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ــوو ــةم ــةه ب فــيــســتــيــظــاَلــى طـــةالوَيـــذ
ضاالكيية لة يةكَيك كةموكورتييةكانييةوة
ساآلنة كة بايةخةكانة ثِر  طرنطء فةرهةنطيية
كؤدةكاتةوةء جياواز رةنطى دةنــطء كؤمةَلَيك
ضةند دةِرةخسَينَيتء بؤ خؤنمايشكردنيان دةرفةتى
بة باش تينَيكى طوِرو دةردةخاتء نوَى توانايةكى
ديكةى اليةنَيكى دةبةخشَيت. رووناكبيريى نَيوةندى
بانطهَيشتكردنى طرنطة، زؤر كة فيستيظاَلة ئةم
زؤر ئَيمة ضونكة عةرةبة، فارسء رووناكبيرانى
خؤمانةوة دةرةوةى بة ثةيوةنديكردن بة ثَيويستمان
بؤ كايةية طونجاوترين رووناكبيرييش كايةى هةيةء
سةرةكييةكانى ثةيامة لة يةكَيك كة مةبةستة ئةو
ئاينء طةلء وآلتء نَيوان لة درووستكردنى ثةيوةنيية
بؤ ئةوةى من بةبِرواى جياوةزةكاندا. رةطةزء كولتورة
دةبَيت بةوة ثَيويستمان بكرَيت جوانتر فيستيظاَلة ئةم
تَيبينىء سةرنجء بارى خؤمانةوة الى كةس هةر
لَيرةوة من روو. بخةينة  لةبارةوة ثَيشنيازةكانمانى 
ئايندة بؤ فيستيظاَل كة دةزانم بةطرنط خاَل سَى

بطرَيت: لةبةرضاوى
ئةدةبى بابةتَيكى هةَلسةنطاندنى يةكةم:
يان سياسيى، يان مَيذوويي،  بابةتَيكى  لةطةَل
سةختةء دذوارء كارَيكى فةلسةفييدا، فكريىء
ليذنةوة يةك روانطةى لة ثَيوةرء بةيةك ناتوانرَيت
ساآلنة ئيدى واية باشتر ئةوة لةبةر هةَلبسةنطَينرَين.
ساَلة هةر بكاتء دةستنيشان تةوةر خؤى فيستيفاَل
كايةيةكى سةر بخاتة تةركيز هةَلبذَيرَيتء بوارَيك
هةَلسةنطاندنى كةبؤ  ليذنةيةش ئةو  دياريكراوء
بوارة ئةو خةَلكى دةكرَيت دةستنيشان بابةتانة ئةو
كة بدات بابةتَيك لةسةر بِريار نةكرَيت ناضار بَيتء

نيية. ئةوةوة بةثسثؤِرَيتى ثةيوةنديى
ثسثؤِرَيتى زةوقء  كاتء بؤ حساب  دووةم:
رؤذانى بؤ كة بةرنامانةى  ئةو بكرَيتء  خةَلك
قسةى لةسةر ئاسانء سوكء دادةنرَين، فيستيفاَل
بة هةية  خةَلك ضونكة نةطؤِردرَين. هيض كةسَيك

لةبةرنامةى كة فيستيفاَل دةضَيتة بابةتَيكةوة هيواى
بابةتَيكى دةبينَيت كةضى راطةيةندراوة، فيستيفاَلدا
حةزى ثَينةكاتء ثَيشكةش دةكرَيت، رةنطة ئةو دى
تةرخان بؤ خؤى لةكاتى سةعاتَيك نةبَيت ئامادة
كة نةسَينينةوة خةَلك لة ئازاديية ئةو ثَيويستة بكات.
نةطرَيت. لةضى طوَى بطرَيتء لةضى طوَى دةيةوَيت
بؤ بضَيتء بابةت كام بؤ دةدات بِريار ئةوةى دةبَيت

ئَيمة. نةك بَيت خؤى نةضَيت بابةت كام
بة خةآلت يةك بةخشينى من بةبِرواى سَييةم:
واية باشتر نادروستةء كارَيكى ثَيكةوة، كةس دوو
هةبَيت. سَييةم يةك دووةمء يةك يةكةمء يةك
سةد وةكو لةسةدا بابةت دوو ناشَيت ضونكة هةرطيز
مرؤظ كاتَيك نةبَيت. جياوازييةكيان بنء هيض يةك
خةآلتَيكى ثَيدةبةخشرَيت ديكةدا كةسَيكى لةطةَل
يان خواردووة، كةسةى ئةو مافى هةستدةكات يان
ئةو كةسة مافى ئةمى خواردووة، ئةم هةست دةكات
ئازارن نيطةرانىء مايةى هةردووكيان هةستةش دوو
ئةوةكةى مافى  يةكَيكيان لةراستييشدا مرؤظ،  بؤ
واية ئةسَلةن باشتر ئةوة لةبةر  ديكةيانى خواردووة.
ئةطةر بخوات. كةس  مافى  كةس  نةدرَيت  رَيطة
كةسة دوو دَلخؤشكردنى رازيكردنء مةسةلةكة
كة وابكرَيت كارَيكى دةتوانرَيت كةس، يةك لةبرى
كةسى حيسابى لةسةر دووةم كةسى دَلخؤشكردنى
طةالوَيذ بنكةى ئةوةية مةبةستم  نةبَيت، يةكةم
ئةو خةآلتى فيستيفاَل سةرثةرشتيارى  يان خؤى 
بكةنء رازييان دةيانةوَيت كة بكةن، ديكة كةسانةى
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تيليكؤم ميديا

عةبدولرةزاق فةرمان هةولَير-

سيناريؤء نوسينةوةى سةرقاَلى زامدار مةحمود
بة ثرَوذةية ئةم ئــاالن)ة، (مةمى داستانى ديالؤطى

كوردستان  سةتةاليتي ٢٠٠٤ لة ساَلي ئةَلقةو لة (٣٠)
داستانةكة ــرا، ك ثَيشكةش رةمـــةزان مانطي لة 
لة سيناريَوكةي نةتةوةييمانةو كولتوري شاكارَيكي
العادلي) (حافظ عيراقي ناوداري هونةرمةندي اليةن
(ناسر هونةرمةند دةرهَينةرةكةشي نوسراوةتةوةو
بؤ زامدار مةحمود ثرؤذةيةوة ئةم لةبارةى حةسةن)ة.
من كتَيبمة، هةمين ثةنجا كتَيبةم وتى:»ئةم ثةيك
(بكوردَينم)، كارة ئةم تاتوانيم بووم خةريك مانط (٦)
كولتوري كاريطةري ذَير لة رةسةنةكة دةقة هةم ضونكة
دةناَلَينَي توركي و فارسي هةروا و عةرةبي ئيسالمي

من كاري  عةرةباندبووي، زياتر  سيناريستةكةش هةم 
بَو دةقةكةبوو، (كورداندني) طوتم وةك دةقةدا لةم
هةروا بةستبوو، سةرضاوة (٣٠) لة ثتر بة ثشتم ئةمةش
رةسةن كورديةكي بة ئةكتةرةكاني ناوي سةرلةبةري
زماني تا زَوريشمدا هةوَلَيكي ئاودابوو، هاوضةرخ هةروا

بطرَيتةوة». شَيوةزارةكان زَوري زَوربةي
طةورةية، قةبارة  ــةرةي  الث  (٤٥٤) كتَيبة ئةم
بة بةرطةكةيشي مامزادو ئاسَو اليةن لة  ديزاينةكةي
دةزطاي لةاليةن  رازاوةتــةوة، ئاغةلة رَوستةم تابلَوى

ضاثدةكرَيت. كوردييشةوة كولتوري و موزيك

زريانعومةر

و   ١٢/٥ ِرؤذي ــارة ــِري ب
شاري لة ِرؤذ سَي بؤماوةي

دووةمين دةربةنديخان
هونةريي فَيستيظاَلي
طــةرمــيــان دةســت
بكات. بةكارةكاني
بة فَيستيظاَلة  ئةم 
تيثة بـــةشـــداري
هــونــةريــيــةكــانــي

ــان، ــخ ــدي ــةن (دةرةب
خانةقين، كفري، كةالر،

سازدةكرَيت. ضةمضةماَل)
و ِريتمي نمايشةكان سةبارةت بة

سةرثةرشتياري سابر فاروق  فَيستظاَلةكة
طةرميان ِرؤشنبيريي بةِرَيوبةري و فَيستيظاَل طشتيي

لةم شانؤيي نمايشي «شةش ِرايطةياند: ثةيكى بة
ثَيشكةشدةكرَين: فَيستيظاَلةدا

كورسيةكانء (طةمةي ضةمضةماَل
دةكات. نمايش كاتذمَير)

نمايش ضوارينة) (قابيل، كةالر
دةكات.

فــرؤشــتــن، ــري (بـــؤ ــف ك
دةكات. نمايش بؤفرؤشتن)

(شةوي دةربةنديخانيش
دةكات». نمايش ئةفسونطةران)

سةبارةتبةضاالكيمؤزيكي 
سةرثةرشتياري شَيوةكارييش  و
هةموو «لة ِرايطةياند:  فَيستيظاَل 
طةرميانةوة شارؤضكةكاني شــارو
شَيوةكاري بةرهةمي تابلؤو بة هونةرمةندان
ثارضة و  طؤراني ضةند لة جطة ئةمة دةبن، بةشدار 

هةَلثةِركَي». تابلؤييةكى و مؤزيك

ــي ــان ــن ــَي ــه  ده ره ل
مهکسيکي دهرهَينه ري
و ــؤ) ــن گــودي ــَي ــپ ــَي (پ
شوکور بايز وهرگَيِراني
و فــولــي بَيرتراند و 
هونهرمهند سهرپهرشتي
( هَينري ئيديت ) خاتوو

ئَيوارهيِرؤژي  ٨ ي سهعات
 ٢٠٠٧/١١/٣٠ ههيني
خؤَل ِرهنگي قهسيدةي
له و فهِرهنسيي زماني به
ماوهي ليل ) بؤ ) شاري
دهکرَيت. نمايش سَيِرؤژ

خؤأل قهسيدهيِرهنگي
) و ( قهرهداغي دالوهر  ) هاوبهشي  قهسيدهيهکي  ،

نووسراوه   دا  ٢٠٠٤ ساَلى له و ه ( بهگيخاني نهزهند
فهرهنسي و ئينگليزي زماني ههردوو بؤ دواييه بهم و

لهندهنيش نمايشه بهرهو شاري وهرگَيِردراوه. برياره ئهم
بگوَيزرَيتهوه.

بةطيخانى قةرةداغى و نةزةند دالوةر

نوآ بآلوكراوةى
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