
جيهاني شانؤي دةرهَينةري طةورة تيؤريزانء
خةون لة «ئةكتةر دةَلَيت: بروك) (ثيتةر
ناكات». واتة؛ هةميشة خؤي بينيندا نمايش بؤ
هونةرمةندا نةستي هةستء لة ــر وةرط
ئةوةي رادةطةيةنَيت، خؤي ئامادةبووني
بةو ثةي دةبَيت هونةرمةنديش
وةرطر كة بةرَيت حةقيقةتة
سةرةكيي بنةماي رةطةزو
هونةرييةكةيةتي ــارة ك
بةثَيي ــت ــَي دةب بؤية 
سةردةمةكةيكَيشةى
رامياريء كؤمةآليةتيء
ئابووريء... سايكؤلؤذيء
ئةمةش لةخؤبطرَيت، هتد
كة ناطةيةنَيت ئةوة
دةبَيت هونةرمةند
ئاستي هونةريي كارة
الوازبَيتء هونةرييةكةي
دةستبةردارياليةنيئةفراندن
وةك دةبَيت بةثَيضةوانةوة بَيت،

ضَيذو (اليةني  دةَلَيت: برَيخت
هَيَلَيكدا بطةنة لة اليةني مةعريفة)
سةدةي هةشتاكاني  لة وةرطــر. 
كوردي شانؤي بزاظي ــردوودا راب
سياسييةوة بارودؤخي بةهؤي
ثرشنطدار قؤناغَيكي بــة
لةرووي ئامادةيي دادةنرَيت ض
ئاستي ــةرووي  ل ض  ــرو وةرط
تر واتايةكي بة هونةرييةوة،
بة ــــر وةرط
نَيكي طيا
ء ي ر ستيا هة

ــيء ــت ــارَي ــي ــرس ــةرث ب
كَيشةكاني خــــؤيء ــةوة  ــي ــاري ــي ــوش ه ــةبــة  ل

ثؤزةتيظء هؤكارَيكي ئةمةش دةبينَيتء هونةرييةكاندا كارة
ئةفراندن. كاركردنء زياتر بؤ هونةرمةند لةسةر بوو كاريطةر
دةسةآلتي ضةتري لةذَير ئازاديء راثةِرينء نةوةدةكاني لة كردن
نؤذانء قؤناغي  تــرازانء لَيك  وةرطر  هونةرمةندو كورديدا
شانؤكارو زؤري لةطةأل ثَيكرد دةستي دووركةوتنةوة لةيةك
ياخود ئاشتبكةنةوة وةرطر تواني نةيان هونةرمةندان زؤري
بةَلكو شانؤوة هؤَلةكاني ناو رابكَيشنة ئازادي راثةِرينء ئةوةي
داخرانء هؤَلةكان كة هؤكارةوة ضةندين بةهؤي بةثَيضةوانةوة
فةناضوونء بةرةو  زؤربةيان شانؤييةكانيش تيثة  طروثء
جوَينخوازةوة شانؤي تةوذمي بة هةندَيك ئةطةرضي نةمان،
سةد ضةند دةدةنء ضةثاندني وةرطر ختوكة رؤذَيك بؤضةند
بةبآ ئةوةي هؤَلةكان كؤدةكةنةوة جارَيك لة ساَلي كةسَيك بؤ
بةجَيبهَيَلن، وةرطر الي  طومانَيك ثرسيارَيكء كاريطةريء
راطةياندني كةناَلةكاني جوينةوةي هونةري لةوةي جطة ئةوة
تةوذمة ئةم  ناكةن. وةرطر بة ثَيشكةش تر هيضي ئةمِرؤن 
لة زياتر كة ئيتاَليية الرتَيي دي كوميدياي هونةري  كؤثي

ثَيشكةش  كاريان ضةندين ئيرتجال بة ئَيستا ثَيش ساأل ٣٠٠
راكَيشاني بؤ جوانيش دراون ضةند هةوَلَيكي هةَلبةتة دةكرد

ئايا بةآلم  نمايشةكان، بؤ هؤَلةكان يان بؤ تر جارَيكي وةرطر
ئايا هونةرمةنداية؟ داخوازي ئاستي لة ئةمِرؤ وةرطر ئامادةيي
لة مؤدَيرنة ثؤست دواي ئةمِرؤي كَيشةكاني خؤيء وةرطر
ثةيوةنديدارةكانء ئايا اليةنة بةدي دةكات؟ هونةرييةكاندا كارة
شتَيك فةرمانِرةواياندا فةرهةنطي لة كوردي دةسةآلتي
وةرطر يان بينةر ئايا بَيت؟ كوردي دراماي شانؤو ناوي هةية
كارة ئامادةيي  نا لة كردووة خؤي بةرثرسيارَيتي بة هةستي 
شايةني دةبنة بابةتء ثرسيار ضةندين هونةرييةكاندا؟ ئةمانةو
بنكةي سةنتةرو هونةرمةندو وةرطرو دةسةآلتي ئةوةن بةجدي
رؤَلي ئةكتيظكردني بة لةثَيناوي بكةن فةراهةم بؤ لَيكؤَلينةوةي

هونةرييةكاندا. لة سةرجةم كاية هونةرمةند وةرطرء

جــار زؤر رةنــطــة
ــارة بة ــي ــرس ث ـــةو  ئ
ض ئايا بَيت زيهنماندا
تَيداية زةررورةتَيكى
ئةزموونى ئةكتةر
هؤشيارى بة هونةريي
دةوَلةمةند مةعريفة و

نواندنء تةنها شانؤ لةسةر ئيشةكةى ئةو لةكاتَيكدا بكات،
لة خؤي ثرسيارة ئةم بوءنى رةنطة كردنةوةية؟ السايي
ئةكتةر كاري بةتةنها ضونكة بَيت، طرفتَيك هةَلطري خؤيدا
بةشَيكى تةنها ئةمة رةنطة نيية، دةرهَينةر السايكردنةوة يان
كة ئةوةية طرنطةكةى بةشة بَيت، ئةو كارةكةى بضوكى
ذيان مرؤظء ئاكاري سروشتء  فراوانى بنكة  وَينةيةكى ئةو
دةبَيتةوة كارةكتةرَيك رءوبةِرءوى ئةكتةرَيك كاتَيك دةطرَيت،
بؤ هةَلبذاردنَيكة لةخؤيدا خؤي ئةمة شانؤييدا، دةقَيكى هةر لة
لة شَيوازةكانى ذيان شَيوازَيك ئةكتةرة رةنطِرَيذى ئةوةى ئةو
زؤر جاريش دياركراوةو شَيوازة ئةو جاريش بطرَيت هةندَيك

كراوةية.. ئةكتةردا بةسةر بنكةكانى رةها تاِرادةى
طؤركي) (مةكسيم لةشانؤييةكانى شانؤييةك وَينةى ئَيمة طةر
وةربطرين تر نووسةرَيكى  هةر  يان  ضيخؤف) (ئةنتوان  يان
لةبةرامبةر هةية طرانى طةورةو وةزيفةيةكى ئةكتةر دةبينين
ئاماذةى لةدةقدا كةنوسةر تايبةتمةنديةى جيهانبينيء ئةو
لة شكَلَيك توءشي ضيخؤف  (بةثؤظا) الي كاتَيك ثَيكردءوة، 
دةركةوتنى مردنى مَيردةكةىء بوءة دواى هستريا تَيكشكانء
جةوهةري طؤِراني مَيردةكةيدا  ذياني لة نهَينى  كؤمةَلَيك
ئةكتةر كةثَيويستة دةكات، كارةكتةرةكةدا ريتمي فؤِرمء لة
كارةكتةر، رةهةندةكانى  بؤ هةبَيت شيكاريانةى توانستَيكى 
سؤسيؤلؤذي)، ئاستى(سايكؤلؤذيء هةردوو لة بةتايبةتيش
هؤشياري، خؤي ئةزموونءكةم كةم ئةكتةرَيكى بؤية ناكرَيت
دواجار ئةوةي  لةبةر بدات، كارةكتةرانة جؤرة ئةم لةقةرةى 
، هةروةكئةوةى بةتاَليدةبَيتةوة تَيكشكانء توءشيشكَلَيك لة
دةرهَينةرَيكى نمايشى دةضينة بينةرَيك وةك ئَيمة كاتَيك
ئةوا خوَيندبَيتةوة تَيكستة شانؤييةمان ئةو ثَيشتر طةر ناودار،
كارةكتةرو ديمةنء هؤشيارانةوة بةضاوَيكى وردييء بة دةتوانين
نمايشَيكي بؤ بينيني دةضين ئَيمة ببينين، كاتَيك روداوةكان
ئةو دةرهَينةر خاوةن طةر طةل) (دوذمنى بؤ نموءنة (ئةثسن)
نيشاندات، (ئةثسن)مان جيهانى بتوانَيت نةبَيت هؤشياريية
ضونكة نمايشة لةو طرتن توانج دةكةوينة بينةر وةك ئَيمة ئةوا
زؤر شَيوةش بةهةمان خوَيندوةتةوة،  تَيكستةكةمان  ثَيشتر
جةمسةربَيت لةنَيوان (دةرهَينةرو ئةو هؤشيارية دوو ثَيويستة
بطات، تةندروست بةشَيوةيةكى ثرؤسةكة ئةوةى بؤ ئةكتةر)دا
ثَيويستة كة دةسةلمَينَيت زياتر سةرةوةمان بؤضوونةى ئةو ئةمة
نةبَيت هةرهيض ئةوةى بؤ هةبَيت باآلى ئةكتةر هؤشيارييةكى
هةبَيت بؤ دةقةكةى ئةناتؤمكاريةى ديدة ئةو بتوانَيت بة ورديى
نَيوان ثةيوةندييةكانى تَيدابكاتء دواتريش نواندنى دةيةوَيت كة

زياتر تَييبطات. دةقةكة نَيو تري كارةكتةرو رةطةزةكانى
سةرةوةمان مانشَيتةكةى ثةرةطرافانة ئةم هةموو كةواتة
(ئةكتةرو نَيوان ثةيوةنديي  كة دةكةن دةوَلةمةند  زياتر
رةطةزة ئةم ئةكتةريش بؤ ثَيويستة، ثةيوةندييةكي بينين)
رؤَلبينيندا، كاتي بةتايبةتي لة ثتةوتر دةكات، زياتر هؤشياريي
هؤشياري)يش (بينينء نَيوان ثةيوةنديى بيرنةضَيت ئةوةشمان
ــةردوو ه ــدراوةء ــرَي ط ثَيكةوة نزيكء ثةيوةندييةكى

يةكترن. تةواوكةري ئةكتةر بؤ رةطةزةكةشيان

kameransubhan@yahoo.com
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