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 The» ئينطليزييةكة» «نةخؤشة فيلمى
باشء فيلمة لةو يةكَيكة «English patient
لة بلَيَين دةكرَيت حةوتةم هونةرى نايابانةى
رووبةرووى توانى هاليودةوة تةوذمى دةرةوةى
سةرةكييةكانى ستؤريؤ باوةكانى بنةما ريَساو طشت
ثارامونتء يونيفرسالء وارنةرو مايرو ميتروطولدين
فيلمَيكة بَيت، دى طةورةكانى ستؤريؤ فؤكسء
داستانييةكان نَيو ذانرى سينةما بخريَتة دةكرَيت
ديفيدلين شارةكانى بة نزيكة  زؤر روالَةتى كة
سةرضاوةى رؤمانسى- «خؤشةويستييةكى
ذياندنةوةى دووبارة مةزن– ديكؤراتى ئةدةبى-
توانراوة رةطةزانة ئةم هةموو مَيذوييةكان» روالَةتة
ئةنتونى مينطيال دةرهيَنةرى بةريتانى الو لةاليةن
شاكارى سيَيةمين لة وةربطرَيتء لَى سوودى
سةرنجراكَيش دارشتةيةكى خؤيدا سينةمايى
ضيرؤكةكة دارشتةى وةرطرتنى بة بةدةردةخات،
«مايكل كةنةدى نووسةرى رؤمانييةكةى شاكارة لة

ئةونداتجى».
باآلء سينةمايى زمانَيكى خاوةن دارستانَيكة
نايابترينويَنةىسينةمايىدةبةخشَيتء جوانترينء

خةآلتى ئؤسكار  ٩ بةدةستهيَنانى سةرئةنجاميش
باشترين دةرهيَنان-  باشترين فيلم- «باشترين 
باشترين بةرهةمهيَنان- باشترين ويَنةطرتن-
ياريدةدةرى جلوبةرط-  هونةرى- بةريَوةبةرى 

ئةكتةر- مؤسيقا- دةنط».
فراوانترين لة توانى ئينطليزييةكة» «نةخؤشة
تَيدا سينةماوة مَيذووى نَيو بضيَتة دةروازةوة
باك» «فالش بةشَيوازى دةرهيَنةر مينطالى

ضيرؤكَيكىخؤشةويستىلةنيَوانئورستؤقراتييةكى
«كريستين بةمَيرد ذنَيكى و فاينز» «رالف ئةوروثى

لة كة بةدةردةخات، توماس» سكوت
بيابانةكانداو لة تايبةتى طةشتَيكى ريَى
دووةم جيهانى جةنطى ميانةى لة
طيَرانةوةى ئــةو دةطـــةن، بةيةك 
نةخؤشييةكى ريَى لة ضيرؤكةكةش
ئيتالَيا دةيريَكى لةنَيو شيَواوة روخسار
ثةرستياريَكى تةنها مةرطدايةو لةسةرة
ضاوديَريى بينوش» «جولييت دلَنةرم
بة يادةوةريية ئةو  طويَطرى  دةكاتء
فيلمة ئةم نةخؤشةية، ئةم ــازارةى ئ

كؤمةآليةتييانة دةروونىء كارتَيكةرة ئةو لةسةر
بةجَيدةهيَلََيت. جةنط روالَةتى كة كردووة كارى

دةرهيَنةرشيَوازيَكىسينةمايىواىبةكارهيَناوة
لةناكاو: روانينى حالَةتَيكى هةر بؤ كراوة بَيت كة
شيعرية. سينةمايى ساتَيكى  هاوتاى  دةرهيَنانى
طرتةكة كة  ثَيدةكات دةست  كاتَيك فيلمةكة 
ئازادييةكى خاوةن سينةماش دةكات ثآ دةست

ئةفريَنةرانةية.
باآل ئاستَيكى فيلمةدا تا دةرهيَنان لةم ثرؤسةى
باو سينةمايى ويَنةيةكى شَيوةو بة باوةرى كراوةية،
دةرهيَنةر بةلَكو ضةقبةستوو، ريَسايةكى يان نيية
تةنها دةكــات مامةلَة زؤرةوة ئازادييةكى بة 
هةستء ئةو مرؤييةو كيانى خودى سةرضاوةشى
نةمركردنى هةولَى مرؤظةكةية نَيوناخى سؤزةى
ريَى لة دةرهيَنةر مينطيالى ئةنتؤنى دةدات،
فةلسةفةيةكى فيلمةى ئةم  سينةماييةكانى  ويَنة
جوانىء مردن-  ذيانء خراثة- ضاكةو بؤ تايبةتى 
ئةوةى دارشتووة. تاريكى رووناكىء ناشرينى-
ئةو بةدةستهيَنا فيلمةى ئةم سةركةوتنى
يةكَيك لةوانة فيلمةكةوةن، ثشت لة كةسانةن كة
سآ كة زينتز» «سول  رؤشنبير بةرهةمهيَنةرى 
ئةو بؤ بةدةستبهيَنَيت ئؤسكار خةآلتى جار توانى

بةسةر  «يةكآ بووة بةرهةمهيَنانى لة فيلمةى  ٣
ماديوس -١٩٧٥ فرى كوكوختيةكان هيالنةى
لةم ئةوةى «١٩٩٦ ئينطليزييةكة نةخؤشة -١٩٨٤
توانا بة باوةرى سةرنجراكَيشة، بةرهةمهيَنةرةدا
بوارى بةخشينى طةنجةكانةو دةرهيَنةرة كارى
كة «ميلوش فورمان نموونةى لة ئالَتونيية ثيَيان،
نايابترين فيلمىثآبةخشىء ئةركىدةرهيَنانى دوو

وةرطــرت» ئؤسكارى خةآلتى ــى ــةردووك ه
فرى- كوكوختيةكان هيالنةى بةسةر يةكَيك
كاوفمان «فيليب دةرهيَنةران  هةروا  ئةماديوس»

 The Unbearable lightness of» فيلمى بة
 At play in» فيلمى بة بانبكو هيكتور being»و
ئةنتونى دواتريش و «the fields of the lord

مينطيالىئينطليزى.
 ١٩٥٤ سالَى لةدايكبووى دةرهيَنةرة الوة ئةم
تةلةفزيؤنى لة هونةرى  كارى سةرةتاى  لةندةن
سةركةوتنى (tv) زنجيرة ئةو  بووةو بةريتانى 
يةكةمينفيلمى«بةراستى- طةورةىبةدةستهيَناو
Mr.» فيلمى دووةمى ،«١٩٩١ بةقولَى- بةشيَتى

.١٩٩٣«Wonderful
ئةكتةرىبةريتانى فيلمةدا دةربارةىنواندنلةم
توانى سةرةتاىدةركةوتنييةوة لة هةر فاينز» «رالف
يةكةمين دةركةوتنى باآل بةدةستبهيَنَيت، ئاستى
«ستيفن لة فيلمَيكى بوو ئةفسةريَكى سادة رؤلَى
كانديدى توانى شيندلر»و «ليستى سبيلبرطدا»
ياريدةدةر، ئةكتةرى باشترين ئؤسكارى بؤ بكات
ثرؤطرامى نمايشى لة دةركةوتنى بوو هةروةها دواتر
هةروةها فيلمى «رؤذةنامؤكان» روبيرت ريدفؤردو
كة «The Averngers» منداأل»و «ماكونى
شةستةكان بةناوبانطى (tv) زنجيرة لة فيلمة ئةم

وةرطيراوة.
كضة فيلمة ئةم نيَو دى ئةكتةرةكانى لة يةكَيك
رؤلى بة كة بينوش» «جولييت فةرةنسى ئةكتةرى
ئةكتةرى باشترين خةآلتى فيلمةكةدا لةنَيو «هانا»
ئةستَيرةكانى لة يةكَيكة بةدةستهيَنا، ياريدةدةرى
لة دةركةوتنى يةكةمين فةرةنسى سينةمايى

دةرهيَنةر بكةم» مارى لة سآلوآ «ئةمةوآ فيلمى
«ذوان- فيلمةكانى  هــةروا طــؤدار لوك جان 
٩......»و ثردى دلَدارةكانى خراثة- خويَنَيكى

دى. بةتواناى ئةكتةرى ضةندين
ئةمفيلمةلةسةردووهيَلَىسةرةكىتَيدةثةرَيت؛
كةس ضوار كة  ئيتالَيية دةيريَكى يةكةميان: 
ئازارى بة نةخؤشةكة كة رابردوويةكى دةبينرَيت...:
فرؤكةكةى ئاطرطرتنى كارةساتى تووشى هةيةو
(هانا) ثةرستيارةكة كضة لةسةرةمةرطداية، بووةو
دةستدةدات لة ميندا تةقينةوةى لة هاوريَكةى كة
هندييةو مينةكان ثوضةلَكةرةوةى سينيط» «كيب
دةنويَنَيتء بةرامبةرى خؤشةويستى ثةرستيارةكة
ديفيد لةسةرخؤية، هَيمنء كارةكتةريَكى
دةطيرَيتء لةاليةن نازييةكانةوة كارافاجيوكنديةو
ثةيوةندى كة  ثيَيةى بةو دةشكيَنن ثةنجةكانى 
دواتر هاوثةيمانان، كةنةدىء حكومةتى بة هةية
كؤن كردنةوةيةكى بؤيةكاليى دةبَيت ئاشكرا
ديرةكةكة، ناو ديَتة ئينطليزييةكة نةخؤشة بةرامبةر
جيهانى جةنطى كؤتايى  رؤذانى  لة  رووداوةكةش

دووةمداية.
تيَيدا هيَلَةو جوانترين دووةم هيَلَى بةآلم
كونت لةويَدا دةبينرَيت ــة رووداوةك بياباندا لة 
ذنة ئةو دةناسَيت، كيلينفون كاثرين ئةلمانشى،
خؤشى كةسَيكة هاوسةرى كة جوانة بةريتانية
دةزطاى جاسوسَيكة  جيفريةو ناوى كة ناوَيت، 
وةرطرتنى بؤ  ناردويةتى بةريتانى هةوالَطرى 
دةربارةى زانياريى وةرطرتنى ئاسمانىء ويَنةى
دارشتةيةكى مةنطيال ئةنتؤنى ئةفريقا. باكوورى
دوو ئةم بؤ ثةيوةندييةكدا لةنيَو سةرنجراكَيش باآلو

دادةريَذَيت. كارةكتةرة
دواتر بوونيانء ثَيكةوة بريارى كؤتايشدا لة
شَيوازى دةرهيَنةر فرؤكةكة، كةوتنةخوارةوةى
توانيويةتى بةكارهيَناوةء زيرةكانة زؤر فالشباطى
قةسيدةيةكى لةنَيو هاوتابكات هيَلَةكة هةردوو

دةخات. بةدةرى سةرنجراكَيشدا سينةمايى
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كفري / قارةمان عةلي سةباح

لةو  دةبرَيت عةربي ئاراستةي بة كوردي مؤسيقاي * 
عةرةبي ميلؤدي كراوة ساَلي رِبردودا يةك ماوةي لة طؤرانيانةي

هؤكارةكةي ضية؟ تيدا زالَة
نةيتوانيوة  كوردي مؤسيقاي ئَيستا هةتا __ 
كؤمةَلطاي كؤمةَالني ويستةكاني خواست وةَالمي
باشة، ثيرةوة الوو و طةنج بة بَيت، كوردةواري
كة ئةوةية كوردستان لة كَيشةكان زؤرى بةشَيكى
نا هونةر بؤ بةآلم دةكرَيت سةرف زؤر ثارة بِرَيكى
ناكرَيت سةير لة ذيان بةشَيك  وةكو هونةريش
وة تَيدانية كوردستان ستؤديوَيي دةنطي ئَيستا تا
كوردستان، نةهاتوتة باش ئامَيرى نةبووة درووست

طةردانَيكةش ثاشا ثاشاطةرداني بوتة بةداخةوة
بَيذانى طؤراني تاوانبارن، تةلةفزويؤنيةكان كةناَلة
بةجؤرَيك بَالو ئةكةنةوة، زؤر الواز بةرهةمى ئَيمة
تؤفيقء تاهير ئَيستا ئَيمة خةَلكي الو و  طةنج
لةبير ماملَيي زيرةكء حةسةن مةردانء عةلي

ضؤتةوة.
ية طؤراني  مؤديَليَكي نوَي يان  ثشتة ئةمة دةستيَكي لة * 

؟ دةهيَنن بة كاري هونةر مةنداني و بيَذان
شَيكي  بة ية نوَي مؤدَيلي بةشَيكي __  
لة تةنها ئةمِرؤهونةر دنياية  خيراي تةكنيكي
لة هونةر بنبةست، طةيشتوةتة نة كوردستان
هونةري تةنها بنبةست طةيشتوةتة دونيا هةموو
توركيش هونةر ي بووة، جةَلدة نية توشي كوردي
ثةتايةوة ئةم  بةدةست فارسيش عةربيشء  ء
بوارى و كؤمةَاليةتي بوارى  هةَلبةتة  دةناَلَينن
ديكةشي بةشَيكي جياوازن  وَالتةكان  ئابوري 
لَيرة طةلَيك ئينسان دةكرَيت بؤ ِرَيذى بةرنامة
بةِراستي كة هونةري كاري بةرثرسي بوونةتة

بةَالم هةبَيت، يةيان  ئةوجَيطا نين  ئةوة شياوي
بَيذي طؤراني خؤيان بةكةيفي بةداخةوة
كوردستان، بؤ دةكةن بانطَيشت فارس ء عةرب
طؤرانَيكان هةية  زؤرمان كضة كوردي بةداخةوة
تؤماري توركيا ء ئيران ئةيبةنة ميسر، ئةبةنة
توركيا لة بِرؤيت ئةوةنيم كة تؤ دذي من ئةكةن
ئةِرؤيتة ئةوةم دذي بةَالم تؤماربكةيت،  طؤراني
خؤ توركيا مةهَينةرةوة توركي توركيا، بةرهةمي
كارَي زؤرة كــوردي ذةنياري زؤرة كــوردي
نةك بةآلم بَيت كوردي بةرهةمةكةت كة بكة 
ئَيستا بةكوردي، بيكةيت بَينيت عةربي طؤراني
بة ئةيكةن خؤ ِراستةو دةهَينن فارسي طؤراني
كوردي سةر ديكةنةوة دةق  دةقاو ياني كوردي

كةئةمةزؤرخةتةرة.
باشة ؟ لةو كارة طرتن ِرَي بكرَيت بؤ * ضي

لَيرة  ِرؤشنبيري  وةزارةتي نازانم من  __  
لة ضية  غةَلةتة تابلؤ هةموو ئةم باشة ئيشي ضية!؟
كوردستانئةم هةموووشةهةَلةيةضيةلة ِرؤذنامةكانا

بـــــــَالو
دةكرَيتةوة،
ثـــــــؤزش

ثؤزش ضية
ــي ــةك ــةي وش
فارسية  داواي

ــبــوردن ــَي ل
بؤ ــة هــةي
ـــــؤزش ث

ــــار ــــةك ب
ئةوئــةهــَيــنــيــت ياني 

اوشةي شوناس ضية تَيد كا لة
زؤري زماني هةية   ــةكــانثَيناسةت ــام ِرؤذن

كؤنترؤَليان نية نيةكةسَيك فلتةرياَيكيان هةَلةية،
كوردستان ِرَيطرتن داهاتوي بؤ ئةمة خةتةرة بكات
دةنا ِرؤشنبيرية وةزارةتي كاري دةيةش ديار لةم
ئةوان ثَيويستة نيةو ديكة اليةكي هيض كاري 

لةمة. بؤ ِرَيطرتن دروست بكةن دةستةيةك


