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ئينسان رووتبوونةوةى

ضؤمانئةبوبةكر
بةزمانى كوردى شيعرى ئؤنتؤلؤجياى بؤيةكةمجار

طةورةترين  ١٢/١٤ لة دوَينَى ضاثكراو لةبةيروت عةرةبى
. نمايشكرا بةيروت لة نَيودةوَلةتيدا ثَيشانطاى

(ديوان دةزطاى داواى لةسةر ئؤنتؤلؤجياية ئةم
لةاليةن شرق-غرب)كةدةزطايةكى عةرةبى ئةَلمانيية،
بةرزنجي-يةوة تاهير عةبدوَلَال  وةرطَيِر  روناكبيرو

ئامادةكراوة.
كوردى  ١٠٠ شاعيرى لة زياتر شيعرى كتَيبةكة
لةخؤطرتووة، سورياى ئَيرانء عَيراقء كوردستانى
جطة ئةمة شاعيرةكان، لةذيانى كورتةيةك لةطةَل
كوردىء شيعرى لةسةر ــذ درَي ثَيشةكييةكى لة 
تاهير عةبدوَلَال لةاليةن كةهةر نوَيطةرى، ضةشنةكانى

نوسراوة. وة
خانةى الساقى ثَيشانطاكةدا رؤذةى ضةند بِريارة لةو
يانةى غرب)ء شرق-  (ديوان خانةى (دارالساقى)ء 
ئةو ئيمزاكردنى بؤ  ئاهةنطَيك عةرةبى  رؤشنبيرى
لةخاوةنى جطة سازبكةنء تر كتَيبى كؤمةَلَيك كتَيبةو

كتَيبانة ئةو
ضــــةنــــد
َيكى ر نوسة
ــــــــــر ت
نطهَيشت با
لةو بكةن.
بــارةيــةوة
عــةبــدوَلــَال
بة تــاهــيــر
ثــةيــك-ى
: ند يا طة ا ر
ئةو ((كـــة 

تايبةت ضةندهؤكارَيكى لةبةر بةَالم بانطهَيشتكراوة
بَيت)). ئيمزاكردنة ئاهةنطى ئةو ئامادةى ناتوانَيت

بيرؤكةى ئؤنتؤلؤجياية ئةم يادهَينانةوةية جَيى
بةهةوَلء جةبورى)يةء (ئةمةل عَيراقى شاعيرى كضة

بةضاث طةيشتووة. ماندوبونى ئةو

موحسينياسين
رةشيد بةكر هونةرمةند
ئَيستا كاريدا نوَيترين لة
زنجيرة وَينةطرتنى سةرقاَلى
ئةم بةناوى(ذيلةمؤ)، درامايةكة
سيناريؤيى ء نوسين دراماية
مــيــرزايــةو ــةحــمــةد ــاوةئ ك
بةكر هونةرمةند دةرهَينانى
بةرهةمهَينانى ــدةء رةشــي
كورساتةو ئاسمانى كةناَلى
لةاليةن جَيبةجَيكردنى
فيلم)ةوة (خاوآ  كؤمثانياى 
درامايةدا زنجيرة لةم دةبَيت.
(عــةلــى هــونــةرمــةنــدان

على، مةريوان جةالل، ئازاد ئيبراهيم، ذيان كةريم،
و كاوانى) نةرمين بةرزنجى، قادر ياسين زاهيرعلى،
دةكةن. بةرجةستة رؤَلةكان ديكة ئةكتةرَيكى ضةند
(ئاالن وَينةطران: لةاليةن زنجيرةية ئةم وَينةطرتنى
بؤ لَيدوانَيكدا لة دةبَيت. وة ساالرعةبدوآل) جةاللء
«ذيلةمؤدةقَيكى وتى: رةشيد بةكر هونةرمةند ثةيك

طةنجةكان ئةشكةنجةى ئازارو لة باس خؤماَلييةو
دةكات ثَيشمةرطانة  ئةو ثاَلةوانَيتى لة باس دةكات، 
دةكات كةسانة لةو باس فةرامؤشكراون، ئَيستا كة
كاردةكةنء ئةزمووننء خاوةنى وآلت دةرةوةى لة كة
كارَيكى بةطشتيى خزمةتكردن.  بؤ ئَيرة  بؤ دَينةوة

دةكات. ئَيستا باس لة كؤمةاليةتييةو

رَيكخراوة ــةَلء ــؤم (ك كتَيبى
فةرةنسادا) لةبةَلطةنامةكانى كورديةكان
لةاليةند.نةجاتعةبدوَلَالوةئامادةكراوةء

بؤ نوسيوة. ثَيشةكى د.كةمال مةزهةر
د.نةجات وةرطَير هةرلةاليةن
عامى (قةتلء كتَيبى  عةبدوَلَالوة 
كةمال لةسةردةمى توركيا  كوردةكانى
وةرطَيِرراوة، ئةتاتوركدا)لةفةرةنسيةوة
لة خؤيبوون كؤمةَلةى  خؤى  كاتى كة
لةم بريارة بَالويانكردؤتةوةء فةرةنسا
بة كتَيبة دوو ئةم ذين بنكةى نزيكانةدا

ضاثبطةيةنَيت.

طشتيى ــى ــةت ــةراي ــوةب ــةِرَي ب
سليمانى- لة  هونةر رؤشنبيرىء 
دووةمينفَيستيظاَلىشانؤىمنداآلنى
لة خورماَل (طوَل عةنبةر) لة هؤَلى لة
دةستثَيكرد،   ٢٠٠٧/١٢/١٥ رؤذى
 ٢٠٠٧/١٢/١٧ تــا ــارة ــِري ب كــة 
بِريارة فَيسيظاَلةدا لةم بخايةنَيت.
منداآلن شانؤى بةرهةمى ضةندين

منداآلن مؤسيقايةكى ثارضة و طؤرانى ضةند و
ثَيشكةش بةشداربووةكانةوة  تيثة اليةن  لة
نوسراوة فَيستيظاَلدا ِرَيبةرى لة وةك بكرَيت.
طوندو منداآلنى بةهرةى لة ئاوِردانةوةية كارة ئةم
هَينانةدى بؤ خؤشكردنة زةمينة شارؤضكةكانء
هونةر، دنياى بة  ئاشنابوونيانة و  خةونةكانيان
شةهيد، (هةَلةبجةى منداآلنى فَيستيظاَلةدا  لةم
بةشدار دةبن. ئةحمةدئاوا) بيارة، خورماَل، سيروان،

بةِريََوةبةرايةتى  نوَيوة ساَلى هاتنى بةبؤنةى  
ثؤسكارت ديارى وةك سليمانى، شَيوةكارى/ هونةرى
لة ثَيكهاتوة كة دةكات، ضاث هونةرمةند كؤمةَلَيك بؤ
لةطةَل جوان بةشَيوةيةكى و خؤي هونةرمةندةكة كارى
ثِرؤذةية ئةم بِريارة ضاث دةكرَيت.  ئةدرةسةكةيدا ناوء
بؤ نوآ ساَلى  ديارى وةكو ساآلنةو نةريتَيكى بكرَيتة

بكرَيتةوة. بآلو ضاثء هونةرمةندان،

ناونيشانى ئينسان، رووتبوونةوةى
ئةحمةدى شاعير  نوَيى  شيعرَيكى 
ثةيكدا ئاييندةى ذمارةى لة و مةالية

دةبَيتةوة. بآلو

شةممة ٢٠٠٧/١٢/٢٢  نيوةرؤى ٢ى ثاش سةعات
كضَيك) (بةرثةرضدانةوةى فيلمى سةردةم طةلةرى

دةكات. نمايش
كةس يةك تةنها لة فيلمة باس ئةم رووداوةكانى
بةَلكوضةندكةسانَيكطيرؤدةىنةخؤشى ناكاتءبةس،
كةسةء هةر فيلمة ئةم كةسةكانى هةموو دةروونين،
ئةوةية سةيرتر هةية، لة هةمووى نةخؤشييةكى جؤرة
دةنووسَيتء دةيكاتة حاَلةتانة هةموو كضَيك ئةم كة

راستةقينةوة رووداوَيكى لة فيلمة ئةم يــادةوةرى،
بةستووة كضَيك يادةوةرييةكانى بة ثشتى وةرطيراوةء

دةبَيت،  نةخؤشى ١٩٦٧ بؤ ١٩٦٨ تووشى ساَلى لة كة
بكوذَيت هةوَليداوةخؤى ثزيشكييةكان راثؤرتة بةثَيى
هاورَييةكى كضة ئةم لَيدةكات، نكؤَلى خؤى بةآلم

دةطؤرَيت. ذيانى سةرتاثاى دةبَيت تووشى
مانطؤَلد)ةو (جيمس  دةرهَينانى لة  فيلمة ئةم
ساَلى بينييوةء تَيدا رؤَليان جولى) ئةنجولينا (وَينَيناء

 ١٢٠ ماوةكةى  بةرهةمهَينراوةء ئةمريكا لة  ١٩٩٩
باشترين وةك فيلمةدا لةم جولى ئةنجولينا خولةكة،

بةدةستهَيناوة. ئؤسكارى خةآلتى كض ئةكتةرى

سةردةم رؤذى جةذندا طةلةرى ضوارةم لة
دةكات نمايش كضَيك بةرثةرضدانةوةى


