە  پاشاا  بەرینانەاا   

نەمسااااش پێە اااەەن     ەکااارر کقەیساااەر  و  ،   ئەبی
 سەرسا  ب . 

ەكاااان چەناااای  دەنە لە  ئامێرەیاااان ە ەر ە اااا لرمێری
در سنەرد   وە ەنە    کانەان كرد کا لە ێ فەت  نەشانی 
دەڵل باەن، بەمەش پارەیەكی ر ریان كركردە ە،   ە  

پتەات فر شارەن، بە   د ە   53گوکبان لەیەكە  نبایشاە 
ب فرەنال..!ب ئەمەش 9000 سا  ەفنە ئە  دە ااکە گەیشانە 

 اەركەی باش باو ، كە دەیاان لە  ئاامێرە ئاماادەەیارمەک
لەسەر شاەقامەكان  كائە  دەڵال   و  دە ەكاان  بتەن  
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بگرن، بار ئە ە  دوەسانی دەڵال بار بەئەئای فەتبەكاان 
 ریاد بەاە.

ناااە، برەیااانی لاارمێر كاااركەی لە كاارنگرە  فرکرگرەفەرە
ن  كاااائە  ئە   ێئەریان ئەنژاماااااە، کوەنەاااااوسەرسااااو

ئەناااەمانە بگاارن كە لە كەشاانی دەدەبەریاا ، د ە  چەنااا 
ناااا   ااارڵی كاکژمێركااال فەتبەكەیاااان ئاماااادە كااارد   لە

رد، بەمەش ان نباااای، كااااەااااكااارنگرەدە بااار ئامادەبوەن
قانا   ئامادەبوەنەان سەرساا  ڵپەرۆویەكی گە رەیان دو

 كرد.

 دەیاااانی لااارمێر لە  ماااا ەیەە ەنااااێ لە  فەتباااانە  بر 
لە  گەیشانئی شاەمەناەفەر  ەان  ێئا برینای باو نبەر ەم

ونی رچاااگە، كااااکی ناااانخوەردنی نەاااوەو ، دەبااار  كسااان
كركەااارەن لە كااارگە، وە كەر  ماساای سااو ر، بااادە ەن، 

 ئاسئگەر، مەیاەنی بررسە لە لەرن.. ناب.

ناانی ئە   اونەرە مەرنە  ئەماک  دەبێت ئە ە باەەنە  نا 
ەماب، فە ماا  ئااێبە بە شاااناریەە ە باساای دەكەیاا   سااەئ

پێبااوەیە دااود   شااەكە لە نااا    سااەئەماکرگرە بە ە 
 ەرگەرە ە   بە کە ە   لە  ەمو  ۆەهان ۆاێەە کە باو ، 
 ەر ە اااا یەكەماااە   پرسااانەرب  فەتباااە،  ەر لەایەن 
برەیانی لرمێرە ە در سنەرە ە، سەرۆە  ئەمانەش دەچئە 

 سەر سەر ەریەكانی کر  برەیانی لرمێر. 
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نگا  كامێرە  ساەئەمایی گەشاە  كارد ئەا   ەنگا  بە  ە
کا ئە  ئاسنە  پێش کكا بر  ێئانەكایە ە  ۆرر  باشنر 
  كااوەڵێنی بەررکاار پەیاااە بااو ، لە دەرەنژاماااە دەیااان   

 سەدەن ۆرر  كامێرە كە کئە بەردەسنی فەتبسارەن.
 

 

 

 ئەدیسرن:کرما، 
ەدیسارن ێمارە  دە ێئانەكانی کرماا، ئبە پێی چەنا سەرچا ەیەک * 
یەكەاان دەمەکێەای گە رە  بەبەار   ەسانی دەنە، كە  ەر 9٤30گاکە دە

مر ەایەکی كرد  ە. ساەرەکا ئاامێر  کەلەگرەفای در سات كارد، د ەکار 
یەكەمااە  ئااامێر  فرناارگرەفی باار کرماااركردنی دەناات دە ێئااا ە، بە   

سااەر کە ە   ۆەهااان، دیااارکری  دە ێئااانی ئەدیساارن كەكااار  كااردە 
 ش مر ەاااایەکی کاییب باااو ، كەکاااائەمرپی كارەبااادااادر سااانەردنی  گ

بەر ەماای ئە  دە ێئااانە  ئە  دەدااوەە، ئەگەر کەنهااا و ێكاال كارەبااا 
نەبێت   وە شێەی درە  در ست دەبێت   چرن سەرەپا  ێیان لەۆوڵە 
دەكە كت.  ەر ە ا لە ۆەنگی ۆەهانی یەكەماە بەر ەمهێئانی بەنەی    

ەیەدە بو ە وە كژكار  بەر ەمەكانی لە و  ەكاە د ریەە ە.  ەر لە  ما 
ە  سەر كی   کە یەكگرکو ەكانی ئە سا  ئەمریەا. ماا ەکە ە بدێاە  ئ

لە یسات  9159ئركنربەر  ساڵی   9١ بتەبەکە  ۆەهان قەررەریەکی لە
ی ی ناكی كاردە ە بار د نەاا   ەکا ەکاائررنج لە  د نەایە  در  و 

 کاریەی كرچی كرد.
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 سەرچا ە:
 

ر    كامێرەكاانی  كئەگارک ، کە ا لەکەف فەسەن،  كئەگ-
 . ١ ، ٤009ستێبانی، چاپخانە  دەنار، 

 ااااا ەر مساااانەفا دااااان، سااااەئەماکوگرە ، سااااتێبانی، -
 93 ، ٤00٤چاپخانە  بەدردان، 

ی طابضاو، کااریخ ساەئبا  مسانئا، ە: ەفباا ەریل باارن-
  ساەبا  ۆبهاور  ەساالمی  ۆهرمی، کهرەن، ەننشارە صااە

 ٤0، ص٤009ەیرەن، 
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 رای سینەمایی وكامێ
 سەرەتاكانی گۆڕانكاری

 

 ەر لەیەكەماااااە  و ێەكاااااانی  اکئەكاااااایە ە  ئاااااامێر  
 ەکااا ئەمااک ،  ەکە  ەر لە كەئەکرسااەرپەكە   ە ە كئەگاارکئ

کرمااا، ئەدیساارن، د ەکااری، سااەئەماکرگرەفەكە  برەیااانی 
لرمێرە ە کاا دەگااکە پێشاەە کو کری  كاامێرە  دیژەنااڵی، 

لەگروەنەاار  دەباو ە، چاونەە كامێرە  ساەئەمایی بەردە ە  
كااامێرە گرنگنااری  ئااامێر  بااوەر  فەتبساااریە   پەیاااەبو نی 
سەئەماش بەدە ێئانی كامێرە ە بەنا بو ،  ەکە لەدەیت و نی 

ت ااو نی ئااامێر   كئەگاارک  سااەئەما  ا فاااکە لەگەڵ لە دەی
 . فامێرەب
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 ەر بااااریەش بەرە پێشااااچو نی سااااەئەما بە کەفئەاااال    
بەناااااە. ئەگەرچااای  ەناااااكل لە گەشاااەفردنی فاااامێرە ە 

ەاارەنی ساەئەما لە ۆەهانااە پێەاانوەیە ڵ ونەرمەناەن   لێتر
 اکئی دیژەنااڵ نەینوەنەاوە گروەنەاار  ویشاەیی لە كاامێرە 
بەکای ەکی   لە پێاە یسنەەفانی ساەئەما بە گشانی در سات 
بەاە   کا ئێسناش بەکونا  بەرگار  لەماانە ە  سەسانبی 

ت  دەكەن، بە   كااامێرە  متااە    چااا    شاانئە ە  فااە53
سااەئەمایی پێ ەپاااا لەگەڵ پێشاااەە کئەكانی کەكئەلرێیاااا   
رەنست بەرە  پێشە ە چاو ە. ئە  پێشاکە یە  کەفئەلرێیاا 
سەرۆە  بوەرەفانی ێیانی گرکرکە ە   سەئەماش بە  ەماو  
پێتهاکەفاااانەە ە لەێكااار ئە   ەێماااو نە  کەفئەلرێیااااادە 

 فردناە بو ە.ەلەگەش

  بەسنی وەبرد  دە  كئەگارک  بە كاامێرە   لەكرکایی سەدە 
ب  كاائە 9٢سااەئەمایی گااروەنی گە رە  بەداار ە د ، كە لە 

ب  كاائە لە چركەیەكاااەب بەمەش ٤2لەچركەیەكاااە، گااروە باار  
گروەنەااار  لەسااەر دێرەیاای دەناات   رەمەن  اااکە كااایە ە، 
بە   ئە  پێشەە کئە  ەر ە نەمایە ە، لەسەەەكانی ساا نی 

ەت  لە بێااااەنگەەە ە بااار دەنگااااەر  ااااکە وەبرد  شااااە كە فااا
فایە ە، كامێرە و ڵ   كاریگەر  چو ە ئاسنێەی باا کرە ە، 
کرماركردنی دەنت    كئە لەیە  كاکاە گروەنێەی گرنت باو  

ەشاا  ااکئی دەنات بار ناا  ساەئەما لەپێەهاکە  سەئەما، د
گروەن   بەرە پێشاچونێتی گە رە  کار  ساەئەما ناا رەد بە

 ەنگا   گرنات باو  بار ساەربەدریی    بتەی ، بە ۆرركل
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کای ەکبەناااا   اااونەر  فە کە ،  ەک ێەنركتااای گرنگااای 
  ونەر .

ئەااااااا  فااااااامێرە پێ ەپااااااا لەگەڵ گەشااااااە  رەنساااااات  
بەرە پێشااە ەچو ە   چەنااای  پااارچە باار كااامێرە ریااادكرە 

كارئاسانی ریااکر   ریاادكردنی داساەەکەكانی   ر  كەبو ە
ی  ااونەرمەدەن. ڵەیاااەنی ریاااکر باار دەساانەبەرفردنی د  کااو

  نێااو -ە  ئە  پێشااەە کئە  لەماااددە  سااتەرلەودوسااەرە 
كاسێنەكاناە  اکەكاایە ەب ئەمەش بەرە پێشاچو ن باو  بار 
پێشەەشاااەردنی  كئەیەكااای ۆاااوەن   و  ن   ماااانە ە  بااار 

 كاکێەی دركژ دایەن کر.

 ەر ە ا گرویئی فەت  لە وەش   سایەە ە بار وەنگا رەنات  
ناااانێەی د  لەباااوەر  ساااەئەما   دەشاااا بە گاااروەن   ئەفرە

شارینی  كئەگاارک  ناا رەد  بەەیاا ،  ااکئی وەناات بار نێااو 
 كئەفانی فەت  گەلا مەسەلە  کر  بەد ە  دریاە  ێئا، لە 
پێشە ە   ەمویانە ە بەرر  ئاسنی فوەلێنی   رمانی وەنت 
  بەرۆەساانەفردنی مانافااانی وەناات  ەک سااەب و  لە نێااو 

نات ساەئەما  بە کە ە   لە فەتبەفاناە، بە گشنی  اکئی وە
 ێیان نەیل فردە ە.

 دەلێاارە ە کێاااەگەی  كە ئە  گروەنەاریااانە  بەسااەر فااامێرە
ە  رفاركاال باار گەشااەفردنی سااەئەما، لەگەڵ ن، بااو  اااک

ئەمانەشاە کا ما ەیەكی درەنت كامێرە  ساەئەمایی  ەر ئە  
 ە   یەكااامێرەیە بااو  كە لەسااەرەکا ە كاسااێنەكانی دەدااو 
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كژن   لەکاقەگە دەشرركئە ە   چا  دەكارك ، شرینەكانی در
 ەکە سەساانبی چااا    شاانئە ە لە ابرەکاارردە  ە  داار  

 مایە ە   بەردە ەمی  ەبو . 

بە   گروەنەاریەكاااااانی د ەکااااار   بەركاااااردنە ە لەبەرە  
پێشااا ردنی كاااامێرە  ەیەااارد كە كاااامێرە  ئەلەنر نااای یاااان 
دیژەناااااڵی بێنەكااااایە ە،  ە  باااار ئە ە  لەگەڵ وە کاااای 
پێشاااەە کئەكانی کەكئەلرێیاااا  ا شاااان بێااات،  ە  بااار 

ەااردنە ە  بەدێرەیاای ئەنژاماااەنی كااار   كئەگاارک    كەم
دەبەئاە  و ێەنە ساەدەن كەنااڵی  اکێچو   فەتبەكاان. ئە ەکا

کەڵی ئاسبانی بە ر  سەسنبی دیژناڵە ە فەتبی ساەئەمایی 
لە پەو   DVD نەشااناەدەن   بارەوەكاانی باڵ باو نە ە 

چەمەای ساەئەما  دیژەنااڵی ە ەکە دیژەنااڵ   دەیە، ك ە رب
ەسنەیەكی سەپا   ەنگا  دەنا، بەکای ەکی بر ئە  وبەرە  ئا

ەما ئاشائا دەبا    دەریاەە بەساەئکارە   کە  ەێەرەنە  كە 
 یە ە لە ئاسنێەی ا ەردەن.و    پسیرولە

لە  ما ەیەشاااە گە رە  ونەرمەنااا  سااەئەمافار  ۆەهااانی  
وكااالەینرب  بە كااامێرە  دیژەناااڵ  مەاا  گە ساا ب فەتباای  ئەپ

 كئەگااارە، دەبێااات چااای  ە  لە گەیسااا  كردبێااات كە د ە  
متا ، بێات   53بەر ەمهێئانی ئە   ەمو  فاەتبە بەكاامێرە  

 ەماانەکڵ كاربەاە، بێگومان  ە  مایە  کێبەسەسنبی دیژەنا
   ە  بەڵگەیەكەشااە باار ئە  قسااەیە  كە دەڵااا ئایئاااە باار 

باار دیژەناااڵ بێاات   فااامێرە   دیژەناااڵە..!! ئەگەر ئایئاااە
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نەرناااکەف باار  كئەگرکئاای فااەت ، ڵفە ئەادیژەناااڵی ب ێاانە کاا
دەشا بیرسە  سەئەما  دیژەناڵی یادود كامێرە  دیژەناڵی 

 چەەە.. 

بەشااااێوەیەكی سااااادە سااااەئەما  دیژەناااااڵی پێەهاااااکو ە  
لەکەكئەەاای نااوێ   بەكاااربردنی ئە  کەكئااەەە لە  ەر سااا 

 :قرنامی بەر ەمهێئانی فەتباە
  pre-production, production, post-productionب 

 

ریااااکر دااار   بەکاااای ەکی لە کرمااااركردن   نەشااااناەناە 
 كااائەدە لەساااەر  ەكردنی لەگەڵڵبەرۆەسااانە كااارد، لەماااامە

ب دااار  bit and byte  سااافر   یە   بئەماااا  ێماااارە
    پێااااەە  كە نەشااااانە  ێمااااارە  د ەنەدەنوكئێاااات، بە
 "ب.digitئەلەكنر نە  "

ە  كااارەش ۆااێگە  چااا    شوشاانئە ە   كاائە لەسااەر ئ 
شێوەر   كامەر دەگركنە ە.   ەکە شرینی فەتبەكە كەپێشنر بە

ر کرمااار  سااە   لە    كاائە د ە  یە   لە ب یەFrameفركباای  
شاررەیە ە   چاا   یااە دەکی كەبەا   کاای ە کاقەگە ە   لە كر دە
ت باار دیژەناڵااە كاار  پێئااكرێ   دەگروكا  كارە، چەنار لە دە

 .ێمارە   دەکا  دیژەناڵیب

متا   كائە 53كامێرە  دیژەنااڵ بە ەماان شاێوە  كاامێرە   
ە دەكاااان لەعەقاااەپاااێچە ەنە ە رەنەاریبەە  دەگركااات بە   ئ

ئەلەناار نەەكە  دریاااە بەشااێئەیی کرمااار دەكاااە، بەبااا 
ە  کە   دەنگاای کرماااركردن،  ەکە لەکێەااێە ەێە   كاسااێنەك
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ەابئركات. بێگوماان كاکێال پر سەكەدە دەکوەنركت كاساێت  
ئە  سەساااانبە گااااروە، پر سااااە  مرنناااااێی، لەئااااامێر   
کااااقەگەیەكی گە رە  کاااای ەە دەگروكااات بااار ئاااامێركەی 

 نی ئاساانە،دكرمیەوکەر  ساادە، كە گوەسانئە ە   كاارپێەر
ە   یەكی ر ر   ەیە لەسااەر کێچااو نی پااارئەمەش كاااریگەر

اە،  ە  ۆە  فەتبەكە دەكوب کێچو نی كاە، كە  ە  كار لە
 كارەكە بەكاکی كەمنر دەدركنە بەر دیا  بەئەرەن.

مااااددەیەكی بەرۆەسااانەیە   پااااش  نبە   فەتبااای نێگااااکە
شو شااانئە ە دەکاااوەنرێ  كااائە  ئە  دیبەناااانە ب ەئركااات 
كەلەسەر  کرمار كرە ە. بە   لەسەسنبی دیژەناڵاە دیبەنە 

ۆەسانە نەاەە،  ەکە  كئەگەرە ەكان   داود  فاەتبەكەش بەر
ی ئەلەنر نااای موگئاکەسااای   لەناااا  لن بااار شاااەپرگاااروە 

مەبرریاااە کرمااار   ۆێگاار بااو ە،  ەکە لەكاااکی  كئەگاارک  
دەکااوەنرێ بە ئاسااانی سااەیر بەااركنە ە، ئەمەش بەداااڵێەی 

 پررەکەڵی سەسنبی دیژەناڵ ئەێمار دەكركت.

 

 ەسنەكانی گروەنوكامێرە  دیژەناڵی   ئا
 ر لەباارە  لە  سا نە  د ەیەااە مشانومک   گفنوگاریەكی ر

ب كااارە ە، بە ە  گاااروەنێەی Digitalچەمەااای  دیژەنااااڵب  
ی  ێئاایە ئاارە ە، ئە  یگە رە  لەمێژ    کەكئەەی سەئەما

گروەنەش سەرەکا لەكامێرە ە دەسنی پێەارد   د ەکار لەیەكە 
  نااااكی، وەكاااانی کااار  فەتبساااار  بە کاااای ەکی  پێەهێئەر
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کر  ێیااا، ریااااو ت، مرننااااێب وەنگەااااەیە ە   و ێ بەدەنااا
شااوكئیێی داار  قااای  دەكاااە، کااا دەگاااکە ئە  ئاساانە  كە 
ب ێاانە ئەماار   ەقەااا   پێشاا ەئە، دەكركاات  ەر لە  ئاساانە 
نەمێئێااانە ە   ریااااکری، گەشاااە بەااااە. ئەماااک  كاااامێرە  
دیژەنااااڵی بەردە ە  لە نوك اااو نە ە   بەرە پێشاااچو نێەی 
دێرەدەیە بەۆرركل لەنێاو ۆانناا   ەر کاكێال كاامێرەیە  

 ەیە   سا نەش چەناای  ۆارر   شاێوە  کاارە  ئامادەیی 
كاااامێرە بە كاااوەلێنی بەرر   کەكئەەااای کاااارە ە دەداااركئە 
 بارەوەكااااانی ۆەهااااان   بەر ەمهێاااائەرەن   دەر ێاااائەرەن

  دوەریااار  بەدەساانهێئان    دەفاااە ڵ ە سااەرقایەبەداار
كارپێەردنە ، ئەمەش ئە  وەسنەەە دەردەداە كە گروەنەار  

چەق  اەردە ەمە   لەشااااوكئێەکەكئەلاااارێ  پر سااااەیەكی بە
نابەساانێت، كااامێرەش  ە  یەكە  ەرە گاارنگەكە  سااەئەما 

لەگااروەن  بەیااانی ە  ئااامێركەی کەكئەەاای نە ئەمااک    نە
رە  کاارە ێڵ بە ساڵ  ە ەڵی دە ێئانی فاامناكە ێ، بریە سا

دەبەساانە  فە لەو    کوەنااا   كئەگاارکئە ە لە فامێرەفااانی 
 در  پێشتە کو کرە. پێ،

ەنەااااریە بەردە ەمە  کەفئەااال، کاااوەنی ساااەئەما وئە  گر 
لەمرنرپااارلەردنی چەناااا كرمیانەاااایەكە ە ورگاااار بەااااە   

ە کی    ەمو  كە، بەئاساانی دەسانی پێابەەاکە موڵەی گشن
بگاااە،  ەناااكل لە شااەەەرە ە   وەدئەگرەناای سااەئەما ئە  
باردەنە  سەئەما بر نا  دیژەناڵ، لەموڵەاەر  کاای ەکی بار 

بە ئاااارەد  ساااەئەما   ااااکئە كاااایە ە  موڵەااااەر  گشااانی 
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سەساانبێەی کااارە نااا رەد دەكەن،  ەکە   کاار      ساانەڵ  
دەماە دەبێت بر كااركردن سیەت ێرگب  ەمان دەرفەکنان لەبەر

..! ئەمەش بە ااار  بەئاساااانی دەساااەە کئی دەلە  باااوەرە
كااااامێرە   كئەگاااارک    ۆێ ەۆێەردناااای كارەكااااانی د ە  

ارە  ەر دیاااااردە   دیاااا، بpost-production كئەگاااارک   
دەركە کێەی پەشەسار  کەكئەەی ۆاگە لەساو د یاان ریاانی 
گشاانی، كاارمەڵا بەرێە ەنااا  کاكەكااانە، دەداااکە ێكاار 
پرسەارە ە، بریە پەرەسەنانی سەسنبی دیژەناڵی لەباوەر  
سەئەمادە بو ە ۆێی نەگەرەنی بر  ەناێ كرمیانەا كەکە ە   

ە ە  سەسااانبی كاركردنەاااان كالساااەەی باااو ،  ااااکئە ناااا 
دیژەناڵ  ەوەشەیە  باو  بار ساەر ئە ەن، ێماارەیە  لە  
دەر ێئەر   كرمیانەایانە بەکای ەە كرمیانەاا  سانردیركانی 
 رڵەرد سەرەکا بەسەدنی دێ  كامێرە  سەسانبی دیژەنااڵی 

كێای کەە ناکوەنی كێ وكسنان   پێەان  ەبو  ئە  سەسنبە ن ە
 ر  بە   ئە  باااارە ر كاااوەڵێنی فەتبااای كالساااەەی بەااااە،

نەدایانا    رڵەاردی،  ە ڵەااە دار  لەگەڵ ئە  سەسانبە 
بگونژێئا   سو د  لێوەر بگركات،  ەر لە  كااکەدە ر ر لە 

ەنەاریااانە گە رە دەر ێئەرەناای د نەااا با ەشااەان باار ئە  گرو
یە ە  ااک ، لە  نێوەشااە یەكساەر ركردە ە   ر   بەرە  پە

دەر ێاائەر   بGeorge Lucasنااا    ۆااررج لركااا،ب   
 ە  وەبەر   دەسنیێشخەر دكنە پێشە ە كە یەكێل مریەی ئە

بو  لە ەنە  ر    ەر  لەسەسنبی كالسەل  ێئا   با ەشای 
نگاربو نە ەیە  بار ەبر دیژەناڵ كردە ە، ئەمەش  ە  بەر
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ئە  كە،   ایەناااانە  پێەاااان  ەباااو  كاااوەلێنی كاااامێرە  
دیژەنااااڵ ناکوەنێااات لە ئاسااانی ئە  كامێرەیاااانە دەبێااات كە 

 متە ب. 53فەت   كئە کرمار دەكاە   ەکە كامێرە  لەسەر 

ئەگەرچااای لە ەماااو  ایەكە ە بەگوماااانە ە لە  كاااارە   
لركااا، دەو ەناارە، بە   ئە  بێ ااا  بااو  لە ە  كااار بە  

بەشی كرکایی فەتبای  ٤00٤سەسنبە بەاە، ئە ەبو  لەساڵی 
ب  بە كااامێرە  دیژەناااڵ Star Wars ۆەنگاای ئەساانێرەنب  

بەدەدە ە ر ربە   رڵەكااااانی نبایشاااای   كئەگاااارە،بە  
سەئەما دە ەیان لە  كرمیانەا  بەر ەمهێئەر  فەتبە كارد كە 
كارپی فاەتبەكە لە دیژەنااڵە ە بگاوەرنە ە بار ساەر سانایتە 
كرنەكە، چونەە ر ربە   رڵەكاانی ساەئەما   سانردیركانی 
ئە  كاااکە پابەنااا بااو ن بەسەساانبە كالسااەەەەكە   نەیااان 

سنبی دیژەنااڵ نەشاان بااەن،  ەر ە اا دەکوەنی فەت  بە سە
 ێشنا دەنیەانان بە دیژەنااڵ لە ئاسانێەی ر ر ا ەر دەباو ، 
باڵ بااااااو نە ە  لەساااااائو ركەی دیاااااااریەرە دە بااااااو    
دەسەە کئەشی كااركەی ئاساان نەباو ..! لەگەڵ  ەماو  ئە  
شنانە  باسبان كردن کاا ئێساناش ساەئەما  دیژەنااڵی لە 

ەشا گروەنەاار  ر ر گە رەکار ێكر ئەرمونی بەردە ەماەیە، د
بهێئێاانە ئااارە ە، ئەگەرچااای کاااكو ئێسااناش  ەنااااكل لە 

ەیە  ە  شنێل ناکوەنێات شاوكئی باشای  ونەرمەناەن پێەانو
ێنی فەتبی كالسەەی یان کەقتەا  بگاركنە ە   پێەاانوەیە ڵكوە

كاااااامێرە  دیژەنااااااڵی لە در سااااانەردنی فەتبااااای گە رە 
ساانردیركان لە بەكارنا ێئركاات، کااا ەكو ئێسااناش بەشااێل 
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 كاارن   لەسااەر كاسااێنی كاارن كاارپی پابەنااان بە ساانایتی
دەكاارك    وە ەنە   اارڵی نبااای، دەكركاات، كەرەنااگە بە 
سەدەن كەتارمەکر لێاەە ە د  ربێات. لەگەڵ ئە ەشااە ر ر لە 

ەكی ر ر لەشااێوەر  ەسااەئەماكارەن   دەر ێاائەرەن پێشااوەری
ە بەكار ێئااانی كااامێرە  دیژەناااڵ دەكەن   بانگەشااە  ئە 

دەكەن كە كااااکی ئە ە  ااااکو ە دەرگاااا بەو    ساااەئەما  
دیژەناڵ بەركنە ە، لە ەنەش "سنەف  ساودربرج"   "ر بارە 
و درۆە"   چەنای  دەر ێئەر  کر  گەنج،  ەر ە ا  ە ڵی 
ر ری، درە ە كە كوەلێنی سەئەما  دیژەنااڵ بەرر بەاركنە ە 

   بگەیەنركنە ئاسنی سەئەما  كالسەەی.

نە ئارە ە كە پێویسنی بە لەساەر  ەسانان لێرەدە داڵەل دك 
 ەیە، ئە ی، پرەكنەەەكردنی سەئەما  دیژەناڵی پێویسانی 
بەسەر لەنوێ پێئاسەكردنە ە  چەمەەكاانی ساەئەما  ەیە، 

نی ساەئەما    ەکا ۆاركەی کر چا دشاانانە ە   پێئاساەكرد
، بە کااای ەە ئە ە  پەیوەنااا   كاااردك ئە  رەرە ەنە  كە بە

ە ە  ەیە،  ە  دەڵاااااااێ  ایەنە بە چاااااااا    شوشااااااانئ
پەشەسااااریەەكە ، كە بەمەش پێئاساااە  چەناااای  رەرە ە  

 پەیوەست بەكامێرە   پر سە  در سنەردنی فتە  دەگروك .
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 بەرە ردكەی دێرە لەنێوەن 
 سەسنبی سەئەما  دیژەناڵ   سەئەما  كالسەل

، داڵی بەرە ردكار  اەلەنێوەن سەئەما  كالسەل   دیژەناڵ
چەنااا داااڵێەی ە   ئااێبە لێاارەدە  ە ڵاااەدەی  بر ر  ەیە، 

 سەرەكی ئە  بەرە ردە و  ن بتەیئە ە:

 نیەكە : لەساااەئەما  كالساااەەاە، فەتبااای داااامی نێگااااکە
گارەنە، بە ۆرركال كاردەكااکە بەكاردكت   ناردەكە  ر ر 

دەبێاات ر ر  اەۆە  فااەتبەكە، لەكاااکی كاركردنەااوسااەر باا
ێاات، بااریە   نەچکاگااادەربە  كە كەمنااری  فاارك  بە فەاائ

دەر ێاائەر   بەر ەمهێاائەرەن دەبێاات لەسااەرەکا ە بااەەن  
  چەنا بەكرە  نێگاکەڵی دە كت،  ەر ە اا ەفەتبەكە نەیە

دەبێاات لەكاااکی گوەساانئە ە   دسنئەسااەر كااامێرەدە باااش 
ە كات، چاونەە چا دكر  بەركت کا کەشاەی دارر  بەر نەك

د ە  کە ە باو نە،  .یەكسەر دەسوکێت   بێەەلال دەبێات
ن شێوە دەبێات پاركەگاار  بەركات کاا دەگەیەناركنە بە ەما

کاقەگە، ئە ە ساەرەوە  قەباارە   قورساایەەكە  كەوەناگە 
بر فەتبێەی سەئەمایی دركژ سەدەن بەكرە  بوكت، بێگومان 

ەكی گە رە  دەبێااات بااار گوەسااانئە ە   ەئەمەش بارسااانای
 پاركەگار  كردنی ئاسان نەەە. 

کە ە  پاێچە ەنەیە، كارەكاان  اەبە   لەسەئەما  دیژەناڵەا
چونەە دود  كامێرەكە سەرۆە   كائە   دەنات لە اردكەااە 
کرمار دەكاە، كە دەکوەنرێ د ە  کە ە كردنی كار  و ێەنە 
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بە ئاساانی   بەماا ەیەكی كە  بخااركنە ساەر ا  کرپێاال، 
دەبێاات باار كاااركردن، دە  ەمااان  ااارد ۆاااركەی کاار ئامااا

ن ر ر اەبێگوماااان  اردەكاااان  ە  بارسااانایی   قورساااای
 ەااانۆێگەی اەلەگەرفاناا تساائو ردەرە   کەنااانەە دەکوەنركاا

بەاركنە ە، ساەبارەە بە ناردە، ناگااکە پاارە  کەنااانەە 
گوەساانئە ە  فەتباای نێگاااکەن، ئە ە سااەرەوە  پاركەگااار  

 كردنەان ئاسانە   بر گوەسنئە ەش  ەچی کێئاچا.

    مرنناااااااێە ە بەرە ردكەااااااای گە رە  ەیە ود  ە : لە
ا  كالساااەل   ساااەئەما  دیژەنااااڵی، لەنێاااوەن ساااەئەم

دەگەنە  و ڵەفااانلەسااەئەما  كالسااەەاە كاکێاال سااەرۆە  
کاقەگە  کاای ەە، دەبێات بەشاێوەیەكی بااش بیااركەرك ، 

چا  بەارك ، د ە     ركئە ەرد ەکر دەبێت نێگاکەڵەكان بش
ئە ە  كە ئە  پر سااەیە پااارەیەكی ر ر  دە كاات، ئەئژااا 

ێ  ر  مرنناااێ باار  كركاات   دەگااوەرركئە ە بااردە ئامااادە
  چااافتردنی وەناات. ەبەردەساانی ماارننێر   د ەکاار باار یەف

بە   مرنناااااااێ  دیژەناااااااڵی کەنهااااااا بە دەبەئتردناااااای 
ارەفان ئەنژاا  بااركت، فرمیەرکەركتی کای ەە دەکوەنرێ ف

 كاار  کااای ەکی مرنناااێ. لێاارە ەیە كە  ساارفت ەڵاا ەکە بە
 ە ە.دەڵێ  سەئەما  دیژەناڵی  ەر بە کەنها كامێرە ناگركن

سێەە : ایەنێەی کر  ۆەاكار  لەنێوەن فەتبی دیژەنااڵی   
فەتباای دیژەناااڵی   ەکااوەنەدفەتباای نێگاااکەن، ئە ەیە كە

ەكە دەنە  کار  ڵەمان وەنات   دەنگای كارپەە ئررۆەئاابە 
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لەبەر بگااریئە ە، بااا ئە ە  لە كااوەلێنی دەبەركاات،  ەکە 
ەە لەبەر گەااااارە ەكە  ەكاااااو دااااار  ی ەماااااو  رەنەاااااار

ئاسانی     ە،  ەر ە ا ئە  پر سەیەش  ە  بەدەگوەرركئە
نااردەكە  ۆێ ەۆااا  كاااکێەی كە    کێچااونی كەماای  ە  بە

گروكااات بااار چەناااای  فررمااااکی كااات بردەكركااات   دەکوەن
بە   كرپەەردنی فەتبی نێگاکەن بر  ەر كارپەە   .دیژەناڵ

بکكل كوەڵێنی لەدەسات دەدەە،  ەکە قەە كارپەەكە  ەماان 
ەكەە نااادەکا،  ەر ە ااا پااارە  وەناات   دەنگاای ئررۆەئااال

ر ر  گەرەكە   بەئاسااااانە، كاااارپی ناكركاااات دەبێاااات 
لەکاقەگەدە ئەنژا  باركت، بە   فەتبای دیژەنااڵی بەچەناا 
ئامێركل دەکوەنە  كارەكە ئەنژا  بااەی ، لێارەدە دێرەیای 

 بک  کێچو ن  ەر بەرە رد نافركت.

چااوەرە : د ە  ئە ە  بەرە رد   ۆەاكااار  نێااوەن سەساانبی 
یەن فەت    كاامێرە  السەل   سەسنبی دیژەناڵبان كرد لەاك

 ئژا دكەئە سەر پەدشەردنی فەتبەكە.ەمرنناێە ە، ئ

 وكااگە چەنااای  بە دەکااوەنرێ  ەناااڵیسااەئەما  دیژفەتباای 
گە  ماانگە دەسانەردەكانە ە وك  ە  ناردن لەبگوەرركنە ە، 

 كە بە ر  شەپرلی ئەلەنر نی ئەنژاا  دەدركات، یاادود لە
ئاساااانی   لەماااا ەیەكی ئەئنەرنێااانە ە كە ر ر بەكاااگە  و

 ، یاان لە وكای  ااردنێردركاتكورکاە بر د  رکری  شاوك  دە
     بچاااو كەقەباااارەفە كە ،یە ە دەبێااات DVDدیسااال   

دەبێات  اەدەکوەنركت بگوەرركئە ە. بە   لە سەسنبی كالساەە
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ر  فاەتبەكە ۆااركەی کار كارپی بەاركنە ە   ئەئژاا ەسەرلەب
ر رە ە وە ەنە بەركااات، ئەمەش كااااە   بە ەسااانەاریەكی 
 ەكی ر ر  دە كت.ەپارە  پاركەگاری

ێەای بااش لەكاار  ڵی كە ئەماک  و یی ساەئەماێدپێئژە : ف
دە دەبەئاااا، لەسەسااانبی دیژەناڵااااە گرنگەەكااای ساااەئەما

لەرەدەبەدەر   ەیە، چونەە لەركاگە  كرمیەارکەر   چەناا 
ت دەکااوەنە  ئە  دیبەنااانە در ساا ە ەپر گرەمێەاای کااای ەک

بەەی  كە بەشێوە  ئاسایی پێبان در ست ناكرك ، یاادود 
لەدر سااانەردنەاە پاااارەیەكی ر ر  کێااااەچێت. یاااان ئەگەر 

شارکەكاناە دەکوەنركات  لەیەفاەنی ە   ەبو  لەەكەموكووی
كااگە  سەساانبی و چااارە  باار بااا رركنە ە، كە ئێساانا لە

ژاا  دیژەناڵە ە دەیان   ساەدەن كاار  سەرساوو ێئەر ئەن
نەپەساااا لەبەرەمااا ەر  ە لەبەااائەر دەكااااە بكە ،دەدركااا 

دیبەنەكاناە. ئەمانە   بەكار ێئاانی چەناای  کەكئەەای کار 
كەكار ئاسانی دەكەن بر گەیانانی مەبەسنەكان   چەر كای 

 فەتبەكە.

 ەی لیی ساااەئەمادااائەگەرچااای لە سەسااانبی كالساااەەاە فێ
وە، بە   بەكار ێئاانی ئاساان ەبرد  دە و ڵی باشای بەئەاو

 پارەیەكی ر ر  کێ چێت. نەەە   وەنگە

: لە سەساانبی دیژەناڵەاااە، لەكاااکی  كئەگرکئاااە شەشااە 
دەکااوەنە  وەساانە در ئە  دیبەنااانە ب ەئااە  كە  كئەمااان 

 ە   كئەگەااارە ە ،  ەکە کەنهاااا بەگێاااکەنە ە  ئەنگرکاااو 
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ناااکوەنە   اەبە   لە سەساانبی كالسااەە .لەنااا  كااامێرەكەدە
ێات چاونەە دەب ،وەسنە در دیابەنە  كئەگەرە ەكاان ب ەئاە 

ركنە ە   چا  بەركت ئەئژاا رفەتبەكە ب ركنە ابرەکرر   بش
، ئەمە كااە   پاارەیەكی بر ئە  شوكئە  دەکە كات بەئركت

 ر ر  دە كت.

ب بر نێو كار  animationفە کە :  اکئە نا ە   ونەر   
بدە post-productionفەتبسااار ، بەکااای ەکی لەقرنااامی  

ەر   بەر ەمهێئەرەكاان بار كارئاسانەەكی باشە بار دەر ێائ
 انەاگرکئەئك در سنەردنی ئە  شارە   دیبەناانە  كە  ە  

 ە  نااااکوەنرك  در سااات بەركااات، ئێسااانا ئە     ساااەدنە
ەكی کە ە   لەكااار  فەتبساااریاە  ەیە، ە ااونەرە بەشاااەری

بەۆرركاال ئاسااان نەااەە لێەژەاااكردنە ە  ئە  دیبەنااانە  
دیبەنااانە  كەبە ئەنەبەیشاا  در ساات دەكاارك ، لەگەڵ ئە  

 ەقەواااە ، دیاااارە ئە  و ڵەش لە   ە ەکلركێەشااائەكانەان 
 .ەسنبی دیژەناڵاە بەرۆەسنە دەبێتس
 

 سەئەما  دیژەناڵی   سەئەما  كالسەل
نە  كە یاااابێگوماااان لەنێاااوەن ئە  دەر ێااائەر   كرمیانەا

بەسەساانبی دیژەناااڵی   سەساانبی كالسااەل كااار دەكەن، 
نێااو ئە  شااەوەدە شااەوكەی بەردە ە  لە ئااارەدەیە، دەشااا لە

ما  بە  ەرد   ایاان بااەی ، چارن..  ئە ەنە  پەیاکە   



 کەریمۆک 

121    

 

لە سەسااانبی دیژەنااااڵی دەكەن، پێەاااانوەیە كااااركردن بە  
سەسااانبە  ە  لەو    کێچاااو نە ە  ە  لەو    كااااە   
ئاساااانی كااااركردنە ە لە سەسااانبی كالساااەەی باشااانرە. 
 ەر ە ااا ایەنگرەناای سااەئەما  كالسااەەە، لە ەدە وەساات 

كە لەگەڵ ئە ە  ئە  سەسااااااااانبە کێچاااااااااو ن   دەكەن 
مانا  بونێەی ر ر   كاکێەی ر ر  دە كت، بە   کا ئێسانا 

ینوەنەااااوە لەو    كااااوەلێنەە ە سااااەئەما  دیژەناااااڵی نە
كالسااەل بەاااە،  ەر ە ااا دەڵااێ :  كێی سەساانبیکپێشاا 

شاای دیژەناااڵی بە  ێمااارە پێااوەنەیەە  كە سااەرکاپا  وشر
ریگەر  ر ر  بەسااەر ماڵەكااانی دەگەاار كاارد  ە، كەچاای كااا

كاااامێرە  ساااەئەمایەە ە نەباااو ە. لەگەڵ ئە ەدە سەسااانبی 
دیژەناااڵی لە گااروەنێەی بەردە ەماااەیە   بەردە ە  كااامێرە  
کارە دەداکە بەردەسات فەتبساارەن، بە   مشانومکكەی ر ر 

. انكە کائە ە لێەا  ریاان د ەاان ەیە لەبارە  بەكار ێئانە
بەدیژەنااڵ در سات  مت ب دەڵێ  فەتبێل53یارەنی سەسنبی  

متا  در سات  53بەركت، قەە کامی ئە  فاەتبە ناادەە كە بە
كرە ە. لە اشە ە دیژەناڵخوەرەن دەڵێ ، با رر  دیژەناڵ 
  ەڵەەرد  ە   ببانە ێ   نەمانە ێ ئایئاە بر دیژەناڵە..!

لەساااەرەکا ە باسااای ۆاااررج لركاسااای بەر ەمهێااائەر   
امێرە  دەر ێاائەر  ئەمریەەبااان كاارد كە چاارن سەساانبی كاا

دیژەنااااڵی لە فەتبااای ۆەنگااای ئەسااانێرەن بەكار ێئاااا ە   
ئەمەش بااو ە وەچشااەێئی ئە  بااوەرە   کەماای ئە  کرسااە  
وە ەناااە ە كە دیژەناااڵ لە کوەنایاااە  ەیە  كاائە  و  ن   
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ۆااوەن بخاااکەو  ،  ەر ە ااا د ەکاار  ساانەڵ  ساایەت ێرگب   
چەنای  دەر ێئەر  کر و  یان لە دیژەناڵ كرد، بەشاێەەان 

   ەبە کە ە   پشااانەان لە سەسااانبی کەقتەاااا  كااارد  ەر 
 با ەشەان بر ئە  سەسنبە كردە ە. 

لە فرنسا ئە  كااکە  فرنساوە کر فاو ئاارەر    دار  بار 
كە، بک ەیاان بەكار ێئانی سەسنبی دیژەناڵ وەگەیانا ر ر 

ەبەسانی ر  سەئەما  فرنسی ر ر مەپێئەكرد، کر فو  شاع
ما لەێكر دەسنی چەنا   سەئە ابو  ئە  سەسنبە بەكاربهێئ

ە ە ب ێاانە  اای  ەمااو ەن    ەر ەەئاافكەسااێەی دااا ەن کە
كەسااێل بەە كاات فااەت  در ساات بەاااە ئە  دەرفەکە  باار 

كردناای دە ڵەکاای دیبااوكرەکی ر  بێاات،  ەکە بەرقەرەەفەرە 
دەگرکئی سەئەما. ما لەۆێی دیەناکرر    دەست بەسەرسەئە

ی بە ئە  لێتچوەنااانە  دە ڵەکاای دیتناااکرر    دیبااوفرەک
سەساانبی دیژەناااڵ   فالسااەل کە ە  لە ۆێاای داار  دەیە، 

تاااە  اای ێمتاا ، لە  ەر   ک53ئەما  فالسااەل چااونتە سااە
نود ەیەک لە سەئەمافارەنە    ەر ئە ەن دەکوەن  فاار بە  
سەسنبە بتەن،  اکئەنا ە ە  فەساانی کاری، دەبێات  ەر 

لە  سااەردەمە  بااارەو   بە وەرەمەنااا  ئە ەن بێاات، بە  
   ،ئامێرەفان بە ئاسانی   بە ر  یی باڵ دەبائە ە ە فەدئارەد

د نەااا بێاات دەکااوەنا دەساانی  ەمااو  کافێاال لە  ەر فااوكی 
 .بگاە بەسەسنبی دیژەناڵ
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لە  کی ئێرەنە، كە ەر ر   با ەشەان بر  ونەر  سەئەما 
كردە ە، لە  بوەرەدە بو ن بە داا ەن ساەرمایەكی گە رە، 

ساااانبی كالسااااەەی د ە  ئە ە  چەنااااای  فەتبەااااان بە سە
بەر ەمهێئا   لەچەنای  فێسنەڵاڵی نێاودە ڵەکی ئاماادەیی 
بەرچا یان  ەبو ، ئە ەنە، وكگەیاان بار دیژەنااڵ دارش 
كاارد   چەنااا دەر ێئەركاال ئە  سەساانبەیان کاااقەەردە ە، 
لە ەنە "عەباسااای كەار سااانەمی" بەشاااێەی فەتبااای کاااامی 
گێالساای بە  سەساانبە  كئەگاارە، د ەکاار  ەر ئە  فااەتبە 

 شنە گە رە فێسنەڵاڵی ۆەهانی  كانب. گەی

 ەر ە ااا دەربااارە  وە شاای سااەئەما لە ئەفوانساانان   
كاریگەر  دیژەناڵ بەساەر ئە  ۆاو نە ە ساەئەمایە  لە  
  کەدە  ەیە، پرساااااااااەاریان لە  ساااااااااەدیقی بەرمە ب 
دەر ێئەر  فەتبی  ئوسامەب كرد، لە ە ماە گو کی:  ئە ە  

شاای دیژەناااڵی ورد شرمەكی سااەئەما  ئەفوانساانانی كااكاار
بااو ، چااونەە دەبەئەردناای یە  كااامێرە  دیژەناااڵی   یە  
كرمیەاارکەر یارمەکەاااەرە باار  ەر كەسااێل بااەە ێ فااەت  

فەتبای دركاژ لەئەفوانسانان  ٢3در ست بەاە، لە سااڵێەاە 
كە بەسەساانبی دیژەناااڵی كااار كاارە بااو  در ساانەرە، ئە  

ە   ێمارەیەش لەو    چەناەیەکەە ە ئێژگار باش باو ، ب
 . ەیەب و    چرنایەکەە ە گرفنی ر رمانلە

ەی پک لەكێشبەكێش    نائارەمی  ە  ئەفوانسنان، ێلە  ک
كە  ێشنا سەئەما پایەیەكی بە ێە  نەەە، كەچی سەسانبی 
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دەردەكە كاااات  بدەبەرمە  دیژەناااااڵ  ە  لە قسااااەكانی 
و ڵێەااای گرنگااای  ەیە، لێااارە ە برماااان دەردەكە كااات كە 

باااار   کێاااال فە  اە  دیژەناڵاااا اکئەنااااا ە ە  كااااامێرە
مێژ  یەكاای دركااژ  سااەئەمایی نەااەە   و ڵێتاای بەرچااا  

پێشاااچونی  دەگێکكااات   چااارن فااااریگەر دەبێااات لەبەرە
سااااەئەما، چااااونەە دیژەناااااڵ شااااەپرلێل   و  كاااااركەی 
ۆەهانگەر   ەیە   لەگەڵ پێشەە کئەكانی کەكئەلرێیاا و ێ 

  ێ ئە ی، با دەست دەبێت.و بە

نێوەن سەسانبی كالساەل   سەسانبی دیارکری  ۆەاكار  لە
  ەدیژەناااڵ بااک  کێچااو نە، دەشااا بە ۆاارركەی کاار بدێاا

دیارکری  دااڵ كە سەسانبی دیژەنااڵ متبالنێای پاا دەكااە 
بەرەماا ەر سەساانبی کەقتەااا    کااا ئێسااناش لە  كێ ااکكێەە 
سااااەركە کو  بااااو ە، كەماااای ئە  کێچااااو نەیەکی، لە  

ڵااا: بارەشااە ە "ریاال مەاااڵومی"  كئەگاار  سااەئەمایی دە
"دەرۆی كاركردنبان لە فەتبی  ۆەنگی ئەسانێرەنبدە کەنهاا 

ب  ەرەر د ار بااو ە، بە   ئەگەر بە كااامێرە  كالسااەەی 9٢ 
ب  ەرەر ١00گەرەبااو ەیە کێچااو نەكە  دەگەیشاانە    ب كاائە

د ار". دیااارە ئە  وكااژەیە  ەر بەرە رد ناكركاات، ئەمەش 
  ەەفاااكنەر  بە ێااە  دیژەناااڵە   پێشەە کئەشاای  ەر بە 

لەگەڵ ئە ە  دیژەنااااڵ د نەاااایەكی فااارە ەنە لە  بەنااااە،
  مەئەااااویە، ئەگەر یە    ەرەنساااات    ەمااااو   پر گاااار

ساااااێنەئت  ەڵە  کێااااااە بتركااااات ئەنژاااااامی درەپااااای 
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متا  کەكئەەای مەنەاوكتە   53لێاەكە كنە ە، بە   كامێرە  
 لە ێكر دەسنی بەفاربەرەفانەاەیە.

ا  ساەئەما ە بەبک ە   ەناێ فەتبسار  فاورد، لەساەرەک 
کامی در  لەدەست نەدە ە، مانەمەد  نکەا ەکا ئەمک  نێگ

ۆااانر   كئەگاار دەڵااا:  سااەئەما    کااانی پێشااەە کو  بە 
ئێسااانا ەەكی ر رە ە نەیەااای دیژەنااااڵ دەكە ن، کایئاگاااا

متاا ،  ەیە دەڵااا 53رە  ێ  فااام10دیژەناااڵ گەیشاانرکە  
ەسااانەاە دیژەنااااڵ دەمەکااای ساااەئەما  فەقەااار و ، لە10 

کانی رەنگە   ەر فاەت  بەكااردە ێئ .    چونەە لە دەكاە،
متااا  کرساااەان لاااا 10متااا    53ئەگەرچااای كرمیانەاكاااانی 

 ئە  سەسانبە دەنەشنو ە، بە ە  لە چەناا سااڵی دە ااکو 
ەیە كار  پا نەكركت، بە   بەدیا  م  کەمەنی فاەت  لە ەن

 .کا پانەە ساڵی کری، بخایەنێت

 بpost-production  بە  كامێرە دیژەناڵەاانە لەفارفردن 
ب postproductionمتاا  لە  53كاااركەی ئاسااا نەااەە. بە   

ب   color correctionدەكە   لەساەر   دەدەنەشای   وكال
 53كوەلێنی فولە ۆێگە  گفنوگر نەەە ، دەپرس  ئایا کاامی 

دەڵاێ  نەدێار، چاونەە ساەئەما   مت   ە  کاامی دیژەنااڵە
متبااااە  ەیە 53 ە  لەبcontrast ەکە فركبااای گە رە، ئە   

ب ەئااە . ئەگەرچاای  ناااکوەنە  ئە  كرننرەساانە لە دیژەناااڵ
متا  بێات، بە   53 ێ  ە ڵاەدەە نەیەای و دیژەناڵ و ێ بە

 مت   ەر مەلەەە   لەسەر عەرش ما ەب.53کا ئێسنا 
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 بREDEPICكاااامێرە  دیژەنااااڵی پێشاااەە کو  ئێسااانا   
  arrialexa)ە   لە  د ەیانەشااااااااااااااە فاااااااااااااامێرە  یب

ب دوەساااااااااانەتی ر ر     CANON5Dی  فرکاااااااااارگرەف
 لە ە بەردە ە  لەباااااوەر  ، ۆاااااگەفاااااایە ەلەساااااەر  اکە

 ی ئە ڵدەفركاااات، ئێساااانا فە سااااەرقا ئااااانێدە فااااامێردە 
نااااا   فااااامێرەیەفی نااااوێ بەچەنااااا باسااااە ، باساااای 

 BLACKMAJIC,EOSC100-EOSC500اااااااااااکرکە ب 
گااروێ، دڵئەااا   ەکااا ئە  فنێاا ە چااا    باڵ دەفااركنە ە 

ەناااااااڵ فااااااامێرە  کااااااارەکر دەدەنە فرمیانەافااااااانی دیژ
ە ە، باااریە بە دیاااا  مااا  د نەاااا  ئایئااااە د نەاااا  وباااارە

 !...ە ەساریڵە بە  ەمو  پێاە یسنەەفانی فەتبدیژەنا
 

 

 سود لە  سەرچا ەنە  ەرگەرە ە:
قاعاە ەلواال ، ەلشارق  ەفال  ەلسەئبا ەلرقبەة ک ث ع ر ەلفضاء ننو -

 ەا سط.
 ەنقاله سەئبا  دیژەنا . -
 .اە ەنوگریانە  لە گەڵ فەتبسارەن سارمفئە  گ-
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