له جاڕکێشانهوە بۆ سينهما سهعدی!
برايم فهڕشی
به يادی سينهما شهق وشڕهکهی بۆکان!
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لومير ،خومهينی و سينهما
برايانی لومير ،لوئيس و ئاگوسته ،به دروستکردنی ئاپاراتی سينهما له ڕۆژی ٢٨ی ديسامبری ساڵی  ١٨٩٥له شاری
پاريس ،دەروازەيهکی گهورەيان بهرەو ڕووی فهرھهنگ و ھونهری ميللهتانی جيھان کردەوە ٨٣ ،ساڵ دواتر ھهر له
مانگی ديسامبر ،پيرەپياوێکی موسڵمان به ناوی روح ﷲ  2له پاريسهوە بهرەو تاران فڕی و دەرگا و دەروازەی
بهرەوڕووی ھهموو چهشنه فهرھهنگ و ھونهرێک داخست ١١٦ .ساڵ دوای لومير ،دەزگاکانی راگهياندن و بهرپرسانی
ئيداری و حکوومهتی کۆماری ئيسالمی ئێران ،به شێوەی ڕەسمی بهاڵم ديپلوماتيک و فيڵهبازانه باس له وێرانی و نهمانی
چل و "يهک  "3سينهما له شار و ئوستانهکانی ڕۆژھهاڵتی کوردستان دەکهن:


" به گزارش خبرگزاری فارس از اروميه ،پناه نجف زاده پيش از ظھر امروز در جلسه کار گروه فرھنگ و
امور اجتماعی که در سالن اجتماعات استانداری آذربايجان غربی تشکيل شد ،اظھار داشت :ھم اکنون  19باب
سينما در مناطق مختلف آذربايجان غربی وجود دارد که از اين تعداد  13باب سينما زير نظر حوزه ھنری
استان ھستند که از اين تعداد فقط چھار باب سينما در اروميه به صورت نيمه فعال کار می کنند .وی افزود :در
اين  19باب سينما بيش از  7ھزار صندلی وجود دارد که فقط  3ھزار صندلی در سينماھای اروميه در ايام
مختلف سال به ويژه در مواقع اکران فيلم ھای جذاب به کار گرفته می شود ".4



" استان كردستان با جمعيت يك ميليون و  400ھزار نفر جمعيت كه به نقل از آمار سازمان ملي جوانان استان
 508ھزار نفر از اين جمعيت را جوانان  14تا  29سال در  9شھرستان استان تشكيل ميدھند از داشتن
سالنھاي سينما بيبھره ھستند ".5



"عباس سروری با اعالم خبر تعطيلی سينماھا در کرمانشاه اظھار داشت :از مجموع سينماھای موجود در شھر
کرمانشاه فقط دو سينمای آزادی و پيروزی فعال بودند که متأسفانه به دليل ورشکستگي و نداشتن توان مالي
الزم جھت اداره آنھا ،اين دو سينما ھم به تعطيلی کشيده شد .وی گفت :سينماھای ما در کرمانشاه وضعيت
خوبی ندارند ،فرسودگي سالنھای سينما ،نداشتن صندلی ھای مناسب و فضای در خور شأن تماشاگر ،وجود
مشکل نور و صدا در سالنھای سينما از جمله مشکالتی است که سينما در کرمانشاه با آن مواجه است "6



" به گزارش خبرنگار مھر ،استان ايالم دارای  640ھزار نفر جمعيت است که اين جمعيت ،فقط دو سالن سينما
دارند که يکی از سالنھا سالھای زيادی است به داليل نامشخص تعطيل شده و سالن ديگر ھم بدليل عدم مناسب
سازی و وضعيت ظاھری ،چندان مورد استقبال مردم قرار نمی گيرند .7



فرماندار شھرستان بوکان "حسن عباسی" ،در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا(،
افزود :نمايش فيلم در سينمای شھر را به پيمانکار واگذار کرديم اما با توجه به عدم استقبال شھروندان از
تماشای فيلم در سينما و ھمچنين متضرر شدن پيمانکار ،ديگر فيلمی در اين سينما به نمايش گذاشته نميشود".
" وي با اشاره به اين که امروز ديگر مردم عالقهمند به تماشاي فيلم در سينما با توجه به پيشرفت دنيای کنونی
و ھمچنين وجود وسايل ارتباط جمعی در منازل نيستند ،اظھار کرد :نيازی نيست که مسؤوالن شھری در اين
رابطه برای جذب تماشاگر به سينماھا وارد عمل شوند بلکه بايد در مراتب باالتر با ساخت محصوالت فرھنگی
مناسب نسبت به ايجاد تقاضا و در نھايت عرضه آن اقدام كنند".8

" چۆنيهتی ڕواڵهتی سينهماکان ،نهگونجاوبوون له گهڵ بارودۆخی سهردەم ،کۆنهبوون ،نهبوونی کورسی گونجاو،
گرفتی ڕۆشنايی و دەنگ ،پێشوازی نهکردنی خهڵک ،وەرشکهستهبوونی خاوەن و پهيمانکاری سينهماکان" ھهرچهند
ھۆگهلی بێ ڕەونهق بوونی سينهما له کوردستان و ئيڕانه ،بهاڵم ھۆی سهرەکی نييه .حهسهن عهبباسی فهرمانداری بۆکان
"پێشکهوتنی دنيا و بوونی کهرەسهی ڕاگهياندنی گشتی له ماڵهکان"ھۆی گۆڕينی مهيل و ڕوووەرگێڕانی خهڵک له
"کااڵکانی فهرھهنگی" کۆماری ئيسالمی ئێران دەزانێ.
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فهرمانداری بۆکان داوای "کااڵی فهرھهنگی گونجاو" له دەستهاڵتدارانی بااڵی حکوومهتی ئێران بۆ خهڵکی کوردستان
دەکات .گونجاو بهو مانايه که له گهڵ "ويستی خهڵک" يهک بگرێتهوە .ئهم داوايه ئيسباتی داسهپاندنی فهرھهنگ و
کااليهکی نهيار و نهويسته که  ٣٢سال به سهر خهڵکی کورددا داسهپاوە .کۆماری ئيسالمی ئێران به چاوساغی کوردانی
وەک عهبباسی  ٣٢ساڵ کااڵی نهگونجاوی فهرھهنگی که ھهڵقواڵوی بيروھزری کۆمهڵێک ئينسانی ئايين پهرەستی دژ به
فهھهنگ و ھونهر و دژ به زاتی ئازادی و فرەفهرھهنگی بووە ،دەرخواردی گهورە وبچووکی ميللهتێک داوە که جياواز
له ميللهتی سهردەست و دەستهاڵتدار بوو.
خهڵکی کورد زياتر له  ١٥ساڵه ئيمکانی بيستن و چاولێکردن له بهرنامهی تهلهوزيۆنهکانی کوردی و نهکوردی دەرەوەی
ئێران و دەرەوەی بازنهی کۆماری ئيسالمی ئێرانيان بۆ ڕەخساوە .ئهوان ئينترنێت بهکار دەھێنن و تازەترين فيلمهکانی
جيھان به بێ سانسۆر و به زمانی ئهسڵی به بێ پارە دادەبهزێنن ،ئهوان له ڕێگای دی وی دی دوور له چاوەدێرانی
ئيدارەی ئيتالعات له سينهماکان ،فيلمی دڵخوازی خۆيان تهماشا دەکهن .خهڵک نه تهنيا پێويستييان به سينهما و فيلمی
کۆماری ئيسالمی نهماوە ،بهڵکوو پشتيان له راديۆ و تهلهوزيۆن و دەزگاکانی ڕاگهياندنی ئهو حکوومهته کردووە ،به پێی
ئاماری تازەی دەزگاکانی ڕاگهياندن له ڕۆژئاوا ،سهروی چل له سهدی  40%خهڵکی ئێران و زياتر لهوە خهڵکی کورد
له جياتی ئهوەی به ديار سريال و فيلمی تهلهوزيۆنی کۆماری ئيسالمی ئێرانهوە دانيشن ،سهيری فيلم و سريالی کوردی،
عهرەبی ،تورکی و تهنانهت ئورووپی دەکهن.
کۆماری ئيسالمی ئێران  ٣٢ساڵ ملی بۆ "تقاضا"ی خهڵک دانهنواند و ئهوەی "عرضه" کرد که له بنهڕەتدا دژی ويست
وخواستی خهڵک بووە .وێرانی سينهما له کوردستان ،لهوێوە سهرچاوە دەگرێ که ئيدی سينهما و فيلمهکانی دام و
دەزگاکانی ئيرشادی/عهقيدەتی/سياسی و بهرھهمی ھونهری ،فهرھهنگی سهربازانی "تروا  "9و موستهشارانی فهرھهنگی
و ھونهری و سياسی به ڕەگهز کورد ،بێ کهڵک ماوەتهوە و نيازی کۆماری ئيسالمی ئێران له کوردستان بهجێ ناھێنێ.
ئهگهر سهردەمێک سينهما ،شانۆ ،ڕاديۆ ،تهلهوزيۆن ،گۆوار و ڕۆژنامه به زمانی کوردی و فارسی کهرەسهيهک له
دەستی حکوومهتدا بوون بۆ له خۆبێگانهکردنی مرۆڤی کورد و تووانهوەی فهرھهنگی ئهو ميللهته ،ئهمڕۆ ھيچکام لهو
کهرەسانه ئهو دەورە بۆ ئهو حکوومهته ناگێڕن ،ھهر بۆيه دەرگای سينهماکان تهخته دەکرێن ،شانۆ به زمانی کوردی و
فارسی له کوردستان بهرەو نهمان دەبردرێ ،ڕاديۆ و تهلهوزيۆنی کۆماری ئيسالمی به ھهردوو زمانهکه بێ گوێگر و
بيسهر دەمێنێتهوە.
موزەفهرەدين شا و سينهما سهعدی بۆکان
موزەفهرەدين شای قاجار به ديتنی سينهما له پاريس ،دوای گهڕانهوە بۆ ئێران)نوامبری (١٩٠٠ئهمر به دروستکردنی
سينهما له شاری تهورێز دەدا" .يهکهم ھۆڵی سينهما له ئێران له شاری تهورێز ساڵی  (١٩٠٠) ١٢٧٩له سهردەمی
موزەفهرەدين شای قاجار ساز کرا ،ئهو سينهمايه له قاتی دووھهمی فێرگهی کاتۆليکهکانی فهرانسه له پهنا کلێسهی
کاتۆليکهکان ھهڵکهوتبوو ،يهکهم ئاپاراتی سينهما دوای سهفهری موزەفرەدين شا بۆ پاريس ھێندرايه ئێران و يهکهم
سينهمای له شاری تهورێز پێيدامهزرێندرا  ".10به پێی ئهو مێژووە تهورێز  ٥ساڵ دوای ئهوەی ئهپاراتی سينهما له اليهن
برايانی لوميرەوە سازکرا ،بوو به خاوەنی سينهما.
به پێێ نووسراوەيهکی موجتهبا ئهحمهدی يهکهمين سينهمای کوردستان به ناوی فروھهر له شاری کرماشان ساڵی
 (١٩٣١)١٣١٠سازکراوە ،دووھهمين سينهمای ئهو شارە ساڵی  (١٩٤٥)١٣٢٤دوای شهڕی دووھهمی جيھانی به ناوی
باربهد کراوەتهوە.
دروستکردنی سينهما له شارەکانی ديکهی کوردستان به تايبهت له مهنتهقهی موکريان دواتر دامهزراوە ،بهاڵم مێژووی
سينهما سهيار له موکريان و له شاری مهھاباد دەگهرێتهوە بۆ ساڵی  (١٩٤١) ١٣٢٠غهنی بلووريان له کتێبی سهدەی
کارەسات دا ئاوا باسی يهکهم سينهما سهيار و يهکهم فيلم له مهھاباد دەکات:
" رۆژێک ماشێنێکی ئينگليسی ھات سينهما سهياری ھێنابوو بۆ چوارچرای مهھاباد ،لهوێ جهنگی بهينی ئاڵمان و
ئينگلستانيان نيشان دهدا .....ئێمه ئينگليسی مان به دوژمنی کورد دهناسی ،چوونکو وا باس دهکرا که ئينگليس بوو که
تهقسيمی کوردستانيان کردووه .نهيانھێشت کورد ببێته شت و به حکومهت بگا .زۆرتر دژی ئينگليسی ئيحساساتی ئێمه
شهديد بوو ،بهو بۆنهوه ئهوهش که کوتيان ئينگليسييه و ھاتووه نمايش دهدا و ئهوانه معاونی کونسولی تهورێزن ،ئێمه
ھاتين به دژی ئهوانه دهمونستراسيۆنێکمان ساز کرد .عهکسی ئيستالينمان ھێنا و له سهر ماشێنيمان داناو ھاتين به دهوری
چوارچراکهدا گهڕاين و به دهوری ئهو کابرايهدا .سينهماکهمان قهتع کردو پهردهکانمان دڕاند و پهردهی سينهمامان سهنگ
باران کرد .خهبهريان به قازی محهمهد دا که جهرياناتێکی وا ھهيه قازی محهممهد ھات و نهسيحهتی ئێمهی کرد و کوتی
ئهوه شهخسييهتێکی خارجييه و ھاتۆته واڵتی ئێمه ،دهبێ ئێمه بهرخوردێکی عاقاڵنه و نهجيبانه بکهين و نابێ ئهو جوره
حهرهکهتانه بکهين و ئهو فيلمه دهدرێ ،کێ پێی خۆشه تهماشای بکا و کێ پێی ناخۆشه تهماشای نهکا ،بهرخوردی توند
مهکهن .ئهمهی ئارام کردهوه بهاڵم تهزاھوراتهکهمان کردبوو".11
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بۆکان له سهردەمی موزەفهرەدين شای قاجار و لهو سهردەمهدا که يهکهم سينهما له تهورێز و کرماشان ساز کران و ھهم
له سهردەمی سينهما سهياری مهھاباد ،شارۆچکهيهکی بچکۆالنه بوو ،بهاڵم به ھۆی بوونی سهردارەکانی بۆکان له اليهک
و ھاتووچۆی خهڵک بۆ شاری تهورێز بێ نهسيب له پێشکهوتهکانی سهردەم نهبوو ،به پێی گووتنهکان دەبێ يهکهم
کامێرای وێنه ھهڵگرتن و دووچهرخه )پاسکيل( بهر له شارەکانی ديکهی کوردستان و بگرە واڵتی ئێران له اليهن
سهردارەکانهوە ھێندرابێ بۆ بۆکان ،له اليهکی ديکهوە شاری بۆکان به مڵکييهتی کاتی خۆی له اليهن سهردار "عهلی
خان "12وە به کهسێکی تهورێزی يان کهسانێکی تهورێزی)ميرزائاغا و حهبيب پهناھی  (13فرۆشرابوو ،ئهوەش پێوەندی
ڕاستهوخۆ و زياتری بۆکان و تهورێز دهگهيێنێ ،ديسان بهشێکی بهرچاو له سهنعهتکارانی بۆکان ئهگهر جولهکه و
ئهرمهنی بنهچهک بۆکانی نهبووبێتن ،ئهوە تهورێزی بوون .سهرۆک و بنهماڵهی ھۆزەکانی ئيلخانی و بهگزادەی
فهيزواڵبهگی دەوری سهرەکيان بۆ بانگھێشت کردنی ئهو کهسانه بۆ بۆکان ھهبووە.
ئهو پێوەندييه دواتر له نێوان خهڵکی بۆکان و تهورێز به تايبهت تاجرانی بۆکانی که ماماڵتيان له گهڵ بازاڕی تهورێز
ھهبوو ،بهرباڵوتر بووە .تهورێز يهکهم شاری گهورەی ئێران بوو که کوڕ وکچانی بۆکانی بۆ درێژەدان به خوێندن
چوونهته ئهوێ ،به تايبهت منداڵهکانی
تاجر و دەوڵهمهندەکان و ئاغاواتی بۆکان و
ناوچهکه .تهوڕێز دەروازەی ئوروپا و
قهفقاز بۆ شارەکانی ناوچه لهوانه بۆکان
بوو .دروستکردنی سينهما لهشارۆچکهيهکی
کهمتر له بيست ھهزار کهسی ئهو سهردەمه،
ڕەنگه زۆر ھۆی ھهبێ بهاڵم ئهو پێوەنديانه
دەوريان ھهبووە .حسێن سهعيدی
دەنووسێ " :ئهو سينهمايه وەک لهبيرم بێ
سالی )(١٩٦١/١٩٦٠-١٣٤٠/١٣٣٩
دروستکرا ، 14دوو شهريک بوون ،ميرزا
غفووری ئاشناگر و کابراێکی تورکی
مياندووئاوی به ناوی سهتار "15
ميرزا غهفووری ئاشناگهر که ھهر ئهو خۆشی سهرپهرەستی سينهمای له ئهستۆ بوو ،پاشان بوو به خاوەنی سهرەکی
سينهماکه .ئهو کهسانهش که بهشی تهکنيکی کاری سينهماکهيان له ئهستۆ بوو ھيچيان کورد نهبوون .له بۆکان  ٦٥ساڵ
پاش دروستکردنی يهکهمين ئاپارات ٦٠ ،ساڵ پاش يهکهمين سينهمای ئێران و  ٣٠ساڵ پاش يهکهمين سينهمای
کوردستان ،سينهما سهعدی سازکرا.
بۆکان دوای قهجهرەکان
پاش کۆتايی پێھێنان به حکوومهتی قاجارەکان) (١٩٢٠/١٢٩٩و ھاتنه سهرکاری ڕەزاشای قهزاق به پشتيوانی
بريتانييهکان ،بهرنامه و حهولی سهرەکی حکوومهتی تازەسازکراوی پهھلهوی پتهوکردنی حکوومهتی ناوەندی و
کهمکردنهوەی دەستهاڵتی ناوچهيی و يهک ڕەنگ و يهک شکڵ و فۆرمکردنی ڕواڵهتی خهڵکانی ئێران و داسهپاندنی
يهک فهرھهنگ و يهک زمان و يهک ئايين و قهبووڵکردنی يهک شا و يهک خودا بوو.
ئهم سياسهت و بهرنامهيه بۆ خهڵکانی نهفارس مانای پاشهکشه له زمان و فهرھهنگ و دەستهاڵتی ناوچهييان بوو.
دژايهتيکردن له گهڵ ئهو سياسهته له اليهن نهتهوەکانی نه فارس لهوانه کوردەکان ،کۆمهڵێک شهڕ و کوشتاری خهڵکی به
دەستی ئهرتهش و ژاندارمی ئێران لێکهوتهوە .پاشهکشهپێکردن به فهرھهنگ و دەستهاڵتی ناوچهيی و سوونهتی ،ھاوکات
بوو له گهڵ پهرەپێدان به دروستکردنی مهدرەسه و زانستگا ،ئيدارەکانی فێرکردن وبارھێنان ،ڕێگاوبان ،کێشانی بهرق و
ئاو بۆ ماڵهکان ،دروستکردنی دەرمانگاو نهخۆشخانه ،کارخانه و ڕێگای ئاسن و پهرەپێدان به سيستمی ئيداريی و
دەوڵهتداری.
ھهرچهند کوردستان وەبهر ئهم ئاڵوگۆڕييانه کهوت و جگه له کارخانه و ناوەندی سهنعهتی ،مهدرەسه و دەرمانگا و
شوێنی فهرھهنگی لێ سازکرا ،له ھهمان کاتدا بهشی ھهرە زۆری له سهرکوت و شهڕ و کوشتار وەبهر کهوت .له
درێژەدا سيستمی کۆمهاڵيهتی و سوونهتی و فهرھهنگی کوردستان گۆڕانی بهسهردا ھات و به تايبهت ڕواڵهتی شارەکان
گۆڕانی بهخۆيهوە بينی.
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حهول بۆ گۆڕينی بيچمی عهشيرەيی ،فهرھهنگی و داب و دەستوور و دەستهاڵتی کۆنی ئاغاوات و عهشيرەکان له ڕێگای
تێکهڵکردن و بهشداری ئهوان له کاروباری دەستهاڵتی ئيداری و حکوومهتی سهردەمی ڕەزاشا و کوڕەکهی به ئهنجام
گهيشت .ئهم ئاڵوگۆڕە شارۆچکهی بۆکانيشی گرتهوە .به پێچهوانهی ھهموو شارەکانی کوردستان شاری بۆکان مڵکی
دەوڵهت يان خهڵک و دەوڵهت نهبوو ،بهڵکوو ملکی ئاغاکانی ئيلخانی بوو ،ھهموو دووکانهکانی شار له خهيابانی کۆنه،
شهقامی پهھلهوی و ميراوا و مهيدانی گهنم ،قهپان و ھهموو گوزەرەکان وەک گوزەری خهيات و ئاسنگهر و دارتاش
مڵکی ئاغاوات بوو .بۆ وێنه دووکانهکانی دەسته چهپی خهيابانی پهھلهوی مڵکی قاسم ئاغا و دەسته ڕاست مڵکی
حهمهدەمين ئاغا بوو ،ھهردوو مهيدان و بازاڕی گهنم به ناوی قهپانی قاسم ئاغا و قهپانی حهمهدەمين ئاغا دەناسران.
کهسێک به ناوی ميرزای حهسار ھهموو سهری مانگ به دووکانهکانی بهری قاسم ئاغادا دەگهڕا و کرێی مانگانهی
دووکانهکانی وەردەگرت ،دووکانهکانيش به سهرقوفلی درابوون به دووکاندارەکان .لهو سهردەمهدا دەوڵهت له رێگای
ئيدارەی ماڵياتهوە کهمتر بۆی دەلوا ماڵيات له خهڵک وەر بگری.
لهبهر ئهوەی ئاغاوات دەسترۆيشتوو بوون و مالکی شاری بۆکان ،شوێنه گشتييهکان له اليهن ئهوانهوە ساز کرابوون
وەک حهمامی کۆنه ،حهمامی حهمهدەمين ئاغا ،حهمامی نادر ،حهمای کاک ئاغا)کهيخوسرەوی( ،ئاشی عهبباسی.
ھهروەھا زەوی ھێندێک شوێنی دەوڵهتی پێشکهشی ئاغاوات بوو که ناوی ئهوانی له سهر دەننرا وەک مهدرەسهی
ئيلخانی .قهاڵی سهردار که مڵکی شهخسی بنهماڵهی سهردارەکانی بۆکان بوو کرابووە دەبيرستان .تهنانهت پادگانی کۆنی
بۆکان له پشت مهدرەسهی شاپوور خانووی يهکێک له ئاغاکان به ناوی حهمهرهحيم خانی دادخا بوو.
مڵکدارانی شاری بۆکان دەمڕاستی دەوڵهت و ئيدارات بوون .ھێندێکيان پێوەندی ڕاستهوخۆيان له گهڵ دەرباری شای
ئێران ھهبوو و له ھهڵسووڕاندنی شار و ئيداراتی بۆکاندا دەوری سهرەکيان گێڕاوە و کهسی يهکهم بوون بۆ ڕاوێشکاری
له گهڵ حکوومهت .نوێنهرانی مهجلسی بۆکان به سااڵن ،له ناو ئاغاکاندا دەست به دەست گهڕاوە و به پرس وڕا و
پشتيوانی ئهوان ڕەوانهی مهجليس کراون.
ھهرچهند بۆکانيش دوور له ويستی ئهم وئهو له اليهنی کۆمهاڵيهتی و پيشهييهوە به پێی نيازی کۆمهڵگا بهرەو پێش چووە
و کهسانی ناوچهکه و دەرەوەی کوردستان دەوريان له پێشکهوتنيدا ھهبووە ،بهو حالهوە ئاغاوات له سهردەمێکدا
سهنعهتکار و شارەزايان له عهجهمستانهوە بۆ بۆکان و گوندەکان ھێناوە وەک ميعمار و بهنای خانووبهرە ،نهجار و
دارتاش ،ئاسنگهر و جۆشکار ،وەستای فهڕش و مافوورە ،کهرێسکهند ،شۆفير و مهکانيک.
بهشێک له پيشهکارانی بۆکان جوولهکه و ئهرمهنی بنهچهک بۆکانی ،يان کورد بوون .له دەورەی محهممهد رەزاشا،
دوای ئينقالبی سپی) (١٩٦٢گۆڕانی جيددی بهسهر شار و ئاکتۆرەکانيدا ھات .سهرمايهدار و دووکانداری دەوڵهمهند
دوور له بنهماڵهی ئاغاوات له شارەکهدا پهيدا بوون که جێگا و ئهرکی ئاغاکانيان گرتهوە و دەوڵهتی مهرکهزيش دام و
دەزگاکانی خۆی جێگير کرد و کۆمهڵگای بۆکان گۆڕانی بهسهردا ھات.
له پرۆسهی گۆڕينی وەزعی کۆمهاڵيهتی له بۆکان ئێمه دوو دەسته دەبينين يهکهم ئاغاوات که سهردەمێک دەستهاڵتی
يهکهم بوون له ھهردوو اليهنی ئابووری و کۆمهاڵيهتی ،دووھهم ئهوانهی بنهچهک ئاغا نهبوون و خهڵکی گوندەکان و
شاربوون که له ڕێگای کڕين و فرۆشتنی کهل و پهل ،بوونه دەوڵهمهندی شار .تاقمێک لهوانه بێ بهری بوون له
سهوادی خوێندن و نووسين .دهستهيهک له وانه خوێندەوار بوون و پيشهی دووکانداريان ھهڵبژاردبوو ،ئهو دەستهيه
نوێخواز بوون ،کهل و پهل و کهرەسهی نوێيان دەھێنا بۆکان که دەبووە ھۆی گۆڕينی شێوەی ژيانی خهڵک.
ھهردوو بهشی دەستهی دووھهم ،جياوازی و وێکچوويی خۆيان نيسبهت به ئاغاوات ھهبوو ،بهشێک له دەستهی دووھهم
بگرە دژايهتييان له گهڵ ئاغاوات بهرچاو بووە و له کات و زەمانی دياردا تێکھهڵچوونيش له نێوانياندا بيندراوە و ڕواڵهتی
سياسی بهخۆيهوە گرتووە ،بهاڵم له ھهر حاڵێکدا به ھهموو پێوانهيهک ئاغاوات قورسايی خۆيان ھهتا ڕووخانی ڕژيمی
پهھلهوی له الی دەربار و حکوومهتی شاھهنشاھی له دەست نهدا ،ھهرچهند له زۆر اليهنهوە به قازانجی دەوڵهمهندەکان و
ماقووڵهکانی شار و دەوڵهت پاشهکشهيان پێکراو قورسايی پێشوويان له دەستتێوەردان له کارو باری شار له دەست دا.
له پرۆسهيهکدا ئێمه ھهم ئاغاوات دەبينين که له شاردا وەک دەوڵهمهندی شار نهک وەک ئاغاوات دەور دەبينن و ھهميش
دووکاندار و تاجری شار دەبينين که دەبنه خاوەنی گوندەکان ،ئهو گوندانهی که له بری قهرز له ئاغاکان وەريانگرتبوو يان
لێيان کريبوون.
ئێمه کۆمـهڵيک کهس له پاييزی ساڵی  (١٩٧٨)١٣٥٧له لێکۆڵينهوەيهکی ھاوبهشدا له سهر بارودۆخی کۆمهاڵيهتی بۆکان
و ناوچهکه بهو ئاکامه گهيشتين که له بۆکان ھهم بورژوا مهالک و ھهميش پێچهوانهکهی ھهبووە ،ھهر دووال له شار و له
گوندەکان له باری ئابووری ،کۆمهاڵيهتی و ئيدارييهوە دەوريان گێڕاوە.
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بهشێک له دەوڵهمهندەکانی بۆکان له ڕێگای سهلهمکردن ،قهرزوەرگرتنهوە و ھهم له ڕێگای کڕين ،دەبوونه خاوەنی
بهرھهمی گهنم ،جۆ و دانهوێڵه و ڕۆن و کهشک و پێستی مهڕ و مااڵتی خهڵکی گوندەکانی ناوچه ،ئهو کهسانه لهو
ڕێگايهوە بوون به تاجری گهورەی ڕۆن و پێسته و ھهموو ئهوانهيان ڕەوانهی شارە گهورەکانی ئێران وەک تهورێز و
تاران دەکرد ،ئهوانه دەور و ڕۆڵێکی تازەيان له پێوەندی له گهڵ بازاڕی شارە گهورەکانی ئێران پهيدا کرد و سهرمايه و
چااڵکی ئابووريان له بازنهی تهنگی بۆکان چووە دەر.
له پرۆسهيهکدا دەوری زۆربهی ئاغاکان به تهواوی له شاردا کهم بووە و دەوری دەوڵهمهندی شار که به تهنيا دووکاندار
نهبوون ،ڕووی له زيادبوون کرد و جگه له دەوری ئابووری و تيجاڕيی و کۆمهاڵيهتی ،ڕۆڵی خۆيان و منداڵهکانيان له
کاروباری ئيدارات و دەستهاڵتی ناو شار ڕووی له زيادبوون کرد ،ئهوان وەک موعتهمدی شار له اليهن بهرپرسانی
ئيداری و حکوومهتييهوە سهيريان دەکرا و تێکهڵ به کاروباری ناو شار بوون ،سهرپهرەستی نهخۆشخانهی بۆکان و
بهشداری له کۆبوونهوەی شارداری)چهشنێک شۆڕای شار( دوو نيشانه بوون بۆ دەوری تاجرانی شار.
سرنجدانه ئهم پرۆسهيه له دەيهکانی دواتر پاش گۆڕينی ڕژيمی پهھلهوی که پڕ له ڕوداوی گرنگ بووە ،گٶڕينی ھهموو
اليهنهکانی کۆمهاڵيهتی ،فهرھهنگی ناو شارو گوندەکانی له دوا بووە .له درێژەی ئهو گۆڕانکاريانه له دەيهی ٤٠
) (١٩٦١به دواوە ،دەوری سينهما سهعدی بۆکان دەست پێدەکات.
بۆکان له سهردەمی سينهما سهعدی
ھهروەک پێشتر باسکرا ،کهسانی خوێندەوار که ببوون به دوکاندار و خاوەن سهرمايه ،دەوری گرنگيان له شارەکهدا
گێڕا .ميرزا غهفوور ئاشناگهر کهسێکی خوێندەوار بوو ،ئازەری و فارسی باش دەزانی و بهردەوام ھاتوچۆی تاران و
تهورێزی دەکرد .ھهر ئهو زۆر شتی بۆ يهکهمجار ھێنايه بۆکان ،بۆ وێنه ئهو نوێنهرايهتی گاز و شيرکهت و کارخانهی
کانهدا و پپسی کۆالی له بۆکان دەکرد که له سينهماش تهبليغی بۆ دەکرا.
عومهر سولتانی وەفا شاعير و نووسهر جگه له ھێنانی کتێب و گۆوار و رۆژنامه ،بۆ يهکهمجار يهخچاڵ و تهلهوزيۆنی
بۆ فرۆشتن ھێنايه بۆکان ،پێشتر دەبوو ئهو شتانه له شارەکانی ديکه بکردرێ که کاری ھهموو کهس نهبوو.
لهو بارەوە حسێن سهعيدی دەنووسێ " :له ھهموو زياتر تهبليغاتی پێش فيلمهکه بوو که تهقريبهن  ١٥دەقيقه دەبوو ،ئێمه
زۆرمان پێخۆش بوو ،به تاێبهت قهتم له بيرناچی تهبليغاتی يهخچالی ئهرج بوو ،که له خۆيدا خودی يهخچاڵ شتێکی تازە
بوو ،بهاڵم له ئاخردا دەيکوت ،نمايندگی يخچال ارج در بوکان عمر سلطانی وفا ،به حهديکمان پێخۆش بوو ،که نێوی
بۆکان له سينهمادايه و باسی کاک عمريش دەکا که دەمان ناسی ،ئێمه ھهموو قارەمانانی پێنج قرانی ھهستاينه سهر پێ و
به فيتوو و چهپڵه خۆشی خۆمان دەربڕی "16
عهلی فهرشی )فهرشچی( و قادر فهرشی نوينهرايهتی ساعهتی سويسی ساکۆڕاوميکادۆ ،ماشينی کۆمپرێسی گاز ،ماز و
مۆتۆرسيکلێتی ئيش)ئيژ( و ترۆمبيلی ماسکويچی رووسيان دەکرد ،حهمهڕەشيدی محهممهديان نوێنهرايهتی رۆنی نهباتی
"شاپهسهند" و "قوو" ی دەکرد ،کهسانی ديکه له بواری ديکهدا پێشقهدەم بوون .ڕۆخساری شار و ژيانی خهڵک له
ڕێگای بازاڕ و بهرنامهکانی ئيداراتی حکوومهتهوە گٶرانی بهسهردا ھات.
بوونی سهروەت و سامان و پووڵ له دەست تاجرەکانی وەک بنهماڵهی محهممهديان ،کهشاوهرزی ،ڕهزايی ،سالمی و
زەڕين ئهوانی ھان دەدا بۆ دروستکردنی کارگا و حهمام و سهھۆڵخانه و ئاش .يهکهم شوێن که کارخانهی پێگوترا بێ،
کارخانهی دۆشاو بوو ،که بهر له سااڵنی ) (١٩٦٢له اليهن عهلی فهرشی يهوە له خهيابانی سهقز دامهزرا ،لهو
کارخانهيه دۆشاوی خورما ساز دەکرا ،ئهو کهسهی به سهر کارخانهکهدا ڕادەگهيی ئهحمهد مهرزەنگی بوو.
کۆاڵن و شهقامهکانی بۆکان به شهقامی سهرەکييهوە ھيچی ئهسفاڵت نهبوون ،له ڕۆژانی گهرمی ھاوين ،شهقامی
سهرهکيی شار که ھهموو دووکانهکانی تێدا بوو ،له اليهن کرێکارانی شاردارييهوە ئاوپڕژێن دەکران ،تهنيا شوێنێک که
ئهسفاڵت بوو ھهر ئهو شوێنه بوو که سينهما و دوخانياتی تێدا ھهڵکهوتبوو ،له سهر ئهو ئهسفاڵهته منداڵی بۆکان
کۆدەبوونهوە و شات) شتێک وەک تهگهری دوچهرخه( يان به دارێک لێدەخوڕی و کهيفی دنيايان دەکرد.
سهردەمی منداڵی ئێمه ماشێن که زياتر جيب بوو زۆر کهم بوو ،به دەگمهن ماڵه دەوڵهمند يان خهڵکی ديکه ترومبيليان
ھهبوو ،ئهو سهردەمه فهيتوون ھهبوو که خاوەنی ئهو فهيتوونانهش ئازەری و کورد گوتهنهی عهجهم بوون .بهاڵم دوای
ئينقالبی سپی) (١٩٦٢خێرايی گۆڕان له بۆکان بهرچاو بوو ،به تايبهت بۆکان به ھۆی دەغل و دان و باخاتی ميوە و مهڕ
ومااڵت ،ناوچهيهکی دەوڵهمهند بوو ،ھهر ئهو دەميش به عهمباری دەغل و دانی ئازەربايجانی ڕۆژئاوا دەناسرا.
بنهماڵهی ئاشناگهر لهوانه باوکی ميرزا غهفوور له بواری خۆيدا سهنعهتکار بوو .حاجی خومگهر به ناوبانگ بوو ،ئهو له
ڕاسته خهيابان که به پهھلهوی دەناسرا ڕووبهڕووی کۆاڵنهکهی قهاڵی سهردار که دواتر بانکی سادراتی لێ سازکرا،
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دووکانی خومگهری ھهبوو .حاجی بهنی ڕەنگ دەکرد و ڕەنگه بهنی ھهموو فهڕش و مافوورە و بهڕە و جاجم و بهرماڵ
که ھهمووی له خووری مهڕو مااڵتی ناوچهی بۆکان و شارەکه سازدەکرا ،له دووکانهکهی ئهو و به دەستی ئهو ڕەنگ
کرابێ ،حاجی به شێوە و دەستووری سوونهتی و خۆماڵی ناوکوردەواری دوور له بهکارھێنانی مادەی شيميايی بهنهکانی
ڕەنگ دەکرد.
من زۆر منداڵ بووم که زۆر جار دەچووم و سهيری ھونهر و سهنعهتهکهيم دەکرد ،نهک سهيری کار و سهنعهتی ئهو
بهڵکوو زۆر جار به ديار کاری جۆاڵيی جۆاڵکانی شار ،ئاسنگهر و خهيات و نهجارەکانهوە ڕادەوەستام ،بهاڵم له ناو
ھهموو سهنعهتکارانی ئهو سهردەمه ،کاری بێ وێنهی يهکێک له ئهرمهنييهکانی بۆکان ،له بهر دووکانهکهی دەيچهقاندم.
ساڵی) (١٩٦٢/ ١٣٤١به شێوەی ناڕەسمی له مهدرەسهی تاڵوار که تازە سازکرابوو و دوا شوێنی ئاوەدانی بۆکان بوو،
دەرسم دەخوێند ،کاتی گهڕانهوە له بهر دەرکی دووکانی ئهو کابرا ئهرمهنييه ،که له يهکێک له دووکانهکانی کاکائاغادا
)کهيخوسرەوی( بوو ،ڕادەوستام و به سهرسووڕمانهوە چاوم دەبڕيه دروستکردنی تهختهنهرد ،شهترەنج و دەيان
بهرھهمی ديکه ،ئهو وا له کارەکهی خۆی خوورد دەبووە ،ئاگای له من نهبوو که سهيری دەکهم.
کاری دروستکردنی سهبيله و دەمنهش که ڕەنگه ھونهرێکی تايبهت به بۆکان و مهال محهممهدی موئهزن بووبێ ،يهکێکی
ديکه له عهجايبهکانی ئهو سهردەمه بۆ من بوو .زۆربهی ھهرە زۆری ئهو پيشه و ھونهرانه که مۆرکی بۆکانيان پێوە
دياربوو ،پاش ساڵی  ١٩٦٢له ناوچوون ،تهنيا له نووسراوەکاندا ڕەنگه ناويان مابێ ،وەک دەمنه دروستکردنی مهال
محهممهد " :دهستی له نێو جامێك دابوو ،قوڕهكهی خۆش دهكرد ،ھێندێكی له بهری دهستی دادهنا ،تۆزێك كايهی پێدهكرد،
ئهوجا وهك پهيكهرسازێكی ماھير ،شكلی پێدهدا ،به دارێكی زهريف وهك نهققاش خهريكی گڵهكه دهبوو ،ئهوی دادهنا
دارێكی پانتری ھهلئهگرت ديسان خهريك دهبوو ،ھێندی پێ نهدهچوو ،مراوييێک ،كهلهبابێك ،تاوسێك زيندوو زيندوو له
ناو دهستی دهھاته دهر ،دوای ئهوه دهمنه)مودنه(كه تهواو دهبوو ،دايدهنا وشك بێتهوه ،پاشان رهنگی دهكرد "17
حسێن ئاشناگهر برای ميرزا غهفوور ،تهنيا سيمبانی ئيدارەی بهرقی بۆکان بوو .ئهو سهردەمه بهرقی شاری بۆکان له
ڕێگای مۆتۆری بهرقهوە بهرھهم دەھێندرا ،مۆتۆرخانهی بهرق له ڕاسته خهيابان له خوار مهدرەسهی سهعدی له
خهيابانی پهھلهوی ھهڵکهوتبوو ،که دواتر لهوێ گوێستيانهوە و شوێنهکهی کرا به باشگای وەرزش و شوێنی پينگ پۆنگ
کردن .خهيابانهکانی بۆکان يان بهرق و دار چرابهرقيان نهبوو يان به ھۆی کهمی بهرق دايم تاريک بوو ،له بيرمه له
سهردەمی مهجهلهی تهوفيق يهکێک له برايانی قوريشی ياسين يان حهمهدەمين کاريکاتۆرێکيان لێ چاپ کرابوو ،له
کاريکاتۆرەکهدا "دوو کهس به خهيابانی بۆکاندا دەڕۆيشتن يهکيان بهوی ديکه دەڵێ ،ئهرێ دا ئهو شهمچهيه ھهڵکه با
بزانين بهرقی خهيابانی بۆکان ھهڵبووە.
حسێنی ئاشناگهر دايم به سهر دارچرابهرقهکانی بۆکانهوە دەبيندرا که خهريکی باشکردن و ساخکردنهوەی سيمی بهرق
بوو ،له ئێوارەيهکدا له ھهموو شار دەنگۆ باڵوبۆوە که ميرزا حسێنی سيمبان بهرق گرتوويه ،ھهر خهڵک بوون که
ڕاياندەکرد بۆ ئهو شوێنه له خهيابانی پهھلهوی ،که به سهر دارچرابهرقهکهوە ڕەق ھهڵگهڕابوو .حسێن ئاشناگهر يهکێک
لهو کهسانه بوو که له سيمکێشی سينهمای سهعدی بۆکانيش دەوری ھهبوو .بوونی سينهما سهعدی يهکێک له نيشانهکانی
گٶڕان له بۆکان بوو.
شوێنی سينهما سهعدی
سينهما سهعدی  18له سهر ڕاسته شهقامی سهرەکی شار ،بهرانبهر به دوخانيات که دەکهوێته باکووری شار و درێژەکهی
جادەی عهلی ئاباد و مياندواوە ،ھهڵکهوتبوو .به ھۆی کێشانی شهقامێکی تازە له پهنا دوخانيات که له اليهکهوە بهرەو
سهالخانه و چۆمی تهتهھوو)سيمينه رود( دادەکشاو له الی سهرەوەش بهرەو خهيابانی سهقز ھهڵدەکشا ،سينهماکه له
چوارێيانێکدا ھهڵکهوتبوو ،له ڕيزی سينهماکه چهند دووکان و ماڵ ھهڵکهوتبوون ،له ڕيزی سينهماکه ماڵی عهواڵ
شهرهفکهندی ،عهبباس حهقيقی شاعير و ماڵی قووڕەيشی و چهند ماڵێکی ديکه ھهبوو ،که ئهو مااڵنهش بهرانبهر به تاقه
پۆمپی بهنزينی شار بوون ،بهر و پشتی سينهما ھهمووی ماڵ و له پشت سينهماکهش پارچه زەوييکی چۆڵ بوو .له دەستی
تهنيشتی سينهما ،که دەکهوێته سهر خهيابانی تازە ،ڕووبهرووەکهی چهند ماڵ ھهبوو ،يهکيان ماڵی "مينهشهمی،
بهھرامی  ،"19شێرخانی که خۆی و خێزانی موعهليم و دەرسوێژی مهدرەسهکان بوون ،تهنيشت ماڵی ئهوان زەمينێکی
چۆڵی عهلی فهرشی و پاش ئهو ماڵی عومهرخانی يهزدانپهنا بوو .ھيوا و ئاواتی من ئهوە بوو ئهو زەمينهی باوکم
ڕۆژێک له ڕۆژان بکرێته شانۆ و ناوەندی فهرھهنگی و ھونهری .باوکم دواتر له نهبوونی مندا بيستبوويهوە که ھيوايهکی
وام ھهبووە ،بهر له مردن به ڕەسمی بهڵێنی دابوو ،ئهو شوێنه بدرێ بهو کوڕەی ،ھهرچهند قهت پێيخۆش نهبوو
کوڕەکهی ببێ به لۆتی .20
ھۆڵی سينهما سهعدی
ھۆلی سينهما وەک ھۆڵی سينهمای ئهو سهردەمه گهورە بوو که له سێ بهش پێک ھاتبوو ،پێشهوە ،نێوەڕاست و پشتهوە،
سهر ئهو بهشه باڵکۆن بوو .ژن و پياو و بنهماڵهکان زۆرتر لهم بهشه يان له باڵکۆن دادەنيشتن .سهرجهم کورسييهکان
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 ١٢٠٠دانه 21بوو .ھهر بهشێک دوو دەرگای ھهبوو ،يهک له دەرگاکان بۆ کاتی تهنگانه بوو ،دەنا تهنيا لهو دەرگايانه
کهڵک وەردەگيرا که به ڕووی دااڵنه درێژەکهدا دەکرانهوە .بهشی ئاپارات و تهکنيک له نھۆمی دووھهم له ژوورێکی
تايبهت بوو .شوێنی فرۆشتنی بليت ،ژوورێکی بچکۆالنهی تهنيشت دەرگای دەرەوە بوو.
"ئهسلی ساختمانهکه ،ئاوا بو ،له پێش دەرکه باجهی فرۆشتنی بليت بوو ،به دوو پليکان وەسهر دەکهوتی ،دەھاتييه
ساڵۆنيکی بچووک ،له دەستی چهپيهوە دوو تواليت بوو ،ھهر له تهنيشت ئهوەوە باجهيهکی چکۆلهی لێبوو که توو و
شيرنيات و شتيان لێ دەفرۆشت ،به سێ پليکان وەسهر دەکهوتی لهوێ کونترۆلچی بليتهکان دانيشتبوو ،بليتهکانی دەدڕاند،
سينهماکه سێ بهش بوو ،دەرگاێ ئهوەڵ که دەچوەيه ژوورەوە پێان دەکوت لۆژ و  ١٥قرانی بوو ،سهندەليهکانی ئهرج بوو
پێموايه ٥يا  ٦رەديف بوو ،دەرکهی دووھهم که دەچويه ژوور ،به تمنێک بوو ،به ديوارێکی سيمانی که ميتريک بهرز
بوو له بهشی لۆژ و بهشی پێنج قرانی جوی دەکراوە ،ئهم بهشه زۆرتر کهسانی بازاری ،رانندە و به گشتی کهسانی گهورە
که تمهنيکێان پێدەدرا دەچوون ،بهشی پێشهوە پێنج قرانی بوو ،زۆربهی منداڵ لهوێ بووين ،ھهر سێ بهشهکه دەرگای
خرووجی بوو بۆ چوونهدەرەوە ،ئهگهر شتێيک بقهومايه ،دەچووە سهر خهيابانێکی خاکی که دەوروبهری ئهو زەمان چۆڵ
بوو ،ئهم خهيابانه بۆ سهرێ دەچووە قوله و بۆ خۆراێ دەچوە سهر تهقتهقانهکان "22
سهکۆی سينهما سهعدی
سينهمای بۆکان به پێچهوانهی زۆر له سينهماکان ،سهکۆيهکی گهورەی ھهبوو ،له دەست چهپ و ڕاستی سهکۆکه دوو
ژووری چکۆله ھهبوون که ژووری پشت سهحنهيان پێدەکوت ،سکۆکه به پهردەيهکی سووری سهرتاسهری له ھٶلهکه
جيا دەکراوە ،له پێشهوە له بهر ميچی سهر سهکۆکه چهند پرۆژۆکتۆری گهورە ھهبوون ،ھهموو ئهوانه ھۆڵی سينهمای
تايبهت به ھۆڵی شانۆش دەکرد .ھهموو ڕێ وڕەسمهکانی ئيداری و حکوومهتی به بۆنهکانی جياواز له ھۆڵی سينهما
بهڕێوە دەچوو ،کاری نمايش و شانۆش ھهر لهو سينهمايه پێشکهش دەکرا .بۆکان خاوەنی ھۆڵی شانۆ ،ئيدارەی فهرھهنگ
و ھونهر ،خانهی جهوانان ،کاخی جهوانان و ھيچ شوێنێکی ديکهی لهو چهشنه نهبوو.
بليت
لهبهر ئهوەی بۆکان چاپخانهی نهبوو ،بليتی سينهما له دەرەوەی بۆکان ،مياندوئاو يان تهورێز چاپ دەکران ،بايی بليتی
چوونه ژوور له سهردەمی ئێمهدا  ٥قران ،يهک تمهن و  ١٥قڕان بوو ،ئهو کهسانهی که لهوێ کاريان دەکرد به تايبهت
ھهمزە زۆرجار دوو کهسی به  ٥قڕان ڕيگا دەدا ،کۆنترۆڵی بليت وەک ھهر شوێنێکی ديکه بوو ،بهو حاڵه ھهڵدەکهوت که
کهسان يان له ژێر چاو قووچاندنی بهرپرسان يان به دزيی خۆ بکهن به ژوورێدا.
کارمهندانی سينهما سهعدی
ئهوەی ھهر له سهرەتاوە چ کهسانێک يهکهم گروپی بهڕێوەبهری سينهما بوون ،الی من ڕوون نييه ،بهاڵم له سهردەمی
ئێمهدا واته سااڵنی  (٧١/١٩٧٠) ٥٠/١٣٤٩به دواوە ئهو کهسانه لهوێندەرێ کاريان دەکرد ،عهلی که خهڵک پێيان
دەکوت "عهليه شهل" ،ئهو بهرپرسی ئاپارات و نيشاندانی فيلم بوو" ،ھهمزە" که ئهو بليت فرۆش و کاری ناو سينهمای
دەکرد ،پاسهبانێکی خانه نشين به ناوی "عهسکهرئاغا" ،ئهوانه ئازەری بوون .ڕەحمان سهيدە و سولهيمان برای ميرزا
غهفوور بۆکانی بوون ،که ھهم له ناو سينهما و ھهم له بهشی تهبليغات کاريان دەکرد .جگه لهو کهسانه زۆر کهسی ديکه
له بهشی گێڕانی تابڵۆی سينهما کاريان دەکرد.
"کارمهندەکان ،ھهمزە  ،مهشهدی]خانبابا  [23کونترۆڵچی] ،ميرزا نهزير ئهفخهمی  ،[24پێش عهلييه شهل کهسێکی ديکه
مۆتۆرچی بوو که بهداخهوە نيوەکهيم لهبير نييه ،ئهمانه تورک بوون و دارودەستهێ "سهتار" شهريکه مياندووئاويهکه
بوون .سولهيمانی ئاشناگهر برای کاک غهفوور به خۆی و کراواته دريژەکهيهوە بليت فرۆش بوو ".25
کهسايهتی و کاراکتێڕی ھهرکام لهو کهسانهی له سينهما کاريان دەکرد ،جێگای باس و لێدووانه ،ئهوان زياتر له بينهران
کهوتبوونه ژێر تهئسيری سينهما و فيلمهکانی .سولهيمان ئاشناگهر کهسێکی ڕووح سووک و قسه خۆش و جار وبار
تووڕە ،کاری سهير و سهمهرەی دەکرد .ڕۆژێک له بهر دووکانی ميرزا غهفوورکه ھاوسای دووکانی باوکم بوو،
دانيشتبوو .المپێکی مهھتابی درێژی بهدەستهوە گرتبوو به ددان دەيکرۆژت و کرمه کرم له زاريدا ھهڵيدەسووڕاند و
قووتی دەدا .من که به سهرسوورمانهوە چاوم تێبڕيبوو ،لێم پرسی کاک سولهيمان ئهو شووشهيه چۆن دەخۆی؟ له واڵمدا
کوتی" ئهوە شووشه نييه ،برێشکهی حهزرەتی غهوسه!" سولهيمان ئاشناگهر خۆی به دەرويش دەزانی و زۆرجار
جهزمی دەکرد.
ھهرچهند عهليه شهل لومير نهبوو ،بهاڵم ميری سينهما سهعدی بوو ،کهسايهتييهک که ئاکار و ڕەفتار و شێوەی قسهکردن
و جل و بهرگ و ھهڵس و کهوت و دەستهاڵتی له سينهما ،خۆی له خۆيدا کورد گوتنهی سينهما بوو .ڕووداوەکانی کاتی
نمايشی فيلم ،فيلمێکی درێژی بێ کۆتايی بوو ،نهمانی بهرقی شار به وتهی بينهران"تێکهوتنی پليته" و تاريکه سهالتی
ھۆڵی سينهما و ھهڵکردنی مۆتۆڕی بهرقی سينهما که دەنگی ڕۆژەڕێيهک دەڕۆيشت ،سووتانی المپی دەزگای ئاپاڕات،
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داغبوونی ئاپارات و تووانهوەی فيلم و خاوبوونهوەی دەنگی ھونهرپيشهکان و پچڕانی فيلم ،بڕين و سانسۆری فيلم له
اليهن خودی عهليه شهلهوە له کاتی حهساسی فيلمی سيکسی و جنێودانی بينهرانی تامهزرۆ ،تێکهڵبوونی حهلقهی يهک و
دووی يهک فيلم و نيشاندانی سهراوبنی فيلم و گۆڕينی کۆتايی و دەستپێکی فيلم ،تێکهڵبوونی حهلقهکانی دوو فيلم به
يهکهوە و سهرلێشيواوی خودی عهلی ئاپاڕاتچی له کاتی نمايشی فيلمی لهو چهشنه ،بهجێھێشتنی ژووری ئاپاڕات له کاتی
نيشاندانی فيلم و خراپبوونی دەنگ و گيرکردنی فيلم و دەيان ڕووداوی ديکه و فيکه فيک و ھهراوھوريا و تانه وتهشهری
بينهران له کاتی وادا ،ھهر ھهمووی نمايش له ناو نمايش و فيلم له ناو فيلم بوو .ئاکتۆری سهرەکی و دەرھێنهری ئهم بهزم
و نمايش و فيلمانهش"مرد شمارە يک" عهليه شهل بوو.
بليندگۆی سينهما سهعدی
شتێکی تايبهت که تهنيا له سينهما سهعدی بۆکان ماوەيهک ھهبوو ،بڵيندگۆی بهر دەرگای سينهما بوو ،دەبێ ئهوە ئيبتکاری
خوودی عهلی ئاپاراتچی بووبێ ،کاتی نيشاندانی فيلم ،دەنگی ھهموو فيلمهکه لهو بڵيندگۆيهوە بۆ خهڵکی دەرەوە له خهيابان
و دەروجيران باڵو دەکراوە ،ھهر بۆ ئهو مهبهسته زۆر جار خهڵک به تايبهت مناڵ و مێرمنداڵ له بهر دەرکی سينهما يان
له بهرانبهر سينهما لهوبهری شهقامهکه له بهر ديواری دوخانيات دادەنيشتن و گوێيان له چيرۆک و قسه وباسی ناو
فيلمهکه و ئاکتۆرەکانی ڕادەگرت .ھهر ئهوە خۆی ببووە ھۆی ئهوەی خهڵک له دەوری سينهما کۆبنهوە و چهشنێک
قهرەباڵغی ساز کهن و له خۆيدا تهبليغاتێکی باش بوو بۆ سينهما ،ھهرچهند بۆ دەروجيرانی سينهما خۆش نهبوو.
له بانگهواز و جاڕکێشان بۆ سينهما سهعدی
ھهرچهند مهبهستی ئهو نووسراوەيه باسکردن له سينهما سهعدی بۆکانه ،بهاڵم ئهو باسه گرێدراوی بابهتی ديکهيه که گهر
لێرە باسيان نهکرێ ڕەنگه ھيچکات نهگوترێ ،ھهر بۆيه من باسهکهم له بازنهيهکی بهرتهسکدا نهھێشتۆتهوە.
بانگهوازکردن ،يان جاڕکێشان يهکێک لهو کارانهيه که له سينهما سهعديش دەکرا.
به ھۆی نهبوون و کهمبوونی خوێندن و نووسين ھهر له کۆنهوە له واڵتی ماد و پارس و بهر لهوان ھهموو شت زارەکی
بووە و فهرھهنگ و زمان و ھونهر و مێژوو پشتاوپشت گێڕدراوتهوە ،له سهردەمی مادەکان موغهکان ،بهيتبێژ و
مێژوونووس به ھهموو سهرزەمينی ماددا دەگهڕان ،ئهوان ھونهر و ئهدەبيات و مێژووی زارەکی مادديان پێکدەھێنا.
بانگهوازکردن يان جاڕکێشان له کۆنهوە له اليهن کاربهدەستانی حکوومهت و ئيدارەی شار و گوندەکانهوە ،له اليهن
دەزگاکانی ئايينييهوە بۆ ڕاگهياندنی پهيام و خهبهر ئهنجام دەدرا .ئهم باو و نهريته له اليهن کاربهدەستانی ئايينی ئيسالمهوە
له کوردستان بهکار ھێندرا ،بهاڵم له ھهر ناوچهيهک بهو شێوەيه که له ناو خهڵکدا باو بوو ،بۆ وێنه له زۆر له ناوچهکان
له دەھۆڵ کهڵک وەردەگيرا يان له نهقارە که شهيپوورێکی درێژ بوو که فووی تێدەکرا و له ھهموو دەورەوکه دەنگی
دەھات ،نهقارە لێدان به تايبهت له سنه بۆ پارشێو و لهخهوڕاکردنی خهڵک بهکار دەھێندرا ،له بۆکان بهر لهوەی
مزگهتهکان ببنه خاوەنی بڵيندگۆ ،له گهڕەکهکان جاڕيان دەکێشا و خهڵکيان بۆ پارشێو ھهڵدەستاند ،يان زۆرجار کۆڵبهرانی
ھهر دوو قهپانی قاسم ئاغا و حهمهدەمين ئاغا له اليهن خهڵکهوە پووڵيان پێدەدرا بۆ جاڕکێشان ،بۆ وينه کاتێک منداڵێک
يان ئاژەڵی خهڵک وون دەبوو.
ھاشم ڕەزايی دەنووسێ" :کاتێک که دهروێش و دروێشگهری ھاته مهيدانهوه ،ھهندێک دهروێش به تهپڵێکی]دوو تهپڵی
چکۆله که سێ تهپڵهيان پێدەگووت  [26بچووک که وهک پشتێن دهيانبهست و به دوو تهسمه لێيان دهدا ،خهڵکييان
ھهڵدهستاند بۆ پارشێوکردن ."27
جاڕکێشان و گهڕان به ناو بازار و شهقامهکانی شاردا ،کارێکی باو له ناو شار بوو ،ھهموو ئهو کهسانهی کولێرەی به
تامی شاپهسهند  ،28کهشکی نهقوڵ  ،29لوقمه قازی  ،30توو ،سهرداری ،گوڵقهند ،ئاردەتوو ،قاوت ،شهربهتی مێوژە ڕەشه،
ئهسکهنجهبين ،ڕۆژنامه ،بليتی بهخت ئازمايی ،ماسی  ،31مريشک ،تهسبێح ،کوتاڵ ،ڕاديۆ و کهل وپهل ،داری دارەڕای
ناوماڵ  32و ھهڵوای تهنتهنانی  33و شتی ديکهيان دەفرۆشت جاڕيان دەکێشا و ھێندێک لهوانه که دەنگ خۆش و خۆش
خوان بوون ،به دەنگه خۆشهکهيان به سهر کااڵکهياندا ھهڵدەکوت و کهسانێک لهوانه که بيرمهند بوون وەک ئهحمهدی
کاکهاڵ شيعری جوانی کورديان دەخوێندەوە.
ئهحمهد کاکهاڵ کوپهيهکی گهورەی ڕەنگ شينيکی پڕ له شهربهتی مێوژە ڕەشهی به چهند قايشهوە بهال شانيدا قايم دەکرد
و له ڕێگهی شێری وەک شێری سهماوەرەوە شهربهتی بۆ خهڵک له شهربه دەکرد ،بهاڵم به داب و دەستووری خۆی .بهر
له ھهر شت جاڕکێشانهکهی وا دەست پێدەکرد ":يا کهريم يا ئهاڵ" پاشان بهندێک شيعری کوردی دەخوێند و ئهوجا پهسنی
شهربهتهکهی دەدا.
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کاک ئهحمهد به شێوەی تايبهت به خۆی ھهم شهربهتی ساز دەکرد و ھهم قاوت ،له بۆکاندا کهس قاوتی ئهوی نهبوو ،له
قهپانی قاسم ئاغا دووکانێکی قاوت فرۆشتنی ھهبوو ،ئێمه چهند کهسێک ھهموو ڕۆژێک بۆ خواردنی قاوت و
گوێبيستبوونی قسه و شيعرەکانی ئێواران دەچووينه الی .کارەکهی ئهو بۆ من ھۆنهرێکی ڕەگ و ريشهدار بوو.
شێوەی کارەکهی ئهو له ئاستێکی ديکهدا سهييدێکی يهکجار جوانچاکی بااڵبهرزی سنهيی ئهنجامی دەدا ،ئهو سهييدە که
جل و بهرگێکی يهکجار ڕێک وپێکی کوردی و شهدەی له سهری دەبهست ،ھهموو ساڵێک له کۆتايی ھاوين و سهرەتای
پاييز له بۆکان پهيدا دەبوو ،سهييد دەفهيهکی يهکجار دڵرفێنی لێدەدا و شيعری کوردی که زۆربه شيعری مهولهوی
تاوەگۆزی بوو ،به دەنگێکی با بڵێم ئهھورايی دەچڕی ،نازانم ئهو کهسه کێ بوو ناوی چ بوو ،بهاڵم خهڵکی بۆکان به
چاوی ڕێزەوە سهيری ئهو ھونهرمهندە بێ ھاوتايهيان دەکرد و مات و حهيرانی خۆی و دەنگی و دەف و شيعر و
جوانچاکييهکهی دەبوون.
سهييد حهسهن و سهييدە چکۆلهی وردەواڵه فرۆش کهم دەنگ و سهدا بوون ،بهاڵم يهکێکی ديکه لهو دەستفرۆشانه،
کهسێکی خهڵکی سهقز ،کوتاڵی به کووچه و کۆاڵنهکانی شاری بۆکاندا دەگێڕا و به دەنگێکی خۆش پهسنی قوماش و
پارچهی ژنانهی دەدا و دەيان نێوی له پارەچهکانی نابوو ،دادڕەمردم ،دەنگی حهسهن زيرەک ،چاوی مهال مستهفا و
ھتد ....ئهو کهسه باوکی زيندەياد عومهر بهرايی دەبيری دەبيرستانهکانی بۆکان و سهقز بوو.
ھهوراميهکان که له بۆکان ھهجيجييان پێدەکوتن ئاردەتوو ،بووزوو ،کاڵه و کهوچکی دار ،بنێشتی کوردی و چهقه و زۆر
بهرھهمی دەستی ناوچهی ھهورامانيان دەھێنا و جگه به پووڵ به شتی ديکه دەيانگۆڕينهوە و زۆرجار ئاوا ھهرايان
دەکرد" :ئاردەتوو وەخووری و مهوو وە رووحهشکاو" .من ھێندەم ئهو ھهوا و تهرکيبی ئهو گوتنه پێخۆش بوو ،ببووە
دەستمايه بۆم ،زۆرجار له کووچه و کۆاڵنهکانی پشت مزگهوتی بازار که بهرەو خهيابانی سهقز ھهڵدەکشا که شوێنی
ھاتووچۆی ماڵ و دووکانی باوکم بوو ،دەبووم به ھهجيجی و که خهڵک ديار نهبايه ،دەنگی خۆم دەگۆڕی و يهک بهخۆم
ھهرام دەکرد" :ئاردەتوو وەخووری وەموو وەڕوحه شکاو!" و بۆی دەردەچووم و خۆم مات دەکرد ،زۆر جار ژنانی
گهڕەکی پشت مزگهوتی بازاڕ سهريان له پهنجهرەکانهوە دەردهھێنا و بانگی ئاردەتوو فرۆشيان دەکرد .تا ئێستاش که ئهو
دێڕانه دەنووسم کهس نهيزانی ئهو ئاردەتوو فرۆشه ،ئهو کوڕە مات و بێدەنگ وبه حهيا و شهرمه بوو ،که ئهوان پێيان
وابوو.
يهکێک لهو کهسانهی که بليتی بهخت ئازمايی)بليتی خۆشبهختی( له بۆکان دەفرۆشت کهسێک بوو به ناوی ئوروج .ھاشم
ڕەزايی ئاوا باسی ئوروج دەکا" :ئوروج جيرانی ئێمه بوو ،باوکی عهمبال بوو که له کارێژی بۆکان له دهوری فهلهکه
چکووله کاری دهکرد و خوشکێکی بوو به نێوی قێمهت ".34
ئوروج کوڕێکی به ڕەچهڵک ئازری نابينا بوو ،ئهو که به کوردييهکی زۆر باش قسهی دەکرد و پێموايه ھهر له
دايکبووی بۆکان و منداڵی بۆکان بوو ،مرۆڤێکی ھهتا بڵێی جێگای ڕێز بوو ،ئينسانێکی شهريف و له بهر داڵن ،من
پێموايه کهم کهس وەک ئوروج بۆکانی دەناسی ،له ھهر ئان و ساتێکدا دەيزانی له کوێيه و دەيزانی له بهر دووکانی کێيه،
تهواوی کهلێن و کولێنهکانی شاری دەزانی ،جاڕکێشانی ئهو زۆر تايبهت بوو بهاڵم بهداخهوە ھيچم له بير نهماوە.
جگه لهو يهک دوو کوڕی ديکه که ئهوانيش ھهر به ڕەچهڵهک ئازەری بهاڵم له دايک بووی شارەکه بوون ،بليتی بهخت
ئازماييان دەفرۆشت ،پێموايه ئهوان بوون ڕۆژانی چوارشهممه که ڕۆژی "قورعهکێشی" بوو ھاوارايان دەکرد" کێ
پووڵی دەوێ" زۆر کهس که بۆ يهکهم جار رێگهيان له بۆکان کهوتبا پێيان سهير دەبوو ،کهسی نابهڵهد وا دەبوو بچن بۆ
پووڵ وەرگرتن که ديارە دەبوو بليت بکڕن .ئهو دوو کهسه ڕۆژنامهشيان دەفرۆشت و زۆرجار خهبهری وايان باڵو
دەکردەوە که له نێو ڕۆژنامهکاندا نهبوو.
بوونی ئهو کهسانه که ئيبتکار و خهالقيهتی ڕۆژانهی خۆيان دەنوواند بۆ من مهيدانی فێربوون بوو .کهسێکی ديکه که
کارەکهی له گهڵ ھهموو کهسانی ديکه فهرقی ھهبوو ،الوێکی بااڵبهرز بوو بهناوی سهييد برايم ،ئهو يهکێک له الوانی
بۆکان بوو ،که دواتر له بانکی سادرات دامهزرا و پاشان گوێزرايهوە بۆ بانکی سادراتی ورمێ ،ئهو شهربهتی ھهنجيری
دروست دەکرد و دەيفرۆشت که تامێکی تايبهتی ھهبوو ،سهيد برايم له ناوەڕاستی خهيابان که ئهو دەم ھێشتا ئهسفاڵت
نهکرابوو و ماشێنی زۆريشی پێدا نهدەھات ،ڕادەوەستاو ھهنجيری بۆ ئاسمان ھهڵدەھاويشت و به زاری دەيگرتهوە و بهو
شيوەيه نه تهنيا بانگهوازی بۆ شهربهتی ھهنجير دەکرد بهڵکو نمايشيشی ئهنجام دەدا ،جاری وابوو کاری ئاکرۆباتی تێکهڵ
کارەکهی دەکرد.
شهوانی زستان و بهتايبهت شهوانی ڕەمهزان کۆاڵنهکانی بۆکان جگه له دەنگی گۆرانی بێژانی کووچهگهرد و ئاشق
دەبووە بازاڕی توو و گولقهندو سهرداری فرۆشتن ،ئهوانه شهوان به کۆاڵنهکاندا دەگهڕان و ھهرکهس به ھهوای خۆی
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بانگهوازی بۆ کاالی خۆی دەکرد ،ئاشقهکانيش به دەنگی خۆش کۆالنی ماڵه ياريان پڕ له گۆرانی دەکرد .لهوانهش
بترازێ مهيدانی گهنم و دوو قهپانی قاسم ئاغا و حهمهدەمين ئاغا ناوەندی جاڕکێشان بوون.
" ھهروهھا كه دهرۆيشتم چاوم دهگێڕا ،ھهرا ھهراێكم به گوێ گهيشت ،كابرايهك يهك به خۆی ھهرای دهكرد  ,,حهوت
پوت وسێ سێونيو بۆ كاك حهمه ،ديسان دهيكوت ئهوهش نۆ پوت بۆ كاك فهتخواڵ ,,دوايه دەيپرسێ ,,نووسيت؟ ,,دهنگێك
له وهاڵمدا دهيكوت بهڵێ نووسيم .كه وهزنكردنی گهنمهكان له سهر قهپان تهواو دهبوو ،گورج تايه گهنم به سهر شانی
پياوهكانهوه دهڕفێندرا ,دهتكوت موسابقهيه .ئێره قهپانی قاسم ئاغايه ،گهنمی شارو دێھات لێره و له قهپانی حهمهدهمين ئاغا
كۆ دهبێتهوه ،ئهوجا بهرهو شارهكانی ديكهی ئێران بهڕێ دهكرێ ".35
لهوانهش بهدەر دەنگ و ھهرای چزوبزفرۆشهکان ،يهرئهڵماسی کواڵو ،باميه و زولوبيا فرۆشهکانی بهری قهپانی
حهمهدەميان ئاغا له مانگی ڕەمهزان بوو ،که دەنگ و سهدای تايبهتی بوو .فيناڵی بانگهواز و جاڕکێشان مهيدانی تهڕەبار
و ميوەفرۆشهکان بوو ،لێرە ھهرکهس دەبوو ئهو پهڕی ھونهری خۆی بنوێنێ دەنا له گهڵ ڕۆژئاوابوون ميوە و تهڕەبار به
سهر دەستيانهوە دەمايهوە.
ماستفرۆشهکان که کهڕەی بهيانی خۆيان دەگهياندە خهيابانی کۆنه بێدەنگترين جاڕکێشانی بۆکان بوون " :كهنيشكێك به
پهنامدا ھات ،سێ قابڵهمهی ماست له سهر سهری دانابوو ،ھهر دووك دهستی له كهمهری نا بوو ،قيت قيت دهرۆيشت ،له
جل وبهرگی ڕا وێ دهچوو خهڵكی دێھاتی نزيك شار بێ .وهشوێنی كهوتم .ئهو له پێشهوه منيش به دوای دا ،له راستهی
ڕێ الی داو به دهستی چهپدا بای داوه ،جهماعهتێكی زۆر لێره له سهر تايه جۆ و گهنم دانيشتبون ،يان له عهرزی پاڵيان
به پااڵنهكانيانهوه دابوو .دووتای تهرازوی گهوره به بن ميچ دا ھهڵواسرابوون ،ھهر تای تهرازوو جێگهی شهش ،حهوت
تا گهنمی دهبووه.
رانهوهستام وهشوێن كچه كهوتم ،كۆاڵنێكی تهنگهبهر بوو ،بهر ھهر دووكانێك ئاوپرژين كرابوو ،جوان ماڵيبوويان،
بۆنێكی خۆش لهم گوزهرهوه دهھات ،دهنگی مهكينهی خهياتی نه يهك و نه دوو ،موسيقاێكی خۆشی ئهم بهرهبهيانه بوو.
ليباسی كوردی جوان جوان ھهڵواسرابون ،كڵونجهی ژنان ،كهواو پانتۆڵ ،رانك و چۆغه ،جل و بهرگی ژنان ،چارهكه،
ھهموو چهشنه جل وبهرگێك بهرچاو دهكهوت.
كچ له شوێنێك دانيشت ،قابڵهمه ماستهكانی له پێش خۆی دانا ،له گهڵ كچهكانی دی كهوته چاك و خۆشی .دووكانێكی پڕ له
كاڵوی كوردی بهرانبيهری بوو ،كاڵوی پياوان ،تاسكاڵوی ژنان ،گۆرهوی مهرهز ،ھهوری وجامانه)ئاغابانو(.
خهياتهكان خهريكی كاری خۆيان بوون ،وهستای كارگه له پشت مێزێكی تهختهيی گهوره كه ھهر  30سانتێك له عهرزی
بڵيند بوو دانيشتبوو ،پارچهێكی له پێش دهست بوو ،به نيومترهكهی دهيپێوا ،به سابونهكهی خهتی دهكێشا و به مقهستهكهی
دهيبڕی ،دوو سێ كهس خهريكی ئيشكردن به مهكينهكان بوون ،دوو سێ منداڵيش خهريكی دووگمهلێنان و كون چنينهوه
بوون .كوڕه الوهكهی پشت مهكينهكه له گهڵ كچه ماست فرۆشهكه ھهر چاوهبڕكێنهيان بوو ،كوڕه پێدهكهنی ،كچه وهاڵمی
دهداوه ،مشتهرييهك به سهر قابڵهمهكانهوه وهستابوو ،ھهر ئيشارهی بۆ قابڵهمهكان دهكرد ،بهاڵم كچه ھۆشی له ماست
فرۆشتن نهبوو ،له پڕ وهخۆی ھاتهوه ،به شڵهژاوييهوه كوتی :حهوتمهن كاكه حهوتمهن .كابرا سهری سوڕما ،كوڕه
پێكهنی ،كچه سهری داخست .چاوبڕكێنه دوای فرۆشتنی يهك له قابڵهمه ماستهكان به دزه دزه بهردهوام بوو ،لهپڕ
نيومترهكهی ماموستای كارگهی خهياتی نێوشانی كوڕهی ماچ كرد ،كوڕه دهستی وهبهر دهرزی مهكينهكه كهوت ،به پهله
قامكی له زاری نا ،كچه لێی دا له قاقای پێكهنين ،كوڕه سهری داخست ،ماموستا كوتی  :خهريكی چی ھهتيو؟ كهباب
فرۆشهكهی بهرانبهريان بزهێكی ھاته سهر لێوان".36
بازاری حهيوان که ھهفتهی جارێک ئهو سهردەمه ڕۆژانی چووارشهممه بهرپا دەبوو ،ھهروەک له ناوەکهی ڕا ديارە،
بازاڕی حهيوان بوو ،جاڕکێشان لهو مهيدانه گهورە و گرانه کاری ھهموو کهسێک نهبوو.
شارەبانی بۆکانيش لهو سوونهته کۆنهی بۆکان کهڵکی وەردەگرت ،ھهموو ڕۆژێک کهسانێک به ناوی محهممهدی
پاسهبان و حهمهدەمينی پاسهبان به بڵيندگۆی دەستی له ناوەڕاستی خهيابان ڕادەوستان و ھاواريان دەکرد ئاغا بڕۆ
پيادەڕۆ  .37دەنگ و سهدا سيحراوييهکهی مهال محهممهد موئهزين که له مزگهوتی بازاڕ موناجاتی بهرەبهيانی به زمانی
کوردی و فارسی دەکرد ،شێوەی کۆنی موناجاتکردنی ناو کوردەواری دەنوواند ،سهير نييه ئهگهر بگوترێ ئهو دەنگ
وسهدايهی ئهو و باوکی  38و شێوەی موناجاتکردنيان له موغهکانهوە به يادگار ماوەتهوە.
ھاشم ڕەزايی له مهڕ بانگهواز و بيھداری بۆکان دەنووسێ" :بۆ وهشاندنی دهرزی دژی سورێژه و مێکوته و
خروێلکه ،"...بھداری بۆکان له بلێندگۆ کهڵکی وهردهگرت بۆ ئاگادارکردنهوهی خهڵک ،بۆ ئهوهی دايکان و باوکان
ئاگادار بکهن که کاتی وهشاندنی ئهم دهرزييانهيه .کهسێک که خۆی شۆفيری بھداری بوو به نێوی کاک جهواد  39که
دهنگيشی خۆش بوو ئهو کارهی له ئهستۆ بوو ".40
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دەھۆڵ و زوڕنای حهمه حسێن له ناو شار بهرەو جێژنان ،بانگهواز و جاڕکێشان بۆ دنيای پاڵهوان بازی و ھاتنی پاڵهوان
شيرازی ،خهليل عوقاب ،پاڵهوانه کوێرە و بهزم و گۆڵمهزی ورچ ومهيموون ھهڵپهڕاندن له کاروانسهرای کهيکاووس،
بهرد له سهر سينگ شکاندن ،ڕاکێشانی ماشين و چوونه ناو بتری شوشهوە له اليهن پاڵهوانه کوێرەوە ،ھهمووی له سهر
يهک ،بۆکانی کردبووە شارێکی پڕ له دەنگ و سهدا .له خۆڕانهبوو که سينهما سهعديش بۆ ناساندنی فيلمهکانی پهنای بۆ
ھونهری جاڕکێشان و بانگهوازکردن بردبوو.
تهختهيهکی چوارگۆشه به گهورەيی دوو ميتر له ميترونيوێک ،له ناوڕاستهوە دارێکی وەک دەستهکی پێمهڕەی لێ قايم
کرابوو ،ھهر دوو بهری ئهو تهختهيه به وێنه و پالکارتی فيلمی تازە دەڕازاوە ،کهسێک ئهو تابڵۆيهی له سهر شان دادەنا
و به خهياباندا دەگهڕا و ھهرای بۆ فيلمهکه دەکرد ،جگه له سولهيمان ئاشناگهر و رەحمان سهيدە کهسانی ديکهش ئهو
کارەيان دەکرد ،بهاڵم کهسانێک لهوانه نه تهنيا باسی فيلمهکهيان دەکرد بهڵکوو ئيبتکاری خۆيان بهکار دەھێنا و باسی
ھونهرپيشهکانيان دەکرد ،به تايبهت ئهو ھونهرپيشانهی که خهڵک خۆشيان دەويستن وەک داراسينگ ،فهردين ،بهھروز
وسووقی ،ناسر مهلک موتيعی و کهسانی ديکه.
ھێندێک لهوانه بۆخۆيان داستانيان بۆ فيلمهکه ساز دەکرد ،دەنگی خۆيان دەگۆڕی و سهرنجی خهڵکيان بۆ الی خۆيان
ڕادەکێشا .ھێندێک لهو کهسانه ھهم به زمانی فارسی و ھهم به کوردی بانگهوازيان دەکرد .من لهبهر ئهوەی به تهواوی
قسهکانم بۆ ساخ نابێتهوە ،لێرە ناتوانم نموونه بهدەستهوە بدەم .ئهو کهسانه که دەگهيشتنه ناو قهرەباڵغی له شوێنێک
ڕادەوەستان و خهڵک لێيان کۆدەبوونهوە و تهماشای وێنه و پالکارتهکانيان دەکرد.
من نازانم ئايا ئێستا ئهو شێوەيه له بۆکان و کوردستان ماوەتهوە يان نا ،بهاڵم له ئوروپا ئێستاش له ھهفتهبازاڕ ئهو شێوە
بانگهوازە بهکاردەھێنرێت ،که ڕيشهکهی دەگهڕێتهوە بۆ بازاڕەکانی سهدەکانی ناوەڕاست ،لهو بازاڕانهدا چهرچی و
کوردی گهڕۆکيش کهل و پهليان بۆ ئوروپا ھێناوە ،تهنانهت ئهو دەم گۆرانی و ئاوازی کوردی گهيشتۆته ئوروپا به تايبهت
له ناو ئهدەبيات و ھونهری يۆنان و ئاڵمان شوێنهواريان ماوتهوە ،بهشێک لهو گۆرانيانه له سهدەکانی ڕابردوو کراون به
ئاڵمانی که له ئهدەبياتی ئاڵمانيدا ماوتهوە .41
ھهندەران و سينهما سهعدی
سينهما سهعدی کاتێک له بۆکان سازکرا که به دەگمهن له مااڵن تهلهوزيۆن ھهبوو ،تهنيا ئامێر و کهرەسهيهک لهو
سهردەمهدا بۆ ئاگاداربوون له جيھانی دەرەوەی بۆکان ،ڕاديۆ بوو ،که ئهويش له ھهموو ماڵێک ڕەنگه نهبووبێت ،لهو
سهردەمهدا سينهما تهنيا ئيمکانێکی گشتی بوو که دەوری پهنجهرەيهکی ھهبوو که بهرەو ڕووی ئێران و جيھاندا
دەکرايهوە ،فيلمهکانی ئامريکايی ،ئوروپايی ،ھيندی ،ترکی ،عهرەبی ،ژاپۆنی و ئێرانی بينهری بۆکانی له گهڵ خۆی
دەبرد و فهرھهنگ و شێوەی ژيان و کۆمهڵگای ئهو واڵتانهی دەگواستهوە بۆ بۆکان ،بينهر به ديتنی ھهر فيلمێک له
بازنهی تهنگی ڕۆژانهی ژيان له بۆکان دەرباز دەبوو ،بينينی ھهرچی زۆرتری ئهو فيلمانه کاری دەکردە سهر بير وھزر
و ئاکار و ڕەفتاری منداڵ و مێرمنداڵ و الوانی شارەکه.
بهردەوامی له ديتنی فيلم دەبووە ھۆی دەرکهوتنی ناکۆکی رەفتاری و ھهڵسوکهوت و بگرە فکری ،ڕەنگه ھهر لهو گۆشه
نيگايهوە ھێندێک له بنهماڵهکان چوونی منداڵهکانيان بۆ سينهما به باش نهدەزانی و بهرگرييان له چوونيان دەکرد .بهو پێيه
به ڕای من سينهما ڕەنگه اليهنی خراپيشی ھهبووبێ بهاڵم به گشتی ھاتنی سينهما بۆ بۆکان کارتێکردنێکی گهورەی
ھهبوو بۆ ئاگاکردنهوەی خهڵک به تايبهت مندااڵن و الوان .کۆمهڵێک له باشترين فيلمهکانی مێژووی سينهما که
گێڕانهوەی ڕووداوەکانی گرنگی جيھانی له چوارقوڕنهی جيھان بوو ،گوێزرانهوە بۆ ناو خهڵکی بۆکان ،بۆ وێنه
ڕووداوەکانی شهڕی يهکهم و دووھهمی جيھانی ،بۆ وێنه ڕ ووداوەکانی واڵتانی روسيه ،ئامريکا ،جيھانی عهرەب و
دەيان ڕووداوی مێژوويی ،جگه له دەيان فيلمی ھونهری.
به کورتی سينهما سهعدی بۆکان دەوری جيددی بۆ کرانهوەی چاو و گوێی خهڵک گێڕا.
بينهرانی سينهما سهعدی
بينهری فيلمهکانی سينهما ھهموو تاقمێک به تايبهت الوان و مندااڵنی شار و گوندەکان بوون .ھێندێک له بنهماڵهکان
دەچوونه سينهما ،بهاڵم بهشێکی بهرچاو به تايبهت بنهماڵه سوونهتی و موسڵمانهکان و ماقوواڵنی شار سهريان به سينهمادا
نهدەکرد ،مهگهر بۆ بهرنامه و ڕێ و ڕەسمهکانی حکوومهتی ،ھێندێک له بنهماڵهکان تهنانهت پێشگيريان له چوونی
منداڵهکانيان بۆ سينهما دەکرد .نووسهری ئهو دێڕانهش يهکهم جار کاتێک دوای ديتنی فيلم ،ئێوارە درهنگان چوومهوە
ماڵێ ،کوتهکێکی باشم مهيل کرد.
جيا له بيروباوەڕی ھێندێک له بنهماڵهکان نيسبهت به سينهما ،شوێنی سينهما جێگای ھهموو کهس و کۆمهڵه کهسێک بوو،
تاريکی ناو ھۆڵی سينهما ئيمکانی کۆمهڵێک کاری بێزلێکراو به پێی بۆچوونی خهڵک و کۆمهڵگای به الوان و منااڵن و
کهسانی ديکه دەدا ،بۆ وێنه سيغارکێشانی مندااڵن و مێرمنداڵ و الوان ،يان خۆ ڕازی کردنی کهسان له کاتی نيشاندانی
فيلمی ڕووت .سينهما جێگای به يهک گهيشتنی کهسان له ھهموو تيپێک بوو ،ئهم اليهنه و شهڕو کێشهی نێوان کهسان که
بهردەوام له سينهما دەکرا ،اليهنی نێگاتيڤی سينهما له بۆکان بوو که به شێوەی بهرباڵو دەنگۆکهی له ناو خهڵکدا بالو
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ببووە ،شهڕ و قڕە و ھهاڵی کهسان له گهڵ يهک ،مهست کردن و ھهاڵ وھهنگامه سازکردن ،ببووە ھۆی ئهوەی شارەبانی
بۆکان پۆستی بهردەوامی کێشک له سينهما دابنێ.
ھهرچهند سينهما دەوری نگاتيفی ھهبوو ،بهاڵم باری کۆمهاڵيهتی و فهرھهنگی ناو کۆمهڵگا دەوری سهرەکی له ڕەفتار و
ئاکاری منداڵ و الواندا دەگێڕا .سينهمای ئێران کهرەسهيهک بوو له دەستی تاجران و ئهوانيش بهر له ھهر شت بيريان له
قازانجی خۆيان و فرۆشی ھهرچی زۆرتری بليتی فيلمهکان دەکردەوە .داستان و چيرۆکی ناو فيلمهکان له خواست و
ويست و ھيوای ئهو چين و توێژانهوە سهرچاوەی دەگرت که زۆرتر دەچوونه سينهما ،اليهنی فهرھهنگی و کۆمهاڵيهتی
و ھيواکانی ئهو چين و توێژانه به شێوە و فۆرمی جياواز لهو فيلمانهدا ڕەنگی دەداوە ،ئهو چهشنه سينهمايه به ناوی
سينهمای فارسی و کووچه و بازاڕی دەناسرا ،لهو فيلمانهدا اليهنی پهروەردە و پێداگۆگی وەدواکهوتوو بوو.
سينهمای ھونهری ،ڕۆشنگهريی ،سياسی ،ڕەخنهگرانه کهمترين خهمی تاجرانی سينهما و به پێچهوانه خهمی ئيدارەی
سانسۆر بوو .بهشێکی کهم له فيلمسازان و شيرکهتهکانی فيلمسازی ،فيلمی به مهبهست و پڕبايهخيان ساز دەکرد ،ئهو
چهشنه فيلمانه به پێی تهجروبه له شارە بچووکهکان کهمترين فرۆشی ھهبوو.
جيھانی مندااڵن و الوان و جيھانی فهرھهنگی و ھونهريی و کۆمهاڵيهتی خهڵکانی نه فارس کهمتر رەنگی له سينهمای
ئێراندا دەداوە ،ھهر بۆيه جگه له اليهنهکانی که پێشتر باسکرا ،داسهپاندنی فهرھهنگی بااڵ دەست ناڕاستهوخۆ له ڕێگای
سينهماوە ئهنجام دەدرا.
ئهو فيلمانهش که کوردی دەگرتهوە و نيشاندەری اليهنی فهرھهنگی بوو ،وەک دااڵھۆ) (١٩٦٧که بهرھهمی سيامهک
ياسهمی ،کوڕی ڕەشيدی ياسهمی بوو ،به دەگمهن دروست دەکرا ،دەنا فيلمی وەک سادق کوردە دروست دەکرا،
کابرايهکی کوردی تٶڵه ئهستێن که دەگهڕا شۆفير ببينێتهوە و بيانکوژێ .42
ھاشم ڕەزايی له سهر ئاڵوگۆڕی فهرھهنگی و سينهما لهو سااڵنهدا دەنووسێ " :له ساڵهکانی  ١٣٥٠وه ئاڵوگۆڕی گهورهی
فهرھهنگی له ئێران ھاته ئاراوه ،فيلمی زۆر باش سازدهکرا يان باڵودهکراوه وهک فيلمی تهنگسير ،کوراوغلو و
فارنھايت ....که ئهم فيلمانهم ساڵی  ١٣٥٢له تهورێز دێت .فارنھايت ... 43که له واڵتێکدا پۆليس دهرژانه مااڵن و کتێبيان
کۆدهکردهوه و دهيان سووتاند و خوێنهرهوانيان دهگرت و زيندانييان دهکردن .خهڵکيش له سهرهتاوه کتێبهکانيان دهشاردهوه
و دوايه فێری ئهوه بوون که کتێبهکان لهبهر فێر بن و حيفزی بکهن تا بهرگری له فهوتانی کتێب بکهن ".44
ھهرچهند سينهما سهعدی بۆکان اليهنی کز و الوازی ھهبوو که دەبووە ھۆی دوور کهوتنهوەی کۆمهڵێک له خهڵک له
سينهما ،بهاڵم اليهنی باش و بهکهڵکی سينهما له شارێکی دوور له ھهر ئيمکان ،له واڵتێکی وەک کوردستان که کهمترين
بودجهی له اليهن حکوومهتهوە بۆ تهرخان دەکرا ،دەبێ جێگای باس و لێکدانهوە بێ.
کچان و کوڕان و سينهما سهعدی
ھهروەک باسکرا ،کۆمهڵێک له دايک و باوکهکان پێشگيريان دەکرد له چوونی منداڵهکانيان بۆ سينهما ،بهشێکی بهر چاو
به دزيی بنهماڵهکانيانهوە دەچوون بۆ سينهما ،بهاڵم کچان به دزيش به تهنيا و به يهکهوە سهريان به سينهمادا نهدەکرد.
ھهرچهند له دەبيرستان کچ و کوڕ تێکهڵ بوون و کچان بهشداری کاری شانۆ و بهرنامهکانی ھونهری مهدرەسهکانيان
دەکرد ،بهاڵم من ھهتا ئهو ڕۆژەی له بۆکان بووم نهمبينی کچان به تهنيا سهر به سينهمادا بکهن ،مهگهر ئهوەی له اليهن
مهدرەسهوە بۆ مهراسمی دەوڵهتی چووبێتن" .ھهندێک کچان به دزيی دايک و باوکيان لهگهڵ براکانيان دهچوون بۆ
سينهما ،من ئهوهم له کچان بيستووه "45
حسێن سهعيدی باسی چوونی کوڕان بۆ سينهما ئاوا دەگێڕتهوە" :ئێمهی منداڵ چۆن دەچووێنه سينهما  ،ئێمه رۆژانی
جومعه دەچووينه سينهما ،به ھهر جۆريک بوايه پێنج قرانه شهماڵمان ئامادە دەکرد ،بڕێک له ئێمه که دەمانزانی مهشهدی
رشوەخۆرە ،ڕادەوەستاين تا فيلمهکه دەستی پێدەکرد ،ئهوکات دوو نهفهر جاری وابوو سێ نهفهر به شهش قران دەچووێنه
ژوورێ ،ڕەنگه بڵێن جا باشه ئهوە خۆ کۆا له فيلمهکه حاڵی دەبوون! ئاخر وانهبوو ،ڕۆژانی جومعه سانسی يهک ساعهت
١٠ی بهيانی دەستی پێدەکرد ،ئێمه بهالنی کهمهووە سێ سانس دادەنيشتين ،گيرفانمان پڕ له کشميش و توو و نان دەکرد،
له بهينی ھهر سانسێکيشدا بۆ خۆمان دەبووينه قارەمانی فيلمهکه ،دەبووە شهرەشهقێ سهگ ساحهبی خۆی نهدەناسييهوە،
نهشدەترساين ،چونکه مهشهدييه پيرە کاری به کهس نهدابوو ،سولهيمان دەھات ،به خۆی و کراواتهکهيهوە ،چرای
تێدەگرتيين" ،وامهکهن دەنا دەرتان دەکهم" ديارە سولهيمان زۆريش لێمان دەترسا ،دەيزانی ئهگهر فزوولی بکا پاشان
زۆر سيحهتی باش نابێت بهدەستمانهوە ،جار جار ھهمزە دەھات ،دەينهڕاند "مهيکه کوڕە ،دەردەکهمهوە ،دانيشم به
ئهدەب ،خودا بهرق لێدا" ،بهاڵم ھهمزەش دەيناسين ،به زۆربهی بابهکان که دووکاندار بوون قهرزدار بوو ،لهوە زياتر
شوی لێ ھهڵنهدەکێشا .زۆر جار ئهو پێنج قرانهشمان بۆ جيبهجێ نهدەبوو ،گرووپی ئێمه که مندالی ئهو گهڕەکه )گهڕەکی
نزيک سينهما( بووين ،وەک عهبووی قهلهکوويی و رەسولی عهبدوواڵ نيژاد ،و عهزيزی فهرامهرزی و ،...دەرکهی
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پشتهوە بۆ سهر خهيابانی قولـله ،که دار بوو به چهقۆ درزێکی تێکرابوو ،ئهوەندە دەبوو که بهشێ له سهحنهکانمان دەبينی،
و به نۆبه تهماشامان دەکرد "46
بازاری بوورسی سينهما و تاقمانهجووت
له بۆکان دياردەيێکی سهير ڕەواجی پهيداکردبوو که ڕەنگه له ھيچ شوێنێکی ديکهی ئێران وێنهی نهبووبێ ،اليهنگرانی
فيلمهکانی سينهما وێنهی فيلمهکان که له ڕۆژنامهکاندا چاپ دەکرا کۆيان دەکردنهوە و ئاڵبۆمی فيلميان لێ دروست دەکرد،
ھهر کام لهو کهسانه که منداڵ و مێرمنداڵ بوون دەفتهرێکيان ھهبوو ،وينهکانيان له رۆژنامهکان دەردێنا و به سرێش
دەيانچهسپاند به الپهڕەکانی دەفتهرەکهوە.
بهو کهسان دەگوترا فيلمباز ،فيلم بازەکان له دەوری يهکتر کۆ دەبوونهوە و ھهر کهس ئاڵبۆمی خۆی بهوی ديکه نيشان
دەدا ،ئهوانه وينهی فيلمهکانيان له گهڵ يهک دەگۆڕييهوە .کهسانێک وێنهی فيلم و ئاکتۆری تايبهتيان کۆ دەکردەوە و بهو
جۆرە وێنهيان دەدا و وێنهی دڵخوازيان وەردەگرت ،بۆ وێنه لهو سااڵنهدا فيلمهکانی داراسينگ و بروس لی زۆرترين
اليهنگری ھهبوو ،زۆر جار وێنهکان دەکڕدران و دەفرۆشرانهوە ،سهير ئهوە بوو ڕۆژنامهی کهيھان و ئيتالعات به دوو
قڕان بوو ،بهاڵم وێنهی فيلمی داراسينگ ھهتا پينج قڕان قيمهتی دەکرد ،له گهڕەکی ئێمه دوو فيلمبازی پسپۆڕ ھهبوون
يهکيان کاک حهسهنی  47برام و دووھهميان کهسێک به ناوی مستهفا بوو ،که پێموايه دواتر بوو به فێرکاری فێرگهکانی
بۆکان .ئهو مستهفايه بۆ يهک له وێنهکانی داڕاسينگ پێنج  ٥قڕانی له براکهم وەرگرت.
بازاری بورسی ئهو وێنانه نه تهنيا ھهر دەم گهرم بوو ،بهڵکوو چهشنێک ڕابواردن بوو ،ئهم بازاڕە له کاتێکدا پهرەی
ساندبوو که له شاری بۆکان ھيچ شوێنێک بۆ مندااڵن و الوان بۆ ڕابواردن و کاری ھونهريی و فهرھهنگی و وەرزشی
نهبوو .من نازانم بازاری بوڕسی سينهما له بۆکان چی بهسهر ھات .بهاڵم ڕەنگه ئهو حهز و خوليايهی کاک حهسهنم
يهکێک لهو ھۆيانه بووبێت که ئهوی له تهمهنێکی کهمدا ھهڵداشت بهرەو تاران  .ھهرچهند ئهو دۆستی نزيکی بهشێک له
ئاکتۆڕەکانی سينهمای ئهو کاتی ئێران بوو و تهنانهت من له ڕێگای ئهوەوە له گهڵ چهند ستۆديۆی فيلم له تاران ئاشنا
بووم ،بهو حاڵه ئهو ھيچکات نهکێشرا بۆ ناو سينهما و ئاڵبۆمهکانی سهردەمی مێرمنداڵيشی جگه له زيانی ماڵی ،ھيچ
سوودێکی بۆی نهبوو.
ھاشم ڕەزايی باس له بابهتێک دەکا که ھهم چهشنێک ڕابوواردن و حيسابکردنه و ھهميش سهلماندنی کارتێکردنی سينهما
له سهر مندااڵنه" :ئهو فيلمانهش وا کۆن دهبوون دهکرانه لهتی بچووک که له قابغه شهمچه بچووکتر بوون و ئێمهش تاق
يان جووتمان پێدهکرد .تاق يان جووت ئاوابوو که يهکێک پڕ دهستی دهکرد لهم فيلمانه و و اليهنی ديکه دهبوايه ھهڵيبدايه
که ئايا کۆی فيلمهکان تاقن يان جووت .ھهندێک جار فيلمهکان بهيهکهوه دهنووسان و دهبوونه ھۆی فێل و فهرج ."48
نمايش ،شانۆ و سينهما سهعدی
حسێن سهعيدی ئاوا باس له ڕۆژەکانی سهرەتای سينهما له بۆکان دەکات" :يهکهم فيلمی سينهما سهعدی "ئهمير
ئهرسهالنی رۆمی و قهاڵی سهنگباران" بوو  ،که وەبهر نهدەکهوەت ،ھهر لهو کاتانهدا يهکهمين فيلمی ناسری مهلک
موتيعی ھات به نێوی "دختر چشمه "که زۆرمان پێخۆش بوو"49 .
ھاشم ڕەزايی دەنووسێ" :يهکهم فيلمی که له بۆکان ديتم ناوی " عقابھا به پرواز در ميايند يان عقابھا به آشيانه بر
ميگردند ] "50وقتی لک لکھا پرواز می کنند [51بوو .ئهوهش بڵێم که چهند ئاکتهرێک بوون که دهيان گوت کوردن و
ئێمهش تعصبی تايبهتيمان بۆيان بوو که بهداخهوه ناوهکانيانم لهبير نهماوه ،وابزانم سوسن کرمانشايی يهکێک لهوانه بوو
ئهگهر ھهڵهم نهکردبێت ."52
حسێن سهعيدی که خۆی يهکێک له دەورگێڕەکانی نمايش له بۆکان بووە به وردی باس لهو ڕۆژانه دەکات" :يهکهم
نهمايشی بۆکان که له سينهما کرا گرووپی ئێمه بووين ،بهرنامهکه ئاوا بوو :سهربازی جانباز ،له نووسينی کاک
سولهيمانی کهريمی که مامۆستای وەرزشی بۆکان بوو .ئهم بهشه زۆر جيددی بوو ،داستانهکه ئهوە بوو که سهربازێکی
ئێرانی له شهردا دەگيرێ ،سهحنهکه بهوە دەستی پێدەکرد ،له وەتاغێکی نيوە تاريک ،کهسێکی نيوە رووت ،شهروالێکی
سهربازی له بهردا ،لهسهر سهندهلييهک دانرابوو و دەستی لهپشتيهوە بهسترابوو ،شکنجهگهرێک بهسهريدا دەينهڕاند و
پرسياری لێدەکرد ،منقهلێکی ڕەژی سوور ھهڵگڕاو و شيشێکی سوورەوە بووی تێدابوو.
شکهنجهگهر "غهفووری حاجی غهفووری" بوو ،پاش وتووێژکی نيوانيان و ئهوەی که ئهسير دەيکوت = من ئهگهر
لهتلهتم کهن رازتان ال نادرکێنم = جهالد شيشی سوورەوە بووی ھهڵگرت و نای بهپشتی ئهسيرەوە ،بۆنی گۆشتی سووتاو
و بۆکروز و ھاواری ئهسير که دەيکوت= زندەباد ئيران= بهرز بووە و پهردە دادراوە.
خهڵکێکی زۆر دەگريان ،ئهمما ئێمه چيمان کردبوو ،کيلۆيهک گۆشتمان له پشتی ئهسير به چهسپی نهواريی قايم کردبو،
که نهتيجهکهی زۆر باش و واقعی دەرچوو ،ديارە کاک سولهيمان پشتی کهمێ سووتا ،گهرما له سهر گۆشتی مهڕەوە
دابوويه پشتی  ،له پشت سهحنه به زندەياد غهفووری گوت ئاخر حهيوان بۆ ئهوەندەت ڕاگرت! غفوور به پێکهنينهوە
گوتی ،وەاڵ کوتم با ئيجگاری بيبرژێنم بۆ خۆاردن.
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بهشی دووھهم نێوان پهردەيهکی "محهممهدی عابدينی" بوو ،که له دێوە ھاتبووە بۆکان ،کهڵهبابێکی پێبوو بۆ فرۆش،
بهراستی شتی ئاوا خۆش ھهر نهبوو .نێوانپهردەی گۆرانی "جوجی ئێرانی و دولبهری فهتحی" ئيجرايان کرد و
گۆرانيهکه "ئامان و لهيلێ بوو که زۆر جوانيان دەکوت.
بهشی ئهخالقی و نيوە کومهدی  ،نووسراوەی "حسێن مردابهگی" له ژێر ناوی "باد آوردە را باد می برد" ،باسی
ددانسازێکی تهماح کار بوو که فێڵی له خهڵک دەکرد و پوڵی زۆری لێدەستاندن ،چهند کهسايهتی جێاواز دەھاتن بۆ الی،
من ئاخر کهس بووم له دەوری عهربێکدا ،که له ئاخردا بێ ئهوەی ددانساز ئاگای لێ بێ ھهموو پارەکهم لێ دەدزی.
بهشی کۆمهاڵيهتی ،ناوی "عاقبهتی جنايهت و خهراپی" له نووسێنی کاک سولهيمان کهريمی بوو .جنايهتکار حهريری
)مستهفا يان عوسمان؟( ،کاراگاە ئهحمهدی ،ئهوانی دەکوژران من و حهمهی ئازەری بووين.
نێوانپهردەی گۆرانی ،لهاليهن "حهمهی ئازەری و زندە ياد ئهحمهدی جهعفهری" بوو ،گۆرانييهکهش ئهی موتريبی
حهريفانی تاھير توفيق بوو.
ئاخرين بهش کومهدی بوو که "عوسمانی فهتحی و حاجی غهفووری و حسێن دێھبهندی" ئيجرايان دەکرد  ،باوەر که
خهلک خهريک بوو ميز بهخۆدا کهن ،ئهم شانۆيه يهکهم شانۆ بوو ،که سێ رۆژ له سينهما نمايش درا ،پاش ھهموو
خهرجی ئهو دەم )١٠٠٠٠دەھهزار( تمهنمان بۆ ماوە که درا بهکتێب و يهکهمين کتێبخانهی دەبيرستانمان پێدانا ،که ساڵێک
من مهسئولی بووم  ،پاشان من چوومه ورمێ بۆ خۆێندن  .تا ئهوە کاتهی من له بۆکان بووم له دوو نمايشی ديکهدا بهشدار
بووم يهکێان وەک له بيرم بێ داستانی کاوە و زوحاک بوو".53
سينهما سهعدی تهنيا ھۆڵ له شاری بۆکان بۆ نمايشی فيلم ،نوواندنی شانۆ و ھهر بهرنامهيهکی ديکه بوو .بهرپرسانی شار
به بۆنه و بيانووی جياواز خهڵکيان لهو ھۆڵه کۆ دەکردەوە ،مهبهستی سهرەکی بهسهرا ھهڵگوتنی حکوومهتی شاھهنشاھی
بوو.
" چهشنێک نمايش به ناوی نمايشات ملی و
ميھنی له رۆژانی ،چواری ئابان ،شهشی
بهھمهن28 ،مورداد 23 ،ئهسفهند ٢١ ،ئازهر
پێشكهش دهكران .ئهم چهشنه نمايشاته دهبێ له
سااڵنی 1951زايينی بهو الوه دهستی پێكرابێ.
چ كهسانێك دهستپێشخهر بوون تهواو روون
نيه .ئهو كهسانهی ھهتا ساڵی1972ناويان
ھاتووه ئهمانهن ،غهفور حاجی غهفوری،
حوسێن مرادبهگی ،محهمهد ئازهری ،ئهبوبهكر
غهفوری ،حوسێن سهعيدی ،عهلی جهاللی،
حوسێن دێھبهندی ،عوسمان فهتحی ،جهوادی
جهواھيری)خهلكی سابالخ( ،ماجد
حهمزه )خهلكی سهقز( ،خاليد رهزايی ،محهمهد ئهمين ]مينه[ شێرخانی ،رهشيد ئازاديخواه ،حوسين مهلهك پوور ،مهحمود
وهيسی ،محهمهد كهريمی ،نادر قادری ،جهعفهر مهردانبهگی ،مهنسور فهروخی ،عهزيز مهردانبهگی ،جوجی ئێرانی،
دولبهر فهتحی ،عهبدواڵ ئهمينی ،فهتاح ئيسماعيل پوور ،فهتاح سورخی ،حوسێن سهركار ،عوسمان ئيسماعيلی ،مهنسور
حهلهبی ،ئهحمهد سامبهگی ،يۆسف وهتهن پهرهست ،جهعفهر شهكهرانی ،فايق ئادهمی)خهلكی سهقز( ،محێدين كهريمی و
كهسانی تر!
بهرنامهی ئهم جێژنانه بريتی بووه له گۆرانی ،شيعرخوێندنهوه ،نمايشی كۆمێدی و ,,ميللی وميھهنی ! ,,ماقووڵهكانی
شارو حكومهت به كارتی دعوهت و كارتی ھيمهتی عالی)به پێی ھيمهت پارهدان( بانگ دهكران و له ريزی بهرهوه
دادهنيشتن .كهسانی تر وهك خهلكی ئاسايی و قوتابيان گهرهك بوو 5قران يا تمهنێك بابهتی بليت بدهن! بهڕێوهبهرانی ئهم
بهرنامانه كهسانێك بوون وهك فايق ئادهمی)مامۆستای دهبيرستان( ،مهحمود حيسامی )به ناوبانگ به مهحمود قشقهڵه،
ماموستای دهبيرستان خهڵكی مهھاباد( ،سيروس تهوفيق)دهبيری شيمی و رييسی دهبيرستان خهڵكی مهراغه( و رهشيد
ئازاديخواه)دهبيری ئهدهبيات و جێگری رييسی دهبيرستان،يهك له بهرپرسانی حيزبی پان ئيرانيست و حيزبی رهستاخيز(
كه نووسهری زۆربهی زۆری نمايشهكان بوو ،وهك  ,,خون و خاك ,,ئهمهيان له ئارشيوی مندا ھهيه!
له بۆكان تيپی شانۆ له گۆرێدا نهبووه ،ھهر ساڵ كهسانێك له اليهن بهرپرسانهوه يا له اليهن  ,,حيزبی پان ئيرانيست ,,و
پاشان  ,,حيزبی رهستاخيز ,,هوه ھهڵدهبژێردران و يا خۆيان دهچوون داوای ھاوكاريان دهكرد .ئهم كهسانه ئێواران دوای
دهرسی رۆژانه له يهكێك له ھۆدهكانی مهدرهسه تهمرينيان دهكرد .ناوهرۆكی ئهم نمايشاته پێداھهڵگوتن بووه به سهر
فهرھهنگ و مێژوو و حكومهتی شاھهنشاھيدا .كورد لهم نمايشاتانهدا به جل وبهرگی كوردی و خهنجهر له بهر پشتين به
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ناوی ,,غهيور ,,و ,,مهرزداری ,,به ڕهگهز ئێرانی نيشان دهدرا كه به زمانی فارسی ھهستی ئێرانی بوون و شاپهرستی
خۆی دهردهبڕی و له اليهن بينهرانهوه به چهپڵهرێزان پێشوازی دهكرا!!؟؟
زۆرجار تهرمی ئهم مهرزداره غهيورانه له بهرانبهر ھێرشی دوژمندا كه ئهوانيش گهلێك جار ھهر كورد بوون دهكهوته
سهر تهختهی شانۆ كه لێرهدا ماقوڵهكان دهستيان دهكرد به چهپڵه لێدان !! ھێندێك جار كاری بهپێز له اليهن كهسانێكهوه
وهك خاليد رهزايی ،محهمهد ئهمين ]مينه[ شێرخانی ،غهفور حاجی غهفوری ،حوسێن مرادبهگی و كهسانی ترهوه
پێشكهش دهكرا كه دور له نمايشاتی  ,,ميللی و ميھهنی ,,بوون وهك ,,ماشين مشتی مهمدهلی ,, ، ,,ژيانی فيردهوسی
توسی ,,و يا ديكلهمهی شيعری  ,,ئارهشی كهمانگير ,,سياوهش كهسرايی .دهورگێرانی نمايشاتی كۆمێدی ئهم كهسانه
بوون :حوسێن مهلهك پوور،عوسمان فهتحی ،ماجد حهمزه ،جهواد جهواھری ،محهمهد كهريمی و كهسانی تر! بابهتهكان
يان ژيانی رۆژانهی خهڵكی دهگرتهوه يان گاڵته به خهڵك كردن كه نهوعێك گاڵتهجاڕی بوو ،جاروباريش له چوارچێوهی
ھهواڵ باڵوكردنهوهی تهلهويزيۆنی دا بوو ،گۆرانی كوردی و فارسی پێشكهش دهكراو شيعری فارسی بۆ عهزهمهتی
بنهماڵهی پهھلهوی دهخوێندرايهوه ".54
بهم پێيه جگه له نمايشی فيلمی ئێرانی و بيانی له ساڵدا چهندجار بهرنامهی لهو چهشنه بهڕێوە دەچوو .دوای پێکھاتنی
"گروە تئاتر جوان بوکان ،سينهما سهعدی بوو به شوێنی نمايشی شانۆ ئهمهش به نمايشی " پسر خاک" دەستی پێکرد.
" ئهم شانۆيه له سينهما پێشكهش كرا ،ھهر جار 1500كهس بينهری بوون ،ئهم جاره جگه له كرێكارو جوتيارو بازاری
وماموستاو قوتابی و گوندی و شاری ،ماقوڵهكانيش ھاتبوون .شانۆ به زمانی فارسی بوو ،بهاڵم رۆح و ئاكار وباس و
رووداوهكان ،جل وبهرگ ،شوێنی رووداوهكه ھهمووی پێوهندی به كوردو كوردستانهوه بوو .شوێنی تهمرين كردن له
فێرگهی ,,نوبنياد),,مدرسه نوبنياد( له گهرهكی بازاری حهيوان بوو!
كوڕی خاك له مانگی خهزهڵوهر  (1975)1354پێشكهشكرا .نووسهر و دهرھێنهر عومهری حهميدی بوو .ئهم شانۆيه له
شارهكانی بۆكان و مهھاباد پێشكهش كراو پێشوازی فرهی لێكرا ،له بۆكان له ھۆڵی سينهما سهعدی 3000كهس ديتنيان
كرد ،له مهھاباد له ماڵی الوان)خانه جوانان( له شهوێكدا 300كهس بينيان!
كاری ديكۆر و گريم و ليباس له اليهن تيپهكهوه به گشتی ئهنجام درا .ديكۆر گوندێكی نيشان دهدا ،جل و بهرگ كوردی
بوو .كهسهكان :دهستهی يهكهمی منداڵهكان ڕهزا شهمامی ,ڕهزا ئيسافی ,عهلی ئازهرگوشهسپ .دهستهی دوو :عهلی و
ڕهحمان ئازهرگوشهسپ) .شێت(فهتاح ئيسماعيل پوور) ،عهلی(عومهر حهميدی) ،ئهحمهد( برايم فهڕشی) ،عهزيز(
كهماڵ عهبباسی) ،ئاخوند( جهعفهر رۆستهمی) ،رهحيم( كهماڵ بهھرام وهند .
كوڕی خاك له فستيواڵی شانۆ له شاری مهھاباد له نێوان ئهم تيپانه دا :تيپی شانۆی فهرھهنگ وھونهری مهھاباد ،تيپی
راديۆتهلهوزيۆنی مهھاباد ،تيپی شانۆی ئازاد بۆكان ،تيپی ھهڵپهركێی شاری مهريوان باشترين پلهی وهدهست ھێنا .
ماوهيكی كورت پاش پێشكهشكردنی ئهم شانۆنامهيه زۆر كهس له ناوچهی بۆكان و سهقز گيران .لهوانه عومهر حهميدی.
ترس كهوته دڵی زۆر كهس وھهروهھا ناو تيپهكه .ھێندێك كشانهوه ،كهسانێك كوردستانيان بهجێ ھێشت ،ئهم جار كهس
خۆی نهدهكرده خاوهنی تيپهكه!55
ھاوماڵبوونی شانۆ و سينهما له ھۆڵی سينهما سهعدی لهو سهردەمهدا شانسێکی گهورە بوو ھهم بۆ شانۆ و ھهم بۆ سينهما.
شانۆ بهرھهمی الوانی شار بوو ،له مهدرەسهکان ئهنجام دەدرا و بهشێک له کاری مهدرەسه بوو ،ھهر بۆيه دژايهتی
ئهوتۆی دژ به کوڕان نهدەخوڵقاند به پێچهوانهی سينهما.
جگه له سينهما سهعدی يهکهم شوێن که بۆ مێژووی شانۆی بۆکان کهلێک گرنگ بوو ،کتێبخانهی شاری بۆکان له پارکی
کودەک له تاڵوار رووبهڕووی مهدرەسهی شاپوور بوو .ئهو کتێبخانهيه يهکهم شوێن بوو که يهکهم شانۆی سهردەميانهی
به ناوی "حفرە" له نووسينی ناسر ئيرانی تێدا پێشکهش کرا.
نازانم ئهو شوێنه ماوە يان ئهوێش وێران کراوە ،ئهگهر وێران کرابێ ،جێگای داخ و بيرلێکردنهوەيه .ھيوادارم ھۆڵی
دەبيرستانی کهماڵ) کورش کبير( مابێ .ئهو ھۆڵه يهکهم ھۆڵی شانۆی شاری بۆکان بوو که له سهر ئهرک و زەحمهتی
ئاغای ڕەسوڵ پهناھی رئيسی ئيدارەی "آموزش و پروش بوکان" ساز کرا .ئاغای پهناھی که خهڵکی شاری سهردەشت
بوو به دروستکردنی ئهو ھۆڵه خزمهتێکی گهورەی به شاری بۆکان و شانۆ و ھونهر و ئهدەبيات کرد.
ئهو ھهر له سهرەتای دروستبوونی تيپی شانۆی الوی بۆکان ،پشتيوانی گرووپهکه بوو ،ھهر ئهو دەبووە ھۆی البردنی
کۆسپ و تهگهرەکانی که دەھاته سهر ڕێمان .ئاغای ڕەسوڵ پهناھی پاش بينينی شانۆنامهی "حفرە" و پاشان " باڵته"ی
گۆگۆل بهڵێنی به ئێمه دا که ھۆڵی شانۆمان بۆ دروست بکات ،ئهو بهڵێنهکهی بردە سهر و يهکهم شانۆنامه که لهو ھۆڵه
پێشکهش کرا ،شانۆنامهی " سگی در خرمن جا" له نووسهری کوردی کرماشان "نوسرەتواڵ نهويدی" بوو.
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ئهو ھۆڵه له ساڵی  ١٣٥٧له کاتی سهرھهڵدانی بزوتنهوەی ڕۆشنبيری له بۆکان بوو به ناوەندی "ئهنجومنهی عيلمی و
ئهدەبی" بۆکان ،ڕۆژانی پێنجشهممه و ھهينی لهو ھۆڵه بهرنامهی ھونهری ،شانۆ و سمينار و شيعرخوێندنهوە به زمانی
کوردی بهڕێوە دەچوو ،ئهنجومهنی عيلمی و ئهدەبی له پاييزی ساڵی  ١٣٥٧پێک ھات و ھهتا ڕووخانی رژيمی پهھلهوی
بهردەوام بهرنامهکانی لهو ھۆڵه بهڕێوە دەبرد .ئهگهر ھۆڵی کتێبخانه يهکهم شوێن بۆ پێشکهش کردنی شانۆ له بۆکان
بووبێت ،ئهگهر سينهما گهورەترين ھۆڵی سينهما و شانۆ و يهکهم شوێنی نمايشاتی ميللی و ميھهنی و شوێنی ھێرش بۆ
سهر فهرھهنگ و ھونهری کورديی بووبێت ،ئهوە ھۆڵی دەبيرستانی کهماڵ يهکهم شوێن بۆ شانۆ و ئهدەبيات و ھونهر به
زمانی کوردی و گهڕانهوە بۆ خۆ و ناسنامه کوردی بوو .ھيوادارم ئهو ھۆڵه زيندوو بێ.
سووتان و کۆتايی سينهما سهعدی
يهکێک له گرفتهکانی سهرەکی سينهما سهعدی له کاتی ساردوسڕی زستاندا ،مهسهلهی گهرمکردنی ئهو ھۆڵه گهورەيه
بوو ،لهو سهردەمهدا شتێک به ناوی شوفاژ يانی سيستمی گهرمکردنی سێنترال ناوەندی له بۆکان بوونی نهبوو ،سينهماش
بۆ گهرمکردنی ھۆڵهکه له ھهر بهشێک کورەی نهوتی دانابوو ،کورەی نهوتی زۆر ئاسايی که زۆرجار له کاتی شهڕ و
ھهاڵ وپێکدانی کهسان له گهڵ يهکتر دەکهوته بهر شهقی ئهو کهسانه ،جا ئهو کهسانه ڕەنگه له حاڵهتی مهستيدا بووببن يان
حاڵهتی ئاسايی ،جگه لهوە جاروبار کورەکه به ھۆی دەستتێوەردانی ئهم و ئهو گڕی دەگرت و جار جار دەبووە ھۆی
بڵێسه ساندنی ئاگر و بگرە سوتانی ديواری سينهما .ئهوەی دواجار سينهما چۆن ئاوری تێبهربوو و ھۆی چ بوو بۆ
ھهميشه دەرگای تهخته کرا ،پرسيارێکه دەبێ بهرەوڕووی ئهو کهسانه بکرێتهوە که ئاگاداری کارەساتهکه بوون.
ھهرچهند له کاتی نووسينی ئهم دێڕانهدا نه خاوەن سينهما ماوە و نه سينهماکه ،من وەک تاکه کهس منهتباری ھهموو ئهو
کهسانهم که سينهما سهعدی بۆکانيان ئاوەدان کرد و به سااڵن لهو شوێنه ئهرک و کارەکانيان ڕادەپهڕاند ،زۆر زۆر
بهداخيشم که يهکهم شوێنی بهکهڵکی ھونهريی و فهرھهنگی شاری بۆکان " سينهما سهعدی" وەبهر گڕی ئاور کهوت و
بۆ ھهميشه وێران کرا .سينهما سهعدی زۆر جار گڕی ئاگر جهستهی سووتاندبوو بهاڵم ھهموو جارێک برينه ڕەشهکانی
سارێژ دەکران و جل و بهرگی نوێی بهبهردا دەکرا و به کورسی تازە دەڕازايهوە بهاڵم له دوا ئاورتێبهربووندا بۆ ھهميشه
پليتهکهی کوژايهوە و ھهموو ئهو کهسانهش که خزمهتيان دەکرد بۆکانيان بهجێ ھێشت ،کێ مردوو و کێ زيندوو نازانم
بهاڵم ئهگهر ھهر کام لهو کهسانه به تايبهت عهلی ئۆپێڕاتۆڕ )عهلی يه شهلی عهجهم( ئهگهر زيندووبێ جێگای خۆيهتی له
اليهن فهرھهنگ دۆستانی بۆکانهوە سۆراخی بگيردرێ و جگه له ڕێزگرتن به گفتگۆ لهگهڵيدا بهشێک له مێژووی
فهرھهنگی شارەکه که له جهستهی سينهما سهعدييدا شاردراوەتهوە ،زيندوو بکرێتهوە ،خۆ ئهو کوردانهی وەک رەحمان
سهيدە ڕەنگه بيرەوەری و قسهو باسيان له سهر سينهما و بهسهرھاتهکانی پێ بێ ،گوێبيستبوونی ئهو و سولهيمان ئاشناگهر
بێگوومان دەبێته ھۆی گردوکۆکردنی کۆمهڵێک زانياری له سهر سينهما سهعدی.
بيرەوەری بينهران و سينهما سهعدی
ھاتنی سينهما بۆ يهکهمجار بۆ ھهر واڵتێک و بۆ ناو ھهر خهڵکێک لێکدانهوە و بۆچوون و ڕوبهڕووبوونهوەی پێک
ھێناوە و ھهر کهس به پێی تێگهيشتنی خۆی لهم کهرەسهيهی ڕوانيوە ،خهڵکی بۆکان و دەورووبهريش دەبێ ھاتنی سينهما
بۆيان قسه وباس و ئاکاری جياوازی خهڵکی لێ کهوتبێتهوە .من بهشبهحاڵی خۆم زۆر کهم له بۆکان دەچووم بۆ سينهما
مهگهر فيلمی تايبهتی خارجی و ھهڵبژاردەکانی فيلمی ئێران نيشاندرابا ،بهاڵم زۆر کهس دەبێ بيرەوەری له سينهما
سهعدی ھهبێ  ،بيرەوەرييهکانی من له سينهما سهعدی زۆربهی ھهر زۆری دەگهڕێتهوە بۆ بهرنامهکانی نمايش و شانۆ له
ھۆڵی سينهما سهعدی نهک نيشاندانی فيلم.
کۆمهڵێک له الوانی ئهو دەمهی بۆکان که منيش دەگرێتهوە بێزاربووين له کورته فيلمی سروودی شاھهنشاھی بهر له
نيشاندانی فيلمهکان ،له کاتی نيشاندانی ئهو سرودەدا دەبوو ھهموو دانيشتووانی ناو ھۆڵهکه ھهستنه سهر پێ ،ئهگهر
پاسهبان و نيزامی به بهرگی رەسمی لهوێ دانيشتبان دەبوو خهبهردار بوەستن و کورد گوتهنی چهسپ لێدەن و
دەستهونهزەر بوەستن و دەستيان ھهڵبڕن بۆ الی سهريان .دەگێڕنهوە ڕۆژێک لهو سينهمايه پياوێک که بۆ يهکهمجار
روودەکاته سينهما ،ڕاست لهو دەمهدا که سرودی شاھهنشاھی دەست پێدەکا دەرگا دەکاتهوە بۆ ئهوەی وەژوور کهوێ،
ڕاست لهو دەمهدا ھهموو خهڵکهکه ھهڵدەستنه سهر پێ ،کابرای نابهڵد وەک ئهوەی خۆی به مزگهوتی دێيهکهياندا کردبێ،
وەدەزانێ ئهو خهڵکه له بهر خاتری ئهو ھهستاونه سهر پێ ،ھهر بۆيه به دەنگی بهرز به خهڵکهکه دەڵێ فهرموون تۆ
خودا دانيشن من حهدم چييه؟
ھاشم ڕەزايی دەنووسێ " :له کاتی پشوودان دا دهھاتن توو و پسته و لهم جۆره شتانهيان دهفرۆشت .کابرايهکی پير بوو به
نێوی خانبابا که زمانی کورديی نهدهزانی و کاری بليتدراندن بوو .سهندوقێکی له تهنيشت خۆی دانابوو و لهتی بليتهکانی
تێدهخست .ئێمهش که پووڵمان نهبوو ،دووان و سێيان دهچووين و داوامان لێدهکرد به پووڵی کهم رازی بێت و ئيزنمان
بدات بچينه ژوورهوه .به دوو نهفهر پێنج قرانمان پێدهدا و رێگای دهداين ،بهاڵم نهک له سهرهتاوه بهڵکوو لێدهگهرا تا
پێشپهرده دهستی پێدهکرد و ناوژووری سينهما بهتهواوی تاريک دهگهڕا ،جا ئهو کات دهيگوت "گيالن" .ھهندێک کهس
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مندااڵنی خۆيان دهبرده سينهما .ئێمه مامۆستايهکی نهگبهتمان بوو که به يهکێک له خوێندکارانی دهگوت" ھی مثل ريش
جلو پدرت ميافتی و به سينما ميروی" .فيڵمێک که ھهموو خهڵکی ناوشاری ،به ژن و پياوهوه کێشايه سينهما فيلمێک بوو
به نێوی " خانه خدا" که زياتر له مانگێک نمايش درا و زۆرێک له خهڵکی شار ئهم فيلمهيان بينی ".56
" كاكه ئهتۆش ماتڵی سينهما بكرێتهوه؟ الوێكی دهم به پێكهنين لێی پرسيم .بهخۆمدا ھاتمهوه ،ديتم بهرانبهر سينهما له كن
چهند كهس بۆی دانيشتووم .له واڵمدا وتم نه كاكه ماندو بووم بۆی دانيشتم .الوكه كوتی وادياره خهڵكی ئێره نی!
كوتم وادياره له نێوچاوانم نووسراوه! دای له قاقای پێكهنين .نه كاكه له ناوچاوانت نهنووسراوه ،بهاڵم وای تێدهگهم
شتێكت لێ وون بووه ،چاوله چی دهگێڕی؟
لهبهر خۆمهوه كوتم ئهوه كێيه ئاوا سرنجی داوهته ھهموو ئاكارم .وتم ھيچ كاكه.
بزەيێكی ھاته سهر لێو و كوتی ,,سهيره!,,چی سهيره؟ لێم پرسی .ھيچ كاكه .خۆم پێ رانهگيرا پێكهنيم ،ئهويش پێكهنی.
وتم وهاڵ بيستوومه ماڵی ماموستا حهقيقی لهم اليهوهيه ،زۆر حهز دهكهم چاوم پێی بكهوێ .لێی پرسيم ،ئهتوش شاعيری؟
نه كاكه! پرسی ،نووسهری؟ نه كاكه! ويستی ھهر وا بيكاته پرسيار و واڵم وتم شيعرم پێخوشه ،ئيدی پرسياری لێنهكردم.
وتی بهرانبهرت دهستی راست ماڵی حهقيقی شاعيره ،حهتمهن شيعره جوانهكانيت خويندۆتهوه؟ بهڵێ شيعرهكانيم
خوێندۆتهوه ،به تايبهت تێھهڵكێشهكانی له گهڵ حافز ،ئهمبا بۆ باخی ميراوا وروكناباد ،ئهمبا بۆ الی گوڵ و بهھار ،ئهمبا
بۆ الی ژيان له داوێنی سروشت .دوا به دوای من دهستی پێكرد .ئهمبا بۆ الی گوڵ و بهھار ،ئهمبا بۆ الی ژيان له داوێنی
سروشت .پرسی ،كاكه دهردهداری؟ نا! ئهی چت له گوڵ وژيان و سروشت داوه؟ ھهركهس به فيكری گوڵ و ژيان و
سروشت و نيشتمان بێ دهردهداره! ئهتۆ كێی؟ لێم پرسی .الوێكی ئهم شارهم ،بێ پوڵ وپارهم ،زگ برسی وئاوارهم،
ئاشقی ئهم گوڵزارهم ،نهخوشی ئهم غهدارهم ،چاوهڕێی ئهم بهھارهم! ,,57
سينهما و گرفتی بينهر
کاتێک سينهما پهيدا بوو ،دڵنيگهرانی له ناو خێڵی سهر به شانۆ دەستی پێکرد ،ھێندێک کهس پێيانوابوو سينهما جێ به
شانۆ لهق دەکا و جێگهی دەگرێتهوە ،ھهرچهند زۆربهی شانۆکارانی بهناوبانگی جيھان ڕوويان کردە سينهما و له ڕاستيدا
ئاکتۆری سينهما ھهر له سهرەتاوە شانۆگێڕانی شانۆ بوون ،بهاڵم سينهما جێگای شانۆی نهگرتهوە.
دواتر کاتێک تهلهوزيۆن پهيدابوو ،دڵنيگهرانی کۆمهڵگای سينهمای داگرت و کهسانێک پێيانوابوو ئيتر کهس بۆ ديتنی فيلم
له سينهما له ماڵهکهی خۆی ناياته دەر و له پای تهلهوزيۆن له ماڵهکهی خۆی دادەنيشێ و سهيری فيلم و سهرياڵ و
بهرنامهکانی دەکات ،بهاڵم نه تهنيا ئهم دەزگا تازەيه زيانی ئهوتۆی به سينهما نهگهياند بهڵکوو سوودی زۆرتری به سينهما
و بگرە شانۆ گهياند ،به شێوەيهک ھهر سێ ال سوودمهند له بوونی يهکتر بوون .دواتر دەزگای ديکه به شوێن تهلهوزيۆندا
ھاتن ھهتا ساتياليت و ئينترنێت.
ھهرچهند ساتێاڵيت سوودی زۆری به کاناڵهکانی تهلهوزيۆن گهياند بهاڵم له ھهمان کاتدا له واڵتانی داخراو و
ديکتاتۆرلێدراو ،به زيانی تهلهوزيۆنهکانی خۆجهيی تهواو بوو ،ھهرچهند دەنگ و ڕەنگی ئهو واڵتانهش له ڕێگای
ساتهاڵيتهوە گهيشته دەرەوەی سنوورەکانی واڵتی خۆيان ،بهاڵم ھاتنی ئينترنێت سهرەڕای ھهموو سوودێکی که ھهيهتی بۆ
سينهما و موسيقا له اليهنی تيجارييهوە زيانێکی گهورە بوو ،له ماوەی دە ساڵی ڕابووردوودا به ھۆی دابهزاندنی موسيقا له
ئينترنێت ژمارەيهک له ناوەندەکانی بهرھهمھێنهری موسيقا وەرشکهسته بوون ،ھهر بهھهمان ھۆ سينهما و خاوەن
سينهماکان له ڕۆژئاوا و واڵتانی ئوروپا تووشی کێشهی ماڵی و کهمی بينهر و مشتهری بوون.
له واڵتانی ڕۆژئاوا له ماوەی دەساڵی ڕابووردودا گهلێک سينهما دەرگايان تهخته کراوە ،بۆ وێنه له شارێکی وەک کۆڵن
چهند سينهما دەرکهيان تهخته کراوە ،له وانه له کۆتايی ساڵی  ٢٠١٠يهکێک له کۆنترين سينهماکانی ئهو شارە که کۆی ٩
سينهما بوو ،دەرگهی گاڵه درا .ئينترنێت نهک بۆ سينهما بهڵکوو بۆ موسيقا و بهرھهمی موسيقاش گرفتی ماڵی گهورەی
پێک ھێناوە ،دابهزاندنی تازەترين فيلمهکانی سينهمای جيھان له ھهر شوێنێکی ئهو جيھانه به بێ پارە بۆ ھهرکهس و
کۆمهڵه کهسێک دەست دەدا ،ئهوە ڕادەی چوونی خهڵک بۆ سينهما کهم دەکاتهوە ،کهرەسهی تايبهت له ماڵهکان و شوێنی
ديکه ئيمکانی نمايشی فيلم به شێوەی سينهما دەڕەخسێنێ ،ئهوەش ھهر کهمبوونی ڕێژەی بينهری سينهما به شوێن خۆيدا
دەھێنێ.
ئهم گرفته جيھانييه له ھيچ واڵتێک نهبۆته ھۆی وێرانی تهواوی سينهما وەک شوێن ،ھونهر و سهنعهت .بهاڵم له ئێران
وێرانی سينهما تهنيا ھۆڵی نمايش ناگرێتهوە ،بهڵکوو سهنعهت و ھونهری سينهما و سهرجهم بازاری سينهما له خۆ
دەگرێ .زياتر لهوە ئاکتۆر ،دەرھێنهر و کاربهدەستانی سينهما دەرەتانی ژيانيان لێ وەردەگيرێ ئهگهر خۆ له خهتی
حکوومهت البدەن يان به چاوی ڕەخنهوە بڕواننه دەستهاڵتداران و له ڕێگای سينهماوە ڕۆشنگهری بکهن.
برايانی لومير به دروستکردنی ئاپاراتی سينهما دەرگای جيھانيان بهرەوڕووی ميللهتان کردەوە ،موزەفهرەدين شای
قهجهر به پارەی قهرزکراو له ڕووس و خهزێنهی بهتاڵ سهفهری پاريسی کرد و ئاپاراتی سينهمای ھێنايه ئێران،
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خومهينی به گهڕانهوەی بۆ ئێران سينهما و فهرھهنگ و ھونهری له ڕێگای حکوومهتهکهيهوە بهرەو وێرانی کێشا ،منيش
بوومه بهيتبێژی ئهو مێژووە!
ئاگۆستی ٢٠١١
تێبينی:
 تکايه زانيارييهکانی پهراوێز بخوێنهوە. -کهلکوەرگرتن لهم بابهته له مێديای چاپی و دەنگ وڕەنگ ڕەوايه ،به مهرجێک نووسهر و خاوەنی بابهتهکه ئاگادار بکرێتهوە.

 -1ڕەحيم بهھرامزادە ئهو دێڕە و ئهو لينکهی  feature=related&http://www.youtube.com/watch?v=FgVx0E1b7ek/بۆ من و کاک ئهنوەر سوڵتانی و چهند
بۆکانی ديکه ناردبوو .کاک ئهنوەر بابهتێکی له سهر سينهما سهعدی بۆ زنجيرە وتاری "بۆکان له مێژوودا  "1نووسيبوو ،داواشی له من کردبوو زانيارييهکانی خۆم له نووسراوەکهی
ئهو زياد بکهم ،ئهو دەم نهمتوانی داواکهی بهجێ بێنم ،بهاڵم بهڵێنم دا بۆ نووسينی بابهتێک.
 -2خومهينی له يهکی ديسامبری ساڵی  ١٩٧٨له نۆفێل لۆشاتۆوە بهرەوە ئێران گهڕاوە.
3
 له سهردەمی شا ٤١ ،سينهما له کوردستان ھهبوو ،يهک لهوان سينهما سهعدی بۆکان بوو که ھهر لهو سهردەمهدا سووتا ،چلهکهی ديکه له سهردەمی کۆماری ئيسالمی وێرانکران.
 -4سهرچاوە ئينترنێت
 -5سهرچاوە ئينترنێت
 -6سهرچاو ئينترنێت
 -7سهرچاوە ئينرنێت
 -8سهرچاوە ئينترنێت
9
  Trojan Horse/Trojanisches Pferdئهسپێکی دارين که له زگيدا سهربازانی يۆنانی خۆيان حهشار دابوو ،دوای ئهوەی ئهو ئهسپه دارينه دەکێشرێته ناو قهاڵی تروا ،نيوەشهو سهربازان دێنه دەر و دەرگای قهاڵ دەکهنهوە و قهاڵکه داگير دەکهن ،کورد بهو کهسانه که ڕێخۆشکهری زاڵبوونی نهيار و دوژمن بۆ داگيرکردنی واڵت دەبن ،دەڵێت کهواسووری
بهر لهشکر ،کۆماری ئيسالمی له  ٣٢ساڵی ڕابووردودا به بێ کهواسووری بهر لهشکر نهيدەتوانی فهرھهنگ و ھونهری کورد له گرێژنه بهرێت و به سهر خهڵک و واڵت و
فهرھهنگ و ھونهرەکهيد زاڵ ببێ ا .
 -10گاھشمار موزە ايرانhttp://www.cinemamuseum.ir/Content.aspx?ID=Events&TypeId=8 /
 -11سهدەی کارەسات/برايم فهڕشی
-12بۆکان له سهدەی بيستهم دا /ڕەحمان محهممهديان
 -13بۆکان له سهدەی بيستهم دا /ڕەحمان محهممهديان
 "-14وابزانم درهنگتر دروستکرا ساڵی  ٤١و يان  /"٤٢ھاشم ڕەزائی .کاک ئهنوەر سوڵتانيش پێيوايه دوای ساڵی  ١٣٤٠به دواوە سينهماکه درووستکراوە و ساڵی  ٣٨و  ٣٩سينهما
سهعدی بوونی نهبووەhttp://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Kak%20Anwer/bokan/bokan301.pdf.
 -15حسێن سهعيدی
 -16نامهيهکی حسێن سهعيدی
17
 سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان/برايم فهڕشی  -تهورێز١٩٨٤ -18وێنهکان له ئارشيوی الپهڕەی فهيس بووکی بۆکان وەرگيراوە ،له ژێر وێنهکان ھومام حهبيب زادە نووسراوە.
19
 ھاشم ڕەزايی -20لۆتی ئهو کهسه بوو که مهيموون و وەرچی ھهڵدەپهراند ،باوکم پێيدەکوتم بۆم بووی به لۆتی ،له سهردەمی شانۆی دايکی نيشتمان کۆمهڵێک له موسڵمانهکانی ساباڵخ به
دەورگێڕەکانی ئهو شانۆنامهيان گوتبوو لۆتی ،لهوانه باوکی غهنی بلووريان ئهوی ماڵێ دەری کردبوو ،له بهر ئهوەی لهو شانۆيهدا بهشدار ببوو.
21
 ئهو ژمارەيه بهراوەردی نووسهرە و ڕەنگه دروست نهبێ. -22حسێن سهعيدی
23
 ھاشم ڕەزايی24
 ھاشم ڕەزايی -25حسێن سهعيدی
26
 برايم فهڕشی -27نامهی ھاشم ڕەزايی
28
 کولێرەی شاپهسهند له گوزەری سهيد سهديق له دوکانێک ساز دەکرا ،کولێرەکه گهورەيی به قهرا کولێرە ناسکه بوو ،بهاڵم نهرم و شيرين بوو ،ئهو کولێرەيه بۆ بازاڕی سهقزيشدەناردرا.
 -29کهشکی نهقوڵ له بۆکا ن دروست دەکرا ،وەک گهزی ئيسفهھان وابوو ،بهاڵم ڕەق بوو ،له زاردا به سهختی نهرم دەبووە ،يهکێک لهو کهسانهی که دواتر بوو به موعهليم ،به
تۆبزی ئهو کهشکی نهقوڵهی بهو کهسانه دەفرۆشت که ددانی دەستکرد)مصنوعی(يان ھهبوو ،ئهو کهشکی نهقوڵه وەک چهسپ ددانی سهروژووری به يهکهوە دەچهسپاند ،کڕياری
بێچارە لهو حاڵهتهدا نه قسهی بۆ دەکرا ،نه ددانی بۆ دادەپچڕا.
30
 لوقمه قازی له ئارد و شهکر له اليهن خانمێکی بۆکانييهوە ساز دەکرا که ناوەکهيم له بير نهماوە ،گهورەيی لوقمه قازی به قهرا تۆپی پينگ پۆنگ بوو ،ھهرزان و خۆش بوو بهتايبهت به شيلهوە .من ھهمان لوقمه قازييم له ماڵه کوردەکانی ئهستانبووڵ خواردووە .ھهمان لوقمه قازی سااڵنێکه له سوپێرمارکێتهکانی ئوروپاش دەبيندرێ.
 -31کابرايهک ھهموو ڕۆژێک به بهردووکانهکانی بۆکاندا دەھات و ھهرای دەکرد"گۆشتی مهڕە کوێرە" من پێم سهير بوو گۆشتی مهڕي کوێر چييه ،ڕۆژێکيان که چوومه سهر
سهوتهکهی ،ديتم گۆشتی نهقه دەفرۆشێ.
 -32کابرايهکی عهجهمی بااڵبهرز که چوار فهسڵی ساڵ کاڵوی لهبهداری له سهر دابوو ،داری لهو قۆڕغانهی قهراغ چۆم دەبڕييهوە ،پێستهکهی ل ێدەکردەوە ،دو داری چهند ميتری له
سهر ھهر دوو شانی دادەنا و ھهرای دەکرد" دار بۆ دارەڕا" منداڵ ناوی ئهو کابرا لهسهرەخۆ و بهڕێزەيان نابوو"مهشهدی مل  .(....بهداخهوە ناولێنانی وا له ناو خهڵکدا بهشێک له
فهرھهنگی خهڵک بوو.
33
 دەبێ مامۆستا ھێمن ھهڵوای تهنتهنانی خواردبێ ،دەنا چۆن له پێشکهی پێکهنينی گهدا له نووسينی مامۆستا حهسهن قزڵجی ،ئهو بهرھهمه به ھهڵوای تهنتهنانی دەچووێنێ ودەڵێ ":ھهتا نهيخۆی نازانی"
34
 ھاشم ڕەزايی -35سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان
36
 سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان ١٩٨٤/برايم فهڕشی -37ئهو سهردەمه ھاوکات بوو له گهڵ ئيسالحاتی ئينقالبی سپی ،له مهنتهقهی بۆکان به ئاغاواتيان دەکوت "ئاغا" .دەگێڕنهوە ڕۆژێک کهسێک دەگهڕێتهوە گوندەکهی و دەڵێ ئاغا له
شار حاڵ و وەزعيان شڕە ،لهوێش ناھێڵن به خهياباندا بڕۆن.
 -38باوکی مهال محهممهد ،موئهزنی مزگهوتی حهماميان بووە ،دەگێڕنهوە له سهردەمی مهحموودئاغای ئيلخانی کاتێک له حهماميان بانگی داوە و موناجاتی کردووە ،خهڵک له بۆکان
بهرەو مزگهوت ئاوا بوون .نێوان بۆکان و حهماميان  ٥کيلۆمهتر بووە.
39
 جهواد له نمايشاتی کۆمێدی ئهو سهردەمهدا له سينهما سهعدی بهشذاری دەکرد.40
 -ھاشم ڕەزايی
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41

 له ئاڵمان ناوەندێک ھهيه بۆ ڕاگرتنی فهرھهنگ و ھونهری سهدەکانی ناوەڕاست ،سااڵنه کۆمهڵێک فستيواڵ ھهر بهم بۆنهوە به جلوبهرگ وکهرەسهی ئهو سهردەمه بهڕێوەدەچن ،من ھهموو ساڵێک بهشداری ئهو فستيوااڵنه بووم و زۆرجار له گهڵ گۆرانيبێژانی گرووپهکان که موسيقای کوردی و گۆرانی کورديان به زمانی ئاڵمانی چرييوە قسهم کردووە،
ھهروەھا خۆشم کۆمهڵێک له گۆرانييهکانی کوردی سهدەی ھهژدە ونۆزدە که به ئاڵمانی بوون کردۆته کوردی.
 -42صادق )سعيد راد( ،مشھور به صادق كرده ،در مسير جاده ي انديمشك و اھواز با ھمسرش )آتش خير( قھوه خانه اي را اداره مي كند .شبي در غياب صادق يكي از دوستان او
كه راننده ي كاميون است به قھوه خانه مي آيد و پس از ھتك حرمت از ھمسر صادق ناخواسته او را به قتل مي رساند .رئيس پاسگاه )محمدعلي كشاورز( و سرگروھبان ولي خان
)عزت ﷲ انتظامي( ،پدر زن صادق ،درصدد دستگيري قاتل برمي آيند؛ اما صادق براي گرفتن انتقام از قاتل ھمسرش كشتار رانندگان كاميون را آغاز مي كند .سرگروھبان ولي
خان از سوي رئيس پاسگاه مأمور مي شود تا به پرونده ي قاتل راننده ھا رسيدگي كند .او وقتي يقين حاصل مي كند كه قاتل راننده ھا كسي جز دامادش نيست سكوت مي كند .رئيس
پاسگاه سرگروھبان را تحت فشار قرار مي دھد ،و روزي كه قرار است صادق براي ديدن فرزندش و گرفتن ھزار تومان پول ،براي عبور از مرز آ بي ،به خانه ي پدر ھمسرش
برود در محاصره ي ژاندارم ھا قرار مي گيرد و از پا درمي آيد.
Fahrenheit 451 -43فيلمێکی بريتانيايی ساڵی  ١٩٩٦له ڕووی ڕۆمانی  Ray Bradburyله اليهن دەرھێنهر François Truffautەوە سازکرا.
44
 ھاشم ڕەزايی -45ھاشم ڕەزايی
 -46نامهی حسێن سهعيدی
47
 حهسهن فهڕشی که له مهدرەسه حهسهنه گيسکهيان پێدەکوت ،ئينسانێکی نهسرەوتوو بوو ،قسهی ڕەقی له کهس تهنانهت له باوکم قهبووڵ نهدەکرد ،ئينسانێکی زرينگ وتيژبينبوو .که منداڵ بووين دايم خهريکی دروستکردنی کهرەسهی جوراجۆر بوو ،زۆر منداڵ بووين باوەشێنی بهرقی و باتری دروست کرد ،ڕۆژێک کوتی برايم وەر ماشێنێک دروست
کهين ،تهختهودار و مشار و بزمار و چهکوش و ھهرچی دەستی کهوت ھێنای و دوای کارێکی زۆر ماشێنێکی به تهخته ودار دروست کرد که جێگای چوار کهسی تێێدا دەبووە ،پاشان
پێداڵی بۆ سازکردبوو که به تگهرەکانی پێشهوە پهيوەست بوو .پاش ئهوەی تهواو بوو من و خۆی له خهيابانی سهقز يهکهمين پرۆبهمان دەست پێکرد و منداڵێکی زۆرمان له خۆمان
کۆکردەوە .کاک حهسهن له تهمهنێکی زۆر کهمدا شهقی له سهروەت و دارايی باوکی ھهڵداو و بهتاقی تهنيا ھهاڵت بۆ تاران .پاش مهرگی ناوادەی دەيان کهس کاتێک منيان دەدی
باسی جوامێری ئهويان نيسبهت به کوردەکان له تاران دەکرد .چهند مانگێک من له ماڵهکهی ئهو دەژييام ھهموو بهيانييهک به تهقهی درگا وەخهبهر دەھاتين ،موسافری بۆکان و
مهھاباد و شارەکانی ديکه که زۆربهيان نهناسراو بوون له ماڵی ئهو ئوتراغيان دەکرد .زۆر له سياسييهکانی کورد که له کوردستان جێگهيان پێ تهنگ دەبوو ،خۆيان به ماڵی ئهودا
دەکرد ،ھهتا ڕۆژێک کۆميتهی زيندانی ئهوين خۆ به ماڵهکهی دادەکهن و له گهڵ خۆيان دەيبهن .پاش ئهوەی ئازاد دەکرێ جارێکی ديکه دەگهڕێتهوە بۆکان و به شێوەيهکی ناديار
کۆتايی به ژيانی دێ .کاک حهسهن به ھۆی ئهو پێوەندييانهی که ھهيبوو يهکێک لهو کهسانه بوو که له تاران چهکی کۆدەکردەوە و ديگواستهوە کوردستان و ھهديهی پێشمهرگهکانی
حزبی دێموکراتی کوردستانی دەکرد .ھهرچهند له مهدرەسه له سهر حهسهنه گيسکه تێھهڵدانی زۆرم خواردووە ،بهاڵم کۆچی ئهو بۆتاران زۆر زوو منيشی له بۆکان ھهڵقهند ،بيستنی
مهرگی ئهو بۆ من له ھهندەران چيرۆکێکه که خۆشم لێکدانهوەم بۆی نييه .له گوندێکی نزيک شاری گيسن له ئاڵمان دەژييام ،خهونێکی ناخۆشم بينی ،ئهو دەم ئيمکانی تهلهفونکردن بۆ
بۆکان نهبوو ،ھيچ خزم و کهسێک له تاران و تهورێز واڵميان نهدەداوە ،ناچار تهلهفونم بۆ کهسێک له سوئێد کرد ،ئهو پێکوتم کاک حهسهن مردووە .ھهمان داستان ساڵی  ٥١کاتێک
له بيمارستانی سينای تاران کهوتبووم بۆ دايکم ھاته پێش.
 -48ھاشم ڕەزايی
 -49حسێن سهعيدی
 -50فيلمی "پرستوھا به خانه برمی گردند" بهرھهمی مهجيد محسنی ئاکتۆر و فيملسازی کۆنی ئێرانی له ليستی فيلمهکانی ئێرانييدا ھهيه ،بهاڵم له ئينترنێتدا فيلمی " عقابھا به خانه
برمی گردند /عقابھا به پرواز در ميايند" نهدۆزرايهوە.
51
 سهبارەت به عقابھا پرواز ميکنند  ،ئهو فيلمه ناوی وقتی لک لکھا پرواز می کنند بوو ]،فيلمی سێرگێی ئايزنشتاين که سينهمای شوورەوی گهياندە جهشنوارەکانی جيھانی[  ،کهفيلمێکی جهنگی روسی بوو بهاڵم ھهر شهر نهبوو ،باسی دوو دڵداری دەکرد  ،کوڕە سهرباز بوو  ،له ھهموو شهپ و گهپی شهر نهجاتی دەبێ بهرەو ماڵ دەچێتهوە دەکهوێته بهر
گولهی وێڵهکی و دەکوژرێ ،له مهرگهسات لهسهر گازەرەی پشت دەيان لهک لهک به ئاسمانهوە دەبينی که بهرو گهرمين دەرۆن.ئهو فيلمه لهبيرمه من کالسی شهش بووم  ،زيندە ياد
کاک تهھای تهحريريان مامۆستام بوم  ،ئهو پشنياری کرد که حتمهن بچن ئهو فيلمه ببينن /.حسێن سهعيدی
 -52ھاشم ڕەزايی
 -53نامهی حسێن سهعيدی سهبارەت به سينهما سهعدی بۆ نووسهری ئهو دێڕانه
 -54بيرەوەری شانۆی الو  ٥٠ /١٩٩٥ساڵ نمايش و شانۆ له بۆکان /٢٠٠٠برايم فهڕشی
 -55بيرەوەری شانۆی الو  ٥٠ /١٩٩٥ساڵ نمايش و شانۆ له بۆکان /٢٠٠٠برايم فهڕشی
 -56نامهی ھاشم ڕەزايی
 -57سهفهری خهياڵی بۆ بۆکان/برايم فهڕشی ( ١٩٨٥)١٣٦٤
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