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  !سهعدی سينهما له جاڕکێشانهوە بۆ
  برايم فهڕشی

  
   1!ی بۆکان که ق وشڕه ما شه يادی سينه  به

  

  
  و سينهما ينی خومهلومير، 

شاری  له ١٨٩٥ی ديسامبری ساڵی ٢٨ ڕۆژی له ئاپاراتی سينهما به دروستکردنی، لوئيس و ئاگوستهبرايانی لومير، 
ھهر له ساڵ دواتر  ٨٣ھهنگ و ھونهری ميللهتانی جيھان کردەوە، دەروازەيهکی گهورەيان بهرەو ڕووی فهر، پاريس

ی و دەرگا و دەروازە پاريسهوە بهرەو تاران فڕی له  2مان به ناوی روح هللاپيرەپياوێکی موسڵمانگی ديسامبر، 
ی اندەزگاکانی راگهياندن و بهرپرس ،دوای لومير ساڵ ١١٦ ھهموو چهشنه فهرھهنگ و ھونهرێک داخست.بهرەوڕووی 

باس له وێرانی و نهمانی  بهIم ديپلوماتيک و فيڵهبازانه به شێوەی ڕەسمی ،ئێران ئيسFمیکۆماری   ئيداری و حکوومهتی
  دەکهن: کوردستان ڕۆژھهIتیو ئوستانهکانی  له شارسينهما  "3چل و "يهک

  
گروه فرھنگ و  به گزارش خبرگزاری فارس از اروميه، پناه نجف زاده پيش از ظھر امروز در جلسه کار " �

باب  19امور اجتماعی که در سالن اجتماعات استانداری آذربايجان غربی تشکيل شد، اظھار داشت: ھم اکنون 
باب سينما زير نظر حوزه ھنری  13سينما در مناطق مختلف آذربايجان غربی وجود دارد که از اين تعداد 

کار می کنند. وی افزود: در  صورت نيمه فعالميه به سينما در ارو چھار باباستان ھستند که از اين تعداد فقط 
ايام صندلی در سينماھای اروميه در  ھزار 3ھزار صندلی وجود دارد که فقط  7باب سينما بيش از  19اين 

 ."4به کار گرفته می شود ھای جذاب به ويژه در مواقع اکران فيلمسال  مختلف
  
ار نفر جمعيت كه به نقل از آمار سازمان ملي جوانان استان ھز 400استان كردستان با جمعيت يك ميليون و  " �

از داشتن دھند  شھرستان استان تشكيل مي 9سال در  29تا  14ھزار نفر از اين جمعيت را جوانان  508
 ."5ه ھستندبھر بي ھاي سينما سالن

  
ود در شھر موج یاھااه اظھار داشت: از مجموع سينمسينماھا در کرمانش یبا اعFم خبر تعطيل ی"عباس سرور �

 ورشکستگي و نداشتن توان ماليکه متأسفانه به دليل  فعال بودند یو پيروز یآزاد یکرمانشاه فقط دو سينما
ما در کرمانشاه وضعيت  یگفت: سينماھا یو .کشيده شد یدو سينما ھم به تعطيلtزم جھت اداره آنھا، اين 

وجود  در خور شأن تماشاگر، یفضاو  مناسب یھا ی دلسينما، نداشتن صن یھا فرسودگي سالنندارند،  یخوب
 "6است که سينما در کرمانشاه با آن مواجه است یمله مشکFتسينما از ج یھا مشکل نور و صدا در سالن

  
دو سالن سينما  ھزار نفر جمعيت است که اين جمعيت، فقط 640خبرنگار مھر، استان ايFم دارای  " به گزارش �

و سالن ديگر ھم بدليل عدم مناسب  تعطيل شدهنھا سالھای زيادی است به دtيل نامشخص دارند که يکی از سال
 .7نمی گيرند سازی و وضعيت ظاھری، چندان مورد استقبال مردم قرار

  
نا)، دانشجويان ايران(ايس یوگو با خبرنگار خبرگزار ، در گفت"ی"حسن عباسن فرماندار شھرستان بوکا �

شھروندان از  عدم استقبالشھر را به پيمانکار واگذار کرديم اما با توجه به  یاافزود: نمايش فيلم در سينم
شود."  در اين سينما به نمايش گذاشته نمي یشدن پيمانکار، ديگر فيلم متضررفيلم در سينما و ھمچنين  یتماشا

 یکنون یبه پيشرفت دنيابا توجه مند به تماشاي فيلم در سينما  " وي با اشاره به اين که امروز ديگر مردم عFقه
در اين  ینيست که مسؤوtن شھر یاز، اظھار کرد: نيدر منازل نيستند یو ھمچنين وجود وسايل ارتباط جمع

 یتب باtتر با ساخت محصوtت فرھنگمراجذب تماشاگر به سينماھا وارد عمل شوند بلکه بايد در  یرابطه برا
  ."8ن اقدام كنندمناسب نسبت به ايجاد تقاضا و در نھايت عرضه آ

  
ی گونجاو، رسکۆنهبوون، نهبوونی کو ی سهردەم،خنهگونجاوبوون له گهڵ بارودۆ ،چۆنيهتی ڕواڵهتی سينهماکان " 

ھهرچهند   "وەرشکهستهبوونی خاوەن و پهيمانکاری سينهماکان ،پێشوازی نهکردنی خهڵک، دەنگ و گرفتی ڕۆشنايی
و ئيڕانه، بهIم ھۆی سهرەکی نييه. حهسهن عهبباسی فهرمانداری بۆکان ھۆگهلی بێ ڕەونهق بوونی سينهما له کوردستان 

خهڵک له  گۆڕينی مهيل و ڕوووەرگێڕانیھۆی ""پێشکهوتنی دنيا و بوونی کهرەسهی ڕاگهياندنی گشتی له ماڵهکان
  دەزانێ. ئێران "کاIکانی فهرھهنگی" کۆماری ئيسFمی
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 ی کوردستانبۆ خهڵکحکوومهتی ئێران  جاو" له دەستهIتدارانی باIی "کاIی فهرھهنگی گون داوای فهرمانداری بۆکان 
گونجاو بهو مانايه که له گهڵ "ويستی خهڵک" يهک بگرێتهوە. ئهم داوايه ئيسباتی داسهپاندنی فهرھهنگ و  .دەکات

وساغی کوردانی کۆماری ئيسFمی ئێران به چا سال به سهر خهڵکی کورددا داسهپاوە. ٣٢کاtيهکی نهيار و نهويسته که 
دژ به که ھهڵقوIوی بيروھزری کۆمهڵێک ئينسانی ئايين پهرەستی ساڵ کاIی نهگونجاوی فهرھهنگی  ٣٢وەک عهبباسی 

و دژ به زاتی ئازادی و فرەفهرھهنگی بووە، دەرخواردی گهورە وبچووکی ميللهتێک داوە که جياواز فهھهنگ و ھونهر 
  له ميللهتی سهردەست و دەستهIتدار بوو.

  
تهلهوزيۆنهکانی کوردی و نهکوردی دەرەوەی  یله بهرنامه لێکردنچاوساڵه ئيمکانی بيستن و  ١٥زياتر له  خهڵکی کورد

ئهوان ئينترنێت بهکار دەھێنن و تازەترين فيلمهکانی  يان بۆ ڕەخساوە.ئێران و دەرەوەی بازنهی کۆماری ئيسFمی ئێران
دوور له چاوەدێرانی  له ڕێگای دی وی دی  ئهوان، پارە دادەبهزێنن جيھان به بێ سانسۆر و به زمانی ئهسڵی به بێ

به سينهما و فيلمی پێويستييان خهڵک نه تهنيا  ئيدارەی ئيتFعات له سينهماکان، فيلمی دڵخوازی خۆيان تهماشا دەکهن.
به پێی  ،کردووە کوومهتهو دەزگاکانی ڕاگهياندنی ئهو ح تهلهوزيۆن راديۆ وپشتيان له  کۆماری ئيسFمی نهماوە، بهڵکوو

و زياتر لهوە خهڵکی کورد  ئێرانخهڵکی  %40سهروی چل له سهدی  ،ئاماری تازەی دەزگاکانی ڕاگهياندن له ڕۆژئاوا
، ريالی کوردیئيسFمی ئێرانهوە دانيشن، سهيری فيلم و س کۆماری له جياتی ئهوەی به ديار سريال و فيلمی تهلهوزيۆنی

  ئورووپی دەکهن. تورکی و تهنانهت ، عهرەبی
  

ويست که له بنهڕەتدا دژی  کرد "عرضه" یو ئهوە واندننهی بۆ "تقاضا"ی خهڵک دامل ساڵ ٣٢ئێران کۆماری ئيسFمی 
، لهوێوە سهرچاوە دەگرێ که ئيدی سينهما و فيلمهکانی دام و انوێرانی سينهما له کوردستوخواستی خهڵک بووە. 

" و موستهشارانی فهرھهنگی 9سهربازانی "ترواھونهری، فهرھهنگی  رھهمیو به /عهقيدەتی/سياسیدەزگاکانی ئيرشادی
ناھێنێ. بهجێ له کوردستان  کۆماری ئيسFمی ئێران، بێ کهڵک ماوەتهوە و نيازی و ھونهری و سياسی به ڕەگهز کورد

ەسهيهک له ئهگهر سهردەمێک سينهما، شانۆ، ڕاديۆ، تهلهوزيۆن، گۆوار و ڕۆژنامه به زمانی کوردی و فارسی کهر
بۆ له خۆبێگانهکردنی مرۆڤی کورد و تووانهوەی فهرھهنگی ئهو ميللهته، ئهمڕۆ ھيچکام لهو  بوون دەستی حکوومهتدا

و به زمانی کوردی ينهماکان تهخته دەکرێن، شانۆ دەرگای س ێڕن، ھهر بۆيهنه ئهو دەورە بۆ ئهو حکوومهته ناگکهرەسا
هکه بێ گوێگر و ڕاديۆ و تهلهوزيۆنی کۆماری ئيسFمی به ھهردوو زمان ،فارسی له کوردستان بهرەو نهمان دەبردرێ

   بيسهر دەمێنێتهوە.
  

  سهعدی بۆکانرەدين شا و سينهما هموزەف
ئهمر به دروستکردنی  ) ١٩٠٠(نوامبریدوای گهڕانهوە بۆ ئێران ،له پاريسبه ديتنی سينهما  رەدين شای قاجارهموزەف

) له سهردەمی ١٩٠٠( ١٢٧٩هم ھۆڵی سينهما له ئێران له شاری تهورێز ساڵی يهک"سينهما له شاری تهورێز دەدا. 
قاجار ساز کرا، ئهو سينهمايه له قاتی دووھهمی فێرگهی کاتۆليکهکانی فهرانسه له پهنا کلێسهی  رەدين شایهموزەف

رايه ئێران و يهکهم کاتۆليکهکان ھهڵکهوتبوو، يهکهم ئاپاراتی  سينهما دوای سهفهری موزەفرەدين شا بۆ پاريس ھێند
اراتی سينهما له tيهن ساڵ دوای ئهوەی ئهپ ٥به پێی ئهو مێژووە تهورێز  ".10دامهزرێندرايسينهمای له شاری تهورێز پێ

  بوو به خاوەنی سينهما.رەوە سازکرا، يموبرايانی ل

  
شان ساڵی ری کرماتان به ناوی فروھهر له شابه پێێ نووسراوەيهکی موجتهبا ئهحمهدی يهکهمين سينهمای کوردس

) دوای شهڕی دووھهمی جيھانی به ناوی ١٩٤٥(١٣٢٤همين سينهمای ئهو شارە ساڵی ) سازکراوە، دووھ١٩٣١(١٣١٠
  باربهد کراوەتهوە.

  
دروستکردنی سينهما له شارەکانی ديکهی کوردستان به تايبهت له مهنتهقهی موکريان دواتر دامهزراوە، بهIم مێژووی 

غهنی بلووريان له کتێبی سهدەی ) ١٩٤١( ١٣٢٠هرێتهوە بۆ ساڵی يان و له شاری مهھاباد دەگسينهما سهيار له موکر
  کارەسات دا ئاوا باسی يهکهم سينهما سهيار و يهکهم فيلم له مهھاباد دەکات:

و  ينی ئاڵمان نگی به وێ جه ھاباد، له ياری ھێنابوو بۆ چوارچرای مه ما سه رۆژێک ماشێنێکی ئينگليسی ھات سينه"  
  ئينگليس بوو که  کرا که ناسی، چوونکو وا باس ده دوژمنی کورد ده  ئينگليسی مان به  ئێمه ....دا. ئينگلستانيان  نيشان ده

  ت بگا. زۆرتر دژی ئينگليسی ئيحساساتی ئێمه حکومه  شت و به  يانھێشت کورد ببێته . نه قسيمی کوردستانيان کردووه ته
  ورێزن، ئێمه معاونی کونسولی ته  وانه دا و ئه نمايش ده  و ھاتووه  کوتيان ئينگليسييه  ش که وه هئ  وه و بۆنه به ،بوو ديد شه

وری  ده  ر ماشێنيمان داناو ھاتين به سه  کسی ئيستالينمان ھێنا و له مونستراسيۆنێکمان ساز کرد. عه ده  وانه دژی ئه  ھاتين  به
نگ  امان سهم ی سينه رده ڕاند و پهکانمان د رده کردو په تع مان قه ماکه دا. سينه يهبراو کا وری ئه ده  ڕاين و به دا گه چوارچراکه

ی کرد و کوتی  تی ئێمه سيحه د ھات و نه مه همقازی مح  يه رياناتێکی وا ھه جه  د دا که مه قازی محه  يان به بهر باران کرد.  خه
  و جوره ين و نابێ ئه بکه  جيبانه و نه  رخوردێکی عاق�نه به  بێ ئێمه ده  ،وIتی ئێمه  و ھاتۆته  تێکی خارجييه خسييه شه  وه ئه

رخوردی توند  کا، به ماشای نه ته  ناخۆشه یماشای بکا و کێ پێ ته  خۆشه یدرێ، کێ پێ ده  و فيلمه ين و ئه بکه  تانه که ره حه
   ".11مان کردبوو که زاھوراته Iم ته به  وه ی ئارام کرده مه ن. ئه که مه
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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 بچکۆtنه بوو، بهIم به ھۆی بوونی سهردارەکانی بۆکان له tيهک 
له پێشکهوتهکانی سهردەم نهبوو، به پێی گووتنهکان دەبێ يهکهم و ھاتووچۆی خهڵک بۆ شاری تهورێز بێ نهسيب 

کامێرای وێنه ھهڵگرتن و دووچهرخه (پاسکيل) بهر له شارەکانی ديکهی کوردستان و بگرە وIتی ئێران له tيهن 
"عهلی سهردارەکانهوە ھێندرابێ بۆ بۆکان، له tيهکی ديکهوە شاری بۆکان به مڵکييهتی کاتی خۆی له tيهن سهردار 

) فرۆشرابوو، ئهوەش پێوەندی 13"وە به کهسێکی تهورێزی يان کهسانێکی تهورێزی(ميرزائاغا و حهبيب پهناھی12خان
، ديسان بهشێکی بهرچاو له سهنعهتکارانی بۆکان ئهگهر جولهکه و يێنێ گه ده و زياتری بۆکان و تهورێزڕاستهوخۆ 

ن. سهرۆک و بنهماڵهی ھۆزەکانی  ئيلخانی و بهگزادەی ئهرمهنی بنهچهک بۆکانی نهبووبێتن، ئهوە تهورێزی بوو
  فهيزوIبهگی دەوری سهرەکيان بۆ بانگھێشت کردنی ئهو کهسانه بۆ بۆکان ھهبووە.

  
 که مام�تيان له گهڵ بازاڕی تهورێزتايبهت تاجرانی بۆکانی به بۆکان و تهورێز خهڵکی  له نێوان ئهو پێوەندييه دواتر

که کوڕ وکچانی بۆکانی بۆ درێژەدان به خوێندن  رێز يهکهم شاری گهورەی ئێران بووهوت ھهبوو، بهرب�وتر بووە.
  چوونهته ئهوێ، به تايبهت منداڵهکانی

تاجر و دەوڵهمهندەکان و ئاغاواتی بۆکان و  
ناوچهکه. تهوڕێز دەروازەی ئوروپا و 

 بۆکان لهوانهبۆ شارەکانی ناوچه  قهفقاز
کهيهکی شارۆچله دروستکردنی سينهما بوو.

کهمتر له بيست ھهزار کهسی ئهو سهردەمه، 
ڕەنگه زۆر ھۆی ھهبێ بهIم  ئهو پێوەنديانه 

حسێن سهعيدی  دەوريان ھهبووە. 
ئهو سينهمايه وەک لهبيرم بێ "   دەنووسێ:

) ١٩٦٠/١٩٦١-١٣٣٩/١٣٤٠(سالی 
، دوو شهريک بوون، ميرزا  14دروستکرا

غفووری ئاشناگر و کابراێکی تورکی 
  "15وی به ناوی سهتارمياندووئا

  
ميرزا غهفووری ئاشناگهر که ھهر ئهو خۆشی سهرپهرەستی سينهمای له ئهستۆ بوو، پاشان بوو به خاوەنی سهرەکی  

ساڵ  ٦٥له بۆکان  .سينهماکه. ئهو کهسانهش که بهشی تهکنيکی کاری سينهماکهيان له ئهستۆ بوو ھيچيان کورد نهبوون
ساڵ پاش يهکهمين سينهمای  ٣٠ساڵ پاش يهکهمين سينهمای ئێران و  ٦٠پاش دروستکردنی يهکهمين ئاپارات، 
  کوردستان، سينهما سهعدی سازکرا.

  
  دوای قهجهرەکان بۆکان 

ه پشتيوانی ی قهزاق بو ھاتنه سهرکاری ڕەزاشا )١٢٩٩/١٩٢٠(کۆتايی پێھێنان به حکوومهتی قاجارەکان پاش
تازەسازکراوی پهھلهوی پتهوکردنی حکوومهتی ناوەندی و سهرەکی حکوومهتی  یبهرنامه و حهولبريتانييهکان، 

ڕەنگ و يهک شکڵ و فۆرمکردنی ڕواڵهتی خهڵکانی ئێران و داسهپاندنی  ردنهوەی دەستهIتی ناوچهيی و يهککهمک
  يهک فهرھهنگ و يهک زمان و يهک ئايين و قهبووڵکردنی يهک شا و يهک خودا بوو. 

   
 رھهنگ و دەستهIتی ناوچهييان بوو.نهفارس مانای پاشهکشه له زمان و فه ئهم سياسهت و بهرنامهيه بۆ خهڵکانی

خهڵکی به  کۆمهڵێک شهڕ و کوشتاریله گهڵ ئهو سياسهته له tيهن نهتهوەکانی نه فارس لهوانه کوردەکان،  دژايهتيکردن
نهتی، ھاوکات وهيی و سوپاشهکشهپێکردن به فهرھهنگ و دەستهIتی ناوچهوە. لێکهوت ئێران دەستی ئهرتهش و ژاندارمی

ڕێگاوبان، کێشانی بهرق و فێرکردن وبارھێنان،  ئيدارەکانی ،مهدرەسه و زانستگادروستکردنی وو له گهڵ پهرەپێدان به ب
کارخانه و ڕێگای ئاسن و پهرەپێدان به سيستمی ئيداريی و دەرمانگاو نهخۆشخانه،  ی، دروستکردنئاو بۆ ماڵهکان
  دەوڵهتداری. 

  
، مهدرەسه و دەرمانگا و یسهنعهت ناوەندیوت و جگه له کارخانه و دستان وەبهر ئهم ئاڵوگۆڕييانه کهھهرچهند کور

. له وەبهر کهوت زۆری له سهرکوت و شهڕ و کوشتار ەبهشی ھهر له ھهمان کاتدا ،شوێنی فهرھهنگی لێ سازکرا
بهت ڕواڵهتی شارەکان تاي ا ھات و بهونهتی و فهرھهنگی کوردستان گۆڕانی بهسهردوسيستمی کۆمهIيهتی و س درێژەدا

  گۆڕانی بهخۆيهوە بينی.
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له ڕێگای  عهشيرەکان و  ر و دەستهIتی کۆنی ئاغاواتو داب و دەستوو ینگفهرھه حهول بۆ گۆڕينی بيچمی عهشيرەيی،
نجام سهردەمی ڕەزاشا و کوڕەکهی به ئه له کاروباری دەستهIتی ئيداری و حکوومهتی ئهوان تێکهڵکردن و بهشداری

مڵکی  شاری بۆکانبه پێچهوانهی ھهموو شارەکانی کوردستان تهوە. گری بۆکانيش شارۆچکهی گهيشت. ئهم ئاڵوگۆڕە
انهکانی شار له خهيابانی کۆنه، ھهموو دووکی ئاغاکانی ئيلخانی بوو، ملکبهڵکوو  ،دەوڵهت يان خهڵک و دەوڵهت نهبوو

 دارتاش وەک گوزەری خهيات و ئاسنگهر و ھهموو گوزەرەکان ان وقهپ مهيدانی گهنم، و او ميراو  وی ھله په شهقامی
ڵکی مکی قاسم ئاغا و دەسته ڕاست ڵوی مپهھله یبۆ وێنه  دووکانهکانی دەسته چهپی خهيابانمڵکی ئاغاوات بوو. 

. ناسراندە انی حهمهدەمين ئاغاقهپانی قاسم ئاغا و قهپھهردوو مهيدان و بازاڕی گهنم به ناوی حهمهدەمين ئاغا بوو، 
ی مانگانهی قاسم ئاغادا دەگهڕا و کرێ یميرزای حهسار ھهموو سهری مانگ به دووکانهکانی بهرکهسێک به ناوی 

لهو سهردەمهدا دەوڵهت له رێگای  دووکانهکانی وەردەگرت، دووکانهکانيش به سهرقوفلی درابوون به دووکاندارەکان.
  ک وەر بگری.ئيدارەی ماڵياتهوە کهمتر بۆی دەلوا ماڵيات له خهڵ

  
 ساز کرابوونلهبهر ئهوەی ئاغاوات دەسترۆيشتوو بوون و مالکی شاری بۆکان، شوێنه گشتييهکان له tيهن ئهوانهوە 

. وەک حهمامی کۆنه، حهمامی حهمهدەمين ئاغا، حهمامی نادر، حهمای کاک ئاغا(کهيخوسرەوی)، ئاشی عهبباسی
وەک مهدرەسهی  که ناوی ئهوانی له سهر دەننرا بوو اواتھێندێک شوێنی دەوڵهتی پێشکهشی ئاغ زەوی ھهروەھا
تهنانهت پادگانی کۆنی  کرابووە دەبيرستان.بوو  مڵکی شهخسی بنهماڵهی سهردارەکانی بۆکانکه  قهIی سهردار .ئيلخانی

   .حيم خانی دادخا بوو ره مه حهک له ئاغاکان به ناوی بۆکان له پشت مهدرەسهی شاپوور خانووی يهکێ
  

له گهڵ دەرباری شای  يانھێندێکيان پێوەندی ڕاستهوخۆبوون. ی بۆکان دەمڕاستی دەوڵهت و ئيدارات انی شارمڵکدار
ڕاوێشکاری   و کهسی يهکهم بوون بۆ دەوری سهرەکيان گێڕاوە ی بۆکاندااندنی شار و ئيداراتڕھهڵسوو له و ھهبوو ئێران

به پرس وڕا و  او ئاغاکاندا دەست به دەست گهڕاوە وله ن ،نوێنهرانی مهجلسی بۆکان به ساIن. حکوومهتله گهڵ 
  . س کراونيپشتيوانی ئهوان ڕەوانهی مهجل

چووە  ه پێی نيازی کۆمهڵگا بهرەو پێشھهرچهند بۆکانيش دوور له ويستی ئهم وئهو له tيهنی کۆمهIيهتی و پيشهييهوە ب
 له سهردەمێکداووە، بهو حالهوە ئاغاوات دەوريان له پێشکهوتنيدا ھهب و کهسانی ناوچهکه و دەرەوەی کوردستان

وەک ميعمار و بهنای خانووبهرە، نهجار و  وەھێناهمستانهوە بۆ بۆکان و گوندەکان سهنعهتکار و شارەزايان له عهج
  .شۆفير و مهکانيکرێسکهند، که فوورە،وەستای فهڕش و ما ، دارتاش، ئاسنگهر و جۆشکار

   
رەزاشا،  مهدهمله دەورەی محيان کورد بوون.  ،بنهچهک بۆکانیو ئهرمهنی جوولهکه   بۆکان بهشێک له پيشهکارانی

 سهرمايهدار و دووکانداری دەوڵهمهند. ھات داشار و ئاکتۆرەکاني بهسهر جيددی گۆڕانی )١٩٦٢(دوای ئينقFبی سپی
دام و هتی مهرکهزيش وە و دەوڵهيان گرتکه جێگا و ئهرکی ئاغاکان دوور له بنهماڵهی ئاغاوات له شارەکهدا پهيدا بوون

  .گۆڕانی بهسهردا ھات خۆی جێگير کرد و کۆمهڵگای بۆکان دەزگاکانی
  
ستهIتی اوات که سهردەمێک دەدەبينين يهکهم ئاغ بۆکان ئێمه دوو دەستهله پرۆسهی گۆڕينی وەزعی کۆمهIيهتی له  

وندەکان و ئاغا نهبوون و خهڵکی گله ھهردوو tيهنی ئابووری و کۆمهIيهتی، دووھهم ئهوانهی بنهچهک  يهکهم بوون
 تاقمێک لهوانه بێ بهری بوون له دی شار.  دەوڵهمهن هبوون ،ين و فرۆشتنی کهل و پهلڕشاربوون که له ڕێگای ک

ان ھهڵبژاردبوو، ئهو دەستهيه پيشهی دووکانداري ار بوون وخوێندەوله وانه  ک يه سته ده ی خوێندن و نووسين.سهواد
  .ژيانی خهڵک شێوەی گۆڕينی پهل و کهرەسهی نوێيان دەھێنا بۆکان که دەبووە ھۆین، کهل و بوو نوێخواز

   
له دەستهی دووھهم  بهشێکخۆيان نيسبهت به ئاغاوات ھهبوو، هردوو بهشی دەستهی دووھهم، جياوازی و وێکچوويی ھ

ندا بيندراوە و ڕواڵهتی ێوانياله نردا تێکھهڵچوونيش له گهڵ ئاغاوات بهرچاو بووە و له کات و زەمانی ديا تييانبگرە دژايه
گرتووە، بهIم له ھهر حاڵێکدا به ھهموو پێوانهيهک ئاغاوات قورسايی خۆيان ھهتا ڕووخانی ڕژيمی  هوەسياسی بهخۆي

پهھلهوی له tی دەربار و حکوومهتی شاھهنشاھی له دەست نهدا، ھهرچهند له زۆر tيهنهوە به قازانجی دەوڵهمهندەکان و 
  له دەست دا.  دەستتێوەردان له کارو باری شار پاشهکشهيان پێکراو قورسايی پێشوويان له و دەوڵهت شار یماقووڵهکان

   
و ھهميش  له شاردا وەک دەوڵهمهندی شار نهک وەک ئاغاوات دەور دەبينن له پرۆسهيهکدا ئێمه ھهم ئاغاوات دەبينين که

 که له بری قهرز له ئاغاکان وەريانگرتبوو يانئهو گوندانهی  ن،دەبينين که دەبنه خاوەنی گوندەکا دووکاندار و تاجری شار
  .نلێيان کريبوو

   
له سهر بارودۆخی کۆمهIيهتی بۆکان لێکۆڵينهوەيهکی ھاوبهشدا له  )١٩٧٨(١٣٥٧ـهڵيک کهس له پاييزی ساڵی مئێمه کۆ

t له شار و له ، ھهر دووھهبووەی پێچهوانهکه ھهميشبورژوا مهtک و  وچهکه بهو ئاکامه گهيشتين که له بۆکان ھهمو نا
  .دەوريان گێڕاوە يهوەکۆمهIيهتی و ئيداري ابووری،له باری ئگوندەکان 
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له ڕێگای سهلهمکردن، قهرزوەرگرتنهوە و ھهم له ڕێگای کڕين، دەبوونه خاوەنی  بهشێک له دەوڵهمهندەکانی بۆکان
ئهو کهسانه لهو  ،ماIتی خهڵکی گوندەکانی ناوچه ۆن و کهشک و پێستی مهڕ وڕگهنم، جۆ و دانهوێڵه و بهرھهمی  

ئێران وەک تهورێز و  ڕەوانهی شارە گهورەکانیھهموو ئهوانهيان بوون به تاجری گهورەی ڕۆن و پێسته و  ڕێگايهوە
و و سهرمايه  گهورەکانی ئێران پهيدا کرد يان له پێوەندی له گهڵ بازاڕی شارەدەور و ڕۆڵێکی تازە تاران دەکرد، ئهوانه

  اIکی ئابووريان له بازنهی تهنگی بۆکان چووە دەر.چ
    

کهم بووە و دەوری دەوڵهمهندی شار که به تهنيا دووکاندار  له شاردا ئاغاکان به تهواوی زۆربهی له پرۆسهيهکدا دەوری
هکانيان له ڕۆڵی خۆيان و منداڵ ،و کۆمهIيهتی یجگه له دەوری ئابووری و تيجاڕيو  وی له زيادبوون کردڕو ،نهبوون

له tيهن بهرپرسانی  موعتهمدی شارزيادبوون کرد، ئهوان وەک کاروباری ئيدارات و دەستهIتی ناو شار ڕووی له 
ئيداری و حکوومهتييهوە سهيريان دەکرا و تێکهڵ به کاروباری ناو شار بوون، سهرپهرەستی نهخۆشخانهی بۆکان و 

  ار) دوو نيشانه بوون بۆ دەوری تاجرانی شار. بهشداری له کۆبوونهوەی شارداری(چهشنێک شۆڕای ش
ينی ھهموو ی که پڕ له ڕوداوی گرنگ بووە، گٶڕسرنجدانه ئهم پرۆسهيه له دەيهکانی دواتر پاش گۆڕينی ڕژيمی پهھلهو

 ٤٠. له درێژەی ئهو گۆڕانکاريانه له دەيهی گی ناو شارو گوندەکانی له دوا بووەtيهنهکانی کۆمهIيهتی، فهرھهن
  دەست پێدەکات. بۆکان به دواوە، دەوری سينهما سهعدی )١٩٦١(
  

   سهردەمی سينهما سهعدی له بۆکان
شارەکهدا  به دوکاندار و خاوەن سهرمايه، دەوری گرنگيان لهکهسانی خوێندەوار که ببوون  ھهروەک پێشتر باسکرا،

انی و بهردەوام ھاتوچۆی تاران و ئاشناگهر کهسێکی خوێندەوار بوو، ئازەری و فارسی باش دەز ميرزا غهفوور گێڕا.
شيرکهت و کارخانهی  گاز و ه بۆکان، بۆ  وێنه ئهو نوێنهرايهتیھهر ئهو  زۆر شتی بۆ يهکهمجار ھێنايتهورێزی دەکرد. 

  ش تهبليغی بۆ دەکرا. سينهمادەکرد که له  بۆکانکانهدا و پپسی کۆtی له 
جار يهخچاڵ و تهلهوزيۆنی مبۆ يهکهکتێب و گۆوار و رۆژنامه، شاعير و نووسهر جگه له ھێنانی   وەفا سولتانی  عومهر

  هو شتانه له شارەکانی ديکه بکردرێ که کاری ھهموو کهس نهبوو. ئ دەبوو بۆ فرۆشتن ھێنايه بۆکان، پێشتر
  

ئێمه  ،دەبوو يقهدەق ١٥اتر تهبليغاتی پێش فيلمهکه بوو که تهقريبهن يله ھهموو ز"  دەنووسێ:بارەوە حسێن سهعيدی لهو 
شتێکی تازە  يهخچاڵ، که له خۆيدا خودی خچالی ئهرج بوويهتاێبهت قهتم له بيرناچی تهبليغاتی  ، بهبوو مان پێخۆشزۆر
، که نێوی بوو ، به حهديکمان پێخۆشوفا رج در بوکان عمر سلطانیيخچال ا، نمايندگی کوتەي، بهIم له ئاخردا دبوو

نه سهر پێ و هستايھهموو قارەمانانی پێنج قرانی ھ ئێمهکا که دەمان ناسی، ه و باسی کاک عمريش دەينهمادايبۆکان له س
  "16یەربڕبه فيتوو و چهپڵه خۆشی خۆمان د

  
سی گاز، ماز و ، ماشينی کۆمپرێساکۆڕاوميکادۆ تی سويسیهساع و قادر فهرشی  نوينهرايهتی عهلی فهرشی (فهرشچی)

رۆنی نهباتی  حهمهڕەشيدی محهممهديان نوێنهرايهتی دەکرد، انرووسي (ئيژ) و ترۆمبيلی ماسکويچیئيش مۆتۆرسيکلێتی 
و ژيانی خهڵک له  ڕۆخساری شار له بواری ديکهدا پێشقهدەم بوون.  کهسانی ديکه" و "قوو" ی دەکرد، شاپهسهند"

  ڕێگای بازاڕ و بهرنامهکانی ئيداراتی حکوومهتهوە گٶرانی بهسهردا ھات.
   

 زايی، سالمی و رزی، ڕه شاوه کهی وەک بنهماڵهی محهممهديان، تاجرەکانەست امان و پووڵ له دسهروەت و سنی بوو
، بێ پێگوترا کارخانهیشوێن که  يهکهم  و ئاش. خانهسهھۆڵ ئهوانی ھان دەدا بۆ دروستکردنی کارگا و حهمام و زەڕين

هقز دامهزرا، لهو يهوە له خهيابانی س له tيهن عهلی فهرشی )١٩٦٢(که بهر له ساIنی کارخانهی دۆشاو بوو، 
  کارخانهيه دۆشاوی خورما ساز دەکرا، ئهو کهسهی به سهر کارخانهکهدا ڕادەگهيی ئهحمهد مهرزەنگی بوو.

  
قامی  شهکۆIن و شهقامهکانی بۆکان به شهقامی سهرەکييهوە ھيچی ئهسفاڵت نهبوون، له ڕۆژانی گهرمی ھاوين، 

tيهن کرێکارانی شاردارييهوە ئاوپڕژێن دەکران، تهنيا شوێنێک که  شار که ھهموو دووکانهکانی تێدا بوو، لهکيی  ره سه
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. بهIم دوای 

او بوو، به تايبهت بۆکان به ھۆی دەغل و دان و باخاتی ميوە و مهڕ خێرايی گۆڕان له بۆکان بهرچ )١٩٦٢(ئينقFبی سپی
  ناوچهيهکی دەوڵهمهند بوو، ھهر ئهو دەميش به عهمباری دەغل و دانی ئازەربايجانی ڕۆژئاوا دەناسرا.  ،وماIت

  
بانگ بوو، ئهو له حاجی خومگهر به ناوهنعهتکار بوو. باوکی ميرزا غهفوور له بواری خۆيدا س هی ئاشناگهر لهوانهبنهماڵ

، سازکرا سهردار که دواتر بانکی سادراتی لێڕاسته خهيابان که به پهھلهوی دەناسرا ڕووبهڕووی کۆIنهکهی قهIی 
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 دووکانی خومگهری ھهبوو. حاجی بهنی ڕەنگ دەکرد و ڕەنگه بهنی ھهموو فهڕش و مافوورە و بهڕە و جاجم و بهرماڵ
و و به دەستی ئهو ڕەنگ ، له دووکانهکهی ئهشارەکه سازدەکراهی بۆکان و هڕو ماIتی ناوچخووری م که ھهمووی له

، حاجی به شێوە و دەستووری سوونهتی و خۆماڵی ناوکوردەواری دوور له بهکارھێنانی مادەی شيميايی بهنهکانی کرابێ
  ڕەنگ دەکرد.

   
عهتی ئهو هک سهيری کار و سهنمن زۆر منداڵ بووم که زۆر جار دەچووم و سهيری ھونهر و سهنعهتهکهيم دەکرد، ن

بهIم  له ناو  ،ڕادەوەستام هوەنهجارەکانجۆIيی جۆIکانی شار، ئاسنگهر و خهيات و  کاری بهڵکوو زۆر جار به ديار
له بهر دووکانهکهی دەيچهقاندم. ، کاری بێ وێنهی يهکێک له ئهرمهنييهکانی بۆکان ،ھهموو سهنعهتکارانی ئهو سهردەمه

 ،بۆکان بوو ازکرابوو و دوا شوێنی ئاوەدانیبه شێوەی ناڕەسمی له مهدرەسهی تاڵوار که تازە س) ١٩٦٢/ ١٣٤١(ساڵی
 دادەرسم دەخوێند، کاتی گهڕانهوە له بهر دەرکی دووکانی ئهو کابرا ئهرمهنييه، که له يهکێک له دووکانهکانی کاکائاغا

روستکردنی تهختهنهرد، شهترەنج و دەيان دڕيه به سهرسووڕمانهوە چاوم دەب و ڕادەوستامبوو،  (کهيخوسرەوی) 
  .، ئاگای له من نهبوو که سهيری دەکهمخوورد دەبووەخۆی  ، ئهو وا له کارەکهی بهرھهمی ديکه

   
يهکێکی  ،موئهزن بووبێ مهt محهممهدیھونهرێکی تايبهت به بۆکان و  که ڕەنگه و دەمنهشسهبيله کاری دروستکردنی 

و ھونهرانه که مۆرکی بۆکانيان پێوە  پيشهزۆربهی ھهرە زۆری ئهو  .مه بۆ من بووايبهکانی ئهو سهردەديکه له عهج
له ناوچوون، تهنيا له نووسراوەکاندا ڕەنگه ناويان مابێ، وەک دەمنه دروستکردنی مهt  ١٩٦٢دياربوو، پاش ساڵی 

، كرد ی پێده تۆزێك كايه ،نا ستی داده ده ری به  ێندێكی لهھ، كرد ی خۆش ده كه قوڕه ،نێو جامێك دابوو  ستی له ده "  :محهممهد
نا  وی داده ئه ،بوو ده  كه ريكی گڵه ققاش خه نه ك ريف وه دارێكی زه  به ،دا دهپێ شكلی ،رسازێكی ماھير يكه ك په هوجا و ئه

  وو لهدوو زيندتاوسێك زين ،بابێك له كه ،يێکمراوي ،چوو ده ھێندی پێ نه ،بوو ريك ده گرت ديسان خه لئه ھه دارێكی پانتری
  "17كرد نگی ده پاشان ره ، وه ك بێتهنا وش دايده ،بوو واو ده ته  )كه (مودنه منه هد  وه دوای ئه ،ر ده  ھاته ستی ده ناو ده

  
تهنيا سيمبانی ئيدارەی بهرقی بۆکان بوو. ئهو سهردەمه بهرقی شاری بۆکان له  ،ميرزا غهفوور برای حسێن ئاشناگهر

ڕاسته خهيابان له خوار مهدرەسهی سهعدی له  ە بهرھهم دەھێندرا، مۆتۆرخانهی بهرق لهرقهوڕێگای مۆتۆری به
به باشگای وەرزش و شوێنی پينگ پۆنگ  ی کرا، که دواتر لهوێ گوێستيانهوە و شوێنهکهھهڵکهوتبوو خهيابانی پهھلهوی 

بهرق دايم تاريک بوو، له بيرمه له کردن. خهيابانهکانی بۆکان يان بهرق و دار چرابهرقيان نهبوو يان به ھۆی کهمی 
سهردەمی مهجهلهی تهوفيق يهکێک له برايانی قوريشی ياسين يان حهمهدەمين کاريکاتۆرێکيان لێ چاپ کرابوو، له 

دوو کهس به خهيابانی بۆکاندا دەڕۆيشتن يهکيان بهوی ديکه دەڵێ، ئهرێ دا ئهو شهمچهيه ھهڵکه با "کاريکاتۆرەکهدا 
   انی بۆکان ھهڵبووە.ن بهرقی خهيابيبزان

حسێنی ئاشناگهر دايم به سهر دارچرابهرقهکانی بۆکانهوە دەبيندرا که خهريکی باشکردن و ساخکردنهوەی سيمی بهرق 
بوو، له ئێوارەيهکدا له ھهموو شار دەنگۆ ب�وبۆوە که ميرزا حسێنی سيمبان بهرق گرتوويه، ھهر خهڵک بوون که 

يهکێک  ئاشناگهر حسێنرابهرقهکهوە ڕەق ھهڵگهڕابوو. که به سهر دارچ ،انی پهھلهویڕاياندەکرد بۆ ئهو شوێنه له خهياب
يهکێک له نيشانهکانی  وونی سينهما سهعدیب وری ھهبوو.ەلهو کهسانه بوو که له سيمکێشی سينهمای سهعدی بۆکانيش د

  گٶڕان له بۆکان بوو.
  

  سهعدی شوێنی سينهما
بهرانبهر به دوخانيات که دەکهوێته باکووری شار و درێژەکهی  ،کی شارله سهر ڕاسته شهقامی سهرە 18سينهما سهعدی

تازە له پهنا دوخانيات که له tيهکهوە بهرەو  هوتبوو. به ھۆی کێشانی شهقامێکیھهڵک ،جادەی عهلی ئاباد و مياندواوە
نهماکه له سي ،دەکشاھهڵ بهرەو خهيابانی سهقز ی تهتهھوو(سيمينه رود) دادەکشاو  له tی سهرەوەشسهtخانه و چۆم

 عهوI سينهماکه ماڵید دووکان و ماڵ ھهڵکهوتبوون، له ڕيزی چوارێيانێکدا ھهڵکهوتبوو، له ڕيزی سينهماکه چهن
که ئهو ماIنهش بهرانبهر به تاقه  ،ھهبووو ماڵی قووڕەيشی و چهند ماڵێکی ديکه  عهبباس حهقيقی شاعير ،ندی فکه ره شه

بوو. له دەستی زەوييکی چۆڵ و پشتی سينهما ھهمووی ماڵ و له پشت سينهماکهش پارچه  بهر پۆمپی بهنزينی شار بوون،
می،  شه مينه" که دەکهوێته سهر خهيابانی تازە، ڕووبهرووەکهی چهند ماڵ ھهبوو، يهکيان ماڵی ،تهنيشتی سينهما

 ماڵی ئهوان زەمينێکی شێرخانی که خۆی و خێزانی موعهليم و دەرسوێژی مهدرەسهکان بوون، تهنيشت، "19ھرامی به
مينهی باوکم عهلی فهرشی و پاش ئهو ماڵی عومهرخانی يهزدانپهنا بوو. ھيوا و ئاواتی من ئهوە بوو ئهو زە چۆڵی

فهرھهنگی و ھونهری. باوکم دواتر له نهبوونی مندا بيستبوويهوە که ھيوايهکی  و ناوەندیڕۆژێک له ڕۆژان بکرێته شانۆ 
خۆش نهبوو ي، ھهرچهند قهت پێکوڕەی ڕەسمی بهڵێنی دابوو، ئهو شوێنه بدرێ بهو به بهر له مردن وام ھهبووە،

  .20کوڕەکهی ببێ به لۆتی
   

  سهعدی ڵی سينهماھۆ
وە، پشته ھاتبوو، پێشهوە، نێوەڕاست وھۆلی سينهما وەک ھۆڵی سينهمای ئهو سهردەمه گهورە بوو که له سێ بهش پێک 

يهکان کورسي . سهرجهمهماڵهکان زۆرتر لهم بهشه يان له باڵکۆن دادەنيشتنبن او وين و پژ سهر ئهو بهشه باڵکۆن بوو.
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 هھهبوو، يهک له دەرگاکان بۆ کاتی تهنگانه بوو، دەنا تهنيا لهو دەرگايانھهر بهشێک دوو دەرگای و. بو 21انهد ١٢٠٠
ی دووھهم له ژوورێکی وە. بهشی ئاپارات و تهکنيک له نھۆمنهکهڵک وەردەگيرا که به ڕووی داIنه درێژەکهدا دەکرا

  ژوورێکی بچکۆtنهی تهنيشت دەرگای دەرەوە بوو. ،تايبهت بوو. شوێنی فرۆشتنی بليت
   
، دەھاتييه ه دوو پليکان وەسهر دەکهوتی، ببوو ، له پێش دەرکه باجهی فرۆشتنی بليتئهسلی ساختمانهکه، ئاوا بو"

 و کی چکۆلهی لێبوو که تووهيهتهنيشت ئهوەوە باج ، ھهر لهبوو هوە دوو تواليتهپيساڵۆنيکی بچووک، له دەستی چ
اند، ەدڕکونترۆلچی بليتهکان دانيشتبوو، بليتهکانی د هوێان لێ دەفرۆشت، به سێ پليکان وەسهر دەکهوتی ليات و شتيشيرن

بوو  ، سهندەليهکانی ئهرجبوو قرانی ١٥، دەرگاێ ئهوەڵ که دەچوەيه ژوورەوە پێان دەکوت لۆژ و بوو سينهماکه سێ بهش
، به ديوارێکی سيمانی که ميتريک بهرز بوو ، به تمنێکژوور هيچوەدووھهم که د ەرکهی، دبوو رەديف ٦ يا٥ هێموايپ

قرانی جوی دەکراوە، ئهم بهشه زۆرتر کهسانی بازاری، رانندە و به گشتی کهسانی گهورە ێنج بوو له بهشی لۆژ و بهشی پ
 ەرگایبووين، ھهر سێ بهشهکه د هوێمنداڵ ل ی، زۆربهبوو قرانی ێنجپ، بهشی پێشهوە ەچوونکه تمهنيکێان پێدەدرا د

 بهری ئهو زەمان چۆڵەوروکی خاکی که دێابانهيه، دەچووە سهر خقهوماير شتێيک بهئهگ ،بۆ چوونهدەرەوە وخرووجی بو
  "22دەچوە سهر تهقتهقانهکان ۆراێدەچووە قوله و بۆ خ ێسهر ۆبانه بهيا، ئهم خبوو

  
  دیسهع سهکۆی سينهما

سينهمای بۆکان به پێچهوانهی زۆر له سينهماکان، سهکۆيهکی گهورەی ھهبوو، له دەست چهپ و ڕاستی سهکۆکه دوو 
ری له ھٶلهکه ەيهکی سووری سهرتاسهدکه ژووری پشت سهحنهيان پێدەکوت، سکۆکه به پهر نژووری چکۆله ھهبوو

، ھهموو ئهوانه ھۆڵی سينهمای نری گهورە ھهبووجيا دەکراوە، له پێشهوە له بهر ميچی سهر سهکۆکه چهند پرۆژۆکتۆ
ھهموو ڕێ وڕەسمهکانی ئيداری و حکوومهتی به بۆنهکانی جياواز له ھۆڵی سينهما ۆش دەکرد. تايبهت به ھۆڵی شان

ش ھهر لهو سينهمايه پێشکهش دەکرا. بۆکان خاوەنی ھۆڵی شانۆ، ئيدارەی فهرھهنگ بهڕێوە دەچوو، کاری نمايش و شانۆ
  .نهبوو لهو چهشنه ديکهی ھيچ شوێنێکی و ، کاخی جهوانانخانهی جهوانانو ھونهر، 

  
  بليت

مياندوئاو يان تهورێز چاپ دەکران، بايی بليتی  ،لهبهر ئهوەی بۆکان چاپخانهی نهبوو، بليتی سينهما له دەرەوەی بۆکان
لهوێ کاريان دەکرد به تايبهت قڕان بوو، ئهو کهسانهی که  ١٥قران، يهک تمهن و  ٥چوونه ژوور له سهردەمی ئێمهدا 

قڕان ڕيگا دەدا، کۆنترۆڵی بليت وەک ھهر شوێنێکی ديکه بوو، بهو حاڵه ھهڵدەکهوت که  ٥ھهمزە زۆرجار دوو کهسی به 
  کهسان يان له ژێر چاو قووچاندنی بهرپرسان يان به دزيی خۆ بکهن به ژوورێدا.

  
  سهعدی کارمهندانی سينهما

ردەمی سانێک يهکهم گروپی بهڕێوەبهری سينهما بوون، tی من ڕوون نييه، بهIم له سهئهوەی ھهر له سهرەتاوە چ که
عهلی که خهڵک پێيان  ،و کهسانه لهوێندەرێ کاريان دەکردبه دواوە ئه) ١٩٧٠/٧١( ١٣٤٩/٥٠ئێمهدا واته ساIنی 

ت فرۆش و کاری ناو سينهمای که ئهو بلي "ھهمزە"، ئهو بهرپرسی ئاپارات و نيشاندانی فيلم بوو، "عهليه شهل"دەکوت 
برای ميرزا  ئازەری بوون.  ڕەحمان سهيدە  و سولهيمانانه ئهو  ،"ئاغا ر سکه "عه ناویبه  پاسهبانێکی خانه نشين ،دەکرد

ه ھهم له ناو سينهما و ھهم له بهشی تهبليغات کاريان دەکرد. جگه لهو کهسانه زۆر کهسی ديکبۆکانی بوون، که  غهفوور
  کاريان دەکرد. نی تابڵۆی سينهماله بهشی گێڕا

  
کی ديکه هسێکهل ه شيپێش عهلي ،]24می فخه زير ئه ميرزا نه[ ،ڵچیۆکونتر ]23خانبابا[مهشهدی  کارمهندەکان، ھهمزە ،"

 مياندووئاويهکه شهريکه "سهتار"م لهبير نييه، ئهمانه تورک بوون و دارودەستهێ يوەکهيمۆتۆرچی بوو که بهداخهوە ن
 ".25هوە بليت فرۆش بوويو کراواته دريژەکه کاک غهفوور به خۆی یی ئاشناگهر برامانهيسول بوون.

  
کهسايهتی و کاراکتێڕی ھهرکام لهو کهسانهی له سينهما کاريان دەکرد، جێگای باس و لێدووانه، ئهوان زياتر له بينهران 

ووک و قسه خۆش و جار وبار کهوتبوونه ژێر تهئسيری سينهما و فيلمهکانی. سولهيمان ئاشناگهر کهسێکی ڕووح س
که ھاوسای دووکانی باوکم بوو، بهر دووکانی ميرزا غهفوور تووڕە، کاری سهير و سهمهرەی دەکرد. ڕۆژێک له

به ددان دەيکرۆژت و کرمه کرم له زاريدا ھهڵيدەسووڕاند و  مهھتابی درێژی بهدەستهوە گرتبوو دانيشتبوو. tمپێکی
هوە چاوم تێبڕيبوو، لێم پرسی کاک سولهيمان ئهو شووشهيه چۆن دەخۆی؟ له وIمدا قووتی دەدا. من که به سهرسوورمان

کوتی" ئهوە شووشه نييه، برێشکهی حهزرەتی غهوسه!" سولهيمان ئاشناگهر خۆی به دەرويش دەزانی و زۆرجار 
  جهزمی دەکرد. 

ه ئاکار و ڕەفتار و شێوەی قسهکردن بهIم ميری سينهما سهعدی بوو، کهسايهتييهک ک ،ھهرچهند عهليه شهل لومير نهبوو
. ڕووداوەکانی کاتی له خۆيدا کورد گوتنهی سينهما بووو جل و بهرگ و ھهڵس و کهوت و دەستهIتی له سينهما، خۆی 

نمايشی فيلم، فيلمێکی درێژی بێ کۆتايی بوو، نهمانی بهرقی شار به وتهی بينهران"تێکهوتنی پليته" و تاريکه سهtتی 
ھهڵکردنی مۆتۆڕی بهرقی سينهما که دەنگی ڕۆژەڕێيهک دەڕۆيشت، سووتانی tمپی دەزگای ئاپاڕات،  ھۆڵی سينهما و
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داغبوونی ئاپارات و تووانهوەی فيلم و خاوبوونهوەی دەنگی ھونهرپيشهکان و پچڕانی فيلم، بڕين و سانسۆری فيلم له 
ينهرانی تامهزرۆ، تێکهڵبوونی حهلقهی يهک و tيهن خودی عهليه شهلهوە له کاتی حهساسی فيلمی سيکسی و جنێودانی ب

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 

شاندانی فيلم و خراپبوونی دەنگ و گيرکردنی فيلم و دەيان ڕووداوی ديکه و فيکه فيک و ھهراوھوريا و تانه وتهشهری ني
بينهران له کاتی وادا، ھهر ھهمووی نمايش له ناو نمايش و فيلم له ناو فيلم بوو. ئاکتۆری سهرەکی و دەرھێنهری ئهم بهزم 

  شهل بوو. و نمايش و فيلمانهش"مرد شمارە يک" عهليه
  

  سهعدی سينهمابليندگۆی 
بهر دەرگای سينهما بوو، دەبێ ئهوە ئيبتکاری  ک ھهبوو، بڵيندگۆیشتێکی تايبهت که تهنيا له سينهما سهعدی بۆکان ماوەيه

خوودی عهلی ئاپاراتچی بووبێ، کاتی نيشاندانی فيلم، دەنگی ھهموو فيلمهکه لهو بڵيندگۆيهوە بۆ خهڵکی دەرەوە له خهيابان 
دەروجيران ب�و دەکراوە، ھهر بۆ ئهو مهبهسته زۆر جار خهڵک به تايبهت مناڵ و مێرمنداڵ له بهر دەرکی سينهما يان  و

له بهرانبهر سينهما لهوبهری شهقامهکه له بهر ديواری دوخانيات دادەنيشتن و گوێيان له چيرۆک و قسه وباسی ناو 
کۆبنهوە و چهشنێک خهڵک له دەوری سينهما  ئهوەی ووە ھۆیھهر ئهوە خۆی بب فيلمهکه و ئاکتۆرەکانی ڕادەگرت.

  و له خۆيدا تهبليغاتێکی باش بوو بۆ سينهما، ھهرچهند بۆ دەروجيرانی سينهما خۆش نهبوو. قهرەباڵغی ساز کهن
  

  سهعدی سينهما جاڕکێشان بۆ و بانگهوازله 
گرێدراوی بابهتی ديکهيه که گهر ئهو باسه هIم ۆکانه، بھهرچهند مهبهستی ئهو نووسراوەيه باسکردن له سينهما سهعدی ب

  ھێشتۆتهوە.تهسکدا نهبهرلێرە باسيان نهکرێ ڕەنگه ھيچکات نهگوترێ، ھهر بۆيه من باسهکهم له بازنهيهکی 
  انهيه که له سينهما سهعديش دەکرا.بانگهوازکردن، يان جاڕکێشان يهکێک لهو کار

  
له وIتی ماد و پارس و بهر لهوان ھهموو شت زارەکی  هر له کۆنهوەبه ھۆی نهبوون و کهمبوونی خوێندن و نووسين ھ

موغهکان، بهيتبێژ و  سهردەمی مادەکان له بووە و فهرھهنگ و زمان و ھونهر و مێژوو پشتاوپشت گێڕدراوتهوە،
  ێنا.مادديان پێکدەھ ھونهر و ئهدەبيات و مێژووی زارەکیئهوان  ،انی ماددا دەگهڕبه ھهموو سهرزەمين مێژوونووس

   
ت و ئيدارەی شار و گوندەکانهوە، له tيهن ازکردن يان جاڕکێشان له کۆنهوە له tيهن کاربهدەستانی حکوومهوبانگه

ئهم باو و نهريته له tيهن کاربهدەستانی ئايينی ئيسFمهوە ڕاگهياندنی پهيام و خهبهر ئهنجام دەدرا.  دەزگاکانی ئايينييهوە بۆ
وەيه که له ناو خهڵکدا باو بوو، بۆ وێنه له زۆر له ناوچهکان ێبهIم له ھهر ناوچهيهک بهو ش ،له کوردستان بهکار ھێندرا

له دەھۆڵ کهڵک وەردەگيرا يان له نهقارە که شهيپوورێکی درێژ بوو که فووی تێدەکرا و له ھهموو دەورەوکه دەنگی 
بهکار دەھێندرا، له بۆکان بهر لهوەی دان به تايبهت له سنه بۆ پارشێو و لهخهوڕاکردنی خهڵک دەھات، نهقارە لێ

له گهڕەکهکان جاڕيان دەکێشا و خهڵکيان بۆ پارشێو ھهڵدەستاند، يان زۆرجار کۆڵبهرانی ، مزگهتهکان ببنه خاوەنی بڵيندگۆ
t اتێک منداڵێک بۆ وينه ک ،کێشانڕايهن خهڵکهوە پووڵيان پێدەدرا بۆ جھهر دوو قهپانی قاسم ئاغا و حهمهدەمين ئاغا له

  دەبوو. وونيان ئاژەڵی خهڵک 
  

ڵی پته [دووپڵێکی روێش به ته ندێک ده وه، ھه يدانه مه  ری ھاته روێش و دروێشگه کاتێک که ده"ھاشم ڕەزايی دەنووسێ: 
ڵکييان  دا، خه لێيان ده  سمه ست و به دوو ته يانبه ک پشتێن  ده بچووک که وه ]26چکۆله که سێ تهپڵهيان پێدەگووت

  ".27ۆ پارشێوکردنستاند ب ڵده ھه
  
به کارێکی باو له ناو شار بوو، ھهموو ئهو کهسانهی کولێرەی  ،بازار و شهقامهکانی شارداو گهڕان به ناو  جاڕکێشان 

، توو، سهرداری، گوڵقهند، ئاردەتوو، قاوت، شهربهتی مێوژە ڕەشه، 30، لوقمه قازی29، کهشکی نهقوڵ28شاپهسهندتامی 
، داری دارەڕای ، مريشک، تهسبێح، کوتاڵ، ڕاديۆ و کهل وپهل31خت ئازمايی، ماسیئهسکهنجهبين، ڕۆژنامه، بليتی به

شتی ديکهيان دەفرۆشت جاڕيان دەکێشا و ھێندێک لهوانه که دەنگ خۆش و خۆش و  33و ھهڵوای تهنتهنانی 32ناوماڵ
بوون وەک ئهحمهدی خوان بوون، به دەنگه خۆشهکهيان به سهر کاIکهياندا ھهڵدەکوت و کهسانێک لهوانه که بيرمهند 

  ێندەوە. دەخوکاکهI شيعری جوانی کورديان 
  

ڕەشهی به چهند قايشهوە بهt شانيدا قايم دەکرد  تی مێوژەکوپهيهکی گهورەی ڕەنگ شينيکی پڕ له  شهربه کاکهI ئهحمهد
ی خۆی. بهر و له ڕێگهی شێری وەک شێری سهماوەرەوە شهربهتی بۆ خهڵک له شهربه دەکرد، بهIم به داب و دەستوور

 ئهوجا پهسنی و دەخوێند ی کوردیپاشان بهندێک شيعر دەست پێدەکرد:" يا کهريم يا ئهI"له ھهر شت جاڕکێشانهکهی وا 
  . هکهی دەداشهربهت
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ساز دەکرد و ھهم قاوت، له بۆکاندا کهس قاوتی ئهوی نهبوو، له  یکاک ئهحمهد به شێوەی تايبهت به خۆی ھهم شهربهت
دووکانێکی قاوت فرۆشتنی ھهبوو، ئێمه چهند کهسێک ھهموو ڕۆژێک بۆ خواردنی قاوت و قهپانی قاسم ئاغا 

   ۆ من ھۆنهرێکی ڕەگ و ريشهدار بوو.دەچووينه tی. کارەکهی ئهو ب ئێواران گوێبيستبوونی قسه و شيعرەکانی
  

امی دەدا، ئهو سهييدە که شێوەی کارەکهی ئهو له ئاستێکی ديکهدا سهييدێکی يهکجار جوانچاکی باIبهرزی سنهيی ئهنج
ھاوين و سهرەتای  یله کۆتايھهموو ساڵێک  ،جل و بهرگێکی يهکجار ڕێک وپێکی کوردی و شهدەی له سهری دەبهست

شيعری مهولهوی  که زۆربه پاييز له بۆکان پهيدا دەبوو، سهييد دەفهيهکی يهکجار دڵرفێنی لێدەدا و شيعری کوردی
ئهو کهسه کێ بوو ناوی چ بوو، بهIم خهڵکی بۆکان به  منازانئهھورايی دەچڕی،  ی با بڵێمبه دەنگێک ،بوو تاوەگۆزی

چاوی ڕێزەوە سهيری ئهو ھونهرمهندە بێ ھاوتايهيان دەکرد و مات و حهيرانی خۆی و دەنگی و دەف و شيعر و 
  .بووندەجوانچاکييهکهی 

  
 ،يهکێکی ديکه لهو دەستفرۆشانهبهIم  سهييد حهسهن و سهييدە چکۆلهی وردەواڵه فرۆش کهم دەنگ و سهدا بوون، 

ێکی خۆش پهسنی قوماش و چه و کۆIنهکانی شاری بۆکاندا دەگێڕا و به دەنگکوتاڵی به کوو، کهسێکی خهڵکی سهقز
، چاوی مهt مستهفا و پارچهی ژنانهی دەدا و دەيان نێوی له پارەچهکانی نابوو، دادڕەمردم، دەنگی حهسهن زيرەک

  وکی زيندەياد عومهر بهرايی دەبيری دەبيرستانهکانی بۆکان و سهقز بوو. با . ئهو کهسهھتد...
   

و زۆر  ، بنێشتی کوردی و چهقهکاڵه و کهوچکی دار بووزوو، ھهوراميهکان که له بۆکان ھهجيجييان پێدەکوتن ئاردەتوو،
زۆرجار ئاوا ھهرايان  و جگه به پووڵ به شتی ديکه دەيانگۆڕينهوە وبهرھهمی دەستی ناوچهی ھهورامانيان دەھێنا 

ی ئهو گوتنه پێخۆش بوو، ببووە . من ھێندەم ئهو ھهوا و تهرکيباو""ئاردەتوو وەخووری و مهوو وە رووحهشک: دەکرد
دەستمايه بۆم، زۆرجار له کووچه و کۆIنهکانی پشت مزگهوتی بازار که بهرەو خهيابانی سهقز ھهڵدەکشا که شوێنی 

دەنگی خۆم دەگۆڕی و يهک بهخۆم  ،هوو، دەبووم به ھهجيجی و که خهڵک ديار نهبايھاتووچۆی ماڵ و دووکانی باوکم ب
بۆی دەردەچووم و خۆم مات دەکرد، زۆر جار ژنانی  " و!توو وەخووری وەموو وەڕوحه شکاوئاردە": هرام دەکردھ

دەکرد. تا ئێستاش که ئهو  و بانگی ئاردەتوو فرۆشيانھێنا   دهسهريان له پهنجهرەکانهوە دەرگهڕەکی پشت مزگهوتی بازاڕ 
که ئهوان پێيان  بوو، به حهيا و شهرمهدێڕانه دەنووسم کهس نهيزانی ئهو ئاردەتوو فرۆشه، ئهو کوڕە مات و بێدەنگ و

  وابوو.
    

ھاشم  .وروجدەفرۆشت کهسێک بوو به ناوی ئ يهکێک لهو کهسانهی که بليتی بهخت ئازمايی(بليتی خۆشبهختی) له بۆکان
که هل وری فه مبال بوو که له کارێژی بۆکان له ده ، باوکی عهروج جيرانی ئێمه بووئو"باسی ئوروج دەکا: ڕەزايی ئاوا 

  ".34ت کرد و خوشکێکی بوو به نێوی قێمه چکووله کاری ده
   
دەکرد و پێموايه ھهر له  یقسه يهکی زۆر باشکورديبه  کوڕێکی به ڕەچهڵک ئازری نابينا بوو، ئهو که وروج ئ

من  ، مرۆڤێکی ھهتا بڵێی جێگای ڕێز بوو، ئينسانێکی شهريف و له بهر دIن،بۆکان و منداڵی بۆکان بوودايکبووی 
و دەيزانی له بهر دووکانی کێيه،  ێکدا دەيزانی له کوێيهدەناسی، له ھهر ئان و سات بۆکانی وروجوەک ئپێموايه کهم کهس 

  Iم بهداخهوە ھيچم له بير نهماوە.  زۆر تايبهت بوو بهتهواوی کهلێن و کولێنهکانی شاری دەزانی، جاڕکێشانی ئهو 
  

له دايک بووی شارەکه بوون، بليتی بهخت ری بهIم ەه که ئهوانيش ھهر به ڕەچهڵهک ئازی ديکجگه لهو يهک دوو کوڕ
هکێشی" بوو ھاوارايان دەکرد" کێ عان دەفرۆشت، پێموايه ئهوان بوون ڕۆژانی چوارشهممه که ڕۆژی "قوريئازماي

د وا دەبوو بچن بۆ هکهسی نابهڵوڵی دەوێ" زۆر کهس که بۆ يهکهم جار رێگهيان له بۆکان کهوتبا پێيان سهير دەبوو، پو
ڵ وەرگرتن که ديارە دەبوو بليت بکڕن. ئهو دوو کهسه ڕۆژنامهشيان دەفرۆشت و زۆرجار خهبهری وايان ب�و پوو

  نامهکاندا نهبوو. ڕۆژدەکردەوە که له نێو 
  

هسانه که ئيبتکار و خهtقيهتی ڕۆژانهی خۆيان دەنوواند بۆ من مهيدانی فێربوون بوو. کهسێکی ديکه که بوونی ئهو ک
بوو بهناوی سهييد برايم، ئهو يهکێک له tوانی  tوێکی باIبهرزو کهسانی ديکه فهرقی ھهبوو، کارەکهی له گهڵ ھهمو

رايهوە بۆ بانکی سادراتی ورمێ، ئهو شهربهتی ھهنجيری گوێزپاشان ت دامهزرا و اکه دواتر له بانکی سادر ،ۆکان بووب
تايبهتی ھهبوو، سهيد برايم له ناوەڕاستی خهيابان که ئهو دەم ھێشتا ئهسفاڵت دروست دەکرد و دەيفرۆشت که تامێکی 

 بهو اويشت و به زاری دەيگرتهوە ونهکرابوو و ماشێنی زۆريشی پێدا نهدەھات، ڕادەوەستاو ھهنجيری بۆ ئاسمان ھهڵدەھ
تێکهڵ و کاری ئاکرۆباتی بهڵکو نمايشيشی ئهنجام دەدا، جاری وابو دکرەبۆ شهربهتی ھهنجير د بانگهوازیتهنيا  شيوەيه نه

  .کارەکهی دەکرد
  

شهوانی زستان و بهتايبهت شهوانی ڕەمهزان کۆIنهکانی بۆکان جگه له دەنگی گۆرانی بێژانی کووچهگهرد و ئاشق 
گهڕان و ھهرکهس به ھهوای خۆی ندو سهرداری فرۆشتن، ئهوانه شهوان به کۆIنهکاندا دەبازاڕی توو و گولقه ەدەبوو
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، ئاشقهکانيش به دەنگی خۆش کۆtنی ماڵه ياريان پڕ له گۆرانی دەکرد. لهوانهش بانگهوازی بۆ کاtی خۆی دەکرد
  ن.بووبترازێ مهيدانی گهنم و دوو قهپانی قاسم ئاغا و حهمهدەمين ئاغا ناوەندی جاڕکێشان 

  
وت  كرد ,, حه رای ده خۆی ھه  ك به ك يه كابرايه ،يشت گوێ گه  راێكم به را ھه ھه، گێڕا رۆيشتم چاوم ده ده  ھا كه روه ھه" 

نگێك  پرسێ,, نووسيت؟,, دهدەي  تخوI,, دوايه پوت بۆ كاك فه ش نۆ وه يكوت ئه ديسان ده ، مه هونيو بۆ كاك حێپوت وسێ س
ر شانی  سه  نم به گه  گورج تايه ،بوو واو ده ته له سهر قهپان كان نمه زنكردنی گه وه  ڵێ نووسيم. كه به يكوت Iمدا ده وه  له

مين ئاغا  ده مه حهپانی  قه  و له  نمی شارو دێھات لێره گه ، پانی قاسم ئاغايه قه  ئێره . يه كوت موسابقهت فێندرا, دهڕ ده  وه كانه پياوه
  ."35كرێ ڕێ ده ی ئێران به كانی ديكه و شاره ره وجا به ئه ،وه بێته كۆ ده

  
قهپانی  یو زولوبيا فرۆشهکانی بهر هلهوانهش بهدەر دەنگ و ھهرای چزوبزفرۆشهکان، يهرئهڵماسی کوIو، بامي

مهيدانی تهڕەبار فيناڵی بانگهواز و جاڕکێشان  بوو، که دەنگ و سهدای تايبهتی بوو.اغا له مانگی ڕەمهزان حهمهدەميان ئ
ميوەفرۆشهکان بوو، لێرە ھهرکهس دەبوو ئهو پهڕی ھونهری خۆی بنوێنێ دەنا له گهڵ ڕۆژئاوابوون ميوە و تهڕەبار به  و

  دەمايهوە.  هوەسهر دەستيان
نيشكێك به  " كه :ێدەنگترين جاڕکێشانی بۆکان بوونب خهيابانی کۆنهخۆيان دەگهياندە  کهڕەی بهيانی که ماستفرۆشهکان

  له ،شترۆي ری نا بوو، قيت قيت ده مه كه  ستی له ر دووك ده ری دانابوو، ھه ر سه سه  ی ماست له مه ابڵهسێ ق ،نامدا ھات په
ی  راسته  له ،دا دوای  منيش به  وه پێشه  و له وتم. ئه شوێنی كه ڵكی دێھاتی نزيك شار بێ. وه چوو خه رگی ڕا وێ ده جل وبه

رزی پاڵيان  عه  يان له ،شتبوننم داني جۆ و گه  ر تايه سه  له  تێكی زۆر لێره ماعه هج ، پدا بای داوه ستی چه ده  ڕێ tی داو به
وت  حه ،ش ی شه رازوو جێگه ر تای ته ھه ،نڵواسرابوو بن ميچ دا ھه  به  وره رازوی گه وه دابوو. دووتای ته كانيانه پاIنه  به

  . بووه نمی ده تا گه
 ،انجوان ماڵيبووي ،ر دووكانێك ئاوپرژين كرابوو ر ھه به ،ر بوو به نگه Iنێكی تهكۆ ،وتم كه  شوێن كچه ستام وه وه رانه

بوو.   يانه به ره م به دوو، موسيقاێكی خۆشی ئه  ك و نه يه  ياتی نه ی خه كينه نگی مه ده ،ھات وه ده ره م گوزه بۆنێكی خۆش له
 ، كه چاره ،ژنان رگی جل و به ، رانك و چۆغه ،پانتۆڵواو  كه ،ژنان ی ونجهڵك ،واسرابونڵ ليباسی كوردی جوان جوان ھه

  وت.  كه رچاو ده رگێك به جل وبه  شنه موو چه ھه
  چاك و خۆشی. دووكانێكی پڕ له  وته كانی دی كه ڵ كچه گه  له ،دانا پێش خۆی  كانی له ماسته  مه قابڵه ،شتشوێنێك داني  كچ له

  (ئاغابانو).  وری وجامانه ھه، ز ره وی مه گۆره ،ژنان تاسك�وی ،ناك�وی پياو ،ری بوو رانبيه ك�وی كوردی به
  

رزی  عه  سانتێك له 30ر  ھه  كه  وره يی گه خته پشت مێزێكی ته  له  ستای كارگه وه ،نريكی كاری خۆيان بوو كان خه ياته خه
ی  كه سته مقه  كێشا و به تی ده ی خه كه سابونه  به ،وايپێ ی ده كه نيومتره  به ،وست بو پێش ده  كی لهێ پارچه ،بڵيند بوو دانيشتبوو

وه  لێنان و كون چنينه ريكی دووگمه دوو سێ منداڵيش خه ،نكان بوو كينه مه  كردن بهريكی ئيش س خه دوو سێ كه ،يبڕی ده
Iمی  وه  كچه ،نی كه پێده  كوڕه ،ويان بو بڕكێنه ر چاوه ھه  كههماست فرۆش  ڵ كچه گه  له  كه كينه ی پشت مه كه tوه  بوون. كوڕه

ماست   ھۆشی له  Iم كچه به، كرد كان ده مه ی بۆ قابڵه ر ئيشاره ھه ،ستابوو وه  وه كانه مه ر قابڵه سه  ك به رييه مشته ، داوه ده
  كوڕه ،ماری سوڕ ن. كابرا سه وتمه حه  ن كاكه وتمه كوتی: حه  وه ژاوييه شڵه  به ، وه خۆی ھاته پڕ وه  له ،بوو فرۆشتن نه

پڕ  له، ووام بو رده به  دزه  كان به دزه ماسته  مه قابڵه  ك له دوای فرۆشتنی يه  بڕكێنه ری داخست. چاو سه  كچه ،نی پێكه
  له په  به ،وت كه  كه كينه رزی مه ر ده به ستی وه ده  كوڕه ،ماچ كرد ی نێوشانی كوڕه  هی خهياتیرگی ماموستای كا كه نيومتره

باب  تيو؟ كه ريكی چی ھه ماموستا كوتی : خه ،داخست ری سه  كوڕه ،نني قاقای پێكه  لێی دا له  كچه ،نا اریز  قامكی له
36ر لێوان سه  ێكی ھاته ريان بزه رانبه ی به كه فرۆشه

."  

 ،، ھهروەک له ناوەکهی ڕا ديارەئهو سهردەمه ڕۆژانی چووارشهممه بهرپا دەبوو  جارێک بازاری حهيوان که ھهفتهی
  ازاڕی حهيوان بوو، جاڕکێشان لهو مهيدانه گهورە و گرانه کاری ھهموو کهسێک نهبوو.ب
  

شارەبانی بۆکانيش لهو سوونهته کۆنهی بۆکان کهڵکی وەردەگرت، ھهموو ڕۆژێک کهسانێک به ناوی محهممهدی 
ريان دەکرد ئاغا بڕۆ اپاسهبان و حهمهدەمينی پاسهبان به بڵيندگۆی دەستی له ناوەڕاستی خهيابان ڕادەوستان و ھاو

به زمانی موناجاتی بهرەبهيانی که له مزگهوتی بازاڕ  يهکهی مهt محهممهد موئهزينسيحراوي دەنگ و سهدا. 37پيادەڕۆ
ەنگ ، سهير نييه ئهگهر بگوترێ ئهو ددنی ناو کوردەواری دەنووانددەکرد، شێوەی کۆنی موناجاتکر کوردی و فارسی
  ماوەتهوە.موغهکانهوە به يادگار  له موناجاتکردنيان و شێوەی  38باوکیوسهدايهی ئهو و 

  
 رزی دژی  سورێژه و مێکوته و شاندنی ده بۆ وه"ھاشم ڕەزايی له مهڕ بانگهواز و بيھداری بۆکان دەنووسێ: 

ن ی دايکان و باوکا وه ڵک، بۆ ئه ی خه وه گرت بۆ ئاگادارکردنه رده ڵکی وه ، بھداری بۆکان له بلێندگۆ که..."کهروێلخ
که  39واد سێک که خۆی شۆفيری بھداری بوو به نێوی کاک جه يه. که رزييانه م ده شاندنی ئه ن که کاتی وه ئاگادار بکه

  ."40ستۆ بوو ی له ئه و کاره نگيشی خۆش بوو ئه ده
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و ھاتنی پاڵهوان  ن بازیدنيای پاڵهوابانگهواز و جاڕکێشان بۆ دەھۆڵ و زوڕنای حهمه حسێن له ناو شار بهرەو جێژنان، 
، پاڵهوانه کوێرە و بهزم و گۆڵمهزی ورچ ومهيموون ھهڵپهڕاندن له کاروانسهرای کهيکاووس، خهليل عوقابشيرازی، 

ھهمووی له سهر  ،چوونه ناو بتری شوشهوە له tيهن پاڵهوانه کوێرەوە ڕاکێشانی ماشين وبهرد له سهر سينگ شکاندن، 
له خۆڕانهبوو که سينهما سهعديش بۆ ناساندنی فيلمهکانی پهنای بۆ  .دەنگ و سهدا پڕ له یشارێک ی کردبووەبۆکانيهک، 

  ھونهری جاڕکێشان و بانگهوازکردن بردبوو.
  

تهختهيهکی چوارگۆشه به گهورەيی دوو ميتر له ميترونيوێک، له ناوڕاستهوە دارێکی وەک دەستهکی پێمهڕەی لێ قايم 
نه و پFکارتی فيلمی تازە دەڕازاوە، کهسێک ئهو تابڵۆيهی له سهر شان دادەنا کرابوو، ھهر دوو بهری ئهو تهختهيه به وێ

و به خهياباندا دەگهڕا و ھهرای بۆ فيلمهکه دەکرد، جگه له سولهيمان ئاشناگهر و رەحمان سهيدە کهسانی ديکهش ئهو 
اری خۆيان بهکار دەھێنا و باسی کارەيان دەکرد، بهIم کهسانێک لهوانه نه تهنيا باسی فيلمهکهيان دەکرد بهڵکوو ئيبتک

به تايبهت ئهو ھونهرپيشانهی که خهڵک خۆشيان دەويستن وەک داراسينگ، فهردين، بهھروز  ،ھونهرپيشهکانيان دەکرد
   وسووقی، ناسر مهلک موتيعی و کهسانی ديکه. 

خهڵکيان بۆ tی خۆيان رنجی هھێندێک لهوانه بۆخۆيان داستانيان بۆ فيلمهکه ساز دەکرد، دەنگی خۆيان دەگۆڕی و س
ڕادەکێشا. ھێندێک لهو کهسانه ھهم به زمانی فارسی و ھهم به کوردی بانگهوازيان دەکرد. من لهبهر ئهوەی به تهواوی 

له شوێنێک دەگهيشتنه ناو قهرەباڵغی .  ئهو کهسانه که بدەم لێرە ناتوانم نموونه بهدەستهوە ،قسهکانم بۆ ساخ نابێتهوە
  ێيان کۆدەبوونهوە و تهماشای وێنه و پFکارتهکانيان دەکرد. ڕادەوەستان و خهڵک ل

من نازانم ئايا ئێستا ئهو شێوەيه له بۆکان و کوردستان ماوەتهوە يان نا، بهIم له ئوروپا ئێستاش له ھهفتهبازاڕ ئهو شێوە 
بازاڕانهدا چهرچی و ، که ڕيشهکهی دەگهڕێتهوە بۆ بازاڕەکانی سهدەکانی ناوەڕاست، لهو تبانگهوازە بهکاردەھێنرێ

 کوردی گهڕۆکيش کهل و پهليان بۆ ئوروپا ھێناوە، تهنانهت ئهو دەم گۆرانی و ئاوازی کوردی گهيشتۆته ئوروپا به تايبهت 
کراون به  وله سهدەکانی ڕابردو ، بهشێک لهو گۆرانيانهشوێنهواريان ماوتهوە يۆنان و ئاڵمانئهدەبيات و ھونهری  ناو له

  .41ەبياتی ئاڵمانيدا ماوتهوەئاڵمانی که له ئهد
  

   و سينهما سهعدی ھهندەران
، تهنيا ئامێر و کهرەسهيهک لهو له ماIن تهلهوزيۆن ھهبووبه دەگمهن سينهما سهعدی کاتێک له بۆکان سازکرا که 

لهو ڕاديۆ بوو، که ئهويش له ھهموو ماڵێک ڕەنگه نهبووبێت،  ،سهردەمهدا بۆ ئاگاداربوون له جيھانی دەرەوەی بۆکان
سهردەمهدا سينهما تهنيا ئيمکانێکی گشتی بوو که دەوری پهنجهرەيهکی ھهبوو که بهرەو ڕووی ئێران و جيھاندا 

و ئێرانی بينهری بۆکانی له گهڵ خۆی  ، ژاپۆنیدەکرايهوە، فيلمهکانی ئامريکايی، ئوروپايی، ھيندی، ترکی، عهرەبی
بينهر به ديتنی ھهر فيلمێک له ستهوە بۆ بۆکان، نهی دەگواان و کۆمهڵگای ئهو وIتادەبرد و فهرھهنگ و شێوەی ژي

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 tوانی شارەکه

ه ی ناکۆکی رەفتاری و ھهڵسوکهوت و بگرە فکری، ڕەنگه ھهر لهو گۆشبهردەوامی له ديتنی فيلم دەبووە ھۆی دەرکهوتن
. بهو پێيه دان له چوونيان دەکريزانی و بهرگريچوونی منداڵهکانيان بۆ سينهما به باش نهدە نيگايهوە ھێندێک له بنهماڵهکان

تێکردنێکی گهورەی کار گشتی ھاتنی سينهما بۆ بۆکان من سينهما ڕەنگه tيهنی خراپيشی ھهبووبێ بهIم به به ڕای
منداIن و tوان. کۆمهڵێک له باشترين فيلمهکانی مێژووی سينهما که  خهڵک به تايبهت ھهبوو بۆ ئاگاکردنهوەی

بۆ ناو خهڵکی بۆکان، بۆ وێنه  بوو، گوێزرانهوەگێڕانهوەی ڕووداوەکانی گرنگی جيھانی له چوارقوڕنهی جيھان 
سيه، ئامريکا، جيھانی عهرەب و داوەکانی وIتانی رووو انی، بۆ وێنه ڕڕووداوەکانی شهڕی يهکهم و دووھهمی جيھ

  فيلمی ھونهری. ی مێژوويی، جگه له دەيان دەيان ڕووداو
  چاو و گوێی خهڵک گێڕا.ی جيددی بۆ کرانهوەی به کورتی سينهما سهعدی بۆکان دەور

  
  بينهرانی سينهما سهعدی

بهت tوان و منداIنی شار و گوندەکان بوون. ھێندێک له بنهماڵهکان بينهری فيلمهکانی سينهما ھهموو تاقمێک به تاي
دەچوونه سينهما، بهIم بهشێکی بهرچاو به تايبهت بنهماڵه سوونهتی و موسڵمانهکان و ماقووIنی شار سهريان به سينهمادا 

پێشگيريان له چوونی نهدەکرد، مهگهر بۆ بهرنامه و ڕێ و ڕەسمهکانی حکوومهتی، ھێندێک له بنهماڵهکان تهنانهت 
چوومهوە  نگان دره دوای ديتنی فيلم، ئێوارە منداڵهکانيان بۆ سينهما دەکرد. نووسهری ئهو دێڕانهش يهکهم جار کاتێک

  ماڵێ، کوتهکێکی باشم مهيل کرد.
بوو،  جيا له بيروباوەڕی ھێندێک له بنهماڵهکان نيسبهت به سينهما، شوێنی سينهما جێگای ھهموو کهس و کۆمهڵه کهسێک

به tوان و مناIن و  یپێی بۆچوونی خهڵک و کۆمهڵگا هيمکانی کۆمهڵێک کاری بێزلێکراو بتاريکی ناو ھۆڵی سينهما ئ
کێشانی منداIن و مێرمنداڵ و tوان، يان خۆ ڕازی کردنی کهسان له کاتی نيشاندانی کهسانی ديکه دەدا، بۆ وێنه سيغار

نی کهسان له ھهموو تيپێک بوو، ئهم tيهنه و شهڕو کێشهی نێوان کهسان که فيلمی ڕووت. سينهما جێگای به يهک گهيشت
بهردەوام له سينهما دەکرا، tيهنی نێگاتيڤی سينهما له بۆکان بوو که به شێوەی بهرب�و دەنگۆکهی له ناو خهڵکدا بFو 
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ببووە ھۆی ئهوەی شارەبانی ببووە، شهڕ و قڕە و ھهIی کهسان له گهڵ يهک، مهست کردن و ھهI وھهنگامه سازکردن، 
  بۆکان پۆستی بهردەوامی کێشک له سينهما دابنێ.

   
ھهرچهند سينهما دەوری نگاتيفی ھهبوو، بهIم باری کۆمهIيهتی و فهرھهنگی ناو کۆمهڵگا دەوری سهرەکی له ڕەفتار و 

وانيش بهر له ھهر شت بيريان له ئاکاری منداڵ و tواندا دەگێڕا. سينهمای ئێران کهرەسهيهک بوو له دەستی تاجران و ئه
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، tيهنی فهرھهنگی و کۆمهIيهتی 
وێژانه به شێوە و فۆرمی جياواز لهو فيلمانهدا ڕەنگی دەداوە،  ئهو چهشنه سينهمايه به ناوی و ھيواکانی ئهو چين و ت

  سينهمای فارسی و کووچه و بازاڕی دەناسرا، لهو فيلمانهدا tيهنی پهروەردە و پێداگۆگی وەدواکهوتوو بوو.
  
ما و به پێچهوانه خهمی ئيدارەی سينهمای ھونهری، ڕۆشنگهريی، سياسی، ڕەخنهگرانه کهمترين خهمی تاجرانی سينه 

خيان ساز دەکرد، ئهو يهسانسۆر بوو. بهشێکی کهم له فيلمسازان و شيرکهتهکانی فيلمسازی، فيلمی به مهبهست و پڕبا
  چهشنه فيلمانه به پێی تهجروبه له شارە بچووکهکان کهمترين فرۆشی ھهبوو. 

کۆمهIيهتی خهڵکانی نه فارس کهمتر رەنگی له سينهمای و  یجيھانی منداIن و tوان و جيھانی فهرھهنگی و ھونهري
ھهر بۆيه جگه له tيهنهکانی که پێشتر باسکرا، داسهپاندنی فهرھهنگی باI دەست ناڕاستهوخۆ له ڕێگای  ،ئێراندا دەداوە

  سينهماوە ئهنجام دەدرا. 
Iيهنی فهرھهنگی بوو، وەک داt که بهرھهمی سيامهک ١٩٦٧ھۆ(ئهو فيلمانهش که کوردی دەگرتهوە و نيشاندەری (

ياسهمی، کوڕی ڕەشيدی ياسهمی بوو، به دەگمهن دروست دەکرا، دەنا فيلمی وەک سادق کوردە دروست دەکرا، 
  . 42ێکوژببينێتهوە و بيان شۆفيردەگهڕا  کابرايهکی کوردی تٶڵه ئهستێن که 

  
ی  وره وه ئاڵوگۆڕی گه ١٣٥٠کانی  له ساڵه" ێ: ھاشم ڕەزايی له سهر ئاڵوگۆڕی فهرھهنگی و سينهما لهو ساIنهدا دەنووس

نگسير، کوراوغلو و  ک فيلمی ته کراوه وه کرا يان ب�وده ھاته ئاراوه، فيلمی زۆر باش سازده له ئێران نگی رھه فه
و کتێبيان  رژانه ماIن ...که له وIتێکدا پۆليس ده 43ورێز دێت.  فارنھايت له ته ١٣٥٢م ساڵی  م فيلمانه فارنھايت.... که ئه

وه  شارده کانيان ده تاوه کتێبه ره کيش له سهڵ کردن. خه گرت و زيندانييان ده هوانيان د ره سووتاند و خوێنه يان وه و ده کرده کۆده
   ".44ن وتانی کتێب بکه فه  رگری له ن تا به ر فێر بن و حيفزی بکه به کان له وه بوون که کتێبه و دوايه فێری ئه

  
سهعدی بۆکان tيهنی کز و tوازی ھهبوو که دەبووە ھۆی دوور کهوتنهوەی کۆمهڵێک له خهڵک له ھهرچهند سينهما 

سينهما، بهIم tيهنی باش و بهکهڵکی سينهما له شارێکی دوور له ھهر ئيمکان، له وIتێکی وەک کوردستان که کهمترين 
  دانهوە بێ.بودجهی له tيهن حکوومهتهوە بۆ تهرخان دەکرا، دەبێ جێگای باس و لێک

  
  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، بهIم 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، بهIم من ھهتا ئهو ڕۆژەی له بۆکان بووم نهمبينی کچان به تهنيا سهر به سينهمادا بکهن، مهگهر ئهوەی له tيهن 

چوون بۆ  ڵ براکانيان ده گه دزيی دايک و باوکيان له  ێک کچان بهند "ھه مهدرەسهوە بۆ مهراسمی دەوڵهتی چووبێتن.
  "45م له کچان بيستووه وه ما، من ئه سينه

  
مه رۆژانی "ئێمهی منداڵ چۆن دەچووێنه سينهما ، ئێ حسێن سهعيدی باسی چوونی کوڕان بۆ سينهما ئاوا دەگێڕتهوە:

، بڕێک له ئێمه که دەمانزانی مهشهدی هماڵمان ئامادە دەکردێنج قرانه ش، به ھهر جۆريک بوايه پجومعه دەچووينه سينهما
، ئهوکات دوو نهفهر جاری وابوو سێ نهفهر به شهش قران دەچووێنه ەستاين تا فيلمهکه دەستی پێدەکردرشوەخۆرە، ڕادەو

يهک ساعهت سی ناومعه سجلمهکه حاڵی دەبوون! ئاخر وانهبوو، ڕۆژانی ژوورێ، ڕەنگه بڵێن جا باشه ئهوە خۆ کۆا له في
پڕ له کشميش و توو و نان دەکرد،  مانی بهيانی دەستی پێدەکرد، ئێمه بهtنی کهمهووە سێ سانس دادەنيشتين، گيرفان١٠

له بهينی ھهر سانسێکيشدا بۆ خۆمان دەبووينه قارەمانی فيلمهکه، دەبووە شهرەشهقێ سهگ ساحهبی خۆی نهدەناسييهوە، 
واتهکهيهوە، چرای اه خۆی و کراری به کهس نهدابوو، سولهيمان دەھات، به پيرە کيديهنهشدەترساين، چونکه مهش

تێدەگرتيين، "وامهکهن دەنا دەرتان دەکهم"  ديارە سولهيمان زۆريش لێمان دەترسا، دەيزانی ئهگهر فزوولی بکا پاشان 
کهمهوە، دانيشم به بهدەستمانهوە، جار جار ھهمزە دەھات، دەينهڕاند "مهيکه کوڕە، دەردە ابێتزۆر سيحهتی باش ن

ئهدەب، خودا بهرق لێدا"، بهIم ھهمزەش دەيناسين، به زۆربهی بابهکان که دووکاندار بوون قهرزدار بوو، لهوە زياتر 
(گهڕەکی  نهدەکێشا. زۆر جار ئهو پێنج قرانهشمان بۆ جيبهجێ نهدەبوو، گرووپی ئێمه که مندالی ئهو گهڕەکهھهڵ شوی لێ

لهکوويی و رەسولی عهبدووI نيژاد، و عهزيزی فهرامهرزی و...، دەرکهی هعهبووی قنزيک سينهما) بووين، وەک 
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له سهحنهکانمان دەبينی،  ێبهشبوو، ئهوەندە دەبوو که اتێکر یکه دار بوو به چهقۆ درزێک ـله،پشتهوە بۆ سهر خهيابانی قول
   "46و به نۆبه تهماشامان دەکرد

  
  نهجووتاو تاقم بازاری بوورسی سينهما

نگرانی هيێکی سهير ڕەواجی پهيداکردبوو که ڕەنگه له ھيچ شوێنێکی ديکهی ئێران وێنهی نهبووبێ، tيکان دياردەله بۆ
ی فيلمهکان که له ڕۆژنامهکاندا چاپ دەکرا کۆيان دەکردنهوە و ئاڵبۆمی فيلميان لێ دروست دەکرد، فيلمهکانی سينهما وێنه

دێنا و به سرێش ان له رۆژنامهکان دەردەفتهرێکيان ھهبوو، وينهکانيھهر کام لهو کهسانه که منداڵ و مێرمنداڵ بوون 
   دەفتهرەکهوە. کانیسپاند به tپهڕەدەيانچه

باز، فيلم بازەکان له دەوری يهکتر کۆ دەبوونهوە و ھهر کهس ئاڵبۆمی خۆی بهوی ديکه نيشان ترا فيلمبهو کهسان دەگو
کۆ دەکردەوە و بهو تايبهتيان  یئاکتۆر وێنهی فيلم و کهسانێک ييهوە.لمهکانيان له گهڵ يهک دەگۆڕدەدا، ئهوانه وينهی في

بروس لی زۆرترين و  دڵخوازيان وەردەگرت، بۆ وێنه لهو ساIنهدا فيلمهکانی داراسينگ یجۆرە وێنهيان دەدا و وێنه
ئيتFعات به دوو  يھان و، سهير ئهوە بوو ڕۆژنامهی کهو دەفرۆشرانهوە دەکڕدرانزۆر جار وێنهکان  tيهنگری ھهبوو،

هبوون بازی پسپۆڕ ھدەکرد، له گهڕەکی ئێمه دوو فيلم ج قڕان قيمهتینم وێنهی فيلمی داراسينگ ھهتا پيبهI قڕان بوو،
که پێموايه دواتر بوو به فێرکاری فێرگهکانی بوو، و دووھهميان کهسێک به ناوی مستهفا  برام  47يهکيان کاک حهسهنی

  گرت. قڕانی له براکهم وەر ٥له وێنهکانی داڕاسينگ پێنج  بۆکان. ئهو مستهفايه بۆ يهک 
، ئهم بازاڕە له کاتێکدا پهرەی بهڵکوو چهشنێک ڕابواردن بوو نه تهنيا ھهر دەم گهرم بوو،بازاری بورسی ئهو وێنانه 

وەرزشی و فهرھهنگی و  یساندبوو که له شاری بۆکان ھيچ شوێنێک بۆ منداIن و tوان بۆ ڕابواردن و کاری ھونهري
حهز و خوليايهی کاک حهسهنم ئهو  نم بازاری بوڕسی سينهما له بۆکان چی بهسهر ھات. بهIم ڕەنگهنهبوو. من نازا

ھهرچهند ئهو دۆستی نزيکی بهشێک له بهرەو تاران .  يهکێک لهو ھۆيانه بووبێت که ئهوی له تهمهنێکی کهمدا ھهڵداشت
هنانهت من له ڕێگای ئهوەوە له گهڵ چهند ستۆديۆی فيلم له تاران ئاشنا ئاکتۆڕەکانی سينهمای ئهو کاتی ئێران بوو و ت

زيانی ماڵی، ھيچ له  ، بهو حاڵه ئهو ھيچکات نهکێشرا بۆ ناو سينهما و ئاڵبۆمهکانی سهردەمی مێرمنداڵيشی جگهبووم
  سوودێکی بۆی نهبوو.

نه و ھهميش سهلماندنی کارتێکردنی سينهما ھهم چهشنێک ڕابوواردن و حيسابکرد ھاشم ڕەزايی باس له بابهتێک دەکا که
ش تاق  مچه بچووکتر بوون و ئێمه تی بچووک که له قابغه شه کرانه له بوون ده ش وا کۆن ده و فيلمانه ئه" له سهر منداIنه: 
ڵيبدايه  بوايه ھه هد  نی ديکه م فيلمانه و و tيه له کرد ستی ده کێک پڕ ده کرد. تاق يان جووت ئاوابوو که يه يان جووتمان پێده
  ."48رج بوونه ھۆی فێل و فه نووسان و ده وه ده که يه کان به ندێک جار فيلمه کان تاقن يان جووت. ھه که ئايا کۆی فيلمه

  
  

  سينهما سهعدینمايش، شانۆ و 
يهکهم فيلمی سينهما سهعدی "ئهمير "حسێن سهعيدی ئاوا باس له ڕۆژەکانی سهرەتای سينهما له بۆکان دەکات: 

، ھهر لهو کاتانهدا يهکهمين فيلمی ناسری مهلک باران" بوو ، که وەبهر نهدەکهوەتئهرسهtنی رۆمی و قهIی سهنگ
  "49موتيعی ھات به نێوی "دختر چشمه "که زۆرمان پێخۆش بوو.

  
آشيانه بر  يان عقابھا به در ميايند م فيلمی که له بۆکان ديتم ناوی " عقابھا به پرواز که يه"ھاشم ڕەزايی دەنووسێ: 

يان گوت کوردن و  رێک بوون که ده ئاکتهند  چه ش بڵێم که  وه ئه .بوو]51ند[وقتی لک لکھا پرواز می کن "50ميگردند
وانه بوو  کێک له ماوه، وابزانم سوسن کرمانشايی يه بير نه کانيانم له وه ناوه داخه تيمان بۆيان بوو که به ش تعصبی تايبه ئێمه

  ."52دبێتکر م نه ڵه ر ھه گه ئه
  

 "يهکهمحسێن سهعيدی که خۆی يهکێک له دەورگێڕەکانی نمايش له بۆکان بووە به وردی باس لهو ڕۆژانه دەکات: 
، له نووسينی کاک جانباز سهربازیئاوا بوو:  ، بهرنامهکهنينهمايشی بۆکان که له سينهما کرا گرووپی ئێمه بوو

کی هربازێ، داستانهکه ئهوە بوو که سبوو دیيدهم بهشه زۆر جئ بوو. وەرزشی بۆکان مانی کهريمی که مامۆستایهيسول
شهروالێکی رووت،  نيوە یوەتاغێکی نيوە تاريک، کهسێک ، لهئێرانی له شهردا دەگيرێ، سهحنهکه بهوە دەستی پێدەکرد

اند و ينهڕدە شکنجهگهرێک بهسهريدا ،وە بهسترابووهو دەستی لهپشتي دانرابوو  ک لييه نده سه، لهسهر داسهربازی له بهر
  .و و شيشێکی سوورەوە بووی تێدابوواهڵگڕەژی سوور ھڕ اری لێدەکرد، منقهلێکیيپرس

ر همن ئهگ = کوتەيکه ئهسير د هوەیان و ئيواني، پاش وتووێژکی ن" بووغهفووری حاجی غهفووری"ر هشکهنجهگ 
ئهسيرەوە، بۆنی گۆشتی سووتاو  یشتبهپ یھهڵگرت و نا یجهtد شيشی سوورەوە بوو =نادرکێنم  t ناترازلهتلهتم کهن 

   .دادراوە پهردە بهرز بووە و  =زندەباد ئيران =کوتەيو بۆکروز و ھاواری ئهسير که د
قايم کردبو،   ئهسير به چهسپی نهواريی یهک گۆشتمان له پشتيلۆي، ککردبوو ما ئێمه چيمانمان، ئهەگريخهڵکێکی زۆر د

ەوە هڕسهر گۆشتی م ، گهرما لهسووتا ێمان پشتی کهمهيارە کاک سوليکه نهتيجهکهی زۆر باش و واقعی دەرچوو، د
غفوور به پێکهنينهوە  ڕاگرت! تەيوان بۆ ئهوەندهدابوويه پشتی ، له پشت سهحنه به زندەياد غهفووری گوت ئاخر ح

 .گوتی، وەI کوتم با ئيجگاری بيبرژێنم بۆ خۆاردن



 14

بوو بۆ فرۆش، ێله دێوە ھاتبووە بۆکان، کهڵهبابێکی پ ، کهبوو" ممهدی عابدينیهمح"کی ەيهردهپ نێوان بهشی دووھهم
ان کرد و يجرايئ "ئێرانی و دولبهری فهتحی یجوج" پهردەی گۆرانینێوان بهراستی شتی ئاوا خۆش ھهر نهبوو.

   دەکوت. وانيانبوو که زۆر ج هيلێئامان و ل"گۆرانيهکه 
، باسی "باد آوردە را باد می برد"له ژێر ناوی  "گیحسێن مردابه"بهشی ئهخFقی و نيوە کومهدی ، نووسراوەی 

، یهتی جێاواز دەھاتن بۆ tهسايی له خهڵک دەکرد و پوڵی زۆری لێدەستاندن، چهند کێڵکی تهماح کار بوو که فێددانساز
  لێ بێ ھهموو پارەکهم لێ دەدزی. یددانساز ئاگا هوەی، که له ئاخردا بێ ئئاخر کهس بووم له دەوری عهربێکدامن 

 
 حهريری هتکاريجنا کهريمی بوو. مان هينووسێنی کاک سول " لهت و خهراپیيهعاقبهتی جنا"، ناوی هتیۆمهIيبهشی ک

 بووين. ئازەری همهیانی دەکوژران من و حهو، کاراگاە ئهحمهدی، ئ(مستهفا يان عوسمان؟)
ئهی موتريبی  يهکهشگۆرانيو، " بوریهئازەری و زندە ياد ئهحمهدی جهعف همهیح" هtيهن، لپهردەی گۆرانینێوان

 بوو. حهريفانی تاھير توفيق
دەکرد ، باوەر که  يانيجرائ "ندی دێھبه عوسمانی فهتحی و حاجی غهفووری و حسێن"ئاخرين بهش کومهدی بوو که 

پاش ھهموو  درا، که سێ رۆژ له سينهما نمايشو، بو شانۆ هکهميه ۆيخهلک خهريک بوو ميز بهخۆدا کهن، ئهم شان
ێک ساڵ که دانا،کهمين کتێبخانهی دەبيرستانمان پێيهنمان بۆ ماوە که درا بهکتێب و هتم (دەھهزار)١٠٠٠٠ئهو دەم  خهرجی

تا ئهوە کاتهی من له بۆکان بووم له دوو نمايشی ديکهدا بهشدار  . بۆ خۆێندن ورمێ من مهسئولی بووم ، پاشان من چوومه
  ."53وحاک بووکاوە و ز یکێان وەک له بيرم بێ داستانيهبووم 

  
. بهرپرسانی شار بوو بۆ نمايشی فيلم، نوواندنی شانۆ و ھهر بهرنامهيهکی ديکهعدی تهنيا ھۆڵ له شاری بۆکان سينهما سه

 بهسهرا ھهڵگوتنی حکوومهتی شاھهنشاھی ه کۆ دەکردەوە، مهبهستی سهرەکیبه بۆنه و بيانووی جياواز خهڵکيان لهو ھۆڵ
   بوو.

ی  نمايشات ملی و اون  بهێک نمايش چهشن" 
شی  چواری ئابان، شه ،رۆژانی  له ميھنی 

 ر ازهئ ٢١ند،  سفه ئه 23مورداد، 28 ن، ھمه به
  بێ له ده  نمايشاته  شنه م چه ئه .كران ش ده پێشكه

ستی پێكرابێ.  ده  و tوه زايينی به1951ساIنی 
واو روون  ر بوون ته ستپێشخه سانێك ده چ كه

ناويان 1972اڵیتا س ھهی  سانه و كه . ئه نيه
 فوری، فور حاجی غه غه، ن مانه ئه   ھاتووه

كر  بوبه ئه ری، د ئازه مه محه گی، حوسێن مرادبه
 tلی، لی جه عه عيدی، حوسێن سه فوری، غه

وادی  جه تحی، عوسمان فه ندی، ھبهێحوسێن د
ماجد  لكی سابFخ)، واھيری(خه جه
حمود  مه ك پوور، له حوسين مه ، شيد ئازاديخواه ره شێرخانی، [مينه] مين د ئه مه محه زايی، خاليد ره قز)، لكی سه (خه  مزه حه
 جوجی ئێرانی، گی، ردانبه زيز مه عه روخی، نسور فه گی، مه ردانبه ر مه عفه جه نادر قادری، ريمی، د كه مه يسی، محه وه

نسور  مه عوسمان ئيسماعيلی، ركار، حوسێن سه سورخی،تاح  فه تاح ئيسماعيل پوور، فه مينی، بدوI ئه عه ،تحی ر فه دولبه
ريمی و  محێدين كه قز)، لكی سه می(خه فايق ئاده رانی، كه ر شه عفه جه ست، ره ن په ته گی، يۆسف وه د سامبه حمه ئه بی، له حه
  !سانی تر كه
  
كانی  ڵهوماقو نی,, ! دی و ,,ميللی وميھهنمايشی كۆمێ ، وه هنشيعرخوێند گۆرانی،  له  بريتی بووه  م جێژنانه ی ئه رنامه به

  وه ره ريزی به  كران و له دان) بانگ ده ت پاره پێی ھيمه  تی عالی(به ت و كارتی ھيمه كارتی دعوه  ت به شارو حكومه
م  رانی ئه به وهڕێ ن! به تی بليت بده نێك بابه قران يا تمه5ك بوو  ره لكی ئاسايی و قوتابيان گه ك خه سانی تر وه نيشتن. كه داده

 ، ههڵحمود قشق سامی (به ناوبانگ به مهحمود حي بيرستان)، مه می(مامۆستای ده ك فايق ئاده سانێك بوون وه كه  رنامانه به
 شيد ) و ره راغه ڵكی مه بيرستان خه بيری شيمی و رييسی ده وفيق(ده سيروس ته ھاباد)، ڵكی مه بيرستان خه ماموستای ده
 ستاخيز) رپرسانی حيزبی پان ئيرانيست و حيزبی ره به  ك له بيرستان،يه بيات و جێگری رييسی ده ده ی ئهبير ئازاديخواه(ده

  ! يه ئارشيوی مندا ھه  يان له مه ئه ك ,, خون و خاك,, كان بوو، وه ی زۆری نمايشه ری زۆربه نووسه  كه
   

ن ,, حيزبی پان ئيرانيست,, و  tيه  يا له  وه رپرسانه ن به tيه سانێك له ر ساڵ كه ، ھه بووه نه گۆرێدا  بۆكان تيپی شانۆ له  له
وای ئێواران د  سانه م كه كرد. ئه دهچوون داوای ھاوكاريان  بژێردران و يا خۆيان ده ڵده ھه  وه ستاخيز,, ه پاشان ,, حيزبی ره

ر  سه  به  ڵگوتن بووه پێداھه  م نمايشاته رۆكی ئه كرد. ناوه مرينيان ده ته  سه دره كانی مه ھۆده  كێك له يه  له  رسی رۆژانه ده
  ر پشتين به به  ر له نجه رگی كوردی و خه جل وبه  دا به م نمايشاتانه كورد له نشاھيدا. تی شاھه نگ و مێژوو و حكومه رھه فه
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رستی  ستی ئێرانی بوون و شاپه زمانی فارسی ھه  به  درا كه ز ئێرانی  نيشان ده گه ڕه  رزداری,, به يور,, و ,,مه غه ,, ناوی
  كرا!!؟؟ رێزان پێشوازی ده پڵه چه  به  وه رانه ن بينه tيه  بڕی و له رده خۆی ده

   
  وته كه ر كورد بوون ده لێك جار ھه وانيش گه ئه  ر ھێرشی دوژمندا كه رانبه به  له  يورانه غه  رزداره م مه رمی ئه زۆرجار ته

  وه سانێكه ن كه پێز له tيه لێدان !! ھێندێك جار كاری به  پڵه چه  كرد به ستيان ده كان ده دا ماقوڵه لێره  ی شانۆ كه خته ر ته سه
  وه سانی تره گی و كه حوسێن مرادبه فوری، فور حاجی غه غه شێرخانی، [مينه] مين د ئه مه محه زايی، ك خاليد ره وه

وسی  لی,, ، ,, ژيانی فيرده مده ك ,,ماشين مشتی مه نی,, بوون وه نمايشاتی ,, ميللی و ميھه  دور له  كرا كه ش ده پێشكه
  سانه م كه ورگێرانی نمايشاتی كۆمێدی ئه سرايی. ده ش كه مانگير,, سياوه شی كه ی شيعری ,, ئاره مه توسی,, و يا ديكله
كان  ته سانی تر! بابه ريمی و كه د كه مه واھری، محه واد جه ، جه مزه تحی، ماجد حه ك پوور،عوسمان فه له بوون: حوسێن مه
ی  چوارچێوه  ، جاروباريش لهجاڕی بوو وعێك گاڵته نه  كردن كهڵك  خه  به  يان گاڵته  وه گرته ڵكی ده ی خه يان ژيانی رۆژانه

 تی مه زه كراو شيعری فارسی بۆ عه ش ده زيۆنی دا بوو، گۆرانی كوردی و فارسی پێشكهيو له ی ته وه واڵ ب�وكردنه ھه
  ". 54وه خوێندرايه وی ده ھله ی په ماڵه بنه
  

لهو چهشنه بهڕێوە دەچوو. دوای پێکھاتنی  هیو بيانی له ساڵدا چهندجار بهرنامبهم پێيه جگه له نمايشی فيلمی ئێرانی 
  "گروە تئاتر جوان بوکان، سينهما سهعدی بوو به شوێنی نمايشی شانۆ ئهمهش به نمايشی " پسر خاک" دەستی پێکرد.

  
كرێكارو جوتيارو بازاری   له  جگه  م جاره ئه ری بوون، س بينه كه1500ر جار  ھه كرا، ش ما پێشكه سينه  له  م شانۆيه ئه "

Iم رۆح و ئاكار وباس و  به زمانی فارسی بوو،  كانيش ھاتبوون. شانۆ به وماموستاو قوتابی و گوندی و شاری، ماقوڵه
  مرين كردن له بوو. شوێنی ته  وه كوردو كوردستانه  ندی به مووی پێوه ھه  كه هشوێنی رووداو رگ، كان، جل وبه رووداوه

  !يوان بوو كی بازاری حه ره گه  له (مدرسه نوبنياد)ی ,,نوبنياد,, فێرگه
   

  له  م شانۆيه ميدی بوو. ئه ری حه ر عومه رھێنه ر و ده نووسه شكرا. ) پێشكه1975(1354ر  ڵوه زه مانگی خه  كوڕی خاك له
س ديتنيان  كه3000عدی  ما سه ھۆڵی سينه  بۆكان له  ی لێكرا، له ش كراو پێشوازی فره ھاباد پێشكه كانی بۆكان و مه شاره
   !س بينيان كه300وێكدا  شه  جوانان) له  ماڵی tوان(خانه  ھاباد له مه  له كرد،

  
رگ كوردی  جل و به دا، نيشان دهم درا. ديكۆر گوندێكی نجا گشتی ئه  به  وه كه ن تيپه tيه  كاری ديكۆر و گريم و ليباس له

لی و  ی دوو: عه سته ده سپ. رگوشه لی ئازه ا ئيسافی, عهز مامی, ڕه زا شه ڕه كان می منداڵه كه ی يه سته ده كان: سه كه بوو. 
زيز)  (عه يم فهڕشی،د) برا حمه (ئه ميدی، ر حه لی)عومه (عه تاح ئيسماعيل پوور، شێت)فه(. سپ رگوشه حمان ئازه ڕه
   .ند ھرام وه ماڵ به حيم) كه می، (ره ر رۆسته عفه (ئاخوند) جه بباسی، ماڵ عه كه
  

ھاباد، تيپی  ری مه نگ وھونه رھه دا: تيپی شانۆی فه  م تيپانه نێوان ئه  ھاباد له شاری مه  فستيواڵی شانۆ له  كوڕی خاك له
   .ست ھێنا ده ی وه ريوان باشترين پله ركێی شاری مه ڵپه اد بۆكان، تيپی ھهتيپی شانۆی ئاز ھاباد، وزيۆنی مه له راديۆته

ميدی.  ر حه عومه  وانه قز گيران. له سه ی بۆكان و ناوچه  س له زۆر كه  يه م شانۆنامه شكردنی ئه يكی كورت پاش پێشكه ماوه
س  م جار كه جێ ھێشت، ئه سانێك كوردستانيان به هك ، وه . ھێندێك كشانه كه ھا ناو تيپه روه س وھه دڵی زۆر كه  وته ترس كه
  ! 55كه نی تيپه خاوه  كرده ده خۆی نه

  
شانۆ و سينهما له ھۆڵی سينهما سهعدی لهو سهردەمهدا شانسێکی گهورە بوو ھهم بۆ شانۆ و ھهم بۆ سينهما. ھاوماڵبوونی 

دژايهتی کاری مهدرەسه بوو، ھهر بۆيه  و بهشێک له ئهنجام دەدراانی شار بوو، له مهدرەسهکان tو شانۆ بهرھهمی
  ئهوتۆی دژ به کوڕان نهدەخوڵقاند به پێچهوانهی سينهما. 

کان کهلێک گرنگ بوو، کتێبخانهی شاری بۆکان له پارکی ۆجگه له سينهما سهعدی يهکهم شوێن که بۆ مێژووی شانۆی ب
شانۆی سهردەميانهی  مهم شوێن بوو که يهکهک له تاڵوار رووبهڕووی مهدرەسهی شاپوور بوو. ئهو کتێبخانهيه يهکەکود

  . تێدا پێشکهش کرا "حفرە" له نووسينی ناسر ئيرانیبه ناوی 
نازانم ئهو شوێنه ماوە يان ئهوێش وێران کراوە، ئهگهر وێران کرابێ، جێگای داخ و بيرلێکردنهوەيه. ھيوادارم ھۆڵی 

شانۆی شاری بۆکان بوو که له سهر ئهرک و زەحمهتی دەبيرستانی کهماڵ( کورش کبير) مابێ. ئهو ھۆڵه يهکهم ھۆڵی 
پهناھی رئيسی ئيدارەی "آموزش و پروش بوکان" ساز کرا. ئاغای پهناھی که خهڵکی شاری سهردەشت  ڕەسوڵ ئاغای

   بوو به دروستکردنی ئهو ھۆڵه خزمهتێکی گهورەی به شاری بۆکان و شانۆ و ھونهر و ئهدەبيات کرد.
پشتيوانی گرووپهکه بوو، ھهر ئهو دەبووە ھۆی tبردنی  ،تبوونی تيپی شانۆی tوی بۆکانئهو ھهر له سهرەتای دروس

"حفرە" و پاشان " باڵته"ی  یپهناھی پاش بينينی شانۆنامهڕەسوڵ  کۆسپ و تهگهرەکانی که دەھاته سهر ڕێمان. ئاغای 
دە سهر و يهکهم شانۆنامه که لهو ھۆڵه ، ئهو بهڵێنهکهی برا که ھۆڵی شانۆمان بۆ دروست بکاتگۆگۆل بهڵێنی به ئێمه د

  پێشکهش کرا، شانۆنامهی " سگی در خرمن جا" له نووسهری کوردی کرماشان "نوسرەتوI نهويدی" بوو. 
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نهی عيلمی و موی له بۆکان بوو به ناوەندی "ئهنجله کاتی سهرھهڵدانی بزوتنهوەی ڕۆشنبير ١٣٥٧ئهو ھۆڵه له ساڵی 
شهممه و ھهينی لهو ھۆڵه بهرنامهی ھونهری، شانۆ و سمينار و شيعرخوێندنهوە به زمانی ئهدەبی" بۆکان، ڕۆژانی پێنج

پێک ھات و ھهتا ڕووخانی رژيمی پهھلهوی  ١٣٥٧کوردی بهڕێوە دەچوو، ئهنجومهنی عيلمی و ئهدەبی له پاييزی ساڵی 
بۆ پێشکهش کردنی شانۆ له بۆکان بهردەوام بهرنامهکانی لهو ھۆڵه بهڕێوە دەبرد. ئهگهر ھۆڵی کتێبخانه يهکهم شوێن 

ين ھۆڵی سينهما و شانۆ و يهکهم شوێنی نمايشاتی ميللی و ميھهنی و شوێنی ھێرش بۆ بووبێت، ئهگهر سينهما گهورەتر
انی کهماڵ يهکهم شوێن بۆ شانۆ و ئهدەبيات و ھونهر به ھۆڵی دەبيرست ئهوە ،سهر فهرھهنگ و ھونهری کورديی بووبێت

  نهوە بۆ خۆ و ناسنامه کوردی  بوو. ھيوادارم ئهو ھۆڵه زيندوو بێ.زمانی کوردی و گهڕا
  

  سووتان و کۆتايی سينهما سهعدی
يهکێک له گرفتهکانی سهرەکی سينهما سهعدی له کاتی ساردوسڕی زستاندا، مهسهلهی گهرمکردنی ئهو ھۆڵه گهورەيه 

رال ناوەندی له بۆکان بوونی نهبوو، سينهماش سێنت کردنیمبوو، لهو سهردەمهدا شتێک به ناوی شوفاژ يانی سيستمی گهر
کردنی ھۆڵهکه له ھهر بهشێک کورەی نهوتی دانابوو، کورەی نهوتی زۆر ئاسايی که زۆرجار له کاتی شهڕ و مبۆ گهر

ھهI وپێکدانی کهسان له گهڵ يهکتر دەکهوته بهر شهقی ئهو کهسانه، جا ئهو کهسانه ڕەنگه له حاڵهتی مهستيدا بووببن يان 
ڵهتی ئاسايی، جگه لهوە جاروبار کورەکه به ھۆی دەستتێوەردانی ئهم و ئهو گڕی دەگرت و جار جار دەبووە ھۆی حا

بڵێسه ساندنی ئاگر و بگرە سوتانی ديواری سينهما. ئهوەی دواجار سينهما چۆن ئاوری تێبهربوو و ھۆی چ بوو بۆ 
  سانه بکرێتهوە که ئاگاداری کارەساتهکه بوون.ھهميشه دەرگای تهخته کرا، پرسيارێکه دەبێ بهرەوڕووی ئهو که

  
ھهرچهند له کاتی نووسينی ئهم دێڕانهدا نه خاوەن سينهما ماوە و نه سينهماکه، من وەک تاکه کهس منهتباری ھهموو ئهو 

ئهرک و کارەکانيان ڕادەپهڕاند، زۆر زۆر  هئاوەدان کرد و به ساIن لهو شوێنکهسانهم که سينهما سهعدی بۆکانيان 
بهداخيشم که يهکهم شوێنی بهکهڵکی ھونهريی و فهرھهنگی شاری بۆکان " سينهما سهعدی" وەبهر گڕی ئاور کهوت و 

برينه ڕەشهکانی  هی سووتاندبوو بهIم ھهموو جارێکبۆ ھهميشه وێران کرا. سينهما سهعدی زۆر جار گڕی ئاگر جهست
بووندا بۆ ھهميشه ر تێبهەڕازايهوە بهIم له دوا ئاوری تازە دنوێی بهبهردا دەکرا و به کورس یسارێژ دەکران و جل و بهرگ

کوژايهوە و ھهموو ئهو کهسانهش که خزمهتيان دەکرد بۆکانيان بهجێ ھێشت، کێ مردوو و کێ زيندوو نازانم  پليتهکهی
گای خۆيهتی له بهIم ئهگهر ھهر کام لهو کهسانه به تايبهت عهلی ئۆپێڕاتۆڕ (عهلی يه شهلی عهجهم) ئهگهر زيندووبێ جێ

له مێژووی  بهشێک يدازگرتن به گفتگۆ لهگهڵخی بگيردرێ و جگه له ڕێاtيهن فهرھهنگ دۆستانی بۆکانهوە سۆر
فهرھهنگی شارەکه که له جهستهی سينهما سهعدييدا شاردراوەتهوە، زيندوو بکرێتهوە، خۆ ئهو کوردانهی وەک رەحمان 

 و سولهيمان ئاشناگهر ێبيستبوونی ئهوسينهما و بهسهرھاتهکانی پێ بێ، گوسهيدە ڕەنگه بيرەوەری و قسهو باسيان له سهر 
  بێگوومان دەبێته ھۆی گردوکۆکردنی کۆمهڵێک زانياری له سهر سينهما سهعدی.

   
  بيرەوەری بينهران و سينهما سهعدی

وبوونهوەی پێک و ڕوبهڕو و ھهر خهڵکێک لێکدانهوە و بۆچوونھاتنی سينهما بۆ يهکهمجار بۆ ھهر وIتێک و بۆ نا
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 
اردەکانی فيلمی ئێران نيشاندرابا، بهIم زۆر کهس دەبێ بيرەوەری له سينهما مهگهر فيلمی تايبهتی خارجی و ھهڵبژ

سهعدی ھهبێ ، بيرەوەرييهکانی من له سينهما سهعدی زۆربهی ھهر زۆری دەگهڕێتهوە بۆ بهرنامهکانی نمايش و شانۆ له 
  ھۆڵی سينهما سهعدی نهک نيشاندانی فيلم. 

  
ش دەگرێتهوە بێزاربووين له کورته فيلمی سروودی شاھهنشاھی بهر له کۆمهڵێک له tوانی ئهو دەمهی بۆکان که مني

نيشاندانی فيلمهکان، له کاتی نيشاندانی ئهو سرودەدا دەبوو ھهموو دانيشتووانی ناو ھۆڵهکه ھهستنه سهر پێ، ئهگهر 
 لێدەن وپاسهبان و نيزامی به بهرگی رەسمی لهوێ دانيشتبان دەبوو خهبهردار بوەستن و کورد گوتهنی چهسپ 

دەستيان ھهڵبڕن بۆ tی سهريان. دەگێڕنهوە ڕۆژێک لهو سينهمايه پياوێک که بۆ يهکهمجار  دەستهونهزەر بوەستن و
روودەکاته سينهما، ڕاست لهو دەمهدا که سرودی شاھهنشاھی دەست پێدەکا دەرگا دەکاتهوە بۆ ئهوەی وەژوور کهوێ، 

، کابرای نابهڵد وەک ئهوەی خۆی به مزگهوتی دێيهکهياندا کردبێ، پێھهموو خهڵکهکه ھهڵدەستنه سهر  ڕاست لهو دەمهدا
به خهڵکهکه دەڵێ فهرموون تۆ  زوەدەزانێ ئهو خهڵکه له بهر خاتری ئهو ھهستاونه سهر پێ، ھهر بۆيه به دەنگی بهر

  خودا دانيشن من حهدم چييه؟
   

کی پير بوو به  فرۆشت. کابرايه يان ده م جۆره شتانه لهھاتن توو و پسته و  " له کاتی پشوودان دا دهھاشم ڕەزايی دەنووسێ: 
کانی  تی بليته نيشت خۆی دانابوو و له ندوقێکی له ته دراندن بوو. سه زانی و کاری بليت ده نێوی خانبابا که زمانی کورديی نه

م رازی بێت و ئيزنمان  کهکرد به پووڵی  چووين و داوامان لێده بوو، دووان و سێيان ده ش که پووڵمان نه خست. ئێمه تێده
را تا  گه ڵکوو لێده تاوه به ره ک له سه Iم نه داين، به دا و رێگای ده ر پێنج قرانمان پێده فه وه. به دوو نه ژووره  بدات بچينه

س  کهندێک  ھه يگوت "گيالن". و کات ده ا، جا ئهڕ گه واوی تاريک ده ته ما به سينهکرد و ناوژووری  ستی پێده رده ده پێشپه
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گوت" ھی مثل ريش  کێک له خوێندکارانی ده تمان بوو که به يه گبه کی نه ما. ئێمه مامۆستايه برده سينه منداIنی خۆيان ده
ما فيلمێک بوو  وه کێشايه سينه ڵکی ناوشاری، به ژن و پياوه موو خه سينما ميروی". فيڵمێک که ھه  جلو پدرت ميافتی و به

  ."56يان بينی م فيلمه ڵکی شار ئه اتر له مانگێک نمايش درا و زۆرێک له خهخدا" که زي  به نێوی " خانه
  
كن   ما له ر سينه رانبه ديتم به ، وه خۆمدا ھاتمه ن لێی پرسيم. بهني پێكه  م به ؟ tوێكی ده وه ما بكرێته تۆش ماتڵی سينه ئه  كاكه "

  نی!  ڵكی ئێره خه  كوتی وادياره  ووم بۆی دانيشتم. tوكهماندو ب  كاكه  وIمدا وتم نه  س بۆی دانيشتووم. له ند كه چه
م  گه وای تێدهIم  به ، نووسراوه ناوچاوانت نه  له  اكهك  نين. نه قاقای پێكه  ! دای له نێوچاوانم نووسراوه  له  كوتم وادياره 

   گێڕی؟ چی ده  چاوله ،شتێكت لێ وون بووه
  .  موو ئاكارم. وتم ھيچ كاكه ھه  ته سرنجی داوه ئاوا  كێيه  وه كوتم ئه  وه ر خۆمه به له
  نی.  ويش پێكه ئه ،نيم گيرا پێكه . خۆم پێ رانه اكه؟ لێم پرسی. ھيچ ك يره !,,چی سه يره ر لێو و كوتی,, سه سه  ھاته كیەيێبز

؟ توش شاعيری ئه ،ێ. لێی پرسيمو م چاوم پێی بكه كه ز ده زۆر حه ، يه وه م tيه قيقی له ماڵی ماموستا حه  I بيستوومه وتم وه
كردم.  نهئيدی پرسياری لێ ، عرم پێخوشهيپرسيار و وIم وتم ش  وا بيكاته ر ! ويستی ھه كاكه  ری؟ نه نووسه ،! پرسی كاكه  نه

كانيم  عرهيڵێ ش ؟ به وه كانيت خويندۆته هجوان  عرهين ش تمه حه، شاعيره قيقی ماڵی حهستی راست  رت ده رانبه وتی به
مبا  ئه ،ھار مبا بۆ tی گوڵ و به ئه ،مبا بۆ باخی ميراوا وروكناباد ئهڵ حافز،  گه  كانی له ڵكێشه ت تێھه تايبه  به ، وه وێندۆتهخ

داوێنی   مبا بۆ tی ژيان له ئه ،ھار مبا بۆ tی گوڵ و به ستی پێكرد. ئه دوای من ده  داوێنی سروشت. دوا به  بۆ tی ژيان له
فيكری گوڵ و ژيان و   س به ركه گوڵ وژيان و سروشت داوه؟ ھه  ی چت له ئه نا! داری؟ رده ده  كاكه ، شت. پرسیسرو

 ،م زگ برسی وئاواره ،م بێ پوڵ وپاره ،م م شاره تۆ كێی؟ لێم پرسی.  tوێكی ئه ئه داره! رده روشت و نيشتمان بێ دهس
  ,,57 !م ھاره م به هڕێی ئ چاوه ،م داره م غه خوشی ئه نه ،م م گوڵزاره ئاشقی ئه

  
  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، بهIم سينهما جێگای شانۆی نهگرتهوە. 
  

دواتر کاتێک تهلهوزيۆن پهيدابوو، دڵنيگهرانی کۆمهڵگای سينهمای داگرت و کهسانێک پێيانوابوو ئيتر کهس بۆ ديتنی فيلم 
له ماڵهکهی خۆی دادەنيشێ و سهيری فيلم و سهرياڵ و له سينهما له ماڵهکهی خۆی ناياته دەر و له پای تهلهوزيۆن 

تهنيا ئهم دەزگا تازەيه زيانی ئهوتۆی به سينهما نهگهياند بهڵکوو سوودی زۆرتری به سينهما  بهرنامهکانی دەکات، بهIم نه
ن تهلهوزيۆندا به شوێ، به شێوەيهک ھهر سێ t سوودمهند له بوونی يهکتر بوون. دواتر دەزگای ديکه ندو بگرە شانۆ گهيا

  ھهتا ساتيFيت و ئينترنێت. ھاتن 
  

ھهرچهند ساتێ�يت سوودی زۆری به کاناڵهکانی تهلهوزيۆن گهياند بهIم له ھهمان کاتدا له وIتانی داخراو و 
، ھهرچهند دەنگ و ڕەنگی ئهو وIتانهش له ڕێگای انی خۆجهيی تهواو بووديکتاتۆرلێدراو، به زيانی تهلهوزيۆنهک

هوە گهيشته دەرەوەی سنوورەکانی وIتی خۆيان، بهIم ھاتنی ئينترنێت سهرەڕای ھهموو سوودێکی که ھهيهتی بۆ ساتهIيت
سينهما و موسيقا له tيهنی تيجارييهوە زيانێکی گهورە بوو، له ماوەی دە ساڵی ڕابووردوودا به ھۆی دابهزاندنی موسيقا له 

ی موسيقا وەرشکهسته بوون، ھهر بهھهمان ھۆ سينهما و خاوەن ئينترنێت ژمارەيهک له ناوەندەکانی بهرھهمھێنهر
  سينهماکان له ڕۆژئاوا و وIتانی ئوروپا تووشی کێشهی ماڵی و کهمی بينهر و مشتهری بوون.

  
له وIتانی ڕۆژئاوا له ماوەی دەساڵی ڕابووردودا گهلێک سينهما دەرگايان تهخته کراوە،  بۆ وێنه له شارێکی وەک کۆڵن  

 ٩يهکێک له کۆنترين سينهماکانی ئهو شارە که کۆی  ٢٠١٠نهما دەرکهيان تهخته کراوە، له وانه له کۆتايی ساڵی چهند سي
سينهما بوو، دەرگهی گاڵه درا. ئينترنێت نهک بۆ سينهما بهڵکوو بۆ موسيقا و بهرھهمی موسيقاش گرفتی ماڵی گهورەی 

به بێ پارە بۆ ھهرکهس و  هجيھان له ھهر شوێنێکی ئهو جيھانپێک ھێناوە، دابهزاندنی تازەترين فيلمهکانی سينهمای 
کۆمهڵه کهسێک دەست دەدا، ئهوە ڕادەی چوونی خهڵک بۆ سينهما کهم دەکاتهوە، کهرەسهی تايبهت له ماڵهکان و شوێنی 

ن خۆيدا ديکه ئيمکانی نمايشی فيلم به شێوەی سينهما دەڕەخسێنێ، ئهوەش ھهر کهمبوونی ڕێژەی بينهری سينهما به شوێ
  دەھێنێ. 

Iتێک نهبۆته ھۆی وێرانی تهواوی سينهما  وەک شوێن، ھونهر و سهنعهت.  بهIم له ئێران ئهم گرفته جيھانييه له ھيچ و
له خۆ  ناگرێتهوە، بهڵکوو سهنعهت و ھونهری سينهما  و سهرجهم بازاری سينهماوێرانی سينهما تهنيا ھۆڵی نمايش 

ژيانيان لێ وەردەگيرێ ئهگهر خۆ له خهتی  دەرەتانیھێنهر و کاربهدەستانی سينهما دەگرێ. زياتر لهوە ئاکتۆر، دەر
  و له ڕێگای سينهماوە ڕۆشنگهری بکهن.  دەستهIتداران نهنحکوومهت tبدەن يان به چاوی ڕەخنهوە بڕوا

  
ی موزەفهرەدين شا وستکردنی ئاپاراتی سينهما دەرگای جيھانيان بهرەوڕووی ميللهتان کردەوە،ير به دربرايانی لوم

ھێنايه ئێران، سينهمای    و ئاپاراتی سهفهری پاريسی کرد و خهزێنهی بهتاڵڕووس له   کراوقهرزقهجهر به پارەی 
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بۆ ئێران سينهما و فهرھهنگ و ھونهری له ڕێگای حکوومهتهکهيهوە بهرەو وێرانی کێشا، منيش  خومهينی به گهڕانهوەی
  !بوومه بهيتبێژی ئهو مێژووە

  
  ٢٠١١تی ئاگۆس 
 

  تێبينی:
  بخوێنهوە.تکايه  زانيارييهکانی پهراوێز  -
  کهلکوەرگرتن لهم بابهته له مێديای چاپی و دەنگ وڕەنگ ڕەوايه، به مهرجێک نووسهر و خاوەنی بابهتهکه ئاگادار بکرێتهوە. -
 

                                                
و چهند  سوڵتانی بۆ من و کاک ئهنوەر http://www.youtube.com/watch?v=FgVx0E1b7ek&feature=related/هی لينکئهو  ئهو دێڕە و ڕەحيم بهھرامزادە  -  1

" نووسيبوو، داواشی له من کردبوو زانيارييهکانی خۆم له نووسراوەکهی 1بابهتێکی له سهر سينهما سهعدی بۆ زنجيرە وتاری  "بۆکان له مێژوودادبوو. کاک ئهنوەر بۆکانی ديکه نار
  بهجێ بێنم، بهIم بهڵێنم دا بۆ نووسينی بابهتێک.  ، ئهو دەم نهمتوانی داواکهیئهو زياد بکهم

  له نۆفێل لۆشاتۆوە بهرەوە ئێران گهڕاوە. ١٩٧٨سامبری ساڵی خومهينی له يهکی دي -  2
وێران  ه سهردەمی کۆماری ئيسFمیبوو که ھهر لهو سهردەمهدا سووتا، چلهکهی ديکه ل بۆکان له کوردستان ھهبوو، يهک لهوان سينهما سهعدی سينهما ٤١له سهردەمی شا،  -  3

  کران.
  سهرچاوە ئينترنێت -  4
  سهرچاوە ئينترنێت -  5
  سهرچاو ئينترنێت -  6
  سهرچاوە ئينرنێت -  7
  سهرچاوە ئينترنێت -  8
9  - Trojanisches Pferd/ Trojan Horseی تروا، نيوە ربازانی يۆنانی خۆيان حهشار دابووئهسپێکی دارين که له زگيدا سهIدوای ئهوەی ئهو ئهسپه دارينه دەکێشرێته ناو قه ،

ەکهنهوە و قهIکه داگير دەکهن، کورد بهو کهسانه که ڕێخۆشکهری زاڵبوونی نهيار و دوژمن بۆ داگيرکردنی وIت دەبن، دەڵێت کهواسووری شهو سهربازان دێنه دەر و دەرگای قهI د
هڵک و وIت و ساڵی ڕابووردودا به بێ کهواسووری بهر لهشکر نهيدەتوانی فهرھهنگ و ھونهری کورد له گرێژنه بهرێت و به سهر خ ٣٢بهر لهشکر، کۆماری ئيسFمی له 

  .ا زاڵ ببێ  دفهرھهنگ و ھونهرەکهي
  http://www.cinemamuseum.ir/Content.aspx?ID=Events&TypeId=8گاھشمار موزە ايران/ -  10
  سهدەی کارەسات/برايم فهڕشی -  11
  بۆکان له سهدەی بيستهم دا/ ڕەحمان محهممهديان-  12
  بۆکان له سهدەی بيستهم دا/ ڕەحمان محهممهديان -  13
سينهما  ٣٩و  ٣٨وە و ساڵی به دواوە سينهماکه درووستکرا ١٣٤٠ھاشم ڕەزائی. کاک ئهنوەر سوڵتانيش پێيوايه دوای ساڵی  "/٤٢و يان  ٤١نگتر دروستکرا ساڵی  وابزانم دره" -  14

  http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Kak%20Anwer/bokan/bokan301.pdf سهعدی بوونی نهبووە.
  يدیحسێن سهع -  15
  نامهيهکی حسێن سهعيدی -  16

  ١٩٨٤تهورێز - سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان/برايم فهڕشی  -  17
  وێنهکان له ئارشيوی tپهڕەی فهيس بووکی بۆکان وەرگيراوە، له ژێر وێنهکان ھومام حهبيب زادە نووسراوە. -  18

   ھاشم ڕەزايی -  19
باوکم پێيدەکوتم بۆم بووی به لۆتی، له سهردەمی شانۆی دايکی نيشتمان کۆمهڵێک له موسڵمانهکانی ساب�خ به  ەرچی ھهڵدەپهراند، لۆتی ئهو کهسه بوو که مهيموون و و -  20

  ماڵێ دەری کردبوو، له بهر ئهوەی لهو شانۆيهدا بهشدار ببوو. ن ئهویدەورگێڕەکانی ئهو شانۆنامهيان گوتبوو لۆتی، لهوانه باوکی غهنی بلووريا
  نووسهرە و ڕەنگه دروست نهبێ.ئهو ژمارەيه بهراوەردی  -  21
  حسێن سهعيدی -  22

  ھاشم ڕەزايی -  23
  ھاشم ڕەزايی -  24
  حسێن سهعيدی -  25

  برايم فهڕشی -  26
  نامهی ھاشم ڕەزايی -  27

بوو، ئهو کولێرەيه بۆ بازاڕی سهقزيش کولێرەی شاپهسهند له گوزەری سهيد سهديق له دوکانێک ساز دەکرا، کولێرەکه گهورەيی به قهرا کولێرە ناسکه بوو، بهIم نهرم و شيرين  -  28
  دەناردرا.

ه دواتر بوو به موعهليم، به کهشکی نهقوڵ له بۆکا ن دروست دەکرا، وەک گهزی ئيسفهھان وابوو، بهIم ڕەق بوو، له زاردا به سهختی نهرم دەبووە، يهکێک لهو کهسانهی ک -  29
تکرد(مصنوعی)يان ھهبوو، ئهو کهشکی نهقوڵه وەک چهسپ ددانی سهروژووری به يهکهوە دەچهسپاند، کڕياری تۆبزی ئهو کهشکی نهقوڵهی بهو کهسانه دەفرۆشت که ددانی دەس

  بێچارە لهو حاڵهتهدا نه قسهی بۆ دەکرا، نه ددانی بۆ دادەپچڕا.
لوقمه قازی به قهرا تۆپی پينگ پۆنگ بوو، ھهرزان و خۆش بوو به لوقمه قازی له ئارد و شهکر له tيهن خانمێکی بۆکانييهوە ساز دەکرا که ناوەکهيم له بير نهماوە، گهورەيی  -  30

  ئوروپاش دەبيندرێ. یتايبهت به شيلهوە. من ھهمان لوقمه قازييم له ماڵه کوردەکانی ئهستانبووڵ خواردووە. ھهمان لوقمه قازی ساIنێکه له سوپێرمارکێتهکان
ات و ھهرای دەکرد"گۆشتی مهڕە کوێرە" من پێم سهير بوو گۆشتی مهڕي کوێر چييه، ڕۆژێکيان که چوومه سهر کابرايهک ھهموو ڕۆژێک به بهردووکانهکانی بۆکاندا دەھ -  31

  سهوتهکهی، ديتم گۆشتی نهقه دەفرۆشێ.
ێدەکردەوە، دو داری چهند ميتری له کابرايهکی عهجهمی باIبهرز که چوار فهسڵی ساڵ ک�وی لهبهداری له سهر دابوو، داری لهو قۆڕغانهی قهراغ چۆم دەبڕييهوە، پێستهکهی ل -  32

وە ناولێنانی وا له ناو خهڵکدا بهشێک له سهر ھهر دوو شانی دادەنا و ھهرای دەکرد" دار بۆ دارەڕا" منداڵ ناوی ئهو کابرا لهسهرەخۆ و بهڕێزەيان نابوو"مهشهدی مل ....). بهداخه
  فهرھهنگی خهڵک بوو.

واردبێ، دەنا چۆن له پێشکهی پێکهنينی گهدا له نووسينی مامۆستا حهسهن قزڵجی، ئهو بهرھهمه به ھهڵوای تهنتهنانی دەچووێنێ و ھهڵوای تهنتهنانی خ دەبێ مامۆستا ھێمن -  33
  دەڵێ:" ھهتا نهيخۆی نازانی"

  ھاشم ڕەزايی -  34
  سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان -  35

  برايم فهڕشی ١٩٨٤سهفهرێکی خهياڵی بۆ بۆکان/ -  36
دەڵێ ئاغا له بوو له گهڵ ئيسFحاتی ئينقFبی سپی، له مهنتهقهی بۆکان به ئاغاواتيان دەکوت "ئاغا". دەگێڕنهوە ڕۆژێک کهسێک دەگهڕێتهوە گوندەکهی و  ئهو سهردەمه ھاوکات -  37

  شار حاڵ و وەزعيان شڕە، لهوێش ناھێڵن به خهياباندا بڕۆن.
وە  له سهردەمی مهحموودئاغای ئيلخانی کاتێک له حهماميان بانگی داوە و موناجاتی کردووە، خهڵک له بۆکان موئهزنی مزگهوتی حهماميان بووە، دەگێڕنه ،باوکی مهt محهممهد -  38

  کيلۆمهتر بووە. ٥بهرەو مزگهوت ئاوا بوون. نێوان بۆکان و حهماميان 
  جهواد له نمايشاتی کۆمێدی ئهو سهردەمهدا له سينهما سهعدی بهشذاری دەکرد. -  39
  ھاشم ڕەزايی -  40
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سهی ئهو سهردەمه بهڕێوە له ئاڵمان ناوەندێک ھهيه بۆ ڕاگرتنی فهرھهنگ و ھونهری سهدەکانی ناوەڕاست، ساIنه کۆمهڵێک فستيواڵ ھهر بهم بۆنهوە به جلوبهرگ وکهرە -  41

ۆرانی کورديان به زمانی ئاڵمانی چرييوە قسهم کردووە، دەچن، من ھهموو ساڵێک بهشداری ئهو فستيواIنه بووم و زۆرجار له گهڵ گۆرانيبێژانی گرووپهکان که موسيقای کوردی و گ
  ھهروەھا خۆشم کۆمهڵێک له گۆرانييهکانی کوردی سهدەی ھهژدە ونۆزدە که به ئاڵمانی بوون کردۆته کوردی.

ره مي كند. شبي در غياب صادق يكي از دوستان او صادق (سعيد راد)، مشھور به صادق كرده، در مسير جاده ي انديمشك و اھواز با ھمسرش (آتش خير) قھوه خانه اي را ادا -  42
كشاورز) و سرگروھبان ولي خان  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

آيند؛ اما صادق براي گرفتن انتقام از قاتل ھمسرش كشتار رانندگان كاميون را آغاز مي كند. سرگروھبان ولي (عزت هللا انتظامي)، پدر زن صادق، درصدد دستگيري قاتل برمي 
 جز دامادش نيست سكوت مي كند. رئيسخان 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 

بي، به خانه ي پدر ھمسرش 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
  برود در محاصره ي ژاندارم ھا قرار مي گيرد و از پا درمي آيد.

43  -Fahrenheit 451 له ڕووی ڕۆمانی  ١٩٩٦بريتانيايی ساڵی  فيلمێکیRay Bradbury يهنt دەرھێنهر له François Truffaut .ەوە سازکرا  
  ھاشم ڕەزايی -  44
  ھاشم ڕەزايی -  45
  نامهی حسێن سهعيدی -  46

تيژبين ئينسانێکی زرينگ و حهسهن فهڕشی که له مهدرەسه حهسهنه گيسکهيان پێدەکوت، ئينسانێکی نهسرەوتوو بوو، قسهی ڕەقی له کهس تهنانهت له باوکم قهبووڵ نهدەکرد، -  47
برايم وەر ماشێنێک دروست بوو. که منداڵ بووين دايم خهريکی دروستکردنی کهرەسهی جوراجۆر بوو، زۆر منداڵ بووين باوەشێنی بهرقی و باتری دروست کرد، ڕۆژێک کوتی 

ودار دروست کرد که جێگای چوار کهسی تێێدا دەبووە، پاشان کهين، تهختهودار و مشار و بزمار و چهکوش و ھهرچی دەستی کهوت ھێنای و دوای کارێکی زۆر ماشێنێکی به تهخته 
ێکرد و منداڵێکی زۆرمان له خۆمان پێداڵی بۆ سازکردبوو که به تگهرەکانی پێشهوە پهيوەست بوو. پاش ئهوەی تهواو بوو من و خۆی له خهيابانی سهقز يهکهمين پرۆبهمان دەست پ

ی له سهروەت و دارايی باوکی ھهڵداو و بهتاقی تهنيا ھهIت بۆ تاران. پاش مهرگی ناوادەی دەيان کهس کاتێک منيان دەدی شهقکاک حهسهن له تهمهنێکی زۆر کهمدا  کۆکردەوە.
ی بۆکان و خهبهر دەھاتين، موسافرباسی جوامێری ئهويان نيسبهت به کوردەکان له تاران دەکرد. چهند مانگێک من له ماڵهکهی ئهو دەژييام ھهموو بهيانييهک به تهقهی درگا وە
تهنگ دەبوو، خۆيان به ماڵی ئهودا  پێ مهھاباد و شارەکانی ديکه که زۆربهيان نهناسراو بوون له ماڵی ئهو ئوتراغيان دەکرد. زۆر له سياسييهکانی کورد که له کوردستان جێگهيان

پاش ئهوەی ئازاد دەکرێ جارێکی ديکه دەگهڕێتهوە بۆکان و به شێوەيهکی ناديار دەکرد، ھهتا ڕۆژێک کۆميتهی زيندانی ئهوين خۆ به ماڵهکهی دادەکهن و له گهڵ خۆيان دەيبهن. 
بوو يهکێک لهو کهسانه بوو که له تاران چهکی کۆدەکردەوە و ديگواستهوە کوردستان و ھهديهی پێشمهرگهکانی به ھۆی ئهو پێوەندييانهی که ھهي کۆتايی به ژيانی دێ. کاک حهسهن

 ھهرچهند له مهدرەسه له سهر حهسهنه گيسکه تێھهڵدانی زۆرم خواردووە، بهIم کۆچی ئهو بۆتاران زۆر زوو منيشی له بۆکان ھهڵقهند، بيستنی  کرد.حزبی دێموکراتی کوردستانی دە
م بينی، ئهو دەم ئيمکانی تهلهفونکردن بۆ مهرگی ئهو بۆ من له ھهندەران چيرۆکێکه که خۆشم لێکدانهوەم بۆی نييه. له گوندێکی نزيک شاری گيسن له ئاڵمان دەژييام، خهونێکی ناخۆش
کاتێک  ٥١ردووە. ھهمان داستان ساڵی بۆکان نهبوو، ھيچ خزم و کهسێک له تاران و تهورێز وIميان نهدەداوە، ناچار تهلهفونم بۆ کهسێک له سوئێد کرد، ئهو پێکوتم کاک حهسهن م

  له بيمارستانی سينای تاران کهوتبووم بۆ دايکم ھاته پێش.
  ھاشم ڕەزايی -  48
  حسێن سهعيدی -  49
به خانه  عقابھا " بهرھهمی مهجيد محسنی ئاکتۆر و فيملسازی کۆنی ئێرانی له ليستی فيلمهکانی ئێرانييدا ھهيه، بهIم له ئينترنێتدا فيلمی "پرستوھا به خانه برمی گردندفيلمی " -  50

  نهدۆزرايهوە.  عقابھا به پرواز در ميايند" /برمی گردند
 که ، ،[فيلمی سێرگێی ئايزنشتاين که سينهمای شوورەوی گهياندە جهشنوارەکانی جيھانی] وبو می کنند لک لکھا پرواز وقتی ناوی فيلمه ميکنند ، ئهو به عقابھا پرواز رەتسهبا -  51
 ته بهرێهوە دەکهوێتدەچ ماڵ بهرەو ێدەب نهجاتی هپی شهرگ ، له ھهموو شهپ و وبو سهرباز ەڕکو ، دەکرد و ،باسی دوو دڵداریونهب شهر ھهر بهIم وکی جهنگی روسی بوێفيلم

اد ي زيندە ، موشهش بو کFسی من لهبيرمه ئهو فيلمه.بهرو گهرمين دەرۆن که دەبينی به ئاسمانهوە لهک لهک دەيان پشت گازەرەی لهسهر مهرگهسات ، لهێدەکوژر ی وکڵهێو گولهی
  / حسێن سهعيدی.ببينن فيلمه ئهو بچن نهحتم که کردپشنياری  ئهو ، مامۆستام بوم انيتهھای تهحرير کاک

  ھاشم ڕەزايی -  52
  نامهی حسێن سهعيدی سهبارەت به سينهما سهعدی بۆ نووسهری ئهو دێڕانه -  53
  / برايم فهڕشی ٢٠٠٠ساڵ نمايش و شانۆ له بۆکان ٥٠/ ١٩٩٥بيرەوەری شانۆی tو  -  54
  / برايم فهڕشی٢٠٠٠له بۆکانساڵ نمايش و شانۆ  ٥٠/ ١٩٩٥بيرەوەری شانۆی tو  -  55
  نامهی ھاشم ڕەزايی -  56
  )١٩٨٥(١٣٦٤سهفهری خهياڵی بۆ بۆکان/برايم فهڕشی  -  57
  
  
  


