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                       چێوار..باخێک له  گێالس.

چێوار به  هره مه ندێکی دنیای شانۆی کوردیه ، به ڕۆحێکی بێ گه ردو عه شقێکی گه وره وه  
دوای  له   وه رگێڕیش.  ده رهێنه رو  وه ک  چ  ئه کته رو  وه ک  ده کرد،چ   شانۆدا  له   کاری 
دامه زراندنی تیپی پێشڕه وی شانۆی کوردی ساڵی 1973 هێزی هونه رمه ندانه و عه شقه که ی 
چێوار گه یشته  لووتکه ی داهێنان. له  بواری نواندندا وه ک کاراکته رێکی لێهاتوو له  کاره  
هه ره دیاره کانی وه ک پاڵتۆی گوگۆل و مۆله تی محیدین زه نگه نه و دکتۆر پاڵمی نووسەری 
چاالکانه ی  به شداریه کی  ده بینی  دکتۆره که ی  ڕۆڵی  خۆی  که   باییخۆ  ئەنتۆنیۆ  ئیسپانی 
گوڵعومه رو  و  گێالس  باخی  و  مێخه ک  گوڵه   کاره کانی  ده رهێنانیشدا  بواری  له   هه بوو. 
له   داهێنه ربوو. چێوار  ڤانیادا  ئه حه ی کوڕنوو مه لی ده ریاو اللو  مرۆڤ و شاره که ی و 
نووسه ره  گه وره کانی بواری شانۆدا زۆر عاشقی چیخۆفی نووسه ری  به ناوبانگی ڕووس 
بوو، بۆیه  زۆربه ی کاره  دیاره کانی ئه م نووسه رەی  وه ک باخی گێالس و اللوڤانیاو  مه لی 

ده ریای کرد به  کوردی و له سه ر شانۆ نمایش کران و پاشان وه ک کتێب باڵوکرانه وه . 
چاونه ترس  تێکۆشه رو  کوردێكی  وه ک  که   هه ڵوێستانه بوو  به   هونه رمه نده   له و  چێوار 
به رانبه ر به   ڕژێمی به عس ده وه ستا، چ وه ک هه ڵوێستی ڕۆژانه ی خۆی و چ له  ڕێی کاره  
خه ڵکیی  هه موو  ڕه وای  مافی  و  گه له که ی  له   کردنی  به رگری  ده ستی  شانۆییه کانییه وه  
عێراق هه میشه  له  به رزیدابوو. ڕاشکاوانه  به رانبه ر کاره  دزێوه کانی ئه و ڕژێمه  سته مکاره  
بۆنی  که   شانۆدا،  له   به تایبه تی  ده کرد،  هونه ری  کارێکی  هه ر  له   پێشوازیی  ده وه ستا. 
به ره نگاری لێبهاتایه و به ردێکی بخستایه ته  سه ر ئه و ته الره ی که  هونه رمه ندو نووسه ره  
نابوو. چێوار  به هه ڵوێسته کانی کورد بۆ سه ر خستنی پڕۆژه ی به ره نگاری کردن دایان 
پیاوه   له   و  خۆشه ویست  هاوڕێ  و  پاك  دڵ  و  ده ست  و  هێمن  که سێکی  مرۆڤ  وه ک 

جوامێرو ناوازه کان بوو.
بۆیه  به  شانازییه وه  ئه م ژماره یه ی )ڕۆڤار(مان بۆ یادی ئه و ته رخان کرد.

         سه رنووسه ری ڕۆڤار 

            ڕه ووف بێگه رد 
 12/2014 / 10           

 

سەروتار





ژیاننامەی مامۆستا عوسمان چێوار
ڕۆڤار

عوسمان محەمەد ئەحمەد ناسراو بە مامۆستا عوسمان چێوار ساڵی ١٩٤٥ لە گەڕەکی گۆیژەی شاری 
سلێمانی هاتووه تە دنیاوە.

ساڵی ١٩٦٦ خوێندنی ئامادەیی تەواو کردووە. ساڵی ١٩٦٨ پەیمانگه ی مامۆستایانی لە سلێمانی تەواو 
کردووە و ساڵی ١٩٧٠ بووە بە مامۆستای سەرەتایی.

هەر لە شەستەکاندا تێکەاڵوی چاالکیی کوردایەتی بووە و بۆ ماوەیەکیش چەکی پێشمەرگایەتیی لە 
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شان کردووە. هەر لە سەرەتای تەمەنی الوێتییەوە 
ئاشنایەتیی لەگەڵ هونەری شانۆدا پەیدا کردووە. 
لە کۆتایی شەستەکانەوە گەلێ چاالکیی هونەریی 
دەرهێنەرێکی  وەک  پاشان  نواندووە؛  شانۆیی 
و  کردووە  ئامادە  شانۆیی  چەندین  بەتوانا 
عێراق  ئاستی  لەسەر  دەرهێناوە. چەندین خەاڵتی 
بواری  لە  وەرگرتووە.  قوتابخانەکاندا  چاالکیی  لە 
لە  و  هەبووە  بااڵی  دەستێکی  مندااڵندا  شانۆی 
جێدەستی  قوتابخانەکاندا  چاالکیی  بەڕیوەبەرێتیی 
سەرەتای  لە  بووە.  دیار  تەواوەتی  بە  ڕەنگینی 
تردا  هونەرمەندێکی  چەند  لەگەڵ  شەستەکاندا 
لە  هەر  دامەزراندووە.  "خەبات"یان  شانۆی  تیپی 
سەرەتای دامەزراندنی کۆمەڵەی هونەر و وێژەی 
لەگەڵ  پاشان  بووە.  چاالک  ئەندامێکی  کوردی 
کوردیدا  شانۆی  پێشڕەوی  تیپی  دامەزراندنی 
بووە.  تیپە  ئەو  دامەزرێنەری  چاالکی  ئەندامێکی 
کە  به هەڵوێستانەی  هونەرمەندە  لەو  بوو  یەکێک 
دەستەیەک  لەگەڵ  نهێنیدا،  خەباتی  سەردەمی  لە 
شاری  کۆمیتەی  سلێمانیدا  شاری  هونەرمەندی 
یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستانیان دامەزراندووە. 
شانۆی  بەشی  بەرپرسی  ڕژێمدا  سەردەمی  لە 
یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستان بووە. بۆ چەند 
تیپی  سەرۆکی  کرد،  دوایی  کۆچی  تا  دەورەیەک 
دەستی  لەسەر  بووە.  کوردی  شانۆی  پێشڕەوی 
گەشەیەکی  هونەرییەوە  ڕووی  لە  تیپەکە  ئەودا 
ناوازەیان  بەرهەمی  چەندین  کردبوو،  تەواوی 
دواهه مینیان  کە  کرد،  جەماوەر  پێشکەشی 
دانانی  لەگەڵ  بوو.  کڕنوو"  "ئەحەی  شانۆگه ریی 
یەکەم بەردی بناغەی تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان 
تردا  دڵسۆزی  هونەرمەندێکی  چەند  لەگەڵ 
هونەرمەند  ماڵی  کردووە.  کاری  ماندوونەناسانە 
"عوسمان چێوار" یەکەمین ستۆدیۆی تۆمارکردنی 
هێشتا  کاتێکدا  لە  بووە.  تەلەفزیۆن  بەرهەمەکانی 
هەر  بوو.  سلێمانیدا  ناو  لە  ڕژێم  دامودەزگاکانی 
ئەندامێکی  کەشکۆڵەوە  بەرنامەی  سەرەتای  لە 
لیژنەی  ئەندامی  بووە.  بەرنامەکە  چاالکی  و  کارا 

کوردستان  لە  مرۆڤ  مافی  ڕێکخراوی  سلێمانیی 
لە  بووە  کوردۆلۆجی  کۆنفرانسی  ئەندامی  بووە. 
زانکۆی سلێمانی. تا وادەی کۆچی دوایی بەرپرسی 
بەشی وەرگێڕان، فیلم، بەڵگەنامە و مێژوو بوو لە 
سینەما  بواری  لە  کوردستان.  گەلی  تەلەفزیۆنی 
هەبوو،  بااڵی  دەستێکی  تەلەفزیۆنیشدا  درامای  و 
دوافیلمی بە ناوی "بەهەشتێکی سووتاو"وە بەرهەم 

هێناوە.
بەئەنجامدانی  کاتی  لە   ١٩٩٦/٥/٢١ ڕێکەوتی  لە 
لە  گەورەکەی  دڵە  تەلەفیزیۆن،  لە  کارەکانیدا 
هەمیشە  کۆچکردوو  هونەرمەندی  کەوت.  لێدان 
مامۆستایەکی دڵسۆز و ڕێنیشاندەرێکی بەئەمەک 
کە  هونەرمەندانەی  هاوڕێ  ئەو  گشت  بۆ  بووە 
لەگەڵیدا کاریان کردووە. لە دوای خۆی پێنج منداڵی 
ڕەنجدەر،  دالیا،  کاردان،  "کاڵزۆ،  هێشتووە:  بەجێ 

کۆسار".



- ١ -
پەڕەسێلکەی هەواڵێکی ڕەش و سپی..

تێکەڵ لە بەفر و نامۆیی
تەڕ تەڕ وەکوو چاوی "گۆیژە"

بەرەو ڕووم دێ و نزم ئەفڕێ و
ناوبەناوێ بەرسنگ ئەدا لە مەراقم و

جاربەجارێ باڵێک ئەدا لە ئەستێرکی حەپەساوم و
چون قەسیدەی پرسەدارم..
ئەویش ئەگری و ئەگری!

پەڕەسێلکەی هەواڵێکی ڕەش و سپیی..
پەڕەسێلکەی شانۆیەکی سلەیمانی
تێکەڵ لە ڕەنگی کراسی گەرمیان و
تێکەڵ لە زیوی تریفە و گەاڵی قۆپیی

بۆ عوسمان چێوار.
شێرکۆ بێکه س
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بەرەو ڕووم دێ و نزم ئەفڕێ و 
ناوبەناوێ دەنووک ئەدا

لە پەنجەرەی شەختەی ژوورم و
جاربەجارێ سەرئەکێشی بە: وشەمدا و
لە دواییشدا ئەویش وەکوو قەڵەمەکەم

سەردائەخا و
به  کوڵ ئه گری و ئه گری و ئه گری..!

--پەڕەسێلکەی هەواڵێکی ڕەش و سپیی..
بەرەو ڕووت دێ و نزم ئەفڕێ و

هەر خول ئەخوا بە چواردەوری تەنیاییتدا و
باڵ جووت ئەکا و ئەیکاتەوە و..

تۆیش لەوالوە درەختی دوورگەی فرمێسکی
بااڵی شانۆی گوڵ عومەری و

هەڵ ئەوەری!.
ئەی پەڕەسێلکەی هاوڕێ!

ئەی باڵەکانی فرمێسکی ڕەش و سپیم!
ئەی خەمی نوێی هەڵفڕیوی نێو شارەکەم!

بۆ کوێ ئەڕۆی؟! بۆ کوێ ئەفڕی؟!
ئەوە سەرم و ئەوە پووشووی زەردی قژم و هێالنەکەت!

ئەوە کونە زامی سنگم و کونە ئاخ و کونە داخ و
گەرمەسێری جریوەکەت!

بۆ الئەدەی؟! بۆ کوێ ئەفڕی؟!
تۆ هەنسکی ڕەش و سپیی شانۆی منی

بۆ الئەدەی؟! ناسینەوەم
لە ناسینەوەی گومەزی سەر سەیوان و 

دۆزینەوەم، لە دۆزینەوەی هاواری مامەیارە و
"ژیانی ڕۆژانە"ی خۆت و
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پێاڵوەکەی "ئەحەی کوڕنوو" ئاسانترە!
بۆ الئەدەیت؟! ناونیشانم

لە ناونیشانی هۆڵەکەی - هونەرمەندان -
لە مەزارەکەی "ماجید" و

لە ماڵە ڕووتەڵەی "چێوار" ئاسانترە!
بۆ الئەدەی؟! بۆ کوێ ئەفڕی؟!

من لەم ناوە، لەم بەفری قوتبە شینەدا
نوێنەری گشت گریانێکی پەردەی شانۆ و

نوێنەری کۆچی دەنگتانم.
من لەم ناوە، سنووقی پۆستی زایەڵە و

هەر بۆ خۆیشم، من پۆستەچی نامەی کۆست و
بۆ خەزانی ئاوێنەکانی سەر شانۆیش:

ئەدرەستانم!.
ئەی پەڕەسێلکەی هاوڕێ!

بۆ خول ئەخۆی بە دەوری ئەم:
بەفرە شینەی سەری مندا؟!

وەرە و گریان دەروازەکەی کراوەیە و
قوڵپی تازە و کوڵی تازە و

شانۆنامەی ئەم کۆتەڵە نوێیەم بەرێ!
ئێوارە مەراقی زەردەبوو، دائەهات.

خۆرنشین بە بۆنی بادەوە ئەگەیشتە بەردەمی چایخانە.
چەند شیعر و چیرۆک و شانۆیەک، لەوێدا ئەبووینە درەختی،

تۆزاوی و چاوەڕێی سەر جادە. چایخانە ئەکەوتە،
باوێشکدان، سەماوەر ئەنووست و کورسییەکان ئەنووستن و

"عەبدوڵاڵ جەوهەر"یش هەڵئەسا. ماخۆالن ئەسپ بوو،
ئەسپەکەی "بێکەس" بوو، لە گیانی ئێمەدا بۆ عارەق،
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بۆ ڕەشی بۆ سپیی، ئەیکردە کوڕژن و سمکۆاڵن.
وەختی نوێژ بۆ عەشقی شیعرێک و شانۆیەک هاتووە.

وەختی نوێژ لەبەردەم خواوەندی بادەدا هاتووە.
ئەهاتیت. خەونێکی شانۆ بوویت ئەهاتیت. نەورەسی

"چیخۆف"ی غەمگین بوویت، بە کاوخۆ ئەهاتیت.
کراست هەورێکی چرچ و لۆچ، پانتۆڵت تیزماڵکی

دووکەڵ بوو، ئەگەیشتیت. سەروقژ هێالنەی باڵندەی 
بێزاریی. ڕوخسارت چون مێژووی شارەکەت،

چون نانی گریاوی هەژاریی. تەمتوومان لە چاوتا
وەک خانوە قوڕەکان، مەیدانی کافرۆش، گەڕەکی

مەڵکەندی، پڕی بوو: لە کۆچی بێ وادەی جریوە و،
لە هەوری سەرگەردان. ڕوخسارت: حەوزێکی پرشنگ بوو،

بۆ ماسیی ڕەنگاڵەی هونەر و، شەوێک بوو، بۆ عەشقی
نێوانی شانۆت و ئازادیی. ئەهاتیت:
- خاڵە گیان! با بڕۆین! تۆ ئەتوت.
- خاڵە گیان! بۆ نەڕۆین! من ئەموت.

ئەڕۆیشتین سەرەوژوور، زریزەی خەمێک بووین.
هەر هەمان - کۆمەڵی نەگبەتی بێکەس بووین -

سەرەوژوور ئەڕۆیشتین.
بازنەی چەند چرای سەرخۆش بووین

بە دەوری مێزێکی شان گێڕدا!
فەقیانە و جامانەی مامۆستا )عومەر( و فۆلکلۆر،

منارەی سەرمێزی ئێمەبوو. دووکەڵی جگەرە و شیعرێکی
تازەی من. دەورێکی تازەی تۆ. بە چرپەیش هەواڵی

سوورباوی ڕەوەز و کەوێڵی هەڵۆکان. القرتێی
ناو قاقای )شێرزاد( و ڕاوەکە و میاومیاوی پشیلەی

ژێر مێز و، پێکێکی ڕژاو و، تارمایی موالزم موحسین و،
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دوا ناوی شەهید و، درەنگان چریکەی فڕیوی ماملێی
)بێگەرد( و.. ئەمانە هەر هەموو بەیەکدا ئەهاتن و

سەریشمان گومەز ئەبوو لە تەمی مێژوودا و
بااڵمان نوقمی ناو دەغڵی دواڕۆژ و

بینینمان.. بینینی ڕووبار بوو
ئەوکاتەی مل ئەنێ بۆ دنیای نادیار و بۆ زەریا.
- بەتەماتم، خاڵە چێوار! هۆ مامە شێخ، بەتەماتم!

ئەمشەو لەم قوتبە شینەدا
لە بەفری ئەم غوربەتەدا..

ببیتە شانۆی باڵدار و بێی بۆ الم و سەردانمکەی!
بەتەماتم.. بەاڵم پاڵتۆ دڕاوەکەت "کە شەوێکیان
داتە بەر شەق" لەبیرنەچێ!. کڵیتەکەت "کە 

شەوێکیان کردتە سەری )خاڵە شەمۆ( " لەبیرنەچێ.
بەتەماتم هەر خۆیشم نیم، هەر "چوار پیاوی ئوتێلەکە"

بێجگە لە خۆت، ئەحەی کوڕنوو و بێ پێاڵو و،
"دڵشاد"یشمان بێ چاویلکە لەگەڵدایە!.

باوبۆرانە و وژەوژی خەستانە و
ئەمشەو لەم قوتبە شینەدا بەتەماتم ئەبێ هەر بێیت.

بادەی پەرداخەکەی )بێکەس( کە لە بنیا
کسپەیەکی مۆر ئەلەرزێ.. چاوەڕێتە!
مۆمێک بە بەرزیی بااڵی هونەرت و

بەرزیی بااڵی شانۆی "پێشڕەو"
ئەسوتێت و چاوەڕێتە!.
سەرم هێالنەی تۆ نییە؟!

بۆچی خۆتم لێ ئەگۆڕی! تۆ چێوار نیت؟!
تۆ کوڕی شانۆی هەژاری شارەکەم و

ئەکتەرە هەوری هونەر و
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مامزێکی ڕووت و برسیی
دەشتی خەمی شارەزوور نیت؟!

بۆچی خۆتم لێ ئەگۆڕی!
تۆ چێوار نیت؟!

تۆ سینارێۆی ئازارێکی بەردەوام و
دیالۆگی نێوان عەشق و خۆرەتاو نیت؟!

بۆچی خۆتم لێ ئەگۆڕی!
ئەی تۆ تەختەی شانۆت نەکرد

بە عەرشی بەرزی مەرگی خۆت؟!
تۆ خۆت نەکرد بە پلووسکی بەردەم خەڵک و.. تینووشت بوو؟!
تۆ خۆت نەکرد بە نانێکی بەردەم خەڵک و.. برسیشت بوو؟!

ئەی تۆ نەبووی 
لەبەر پێکانی شانۆدا و

لە سەرە ڕێی شەوانێکی بێ چرادا
بۆئەوەی )ئەو( هەڵنەنووتێ و نەکەوێت و

بڕواوبڕوا.. باڵەکانت دانەگیرسان؟!
بێدەنگی و ترست نەسووتان؟!

دە پێم بڵێ! دە پێم بڵێ! دە پێم بڵێ!
تۆ چێوار نیت؟!

"پەڕەسێلکە هاتە پێشێ و
لەژێر بنمیچی شیعرێکما

کز کز هەڵنیشت.
منیش.. سووک.. سووک..
قەفەزی سنگم کردەوە و

چووە ناوی و
لە ڕۆحما نووست!".. 

ساڵی١٩٩٧نووسراوه



ئەحمەد ساالر

گەنجی  ژمارەیەک  سلێمانی،  لە  کوردی  وێژەی  و  هونەر  کۆمەڵەی  دامەزراندنی  سەرەتای  لە  هەر 
خوێنگەرم ڕوویان لێکرد و بەشداریی چاالکییەکانیان کرد. لەو دەمەوە کاکە )عوسمان چێوار(م ناسی. 
دیارە لە یەکەم هەنگاوی بوژاندنەوە و سەرهەڵدانەوەی بزاڤی شانۆی کوردی لە کۆتایی شەستەکانەوە، 
ژمارەیەک چاالکیی شانۆیی چ لە پەیمانگه ی پێگەیاندنی مامۆستایان و چ لە ئامادەیی سلێمانیی کوڕان 
)عەبدولقادر  مامۆستا  ئەو چاالکییەش  بزوێنەری  کە  بوو،  چێوار  کاک  گەنجانە  لەو  یەکێک  هه بوون. 
نوری( بوو. سەرەتا بە شانۆیی )بڕیار و ئەنجام(ی مامۆستا )ئەمین میرزا کەریم( بوو، کە لە ساڵی 
دیارەکانی کاک  ئەکتەرە  لە  یەکێك  کرا،  پێشکەش  ئامادەیی سلێمانیی کوڕان  لەسەر شانۆی   )١٩٦٨(
چێوار بوو. لە ژمارەیەک لە بەرهەمەکانمدا وەک ئەکتەرێکی دڵسۆز و بەهرەمەند بەشدارییەکی جوانی 
کەریم(، شانۆیی  میرزا  )ئەمینی  نووسینی  )ئوتومبێلچی(  کاتە شانۆیی  ئەو  لەو شانۆییانەی  کردووە. 

چێوار
 تاڤگەی 

بەرزهەڵچووی 
هەست و 

هونەر
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)پێنج کەس لە ئوتێلێکا(ی )ستیوارد روی( کە هەر 
لە وەرگێڕانی خۆم بوو.

هەروەها لە )تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی(، کە لە 
١٩٧٣/٧/٢١ دامەزرا، لە دامەزراندنییەوە ئەندامێکی 
هەرە دیار بووە و لەم کارانەی مندا ئەکتەر بووە: 
ناکام(  )سمکۆ  پیاوخۆران(ی  و  )ڕەجەب  وەک 
کەسایەتیی )یوسف(ی دەنواند. هەروەها وەرگێڕی 
شانۆیی )ئابڵووقە(ی )عادل کازم( کە بەرهەمێکی 
دووقۆڵیی تیپی سلێمانی و پێشڕەو بوو، مامۆستا 
شانۆیی  لە  بوو.  دەرهێنەری  بامەڕنی(  )غازی 
بە  میسری(  مەجید  )فوئاد  سیامەند(ی  و  )خەج 
ئەکتەری  لەوەی  جگە  زانکۆ  شانۆی  هاوبەشیی 
سەرەکیی بوو و کەسایەتیی )سیامەند(ی دەنواند، 
)عوسمان  کاکە  هەر  بوو.  یاریدەدەرم  هەروەها 
لە  کە  )چیخۆف(،  )اللوڤانیا(ی  لە شانۆیی  چێوار( 
)ڤانیا(ی  کەسایەتیی  لەوەی  جگە  بوو،  دەرهێنانم 
بوو.  بەرهەمەکە  دیکۆرکێشی  هەروەها  دەنواند، 
 )١٩٨٠/٢/١٩ تا   ٢/٢( ڕۆژانی  لە  شانۆییە  ئەم 
کارە  ئەم  نوێندرا.  سەالحەدین  شانۆی  لەسەر 
چێوار(  عوسمان  )کاک  بوو،  دەرهێنانەکانم  لە 
سەرکەوتووانە کردبووی بە کوردی و توانیبووی 

گیان و مەبەستی نووسەر بە جوانی بگەیەنێ.
کوردی،  هونەری  یەکەمی  میهرەجانی  لە 
باشووری  سەرانسەریی  میهرەجانێکی  کە 

بەغداد  لە   )٢/٢٥-١٩٧٤/٣/١( لە  بوو،  کوردستان 
ڕۆشنبیریی  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتیی  لەالیەن 
)چێوار(  کارەمدا  لەو  کرا،  ساز  کوردییەوە 
لەگەڵ  دەنواند  یەکەمی  کرێکاری  کەسایەتیی 
نواندنی هەقایەتخوانی ژمارە )١(. بەرهەمەکە پتر 
جەختی لەسەر جووڵەی خێرا و ڕزمدار کردبوو، لە 
کاتی پرۆڤەکاندا گەلێک بیرۆکەی جوانی دەخستە 
کردبوو.  کارەکەی  باشی  خزمەتێکی  کە  ڕوو، 
خوالێخۆشبوو،  هونەرمەندی  کورتییەکەی،  بە 
و  هەیە  هونەریمدا  ژیانی  لە  بەرینی  پانتاییەکی 
هەمیشە لە زه ینی ئەو گشت ساڵەدا بە زیندوویی 
جوان  شتی  زۆر  لە  ماوەتەوە،  گەشاوەیی  و 
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پرۆڤەی  ڕۆژانی  دەیبینمەوە،  هەستبزوێندا  و 
شانۆیی و لە گەشتە هونەرییەکان و لە ئێوارانی 
کەڵکەڵەی  کە  ماندووبوونانەی،  ئەو  دوایی 
و  دەبەخشێ  پێمان  هونەر  لەسەر  سووربوونی 
یادەوەریی سەردەمی شەوان، کە جگە لە باسی 
هەمەجۆر  و  خۆش  قسەی  سیاسەت،  و  هونەر 
ئەو  زۆربەی  تەمەنەمان،  ئەو  خواسی  و  باس 
شەوگارانەمان بە هاوەڵیی کاکە عوسمان و کاکە 
و  بچکۆل  حەمە  ئازاد  کاکە  و  ئەحمەد  مستەفا 
خوالێخۆشبوو کاکە کەمال سابیر و کاکە شەماڵ 
شێخ جەمال ئەبردە سەر. پەیتاپەیتا کاکە چێوار 
قاقالێدانیان  به   و  دەکرد  تەنزئامێزەکانی  قسە 

یانەکەی دەهەژاند.
هەر لە دوو توێی یادەوەرییەکانمدا لەگەڵ کاکە 
چێوار، ئەوە بوو پاش نەمان لە تیپی پێشڕەو، چەند 
ساڵێکی بەسەردا ڕابوردبوو، دەمەوعەسرێک لە 
ماڵی خۆمانەوە لە )تووی مەلیک( بە شەقامەکەدا 
بارەگای  بەر  گەیشتمە  کاتێ  خوارێ،  ئەهاتمە 
بە  و  بوو  ژێرزەمینەدا  لەو  کە  پێشڕەو،  تیپی 
شانۆی گیرفانئاسا یان گچکە شانۆیان کردبوو، 
گەرمی  مەیلێکی  لەپڕا  بم،  ئاگادار  ئەوەی  بەبێ 
بەسەر  خوارێ،  چوومە  کاتێ  کرد.  سەردانیانم 
چێوار  کاکە  چووم،  هەڵبژاردندا  کۆبوونەوەی 
پێشوازیی  پەرۆشەوە  بە  بوو،  دەستەومالنم 
ئەوا  لێکردم:  بە دەنگی بەرز تکای  لێکردم و 
خۆتە،  تیپەی  ئەو  هەر  ئێرە  ناردی،  خوا 
بە  ئێستاش  بوویت،  دامەزرێنەری  کە 

سەرۆک هەڵتدەبژێرینەوە.
عوسمان،  کاکە  سوپاس  زۆر   -
پیرۆزبایتان لێئەکەم لە خوام داوایە 

هەر سەرکەوتوو بن.
بەهێزی  کۆڵەکەی  چێوار  کاکە 
لە  هەمیشە  تیپەکەبوو،  ڕاگری 
چاکتردا  بەرهەمی  پێشکەشکردنی  هەوڵی 
بوو،  ماندوونەناس  هونەرمەندێکی  بوو، 
خوالێخۆشبووە  ئازیزە  ئەو  یادی  کاتێ  دەبێ 

بکەین، الیەنی هەست و سۆزی بەهێز و پتەوی 
ئەوەبوو  نەنێن،  وەالوە  نەتەوەپەرستییەکەی 
پیشی  هێندە  نەهامەتیدا،  ڕۆژانه ی  لەو  زۆر  له  
پێوەی  دڵی  ئەبردەوە، سینە و  لە حەسرەتی  پڕ 
بەهێزی  تووشی جۆرە هیستریایەکی  ئەتالیەوە، 
بەردەرکی  لە  جارێ  چەند  بوو  ئەوە  ئەکرد، 
سەرای چەقی شاردا سینەی دائەدڕێ و بە دەنگی 
بەرز هێرشی ئەکردە سەر ڕژێم و داخی دڵی پێ 
ئەڵێم:  ڕستەیەدا  چەند  ئەم  کۆتایی  لە  ئەڕشتن. 
لە  تاڤگەیەک بوو  براکەم؛ کاکە عوسمان چێوار؛ 

هەست و هونەر و هۆشیاری، یادی بەخێر.



دیدێكی خێرا بۆ الیه نی كه می كاریگه ریی عوسمان چێوار له سه ر یاده وه ریی 
بزووتنه وه ی شانۆیی كورد

دڵشاد مسته فا -بریتانیا
به ر له وه ی ئه و قۆناغه  بێته  گۆڕێ، كه  له  ئه ده بیاتی ڕه خنه یی سه ده ی ڕابردوو و به تایبه تیش له  هه شتاكانیدا به  
قۆناغی زێڕینی بزووتنه وه ی شانۆیی كوردستان ناو ده برێت )كه  تا ئێستا ئه و دیبه یته  یه كالیی نه بووه ته وه (، 
كۆمه ڵێك فاكته ری سه ره كی هه بوون بۆ ڕسكانی ئه و فینۆمینه  و دواتریش به رده وامبوونی. هاتنه كایه ی 
كۆكردنه وه یان  بۆ  تیپێكی شانۆیی  دامه زراندنی  و  جیاوازه وه   هه ناسه یه كی  به   جیاواز  توانای  كۆمه ڵێك 

یه كێكه  له و فاكته رانه ی ناكرێت نادیده  بگیرێت.
تیپی پێشڕه وی شانۆی كوردی، كه  واتای ناوه كه ی له  كاره كانیدا به رجه سته  ده كات، ئه و كۆمه ڵه  هاوڕێیه ی 

چێوار و 
ئه زموون
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پێكڕا  و  ده كاته وه   كۆیان  جیاوازبوون  خه ونی 
ده ربازبوون  به رده بازی  بكه نه   شانۆ  ده یانه وێت 
ئازاری  له   شۆڕش  هه ره سی  كه   ئه وقه ی  له و 

ساڵی ١٩٧٥دا كردبوویه  دیفاكتۆ.
نێو  زه قوزۆپه ی  دیارده   ئه و  شۆڕش  نسكۆی 
مێژووی ئێمه،  كه  له  ده ره وه ی كایه  سیاسییه كان 
كه مترین  و  كراوه   له سه ر  قسه ی  كه مترین 
و  سایكۆلۆژی  لێكه وته   له مه ڕ  توێژینه وه  
كاریگه ریی  دراوه ،  ئه نجام  سۆسیۆلۆژییه كانی 
ژیانی  جومگه كانی  ته واوی  له سه ر  گه وره ی 
ساته وه ختی  له   هێشت.  جێ  كوردی  كۆمه ڵی 
خۆیدا وه ك كاره ساتێكی مه زن ده هاته  پێشچاو، 
نه ده كرا.  كه  زه ینی خۆڕسكی كوردی بۆی وێنا 
ویژدانی  له   گه وره ی  ده روونیی  شۆكێكی  بۆیه  

تاكی كوردیدا دروست كرد.
ئه و دۆخه  ده بوو له  نێوه نده  ئه ده بی و هونه ری 
ڕوونتر  شێوه یه كی  به   ڕوناكبییرییه كاندا  و 
و  نووسه ر  ژماره یه ك  بۆیه   ببێت.  به رجه سته  
هونه رمه ند ئه و ئه ركه یان له  ئه ستۆ گرت و بوونه  
ئه و  هێنانه گۆی  كاری  كاروانه ی  ئه و  پێشڕه وی 

بێده نگییه یه ، كه  دنیای كوردی داپۆشیووه .
كه   پێشڕه و،  تیپی شانۆی  هونه ریدا  نێوه ندی  له  
هه وڵه كانی  شۆڕشه ،  قۆناغی  له دایكبووی  خۆی 
ده ست پێكرد و جارێكی دی له  ڕێی نمایشی شانۆوه  
كه وته  زیندووكردنه وه ی گیانی ژیاندۆستی و 
بوون،  دڵنیا  له وه   گروپه   ئه و  به رخودان. 
به   پێو یستی  كه  تاكی كۆمه ڵی كوردی 
جۆرێكی تر له  هۆشیارییه  تا كۆمه كی 
فشاره   به ره نگاربوونه وه ی  له   بكات 
ده روونییه كانی و دواتر  ده ربازبوون 
له و دۆخی نائومێدییه ی باڵی به سه ر 

پانتایی گشتیدا كێشابوو.
ڕستێك  هاوڕێیانه   ئه و  هه ڵبه ته  
كه سی شاره زا و ڕوناكبییر بوون، كه  پێكڕا 
سه رده می  هۆشیاری  كه سانی  نموونه ی 
خۆیان بوون )ئه حمه د ساالر، دڵشاد مه ریوانی، 

مسته فا  چێوار،  عوسمان  هه ره س،  حه مه ڕه شید 
تر بوون.  ئه حمه د، ڕه ئوف حه سه ن( و چه ندانی 
بانگهێشتنه وه ی  دووباره   بۆ  كاریان  ئه وان 
هونه ر  سه رخوانی  بۆ  ده كرد  كوردی  وه رگری 
ئه و  بنیاتنانه وه ی  به هێزی  كه ره سته یه كی  وه ك 
ناخه  كه وتووه ی نسكۆی شۆڕش بۆ تاكی كوردی 

به رهه می هێنا.
به   هۆشیار،  شانۆكارێكی  گروپه دا  ئه و  نێو  له  
هونه ره   ئه و  گرنگیی  له   ئاگادار  كه ره سته كانی، 
له گه ڵ  جیاواز  مامه ڵه كردنێكی  فاكته ری  وه ك 
ناوكی  وه ك  كۆمه اڵیه تیدا،  و  سیاسی  ڕه وشی 

پرشنگدار هێدی هێدی له  ئاسۆوه  ده ركه وت.
)عوسمان چێوار( ئه كته ر و ده رهێنه ر و وه رگێڕ 
له   وردبین  به سه لیقه ،  و  وریا  ئاماده كارێكی  و 
كه شی  خوڵقاندنی  له   زانا  و  ده ق  هه ڵبژاردنی 

نمایش و مامه ڵه  له گه ڵ ئه كته ر و پانتایی. 
ئه و هونه رمه نده   به رده وام دۆخی ژیانی ڕۆژانه ی 
بوو  ئه وه دا  هه وڵی  له   و  ده خوێنده وه   خه ڵكی 
كه   ڕاپه ڕێنێت،  كۆمه اڵیه تییه ی  ئه ركه   ئه و  شانۆ 
له  ئه زموونی شانۆكانی تری دنیا و له  ده ره وه ی 
هه ڵبه ته   ده یكات.  ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  بازنه ی 
هه ناسه ی  به   دییش  ئه وانی  چێوار،  شانبه شانی 
درێژ و ئارامییه وه  به شداریی ئه و پرۆسه یه ن و 
ماندووبوونی ئه وانیش شایسته ی لێوردبوونه وه یه ، 
و  توانا  هێنانه گۆی  نووسینه   ئه م  ئه ركی  به اڵم 
شانۆییه كه ی  بزووتنه وه   نێو  له   چێواره   پێگه ی 
ناوازه ،  ئه زموو نی  له  هه ندێك  كورددا و ڕوانینه  
به   بكه نه وه .  جیا  دی  له وانی  چێوار  ده توانن  كه  
تایبه تمه ندیی  ئه زموونانه ی  ئه و  دی،  مانایه كی 

چێوار وه ك ده رهێنه رێكی هۆشیار ده سه لمێنن.

چێواروكوردبوون
ته سكه   مانا  ئه و  هه ر  كوردبوون  چێوار  بۆ 
ناگرێته وه ، كه  سیاسه ت پێی ده به خشێ، هه رچه نده  
ئه و  به ڵكو  نه كردووه ،  درێغی  دۆخه شدا  له و 
دنیایه كی تر به و دیده ی خۆی ئاوه دان ده كاته وه .

شانۆگەری دەردەمەی ١٩٧١
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كه ره سته ی  وه ك  كوردبوونه وه یه   به  شوێن  ئه و 
به رهه م و دواتر هه وڵی بنیاتنانی گوتارێكی كوردانه  
چێوار  گه ڕ.  ده خاته   هونه ره كه ی خۆیه وه   له  ڕێی 
ده كات  ئه زموون  تردا  فۆرمێكی  له   كوردبوون 
ببێته   ده توانێ  كه   فاكته ره وه یه،   ئه و  شوێن  به   و 

پاڵپشتێكی به هێز بۆ هه وڵه كانی.
هه رچه نده  به ر له  ئه زموونه كانی چێواریش شانۆی 
ناكام  سمكۆ  ده قه كانی  له گه ڵ  مامه ڵه یان  پێشڕه و 
كردووه ، وه لێ چێوار ستایڵێكی تر له  كاركردن به و 
له   چێوار  مامه ڵه ی  وردترین  ده دۆزێته وه .  تێزانه  

ئه زموونی )گوڵعومه ر( دا به رجه سته  ده بێت.
زنجیره یه ك  به   سلێمانی  سیاسیی  مێژووی  ناكام 
نێویاندا  له   و  ده دات  گرێ  مێژووییه وه   ڕووداوی 
ده كاته   كورد  به رخودانی  و  ئازایه تی  چیرۆكی 
مێژووییه   قۆناغه   ئه و  وێناكردنی  له   به شێك 
جیاوازانه . چێوار دێت و له  كه شێكی ته واو دروستدا 
به رهه می دێنێ. دروستكردنی پانتاییه كی گونجاو و 
خوڵقاندنی ئه تمۆسفیرێكی ته واو ته با له گه ڵ ئه وه ی 
له  ده قه كه دا هاتووه  به  زیادكردنی كاراكته رێكی دی، 
كه  به رده وام له  پشت هه موو ئه و ڕووداوانه وه  كار 
ده كات و ئه و ته ونی هه موو ئه و كێشانه  ده چنێ و 
ملمالنێكان ده خوڵقێنێ و كه ی بخوازێت، كۆتاییان 
پێدێنێت. هه ڵبه ته  ئاماژه كانی نمایش به  گه ڕانه وه  بۆ 
ئه و سه رده مه  مێژووییه ی لێی ده دوێت، به  سانایی 
مێجه رسۆنی  كه   پێده ناسێنێت،  كاراكته ره مان  ئه و 
هه موو  له   به رپرسه   ئه و  و  بریتانیایه   نوێنه ری 
وه ك  ڕووداوه كان  ته واوی  و  ده گوزه رێ  ئه وه ی 
ده كێشێ.  بۆ  پالنیان  ئه و  كه   ده ده ن،  ڕوو  ئه وه  
كورد  جێگیری  بڕوایه كی  ئه وه   له مێژه   هه ڵبه ته  
بووه ، كه  نه ته وه یه كه  قوربانیی ده ستی ئه و پالنه یه ، 
یارییه   له  ده ره وه ی ناوچه كه  بۆ به ڕێوه بردنی  كه  
ئه مڕۆش  تا  داده نرێت.  ناوچه كه   سیاسییه كانی 
به   كوردی  تاكی  كه   ڕاسته،   گریمانه یه   ئه و 
هه موو  و  شرۆڤه كار  و  بیریار  و  سیاسه تمه دار 
چییه   سبه ینێ  چاره نووسی  نازانن  تره وه   ئه وانی 
و هه موو چاوه ڕوانی پالنه كه ن، كه  ئه و كاراكته ره  

له   تاڵه ی  حه قیقه ته   ئه و  چێوار  چنینێتی.  خه ریكی 
گوڵعومه ردا به یان كرد. ئیدی كۆده كانی نمایش كه  
به و باكگراونده  به راورد ده كرانه وه ، ساناتر له  الی 

وه رگر  ڕاڤه  ده كران.
چێوار، به  پێچه وانه ی زۆرێك له  ده رهێنه ران، له گه ڵ 
پڕ  و  ساده   ڕایهێناین...  كاركردن  له   تر  جۆرێكی 
واتا، ده شێت ئه و  دۆخه  به  زاراوه ی )سهل الممتنع( 
ناو به رین.. ئه وه ی ئه و ده یخوڵقێنێ، سانایه ، به اڵم 
ساویلكه  نییه ، ساده یه  به اڵم سووك و به رده ست 
نییه . بینه ر ده توانێ به  ساده یی خۆیه وه  شتێك له  
په یامه كه  وه ربگرێت، به اڵم، نالی وته نی، هه ركه سێ 
ئه و  ئه وه   ده كات.  مه عنا  تالبی  خۆی  نه بێ  نادان 
سااڵنێكی  و  ده یكێشێ  چێوار  كه   ستراتیجه یه ، 
زۆری كاركردنی تا دواكاری له  )ئه حه ی كڕنوو(دا 

له سه ری به رده وام بوو.
با كگراونده   له   جگه   )گوڵعومه ر(  هه ڵبه ته  
سیاسییه كه ی، كارێكی ناوازه ش بوو له سه ر دۆخی 
و  ڕۆژگاری خۆی  كوردیی  كۆمه ڵی  كۆمه اڵیه تیی 
به  شێوه یه كی  كێشانه شی  و  ملمالنێ  ئه و  هه موو 
و  كات  هه ڵبژاردنی  كردبوو.  به رجه سته   دروست 
شوێنی نمایش  به رده وام به شێكی ترن له  زه ینی 

پێشڕه و  شانۆی  دۆخه دا  له و  ڕاسته   چێوار. 
بۆ خۆیان شانۆیه كیان دروست كردوو، ئیدی 
پێویستیان به  شوێنی تر نه ما بۆ كاره كانیان، 

وه لێ ئه و شوێنه  كه  له  ژێرزه مینێكدایه،  هێنده ی تر 
له  ڕاژه ی ئه و هه ڵكۆڵینه ی ڕابردوودا بوو، بۆیه  له  
هه موو دۆخه كاندا ئه و ده توانێ ڕێچكه  دروست و 

پڕ ماناكان بۆ به رهه مه كانی هه ڵبژێرێت.
له   تره   یه كێكی  كڕنوو(  )ئه حه ی  ئه زموونی 
پۆلێنه دا.  جۆره   له و  چێوار  ناوازه كانی  ئه زموونه  
ئه م جاره یان كه ره سته ی به رهه م كۆكراوه ی هه وڵ 
و ماندووبوونی خودی چێواره . ئه و به  نێو مێژووی 
سلێمانیدا ده چێته وه  و له وێوه  خه ونی كاراكته رێك 
زیندوو ده كاته وه ، كه  به  یه كێك له  پایه  گرنگه كانی 
سه ره تاكانی ئاشنابوونی شار به  هونه ری نمایش 

داده نرێت.
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ئه حه ی كڕنوو، ئه و پیاوه ی خه ونی پاڵه وانبوون 
به ره و  خۆی  سه رده می  كیشۆتی  دۆن  وه ك 
گیانبازی ده یبات؛ ئه و كه  له  ژیانی ئاسایی خۆیدا 
ناتوانێ پاڵه وانێكی نه ته وه یی بێت، ده خوازێت له  
ڕێی نمایشه وه  ببێته  پاڵه وان. بۆیه  بۆ هێنانه دیی 
پاڵه وانه   سیس(،  )عه وله   كاراكته ری  خه ونه   ئه و 
ئه یلولی  شه شی  ڕووداوه كانی  قوربانییه كه ی 
١٩٣٠، نمایش ده كات و ده یه وێت له ڕێی ئه وه وه  
هه ڵبه ته   خۆی.  به  ژیانی  بدات  تر  مانایه كی 
خه ونی  له   جگه   كرده یه   ئه و  له سه ر  قسه كردن 
پاڵه وانبوون، قسه كردنه  له  حه قیقه تێكی تاڵی نێو 
كۆمه ڵی كوردییش، كه  پێگه ی هونه رمه ند له  نێویدا 
له و ئاسته دا نییه،  كه  وه ك نموونه  ته ماشا بكرێت. 
پێگه  شایسته یه   ئه و  دانی  بۆ  ده بێت  ناچار  بۆیه  

خۆی بكاته  پاڵه وانێكی قوربانی.
شه یدای  ئێسك  سه ر  تا  ئه وه ی  له گه ڵ  چێوار 
ناهێڵێ،  جێی  ڕه خنه ش  بێ  وه لێ  كوردبوونه ، 
چونكه  ئه و كاریگه ریی هونه ره كه ی له  ڕۆژگاری 
خۆیدا ده زانێ و ته واو له وه ش به ئاگایه  كه  ئه گه ر 
به كار  خه ڵك  له  ڕاژه ی  دروسته كه ی  شێوه   به  
له   ببێته  ئامرازێكی ترسناك و  نه هێنرێت، ڕه نگه  
دژی به كار بێته وه . بۆیه  ده ستبردن بۆ وروژاندنی 
مانا  له و  كورتكردنه وه ی  و  پاڵه وان  چه مكی 
تراجیدییه دا جارێكی دی ئه وه مان به  بیر دێنێته وه ، 
كه  به شی زۆری كورد خه ونی به  پاڵه وانبوونی 
هه میشه   بۆیه   ده بینێت.  قوربانیداندا  له  
سه رقاڵی  دنیادا  ته واوی  له  به رده م 
نمایشی برینه كانمانین و هۆشیاریمان 
به  برین هۆشیاریی قوربانییه كه ، كه  

خه ون به  پاڵه وانبوونه وه  ده بینێت.
پێدا  نمایشی  ئه تمۆسفیره ی  ئه و 
دی  جارێكی  هه وڵی  ده بات، 
ڕێی  له   ئێستایه   به ئاگاهێنانه وه ی 
ئه وه   ڕابردووه وه .  یاده وریی  بزواندنی 
جۆرێكی تر له  هۆشیارییه ، كه  تۆ بتوانی له  
ئێستا  ڕابردووه وه   چیرۆكه كانی  نمایشی  ڕێی 

بهێنیته  گۆ، ئه و پرۆسێسه ی كه م كه س ده توانێ 
كاركردن  ته واو  هه ڵبه ته   بێت.  تێیدا سه ركه وتوو 
)پیته ر  مانایه ی  به و  دۆكیومنتیدا  له  شانۆی  نییه  
جۆرێكی  به ڵكو  كردووه ،  له سه ر  كاری  ڤایس( 
دواتر  و  خۆیدا  ناو  له   مێژوو  له   ڕوانینه   تر 
بانگهێشتكردنێتی بۆ ئێستا. ئه و ڕابردوو دادگایی 
ناكات  هێنده ی ئه وه ی وه ك فاكته ری خوێندنه وه ی 
نمایش  ئێستا  ئه و  لێده بینێت،  سوودی  ئێستا 
ناكات هێنده ی ئه وه ی وه ك خوێنراوه یه ك له  ڕێی 

ڕابردووه وه  مامه ڵه ی له گه ڵ ده كات.
به خشینی  بۆ  كۆمیدیا  بۆ  په نابردن  هه ڵبه ت 
له و  تره   یه كێكی  نمایش  به   تر  ئه تمۆسفیرێكی 
ستراتیجانه ی چێوار زۆر دروست و هۆشیارانه  
مامه ڵه ی له گه ڵ ده كات و كه م ده رهێنه ر له  مێژووی 
په ی  توانیویانه   كورددا  شانۆییه كه ی  بزووتنه وه  

پێبه رن.  

چێواروعهزیزنهسین
به   نه سین،  عه زیز  تورك،  گه وره ی  نووسه ری 
یه كێك له  دیارترین نووسه رانی قۆناغی حه فتاكان 
ئه و،  ده ناسرێ.  ڕابردوو  سه ده ی  هه شتاكانی  و 
وه ك خۆی ده ڵێ، به رده وام له  هه وڵی ئه وه دا بوو 
سه رلێوی  بۆ  خه نده   بكاته   خۆی  فرمێسكه كانی 
ناوه ڕاستدا  خۆرهه اڵتی  له   نه سین  خوێنه رانی. 
یه كێكه  له  ڕێبه رانی كۆمیدیای ڕه ش. ئه و ستایڵه ی 
له   ده ربازبوون  له پێناو  خۆرهه اڵت  نووسه رانی 
و  ده برد  بۆ  په نایان   سانسۆر  مقه ستی  و  چاو 
ئه و ستایڵه وه  ده یانتوانی كه موكورتی و  له  ڕێی 
قه یرانه كان، ڕه وشی ناله باری سیاسی و ئابووری 

و كۆمه اڵیه تی پیشان بده ن.
الی  برده   چێواری  فاكته رانه ش  ئه و  هه مان 
نه سین. چێوار له  )مرۆڤ و شاره كه ی(دا له  ڕێی 
كۆمیدیاوه  و به  ناوی قسه كردن له سه ر كۆمه ڵگه ی 
نه سینی تورك له و هه موو نه هامه تییه  ده دوا، كه  
پێیدا  گشتی  به   عێراق  سه رده مه ی  ئه و  كۆمه ڵی 
تێپه ڕ ده بوون. ئه و له و ئازار و برینانه  ده دوا، كه  
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نه ده كرا هه روا المسه الیی لێیان بڕوانێ و هیچیان 
ده رباره  نه ڵێت. بۆیه  باشترین ده رباز په نابردنه  به ر 
كۆمیدیا و قسه كردنه  به  ناوی كۆمه ڵگه ی )ئه و(ه وه ، 
ئه وی تورك یان هه ر كۆمه ڵێكی تر. چێوار له  ڕێی 
له گه ڵ  مامه ڵه كردن  سانای  ستایڵێكی  به كاربردنی 
هۆشیارانه   مامه ڵه كردنێكی  و  پانتایی  و  دیكۆر 
خێرای  گۆڕینی  بۆ  ساده   كه ره سته ی  هه ندێك  به  
شاره زای  ده رهێنه رێكی  سه لیقه ی  دیمه نه كان، 
بینه ری  ده یزانی  ئه و  پێده گه یاندین.  سانایی  به  
ئاكامه كان  خێرایی  به   ده یه وێت  و  بێئارامه   كورد 
پێكه وه   ئاماده كاری ده قدا  له گه ڵ  بۆیه   وه ربگرێت، 
ڕیتمی خێرای ڕووداو و گۆڕینی دیمه نه كان له  كاتی 
گونجاو و ته واوكردنی هه ر چیرۆكێك له  دیمه نێكدا 
یان النی كه م به خشینی ئاكامێكی ڕازیكه ر به  زوویی 
خۆی  ڕۆژگاری  سه ركه وتووی  ته كنیكێكی  وه ك 
سوودێكی  ئه وه دا  له گه ڵ  هاوكات  ده برد.  به كار 
زیره كانه ی له  ته كنیكه كانی شانۆی داستانی بینیبوو، 
به تایبه ت مه سه له ی البردنی دیواری چواره م  بۆ 
ته نانه ت  و  نمایش  كه شی  به   بینه ر  تێكه اڵوكردنی 
و  بینه ران  ناو  بۆ  دیمه ن  هه ندێك  گواستنه وه ی 
ئه كته ره كان   به   بینه ر  ڕاسته وخۆی  به ركه وتنی 

ڕۆژگاره دا  له و  بوو  باو  كرده یه كی  }ئه وه  
ته كنیكه ی  ئه و  په یڕه وكردنی  مه به ستی  به  
دیارده یه   ئه و  هه رچه نده   داستانی،  شانۆی 

ده رفه تی  لێره دا  به اڵم  هه ڵده گرێ،  زیاتر  قسه ی 
ئه وه  نییه  و گه ر ته مه ن ڕێ بدات، بۆ نووسینێكی 
ته كنیكه   جۆره   ئه و  بۆ  په نابردن  به   چێوار  تر{.  
ئاماژه یه ك به ره و زه ینی وه رگر ده نێرێت و ده ڵێت 
هه رچه نده  ئه وه ی ڕوو ده دات باس، له  توركیاكه ی 
نه سین ده كات، به اڵم له  ڕاستیدا باسی ئێره  و ئێستا 
گێڕانه وه ی  له   به شداری  تۆش  ئه وه تا  و  ده كه ین 
پاسه یت،  ئه و  نه فه ری  تۆش  ئه وه تا  چیرۆكه كاندا، 
ناگاته   ته گه ره    بێ  نه سیندا  چیرۆكه كه ی  له  كه  
جێی خۆی. له  دیمه نه كانی تریشدا ئه وه تا كه سێك 
به شداری  و  هه ڵده ستێ  تۆدا  په نا  له   )ئه كته رێك( 
ده ده ین،  ده رفه تی تۆش  ده كات و  گفتۆگۆكاندا  له  
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هه ڵوێستت  و  بكه یت  بته وێت، قسه ی خۆت  گه ر 
له سه ر ڕووداوه كان هه بێت. {جێی خۆیه تی ئاماژه  
به وه  بكه ین كه  له  ڕۆژێكی نمایشی ئه و شانۆییه دا 
سه رچاوه ی  نمایشه وه   هۆڵی  له   خۆپیشاندانێك 
له   پارێزگاری  بۆ  به اڵم  كێشا،  درێژه ی  و  گرت 
به   ڕێڕه وه كه یان  كاره كه  خه ڵكه كه   گیانی ستافی 
زوو یی گۆڕی و سه رچاوه  سه ره كییه كه یان وێڵ 

كرد{.
هه ڵبژاردنی  له   وریایه   گه لێك  چێوار  كه واته  
نه سیندا و دواتر ئه و هه نگاوه ش له  تیپی پێشڕه ودا 
به رهه مه كانی  له   دی  یه كێكی  و  ده بێت  درێژه ی 
و  ده كه ن  نمایش  تۆڕۆس(  )دڕنده ی  نه سین 
په یامی نوێ له  ڕێی ئه و نمایشه شه وه  ئاڕاسته ی 
ڕۆژگاره كه  و دۆخی كۆمه اڵیه تی و سیاسیی ئه و 

سه رده مه  ده كه ن.

هێنانهگۆیگوتاریجیاواز
له و گۆشانه دا  ته نها  كاروانه   ئه و  ڕێره وی  ئیدی 
دنیای  به ره و  به ڵكو  نزیكی خۆین،  كه   ناوه ستێ، 
خۆی  گه شتی  و  ده هاوێ  په ل  تریش  ئه وانی 
ڕێوه   به ده م  بڕوانێ،  و  ناوه ستێ  ئه و  ده كات. 
ته واوی  ده یه وێت  و  ده گه ڕێت  فاكته ره كانی  بۆ 
له   كه   بن،  گوتاره دا  ئه و  ڕاژه ی  له  تواناكانی 
ده ستی  جیاوازبوون  مه به ستی  به   سه ره تاوه  

پێكرد.
میلله تانی  ده قی  له   كاركردنی  به   چێوار 
چه وسانه وه   وێنه ی  بۆ  تردا  به رده وام 
بخاته   وه رگر  ده یه وێت  و  ده گه ڕێ 
پرسیار.  و  به راورد  دۆخی  به رده م 
سه ده ی  هه شتاكانی  له   هه ڵبه ته  
به  الیه ك  سانسۆر  ڕابردوودا 
به  الیه ك  هاوشێوه بوونیش  و 
زۆر  به ره و  كوردیان  ده رهێنه رانی 
ئێرالندای  له   ئیدی  بردووه ،  دنیا  گۆشه ی 
زامدار به  ده ستی بریتانیاوه  بۆ فه له ستین و 
چێوار  ئه وه تا   التیین.   ئه مریكای  و  ئه فریكا 

1902- هیوز  )النگستن  به رخۆر(ی  )مێوژی  له  
جۆرێكی  Langston Hughes(دا   1967
دۆخی  ده كات،  به رجه سته   چه وسانه وه   له   تر 
سیاسه تی  كه   ده كات،  نمایش  ڕه شپێستانه   ئه و 
قبوڵیان  ناتوانێ  ڕه یسیزم  دیدی  و  ئاپارتاید 
بكات و ده یه وێت فڕێیان بداته  ئه ودیو دنیابینیی 
ڕۆژگاره دا  ئه و  ئه مریكای  له   هیوز  خۆیه وه . 
وه ك ڕه شپێستێك داكۆكی له  مافی ژیان ده كات. 
له   جیاوازییان  له سه ر  مرۆڤه كان  كاته ی  ئه و 
بۆ  كه ره سته ن  و  ناكرێن  قبوڵ  و جۆردا  ڕه گه ز 
چه وسانه وه ، به اڵم خۆڕاگرییان له  به رده م هه موو 
ئه و دژایه تیكردنه دا ئاكام سه ركه وتوویان ده كات. 
چێوار ئه و دۆخه  به  دۆخی كوردبوون له  عێراقی 
له و  به تایبه ت  ده كات،  به راورد  سه رده مه   ئه و 
دۆخه ی سه رده می  ئه نفال. ئه و سه رده مه ی ته نها 
كوردبوون به س بوو بۆ ئه وه ی ببیته  كه ره سته ی 
ئه و  هه ڵبه ته   ببرێیت.  له ناو  و  چه وساندنه وه  
خۆی  له گه ڵ  پرسیار  دنیایه ك  خۆی  دۆخه  
دێنێت، وه لێ ئه وه ی چێوار ده یكات، جارێكی دی 
له  چوارده وری  له وه ی  به ئاگاهێنانه وه ی وه رگره  
بۆ  كار  كه   ده رهێنه رێك  وه ك  ئه و  ده گوزه رێت. 
به رده وام  و  ده كات  ڕه فتار  ده كات،  وه رگره كه ی 
وه رگر ده خاته  به رده م به رپرسیارێتی. وه رگرێكی 
ده وێت هۆشیار به  زه ینی خۆی و ئه و ژێواره ی 
تێیدایه ، كه سێك بتوانێ ئاماژه كان له  نێو نمایشدا 
بخوێنێته وه . به  دڵنیاییه وه  ئه و وه رگری ساده شی 
كۆمیدیاوه   ڕێی  له  و  نه كردووه   فه رامۆش 
له گه ڵ  چۆن  وه ك  ده كات،  ڕازیی  سانایی  به  
وه رگره  تایبه ته كانیدا له سه ر ئه و په یمانه ی خۆی 
به رده وامه،  كه  له  سه ره تاوه  ده ستی پێكردووه  و 

تا دواساتی ژیانیشی ده ستبه رداری نه بوو.

پایان
هه ڵبه ته  قسه كردن له سه ر ئه زموونی شانۆكارێكی 
هه بوونی  به بێ  چێوار   وه ك  به رهه می  پڕ 
به وه ی  پێداچوونه وه   بۆ  ده وڵه مه ند  ئه رشیفێكی 
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ڕووی داوه ، گه لێك زه حمه ته ، چونكه  بۆ نووسینێك 
حه قیقه ت  و  دروستی  كه می  الیه  نی  بیه وێت  كه  
و  پێویسته   پێداچوونه وه یه   ئه و  بگرێت،  له خۆ 
ببه ستین.  یاده وه ریی  به   پشت  ته نها  به   ناكرێت 
به اڵم ئه و ئه رشیفه  له  كوێیه ؟ كورد كه ی ده توانێ 
كه   هه بێت،  ئه لیكترۆنی  ده وڵه مه ندی  ئه رشیفێكی 
خۆیدا  ساتی  و  له  كات  ویستی،  توێژه رێك  هه ر 
دووره واڵت  منی  بۆ  هه ڵبه ت  بگات.  پێی  ده ستی 
خۆشم  تایبه ته كه ی  ئه رشیفه   به   ده ستگه یشتن 
ناچێته   نووسینه   ئه م  بۆیه   بوو.  زه حمه ت  گه لێك 
قاڵبی توێژینه وه یه كی ئه كادیمییه وه ، چونكه  به  ته نها 
پشت به  یاده وه ری ده به ستێت. به  هیوام ڕۆژێك، 
هه موو  له و  دامه زراوه یه ك  ده زگایه ك،  كه سێك، 
دامه زراوه  زۆروزه وه نده ی به  ناوی ڕوناكبیرییه وه  
ئه رشیفه   ئه و  پرۆژه ی  له   بیر  كراونه ته وه ، 
به   هه مووان  به رهه می  تا  بكه نه وه   ئه له كترۆنییه  
و  بن  به رده ست  له وێدا  پێشڕه ویشه وه   چێواری 

كۆمه كی نووسیینه كانی ئایینده مان بكه ن.

شانۆگەری اللۆ ڤانیا



ئەنوەر قادر ڕەشید
کاتێک دەتەوێ دەربارەی شانۆکارێکی کورد بنووسی 
و هەوڵ دەده یت هەمەالیەنە باسی لێوە بکەیت، ناچار 
دەبیت بۆ ئەوەی باس لە دید و الیەنی مەعریفی و 
ئیستاتیکی و تەکنیکیی کارکردنی لە بەرهەمەکانیدا 
بکەیت، پەنا بەریت بۆ زەین و یادەوەرییەکانی خۆت 
ئەوەندەی  الیەنەش  ئەو  و  هونەرمەندە  ئەو  لەگەڵ 
بە الی کارەکتەری خۆیدا دەتبا، ناتوانیت بە هەمان 
ئەوەش  بکەیت،  بەرهەمەکانی  لە  باس  قەبارە 
دەگەڕێتەوە بۆ هەژاریی ئەرشیفکردنی زانستییانەی 

هونەرمەندی گەورەی خێرنەدیوو 
)عوسمان چێوار(ی ڕەوانشاد
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مێژووی بزووتنەوەی شانۆییمان.
ڤیدیۆیی  تۆمارکردنی  بە  جار  هەندێك  ڕەنگە 
شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  بتوانین  بەرهەمێک 
و  بنووسین  دەربارەی  بێ،  ڕووکەشیش  ئەگەر 
ڕه چاوکردنی  لەگەڵ  بکەین،  لەسەر  شرۆڤەی 
داهێنانی  و  تەکنیکی  الیەنی  لە  بەشێک  ئەوەی 
و  کامێرا  چاوی  قوربانیی  ئەبێتە  بەرهەمەکە 

قرتاندنی لە مۆنتاژدا.
هونەرمەندان  دنیا  هەموو  وەک  ئێمەش  ئەگەر 
بکردایە،  ئەرشیف  هونەرمەندانمان  بەرهەمی  و 
ئەوە بە دڵنیاییەوە نەمریی هونەریمان بۆ خودی 
هونەرمەندەکە تۆمار ئەکرد و ئەبوونە مەتریالێکی 
بە  زانستی  توێژینەوەیەکی  هەر  بۆ  ئامادەش 
ڕێبازی  و  میتۆد  ڕوونکردنەوەی  مەبەستی 
کارکردن و پێشخستنی، چونکە هەروا ئاسان نییە 
دەربارەی شانۆکارێکی کارا و داهێنەر بنووسیت، 
کە نە ڕیپۆرتاژێکی هونەریی لەگەڵدا کرابێ و نە 
خۆی دیدی هونەریی نووسیبێتەوە و نە سکریپتی 
بەرهەمە هونەرییەکانیمان لەبەردەستدا بێت، خۆ 
ئەگەر پەنا بۆ یادەوەریی و زەینی خۆت بەری، 
هونەریدا  الیەنی  بەسەر  کەسایەتی  الیەنی  ئەوە 
و  هەست  ئەبێتە  زیاتر  بابەتەکە  و  ئەبێت  زاڵ 
ئەو هونەرمەندە و الیەنە شاراوەکانی  بۆ  سۆز 
بە  ئەوە  نەکرێ،  فەرامۆشیش  ئەگەر  داهێنانی 
کەسایەتییەکی  چجای  ئەبێتەوە،  کاڵ  دڵنیاییەوە 
هونەرمەندی گەورەی وەک مامۆستا عوسمان 
چێواری مامۆستا و نووسەر و وەرگێڕ و 

ئەکتەر و دەرهێنەر.
مرۆڤدۆست  و  مامۆستا  چێواری 
و  پێشمەرگە  و  مەشرەفخۆش  و 
تێکۆشەر و ڕۆشنبیر بووە ئەزموون 
چێواری  دروستبوونی  بنەمای  و 
چاالک و داهێنەر لە بواری ئەدەبی 

و هونەریدا.
ئەکتەرێکی  وەک  ڕەوانشاد  چێواری 
و  )بڕیار  شانۆگەریی  لە  سەرکەوتوو 
ئەنجام ٦٩، سەرینی باداری ٦٩، پێنج کەس لە 
ئوتێلێکدا ٧٠، ئوتومبێلچی ٧٠، چاوی کوردستان 

پیاوخۆران ٧٥،  ٧٤، پردی واڵت ٧٤، ڕەجەب و 
 ،٨٠ ڤانیا  اللۆ   ،٧٨ ئابڵوقە ٧٦، خەج و سیامەند 
گوڵەمێخەک ٨٠، دوکتۆر پاڵمی ٨٢ ...( بەشداریی 
ئامادەکردندا  و  نووسین  بواری  لە  و  کردووە 
شانۆنامەی  و  ڕووناکی(  )پێنووسی  ئۆپه رێتی 
و  )ئابڵوقە  و  هێناوە  بەرهەم  کوڕنو(ی  )ئەحەی 
سەر  وەرگێڕاوەتە  دەریا(ی  مەلی  و  ڤانیا  اللۆ 

زمانی کوردی. 
شانۆییانەی  بەرهەمە  لەو  وردبوونەوەیەک  بە 
ڕوونی  بە  کردوون،  تیا  بەشداری  ئەکتەر  وەک 
نمایش  شانۆییانەی  لێشاوی  لەو  کە  ئەبینین 
کە  کردووە،  تێکستانەدا  لەو  بەشداریی  کراون، 
ئاستبەرزەکاندا  و  هونەری  بەرهەمە  ڕیزی  لە 
بوون و لەگەڵ هەر ئەزموونێکدا زیاتر قاڵ بووە 
و زیرەکانە خۆی پەروەردە کردووە و بەردەوام 
مایەی  بووە  ئەوەش  هەر  و  چووە  پێش  بەرەو 
بەتواناکانی  هەرە  ئەکتەرە  لە  یەکێ  بە  ئەوەی 
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لێهاتووییه وه   بەوپەڕی  بتوانێ  و  بناسرێ  شانۆ 
نمایشی  کە  بکات،  کارەکتەرانە  ئەو  بەرجەستەی 
کردوون و وەک وەرگێڕیش جوانترین دەقە عێراقی 

و بیانییەکان وەربگێڕێتە سەر زمانی کوردی.
هونەریی  کاروانی  لە  چێوار  عوسمان  مامۆستا 
قوتابخانەکان  چاالکیی  نمایشەکانی  لە  خۆیدا 
کۆمەڵی  و  سلێمانی  مۆسیقای  و  نواندن  تیپی  و 
هونەر و وێژەی کوردی و تیپی پێشڕەوی شانۆی 
کوردی کاری کردووە و ئەستێرەی درەوشاوەی 
هەریەکە لەو گروپ و تیپ و کۆمەاڵنە بووە، کە 

کاری لەگەڵ کردوون.
وەک  هونەرمەند  چێواری  عوسمان  وێناکردنی 
لە  نووسەر و ئەکتەر و وەرگێڕ بێ ئەوەی باس 
دیزاینی دیکۆر و دەرهێنانی زیاتر لە پانزە بەرهەمی 
ئەو  توانای  کەمکردنەوەی  ئەبێتە  بکەین،  شانۆیی 
کەڵە هونەرمەندە و تەماویکردنی دیدی هونەری و 
ڕادەی تێگەیشتنی لە هونەر و زانستی شانۆ، بۆیە 
بەسەرکردنەوەی ئەو بەرهەمانە ئەبنە تەواوکەری 

کاراکتەری هونەری چێواری ڕەوانشاد.
بۆ  دەرهێنانی  کاری  بەرهەمانەی  لەو  هەندێک 
کردوون )داسەکەی شاسوار ٧٣، چاوی کوردستان 
٧٤، گورگی بێشە و هەرد ٧٩، زەلکاو ٨١، ڕاستییەکە 
مرد ٨٣، مرۆڤ و شارەکەی ٨٣، دڕندەی تۆرۆس 
 ،١٩٩٢ گوڵەمێخەک   ،٩٠ سالیری  و  مۆزارت   ،٨٧
 ،١٩٩٤ سووتاو  بەهەشتێکی   ،١٩٩٣ عومەر  گوڵ 
مرۆڤ و شارەکەی ١٩٩٥ و ئەحەی کڕنو ١٩٩٥(.

بە  چێواردا  بەرهەمەکانی  جوانەی  پانۆراما  لەم 
شانۆی  لە  شارەزایی  چەند  کە  ئەبینین  ڕوونی 
چۆن  هەبووە،  نەتەوەکەیدا  کولتووری  و  جیهانی 
شێوازێکی  بە  جیهانییەکان  شاکارە  توانیووێتی 
نمایشێکی  بکاتە  تایبەتەوە  ڕیتمێکی  و  هونەری 
مەعریفی  دەالالتە  شیکردنەوەی  بە  و  چێژ  پڕ 
خه سڵەتە  لە  نزیک  و  وابەستە  ئیستاتیکییە  و 
هۆڵەوە  کورسیی  بە  بینەر  مرۆڤایەتییەکانەوە، 

ببەستێتەوە و هزر و هەستی بۆ نمایش ڕاکێشێ.
بەرهەمەکانی  لە  سەرنجڕاکێشە  زۆر  ئەوەی 

شانۆیەی  ئەو  میللییە،  شانۆی  نمایشی  چێواردا، 
میللی  بابەتێکی  ئەکادیمی  شێوازی  جوانترین  بە 
و  وردترین  بە  و  شانۆ  تەختەی  سەر  ئەخاتە 
تۆکمەی  نمایشێکی  میللییەوە  ماتریالی  سادەترین 
ئەکادیمی بە ڕیتمێکی نزیک لە پێکهاتەی کولتووری 
نەتەوەییەوە بەرهەم ئەهێنێ، ڕەنگە دەستەواژەی 
بە شانۆیەکی  هەندێک کەس  میللی( الی  )شانۆی 
ڕووکەشی ناهونەری لە قەڵەم بدرێ و بخرێتە پاڵ 
ئەو بەرهەمە کاڵوکرچانەی بە ناهەق ناوی شانۆی 
شانۆی  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  لکێنراوە،  پێوە  میللییان 
میللی به بەهاترین و بەپێزترین بەرهەمی ئەکادیمیی 
نەستی وەرگرە و  لە خواست و هەست و  نزیک 
زۆربەی  ئەوەیە  ڕاستییەش  ئەو  سەلماندنی  بۆ 
هونەرمەندی  کەڵە  هەردوو  بەرهەمەکانی  زۆری 
قاسم  و  کەڕومی  )عەونی  عێراقی  کۆچکردووی 
و  میللییەوە  شانۆی  خانەی  ئەچنە  محەمەد( 
بینەردا هەڵکەنراون و بە  نمایشەکانیش لە زەینی 
ڕەجەب  پێوەرەش  بەو  هەر  ماونەتەوە.  نەمری 
و  پیاوخۆران و چەخماخە و خەج و سیامەند  و 
شانۆی  نموونەی  بوونەتە  .....تاد،  و  النەوازان 

میللی.
ئەگەر بە دیقەتەوە بڕوانینە نمایشی )ئەحەی 
ئامادەکردن و دەرهێنانی عوسمان  لە  کڕنو( 
چێواری ڕەوانشاد، بە نیازی ڕوونکردنەوەی 

الیەنە درەوشاوەکەی دیدی ئەو کەڵە هونەرمەندە 
بەرهەمهێنانی  لە  فیکری  ڕەوانیی  و  ڕوون  و 
نمایشێکی ناوازەی پڕ چێژدا، ئەبینین لە بەرگێکی 
ئیمڕۆوە  بە  مێژوویی  بابەتی  جوانترین  میللیدا، 
گرێ داوە و لە ڕێی قۆشمەچییەکی وەک کڕنوەوە، 
مێژوویمان  بەرەنگاربوونەوەیەکی  و  بەرخودان 
ئەبەستێتەوە بە قۆناغێکی سەردەمەوە، کە شاکارە 
خودی  ناخی  بۆ  دەیگەڕێننەوە  جیهانییەکان 
بنیادنانەوەی  بۆ  خودەوە  ناساندنی  لە  و  مرۆڤ 
لەو  چێوار  بێگرێ.  تەندروستی  کۆمەڵگەیەکی 
شانۆ  بۆ  خۆی  دیدی  ڕوونی  بە  زۆر  بەرهەمەدا 
ئەخاتە قاڵبی دەربڕینێکی تەواو زانستی و هونەری 
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و تێگەیشتنی لەو هونەرە هەمەالیەنە، بە وێناکردنی 
کاراکتەر و گرێ و پەیوەندیی کاراکتەر و الیەنی 
لە  نزیک  بەرهەمێکی  لە  ئیستاتیکی  و  مەعریفی 
وابەستەی  میللی  ڕیتمێکی  بە  و  وەرگر  خواستی 

کۆمەڵگەی کودەوارییەوە.
تێکستی  خانەی  دەچێتە  کڕنو  ئەحەی  دەقی 
ڕیالیزمیەوە بەپێی ئەو پێناسەیەی ڕیالیزم کە مەرج 
دەرفەتی  و  مەرج  ئەگەر  بەڵکو  دابێ،  نییە ڕووی 
خۆی لە قۆناغێکدا بۆ بڕەخسایە ڕووی ئەدا. بۆیە 
لەو ڕوانگەیەوە ئەتوانین توانای دەربڕینی چێواری 
داهێنەر بخەینە چوارچێوەی نووسینی سیناریۆ بۆ 
سەر شانۆ، هەر لەو بەرهەمەدا بە ڕوونی ئەبینین 
بۆ  خۆی  دیدی  دەقەکە  ئامادەکردنی  کاتی  لە  کە 
هەموو  و  کردووە  ڕەچاو  دەرهێنانیش  شێوازی 
پەیوەندییە  و  مەعریفی  و  جوانناسی  الیەنەکانی 
بە  توانیوویه تی  و  کردووەتەوە  شاراوەکانی شی 
کەڵکوەرگرتن لە وردەکارییەکانی شانۆی جیهانی، 
کاراکتەری تۆکمەی هەمەالیەنە بە زمانێکی ئاسان 
سێبەری  لە  کە  بناسێنێ،  بینەر  بە  شێوازێک  بە 
هەقایەتەکانی  حەشارگەی  و  بیرەوەرییەکانی 
کراوە  وێنا  شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  داپیرەدا 
سەردەمییانە  خوێندنەوەیەکی  بە  چێواریش  و 
نوێدا  بەرگێکی  لە  و  ئەکاتەوە  سیاغەی  دووبارە 
ئەیخاتەوە سەر شانۆ و بە زیندوویی ئەیهێڵێتەوە. 
لەسەر چێواری مرۆڤ و چێواری هونەرمەند 
سەرچاوە  کەم  و  بوترێ  هەیە  زۆر 
بوارە  ئەم  ڕەنگە  و  دەستدان  لەبەر 
هاندەرێک  ئێستا  ڕەخساوەی 
کە  تر  هونەرمەندانی  بۆ  بێت 
بەرهەمەکانیان بە دید و بۆچوونی 
هونەر  لە  تێگەیشتنیان  و  خۆیان 
و زانستی شانۆ ئەرشیف بکەن و 
و  توێژینەوە  بۆ  سەرچاوە  بیکەنە 
بەدواداچوونی بەرهەمی ئەو داهێنەرانەی 
لەگەڵ  چاالکییەکانیان  ون  وەک سەربازی 
یادگارییەکان  و  ناو  تەنیا  و  ئەبەن  خۆیان 

چوارچێوەی  لە  یادەوەرییانەی  ئەو  ئەمێننەوە. 
سۆز تێپەڕ ناکەن و نابنە  ماتریالی لێکۆڵینەوەی 

زانستی و هونەری.
وەک  گەورەی  هونەرمەندێکی  ئەزانین  ئێمە 
بە  بتوانین  زیاترە، کە  لەوە  عوسمان چێوار زۆر 
چەند دێڕێک بەرهەمەکانی بەسەر بکەینەوە، بۆیە 
الی  بەرهەمەکانی  سکرێپتی  ئەگەر  ئەکەم  ئومێد 
بەر  با بخرێنە  تیپ و گروپە هونەرییەکان ماون، 

دەست و کەڵکیان لێ وەربگیرێ. 
کورد  هونەرمەندی  کەڵە  پاکی  گیانی  بۆ  ساڵو 
)عوسمان چێوار(، کە بە کۆچی ناوادەی زیانێکی 
کۆڵەکەیەکی  و  دا  کوردی  شانۆی  لە  گەورەی 

پتەوی تیپی پێشڕەویش داڕما.



ژمارەی داهاتووی ڕۆڤار تایبەت دەبێت بە هونەرمەند 

کەریم کابان



       ئازاد بەرزنجی
قوتابخانه ی  1980 بوو. شوێن: هۆڵی  کات: زستانی ساڵی 
خالیدییه ، که  دواتر کرا به  هۆڵی چاالکیی قوتابخانه کان. ئه و 
))مارسان((م  ڕۆڵی  و  بووم  الویدا  سه ره تای  له   من  ده مه  
له  نووسینی  پاڵمی((دا، که   ))دکتۆر  له  شانۆنامه ی  پێدرابوو 
نووسه ری ئیسپانی ئه نتۆنیۆ بۆیرۆ باییخۆ بوو و شاعیری 
و  کوردی  به   کردبووی  بێکه س  شێرکۆ  کۆچکردوو 
بوو.  ده رهێنه ری  دڵپاک  جیهاد  کۆچکردووش  هونه رمه ندی 
ده وریان  شانۆنامه یه دا  له م  به توانا  هونه رمه ندی  کۆمه ڵێک 
قه ساب،  فازڵ  چێوار،  عوسمان  هونه رمه ند  له وانه :  ده بینی، 

عوسمانچێوار

پیاوێک لێوانلێو له  خه ون
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عه لی  دڵپاک،  عومه ر  که ریم،  عه لی  جه الل،  ئازاد 
نوری و شه ماڵ عومه ر و هتد.. ده مه وێ بڵێم له  ڕێی 
ئه م کاره وه  بوو، که  بۆ یه که م جار به  هونه رمه ندی 
به هره مه ند و لێهاتوو عوسمان چێوار ئاشنا بووم. 
ناسیم،  نزیکه وه   له   که   له وه یه   مه به ستم  هه ڵبه ت 
ده نا پێشتر له  هه ندێ کاری شانۆییدا بینیبووم و 
وه کو ئه کته رێکی کارامه  و ده رهێنه رێکی به توانا له  

دووره وه  ده مناسی.
یه که م ڕۆژی پرۆڤه ی پراکتیکیمان بوو، وه ختێ خۆم 
چێوار  عوسمان  کرد  ته ماشام  هۆڵه که دا؛  به   کرد 
له  په نا زۆپایه که وه  هه ڵتروشکاوه  و جگه ره که شی 
به  ده ستییه وەیە . پێویسته  لێره دا ئه وه  بڵێم که  به  
الی  بوو؛  حاڵی  ئه مه   پرۆڤه مان  ڕۆژانی  درێژایی 
ئه و  ده کێشا.  جگه ره ی  و  داده نیشت  زۆپاکه وه  
چوومه   پێنه کردبوو.  ده ستی  پرۆڤه   هێشتا  ڕۆژه  
الیه وه  و پاش ساڵو و چاکوچۆنی که وتینه  گفتوگۆ 
هه ندێ  ئه ویش  هه روه ها  و  شانۆنامه که   له سه ر 
که   به  من،  دا  کاراکته ره  به و  سه رنجی سه باره ت 
زنجیره یه ک  سه ره تای  ئه مه   ده بینی.  ڕۆڵه که یم 
بوو،  هونه ری  په یوه ندییه کی  هه روه ها  و  وتووێژ 

که  تا دواکۆچی درێژه ی خایاند.
ڕۆڵی  پاڵمی((دا  ))دکتۆر  شانۆنامه ی  له   چێوار 
به وه   ئاماژه   ده مه وێ  لێره دا  ده بینی.  دکتۆره که ی 

بده م، که  چێوار هه م له  نواندندا و هه م له  ده رهێناندا 
کۆنستانتین  ڕێبازه که ی  زیره کی  قوتابییه کی 
ڕیالیزمی  به   ده توانین   که   بوو،  ستانسالڤسکی 
وردی  به   چێوار  بکه ین.  ناوزه دی  سایکۆلۆجی 
که   ده کۆڵییه وه،   کاراکته ره ی  ئه و  ڕه هه نده کانی  له  
ڕۆڵه که ی ده بینی. ئه و باوه ڕی وابوو که  تا چه ند به  
وردی ئه و کاره کته ره  شی بکه ینه وه ، که  ده مانه وێ 
له سه ر ته خته ی شانۆ به رجه سته ی بکه ین؛ زیاتر به  
کونج و که له به ره کانی ئاشنا ده بین و پتر هه قی خۆی 
ده ده ینێ و به  شێوه یه کی هونه رییانه تریش ده توانین 
هه ر  بکه ین.  به رجه سته ی  و  به به ریدا  بکه ین  ڕۆح 
بۆیه  چێوار ئه کته رێک بوو به  عه شقه وه  مامه ڵه ی 
له گه ڵ کاره که یدا ده کرد و به  وردی هه ڵوه سته ی 
له سه ر دایه لۆگه کان و جووڵه کانی ده کرد و الی ئه و 
به های دایه لۆگه کان هیچی که متر نه بوو له  به های 
بڵێم  ئه وه   لێره شدا  پێویسته   له سه ر شانۆ،  جووڵه  
که  نواندنی بۆ کاره کته ری دکتۆر پاڵمی نواندنێکی 
به   نمایشه که ش  بوو،  سه رکه وتوو  و  کاریگه ر 
سااڵنه   ئه و  سه رکه وتووه کانی  نمایشه   له   یه کێك 

له  قه ڵه م درا.
عوسمان چێواری ده رهێنه ر:

الی  ده رهێنان  شێوازی  له   باس  لەوەی  به ر 
ده مه وێ  بکه م،  چێوار  عوسمان  هونه رمه ند 
ئه وه  بڵێم که  ئه و خوێنه رێکی 

به تایبه تیش  و  ئه ده ب  باشی 
له   به اڵم  بوو.  شانۆیی  ده قی 
شانۆییه کاندا؛  نووسه ره   نێو 
به تایبه تی عاشقی شانۆنووس و 
ئه نتۆن  ڕووسی  چیرۆکنووسی 
ئه مه ش  هه ر  بوو.  چیخۆڤ 
ده قه   له   ده قێک  چه ند  کرد  وای 
ناوا زەکانی ئه و نووسه ره  مه زنه  
بۆ شانۆ ده ربهێنێت، له وانه : اللۆ 
مه لی  و  گێالس  باخی  و  ڤانیا 

ده ریا.
پێشتر وتمان که  چێوار سه ر به  
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و  نواندن  له   بوو  ستانسالڤسکی  قو تابخانه که ی 
ئه وه ش  ئه مه دا  پاڵ  له   ده بێ  به اڵم  ده رهێناندا، 
بڵێین، که  په نابردنی چێوار بۆ ئه و ڕێبازه  له وه وه  
بوو  هونه رمه ندێک  خۆیشی  ئه و  که   ده هات، 
الیه نگری )ڕیالیزمی ڕه خنه گرانه ( بوو له  شانۆدا. 
هه ربۆیه  ڕێبازه که ی ستانسالڤسکی باشترین ڕێگا 
چێوار  دنیابینییه ی.  له و  گوزارشتکردن  بۆ  بوو 
ڕێبازه که ی  ڕێی  له   ده کرێ  که   وابوو  باوه ڕی 
بیروبۆچوونه   هه موو  ستانسالڤسکییه وه  
به   و  ده سه اڵت  به   سه باره ت  ڕه خنه ییه کان 
ڕوو،  بخه ینه   نامرۆییه کان  دیارده   و  کۆمه ڵگا 
به اڵم مه رج نییه  بۆ ئه و ))خستنه ڕوو((ه  په نا بۆ 
ده توانین  نه خێر،  به رین.  ژاوه ژاو  و  هاتوهاوار 
زۆر به  هێمنی و به  نەرمی ئه و بیرۆچوونانه مان 
له  ڕێی فۆرمه  شانۆیی و هونه رییه  به رزه کانه وه  
دونیاکه ی  له   ئه وه ی  هه روه کو  ده رببڕین، 
چیخۆڤدا ده یبینینه وه . له  شانۆنامه کانی چیخۆڤدا 
نه  شه ڕوشۆڕ و نه  هاتوهاوار ده بینین، به اڵم له و 
ئارامی و بێده نگییه ی شانۆی چیخۆڤدا توندترین 
و کاریگه رترین ڕه خنه  بۆ دڵڕه قییه کانی سیستمی 
ناعه داله تییه کان  بۆ  و  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی 
شانۆی  له   ئه وه ی  له مانه،  جگه   ڕوو .  ده خرێنە 
به  چێواری  تر  شتێکی  هه ر  له   زیاتر  چیخۆڤدا 
عه شقه یه   ئه و  ده کرد؛  که مه ندکێش  خۆیدا   الی 
ده یبینین  چیخۆڤ  کاره کته ره کانی  الی  که  
له   ماڵئاوایی  بۆ  ئینسان،  بۆ  و  ژیان  بۆ 
بۆ  هه ڵوه دابوون  و  ته قلیدییه کان  به ها 
ژیانێک  بۆ  تازه  و  مرۆیی  به های 
که رامه تی  به   بێت  شایسته   که  
ئینسان؛ چونکه  ئینسان به هادارترین 
بوونه وه ری سه رزه وییه  و پێویسته  
خزمه تی  له   تر  شته کانی  هه موو 
له   بن.  ژیاندا  خزمه تی  له   و  ئه و 
عوسمان  ڕابردوودا  سه ده ی  هه شتاکانی 
له و ده رهێنه ره  که مانه ی  بوو  یه کێک  چێوار 
که  شانۆیان هه م وه کو هونه رێکی بااڵ و هه م 



وه کو په یامێکی ئینسانیی گه وره  ته ماشا ده کرد و 
ته واوی هه ڵبژاردنه کانی بۆ ئه و تێکسته  شانۆییانه ی 
هه ڵیده بژاردن؛ له م باوه ڕه وه  سه رچاوه یان ده گرت. 
بۆ  که   چیخۆڤ  شانۆنامانه ی  ئه و  باسه   شایانی 
شانۆ ده ریده هێنان؛ هه ر خۆیشی بۆ کوردی وه ری 
بوو  بڕوایه دا  له و  خۆی  بۆ  ئه و  چونکه   دەگێڕان، 
ده قانه دا هه یه ، کە  له و  که  مۆسیقایه ک و ڕیتمێک 
چۆن  و  پێده بات  په ییان  چۆن  ده زانێ  هه ر خۆی 
ئه و شانۆنامانه یش  ده ڕێژێته وه .  دایان  به  کوردی 
ده زگای  له  الیه ن  سه ربه خۆدا  کتێبێکی  له   دواتر 

چاپ و په خشی سه رده مه وه  چاپ کران.
شانۆی  تیپی  ڕێی  له   خۆی  کارانه ی  ئه م  چێوار 
ئاشکراشه   شتێکی  ده کرد.  پێشکه ش  پێشڕه وه وه  
تا  و  حه فتاکانه وه   ناوه ڕاستی  له   هه ر  تیپه   ئه م 
ناوازه ی  کۆتایی هه شتاکان کۆمه ڵێک شانۆگه ریی 
پێشکه ش به  عاشقانی ئه م هونه ره  کرد و له  مێژووی 
دیاری  پێگه یه کی  کوردیدا  شانۆیی  بزووتنه وه ی 
تا ئێستاش  هه یه؛ "خولە چەخماخە" و "النەوازان" 

لە یادی بینەرانیدا بە زیندوویی ماونەتەوە . 
))مه لی  شانۆنامه ی  چێوار  1989دا  ساڵی  له  
ئه و  هه ڵبژارد.  ده رهێنان  بۆ  چیخۆڤی  ده ریا((ی 
دژوار  و  سه خت  گه لێ  سیاسی  بارودۆخی  ده مه  
بوو. منی ڕاسپارد تا ڕۆڵی کاراکته ری ))تربلیۆڤ(( 
ببینم. گه رچی من له به ر هه ندێ بارودۆخی تایبه تی 
نه متوانی به شداری له و کاره دا بکه م، به اڵم نمایشه که  
به  سه رکه وتوویی پێشکه ش کرا و یه کێک بوو له 

 کاره  جوانه کانی ئه و کاته .
هونه رمه نده   ئه م  له گه ڵ  که   هونه ری  دواکاری 
کارێکی  کردم،  مرۆڤدۆسته دا  و  ژیاندۆست 
ته له فزیۆنی بوو، که  دوای ڕاپه ڕین و له  کۆتاییه کانی 
ئه ویش  به رهه م.  هێنامانه   دا   1991 ساڵی 
که   بڵێم  ئه وه   ده بێ  هه ڵبه ت  بوو.  ))گوڵه مێخه ک(( 
چێوار له م کاره دا سه لماندی که  جگه  له وه ی ئه کته ر 
و  وێنه گر  بوو؛  داهێنه ر  شانۆیی  ده رهێنه رێکی  و 
بوو. جگه   به سه لیقه ش  ته له فزیۆنیی  ده رهێنه رێکی 
له و دیمه نانه ی که  خۆیشی ده وری تیایاندا هه بوو؛ 

ته واوی دیمه نه کانی تر هه ر خۆی وێنه ی ده گرتن.
تایبەتیش  بە  و  سااڵنە  ئەو  درێژایی  بە  هەڵبەت 
و  پێکەوە  کارکردنمان  و  ڕاپەڕین  دوای  سااڵنی 
لە  و  تردا  هونەرمەندی  هاوڕێی  کۆمەڵێک  لەگەڵ 
دامەزراندنی  لە  بەشداریکردنمانەوە  سەرەتای 
ئازادکردنی  دوای  کوردیدا  تەلەفزیۆنی  یەکەمین 
و  بەسەرهات  و  یادگار  چەندین  کوردستان، 
ڕەوانشاددا  چێواری  لەگەڵ  ترمان   بیرەوەریی 
هەیە، کە گێڕانەوەیان لە سنووری دیاریکراوی ئەم 
نووسینە دەردەچێت و دەشێ لە دەرفەتێکی تردا 

باسیان لێبکەین.
له   دیمه نانه ی  ئه و  که من  بڵێم،  دەمەوێ  دواجار 
ناخه وه  مرۆڤ ده هه ژێنن و ڕۆحی زامدار ده که ن. 
به  الی منه وه  یه کێک له و دیمه نه  دڵته زێنانه ؛ دیمه نی 
له  بوو  هونه رمه ندان  و  هاوڕێیان  کۆبوونه وه ی 
 ده وری ته رمه که ی هونه رمه ند عوسمان چێوار له  
مزگه وتی سه یوان. باوه ڕم نه ده کرد ئه و پیاوه ی که  
باوه ڕی به  پیری نه بوو )چونکه  هه روه کو یه کێک 
کۆییه ک  هه ر  له   ده ڵێت؛  چیخۆڤ  پاڵه وانه کانی  له  
هونه ر هه بوو؛ پیری نییه (، ئه و پیاوه ی که  پڕ بوو 
له  عه شق بۆ ژیان، ئێستا وه کو کۆترێکی باڵشکاو 
له  ترۆپکی ئاسمانی هونه ره وه  که وتووه ته  خوارێ 
و مه رگ له  ئامێزی گرتووه . به اڵم نا، ئه و نه مرد؛ 
چونکه  داهێنان نامرێت، سوهراب گوته نیش: مه رگ 

کۆتایی کۆتر نییه .





سیروان جەمال )كەشكۆڵ(

بۆ یادی چێوار، بۆ یادی هونەرمەندێكی مرۆڤدۆست و بیر ڕووناك، هونەرمەندێكی خەمهەڵگری گەل و 
نیشتمان... بۆ یادی ئەم پیاوە مەزنە. نە وشە، نە زمان، نە قەڵەم توانای ئەوەی نییە وەسفی هونەر و 
ئەندێشە و شاكاری ئەو بكات. لە هەڵوێستدا، هەڵوێست بەرامبەر دیاردە دزێوەكان، هەمیشە سەرقافڵەی 
هەموومان بوو. لە هونەردا، ڕاستگۆ، لە داهێناندا جدی و شێلگیر بوو. ئەم پیاوە، وێڕای ئەوەی موڵكی 

میللەتەكەی بوو، سەرەڕای ئه وه ش، مامۆستا و هاوڕێ و هاوسەفەری هونەریی منیش بوو.
سەیرە، من هەست ناكەم ئه م پیاوە كۆچی كردووە و هەمیشە هەست دەكەم لەگەڵمدایە، لەگەڵ هونەرەكەم، 
لەگەڵ ڕۆحمدایە... ئاخر چۆن وا نەبێت، منێك لە ساڵی )1976(ەوە بوومە ئەندامی تیپی پێشڕەوی شانۆی 
و  جوامێری  بووە سەرمەشقی  و  هونەرەكەم  مامۆستای  بووە  چێوار  چركەساتەوە،  لەو  هەر  كوردی، 

به هاكانی نیشتمانپەروەری و مرۆڤدۆستی، نەك تەنها بۆ من، بەڵكو بۆ هاوڕێكانی تریشم.

عوسمان چێوار
ماڵیهونەرەكەی،هەمیشەئاوەدانبوو!
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چێوار هەمیشە بایەخی بە هونەرەكەی من ئەدا. 
ئاخر  ئەدام..  هانی  و  ئەكردم  ڕێنمایی  هەمیشە 
ئەو بووە ئەو ڕێنیشاندەرە مەزنەی لەگەڵ هەموو 
و  نواندن  لە  هەر  مندا  هونەرییەكانی  هەنگاوە 
كارە  سەرجەم  هەتا  بیگرە  دیكۆرەوە  و  دیزاین 
هونەرییەكانی تریش، پشتگیریی تەواوی ئەكردم.
هەبووایە  پالنی  پێشڕەو  تیپی  كە  هەموو جارێ 
دەستپێكی  لە  نوێ،  بەرهەمێكێ  ئامادەكردنی  بۆ 
پالنەكەدا چێوار بانگی دەكردم. پاكەتە جگەرەكەی 
كه  بەتاڵ دەبوو، ئەیدڕاند و دەستمان دەكرد بە 

هێڵكاریی دیكۆری شانۆییەكە...
خاڵە  دەیوت:  كە  گوێمدایە  لە  دەنگی  ئێستاش 
سیروان دەقەكە بە باشی بخوێنەرەوە و بەرگێكی 

جوانیشی بۆ بكە!
ئیتر منیش، شەوم ئەنا بەدەم ڕۆژەوە و دیكۆر 
و دیزاین و بەرگ و هەر كارێكی تری هونەریم 
پێبكرایە، درێغیم نەدەكرد. هەم لەبەر سەركەوتنی 
ڕازی  چێوار  كە  ئەوەش  لەبەر  هەم  و  كارەكە 
بێت... ڕەزامەندی ئەو، نیشانەی سەركەوتنی من 

بوو!
لە  بەڵكو  شانۆدا،  هونەری  لە  هەر  نەك  چێوار 
پیشەكەشمدا، پیشەی دارتاشی، مامۆستام بوو... 
كارمان  پێكەوە  كە  بووم.  فێر  لەوەوە  پیشەكە 
داكوتانی  و  تەختە  دارتاشینی  بەدەم  دەكرد، 

بزمارەوە، باس هەر باسی شانۆ و تیپ بوو.
دروستكردنی  چێوار  گەورەی  ئاواتی 
شانۆیەك بوو بۆ تیپی پێشڕەو.. ئیتر ئەوە 
هاوڕێیانی  هەموو  لەگەڵ  پێكەوە  بوو 
)شانۆ  كۆمپرێسەر  و  بە چنگ  تیپدا، 
لە  پێشڕەو(مان  خنجیالنەكەی 
سلێمانی  مەلیك(ی  )تووی  گەڕەكی 

دروست كرد.
ژیانی  زێڕینی  تری  قۆناغێكی 
جوامێرەدا  پیاوە  ئەم  لەگەڵ  من 
بەشداریكردنم بوو لە دانانی بەردی بناغەی 
یەكەم تەلەفزیۆنی كوردی )تەلەفزیۆنی گەلی 
چێواردا  لەگەڵ  یادەوەرییەكانم  كوردستان(. 

زۆر و زەوەندن. یەكێك لەوانە لە شانۆی )ئەحەی 
لە یەك  ئەكتەرەكان جلەكانیان  كڕنوو(دا هەموو 
بوون )موحد بوو(. یەكەم ڕۆژی پێشكەشكردنی 
پرۆڤه مان  بووبوو،  تەواو  جلەكانیان  شانۆییەكە 
هەمووی  كرد،  بەرمان  لە  كە  نەكردبوو،  پێوە 
مستەفا  كاك  نموونە  بۆ  گۆڕابوو،  یەك  لەگەڵ 
جلەكانی منی لەبەر كردبوو، زۆر كورت بوو لە 
بەریدا. منیش ئەوەی ئەو زۆر درێژ بوو. ئیتر بەو 
ئەمە  گۆڕابوو،  ئاوا  برادەران  زۆربەی  شێوەیە 
شانۆییەكەدا  پێشكەشكردنی  كاتی  لە  كرد  وای 
وەزعەكە  دەهات.  یەكتر  بە  پێكەنیمان  هەموو 
ئەوە نەبوو خۆمان پێبگیرێت... پاش تەواوبوونی 
شانۆییەكە زۆر خەممان بوو چێوار لێمان زویر 
بوو،  تەواو  كە  بەاڵم  بێت،  ناخۆش  پێی  و  بێت 
هەموومانی ماچ كرد و زۆر دڵی خۆش بوو، بە 
لەم  نواندن  خۆشبێ،  دەستان  وتی  پێكەنینەوە 
تێئەكەوێ،  ئەمەشی  یارییە.  شانۆییەدا  شێوازی 

ئێمەش زۆرمان پێ خۆش بوو.
وتی  بەیانییەكەی  كرد،  ماڵئاوایی  ڕۆژەی  ئەو 
هاتووه تەوە  سوید  لە  برادەرێك  سیروان  خاڵە 
لە  دەكەین  كڕنوو(  )ئەحەی  شانۆیی  سەیری  و 
ژوورەكەی كەشكۆڵ. بەتەمایە بیباتەوە بۆ سوێد 
بۆ  پووڵ  دوو  بەڵكو  دەكات،  پێشكەشی  لەوێ 

برادەران و تیپ پەیدا بكات.
لە ژوورەكە هاتە دەرەوە و دەستی خستە سەر 
سنگی و بە چیچكانەوە دانیشت. وتی سنگم زۆر 
ئەیەشێ، یەكسەر لەگەڵ كاك خەباتدا بردمان بۆ 
خەستەخانە. لە ژووری )إنعاش( قسەمان دەكرد. 
وتی خاڵە سیروان، من باشم، حەز دەكەم بڕۆیت. 
ته سویری كەشكۆڵ تەواو بكە، كۆتایی هەفتەیە و 
خەڵكی چاوەڕوانی كەشكۆڵ دەكات. بچۆرەوە بۆ 
)TV( با كەشكۆڵ دوا نەكەوێت.. ئەوە دواوتەی 
چێوار بوو؛ بەسەر شانمەوە لەسەر قەرەوێڵەكەی، 

ئەو هونەرمەندە مەزنە ماڵئاوایی كرد...
هەتا لە ژیاندا بم لە یادم ناچیت مامۆستا چێوار 

      
 



37رۆڤار



یاسین قادر به رزنجی 

جارێکیان هاوڕێیه ک وتی )هونه رمه ندانی سه رده می ڕه ش و سپی له  یاده وه ریی هه مووماندا به  زیندوویی 
ماونه ته وه (. هه ڵبه ت مه به ستی له  ته له فیزیۆنی ڕه ش و سپیی سه ره تای هه فتایه کانی سه ده ی ڕابردوو 
ڕێکه وتننامه ی  دوای  ته له فیزیۆنییه کانی  چیرۆکه   به شدارانی  له سه ر  باسه که ی  دیاریکراویش  به   بوو، 
له  ماوه ی به شه  کوردییه که ی که ناڵی که رکوکه وه   له  به غدا تۆمار ده کران و  1970 بوو، که   ئاداری 

په خش ده کران.
)تیپی  به رهه مهێنه کان  زنجیره   و  دراما  کاری  تیپه کانی  له   یه ک  سه ره تایه دا،  له و  یان  سااڵنه ،  ئه و 
هاوڕێیانی گه زیزه ( بوو، به  ڕێبه رایه تیی مامۆستای گه وره ی هونه ری کوردی )عومه ری عه لی ئه مین(. 
له و سه ره تایه دا چیرۆکه کانی ئه و ژماره  هاوڕێیه  له گه ڵ چه ند به رهه مێکی دیکه ی تیپی نواندنی سلێمانی 
جگەرەی کارگەی  تیپی  گشتیی(و  )مه ڵبه ندی  کوردی  وێژه ی  و  هونه ر  کۆمه ڵی  نواندنی  به شی  و 

له  نه خشی بیره وه رییه کانمدا
چێوار 

شانۆگەرییمۆڵەت
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 سلێمانی( ڕه نگ و ڕووی به دیمه نی سه ره تایه کی 
سه نگین بوون بۆ ده رکه وتنی نواندنی ته له فیزیۆنی 
له  الی  پاشتر  که   دراما،  هونه ری  ژانره ی  ئه و  و 
بینه ری هونه ری کوردی بووه  هونه رێکی دڵخواز 

و خۆشه ویست.
وه هادا  به سه رکردنه وه یه کی  له   ده بێ  هاوکات 
به رهه مه کانی هونه رمه ندانی هه ولێر و که رکوک له 
 یاد نه که ین، که  بوونه  به شێکی گرنگی ئه و ڕه نگ و 

ڕووه ی نێو ته له فیزیۆنی ڕه ش و سپی.
هاوڕێیانی  سه ره کییه کانی  کاره کته ره   له   یه کێک 
گه زیزه  ئه کته رێکی دیار و مامۆستایه کی ئاشنا و 
هونه رمه ندێکی ڕووناکبیر بوو، که  هه ر له  سه ره تاوه  
و  سازگار  ده نگێکی  و  به ورشه   ئه ستێره یه کی 

هونه ری  به یانی  ده م  کازیوه ی 
یه کێك  بووه   دواتریش  بوو،  کوردی 
شانۆی  گه وره کانی  ده رهێنه ره   له    
هونه رمه ندی  ئه ویش  که   کوردی، 

ڕه وا نشاد )عوسمان چێوار( بووە.
چێوار له  یه ک کاتدا چه ند به هره یه ک 
ئه کته ر، ده رهێنه ر، سه رکرده ی  بوو، 
گروپی هونه ری و که سێکی سه نگین 
له  کۆمه ڵگای کورده واریدا و مرۆڤێکی 
سه ر به  بیری پێشکه وتنخواز و کوڕی 
نێو  قاره مانێکی  ته نگانه  و  ڕۆژی 
ڕێبواری ڕێی  به رگری و  سه نگه ری 
کوردایه تی و ئازادیخوازێکی که موێنه  
سه رپه رشتیارێکی  و  مامۆستا  و 

هونه ریی خه مخۆر تا سه ر ئێسقان.

یهکهمجار...ناسینیچێوار
وێڕای ئه وه ی ڕه چه ڵه ک و )به رزنجه ( 
هه ردووکمانی  باوکی  شێخایه تی،  و 
پێکه وه  گرێ ده دا، نزیکیی گه ڕه ک و 
کردبوو  وای  له یه که وه   کۆاڵنیشمان 
ببینم.  چێوار  مامۆستا  ناوبه ناو 

له و  ساڵێک  ده   به نده   هه ڵبه ت 
دیتنی  به اڵم  بووم،  بچووکتر 
ئه نجام( و  )بڕیار  شانۆگه ریی 

ی ئه مینی میرزا که ریم له  کۆتایی 
سلێمانی  سانه ویی  شانۆی  له سه ر  شه سته کاندا 
وای  گه زیزه  (،  هاوڕێیانی  دامه زراندنی  له   )به ر 
کردبوو که  زوو زوو هه ست و سۆز م پابه ندی ئه و 
و هاوڕێکانی بێت، که  ئه و کاته  ئه وان خوێنکاری 
به رهه مه که ش  و  بوون  مامۆستایان  په یمانگه ی 
په یمانگه یه وه  بوو،  ئه و  نواندنی  بەشی  به  ناوی 
هه ڵوه دای  و  سه رسام  بینه ری  منی  کاته   ئه و 
شانۆگه رییه کانی سه ر ته خته ی سانه ویی سلێمانی 
له  سه ره تای قۆناغی ناوه ندیدا بووم. دوای بینینی 
کۆمه ڵی  به رهه مێکی  چه ند  و  ئه نجام(  و  )بڕیار 
ده رهێنانی  له   زۆربه یا ن  )که   وێژه   و  هونه ر 
مامۆستای گه وره  ئه حمه د ساالر بوون( هه ر له و 

بڕیاروئەنجام/١٩٦٩
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تیپی  به رهه مه کانی  بینینی  دوای  سه روبه ندانه دا، 
گه زیزه ، به تایبه ت )چه م بێ چه قه ڵ نابێ(، که  چێوار 
یه ک له  ئه کته ره کانی بوو، هه رچه نده  له  کۆاڵنه کانی 
گه ڕه کی گۆیژه  و شه قامی سابونکه ران و نزیک 

به رده رکی سه را،   چێواری بااڵبه رز 
و به دیمه نم ده دی، که  هه میشه  قژه  
و  داده هێنا  جوان  جوان  لووله که ی 
ڕه شی  قاتێکی  جاریش  زۆربه ی 
ده پۆشی، تا له  چاوانم ئاوا ده بوو، 
سه رنجیم ده دا و زۆرجاریش )گه ر 
ته نیا بووایه ( به  ساڵوێکی گه رم و 
)خزمانه وه ( لێی نزیک ده که وتمه وه . 

چێواریتیپیپێشڕهو
پێشڕه وی  تیپی  دامه زراندنی  دوای 
شانۆی کوردی له  ساڵی 1973دا، 
له   ڕوو  کوردیی  درامای  و  شانۆ 
قۆناغێکی  بوو،  دیکه   قۆناغێکی 
و  چێوار  گه شه سه ندووتر، 
ده سته بژێری  پێشڕه و  هاوڕێکانی 
هونه رمه نده  به هره مه ند و ڕووناکبیر 
بوون،  کوردپه ره وه ره کان  و 
چه پی  ئایدیای  به   سه ر  به شێکیان 
دنیابینیی  و  بوون  پێشکه وتنخواز 
له   بوو  جودا  سااڵنه دا  له و  ئه وان 
به شێک له  هونه رمه ند و ئه دیبانی 
کورد. له و ساڵه دا )چه خماخه (
ی پێشڕه و ده نگی دایه وه ، 
چێوار  )النه وازان(ی  که  
هاوڕازه کانیشی  و 
نمایش  جارێ  چه ند 
تر  ئه وه نده ی  کرا، 
الی  )پێشڕه وییه کان( 
بینه ران له  دڵدا شیرین 
ساالر  مامۆستا  و  بوون 
به خشش  خاوه ن  چێواری  و 
به   تریان  هاوڕێکانی  و 
حورمه ته وه  ته ماشا ده کران، دوای 

)ڕه جه ب  شانۆگه ریی  کورد،  شۆڕشی  نسکۆی 
گۆمه  مه نگه که ی  ناکام  سمکۆ  پیاوخۆران(ی  و 
شڵه قاند و وه ک سرودێکی نه به زین و سترانێکی 
ده ستپێکردنه وه  وره یان به  به ری بینەری کورداندا 

فایلی شەست و حەوت /١٩٧٦
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چێوار  کاک  شۆڕشگێڕه دا  شاکاره   له و  کرده وه ، 
)یوسف( بوو، ئه و کاره کته ره ی به  ده نگی دلێره وه  
مزگێنیی  و  ده کرد  زوڵملێکراوان  بۆ  مافی  داوای 
)چێوار(  حه ق  به   جا  ڕاده گه یاند،  وریابوونه وه ی 
بوو،  )یوسف(  هه ر  مێژووه ش   ئه و  دوای  سااڵنی 
ڕاپه ڕین  له   به ر  هه قخواز...  و  به جه رگ  یوسفێکی 
هونه رمه ندی  گه وره ی  نموونه یه کی  بووه   چێوار 
له   ڕاپه ڕینیش  دوای  و  کورد  خۆڕاگر ی  و  ژیر 
کارایی ڕه نجی کێشابێت، هه مان  به   هه ر کوێیه ک 
سیمبول و هه مان که سه  خاوه ن کارێزماکه  بوو، که  

شاگردان و هاوه اڵنی لێوه ی فێر ده بوون.

فایلی67
دوای ناسینی ئه و مامۆستایه ، من و هاوڕێکانم له  
نزیکه وه  سه رنجی تواناکانیمان ده دا و له  ناخه وه  
ده مانخواست ئێمه ی تازه  ئه کته ر  و نادیار له سه ر 
ڕۆژان  له   ڕۆژێک  کوردی،  شانۆی  نه خشه ی 
نیوه ی ئه و چێواره  به  به هره مه ندییه وه  له  حزوری 
و  خه یاڵ  ئه و  ناکه م  بڕوا  بوه ستین.  جه ماوه ردا 
خه ونه  هاتبێته  دی، به اڵم به خت یارم بوو و زۆری 
دی  ئه کته رانی  به ڵکو  نا،  من  هه ر  فێربووم،  لێوه  
و شاگردانی دیکه ش. ساڵی 1976 بۆ به شداریی 
سه رجه م  سااڵنه ی  شانۆیی  فێستیڤاڵی  له  
ئاماده یی  ئێمه  )خوێندکارانی  شار،  ئاماده ییه کانی 

ئه و  شانۆییه که ی  گروپه   و  به کره جۆ  کشتوکاڵی 
ئاماده ییه ( به  لێپرسراوێتیی )هاشم شێخ عوسمان( 
)هونه رمه ندی  گروپه که   سه ره کیی  به شداریی  و 
ناسراو و به توانا ئاشتی عوسمان دانش( ڕوومان 
بۆمان  به رهه مێک  دیاریکردنی  بۆ  نا  مامۆستا  له  
ڤێستیڤاڵه که ی  به شداریی  و  بکه ین  تیادا  کاری  تا 
ئاشتی(لەگەڵ  و  )من  ناسیاویی  به  هۆی  پێبکه ین، 

به ڵێنی  هونه ره که ی،  بۆ  دڵگه رمیمان  و  ئەودا 
داینێ و دوای یه ک هه فته  )ته نیا یه ک هه فته ( 
خۆی  وه رگێڕانی  له   ناوازه ی  تێکستێکی 
خسته   شیرینه یه وه   و  ده گمه ن  کوردییه   به و 

 )67 )فایلی  شانۆنامه ی  ئه ویش  که   به رده ستمان، 
بوو، له  نووسینی ئیسماعیل فه هد  ئیسماعیل. دواتر 
و  نووسران  نمایشه که   له سه ر  نووسینانه ی  به و 
له و  نمایشه که   ئه نجامی  و  بینه ران  ڕای  پێی  به  
ئه کته ره   هه ردوو  و  بوو  )یه که م(  کە دا  فێستیڤاڵه 
بووینه   به نده (  و  دانش  )ئاشتی  سه ره کییه که شی 
باشترین ئه کته ری ئه و ساڵه ی فێستیڤاڵ. فایلی 67 
وه رچه رخانێك بوو له  نمایشه  شانۆییه کاندا، چونکه  
ناوه ڕۆکی تێکسته که  له  خه باتی قوربانیبه خشی گه لی 
فه ڵه ستین ده دوا، که  وه کو کوردستانه که ی خۆمان 
بۆ ئازادیی خوێنی ده به خشی و نوچی نه ده دا، که  
گه لێ  هونه رییه کاندا  کاره   و ستایلی  ده رهێنان  له  
دڵی  به   نواندنیش  هه رچۆن  تیابوو،  تازه گه ریی 

بەشدارانی شانۆگەریی مۆڵەت/١٩٧٦
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سازشی  هه رگیز  که   بوو،  ده رهێنه ر  )چێوار(ی 
و  هه رزان  و  الواز  نواندنی  له گه ڵ  نه ده کرد 
ئه کته ری هه ناسه کورتدا. فایلی 67 به نده ی کرده  
یه کێک له  هاوڕێ نزیکه کانی چێوار، که  به  هۆیه وه  
الپه ڕه ی گه شتر له  ژیانی ئه کته ری و هونه ریمدا 
هه ڵدرایه وه  و به  هۆی ئه و و هه ردوو مامۆستا 
مه زنه که ی ترمه وه  )مامۆستا ئه حمه د ساالر 
و خاتوو به دیعه  دارتاشی خانمی شانۆی 
کوردی( بۆ چل ساڵ ده چێ خه ون و 
خولیام له  شانۆدا ده بینمه وه  و ئه گه ر 
به هره مه ندییم  گوڵێکی  توانیبێتم 
دابێ له  ئێخه ی ڕه زامه ندیی بینه ری 
خۆم و وه ک ئه کته ر و نووسه ر له  
کاروانی شانۆدا جێگایه کی بچووکم 
ده گه ڕێته وه   چاکه که ی  ئه وا  پێبڕابێ، 
هه ر  ترم،  مامۆستاکه ی  دوو  و  چێوار  بۆ 
یادیان  و  ناو  به  ستایشه وه   مه رگ  تا  بۆیه  

به رز ڕاده گه م.

بهرهوپێشڕهو
دوای فایلی 67 )که  چه ندین جاری دیکه  له  شاخ و 
شاره کانی کوردستان نمایش کراوه ته وه ( چێواری 
تیپی  له   ئه ندامێک  ببمه   کرد  پێشنیازی  ڕابه ر 
چێوار  زیاتر  له وێ  بوو.  هه روایش  و  پێشڕه ودا 
ئه م  تا  خۆشبه ختانه   و  ناسی  پێشڕه وه کانم  و 
ساته  خۆم به  دۆست و دڵسۆزی هه ر هه موویان 
بچووک  ده ورێکی  به   جار  یه که م  له وێ  ده زانم، 
به شداریی )پاڵتۆ(ی گۆگۆلم کرد، که  بووه  یه کێک 
له  دراما سه رکه وتووه کان، تیایدا چێواری ئه کته ر 

به شدارێکی سه ره کی بوو.
هه ر له و ساڵه دا )1976( شانۆگه ریی )مۆڵه ت(ی 
گه وره  نووسه ر، محێدین زه نگه نه  بووه  پڕۆژه  و 
دواتر که  له سه ر شانۆ و ته له فیزیۆن نیشان درا، 
پێشڕه و،  ناوازه کانی  به رهه مه   له   یه کێک  بوونه  
پێشڕه وی  ئه کته رانی  زۆربه ی  شانۆگه رییه که  
یه ک خستبوو، له  ئه کته ره  گه وره  و ناسراوه کان 

بشدارانی درامای پاڵتۆ / تەلەفزیۆنی بەغدا
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تا ده گات به  ئێمه ی الوی تازه  کوڕە، وه رگێڕه که ی 
ده رهێنه ره که ی  و  بێکه س  شێرکۆ  مامۆستا 
چێوار  دیسانه وه   بوو،  ساالر  ئه حمه د  هونەرمەند 
به نده   بوو،  کاره که   زاڵه کانی  ئه کته ره   له   یه ک 
له   بێجگه   ده دی،  )به ختیار(ی  سه ره کیی  ڕۆڵی 
و  )چێوار  ترم  مامۆستاکانی  هاوڕێ  ده رهێنه ر، 
ئازادی حه مه  بچکۆل و هه ره س و عه بدوڵاڵ حه مه  
چێواری  به تایبه ت  ده کردم،  ئامۆژگارییان  ساڵح( 
له  دوای پرۆڤه  و  ئێواره یه ک  براگه وره ، که  چه ند 
و  خه ج  مه شقی  و  ده ماینه وه   هۆڵه که   له   ته نیا  به  
سیامه ند پێده کردم و بۆ نمایشێکی باشتر ڕێنمایی 

ده کردم.
ساڵی 1978 هه ر له  پێشڕه ودا )خه ج و سیامه ند(
ی کاک فوئاد مه جید میسری بووه  پرۆژه ، چێوار 
سیامه ند و یاریده ده ری ده رهێنه ر بوو، منیش ئه کته ر 
و به ڕێو به ری شانۆ. زۆر شه و تا به ری به یان له  
هۆڵه که ی سه الحه دین بۆ ئه نجامدانی دیکۆر له گه ڵ 
هونه رمه ندی گه وره  عه زیز سه لیم، کاک سه ربه ست، 
مه حمود عه بدولڕه حمان، مامۆستا حیکمه ت هندی، 
مه عروف  جه بار  و  هونه رمه ندان سیروان جه مال 
ده ماینه وه  و هه موو له  ماندوونه بوونی )چێوار(ه وه  

وانه ی نوێ فێر ده بووین.

چێوارێکیبهردهوام...چێوارێکیگهوره
هه رچۆن بۆ گاڵته  و له  خۆشه ویستیی هه ردووکیاندا، 
به  مامۆستا عوسمانمان ده وت چێواری گه وره  و به  
جوانه مه رگی شانۆ و هونه رمه ندی هۆشیار برایم 
چێوارمان ده وت چێواری بچووک. له  ڕاستیدا کاک 
با(دا  شانۆی  )کۆڕی  له   به تایبه ت  و  دواتر  برایم 
دیار،  ئه کته رێکی  و   چاالک  هونه رمه ندێکی  بووه  
نیوه ی  له   نه گه ڕا و  لێی  ئه فسووس مه رگ  هه زار 

هه ورازه ڕێدا ڕێی پێگرت.
بوو،  به رده وام  هونه رمه ندێکی  چێوار  مامۆستا 
سلێمانی  جگه ره ی  کارگه ی  شانۆی  تیپی  له گه ڵ 
کۆمه ڵ  و  گه زیزه   تیپی  له   و  حه فتا  سه ره تای  له  
قوتابخانه کانی سلێمانی  له  چاالکیی  و  پێشڕه و  و 
وه ک  چاالک،  هونه ریی  سه رپه رشتیارێکی  وه ک 
مندااڵن  شانۆی  به رهه می  جوانترین  ده رهێنه ری 
داپیره ی  هه رد،  و  بێشه   گورگی  ڕێزانکێ،  )به یتی 
یه که می  که   ناکام،  کاک سمکۆ  نووسینی  له   دانا( 
ده رهێنه ری  و  بوون  عێراق  هه موو  ئاستی  سه ر 
ده یان شاکاری تر، وه ک ده رهێنه ری شانۆگه رییه  
ده گمه نه کانی پێشڕه و و سه رجه م شانۆی کوردی، 
قاسم  ڕۆژانه ی  )ژیانی  له:  بوون  بریتی  ئه وانیش 
گۆرکی،  ماكسیم  زه لکاوی   ،1979 محه مه د 

ڕاستییه که  مرد، گوڵه مێخه کی ئه دمۆن سه بری، 
که   شاره که ی  و  مرۆڤ  خۆر،  به ر  مێوژی 

خەج و سیامەند /١٩٧٨
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سمکۆ ناکام له  چیرۆکه کانی عه زیز نه سینه وه  
تۆرۆسی  دڕنده ی  کردبوو،  ئاماده ی 
گوڵعومه ر،  نه سین،  عه زیز  دووباره  
چێوار  نووسینی  که   کڕنوو  ئه حه ی 

خۆیشی بوو/ 1995(.
چه ندین  ئه وه یه   شایه نی  چێوار، 
بنووسرێت،  له باره یه وه   توێژینه وه  
ئه م ژماره یه ی )ڕۆڤار( به شێکه  له و 
به سه رکردنه وانه ی له  جێگای خۆیاندا 
وابزانم  به اڵم  ستایشه ،  مایه ی  و  ده کرێن 
نه کراوه .  گه وره   چێواری  بۆ  ئه وتۆ  هیچی 
به رهه مه کانی  له سه ر  کاریان  که سانێ  ده بوو 

و  په یمانگه   پڕۆگرامی  له   تا  بکردایه   چێوار 
ئه کادیمیاکانی هونه ریی کوردستاندا بخرانایه  
به رچاو و سوود له و ئه زموونه  گه وره یه ی 
وه رگیرایه .  ده گمه نه کانی  هاووێنه   و  چێوار 
ده بوو هۆڵی شانۆ به  ناوی چێواره وه  ناو بنرایه . 
هه لومه رجی  چێوار(  شانۆی  )گروپی  ده بوو 
له   یه ک  به تایبه ت که   بڕه خسێنرایه ،  بۆ  پێویستی 
جگه رگۆشه کانی مامۆستامان ئه ندامی کارای ئه و 
گروپه یه ، به ڵی باشتر گوێ له  خاتوو دالیا چێوار و 
هاوکاره کانی بگیرایه ، ده بوو په یکه ره  بێنازه که ی 
چێوار له  به رده رکی سه را گه وره تر دروستکرابایه 
زیاتر  ئاوڕی  ده بوو  بڕازاندایه وه ،  ناوه ی  ئه و   و 
ده بوو  بدرایه ته وه ،  چێوار  تیپه که ی  پێشڕه و،  له  
)ئەختەر( خانمه که ی  له   ڕێز  شانۆدا  ڕۆژی  له  
خانی   هاوسەری خەمخۆری چێوار و خوشکی 
بدرایەتەوە،کەهەمیشەفەرشی  ئێمە  دڵسۆزی 
دڵی بۆ پارچە کاغەزەکانی هزر وقەڵەمی چێوار 
گەورو  بەرهەمی  ڕادەخست،ئەوپارچانەی 
زیاترلە  دەبووڕێزی   .. لێدەکەوتەوە  گەورەیان 
میدیاکاری  به هره مه نده که ی،  کوڕه   هه ردوو 
خۆشه ویست کاروان چێوار و په یکه رتاشی ئازیز 
بۆ  ده بوو هه ر هه موومان  بگیرایه ..  ڕه نج چێوار 
زیاترمان  چێوار  خه باتی  له   پڕ  سااڵنی  و  یاد 

بکردایه: 
سنعهتکار قهدری بهسیتا قهومی لهناو دیاره بهاڵم

وهکوعهکسیقهمهروایهلهناوحهوزێکیلیخندا 
یادت  مامۆستام،  و  هاوڕێ  براو  چێواری 
ناچنه وه   بیر  ڕۆژه م  دوو  ئه و  هه رگیز  به خێر، 
ماڵه که ت  باشتری  ژوورێکی  دروستکردنی  بۆ 
برایم  کاک  و  برام  قادری  ته حسین  ئێمه  )کاک 
له گه ڵ  و  کرێکار  بووینه   من(  و  برات  چێواری 
قسه  ترشی  لیمۆیه کی  ناوبه ناو  ئاره قڕشتندا 
له   دره نگه شم  شه وه   ئه و  ده داینێ..   خۆشه کانت 
په  یکه ره   گه ردنی   کرده   ده ستم  که   ناچێته وه   بیر 
له و  گر تین،  وێنه ی  هاوڕێیه کم  و  خه مباره که ت 
 ساته دا پاسه وانێ ئێخه ی هه ردووکمان گرت وتی 
وه ختی ڕه سمگرتنه ؟ بۆ تۆ ئه مه  ده ناسیت! منیش 
له سه رخۆ و به  پێکه نینه  خۆتئاساکه ته وه  وه اڵمم 

اللۆ ڤانیا /١٩٨٠
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دایه وه  ))ئه ی چۆن نایناسم، ئه مه  مامۆستای منه ، 
له  نه   له  دێ،  نه   له  شار و  نه   ئه و که سه یه   ئه مه  
 سه رده می ژێرده سته یی و داگیرکردنی کوردستاندا 
و نه  له  سه رده می ئازادیی واڵتدا تێر تێر هه ناسه ی 
شادمانیی هه ڵنه مژیوه  و هه رگیز پڕ به  دڵ ئۆخه یی 
نه کردو وه ... ئه مه  چێواره  که  که فوکوڵی سه ره  پڕ له  
ئێشه که ی به  چایه ک و جگه ره یه ک دائه مرکانده وه .. 

له   مرۆڤایه تیی  خه می  که   چێواره ،  عوسمان  ئه مه  
ده گێڕا  تر  ئه ستێره یه کی  بۆ  چاوی  و  نابوو  کۆڵ 
چۆن  بگیرێت...ئه ی  مرۆڤ  له   حورمه ت  تیایدا 

نایناسم برام((.. 

19/11/2014 



ئومێد شێخ حسێن
سوید، ئۆپساال

له  دوای خۆم ده رگای حه وشه که مانم توند پێوه  دا، به فر نمه نمه  ده باری. به  ناو کوچه  و کۆاڵنه کانی 
لێبوو کوڕوکااڵنی گه ڕه ک سه رقاڵی شه ڕه به فر  گه ڕه کی چوارباغدا، هێور هێور هه نگاوم ده نا. چاوم 

بوون.
به فر له ژێر پێی هه نگاوه کانمدا جۆره  ڕیتمێکی ده چڕی. هه ردوو ده ستم ئاخنیبووه  ناو گیرفانی پاڵتۆ 

ڕه شه که مه وه .
خه یاڵم زه فه ری پێده بردم، پێی ده وتم هه ق وایه  جگه ره یه ک داگیرسێنیت.

له پڕ تۆپه ڵه  به فرێک خۆی ده کرد به  نێوانی هه نگاوه کانمدا... جگه ره ی له  بیر ده بردمه وه . دواجار خۆم 
پێنه گیرا و پاکه تی جگه ره که م له  گیرفانی پاڵتۆکه م ده رکرد، گه ڕام بۆ چه رخه که م، نه مدۆزییه وه . له به ر 

چێوار و شه قامی دیالۆگ
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خۆمه وه  ده ستم کرد به  بۆڵه بۆڵ و وتم دیسانه وه  
شوان عه توفه ، بۆ داگیرسانی جگه ره  چه رخه که شی 

بردووه .
به   یاریم  په نجه کانمدا  نێوانی  له   به  ناچاری  ئیدی 
له سه ر  جوان  کچێکی  له پڕێکدا  ده کرد،  جگه ره که  
شۆسته که  خلیسکا و به  پشتا که وت. خێرا چوومه  
په له   گیان،  ئازیز  پێم وت  و  هه ڵمسانده وه   الی و 
مه که  و به  وریاییه وه  هه نگاو بنێ. ئه رێ به ڕاست 
ناوت چی بوو، له  وه اڵمدا به  نیگایه کی شه رمنانه وه  
گرت  ڕێگام  ملی  بووم،  خۆشحاڵ  ئاره زوو.  وتی 
جگه ره کێشان  سه ر  که وته وه   حه زم  دیسانه وه   و 
و خه یاڵ بردمیه وه  بۆ ناو پرۆڤه ی خه ڵک و به رد.

ده چوو  له وه   بوو.  خۆم  ناوی  له   گوێم  له پڕێکدا 
له   که سێک  کوتوپڕ  بکات...  بانگم  هاوڕێیه کم 
په له   به   شانمدا  به سه ر  کێشا  ده ستێکی  دوامه وه  

ئاوڕم دایه وه ، بینیم چێواره.
ئاگام  بمبووره   گیان،  چێوار  کاکه   ئۆی  ئومێد: 

لێنه بوو، خه یاڵم ته زیبوو، چۆنی ئازیز گیان.
له م  ئه ڵێی  چییه   ئه وه   گیان  شێخه   چێوار: 
ئاگات  کردی،  بانگم  جار  دوو  نیت؟  مه مله که ته دا 

لێنه بوو.
ئومێد: چی بێت له  تۆ نهێنی بێت؟ بڕوا بکه  هه ستم 
نه ده کرد به سه ر دنیاوه م، له ناو پرۆڤه ی خه ڵک و 

به ردا بووم.
ده ست  که ی  گیان،  شێخه   ئافه رم  ئه ی  چێوار: 

ئه که یت به  پرۆڤه ؟
ئومێد: هه فته ی داهاتوو.

چێوار: ئه ی کێ هاوکاریتان ده کات؟
ئومێد: خۆت باش ده زانی چێوار گیان، لێره  هیچ 
که وتووه ته   شانۆش  نه ماوه،   خۆی  وه ک  شتێک 
ئه م  بڕوات  وا  دژبه یه که وه .  هێزی  دوو  نێوان 

به رداشه  هه مووان ده هاڕێت.
ئێمه ش  نه بێ،  خه مت  گیان،  شێخه   نانا  چێوار: 

یاخیبوون هه ڵده بژێرین.
ئه وه مان  شانۆش  چونکه   ده که ین،  وا  ئومێد: 
داهێنانی  بۆ  سه ره تایه   یاخیبوون  لێده خوازێت... 

مه زنتر.
چێوار: شێخه  گیان له  ڕابردوودا هه رچیمان کرد، 

بۆ نیشتمان بوو. لێره  به  دواوه  ده بێت شانۆ به رینه  
قۆناغێکی تره وه .

پێت...  سه رسامم  چه نده   گیان  چێوار  ئومێد: 
خاوه نی بیرکردنه وه یه کی قووڵیت.

چێوار: به  پێکه نینه وه ... شێخه  بیرکردنه وه  کورترین 
ڕێگایه  بۆ گه یشتن به  حه قیقه ت.

ئه رێ  پێم وت  به  چێوار بڕی و  ئومێد: قسه که م 
چه رخت پێیه ؟

چێوار: له  یه که م جاره وه  وام هه ست ده کرد خۆتی 
پێوه  خه ریک بکه ی تا جگه ره ته رک بکه یت.

ئومێد: نه وه اڵ چێوار گیان، تاکه سه بووریمان له م 
دۆزه خه دا ئه م دووکه ڵه یه .

هه ر  له گه ڵ  من  ده که یت،  ڕاست  خوا  به   چێوار: 
پێکێكدا یان چایه کی عه نابیدا حه زم له  جگه ره یه.

داگیرساند  سه روجگه ره مان  پێکه وه   هه ردووکمان 
کزه ی  به ده م  و  دا  دیالۆگه که مان  به   درێژه مان  و 
له   ڕووم  جگه ره کانمانه وه   دووکه ڵی  و  سه رما 

چێوار کرد و پێم وت...
کاری  پێشڕه و  تیپی  چێوار  کاکه  ئه رێ  ئومێد: 

تازه تان به  ده سته وه یه ؟
چێوار: چی بکه ین کاکه ئومێد، هه رچییه ک ده که ین، 
بۆ  هیچمان  سفر.  خاڵی  سه ر  دێینه وه   دواتر 

براده ران سه رقاڵی ڕۆیشتنن  نیوه ی  ناکرێت. 
خه ریکه   هه یه،   عه قڵ  هه رچی  هه نده ران.  بۆ 
کۆچ ده کات. زۆر ئه ترسم به  ته نها بمێنمه وه .

ئومێد: ئای چێوار گیان، ئه م ترسه ی تۆ... ماڵی 
به   نورا  کاتێک  خستمه وه   بیر  بووکه شووشه ی 
هه موو هێزیه وه  ده رگاکه  داده خات... ده خوازێت له 

 ڕێگه ی ده نگی ده رگاکه وه  کۆمه ڵگه  به ئاگا بێته وه .
چێوار: به ڵێ هه رواش بوو، ده نگی ده رگاکه ی نورا 

ڕۆژئاوای به خه به ر هێنا.
ئومێد: به اڵم کێ باکی به  کۆچی ئێمه  هه یه ؟ ئێره  
و  ئۆلگا  وه ک  یان  عه قڵ...  کوشتنی  بۆ  شوێنێکه  
به سه ر  یه کتری  نامه   به  ته نها  لێدێت،  چیخۆفمان 
ده که ینه وه ، یاخود من و تۆش ئه بین به  فالدیمێر و 

ستراگۆن. له  چاوه ڕوانیدا نوقم ده بین.
حه مه   عه بدولی  مامۆستا  شه قامه که وه   له وبه ری 
جوان ده ستی ساڵوی بۆ به رز کردینه وه . ساڵومان 
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بۆ سه نده وه . له پڕێکدا چێوار پاکه تی جگه ره که ی 
داگیرساند.  ترمان  سه روجگه ره ی  و  ده رهێنا 
نزیک  گه شتینه   جگه ره کێشانه وه   نه فه سی  به ده م 
و  تێکردم  ڕووی  چێوار  عه قاری.  به نزینخانه ی 
پێی وتم شێخه  گیان، من ده چم بۆ الی سیروان 
جه مال. ڕه نگه به م نزیکانه  کارێکی تازه  بکه ین و 
پێشوه خت قسه م له گه ڵ ئازاد به رزنجی کردووه ، 
پێت  چوو  بیرم  به ڕاست  ئه رێ  قایله .  ئه ویش 
جێدا  له   و  نه خۆشه   ته قی  جه الل  مامۆستا  بڵێم 
که وتووه.  به م نزیکانه  ده چم بۆ الی. پێم خۆشه  

تۆش بێت له گه ڵمدا.
ئومێد: به  چاوان چێوار گیان، ئه زانم ئه شته وێ 
به ده م  وه رگێڕاوه .  چیخۆفی  تازه ی  چیی  بزانی 
چێوار  کرد.  یه کتر  له   ماڵئاوایمان  پێکه نینه وه  
هه نگاوی  به ده م  سه ره وخوار  منیش  و  ڕۆیشت 

غه ریبیمه وه  دیسانه وه  هاتمه وه  بۆ الی.
نیشتیماندا  به فری  ناو  له   ئه وکات  چێوار؛ 
شوێنپێکانیم به جێ هێشت. ئه مێستا له  ناو به فری 
هه ڵده گرمه وه .  چێوار  شوێنپێکانی  غه ریبیدا 
له پڕێکدا قاچه کانم ده ترازێت و به  پشتا ده که ومه  
سه ر به فره که . ئه وه نده  ئه زانم خانمێک دێته  ژێر 
باڵم و پێم ده ڵێت ئاگات له خۆت بێت ئازیزه که م. 
شه قامه که  زۆر خلیسکه . ئه و خانمه ی که بۆ یه که م 
جار له به فری نیشتیماندا خلیسکا و من چوومه  
ژێرباڵی و هه ڵمسانده وه ، ئێستا هه ر هه مان ئه و 
ژێر  هاته   که وتنه مدا  له م  و  خێزانمه  خانمه یه  
باڵم. سوپاسم کرد و پێم وت ئه م که وتنه  و 
بوونی تۆ لێره  یادگاریی پیاوێکی وه بیر 
هێنامه وه،  که  ئاسته مه  له  بیر بکرێت.

مه زن  هونه رمه ندێکی  چێوار  ئه گه ر 
نه ده ڕژایه   ئاسانی  به   وا  نه بووایه، 
بۆ  من  شاعیرانه وه .  ڕووباری  ناو 
خۆم جارێکیان له  دیوانێکی شێرکۆ 
چوارمشقی  چێوار  بینیم  بێکه سدا 
شێرکۆ  شیعری  کورسییه کی  له سه ر 
دانیشتووه  و جگه ره  ده کێشێ و شێرکۆش 
شیعر ده خوێنێته وه. یان جارێکیان له  تووی 
مه لیک شیعرێکی دالوه ر قه ره داغیم بینی قۆڵی 

له  قۆڵی چێواردا بوو، هێمن هێمن ده هاتنه  خوار 
و ئه تریقانه وه .

جه مال  و  بێگه رد  ڕه ووف  کاتێک  هه ر  بیرمه   له  
له   بیانویستایه  سه ردانی چیخۆف بکه ن،  غه مبار 

ماڵی چێوار له  باخی گێالسدا ئه یانبینی.
بیر  چێوارم  تووڕه بوونه کانی  و  هاوار  هه رگیز 
ناچێته وه ، که  ئازاره کانی وه ک هه ڵم ئه چوون به  

ئاسمانا.
هێنده   نائومێدییه کانی  بینیووه   زۆر جار چێوارم 
گه وره  بوون، کوردبوون و نیشتمانی بۆ له  یه ک 

جیا نه ده کرایه وه .
چێوار یه کێک بوو له و شانۆکارانه ی که  هه رگیز 
ئه ندێشه ی  و  هه یبه ت  و  نه ئه درا  چوارچێوه   له  

خۆی نه ده دۆڕاند.
نوخبه یه ک  و  چێوار  که   ئه خالق  له   جۆره   ئه م 

خاوه نی بوون، شانۆیان پێ پاراست.
کایه ی  له سه ر  قسه   جدی  به   بمه وێت  ئه گه ر 
زۆری  به شێکی  بێشک  ئه وا  بکه م،  شانۆییمان 
و  تاک  ده بن،  بریندار  سه ختی  به   شانۆکاران 
ته رای وه ک چێوار وه ک... ئاگاتۆس... ئه مێننه وه .



گەلەری چێوار

ئەوەی بۆ ئێمە مایەوە تەنها وێنەکان تەنها کارەکانی چێوارە



لەگەڵجیهاددڵپاکوجەمالشادان

لەگەڵکەمالسابیر



لەگەڵفوئادمحەمەدوەسمانوئازادیحەمەبچکۆلوئاشتیدانش

لەگەڵفوئادسیروانجەمال



اللۆڤانیا

بڕیاروئەنجام



لەگەڵئەختەرخانیهاوسەریومناڵەکانی

لەگەڵجیهاددڵپاکوشەماڵیعەبەڕەش



دانا ڕەئووف
پەیمانگه ی  یەکی  پۆلی  لە  حەفتاکاندا  کۆتایی  لە 
هونەرە جوانەکان بووم. لە پۆلەکەدا دە قوتابی بووین 
پێدەگوتین،  نواندنی  و مامۆستاکەمان، کە هونەری 
فەلەستینی هەبوو. ڕۆژێک لەگەڵ پۆلەکەمان پێکەوە 
سلێمانی  ئەوکات  سلێمانی.  بۆ  هاتین  گەشتێک  بە 
گەورەی  ناوبانگێکی  و  پێگە  هونەرییەوە  باری  لە 
پایتەختەوە  بەغدای  دوای  لە  هەر  تەنانەت  هەبوو، 
گەشتی  بەغداوە  لە  جار  زۆر  و  دەکرا  هەژمار 
هونەری بۆ سلێمانی دەکرا. بۆ نموونە  د. عەونی 
لە  برێشتی  )کۆریۆاڵنس(ی  شانۆنامەی  کەرومی 

عوسمان چێوار 
لەیادەوەرییەکانمدا 
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هۆڵی ئامادەیی سلێمانیی کوڕان نەمایش کرد، کە 
بەغدا،  جوانەکانی  هونەرە  ئەکادیمیای  بەرهەمی 
ئاستی  لەسەر  بەرهەمە  ئەو  بوو.  شانۆ  بەشی 
عێراق و ئەزموونی د. عەونی کەرومی و برێشت 
ئاماژەی بۆ دەکرا؛ جگە لە بەغدای پایتەخت، تەنها 

لە شاری سلێمانی نەمایش کرایەوە.
هێشتا  خۆمان:  سەردانەکەی  بۆ  بگەڕێمەوە 
سلێمانی  لە  جوانەکان  هونەرە  پەیمانگه ی 
باشمان  پێشوازییەکی  ئەوە،  لەبەر  نەکرابووەوە، 
لەو  کرد،  شوێنیشمان  هەندێک  سەردانی  و  لێکرا 
شانۆنامەی  دیمانن،  گەشتەدا  لەو  بەرهەمانەیشی 
)خاڵە ڤانیا( لە نووسینی چێخەف و ڕیژی ئەحمەد 
ساالر و نواندنی عوسمان چێوار، بەدیعە دارتاش، 
مستەفا ئەحمەد، سروە عیزەت و سیروان جەمال 
و... بوو. شانۆگەرییەکە یەکێک بوو لە بەرهەمەکانی 
تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی. نەمایشەکەیش لە 
و  دەکرا  پێشکەش  الدین  صالح  ئامادەیی  هۆڵی 
عەرەبییەوە  لە  چێوار  عوسمان  هەر  دەقەکەیش 

کردبووی بە کوردی. 
لەبەر ئەوەی دەقەکە )خاڵە ڤانیا(ی چێخەف بوو، چ 
بۆ مامۆستاکەمان و چ بۆ بەشێک لە قوتابییەکانیش 
نەکرد.  دروست  گرفتێکی  هیچ  زماندا  باری  لە 
ئەوان عەرەب و نەمایشەکە بە کوردی و دەقێکی 
و  بینیبوومان  لەوەوبەر  کە  جیهانی،  ناسراوی 

خوێندبوومانەوە و دەمانزانی باسی چی دەکات.
شانۆنامەی  بینینی  دوای  لە  گۆرکی  مەکسیم 
و  دەنووسێت  چێخەف  بۆ  نامەیەک  ڤانیا(  )خاڵە 
کرد،  ڤانیا"م  "خاڵە  سەیری  ڕۆژانەدا  )لەم  دەڵێت: 
سەیرم دەکرد و ... وەک ژن دەگریام، هەرچەندە 
شانۆنامەکە  بەاڵم  نیم،  هەستیاریش  کەسێکی  من 
بۆیە،  کردم.  سەرسوڕمانی  و  حەپەسان  تووشی 
دوورودرێژم  نامەیەکی  و  ماڵەوە  گەڕامەوە  کە 
دوای  ئێمە  دڕاندم(.  بەاڵم   ... و  نووسین  بۆ 
نەمایشەکە نەگرییان، بەاڵم نەمایشەکە بە چەشنی 
سەرسووڕمانی  و  حەپەسان  )تووشی  گۆرکی 
زیاتر  ئەزموونی  ئێمە  لە  مامۆستاکەمان  کردین( 
بوو، بە تەمەنتر بوو، کاری باشی زۆر دیبوو، بە 
بێدەنگییەوە پیرۆزبایی لە کاستەکە کرد و دواتر بە 

ئێمەی گوت )ئەمە وانەیەکی جوان بوو لە هونەری 
نواندن، لە ڕیژی و لە پێش هەموو شتێکیشەوە لە 

چێخەف و لە شانۆی ڕیالیزم(.
دەبەستەوە،  نەمایشەوە  بەم  بینەرانی  ئەوەی 
نواندنەکەی مامۆستا عوسمان چێوار بوو. چێوار 
ڕۆڵی )ڤەینێتسکی( واتە خاڵە ڤانیای دەبینی و ڕیتم 
ڕاگرتبوو،  نەمایشەکەی  هەموو  هاوسەنگیی  و 
شانۆ  تەختەی  لەسەر  بەهێزی  ئامادەبوونێکی 
لەسەر شانۆ  کاتانەیشدا، کە  لەو  تەنانەت  هەبوو. 
بەهێز،  ئامادەییەکی  بوو.  ئامادە  ئەو  نەدەبوو، 
ئەفسوونی،  هێمنییەکی  قووڵ،  تێگەیشتنێکی 
کارەکتەرەکانی  بە  سەرنجڕاکێش  پەیوەندییەکی 
نە زیاد و نەکەم، واقیعەتێکی  ترەوە، مامەڵەیەکی 
سەرنجڕاکێش  و  بەهێز  وزەیەکی  و  هونەری 
خەسڵەتە بەرچاوەکانی چێواری هونەرمەند بوون. 
بە ئامادەبوونی ئەو، ئەکتەرەکانی تریش دەبوونە 
جێگای سەرنج و سەر شانۆکە دەبووە موگناتیز 
الی  بە  توندییەوە  بە  زۆر  بینەرانی  سەرنجی  و 
خۆیدا ڕادەکێشا و ئەو هونەرە نوێیەی پێناساندین، 
ڤانیا"کەی  )"خاڵە  دەڵێت  نامەکەیدا  لە  گۆرکی  کە 
درامایە،  هونەری  نوێی  تەواو  شێوەیەکی  ئێوە 
تاڵی  بە  کەللەی  بە  دەیکێشن  ئێوە  چەکوشێکە 

بینەراندا(.
ئەو سەردانە  نزیکەی سیوپێنج ساڵ بەسەر 
و ئەو نەمایشەدا تێپەڕیووە، بە بەراورد بەو 

دەوڵەمەندترم  ئەزموونێکی  خاوەنی  ئەز  دەمە، 
ئەوروپا  لە  چێخەفم  بەرزی  نەمایشی  چەندین  و 
و تەنانەت لە ڕووسیا و بە زمانەکەی چێخەفیش 
و  چێوار  عوسمان  ئەفسوونی  بەاڵم  دیووە، 
هەردەم  ئەوم  )ڤەینێتسکی(یەکەی  و  ڤانیا  خاڵە 
پەیوەندیی  سەرەتای  نەمایشەیش  ئەو  یادە.  لە 
عوسمان  کاک  و  چێخەف  دونیای  بە  بوو  من 
چێوارەوە و پەیوەندییەکانمان ئاستێکی پڕ لە ڕێز 
تەنانەت  و  هونەری  دیالۆگی  و  خۆشەویستی  و 

کەسێتییشی لەخۆ گرت. 
عوسمان چێوار تەنها هەر ئەکتەرێکی بەسەلیقە و 
بەتوانا نەبوو، بەڵکو ڕیژیسۆرێکی سەرکەوتوویش 
گەنجانەی  و  یاخی  ڕۆحێکی  هەمیشە  کە  بوو، 
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شانۆی  ڕەوتی  یاخییەی  ڕۆحە  بەو  هەبوو، 
کوردیی گەلێک دەوڵەمەند کردبوو: نەمایشەکانی 
فۆرمێکی گەلێک جودا، نوێخواز و مۆدێرنی لەخۆ 
و  )مرۆڤ  نموونە، شانۆنامەی  بۆ  هەر  دەگرت، 
کراوە،  نەمایش  هەشتاکاندا  لە  کە  شارەکەی(، 
دەبێت  جوانانەی  ئەزموونە  لەو  بوو  یەکێک 
فۆرمە  بە  بکات.  پێوە  شانازیی  کوردی  شانۆی 
لە  پڕ  مۆدێرنە  شێوازە  بە  ئەزموونگەرییەکەی، 
سینۆگرافیا  بە  گوزارشتئامێزەکەی،  و  جووڵە 
ئەبستراکتەکەی، کە بووبووە بەشێک لە نەمایشەکە 
کۆمەڵێک  لە  شارەکەی  و  مرۆڤ  وێنەکانی  و 
سەر  داڕشتەی  و  ئەکتەر  جووڵەی  و  پێکهاتە 
دەبوون،  بەرجەستە  ڕیژییەکەیدا  پالنە  و  شانۆ 
شانۆیەکی ئەڤانگاردی بۆ ئەو ڕۆژگارەی شانۆی 

کوردی پێشکەش کرد.
دواتر من و کاک عوسمان چێوار لە هەشتاکاندا، 
کە لیژنەی ئامادەکاریی )دیداری یەکەمی شانۆی 
کوردی( بووین، زیاتر لە یەکتر نزیک بووینەوە. 
ئامادەکاریی  خەریکی  کە  درێژدا،  ماوەیەکی  لە 
جیهاد  کاک  و  چێوار  و  من  بووین،  دیدارە  ئەو 
دڵپاک لە گەشتی بەردەوامدا بووین، بۆ هەولێر، 
دهۆک و کەرکوک تا بتوانین زۆرترین پاڵپشت و 
بەشداریی هەموو شانۆکارانی کوردستان بۆ ئەو 
دیدارە کۆ بکەینەوە و پرۆگرامەکەی بۆ دابڕێژین. 
بێگومان چێوار ڕۆڵێکی گەورەی لە ئامادەکردنی 

ئەو دیدارەدا گێڕا.
چێوار  عوسمان  نا؛  ئەوەندە  هەر 
پسپۆڕی  بوو،  باشیش  کوردیزانێکی 
چۆن  دەیزانی  بوو،  شانۆ  زمانی 
و  دەهێنێت  بەکار  شانۆ  زمانی 
و  ڕستە  و  وشە  شێوەیەک  چ  بە 
کە  هەڵدەبژێرێت،  دەستەواژەکانی 
زمان  و  نواندن  هونەری  لەگەڵ 
بگونجێت.  ئەکتەرەکانیدا  ئاستی  و 
کردوونی  ئەو  شانۆییانەی  دەقە  ئەو 
بە کوردی، بۆ نموونە دەقەکانی )چێخەف( 
شانۆ،  بۆ  کردوون  ئامادەی  ئەوانەیشی 
بە  نووسەرەکانیان  بنەڕەتدا  لە  هەر  دەڵێیت 

کوردی و بۆ شانۆی کوردی و بۆ ئەکتەری کورد 
نووسیویانن.

عوسمان چێوار بۆشاییەکی گەورەی لە شانۆی 
ئێستایش کەس  تا  کە  بەجێ هێشتووە،  کوردیدا 

نەیتوانیووە پڕی بکاتەوە!!
تێبینی:

هەندێک  بە  گۆرکی،  مەکسیم  نامەکەی  دەقی 
دەستکارییەوە لە ژمارە ٦٠ی زنجیرەی شانۆی 
بیانی )خاڵە ڤانیا(ی چێخەفەوە وەرگیراوە، کە لە 
لە  و  محەمەد(ە  مەحموود  )شیروان  وەرگێڕانی 

باڵوکراوەکانی دەزگای ئاراس، ٢٠١٢
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دێرینی  هاوڕێی  حه مه  جوان،  عه بدولی  هونه رمه ند 
ئه م  چێواره .  عوسمان  کۆچکردوو  هونه رمه ندی 
دوو هونه رمه نده  جگه  له  ئه نجامدانی چه ندین کاری 
و  بوون  یه کتر  نزیکی  هاوڕێی  پێکه وه ،  هونه ری 
زۆربه ی ساته کانی ژیانیان پێکه وه  گوزه راندووه ، به  
سه ده   نیو  نزیکه ی  جوان،  حه مه   عه بدولی  گوته ی 

به  سەرسامییەوە دەمڕوانییە ستایلی کارە 
ناوازەکانی چێوار

عه بدولی حه مه  جوان:
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هاوڕێ بوون و کاری هونه رییان پێکه وه  کردووه . 
بێگومان نیو سه ده  هاوڕێیه تی پڕیه تی له  بیره وه ری 
و خه م و ئازار و خۆشیی و شادیی هاوبه ش. له م 
دیداره  کورته دا ناوبراو باس له و په یوه ندییه  و کاره  

هاوبه شانه  ده کات، که  پێکه وه  ئه نجامیان داوه . 

کۆچکردوو  هونەرمەندی  چۆن  سەرەتا  ڕۆڤار: 
عوسمان چێوارت ناسی و هاوڕێیەتیتان دروست 

کرد؟
عوسمان چێواری هونەرمەند هاوڕێی نیو سەدەی 
پێگەیاندنی  پەیمانگه ی  لە   ١٩٦٧ ساڵی  ژیانمە. 
خوێندکار  دوو  وەک  سلێمانی  لە  مامۆستایان 
گیانی  هاوڕێی  بە  بووین  و  ناسی  یەکتریمان 
یەکەم   ١٩٦٨ ساڵی  پێکەوە  و  یەکتر  گیانیی  بە 

هەنگاومان بەرەو جیهانی هونەر نا.

ڕۆڤار: ئەو سروشت و تایبەتمەندییانە چی بوون، 
کە عوسمان چێواریان لەال خۆشەویست کردیت؟

- ئێمە هەردووکمان هاوڕێیەتی یەکتریمان هەڵبژارد، 
لەبەر ئەوەی بیرکردنەوە و خولیا و بیروباوەڕمان 
تێڕوانینمان بۆ هیوا و  لەیەکەوە،  زۆر نزیک بوو 
ژیان یەک ئاڕاستە بوو. چێوار الوێکی ڕۆشنبیر و 
خوێندەوار بوو، منیش هەر لەودا خۆم دەبینییەوە. 
لە ڕووی ئاستی چینایەتییشەوە وەک یەک وابووین، 
و  دروستبوون  بۆ  بوون  هۆکار  هەمووی  ئەمانە 

گەشەکردنی پەیوەندیی هاوڕێیەتیمان.

ڕۆڤار: باسی ئەو کارە هونەرییانە بکە، کە لەگەڵ 
چێواردا ئەنجامت داون؟

ئەکتەر  وەک  جار  یەکەم  بۆ  پەیمانگه   لە   -
بەشداریمان لە شانۆگه ریی )بڕیار و ئەنجام( کرد، 
حه مەڕەشید  هونەرمەندەکانمان  هاوڕێ  لەگەڵ 
و  شازەمان  جه میل  و  دڵشاد  که مال  و  هەرەس 
صه الح صاڵح و ره ئوفی حاجی سه عید. دوابەدوای 
ئەو کارە )تیپی خەبات(مان دروست کرد، که  دیاره  
چەند  هه روه ها  بوو.  چێوار  عوسمان  بیرۆکەی 
سلێمانی  و  کەرکوک  لە  شانۆییمان  بەرهەمێکی 
نمایش کرد وەک )فەرهادی شۆڕشگێڕ و کاوەی 
چێواریان  کاریگەریی  کە  چەتۆخان(  و  ئاسنگەر 
وەک دەرهێنەر و نووسەر و ئامادەکار بەسەرەوە 
ئێمەش  هەرەس؛  حه مەڕەشید  هاوکاریی  بە  بوو 
وەک ئەکتەر بەشداریمان تیادا کرد لەگەڵ مستەفا 
ئەحمەد. هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی کۆمەڵی هونەر 
و وێژەی کوردی ساڵی ١٩٧٠، لەگەڵ دامەزراندنی 
کۆمەڵ پێکەوە بەشداریمان کرد لە شانۆیی "پێنج 
چێوار  کارە  ئەم  دوابەدوای  ئوتێلێکدا".  لە  کەس 
لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی وازیان لە کۆمەڵ هێنا و 

دروست  کوردییان  شانۆی  پێشڕەوی  تیپی 
ئەو  کارێزمای  دواماڵئاوایی  ساتی  تا  کرد، 
مامەوە. ساڵی  کۆمەڵ  لە  هەر  من  بوو.  تیپە 

لێکردم لە شانۆیی "گوڵ  هەشتاکان، ئەو داوای 
لە  زیاتر  بۆ  بوو  ئەوە  بکەم.  بەشداری  عومەر" 
دوو مانگ پرۆڤەمان کرد، بەاڵم ڕژێم ڕێگای نەدا 
و  دەرهێنان  لە  کە  بکرێت،  نمایش  شانۆییە  ئەو 
ئامادەکردنی خودی عوسمان چێواری هونەرمەند 

بوو.
دوو کار کە بە سەرپەرشتیی چێوار بوو، لەسەر 
بەشداریم کرد  هاوڕێیەم ساڵی ١٩٩٢  ئەو  داوای 
تیپی  بەرهەمی  کە  سووتاو"  "بەهەشتی  فیلمی  لە 

پێشڕەوی شانۆی کوردی بوو.
هونەریدا  کاری  لە  چێوار  لەگەڵ  کارکردنم  کۆی 
حه وت کار بوون بە شانۆیی "گوڵ عومەریشەوە".
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بۆ  هونەرمەندێک  وەک  خۆت  تێڕوانینی  ڕۆڤار: 
هونەرەکەی چێوار چی بوو؟

- ئەوەی شارەزا و بینەری کارە هونەرییەکانی 
عوسمان چێوار بێت، دەزانێت عوسمان چێوار چ 
هونەرمەندێکی بەسەلیقە و بەهرەدار و لێهاتوو 
بووە. من زۆر بە سەرسامییەوە دەمڕوانییە 
هونەرمەند  ناوازەکانی  کارە  ستایلی 
چێوار، کە زۆرجار خەونی هونەریی 

هەموومانی تیادا بەرجەستە دەکرد.

ڕۆڤار: لە الی تۆ چ شتێک هونەرەکەی 
دیکە جیا  لەوانی  عوسمان چێواری 

دەکردەوە؟
چێوار  عوسمان  هونەریی  ئەزموونی   -
هەمیشە بەردەوام بوو، چ لە شانۆی مندااڵن 
بوو  مەدالیای سەرکەوتن  چەند  خاوەنی  کە 
ناو  لە  کارەکانی  چ  و  عێراق  ئاستی  لەسەر 

چێوار  قوتابخانەکان.  چاالکیی  و  پێشڕەو  تیپی 
بەڵکو  نەدەکرد،  کاری  یەک ستایل  لەسەر  تەنها 
جیاوازدا  ستایلی  کۆمەڵێک  لە  ئەزموونەکانی 
شوێن  بە  دەگەڕا  هەمیشە  دەکرد.  نمایش 
ئەزموونی نوێدا، ڕاوەستاو نەبوو، خودی خۆشی 
هه میشه  لە هەوڵدان و گەڕاندا بوو بە دوای کاری 
نوێ و سوودوەرگرتن لە ئەزموونی ناوچەیی و 
خولێکی  هەموو  لە  بەشداریی  تەنانەت  جیهانی. 
لە  هاوڕێکانی  لەگەڵ  دەکرد  شانۆیدا  هونەریی 
شاری بەغدا. ئەوەی گرنگە، ئەوەی خۆی فێری 
هاوڕێی  وەک  ئێمەش،  بە  دەیگەیاندەوە  دەبوو، 

هونەریی ئەو هونەرمەندە نەمرە.

کاردانەوەیەکی  چ  تۆ  چێوار الی  مەرگی  ڕۆڤار: 
هەبوو؟

دوایی  کۆچی  دەبێت  دەپرسم  تۆ  لە  من   -
چ  چێوار  عوسمان  وەک  مەزنی  هاوڕێیەکی 
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کارەساتێک بخوڵقێنێ لە هەست و هۆش و دڵتدا؟ 
لەبەرچاو  دنیام  بیست،  هەواڵەم  ئەو  ساتەی  ئەو 
تاریک بوو و زەمەن الی من وەستا. ئەو ئێوارەیە 
هونەرمەندان  یەکێتیی  وەک  هەبوو  دیدارمان 
دوایی  کۆچی  هەواڵی  جەالل.  مام  بەڕێز  الی 
کارەکانمانی  و  دیدار  هەموو  چێوار  ماڵئاوایی  و 
ڕاوەستاند. ئای کە هەواڵ و ڕۆژێکی ناخۆش بوو 
الی من. جارێکی تر هەواڵی شەهیدبوونی ماجیدی 
برام دووبارە بووەوە. بە داخەوە بۆ لەدەستدانی 

خۆشەویستەکانم.

لە  گۆشەیەک  چێوار  مردنی  بە  وایە  پێت  ڕۆڤار: 
هونەری کوردی بە بۆشایی مایەوە و پڕ نەکرایەوە؟
- یەک عوسمان چێوار هەبووه  و هەرگیز عوسمان 
چێوار دروست نابێتەوە. بڕوا ناکەم ئەو کەلێنەی 
ئەو لە نێو هونەری کوردیدا دروستی کرد، تا ئەبەد 

پڕ بکرێتەوە.

یادی  ئەوەی  بۆ  بکرێت  چی  باشە  پێت  ڕۆڤار: 
بەرز  کۆچکردووەکان  ئەدیبە  و  هونەرمەند 

ڕابگیرێت و لە یاد نەکرێن؟
یادی  بەرزڕاگرتنی  بۆ  بکرێت  هەرچی   -
گرنگە.  کۆچکردووەکان،  ئەدیبە  و  هونه رمەند 

وەک ئەرشیفکردنی ژیانیان و پاراستنی کەلوپەلە 
و  تایبەت  مۆزەخانەیەکی  لە  تایبەتییەکانیان 
مەزندا، لەگەڵ ناونانی باخچە و شەقام و شوێنە 
گشتییەکان بە ناویانەوە و لە سەروو ئەمانەشه وه  
ئەرکی  ئەمەش  خانەوادەکانیان،  لە  ئاوڕدانەوە 

دەزگا تایبەتییەکانی دەوڵەتە.
دواقسه م بۆ ئەم کارە پیرۆزەی دەزگای سەردەم و 
بەتایبەت گۆڤاری )ڕۆڤار(، بە هیوای بەردەوامیتانم 

و سەرکەوتوو بن.





لهگهڵ چاوپێکهوتنهی ئهم هونهر و ئهدهب پاشکۆی 1993 ساڵی
هونهرمهندیکۆچکردووعوسمانچێوارسازکردووه.لهپێشهکیئهو
چاالکییەکی چێوار عوسمان هونەرمەند نووسراوه: چاوپێکهوتنهدا
دیاریلەحەفتاکانوناوەڕاستیهەشتاکانداوەکئەکتەرودەرهێنەر
ووەرگێڕلەپانتاییهونەریکوردیدائامادەییەکیدیاریهەبووە،بۆیە
پاشکۆیئەدەبوهونەربەباشیدەزانێ،بۆئەوەیبازنەیدوورەپەرێزیی

هونەرمەندبشکێنێ،ئەوچاوپێکەوتنەیلەگەڵسازدا.

عوسمان چێوار زیاتر لە ئەزموون و شێوەیەکی شانۆییدا کاری کردووە لە 
بۆ  ڕیالیزمی و سۆشیالیستی  بۆ گۆرگی و  پەڕیوەتەوە  جیهانی چیخۆفەوە 
دیارە  ڕەخنەگرانە...  کۆمیدیای  و  سیاسی  واقیعیەتی  بۆ  مەلحەمی  شانۆی 
پیادە  تایبەتی  هونەریی  شێوەی  و  ئایدیۆلۆجیا  شێوازانەش  لەم  هەریەک 

کردووە، لێره دا ڕۆژنامه نووسه که  ده پرسێت: ئایا لە نێوان ئەمانەدا شوێنی فیکری و هونەریی عوسمان 
چێوار کەوتووه تە کوێوە؟

گۆرانیی  لە  و شارەکەیدا  مرۆڤ  لە شانۆیی  وتویه تی:  پرسیاره دا  ئه م  وه اڵمی  له   چێوار  عوسمان 
دەرچوویتە  هۆڵە  لەم  کە  بینەر،  بەڕێز  ئەڵێ:  گۆرانیبێژ  شانۆییەکەدا،  دوالوتکەی  پەردەی  پاش 
یاریی گوریسپچڕێنەی الی خۆمانم کردبووە  بەر. من  ئەگریتە  دەر، دەچییە کام سەر؟ کامە ڕێگا 
تەوەری بەرجەستەکردنی ملمالنێی بەردەوامی نێوان تێرەکان و برسییەکان. جا بەندە لەو شانۆییە 
جۆراوجۆرانەدا وا ناویانت بردووە، هەر لە الیەک دەستم گرتووە و لەسەر یەک ال بووم و هەر 
ئەوەش )بیرم( بووە. لە هەموو شانۆییەکانیشما هەر بۆ ئەو بیرە فرمانی درامیم بەرجەستە کردووە، 
جا ئەو شانۆگەرییانەی وا دەورم تیا بینیوون یان تەرجەمەم کردوون یان دەرمهێناون دەشێ چەند 
نەبووە،  جۆراوجۆرم  بیری  و  ئایدیۆلۆژیا  بەاڵم  کردبێ،  پەیڕەو  جۆراوجۆرم  هونەریی  شێوازێکی 
بیریش بە ئیدیعاکردن نابێ و نییە، بەرهەمە هونەرییەکانم پێناسەمن، نەک لە هیچیان پەشیمان نیم، 

     عوسمان چێوار:
من بۆ خۆم مەبەستم نییە 

لە ئەزموون و داهێنان بدوێم
داڕشتنەوەیڕۆڤار
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بەڵکو شانازییشیان پێوە دەکەم.
پەیڕەوکردنی  که   ده کات،  به وه ش  ئاماژه   چێوار 
لە  هەروا  جۆراوجۆرەکان  هونەرییە  شێوازە 
و  زیاتر  بینەر  ئەوەی  بۆ  بەڵکو  نەبوون،  خۆوە 
بکات،  پەیوەندییەکان  جۆری  بە  هەست  زووتر 
پاشان وەک تەکنیک هەر شێوازێک کااڵی پڕ بە 

بااڵی بەرهەمەکە بووە لە کات و ساتی خۆیدا.
هاتووه  "عوسمان  هونه رییه دا  دیداره   له و  هه ر 
دامەزراندنی  لە  کە  لەوانەی  یەکێکە  چێوار 
دواتر  بەاڵم  دیارە،  شانۆی کوردیدا جێ هەوڵی 
دانرا،  تەقلیدی  بە سەرەتایەکی  دامەزراندنە  ئەم 
بەتایبەتی بە الی کۆمەڵێ هونەرمەندی گەنجەوە، 
نەبەسترایەوە  چێواریش  عوسمان  ناوی  ئیتر 
لە پرۆژەی شانۆی  بەو گۆڕانکارییە شکڵییانەی 
کوردیدا کرا". پرسیاره که  ئه وه یه  ئایا ئەوە مانای 
و  نوێخوازی  ڕۆحێکی  کەمتر  کە  نییە  ئەوە 

ئەزموونگەرییانەی هەیە؟
چێواری نه مر له  وه اڵمی ئه م پرسیاره دا ده ڵێت: 
زۆرم پێ خۆشە کە ناوی بەندە بەو گۆڕانکارییە 
وا  ئەوەی  چونکە  نەبەستراوەتەوە،  شکڵییانەوە 
شکڵیەتی  و  نوێخوازی  ئەزموونگەریی  ناونراوە 
مەغریبی  کوێرانەی  السایی  فکری،  بێبنەمای 
عەرەبی و گواستنەوەی بەرهەمە تەشکیلییەکانی 

بەغدا بووە و هیچی تر.
عوسمان چێوار پێشی وابووه  ئەزموون و داهێنانی 
بزووتنەوەی  خودی  ناو  لە  دەبێ  نوێ  شکڵی 
شانۆی کوردی خۆیدا لەدایک ببێ، بەتایبەت 
بۆ ئەوانەی وا زۆر بە پەرۆشی شانۆی 
تەنها  بە  وا  ئەوانەی  کوردییەوەن، 
بیر لە فۆرم و شکڵیەت دەکەنەوە و 
ده یانەوێ بەوە چاو و ڕاوێ لە خەڵک 
خەونەکانیان  کۆشکی  ئەوە  بکەن، 
لەسەر ئەرزێکی فشەڵ بنیات دەنێن 
شێوەیەکی  بە  ئەگەر  خۆ  ده ڵێت:  و 
تەنها  بدوێین،  مەسەلەیە  لەو  زانستی 
ناتوانین  نەبێ،  دراسەکردن  مەبەستی  بە 
بە  بکەینەوە،  جیا  لێک  ناوەڕۆک  و  فۆرم 
نموونە، شانۆی برێخت وەزیفەی کۆمەاڵیەتیی 
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گۆڕێ،  هێنایە  گۆڕان  بۆ  تەفسیرەوە  لە  هونەری 
ئەوە ئەزموون بوو، ئەوەش داهێنان بوو.

شوێنی  ده پرسن:  چێوار  له   چاوپێکه وتنه دا  له و 
و  ئاهەنگساز  نێوان  لە  چێوار  عوسمان 
دووانە  ئەم  کە  کوێدایە،  لە  ئەزموونگەرییەکاندا 

دیارترین تەوژمی شانۆی کوردین؟
نابێ  هونەرمەند  وایە  الم  وتویه تی:   وه اڵمدا  له  
بانگەشە بۆ ئەزموون و داهێنانی خۆی  بۆ خۆی 
بکات. من زۆرم لەو هونەرمەندانە دیووە کە لەگەڵ 
ڕۆژنامەنووسەکاندا ڕێک دەکەون و چاوپێکەوتن 
و دیداریان بۆ خۆیان دروست دەکرد و بە شان 
و باهۆی بەرهەمەکانی خۆیاندا هەڵیانئەدا، تا ئەو 
ڕادەیەی پرسیاریان لە خۆیان دەکرد و هەر خۆشیان 
و  ماوەیەک خۆشیان  تا  بەوە  ئەدایەوە.  وەاڵمیان 

بینەران و خوێنەوارانیشیان هەڵدەخەڵەتاند.
بەاڵم به  بڕوای عوسمان چێوار، ئەمە لە مێژوودا 
مەسەلە  ئەگەر  پرسیارە  ئەم  بۆ  جا  ناڕوات. 
پێداگرتن بێ الی ئێوە، ئەوا ئەڵێم من بۆ خۆم زۆر 
مەبەستم نییە لە ئەزموون و داهێنان بدوێم، بەاڵم 
و  مانگ  و  ڕۆژ  با  مەبەستیانە،  زۆر  وا  ئەوانەی 
ساڵی نمایشی مرۆڤ و شارەکەی بدۆزنەوە، ئینجا 
ئەودا  دوای  بە  کە  بکەن،  بەرهەمانە  ئەو  باسی 
لێنراوە.  داهێنانیان  و  ئەزموون  ناوی  و  هاتوون 
بەرهەمەکە  ناکەین،  مردووەوە  دەم  بە  قسە  ئێمە 
تۆمار کراوە )مرۆڤ و شارەکەی( فۆرمێکی نوێی 

بێناوەڕۆکیش نییە.
گرفتێکی سەرەتایی شانۆی کوردی نەبوونی دەقە، 
کە شوناسنامەی شانۆیە و بەبێ ئەوە شانۆ تەنها 
پرسیاره که   تەکنیکییە.  و  هونەری  پرۆژەیەکی 
ئه مه یه : ئایا  پرۆژەیەکی تایبەتی شانۆی کوردیمان 
هەیە یاخود شانۆکەمان لە ئاستێکدایە کە بتوانین 

بیکەینە هەویەی خۆمان؟
عوسمان چێوار زۆر به  کورتی وه اڵمی ئه م پرسیاره  
ده داته وه  و ده ڵیت: ئەوانەی وا زمانە زیندووەکان 
ئەزانن، با شانۆگەرییەکانی سمکۆ ناکام تەرجەمە 
بکەن، ئەوسا بە کردەوە ئەیسەلمێنن کە پێناسەمان 

هەیە یان نا.
له  وه اڵمی ئه و پرسیاره دا که  ده ڵێت شانۆی کوردی  

قەرزاری شانۆی جیهانییە، چ لە ڕووی دەق و چ لە 
ڕووی تەکنیکەوە،  ئایا شانۆی کوردی چیی داوە 
بە شانۆی جیهانیی یان هیچ نەبێت بە دەوروبەری 

خۆی؟
که   ده هێنێته وه ،  میلله ر  ئارسه ر  قسه یه كی  چێوار 
و  کردوویه تی  شانۆوه   جیهانی  ڕۆژی  بۆنه ی  به  
وتویه تی )خەڵکی ئەرکێکی زۆر دەکێشن تا بتوانن 
جۆراوجۆر  ئاهەنگی  جیهانا  هەموو  لە  سااڵنە 
لە  ئەمڕۆش  وا  بگێڕن،  بەرزەکان  بیروباوەڕە  بۆ 
واڵتانی جۆراوجۆر و لە یەک کاتدا ڕۆڵی گرنگی 
شانۆ بەڕێوە دەچێ و دەچەسپێ. ئەمەش مانایەکی 
قووڵی هەیە، ماناکەش ئەوەیە کە شانۆ ڕۆژێ لە 
ڕۆژان سیمای جیهانیی خۆی ون نەکردووە( چێوار 
پیاوە وای وتووە و هەرواشە،  دواتر ده ڵیت: ئەو 
بەو پێیە ئێمە لەو قەرزە گەردنمان ئازاد ئەبێ، دەنا 

گەر وانەبێ، هەموو قەرزاری گەلی گریکین.
قۆناغی  دوو  لە  چێوار  عوسمان  ده پرسن  لێی 
جیاوازدایە، ئەکتەر و دەرهێنەر، وەرگێڕ، که سێکی 
ناوەڕاستی  و  حەفتاکان  لە  دیار  و   چاالک 
هەشتاکاندا، بەاڵم تا ڕادەیەک دوور و کەم بەرهەم 

لە دوای ئەو قۆناغەوە؟
ئه ویش له  وه اڵمدا ده ڵیت: ئەگەر هونەری شانۆ وەک 

شتەکە  بچوایە،  بەڕێوە  شێوەکاری  هونەری 
وا نەدەکەوتەوە. ئەوەندەش دوورەپەرێز نیم 

وەک ئێوە ئەفەرموون.
چێوار  ڕووبه ڕووی  پرسیاره کان  له   تر  یه کێکی 

کاتێکدا  لە  ده ڵێت:  چاوپێکه وتنه دا  له و  کراوه ته وه . 
شانۆی کوردی سەرگەرمی ئەزموونگەری و ڕەمز 
و قووڵبوونەوەی هەندێ ئیشکالیاتی هونەری شانۆ 
بوو -تۆ لەو ساتەدا )دڕندەی تۆڕۆس(ت پێشکەش 
کرد، کە شانۆیەکی واقیعیی کۆمیدیئامێز و سادە 
ساتی  لە  شانۆیە  ئەم  بوو-  تەکنیکەوە  ڕووی  لە 
خۆیدا سەرکەوتنی بە دەست هێنا، بەاڵم هەندێک 
پێیان وابوو کە عوسمان چێوار هێشتا هەر لە ناو 
تۆ  نەبووە!!  دەرباز  تەقلیدییەکان  هونەرییە  قاڵبە 
ئەڵێی چی؟ ئایا پێت وابوو کە ئەو دۆخە شانۆییە 

واقیعییەت دەربازی دەکرد؟
چێوار زۆر به  کورتی وه اڵم ده داته وه : ئەگەر بەر 



رۆڤارچێوار
66

لە دڕندەی تۆڕۆس شێوازی هونەری ترم، وەک 
ئەبەی،  ناو  یەکەمدا  پرسیاری  لە  وا  ئەوانەی 
پەیڕەو نەکردایە، ئەوا ئەوانەی وا ئەڵێن لە کاری 

تەقلیدی دەرباز نەبووم، ڕاستیان دەکرد.
چێوار  عوسمان  کاراکتەرێک  زیندووترین 
بوو،  چیخۆف  دنیای  کرد،  بەرجەستەی 
کەسایەتیەکی ماندوو  و قوربانی و هەستپێنەکراو، 
زیاتر  چێوار  عوسمان  تریشەوە  الیەکی  لە 
میللیی  کەسایەتییەکی  لە  زۆر  جەماوەرێکی 
الدێیە  حاجییە  ئەو  وەک  ئەیبینێتەوە  ناوچەییدا 
هەلپەرستەی مۆڵەت وا بە عەقڵی الدێی پەالماری 
شار ئەدات... پرسیاره که  ئه مه یه  ئایا لە نێوان ئەو 
نواندنە عوسمان چێوار  دوو شێوازە جیاوازەی 
خۆی لە کوێدا دەبینێتەوە؟ ئایا نواندن الی تۆ چی 
ئەگەیەنێ؟ تا چەند مەودای سایکۆلۆژیی کاراکتەر 

و ئەکتەر کاریگەرن بۆ یەکتری لە نواندندا؟
به  بۆچوونی چێوار  ئەکتەری سەرکەوتوو ئەو 
زوو  و  دەکاتەوە  ڕەت  دەقگری  کە  ئەکتەرەیە، 
زوو قاڵبەکان دەشکێنێ، هەر کارەکتەرێکی نوێ 
نواندنی  تاقیکردنەوەیەکی  ئەکتەردا  ژیانی  لە 
ڕۆشنبیری  پابەندی  هەمووی  ئەمانەش  نوێیە، 
ئەکتەرەکە  زیرەکیی  و  شێلگیری  و  ڕاهێنان  و 
خۆیەتی. ئەکتەر بۆ خزمەتی کارەکتەر هەندێ لە 
)زاکرەی انفعالی(ی خۆی بە گیانی کارەکتەرەوە 
لە هەموو  با  نەکات،  وا  ئەگەر  دەکات.  موتوربە 
ناتوانێ  نەبێت،  سەرکەوتوو  تریشدا  شتەکانی 
نواندنێکی بەتاموبۆ بۆ بینەرەکەی پێشکەش 
بەهاکانی  سەکۆی  ئەبێ  ئەکتەر  بکات، 
و  بزوێنەر  و  جوان  )شتە  دراماتیک 
خۆیدا  نواندنەکەی  لە  چێژدارەکان(، 
ئەکتەرێک  وەک  ئەوجا  ببینێتەوە، 

سەرکەوتوو ئەبێ.
واته   کاته دا،  له و  که   تر  پرسیارێکی 
کراوه ،  چێوار  له    1993 ساڵی 
ئه وه یه:  واقیعی ئێستای شانۆی کوردی 
ئەزمەی  بە  ساتە  ئەم  و  نییە  دڵخۆشکەر 
پرۆژەیەکی  هیچ  دائەنرێت،  کوردی  شانۆی 
کە  لەوەدایە  کارەساتەکەش  نییە.  دیار  جیدی 

دوای  واتە  ئەدات...  ڕوو  ڕاپەڕین  دوای  ئەمە 
ئازادی، کە وەزعی شانۆی کوردی پێش ڕاپەڕین 
چی  ئەزمەیە  ئەم  هۆکاری  ئەبێ  بوو...  باشتر 
بێت؟! ئایا ڕاپەڕین چیی بە شانۆ بەخشی و چیی 

لێسەندەوە؟
له  وه اڵمیکی کورت و پوختدا وتویه تی: ئەو واقیع 
و ئەزمەیەی وا ئێوە ناوی ئەبەن، منیش هەروای 

دەبینم، بەاڵم بە کەمێ گەشبینییەوە.
له  به شی کۆتایی ئه م چاوپێکه وتنه دا پرسیاره کان 
و وه اڵمه کان ته واو کورت ده بنه وه، به م شێوه یه :

جێگەی  تەلەفزیۆنی  دەزگای  ئێستا  پرسیار: 
دیسانەوە  ئەوەش  ئایا  گرتووه تەوە،  شانۆی 
لەدایکبوونێکی ناکامڵی ئەو بوارە نییە...؟ بۆ خۆی 

ئەزمەی تر ناخوڵقێنێ؟
تیپی  بە  کوردستان  شانۆییەکانی  تیپە  وهاڵم: 
پێشڕەویشەوە لەو واقیع و ئەزمەیە بەرپرسیارن.
پرسیار: ئێستا تیپی پێشڕەو سست و الوازە - لە 
الیەکی ترەوە تەلەفزیۆن کادرەکانی لێ فڕاندوون.. 
ئایا چۆن ئەتوانرێت ئەو تیپە بگەڕێتەوە بۆ سەر 

مەداری خۆی؟
درامای  ئەوا  هەبێ،  خۆی  شانۆ  ئەگەر  وهاڵم: 

تەلەفزیۆنی ناتوانێ جێی شانۆ بگرێتەوە.
چییە؟  خەریکی  چێوار  عوسمان  ئێستا  پرسیار: 
پەیوەندیی  هونەری  کاری  وەکو  ژیان،  وەکو 
ڕێکخراوی  بە  پەیوەندیی  و  سیاسەتەوە  بە 

هونەرمەندانەوە.
وهاڵم: ئەژیم، ئێستا خەریکی فیلمێکی پەروەردەیی 
درامایە  ئەم  پەلکەزێڕینە.  گوڵە  ناوی  بە  منااڵنم 
عەلی  عومەر  مامۆستا  و  )کاتایف(ە  چیرۆکی 
ئەمین ئامادەی کردووە و سیناریۆی بۆ نووسیوە. 
بۆ  ئاواز و مۆسیقای  مامۆستا صالح رەئوفیش 

داناوە.
کەسێکی بێالیەنم و پەیوەندیم بە هیچ حیزب و 

ڕێکخراوێکەوە نییە.



چێوار لەگەڵ دەستەیەک لە هونەرمەندانی تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی



سمکۆ ناکام
بە  خۆی  کاتی  ئەمە  بیستووە؟  باوکتان  حەوت  تفەنگی 
پارچەی  پێکهاتەکانی  لە  هەریەک  کە  ئەگوترا،  تفەنگێ 
تفەنگێکی لەکارکەوتووی تر بوو، چەخماخسازێکی وەستا 
کاتێ  دی.  ئەهێنایە  لێ  نیشانشکێنی  و  نوێ   چەکێکی 
پێشڕەوی شانۆی کوردی وردەوردە  تیپی  ساڵی ١٩٧٣ 
لەم  فرەالوە  لە  ئەندامەکانی  ئەبوو،  پەیدا  بۆ  ڕوخساری 
تەها  حەسەن،  ڕەووف  گیرسابوونەوە:  نوێیەدا  تیپە 

ساڵە بەپیتەکان
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ئەحمەد،  مستەفا  پچکۆل،  حەمە  ئازادی  باراوی، 
ئازاد جەالل، بەندە و یەک دووانێکی تر پێشتر لە 
کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردیدا ئەندام بوون. لە 
هاوڕێیانی گەزیزەوە کەمال سابیر، عەبدوڵاڵ حەمە 
چێواریش  هاتن. عوسمان  تەنیا  و حەسەن  ساڵح  
بەر لەمە لە تیپی کارگەی جگەرەدا چاالک بوو. لەو 
ڕۆژانەوە چێوار نە تەنها ناسیاوێ، بەڵکو بوو بە 

هاوڕێیەکی نزیکم.
ئامادە  بۆ  خۆی  کە  بەرهەمیدا  یەکەم  لە  تیپ 
ناو  کەوتە  دووبەرەکی  نەکرا،  پێشکەش  و  ئەکرد 
ئەندامەکانییەوە. دەستەیێ )باراوی سەرقافڵە بوو( 
گلەیی ئەوەی ئەکرد کە مەبەست لە پێکهێنانی ئەم 
بێ  جیا  بەرهەمەکانی  کە  بووە،  ئەوە  نوێیە  تیپە 
زۆر  کۆمێدیا  تر:  هونەرییەکانی  کۆمەڵە  لەوانەی 
چاک ئەشێ، بەڵکو پێویستە جیددی بێت، شوێنی 
تەهریج  و سواڵی پێکەنین ژێر خێوەتی سێرکە، نەک 
سەر تەختەی شانۆ. قسە خۆشەکانی "فەریقە کوێر" 
گومانێ  لەوساوە  نین.  شانۆنامە  بەاڵم  قۆشمەن، 
دامەزرێنەران  لە  هەندێ  مەبەستی  کە  بوو  پەیدا 
هەر لە بنەڕەتدا ئەوە بووە، کە دەست بگرن بەسەر 
تیپە ساواکەدا و بۆ هەڵزنانی شەخسیی خۆیان بەد 
بەکاری بێنن. ڕێڕەوی ڕووداوەکان پاشتر دروست 

بۆچوونی ئەم گومانەی سەلماند. 
پاراست،  لەبەریەکهەڵوەشان  لە  تیپی  ئەوەی 
له   کوردستاندا  لە  بوو  جەنگ  دروستبوونەوەی 
ساڵی ١٩٧٤دا. زۆربەمان بەرەی گەلمان هەڵبژارد 
و چووین بووین بە پێشمەرگە. من وەک زۆربەی 
پێشترمدا  پێشمەرگایەتییەکەی  ساڵ  دوو  کاتی 
باوکمەوە  نزیک  لە  باڵەکایەتی  لە   )١٩٧٠-١٩٦٨(
"تیپی  ڕیزی  چوونە  تر  ئەندامەکانی  مامەوە. 
شانۆی شۆڕش"ەوە، کە بۆ مەبەستی پڕوپاگەندە 
"بناوە  گوندی  لە  بارەگاکەی  و  دامەزرابوو 
هێندەی  و  یەکەم   بوو.  پێنجوێن  نزیک  سووتە"ی 
ئامادەکردنێک،  تیپە  تاکە بەرهەمی ئەم  بزانم،  من 
یاخود ڕاستتر بڵێین ئابڕووبردنێکی کورتەچیرۆکی 
بوو.  عارف  حسێن  پیرێژن"ی  جەرگی  "چاڵی 
ساواک،  بۆ  کلکەلەقێ  لە  بوو  پڕ  شانۆگەرییەکە 
شاهەنشاهـ  باد  زیندە  شیڕەشیڕی:  ئەگاتە  تا 

)چێوار،  پێشڕەو  تیپی  ئەندامی  چوار  میهر!  ئاریا 
ئاشکرا  عالەمی  بە  مستەفا(  و  عەبدوڵاڵ  باراوی، 
بەشداری  بەرهەمەدا  هەرزە  لەم  کردەوە  ڕەتیان 
بکەن  و ڕایانگەیاند کە ئەوان بۆ خزمەتی گەلەکەی 
ببن  ئەوەی  بۆ  نەک  پێشمەرگە،  بە  بوون  خۆیان 
ئەم هەنگاوە  پەهلەوی.  بە شایەری حەمە ڕەزای 
مەترسیی لێپرسینەوە و بانگکردن بۆ "پاراستن"ی 
بە دوای خۆیدا ئەهێنا. بەاڵم ئەو چوار هونەرمەندە 
پەشیمان  بڕیارەکەیان  لە  و  نەگرتن   دای  سام 
نەبوونەوە. ئەم هەڵوێستە مەردانە و بەویژدان  و 
بوێرەی ئەو چوار ئەندامەی تیپی پێشڕەوی شانۆی 
کوردی شایستەی ئەوەیە هەرگیز لە یاد نەکرێت. 
هۆمەران"  "حاجی  لە  بەرهەمەم  ئەم  خۆم  من 
کاک حسێن  کۆتاییدا  لە  لێبوو چۆن  ئاگام  و  دی  
عارفی نووسەر بەدەم هێڵنجدانەوە خۆی گەیاندە 
سەرسوڕمانەوە  بە  و  شانۆگەرییەکە  کارگێڕانی 
ئەم  لەسەر  منتان  ناوی  مافێ  چ  بە  پرسین:  لێی 

بابەتە داناوە، من کەی شتی وام نووسیوە؟
بڕبڕەی  و  چاوەڕواننەکراو  ئاشبەتاڵە  پاش 
شار،  بۆ  گەڕانەوەمان  و   ١٩٧٥ پشتشکێنەکەی 
هەموومان لە تیپدا کۆک بووین لەسەر ئەوەی دوو 
هێڵی ڕاستوچەپ بەسەر ڕابوردوودا بکێشین  و 

لە سفرەوە بکەوینەوە کار. بەاڵم بەدگومانی 
دانیشە  ساواک  نەڕەویبووه وە.  تەواوی  بە 

بەخێر و مونەززەمە چاوم ڕوون!
یەکەم بەرهەم من وەک نووسەر و چێوار وەک 

کارگێڕ ڕاستەوخۆ گەیاندمانە بینەران، شانۆگەریی 
مندااڵنی "بەیتی ڕێزانکێ" بوو )١٩٧٦(. سەرکەوتنی 
و  بەزاند  سنوورێکی  هەموو  شانۆگەرییەکە 
قوتابخانەکانی  چاالکیی  سااڵنەی  فێستیڤاڵی  لە 
سەرتاسەری عێراقدا پلەی یەکەمی بە دەست هێنا. 
ئەمە بۆ چێوار بووە پاڵپشت خۆی وەک کارگێڕێکی 
پسپۆڕ و لێهاتوو بدا بە ناسین  و جێگەپێی خۆی 
پتەوتر بکا. مایەی بەبیرهێنانەوەیە کە سەرکەوتنی 
بە دەست  بوو  دژوار  ڕادەیە  بەو  ڕێزانکێ  بەیتی 
هاوڕێی  هاوکاریی  و  بەشداریکردن   ئەگەر  بێ، 
ئاوازی  کە  نەبووایە،  برایم"  "دلێر  مۆسیقارمان 
و  سەرپەرشتی  و  هۆنیبووه وە  گۆرانییەکانی 



رۆڤارچێوار
70

ڕابەریی "تیپی مۆسیقای مندااڵن"ی ئەکرد، کە هەر 
خۆی هێنابوویە ئاراوە. جێی داخە ئەو ڕۆژگارە 
بە  پاشتر  تریقەیە ساڵێ  لە  پڕ  و  گەش و شاد 
تراژیدیای قەدەرێکی ئوتومبیل وێنەکەی بۆ 
هەمیشە تەڵخی دایئەگرێ. هاوکاریی من 
مندااڵندا  شانۆی  بواری  لە  چێوار  و 
دوو ساڵی پاشتریش هەر بەردەوام 

دەبێ.
چێواردا  کارگێڕانی  لە  من  ئەوەی 
ئەو  کە  بوو  ئەوە  دابوو،  سەرنجم 
زۆر ڕێزی لە شانۆنامەکە ئەگرت. بە 
گیرفانی  لە  دیالۆگی  نەبێت،  دەگمەن 
بە  دەسکردن  پێش  دەرنەئەهێنا.  خۆی 
پرۆڤە، چێوار بە قووڵی ئەچووە بنجوبناوانی 
ئەکردەوە.  شی  تێکستەکەی  و  بابەتەکەوە 

بۆیە بەر لەوەی دەورەکان بە سەر ئەکتەرەکاندا 
دابەش بکات، هەر لە سەرەتاوە وەک ئەندازیارێك 
لەبەرچاو  شانۆگەرییەکەی  دیمەنی  بە  دیمەن 
بوو. هەرگیز ڕێك نەکەوتبوو چێوار دەست بداتە 
پڕۆژەیێ بێ ئەوەی پێشتر دەقەکەی خوێندبێتەوە 
ئەمە  تیا دەستنیشان کردبێ.  و بۆچوونی خۆی 
بە پیرۆزڕاگرتنی هونەرەکە نەبوو بە تەنها، بەڵکو 
بە  پشتئەستوور  بینەران.  لە  بوو  ڕێزگرتنیش 
بەهرەی چێوار خۆڕسک  تۆکمە،  ڕۆشنبیرییەکی 
و بەتوانا بوو. لە ڕووی سیاسیشەوە چێوار لە 
ئیلتیزامی بە  بەرەی ڕەشەخەڵکەکەدا بوو، بەاڵم 
هیچ حیزبێکەوە نەبوو، یاخود من ئاگادار نەبووم. 
تکریتییەکان  ڕژێمی  نەیاری سەرسەختی  چێوار 
لە  بەعس  دەسەاڵتی  ئاوابوونی  تا  بۆیە  بوو، 
چێوار  نەکەوتبوو  ڕێك  جارێکیش  سلێمانیدا 
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چەفتەی  بە  سەددامدا  لەدایکبوونی  جەژنی  لە 
لە  پیرۆزبایی  جادەو  سەر  دابەزێتە  مەلیکییەوە 

ڕیفاق بکات.
دوژمنی سەرەکیی من و چێوار سانسۆر بوو. بۆیە، 
سەرەڕای ئەو هەموو فێڵوفەرەجەی ئەمانکرد )بۆ 
نموونە بەر لە ناردنی دەقێ بۆ بۆ مۆڵەتپێدان، ئەو 
بن(.  زەق  ئەترساین  کە  دەرئەهێنا،  دیمەنانەمان 
سانسۆری بەعس ماندوو نەئەبوو لە تەگەرەدانان 
نموونەیێ:  نەئەدا.  کۆڵمان  ئێمەیش  ڕێماندا،  لە 
"نەسرەت  شانۆگەریی  نووسینی  بە   ١٩٧٨ ساڵی 
دەربارەی شارەکەی ئەدوێ"وە خۆم زۆر ماندوو 
کرد. چێواریش پالنێکی بەرباڵوی بردنەسەرشانۆی 
چەند  کرد.  ڕەفزی  سانسۆر  کەچی  داڕشتبوو. 
ساڵێ پاشتر، چێوار هەمان شانۆگەریی ناردەوە بۆ 
مۆڵەتپێدان، بەاڵم ناوەکەی گۆڕیبوو بۆ "مرۆڤ و 
شارەکەی" وەک ئه وه ی بابەتێکی تر بێت . بەم گزییە 
سادەیە توانیبووی کاڵو بکاتە سەری سانسۆر و 

شانۆگەرییەکە ببرێتە سەر شانۆ.
بە  عێراقم  و  نەما  وزەمدا  لە  من   ١٩٧٩ ساڵی 
یەكجارەکی بەجێ هێشت. ناکۆکیی نێوان ئەندامانی 
بوو  ئەوە  بیانووی  بەرەیێ  ببووه وە.  تیژتر  تیپ 
و  بێت  بەردەوام  چاالکیدا  لە  تیپ  ئەوەی  بۆ  کە 
خۆمان  چاکترە  نەکێشرێتەوە،  کارکردنی  مۆڵەتی 
دائەچڵەکێنن.  ڕژێم  کە  بپارێزین،  بابەتانە  لەو 
بەرەکەی ئەوبەر کە چێوار دەمڕاسیان بوو، ئەوەی 
ئەهێنایەوە یاد، کە لە ڕۆژگارێکدا کە سەدان هەزار 
کوردی بێتاوان بە زۆر ڕائەگوێزرێنەوە، دێهاتەکان 
ژەهرڕێژ  چەمەکان  و  دەغڵ  ئەکرێن،  خاپوور 
ئەکرێن، سەرچاوە و کانیاوەکان کوێر ئەکرێنەوە 
ئینسان  لە  چوارگۆشە  کیلۆمەتری  هەزاران  بە  و 
ناکا  ئەوە  چاوەڕێی  عالەمەکە  ئەکرێنەوە،  بەتاڵ 
لەوە  کوردی  پێشڕەوی شانۆی  تیپی  بەرهەمێکی 
بدوێ، کە دیمەنی مانگەشەو دڵگیرە، یا ترۆزی بە 
ترشوخوێی وردەوە بەلەزەتە. پاش نائومێدبوونیان، 
لە  بەاڵم  لێپێچایەوە،  باروبارخانەیان  بوودەڵەکان 
زیانبەخشین نەکەوتن. نموونەیێ: بەر لە ڕاپەڕین 
کە  ڕۆشنبیری،  گشتیی  ئەمینی  بە  کرابوو  کەسێ 
کورد بوو، نەک وەک پێشتر عەرەبێکی حەویجەیی. 

لەگەڵ  بوو،  بەعس  نۆکەری  پیاوە  ئەم  بێگومان 
نەبوو.  مەحاڵ  لەگەڵیدا  دانوستاندن  ئەوەیشدا 
بەر  کە  من،  "گوڵعومەر"ی  شانۆگەریی  چێوار 
هەولێر  بۆ  نارد  سپاردبوو،  پێم  سەفەرکردنم  لە 
دۆزیبووه وە  واسیتەیەکیشی  و  مۆڵەتپێدان   بۆ 
بکا.  خێر  قسەیەکی  گشتی  ئەمینی  جەنابی  الی 
گشتی  ئەمینی  تێکستەکە،  خوێندنەوەی  پاش 
ڕایگەیاندبوو کە ئەو لە ڕووی مەبدەئییەوە لە دژی 
بیستنی  بە  نییە.  شانۆگەرییەکە  بردنەسەرشانۆی 
ئەم هەواڵە، کۆنە ئەندامێکی تیپ بە پەلەپڕووزێ لە 
سلێمانییەوە خۆی گەیاندبووە هەولێر و لە بەردەم 
زیاد لە شایەتێکدا لە ئەمینی گشتیی گەیاندبوو، کە 
ئەم شانۆگەرییە لە نووسینی کەسێکە کە هەاڵتووە 
پێبدرێ.  ڕێگای  نابەجێیە  و  عێراق  دەرەوەی  بۆ 
گفتەکەی  لە  و  سڵەمیبووه وە  گشتیش  ئەمینی 
حەیا  وتەنی:  کورد  ببووه وە.  پاشگەز  پێشووی 
ماندووبوونی  سەرەڕای  تکا!  تکا،  کە  قەترەیەکە، 
شانۆ  سەر  برایە  هەر  شانۆگەرییەکە  زاتە،  ئەو 
بۆ  لە سلێمانی چەپڵەیان  لە هەولێر و  بینەران  و 
یەکەم  بۆ  بەاڵم  کوتا،  ئەکتەرەکان  ماندووبوونی 

جار ساڵی ١٩٩٣، واتا پاش ڕاپەڕین.
سبەی  بۆ  بەرلەوەی   ١٩٧٩ تەمموزی  دواڕۆژی 

لەبەر  بێڵم،  بەجێ  یەكجارەکی  بە  سلێمانی 
لە  دوعاخوازیم  عەلیدا  مام  چایخانەکەی 
نەیئەبڕی،  ئەقڵم  هەرگیز  ئەوەی  کرد.  چێوار 

ئەوە بوو کە ئەو تاوە دواهەمین هەل بێ بۆمان 
هەتاهەتایە  و  یەکتردا  بە  بکەین  باوەش  بلوێ 
لە  مەرگ  ژێر خاکەوە.  بە  بکرێ  زەردەخەنەکەی 

هەردووکمان بەگوڕتر بوو.
ساڵو لە یادت چێواری هاوڕێم، دڵنیا بە دۆستانی 
بە  کوردەواریدا  لە  ئینسان  کەرامەتی  و  هونەر 
شانازییەوە تۆیان بە بیر دێتەوە. تەمەنێکی کورتت 
و  بەخشندەیی  لە  بوو  پڕ  کە  تەمەنێ  بەاڵم  بوو، 

خوڵقاندن.



بە دوامدا مەگەڕێ هاوڕێم
تا گەاڵ بە درەخت و

ترێ بە ڕەز و
منداڵ بە کۆاڵن و

کچان بە شەقامەوە بن
من لەوێم

ئێوارانێکی درەنگ

مەرحەباتان لێ بێ گوڵەکان
بۆچێوار

دالوەر قەرەداغی
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گەر سۆراغت کردم هاوڕێم
لە دوورترین سەوزەاڵنیدا نوستووم
لە پاڵ توڕەییەکانی )ڤاسیلی( و
لە نێو گلەییە خۆشەکانی خاڵەڤانیا و
تۆزێک لەوال نەوازشە ئارامەکانی
)سۆنیا( وەم
کە هاتیت
تەنها خۆت وەرە هاوڕێم
هەواڵی کەسم بۆ مەهێنە
تەنها هەواڵی گوڵەکەم
نامەی هیچ کەسم بۆ مەخوێنەوە
تەنها نامە شەرمنەکانی گوڵەکەم
هاوڕێم کە هاتیت
پێم مەڵێ
ئەمڕۆ چەند منداڵ مردن و

چەند سوورەچنار ڕەق بوونەوە
پێم مەڵێ

ئەمڕۆ ئاگر لە کوێی تری واڵتەکەم کەوتەوە و
چەند تانجەرۆ لە تینوواندا خنکان و
عەشق سەری بە چەند )عەولە سیس( هەڵگرت!
من بێزارم هاوڕێم
لە سەری سەعات و
لە سەری مانگان و 
لە سەری سااڵن
توڕەم لە ئیمزای موچەوەرگرتن و
لە دانیشتنی ئیستیعالماتەکانی سیاسەت

بۆچێوار

دالوەر قەرەداغی
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توڕەم لە سەیری
باخچەی بچووک و
عەشقی بچووک و

پیاوی بچووک
بێزارم هاوڕێم

لە شەقامی چۆڵ و
لە شانۆی چۆڵ و

لە شیعری چۆڵ
نیگەرانم لەو زەمەنە بەدەی
کە دوعای ڕەش لە گوڵ و

نوشتەی ڕەش لە پەپوولە کرا
توڕەم لە زەمەنی

نامەی مینڕێژکراو و
پێکەنینی مینڕێژکراو و

ستایشی مینڕێژکراو
بێزارم لە زەمەنێک هاوڕێم

کە شێر زەلیل و باوی ڕێوی بێ *
هاوڕێم کە هاتیت
سەروزیادمە

کۆپلەیەک لە قەسیدەیەکی غه مبار و
تۆزێک لە کوڵی گریانی کاڵزۆ و

جگەرەیەک
سەروزیادمە

چەپکێک لە میهرەبانییەکانی ئەختەر و
قومێک لە قسە خۆشەکانی
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دادە ڤاال و کاک تۆفیق و ئارام
سەروزیادمە هاوڕێم
چایەکی خەست و
وەنەوشەیەک لە گوڵزاری دڵە گەورەکەی ئازاد!

ئای دالیا گیان
سبەی کە چوویت بۆ مەکتەب
بیرت نەچێ
یەک یەک گوڵەکانی حەوشە بۆنکە
سوبحەینان وەک باوکت
سەری ساڵوت نەویکە و
بە هەژارانی سابونکەران بڵێ:
مەرحەباتان لێ بێ
گلێنەی دییەکانی بابە

دالیا گیان
ئەوی ساڵێ تۆ منداڵ بوویت

شەوانە بە هەموومان سیگارێکمان دەپێچایەوە و
تا ڕۆژ دەبۆوە
موتااڵی سەفەرنامەکانی گوڵمان دەکرد
دالیا گیان
تۆ بەحاڵ بیرت دێ
ئەو ئێوارانەی کە )چیخه ف( دەهات بۆ ماڵمان و
نیوەشەوانێک باوکت لەگەڵ )تریبیلیۆف(دا
خۆی دەکوشت
ئای دالیا گیان
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ئەوی رۆژێ
تەنگ نەبوو ئەڵقەی خۆشەویستیی لە پەنجە و

قووڵ بوو
نوستنی ژێر ئاسمانی هاوینان

دەی دالیا گیان
)چا( کە بخەرە سەر ئاگر و

با پێکەوە سەرلەنوێ
بکەوینەوە حونجەکردنی ناوی گوڵەکان

گەر سوبحەینێ لە ڕێی مەکتەب
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ئازادی حەمە بچکۆلت بینی
بەئەسپایی بڵێ:

بابە ئێوارە لەوێیە
الی خەمە قژ ماش و برنجییەکانی

گوڵعومەر
گەر هەژاران لە هه واڵیان پرسیم

پێیان بڵێ
تا منداڵ بە کۆاڵن و

عەشق لە دڵ و
خەندە بەسەر لێوەوە بێ

لەوێیە
بە ئەسپایی بڵێ:

مەرحەباتان لێ بێ
گوڵەکانی بەریەخەی

عەشقی چێوار!

                                                                 سلێمانی
                                                              مایسی 1996

* دێڕە شیعرێکی سوارەی ئێلخانیزادەی شاعیرە.



چەند سەرنجێکی گوڵنارییە لە نەمردنی هاوڕێم "عوسمان چێوار"

*غەریبیت باش، بەردەوان..!
بەم بەیانییە سادەیە

ئەو بەردانەی بە کۆڵتەوەن
کامیان لە هیی "سیزیف" دەچێ؛

بەردی شۆڕش،
بەردی شانۆ

یان بەردی کورد؟!

بەردەوان
جەمال غەمبار
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بەم بەیانییە سادەیە
لە پەنا ئەو دەریا غەمگینەدا چی دەکەیت،
بە نیازیت خەمێکی وەک خۆت سەرسپی
بۆ کچە گۆشەگیرەکانی کەناری پاییز شەرح بکەیت
یان وەک جاران 
چاوەڕێی هاتنەوەی
ئەو قەیاغە مارۆنییانە بکەیت
کە ڕۆژانێ تریفەیان بار کردبوو،
سەوڵیان بە عیشق لێئەدا...
*غەریبیت باش؛ بەردەوان!
ببوورە لە خەوم کردیت
مەگەر تۆ، هەمان قەلەندەرەکەی 
جاران نیت
دەتویست لە پەنا سادەییدا
ژوورەکە پڕ کەیت لە دووکەڵی جگەرە و

بۆنی چا...
هەر بە سادەیی، بەختی شیعرت

بۆ پەریزادە بەدبەختەکان، 
بۆ سەرابە ماندووەکەی من،
بگریتەوە...
بە سادەیی، ورتەورتێکت دەکرد و دەتوت:
با عاریفانە هەوڵ دەین؛
ببینەوە بە کوڕی ئەو خێڵە قەرەجییانەی 
شمشاڵیان دەکردە تیرۆک و
گەاڵیان پێ دەشێال بۆ نان...
ئەو خێڵە قەرەجییانەی 

بەردەوان
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ددانە کلۆرەکانی مانگیان دەکێشا و
ئەستێرەیان لەجێ دەچاند...
*غەریبیت باش؛ بەردەوان!
تۆ ئێمەت فێری ئەوە کرد

وەرزەکانی دڵنەوایی
ببەینەوە بۆ کوختەکانی )گوڵعومەر(،
ئەو کوختانەی لە کەتان چنیبوومان!

فێرت کردین،
ڕێز لە مانگرتنی ئاو بگرین
ئەو کاتەی وشکانی، بەزۆر

فاتوورەی دەعوەتە ساختەکانی
بارانی پێ دەسپێرێ!

غەریبیت باش،
ئەی موغانی ئەو عومرەی 

یەکێ لە بەردەکانی سەرشانت
کە بەردی سەفەر بوو، سەفەر،

بە کۆڵی چ شیعرێکەوە نەدەنووسا...
تازە ڕوخسەتی چیی لە مردن دەخوازیت

کە زیندەگی دوودڵ بێ
لە مانەوە لە نێوان کەالوەکانی عومرێکی فانی و

گوێنەگرتن لە نائومێدیی
"مەل"ە شەکەتەکەی "چیخۆف"!

غەریبیت باش، بەردەوان!
کە هاتمە الت

باسی مێژووی ئەو دیوارانەت ال کردم
کە لە باخەڵی قوڕدا نووستون و 
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برینی ئەو باخچە نەزۆکانەت نیشان دام
کە بە ناوی گوڵ و نەمامە بێئاگاکانەوە،
سەدان ئاشووب، دژی هەتاو دەگێڕن!
بێهوودە بوو کە هاتمە الت
گۆڕێکی هێمن و لەسەرخۆ نەمابوو
هەندێ ڕاکێشانی تیا قەرزکەم...
سنووقی گومانێک نەمابوو،
سێبەرە هەاڵتووەکانی حەقیقەت و
دۆستایەتیی کوژراوی 
نێوان کلیل و دەرگای
خوار و ژووری نیشتمانی تێدا
بشارمەوە!
* غەریبیت باش؛
ببوورە لە خەوم کردیت
ببوورە عەزابە نووستووەکانت

ئەدەمەوە دەست بێداری...

ببوورە تا ئێستا ماوم...
غەریبیت

باش..!



دکتۆر فازیل جاف

دوو ئاماژە بۆ جیهانی چێوار
چێوار  عوسمان  هونەرمەند  هونەریی  رەوتی  و  ژیان 

دەكرێت لە  چەند ڕوویەكەوە باسی لێوە بكرێت:
 ئاماژەی یەكەم بەرهەم  و تێكۆشانی چێوارە لە بواری 

شانۆدا.
 لەسەردەمێكی زۆر دژواردا، سەردەمێك كە تێیدا  سەخت 
بپارێزێت، سەردەمێك كە  بوو خۆت ڕووخان و دۆڕان 

چێوار
بۆشانۆیمنداڵ
سەرەتاوقۆناغە
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هەموو ئاست و ئاراستەكان دژ بە شانۆكاربوون، 
چێوار خۆی دروست كرد، خۆی سەلماند.

پەیام  ئەو  بۆ  شانۆ  بوو.  تێكۆشان  ئەو  بۆ  شانۆ 
بوو.

لەم دیدگایەوە، دیدگای شانۆ وەك تێكۆشان، ژیانی 
سەرچاوەی  بە  ببێت  دەكرێت  چێوار  هونەریی 

ئیلهام بۆ شانۆكارانی نەوەی ئەمڕۆ.
چێواری  دەرهێنەر،  چێواری  لە  باس  دەكرێت 
و  وەرگێڕ  چێواری   ، راهێنەر،  و  پەروەدەكار 
دراماتورگ، چێواری ڕابەری شانۆی منداڵ، هەموو 

ئەمانە بەشێوەی جیاجیا بكرێت. 
لە هەموو ئەم بوارانەش گرینگتر چێواری مرۆڤی 
بەالیەوە،  شانۆ  كە  مرۆڤانەیە.  پەیامی  خاوەن 
دیاریكراوی  و  ڕوون  سوسیۆلۆژی  پەیامێكی 
هەبوو، پەیامێكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی، سەر بە 

خەڵكی سادە و چینی هەژاران.

ئاماژەی دووەم:
ڕۆڵی  نووسینەدا:  كورتە  لەم  دووەم  ئاماژەی 
واتەیەكی  بە  منداڵدا.  شانۆی  لە  چێوارە  گرینگی 
و  ڕاهێنەر  و  ڕیژیسۆر  و  ڕێبەر  چێواری  دیكە: 
ڕۆڵێكی  كە  منداڵدا،  شانۆی  لە  پەروەردەكاربوو 

شیاوی  لێكۆلینەوەی  ئێستا  تاكو  پێشڕەوە، 
دەربارە نەكراوە.

چێوار لە بزاڤی شانۆی منداڵدا، سەرەتایەكی 
تۆمار  كوردستاندا  لە  منداڵ  شانۆی  بۆ  نۆیی 

كرد. سەرەتایەك كە دەكرێت بە سەرەتای مۆركی 
هونەری لە  شانۆی منداڵدا لە قەڵەم بدرێت. واتە 
لە  پەروەردەی  و  هونەر  هاوكات  كە  شانۆیەك 

خۆیدا كۆكردبێتەوە. 
بە ساڵەهای  لە كوردستان،  منداڵ  ڕاستە شانۆی 
چێوار  هونەرییەكانی  بەرهەمە  لە  بەر  سااڵ،  
بە  بەاڵم   هەبووە.   ساڵەی  چەند  میژوویەكی 
بۆچوونی من شانۆی منداڵ  لە شێوازی هونەریی 
و داهێنانی هونەرییدا لە بەرهەمەكانی  چێواره وه  

و دەستپێدەكات.
 ئەوانەی بەرهەمەكانی حەفتاكانی چێواریان بینبێت، 
كرد  هونەریی  گیانێكی  كە   دەدەن  ئەوە  شایەتی 
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چێوار شانۆی  لە  بەر  منداڵدا،  بەری شانۆی  بە 
پەرەوەردەیی  ئەركێكی  تەنیا  گشتی  بە  منداڵ 
دەبینی، بەاڵم لە بەرهەمەكانی چێواردا پەروەردە 
و هونەر ئاوێتەی یەكدی بوون، بگرە بۆ یەكەم 
جار هونەر  بەسەر پەرەوەدەدا زاڵ بوو. ئەمەش 

سەركەوتنێكی گەورەبوو بۆ شانۆ.
حەفتاكاندا  سلێمانی  شاری  لە  منداڵ  شانۆی 
ببوو بە مەشخەڵی شانۆی زارۆك نەك  تەنیا لە 
بۆ سەرانسەری  مەشخەڵێك  بگرە   كوردستاندا 
بەرهەمەكانی  كە  تایبەتی   بە  عیراقی.  شانۆی 
چێوار لە فیستیڤاڵە سەرانسەرییەكانی وەزارەتی 
چەندین  دەكرد،  بەشداری  عیراق  پەروەردەی 
پێ  بەرهەمیان  باشترین  خەاڵتی  جاریش 

دەبەخشرا.
)سمكۆ  و  ریژیسۆر  چێواری  قۆڵی  دوو  كاری 
و  سەرەتا  دراماتۆرگ،  و  نووسەر  ناكام(ی 
پێشەنگی شانۆی هونەریی منداڵن لە كوردستاندا.
ناكامدا  لەگەڵ  چێوار   كاركردنی  و  هاریكاری  
پتەوی   هاریكاریی  سەركەوتووی  نموونەیەكی 

ریژیسۆر و نووسەری شانۆییە. 
و  دەرهێنەر  قۆڵی  دوو  كاری  نموونەی 
چیخۆڤ  زۆرن،   شانۆدا  مێژووی  لە  نووسەر 
دوو  مایكۆڤسكی  و  مییرهولد  وستانیسالڤسكی/ 

نموونەی گەورەن.
گەڵێك  جۆرە  لەم  نموونەی  كوردستاندا   لە 

دەگمەنە.

زۆر ڕۆیی نییە گەر بڵێم: كاری چێوار/
ناكام  و دەرئەنجامە سەركەوتنەكانی 
نووسەری  ناكامی  سمكۆ  هانی 
لە  یەك  ساڵێكدا،   چەند  لە  كە  دا  
بەرهەمی  چەندین    یەك،   دوای 
شانۆ  بە   پێشكێش  سەركەوتوو 
و  چێوار  لێكترازانی  پاش  بكات. 
مندااڵنی  شانۆی  خامۆشییەك  سمكۆ. 

داگرت.
وای  تایبەتمەندییەك  چ  بپرسن:  لێم  ئەگەر 
مۆركێكی  كە  دەكرد،  چێوار  نمایشەكانی  لە 

بێ سێ و دوو  هەبێت؟  راستەقینەیان  هونەریی 
دەڵێم: دروست بەكارهێنانی موزیك.

چێوار نەك تەنیا زیرەكانە و لە نزیكەوە مامەڵەی 
لەگەڵ نووسەر و دراماتورگ دەكرد، ئەو بەهەمان 
شێوه ی شان بەشانی  مامۆستایانی موزیك وەكو 
مامۆستا دلێر ئیبراهم و مامۆستا سەالح رەئووف  

و مامۆستا عوسمان رەئووف دەكرد.

كێ بێت " گۆرگی بێشەو هەردی" لە بیر چووبێت؟ 
لە  كوردی  زمانی  بە  ئێستا  تاكو  خۆم  بۆ  من 
چوارچێوەی شانۆی منداڵدا لەم بەرهەمە جوانترم 

نەدیووە.
كاتێك كە "گەالوێژ و گۆرگ" م لە شاری سوێد 
بۆ شانۆ دەرهێنا، نایشارمەوە كە " گورگی بێشەو 
دارشتەی  و  هونەر  وەكو  چێوار  ی  هەردی" 
دراماتورگیی دەقەكەی  سمكۆ ناكام سەرچاوەی 
لە  نەمدەتوانی  دەكرد  هەرچەندم  بوون،  ئیلهامم 

ژیر كاریگەری نمایشەكەی چێوار دەربچم.
خۆیدا  لە  خۆی  كە  كێ"   رێزان  بەیتی   " ئەی 
شاكارێكی بێ ئەندازە جوانی شانۆی مندااڵن بوو؟  
گورانییەكانی  و  موزیك   تێکسته که ی،  لە  جگە 
بیر  لە  نمایشەكە  ئیقاع"ی  ریتمیك"  الیەنی  و 
گەورەكانیش  بگرە  مندااڵن  هەر  نەك  وئەندێشە 

جێگیربووبوون.
پەیامی ڕوون سەرچاوەی  و  و موزیك  تێكست 

هێزی نمایش بوون لە شانۆی منداڵی چێواردا.

لەم دیگایەوە:  چێوار بۆ شانۆی منداڵ سەرەتا 
و قۆناغە.



ئەختەر محەمەد جەالل، هاوسەری مامۆستا )عوسمان چێوار( 
بە سادەیی و وەکو خۆی باس لە ژیانی مامۆستا عوسمان چێوار ده کات:

مامۆستا چێوار لە ساڵی ١٩٤٦ لە سلێمانی لە گەڕەکی دەرگەزێن لەدایک بووە، باوکی شێخ محەمەد شێخ 
ئەحمەدی زێوەمەری سەر بە ناحیەی قەرەداغ، دایکی سەفسە خانی کچی شێخ مستەفای شێخ عارفی 
بەرامبەر  گڵی سادە  ماڵێکی  لە  و سەعدیە خانی خوشکی  برای  ئیبراهیم چێواری  مامۆستا  بەرزنجییە، 

ئامادەیی سلێمانی کچان دەژیان، ئێستاش هەر لەو ماڵەداین... خۆم و منداڵەکانم.
من ١٩٧٢/٩/١١ هاوسەرگیریم لەگەڵ مامۆستا چێوار کرد، بۆ زانینی بەڕێزتان من و مامۆستا چێوار پورزاین. 

له  زاری 
هاوسه ره که ی 

چێواره وه 
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پێنج منداڵمان هەیە )کاڵزۆ، کاروان، دالیا، ڕەنج، 
پەروەردەیە  کۆلێژی  دەرچووی  کاڵزۆ  کۆسار( 
لە زانکۆی سەالحەدین بەشی ماتماتیک. کاروان 
و دالیا دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانن 
بەشی شانۆ، ڕەنج دەرچووی پەیمانگای هونەرە 
چوانەکانە بەشی پەیکەرسازی، کۆسار دەرچووی 

زانکۆی ئەمریکییە بەشی ئایتی.
کە هاوسەرگیریم کرد مامۆستا چێوار، مامۆستا 
 ١٩٧٠ ساڵی  لە  شەهید،  هەڵەبجەی  لە  بوو 
پەیمانگای مامۆستایانی لە سلێمانی تەواوکردبوو، 
ساڵی ١٩٧٤ کە هەڵبجە بۆردوومان کرا ماڵمان 
لێگیرا،  ڕیگەمان  و  نەمانتوانی  بوو  هەڵەبجە  لە 
ڕوومان لە ئێران کرد بۆ ماوەی یەک ساڵ، دواتر 
گەڕاینەوە بۆ سلێمانی هەر لەو ساڵەدا لەگەڵ چەند 
پێشڕەو( شانۆی  )تیپی  هاوڕێی  هونەرمەندێکی 
یان دامەزراند، دەستیان کرد بە کاری هونەریی، 
وەک  کرد  پێشکەش  ناوازەیان  ئیشێکی  چەند 
ئیشێکی  چەند  و  گوڵەمێخەک(  پاڵتۆ،  )النەوازان، 
لە  تر. دواتر مامۆستا چێوار وەک دەرهێنەرێک 

)تیپی پێشڕەو( کاری کرد.
دڕندەی  گوڵعومەر،  کڕنو،  )ئەحەی  شانۆی 
و  شارەکەی  و  مرۆڤ  ڕۆژانە،  ژیانی  تۆرۆس، 

مێووژی بەرخۆر و چەندینی تر(.
سەرکەوتوو  ئەکتەرێکی  وەک  چێوار  مامۆستا 
وەک  بینیوە  شانۆییدا  کاری  چەندین  لە  ڕۆڵی 
و  خەج  ئابڵوقە،  پیاوخۆران،  و  )ڕەجەب 

سیامەند(.
ساڵی  دوو  ماوەی  لە  نەچێ  بیرم  لە   
کاری  هەڵەبجە،  لە  مامۆستایی 
و  بۆیاخچی  وەک  دەکرد  شانۆیی 
داسەکەی شاسوار، ئەگەر پێویستی 
کرد هەموو کارەکانی بە ڕیزبەندی 
ئێستادا  لە  چونکە  دەنووسین 
لەپاڵ  ببوورن  بیرنایەت  زۆریانم 
دەکرد  مندااڵن  بۆ  کاری  ئەمانەشدا 
وەک )بەیتی ڕێزانکێ، داپیرەی دانا، گورگی 
بێشە و هەرد، گوڵە پەلکەزێڕینە(. سێ ساڵ 
لەسەر یەک لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەمی 

بەدەست هێنا، خەاڵتی زێڕینی بۆ دەرچوو، بەاڵم 
ڕازی  و  ئەکردەوە  ڕەتی  سەربەرزییەوە  بە 
نەدەبوو بە وەرگرتنی خەاڵت لەالیەن حکومەتی 
خەاڵت  کە  ڕۆژانەدا  لەو  هەر  بۆیە  بەعسەوە، 
وەردەگیرا هەر بەیانی زوو لەگەڵ )سمکۆ ناکام(ی 
هاوڕییدا دەچوون بۆ تێرمیناڵی بەغداد بۆ ئەوەی 
زوو بگەڕێنەوە بۆ سلێمانی، بۆ زانیاری بەڕێزتان 
لەوکاتەدا زۆر لە قەڵەم فرۆشان و هونەرمەندانی 
و  سەیارە  وەک  وەردەگرت،  خەاڵتیان  شارەکە 

ئاڵتوون و ئەرزە و خانوو.
بەر  و  نەگیرێ  کە  لەبەرئەوەی  چێوار  مامۆستا 
سین و جیم نەکەوێ، خۆی نەقلی گوندی )باڵخ( 

کرد.
هەر لەو ماوەیەدا لەبیرم بێ شانۆیی )گوڵەمێخەک(
)جەماعەتی  ئەمڕۆ  وتم  پێی  کرد،  پێشکه ش  یان 
ئەگەر  شانۆگەرییەکە،  بینینی  بۆ  دێن  ئەمن( 
خۆم  من  نەکەیت  کەسدا  کۆشی  بە  گیرام سەر 
منداڵەکان  دانیشە  تۆ  هەڵبژاردووە  ڕێگەیەم  ئەو 

بەخێوبکە و ئاگات لێیان بێت.
مامۆستا  بەیانی  بۆ  چووبوون  ئەوەبوو 
چێواریان بانگ کردبوو بۆ ئەمن، پێیان وتبوو تۆ 
ڕژێمی  بە  دژ  کارەکانت  هەموو  هونەرمەندێکی 
بێت  تەقریرێک  هەر  ئەکەین  چاوەڕێ  و  ئێمەیە 
دواتر  دەردەهێنین،  گوێچکەوە  لە  زمانت  بۆمان 

پێی دەڵێین بڕۆ.
بووین،  کامەران  خێزانێکی  بێت  هەرچۆنێک 
چونکە خێزانەکەمان وەکو من و مامۆستا چێوار 
و منداڵەکان و مامۆستا ئیبراهیم و پورم و مامە 
ژیانێکی  خۆشدەویست،  یەکتر  زۆرمان  شێخ 
بووین،  ڕازی  پێێ  هەبوو  فەقیرانەمان  و  سادە 

کەڵ ئەژیاین سەرمان بەرزبوو.
 ١٩٨٧ ساڵی  براکەم  لەسێدارەدانی  لەدوای 
ژیانمان ناخۆش بوو، مامۆستا چێوار تا دەهات 
بێزار ئەبوو، تا ڕۆژێک ڕێکەوتی ١٩٨٨/٨/٥ وتی 
منداڵەکان  و  خۆت  لە  ئاگات  دەرەوە  ئەڕۆمە 
وتی  بیکەیت،  بەدەستەوەیە  چیت  وتم  بێت، 
هەمووی  ئەمانە  دژی  پێدەکرێ  چیم  قابیلە  هیچ 
چێواریان  مامۆستا  پێنەچوو  کاتژمێری  دوو 
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هێنایەوە بە خەڵتانی خوێنەوە، لە 
بەردەرکی سەرا هەمیشە قوات و 
بە  چێوار  مامۆستا  لێبوو،  ئەمنی 
عەرەبی جنێو و هێرشی کردبووە 
ڕژێمەکەی..  و  سەدام  سەر 
وستبوویان  لێدابوو،  زۆریان 
بیکوژن خەڵکی سلێمانی شاهیدی 
ئەو ڕۆژەن، لەوکاتەدا کوڕێک کە 
ناوی شاهۆی بەلەدیە بوو خەڵکی 
سلێمانی بوو دیاربوو لە دوورەوە 
خۆشویستوە  چێواری  مامۆستا 
ئەمە  مەیکوژن  دەڵێت  پێیان 
ناسراوی  هونەرمەندێکی 
شارەکەیە ئەگەر بیکوژن شارەکە 
چێواریش  مامۆستا  ئەشڵەژێت. 
پێیان دەڵێت )بمکوژن، بمسوتێنن 
دەتوانن  مەکوژن،  گەلەکەم  بەاڵم 
بە  ناتوانن  بەاڵم  بمسوتێنن، 
قۆریەک  گڕگرتووم  جەستەی 

چای پێ گەرم بکەنەوە(.
سەیارەیەک  بە  نەزانی  ئەوەندەم 
هێنایەوە  چێواریان  مامۆستا 

و...  دەکێشا  هوتافی  هەر 
بمبوورن گریانم دێت بۆ ئەو 
ڕۆژگارانەی مامۆستا چێوار، 

دەکەم  باسی  فەخرەوە  بە  من 
تەندروستیم  لەسەر  زۆر  بەاڵم 
چێوار  مامۆستا  دەکەوێ... 
خۆشەویست  و  بلیمەت  کەسێکی 
هەموو  بوو،  شارەکە  سادەی  و 

خۆشیان دەویست.
 )١٩٨٣( ساڵی  لە  نەچێت  لەبیرم 
چەند  لەگەڵ  چێوار  مامۆستا 
وەک  هونەرمەندی  هاوڕییەکی 
دڵپاک و  )کامل ئەحمەد و جیهاد 
سابیر  کەمال  و  سەرکار  عومەر 
یەکێتی  دارتاش(  فەرەیدون  و 
لەناو  دامەزراند،  هونەرمەندانیان 
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خۆمان  ماڵی  لە  کۆبوونەوەیان  زۆرجار  شاردا 
دەکرد بە نهێنی.

لە ساڵی )١٩٩١( لەدوای ڕاپەڕینی گەلی کورد دژ 
بە ڕژێمی بەعس وەرچەرخانێک بوو بۆ مامۆستا 
چێوار، چونکە ئاواتی چەند ساڵەی بوو، ٤/١٦ی 
هەمان ساڵ کۆڕەوە مەزنەکە بوو، ئێمەش ملی 
ڕێگەمان گرت و ڕۆشتین بە پێ بەرەو پێنجوێن، 
تا  شەش شەو و شەش ڕۆژ بە ڕێگاوە بووین 
گەیشتینە ئەوێ نزیکەی )٧( مانگ ماینەوە لەوی 
ئەحمەد( هونەرمەندی شێوەکار  )کامل  مامۆستا 
بە کامێرایەکی فۆتۆی خۆی وێنەی ناو پێنجوێنی 
جوانی  زۆر  وردەکاری  ڕووخابوو  کە  دەگرت 
تەواوبوونی  دوای  کردبوو،  فۆتۆکاندا  لەناو 
وێنەکانی زانیبووی کە وێنەکان پێویستیان بەوە 
هەیە کە بدوێن لەسەر خۆیان، بۆیە بیری لەوە 
مامۆستا  دابنێت،  بۆ  شیعریان  کۆپلە  کردەوە 
پڕۆژەیە  ئەم  دەبێت  کە  وت  چێواری  بە  کامل 
بەیەکەوە بکەن، مامۆستا چێواریش دەستی کرد 
بە نووسینی کۆپلە شیعر بۆ پۆستەرە وێنەکان، 
دواتر  تا  ئەوەبوو  سەرقاڵی  مانگ  سێ  ماوەی 
لە  و  لێ دروست کرد  )پێنجوێنی گوڵەزەرد(یان 
واڵتی سوید چاپکرا تا ئێستایش ئەو پڕۆژەیە لە 

کوردستاندا نەبینراوە.
دەرهێنانی  سەرقاڵی  چێوار  ئەوە  پاش 
)گوڵەمێخەک( بوو، وەک درامایەکی تەلەفزیۆنی، 
پەیوەندی  عەبدولڕەزاق(  )عەباس  لەوکاتەدا 
تەلەفزیۆنێکی  دامەزراندنی  بۆ  پێوەدەکات 

کوردی.
چونکە  بوو،  چێوار  ئاواتی  ئەوەش 
مامۆستا  )١٩٨٣(دا  ساڵی  لە  هەر 
تر  هونەرمەندێکی  چەند  و  چێوار 
)ئیعتیسامیان( گرت لەناو حەوشەی 
جوانەکانی  هونەرە  پەیمانگای 
نووسی  یاداشتێکیان  سلێمانی، 
یەکێک  کاتە،  ئەو  بەرپرسانی  بۆ 
دامەزراندنی  یاداشتە  ئەو  بڕگەکانی  لە 
تەلەفزیۆنێکی کوردیی بوو کە مندااڵن تیایدا 
بە کوردی سەیری فیلم کارتۆنی کوردی بکەن.

ئەوەبوو گەڕاینەوە بۆ سلێمانی و یەکەم ستۆدیۆی 
دروست  خۆمان  ماڵی  لە  کوردی  تەلەفزیۆنی 
)ستۆدیۆی  لێنا  ناویان  خۆشیاندا  لەناو  کە  کرا 
دۆشەکەڵە( دواتر گواسترایەوە بۆ قەاڵچواالن و 

دواتر بۆ بینایی زانکۆی سلێمانی.
لە  کارەکانی  شانبەشانی  چێوار  مامۆستا 
کارە  خەریکی  هەر  بەردەوامیش  تەلەفزیۆن، 
کارە  و  وەرگێڕان  لە  هەر  بوو،  هونەریەکانی 
سیناریۆی  و  نووسین  وەک  تری  هونەریەکانی 
سینەمایی  فیلمێکی  کە  سوتاو(  )بەهەشتێکی 
)مرۆڤ  دەرهێنانی  و  ئامادەکردن  پاشان  بوو 
و  تەلەفزیۆنی  درامایەکی  وەک  شارەکەی(  و 
)ئەحەی  شانۆگەری  دەرهێنانی  و  ئامادەکردن 
تەواونەکراوی  سیناریۆی  پاشان  و  کڕنوو( 
)خولەپیزە( و زۆر پڕۆژەی دیکەش کە بەداخەوە 

مەرگ نەیهێشت.
مەزنەکەی  دڵە  چێوار   ١٩٩٦/٥/٢١ ڕێکەوتی 
پێنج  کە  )٥٠( ساڵیدا  تەمەنی  لە  لێدان کەوت  لە 
کەسێکی  بەڵێ  بوو.  گیرفانیدا  لە  قەرز  دیناری 
ماندووی خێر لە خۆ نەدیوی خۆبەخش بۆ هونەر 

و گەل و نیشتمانەکەی ئاوا بەجێی هێشتین.


