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ئەو چیرۆكەی 
بەقوربانی فۆرم كرا
خوێندنەوەیەك بۆ فیلمی 
)سرتە لەگەڵ با(
فەرزین كەریم

»سرتە لەگەڵ با« ئەم ناو و نیشانە بەپێچوپەنایەی فیلم، خۆی لەخۆیدا 
ئەدرێسە بۆ خوێندنەوەی. لەشیكردنەوەی واتایەكەیدا، دەشێت هەم بخرێتە 
ن���او بازنەی واقیع و دەكرێتیش بڕواتە جیهانی خەیاڵ و فەنتازیاش���ەوە. 
یەكەم فیلمی بڵندی دەرهێنەر )ش���ەهرام عەلیدی(یە كەبەشداری لقێكی 
شەست و دووەمین میهرەجانی )كان(ی سینەمایی، یابەواتایەكیتر روونتر 

بەشی هەفتەی رەخنەگرانی كردووە و سێ خەاڵتی وەرگرتووە.
بیرۆكەی فیلمەكە باسی پیاوێكی بەسااڵچوو دەكات كەلەگەرمەی پرۆسەی 

قڕكردنی خەڵكی كوردس���تان بەهۆی ریكۆردەرێك���ەوە دەنگی خەڵك بۆ ئەو 
كەس���وكارانەیان كەلێیان دوورن تۆمار دەكات، دواتر وەك تەتەرێك دەنگەكە 

دەگواستەوە بۆ وەرگرەكان...
وەك���و یەكەم كاری زۆر لەدەرهێنەران كەدەخوازن زۆر لەهزر و بۆچونەكانیان 
بئاخن���ە ناو یەكەم ئەزموونی گەورەیان، ئەم فیلمەش بووەتە ئەو هەگبەیەی 
كەپڕە لەتووشەی هەڵێنجراو لەناو هزری نووسەرەكەیدا )كەخودی دەرهێنەرە(
و رەنگدانەوەی واقیعێكە كەبەس���ەر خ���ۆی و گەلەكەیدا هاتووە. لەفیلمەكەدا 
هەوڵ���دراوە چ لەچیرۆك���ی س���ەرەكی فیل���م و چ ل���ەرووداوە الوەكی و لق و 
پۆپەكانی چیرۆكەكەدا، باس���ی زۆر لەو كارەس���اتانە بكرێت كەلە هزری نەك 
تەنیا دەرهێنەر بەڵكو هەر تاكێكی دڵس���ۆزی گەلی كوردس���تاندا چەسپاوە. 
بۆیەشە هەگبەكە باسی ئەنفال و شەڕی دژی رژێم و شەڕی براكوژی و سنوری 
دەستكرد و مێژووی نەنوس���راو. تاد تێدایە. هەموو ئەم بیۆگرافیەی گەلێكی 
خێ���ر لەخۆنەدیویش لەوانەیە گونجاندنیان بەبارتەقای فیلمێكی 79 خولەكیدا 
نەكرێت. بەاڵم كەدیمەنی یەكەمی فیلم، بەپڕبوونی جامێكی ش���ەراب دەست 
پێ���دەكات و دواتریش لێیدەڕژێت، لەوانەیە ئ���ەوە هێما بێت بۆ مكوڕبوون و 
سنور بەزاندن لەبینینی پانۆڕامایەك لەو كارەساتانەی بەسەر گەلێك هاتووە 

كەتووشی قەهری زەمانە و مرۆڤانە بووە.
فیلمەكە ویس���توویەتی بەپشت بەستن بەخس���تنەڕووی دۆخ و هێماو دیمەنی 
دژ بەی���ەك، هەوڵبدات كەپەیامەكانی خ���ۆی بگوازێتەوە، هەرچۆن لەزۆربەی 

دیمەن���ەكان لەرووی چوارچێوە و ناوەڕۆكەكانی���ان، تابلۆو كەڤاڵی زۆر جوان 
خوڵقێندراوە، بەتایبەتیش كەفیلمەكە زۆرتر بەرەو )فیلمێكی جادە( دەڕوات 
و لەڕێگادا بێبەش نەبووە لەدیمەنە جوانەكانی كوردس���تان بەهۆی وێناكردنی 
لەفیلمی س���وپەر 35ملم و لەچوارچێوەی سكۆپدا، تا لەرێگادا چیرۆكەكەش 
لەرەوتی خۆیدا بەردەوام بێت. بەاڵم ناوەڕۆكی ئەم تابلۆ جوانانە بەپێچەوانەی 
رواڵەتەكانیان خەماوی و ماتەمینین. نمونەی بەرچاوی ئەمەش دیمەنی هاتنی 
ژنە رەشپۆشەكانی كەس���وكاری ئەنفالكراوەكانە بۆ ناو فەزایەكی ستاتیكیدا، 

كەلەهەمان كاتیشدا نزیك دەبێتەوە لەفەزای سینەمایەكی شاعیرانەدا.
لەڕووی دژ بەیەكی دیمەنەكانیش ئاماژە دەكەم بۆ سكانس���ی زەماوەند كەلە 
چوارچێوەی بازنەیەكی هونەرییانەدا خراوەتە روو، بەاڵم لەسكانسی دوابەدوایدا 

تێكشكانی بازنەكە و گۆڕەپانێكی كوشتارگەی خەڵكەكە دەبینین.
ئەم دژ بەیەكیە تەنانەت لەس���وود وەرگرتن لەكەرەستە و هێماكانیشدا خۆی 
دەبینێت���ەوە هەر چۆن پاڵەوان���ی فیلمەكەو چیرۆكەك���ە لەنواندنی )عومەر 
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چاوشین( لەو دیمەنەی كەبەئوتومبێلەكەی بەرەو زەماوەند دەڕوات، كەدەگاتە 
الی كاروانێكی ئوتومبێلە س���ەربازییەكانی رژێم لەبەر بەرژەوەندی مارش���ی 
س���ەربازی لێدەدات، بەاڵم كەلەالیانەوە تێپەڕ دەبێت خێرا كاسێتە دەنگیەكە 

بەگۆرانیەكی شاد دەگۆڕێت.
ئ���ەوەی كەپتر ئەم دژ بەیەكی���ەی ناو فیلمەكە بارز و بەرجەس���تە دەكات، 
بەتەواوەتی خۆنەبەس���تنەوەیە بە)واقیع(یان بەپێچەوانەك���ەی )ناواقیع(ە، 
بەدرێژایی فیلمەكەدا. لەهەندێك بەشدا، هێڵی گشتی گێڕانەوەی بیۆگرافی ئەم 
گەلەو گواستنەوەی بەشەكانی پانۆڕامای كارەساتەكان، تەواو واقیعین. بەاڵم 
كەنزیك دەبێتەوە لەزمانی دەربڕین بەڕێگای هێماكانەوە، بەرەو سینەمایەكی 
نائاس���ایی و سوریال دەڕوات. بۆ وێنەش، دیمەنی سوریالیستی لەسێدارەدانی 
رادیۆیەكان لەسەر دارێكی گەورە. ئەو رادیۆیانەی لەواقیعدا نیشانەن بۆ ژیان 
و ئ���ازادی و راگەیاندن و گەیاندنی دەنگی حەقخ���وازی گەلێكی خەباتگێڕ و 

لەهەمانكاتدا خێر لەخۆ نەدیو.
بەكارهێنانی ئەم دژ بەیەكیە تەنانەت لەهەندێك ش���وێندا بووەتە هۆی ئەوەی 
كەدەن���گ لەبەرامب���ەر رەنگ ی���ان ئاوێتەیەكی رەنگ و دەن���گ بەراوردكاری 
بخوڵقێنێ���ت. بەتایبەتی���ش، لەو دیمەنان���ەی كەدەنگی پرخ���ەی خەو دێت 
كەهەندێ���ك جار لەزمانی تەنز نزیك دەبێت���ەوە. لەوانەش دیمەنی گێڕانەوەی 
مێژووی كورد لەدیمەنێكی تارادەیەك ش���انۆیی، بەڕێگای پیرەژنێكی گۆچان 
بەدەس���ت لەپش���ت پەردەیەكی س���پی لەناو دیوەخانەیەكدا. لەو دیمەنەدا، 

وێڕای ئەوەی كەباس���ی مێژووی راس���تەقینەمان دەكرێت، بەاڵم لەباكگراوندا 
دەنگی پرخەی خەو دەبیس���ترێت كە ئاماژەیە بۆ ئەوەی مێژووی ئێمە لەسەر 
زارەكیەوە تێپەڕ ناكات و كەمتر نووسراوەتەوە و گرنگی پێدراوەیان لەدیمەنی 
بەكۆمەڵكوژی خەڵك كەنایلۆنیان پێدا دراوە، دیسان پرخەی خەو زاڵە بەسەر 
فەزایەكدا، وەكو ئەوە پێمان بڵێت ئەم كەس���ە كوژراوانە چوونەتە ناو خەوی 

ئەبەدییەوە!
هەندێك جاریش ئەم دژ بەیەكیە لەناو خودی دیالۆگەكان كەخاڵی زۆر بەهێزی 
فیلمەكەن و لەالیەن )جەبار جەمال غەریب(ی نووس���ەرەوە نووسراونەتەوە، 
ب���ەدی دەكرێت. هەر دیس���ان لەدیمەن���ی دیوەخانەو پیرەژن���ی حەقایەتبێژ 
دەبیس���تین كە: )مەغۆل و ئەس���كەندەر و تورك و عارەب و خەڵكانی دیكە 
بەردەوام هێرش���یان بۆ سەر كوردستان هێناوە و ویستوویانە بیمرێنن، بەاڵم 
كورد لەبری ئەم چەندە قەت هێرشی نەكردووەتە سەر هیچ گەلێك و جیرانێكی 
و بەردەوام لەدوای هەر هێرش���ێك خەریكی دووب���ارە ئاوەدانكردنەوە بووە. 

بەردەوام بەدوای نەمریدا گەڕاوە.
لەهەڵس���وكەوتی كاراكتەری تەتەری دەنگی���ش لەفیلمەكەدا، دووبارە ئەم دژ 
بەیەكیە دەبینین: لەسەرەتا تاپێش كۆتایی فیلمەكە، ئەم تەتەرە خۆبەخشە. 
وێڕای ئەوەی كەخۆش���ی كوڕەكەی كوژراوە، بەاڵم بەوزەوە ئەم كارە قورسە 
رادەپەڕێنێ���ت، چونك���ە ماڵێكی هەبوو كەتیایدا كەس���ێك، هاوس���ەرەكەی، 
لەنواندنی )مری���ەم بووبانی( چاوەڕێی دەكرد. ب���ەاڵم لەكۆتایدا كەدەبینێت 
ماڵەكەی و هاوس���ەرەكەی تێچونە، دەس���ت بەگریان دەكات و بەتاڵ دەبێت 

لەوزەو خۆشی دەبێتە وەرگر و بەكارهێنەری رادیۆ.
بەگش���تی دەتوانی���ن بێژین، »س���رتە لەگەڵ با« فیلمێكە هەموو گۆش���ە و 
پێكهاتەكانی لەس���ەر بناغەی دژبەیەك���ی داندراوە. تەنانەت لەهاوكێش���ەی 
)چیرۆك+فۆڕم( كەدووانەی پێكهێنەری س���ەرەكی هەر فیلمێكن، ئەم چەندە 
دەبیندرێت، بۆیەش هەس���ت دەكرێت چیرۆك بە قوربانی فۆرم كراوە. ئەگەر 
تەنیا لەم چەندەدا، بەش���ێك لەو گرنگیەی بەفۆڕم دراوە، بەچیرۆك و هێڵی 

درامی درابایە، فیلمەكە دەبوو بەشتێكی دیكە!.
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نیوەی مانگ و 
گوزارشتی مردن
عەدنان عوسمان 
لەگەڵ هەڵگیرس���انی شۆڕش���ی ئیسالمی لە ئێران لە س���اڵی 1979 كۆمەڵێك 
كۆت و زنجیر بۆ مرۆڤەكانی ئەو واڵتە بوون بە یاس���ای ناماقوڵ و نەویستراو، 
بەندكردنی ئافرەت و رێگەگرتن لە ممارەس���ە مرۆییەكان و مافە سروشتیەكانی 
بۆتە دیارترین یاس���اكانی شۆرشی ئیسالمی كە بە زۆرداری بەسەر هاواڵتیانی 

ئەو واڵتە سەپێندراوە.
قەدەغەكردنی ئافرەت لە كاری هونەری و گۆرانی گوتن بۆتە سیمایەكی ناشرین 
و رەنگدانەوەی قێزەوەنی لێ كەوتۆتەوە، ئافرەت تەنها بۆی هەیە لەو شوێنانە 

گۆرانی بڵێ كە ئامادەبوانی تەنها ئافرەت بن.
وەك بینیمان فیلمی )نیوە مانگ( بە هێمنی و گێڕانەوەیەكی سینەمایی بەرز، 
باس لەو خاڵە هەس���تیار و ترس���ناكە دەكات، هەربۆیە وەك بەهمەن قوبادی 

دەڵێت: )نیشاندانی ئەو فیلمە لە تەواوی ئێران قەدەغە كرا(.

دوای روخان���ی رژێمی س���ەدام لە س���اڵی 2003 مامۆ كە 
موزیكژەنە و شێتی موزیك و گۆرانییە و هەست بە هەموو جوانیەكان دەكات، 
هەمیش���ە لەگەڵ كوڕەكانی هەوڵ دەدەن دڵی كەسانی دیكە خۆش بكەن و لە 

بۆنەو ئاهەنگەكانیان بەشداری بكەن.
مامۆ لە رۆژهەاڵتی كوردس���تان دەیەوێ گروپێك���ی موزیك و گۆرانی رێكبخات 
و بچێتە باش���وری كوردستان لە س���ەر قەاڵتی هەولێر ئاهەنگێك ساز بكات و 

بەشداری خۆشی برا كوردە تازە ئازاد بووەكانی بكات.
بەم ش���ێوەیە پێویس���تی بە گۆرانی بێژێكی ئافرەت دەبێت كە هەستی نزیك 
بێت لە مامۆ و وەك پەرییەك گوزارش���ت لە جوانی و پاكی و دڵسۆزی بكات، 
ب���ەاڵم ئاخۆ ئەم كارەی مامۆ لەالیەن پاس���ەوانی س���نوری ئێران دووچاری چ 
كاردانەوەیەكی نێگەتیڤانە دەبێت، لەوێوە بەدەس���تی پاسداران هەموو ئامێرە 

موزیكیەكانیان دەشكێنرێن و گۆرانی بێژە ئافرەتەكەش ئاشكرا دەبێت.
ب���ەاڵم مامۆ وەك كەس���ێكی نەتەوەیی بڕوا بەهێز بە نەبوونی س���نور و یەك 
پارچەیی كوردستان دەیەوێ لەریگای یەكێك لە گوندەكانی باكوری كوردستان 
بچێتە باشور، لەوێ كچێك رێ نیشاندەری دەبێت كە خاوەن قورگ و دەنگێكی 
زێڕین���ە و دەرهێن���ەر زیرەكانە لەو كچە جوان و دەنگ بەس���ۆزە، وێنەی كچە 
پەریەكمان بۆ دەگێڕێتەوە، ئەو رێنیش���اندەری دەبێت بۆ گەیش���تن بە ئاوات و 
س���ەفەر بۆ باشوری كوردستان...لە هەمان كاتیشدا رێنیشاندەری مامۆ دەبێت 
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بۆ م���ردن، ئەو حاڵەتە رێك لە پارچە موزیك���ی )Requiem ی مۆزارت( 
دەچێ���ت كە زۆر كەس پێیانوایە مۆزارت لەس���اڵی 1791 ئەو پارچە موزیكەی 
تایبەت كردووە بە مەراس���یمی ناشتنی خۆی، بەم شێوەیە بەهمەنی قوبادیش 
موزیك دەكاتە ئاواتێكی جوان و مرۆڤدۆستانە و لەیەكتر گەیشتن، لە هەمانكاتدا 
پێمان دەڵێ كە رۆحی مرۆڤ هەس���ت بە موزیك دەكات و حەزی لە ئاوازی بە 
جۆش���ە و دەتوانێ مرۆڤ راپێچی مردن بكات، كەچی مردن قێزەوەنە بەاڵم بە 
موزیكەوە المانی جوان دەكات، بۆیە كاتێ كە مامۆ خۆی لە نێو گۆڕەكە درێژ 
دەكات گوێی لە دەنگی بەس���ۆزی كچەكە دەبێت حەز دەكات نەیەتە دەرەوە و 

لەوێ گیانی خۆی بسپێرێ.
قوبادی دەڵێ: مامۆ وەك خۆم دەبینم، منیش لەمردن دەترس���م كاتێ بەرێگا 
رێدەك���ەم مردنم لە بیرە كاتێ كاردەكەم هەر لەبیرمە كاتێ كە دەمەوێ بخەوم 

هەر لەبیرمە رقم لێیەتی و شێتی موزیكیشم.
ئ���ەو حاڵەتە رێك لە دەرهێن���ەری بەناوبانگ )ئینگم���ار بێرگمان( زۆر نزیكە 
ئەویش لە زۆربەی فیلمەكانی باس لە مردن دەكات، وەك مۆتەكەیەك وەس���فی 
دەكات ك���ە مرۆڤ هەرچی بكات و چ���ۆن هەوڵبدات مردن رێگەی پێ دەگرێت 
و دەس���ت بەرداری نابێت، لە فیلمی )حەوتەمین مۆر( بێرگمان مردنی كردۆتە 
كارەكتەرێك و ش���ەترەنج لەگەڵ كەس���ایەتی س���ەرەكی ئەو فیلمە دەكات، بە 
بردنەوەی مردن لە یاریەكە، كەسایەتی سەرەكی دەبێت گیانی خۆی ببەخشێ، 

هەر چەندە خۆی لەو كێبڕكێیە دەدزێتەوە، بەاڵم مردن وازی لێ ناهێنێ.
قوبادی لەس���ەر زاری پاڵەوانی فیلمی نیوەی مانگ، پێمان دەڵێ: كە لەس���ێ 
گۆش���ەی باكور و باش���ور و رۆژهەاڵتی كوردس���تان گوندێك هەیە كە 1334 
گۆرانیبێ���ژی ئاف���رەت لە ت���او زۆرداری و نەبوونی ئازادی و سانس���ۆر خۆیان 

حەشارداوە و بە ئازادی دەژین.
لێ���رەدا مەرج نییە كە ئ���ەو روداوە واقیعی بێت ب���ەاڵم تێڕوانینێكی مەجازیە 

دەرهێن���ەر دەیەوێ لە نێو وێنە و چیرۆكی س���ەرنجڕاكێش چەند رس���تەیەكی 
سینەماییمان پێ بڵێ و گوزارشت لە ناخی خۆی بكات، وەك هەموو جارێكیش 
دیمەنی سروش���ت دەبێتە ماستەر و باگراوندی گێڕانەوەی سینەمایی، هەورەها 
س���ەرما و س���ۆڵە و بەفر و هەوراز و نشێوی س���ەخت، خزمەت بە چیرۆك و 
ناوەڕۆك���ی بابەت دەكەن، رەنگ و روناكی. ش���ەو و رۆژ..روناكی سروش���تی 

هەمویان ئەتمۆسفێری فیلمەكە پێكدەهێنن.
مامۆ وەك هەر هونەرمەندێكی راس���تەقینە سۆفیگەریانە دەیەوێ دڵسۆز بێت و 
كارەكانی بەرهەمداربێت و ئەفراندن بكات بەاڵم بەربەس���تەكان ئەوەندە زۆرن 
بۆیە گەیش���تن بە ئامانج ئەس���تەمە و خەونێك���ی دوورە، رەنگە ئەو دوورییە 
ئەوەن���دە بێت ك���ە لەدوای مەرگیش ه���ەر تەواو نەبێت. ی���ان رەنگە قوبادی 

مەبەستی ئەوەبێت تا ئەو رۆژەی دەمرین هیوا و ئاواتەكانمان نایەتە دی. 


