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باڵوکراوهیهکی فهرههنگیی  -کلتووریی (

)یه ،دوو ههفت ه جارێک دهردهچێت

لە نامەیەكدا كە ( )14ساڵ پێش ئێستا ڕووناكبیر
“س��ەاڵح حەسەن پاڵەوان” بۆ نووسەرو ڕەخنەگر
“عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی” ناردووە ،باس لە ڕۆمانێكی
نوێی دەكات ،كە گەیشتووەتە كۆتایی و زیاد لە ()300
الپەڕەیە.
پاڵەوان ،لە ب��ارەی ڕۆمانهكەیەوە وێنەیەكی
ڕیالیزمی جادوویی نیشان دەدات و دەنووسێت“ :لە
ڕۆمانەكەدا پاڵەوان خۆمم ،لە خەونێكی لەپڕدا دەبمە
سەگ”.
سەبارەت بە سەرلەنوێ دەركردنەوەی گۆڤاری
“گەالوێژی نوێ” بۆ عەبدوڵاڵ تاهیر دەنووسێت“ :هیوادارم گۆڤارەكەتان ئەو توانایەی تیدابێت كە
شتی نوێ پێشكەش بكات” ،لە نامەكەدا سەاڵح داوا لە بەرزنجی دەكات :كە ئەگەر دیوانی تازەی
هەیە ،بینرێت لە هوڵندا ئەم بۆی چاپ بكات ،نامەكە باس لە دەركردنەوەی گۆڤاری “پرۆژە”
دەكــاتو بۆ ئەو بابەتە داوای هاوكاریی لە عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی دەكات.
دەقی نامەكە لە الپەرە ()7ی “پەیك”دا بخوێننەوە.

سێشەممە 2011/6/21

لە كوردستانەوە بۆ مانچستەر

( )16میوان كێشەی فیزایان بۆ دروست دەبێت

ناوەندی داهێنانی فیلمی كوردیی
خولی پێنجەمی (فێستیڤاڵی فیلمی
كوردیی مانچستەر) لە بەریتانیا

ڕێكدەخات.
فێستیڤاڵەكە ماوەی چوار ڕۆژ دەخایەنێت،
كە تێیدا چهند فیلمێکی درێژ و كورت نمایش
دەكرێن ،لە نێویاندا فیلمی “شەوی حساب” ،لە
نووسینی بەختیار عەلی و دەرهێنانی حوسێن
سێودین و فیلمی “گەڕەكی داهۆڵەكان” ،نووسینی
شێرزاد حەسەن و دەرهێنانی حەسەن عەلی،
هەیە.
ئاالن ئەمین ،بەڕێوەبەری گشتیی فێستیڤاڵەكە
تایبەت بۆ “پەیك” وتی“ :هەوڵم داوە ساڵ بەساڵ
پڕۆژەی نوێ و شتی جیاواز بێنمە ناو چاالكییەكانی
فێستیڤاڵەوە ،تا لەوڕێیەوە شارستانییەتی كوردیی
بە دەوروب��ەر بناسێنین و ببینە پالتفۆڕمێك بۆ
نمایشكردنی فیلمی كوردیی و ناساندنی فیلمی

كوردیی بە جیهان” ،لە فێستیڤاڵی مانچستەردا
پێشبڕكێ نییەو خەاڵت دابەش ناكرێت.
ب��ە ب���ڕوای ب��ەڕێ��وەب��ەری فێستیڤاڵەكە:
«ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،كە فیلمی كوردیی
هێشتا لە سەرەتای كارواندایە».
س��ەب��ارەت ب��ە بانگێشتكردنی م��ی��وان لە
كوردستانەوە ،ئاالن ئەمین بە “پەیك”ی وت:
“گەورەترین كێشەمان كێشەی ڤیزایە ،ئێمە ()16
دەرهێنەر و بەرهەمهێن و ئەكتەر و فیلمكارمان
بانگێشت كردووە ،بەاڵم بەداخەوە كێشەی فیزایان
هەیە”.
فێستیڤاڵەكە ،ل ە ()28-25ی حوزەیرانی
( )2011نمایشەكانی لە “كۆڕنەر هاوس سینەما”و
“زایۆن ئاڕتس سەنتەر” لە شاری مانچستەر لە
بەریتانیا ،ساز دەكات .چاوەڕواندەكرێت بینەرێكی
بەرچاو لە هەموو نەتەوە جیاوازەكان بۆ بینینی
نمایشەكان بێنە فێستیڤاڵەكەوە.

«ئهرخهوان» دەچێتە ئەنتۆلۆژیای شیعری جیهانییەوە

كریس كۆچێرا،

مێژووی خۆپیشاندانەكانی
كوردستان دەنووسێتەوە

زمناكۆ ئیسماعیل
ك���ری���س ك��ۆچ��ێ��رای
نووسەرو مێژوونووسی فەڕەنسی ئێستا
لە هەرێمی كوردستانەو بەدواداچوون
بۆ ڕووداوەكانی شەست و دوو ڕۆژی
خۆپیشاندانەكانی هەرێمی كوردستان
دەكات.
ئەو دەیەوێت تەواوی ڕووداوەكانی
ئەم دواییەی هەرێمی كوردستان لە
وشە مێژووییەكانیدا بەرجەستە بكات.

كۆچێرا ب��ۆ «پ��ەی��ك» جەختی
لەوەكردەوە ،كە« :خۆپیشاندانەكانی
هەرێمی كوردستان سەنگ و قورسایی
خۆیان هەبووە و كاریگەربوون لەسەر
دەس���ەاڵت���ی سیاسیی ل��ە هەرێمی
كوردستاندا».
ب���ەو ح��وك��م��ەی ئ���ەو ل��ەس��ەر
مێژووی ك��ورد ك��ار دەك��ات ،كۆچێرا
هۆكاری هاتنی ئەمجارەی خۆی بۆ
ئ���ەوە گ���ەڕان���دەوە ،ك��ە «ڕووداو و
خۆپیشاندانەكان ،كاریگەرییان لەسەر

دوو ڕاهێنەری ئەڵمانیی
«پانتۆمایم و كاڵون» دەبەنە سلێمانی
بەڕێوەبەرێتیی ه��ون��ەری شانۆی سلێمانی ،لە ڕۆژان���ی (-16
 ،)2011/6/30وۆركشۆپێك بۆ شانۆیی “پانتۆمایم و كاڵون” بۆ شانۆكارانی
كوڕان و كچانی سلێمانی دەكاتەوە.
لە وۆركشۆپەكەدا ،هەردوو هونەرمەندی ناسراوی ئەڵمانیی “لۆكاس و مارلین”،
مەشق و ڕاهێنان بەفێرخوازانی بەشداربووی وۆركشۆپەكە دەكەن.
لەوبارەیەوە ،بورهان قەرەداغی ،بەڕێوەبەری هونەری شانۆ لە سلێمانی ،لە
لێدوانێكیدا بۆ “پەیك” وتی :لە سەرەتای ئەمساڵ و لە چوارچێوەی پالنی تایبەت بە
چاالكییەكانمان ،كردنەوەی ئەم وۆركشۆپەمان خستە بەرنامەی كارەوە و خۆشبەختانە
دوای پەیوەندیكردن بەم دوو هونەرمەندە ئەڵمانییەوە ،توانیمان هەوڵەكانمان بەئاكام
بگات و لە ڕۆژانی ()30-16ی ئەم مانگە ،وۆركشۆپەكە ئەنجام بدەین”.
بورهان قەرەداغی ،ئاشكراشی كرد“ :یەكەمین جارە لەسەر ئاستی سلێمانی،
وۆرك��ش��ۆپ��ێ��ك��ی ل��ەم��ج��ۆرە بۆ پانتۆمایم و كاڵون بكرێتەوە ،هەربۆیە دەمانەوێت
ش��ان��ۆك��اران��ی ئێمە ئ��ەزم��وون وەرب��گ��رن و
لەم ت��ەرزە هونەرییەدا،
ئاماژەی بەوەش كرد :هەر لە چوارچێوەی
ش������ارەزا ب��ب��ن”،
وۆركشۆپەكەدا ،دوو نمایشی پانتۆمایم و
كاڵون ،بە سەرپەرشتی هەردوو ڕاهێنەری
ئەڵمانیی نمایشدەكرێن ،كە یەكێكیان
لە هۆڵی داخ��راودا دەبێت و ئەوی
دیكەیشیان لەسەر شەقام .
رۆژان��ە لە ســــــــــەعات
()12-9ی پ��ێ��ش ن��ی��وەڕۆ،
لەالیەن ه��ەردوو هونەرمەندی
ئەڵمانییەوە “لۆكاس و مارلین” مەشق
و ڕاهێنان بە فێرخوازەكان دەكرێت.

ئەنتۆلۆژیایەكی شیعری جیهانیی ژنان لە پاریس
بەچاپ دەگات و ژنێكی كوردیش وەك یەكەم شاعیری
كورد ناوی دەچێتە ئەو كتێبەوە.
شاعیرو چیرۆكنووس و وەرگێڕ «ئەرخەوان» لە لێدوانێكدا بۆ
«پەیك» هەواڵەكەی پشتڕاستكردەوە و ڕایگەیاند :ئەنتۆلۆژیاكە
بە زمانی فەڕەنسی چاپ دەبێت و بەشێكی زۆری ژنە شاعیرە
بەناوبانگەكانی میللەتە جیاوازەكانی دنیای لەخۆ گرتووە.
ژنە شاعیری جەزائیریی« ،زەینەب اَالعوج» مامۆستای ئەدەبی
عەرەبی لە زانكۆی پاریس ،شیعرەكانی ئەرخەوان-ی لە عەرەبییەوە
بۆ فەڕەنسی بۆ ئەو ئەنتۆلۆژیایە ئامادە و وەرگێڕاوە.

دەروونی ئەو هەبووە».
ل��ەم س��ەردان��ە ت��ای��ب��ەت��ەی��دا ،لە
نزیكەوە ئەندامانی ئەنجومەنی كاتیی
س��ەرای ئ��ازادی��ی و ڕۆژن��ام��ەن��ووس و
چ��االك��وان��ە مەدەنییەكانی بینیوەو
ڕووداوەك���ان���ی ل��ە زاری ئ��ەوان��ەوە
نووسیوەتەوە .لە لێدوانێكی تایبەتدا
ب��ۆ «پ��ەی��ك» م��ێ��ژوون��ووس كریس
كۆچێرا ،وتی« :هێشتا بڕیارم نەداوە
كە ئەو ڕووداوان��ە دەكەمە كتێبێكی
مێژوویی ،یان نا».

پاستێل سێ هونەرمەند
دەباتە «مۆزەخانە»

ه��ون��ەرم��ەن��دان “ك��ەری��م ئەمین،
ستار ق��ادر ،سەعید ئیسماعیل” لە
خۆئامادەكردندان بۆ پێشانگەیەكی
هاوبەش ،كە چاالكییەكی بەڕێوبەرێتیی هونەری
شێوەكارییە لە سلێمانی.
هونەرمەندی شێوەكار ،ستار قادر ،لەبارەی
كارەهاوبەشەكەیانەوە تایبەت بە «پەیك»ی
ڕاگەیاند« :ئەوەی ئێمە لەم پێشانگەیەدا پێكەوە
كۆدەكاتەوە ،بە پلەی یەكەم ڕەنگی پاستێلە و دواتر
ئەو ڕەنگاوڕەنگییەیه ،كە لە تابلۆ جیاوازەكانماندا
خراوەتە ڕوو».
بڕیارە ڕۆژی ( )6/26لە هۆڵی مۆزەخانەی
سلێمانی ،ئەو پێشانگەیە بكرێتەوە.

سارتەر؛ دەچێتە سلێمانی
ئاكام تاهیر
هونەرمەندانی شانۆكار «پێشڕەو حسێن» و «كاردۆ عەزیز» ،لە ئەزموونێكی نوێیاندا
سەرقاڵی دەرهێنانی شانۆیی «گوناهبارانی ئاڵتوونا»ن ،كە دەقی نووسەر و فەیلەسوفی
فەڕەنسی “ژان پۆڵ سارتەر”ە.
لەبارەی كارەكەیانەوە“ ،پێشڕەو حسێن” تایبەت بۆ “پەیك” وتی“ :ئەم نمایشە باس
لە مەسەلە وجودییەكان و مەسەلەی گوناە دەكات ،كێن ئەو كەسانەی كە لە دوای جەنگەكان
تاوانبارن؟ ئایا بكوژ تاوانبارە یان قوربانیی ،ئەو كەسەی كە تاوانەكەی لێوەشاوەتەوە ،جەلالدە،
یان ئەو كەسەی كە كوژراوە؟”.
وتیشی“ :ئەم نمایشە خۆی لەگەڵ ساتەوەختی مێژوویی و هەستیاری میللەتەكەی ئێمەدا
دەبینێتەوە ،كە ئەویش قۆناغی داننانە بە تاوانەكاندا ،دانپیانان لەبەردەم ڕاستییەكاندا ،كە
پێموایە تائێستا لە مێژووی ئێمەدا ئەم قۆناغە نەهاتووە ،ئەوكەسانەی كە پێویستە دان بە
تاوانەكانیاندا بنێن ،بەڕاستیی دانیان بەتاوانەكانیاندا نەناوە».
ماوەی مانگێكە پرۆڤەی «گوناهبارانی ئاڵتوونا» دەستی پێكردووەو بڕیارە لە فێستیڤاڵی
شانۆدا لە سلێمانی ،كە “بڕیارە مانگی یانزە سازبكرێت” نمایش بكرێت.

