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 بێقەرار

 
ا
: هاوڕێ عەبدوڵ  نووسینی

 

ان، یەکێکە لە هونەرمەندە  ر
ین نەشات، فۆتۆگرافەر و فیلمسازی نارساوی ئی  شیر

 
ا

لە شاری قەزوین لەدایک بووە. ژینگە   7591هاوچەرخە نارساوەکایی جیهان. ساڵ

ین کراوە بوون   شیر
ایی ی ر
م خی 

ا
ین نەشات، ژینگەیەیک دینی بوو، بەڵ یەتییەکەی شیر

ا
و کۆمەڵ

یا بوو، هەروەها مەیلێیک زۆری بۆ کولتووری رۆژاواش هەبوو.  ی باویک مامۆستای بەشی فیر

ین نەشات لە تەمەیی حەڤدە ساڵیدا بە مەبەسنی خوێندن روو دەکاتە ئەمریکا. لە  شیر

 
ا

ین نەشات بۆ ماوەی چەندین ساڵ 7515دوای شۆڕشی ئیسالمنر ساڵ انەوە، شیر ر
ی ئی 

ا ر
 ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ ئی 

ا
ان. لە نزیکەوە 7551ن. دواتر لە ساڵ ر

دا دەگەڕێتەوە بۆ ئی 

اندا رووی داوە، گەڕانەوەی کۆمەڵگا بۆ   ر
هەست بەو گۆڕانە گەورەیە دەکات کە لە ئی 

کۆنەپارێزی و گۆڕینی کۆمەڵگا بۆ کۆمەڵگایەیک دینی و بەڕێوەبردیی کۆمەڵگا بەپن ر 

ان، ی ر
 کۆمەڵە کاری فۆتۆی  بەناوی شەریعەتێیک دیاریکراو. دوای گەڕانەوەی بۆ ئی 

ی ەکەمیر

ایی و   "ژنایی خودا"ـەوە بەرهەم  ر
دەهێنێت. ئەم کارە ئاماژە دەدات بە دەورایی شۆڕشی ئی 

انەوە. لەسەر رووی فۆتۆکان، لەسەر دەست و  ر
کاریگەری  بەسەر کولتوور و ژنایی ئی 

ین نەشات لە چەندی ە ژنەکان دادەنێت. شیر ن شوێنی دەموچاوی ژنەکان، شیعری شاعیر

ین   شیر
جیاوازدا کاری هونەری  کردووە. فیلیم "ژنان بەی   پیاوان"، یەکێکە لە بەرهەمەکایی

 
ا

اوە. ئەم فیلمە بۆ  9115نەشات و لە ساڵ اوە و لە شاری کازابالنکا وێنە گیر
بەرهەمهێیی

یی 
ا
ین نەشات دەڵێت بۆیە ئەم فیلمەم بەرهەم هێناوە 7591ساڵ ان دەگەڕێتەوە. شیر ر

ی ئی 

ایی دوای شۆڕشی تا  ر
ان تەنیا ئی  ر

تەکەمان بە رۆژاوا نیشان بدەم. پێیان بڵێم ئی 
ا
ووی وڵ ی ر

می 

تێیک سێکوالر و کولتوورێیک دیموکراش هەبووە. 
ا
ان سەردەمانێک وڵ ر

ئیسالىم نییە، ئی 

انیش دەڵێت نیگایەک لە رابردوو بکەن، بۆ  ر
لەگەڵ ئەوەدا فیلمەکە بە پیاوایی ئی 

ت پێش ئەو 
ا
، کولتوورێیک دیموکراسیمان هەبوو، سەردەمانێک وڵ تێیک دینی

ا
ەی ببێت بە وڵ

 
ا

کۆمەڵە کارێیک فۆتۆی  لە شاری نیویۆرک   9171ئێمە بۆ دیموکراش دەجەنگاین. ساڵ

نمایش کرد، بەناوی "ماڵ لەناو ئاگر"ـدا. ئەم کارە لەبارەی رووداوەکایی بەهاری عەرەبنر 

یی میرسەوە بوو. لە کارە فۆتۆییەکانیدا 
ا
ارد بوو کە بە راسنی لە چینە وڵ ی ئەو کەسانەی هەڵی 

هەژارەکەی کۆمەڵگادا بوون و لە بارودۆخێیک ناهەمواردا ژیانیان دەکرد و لە رووداوەکایی 

 کارە فۆتۆی  و فیلمسازییەکایی 
بەهاری عەرەبیشدا کەسایی نزیکیان لەدەستدا بوو. بە گشنی

ین نەشات لەبارەی پرش شوناس و چەوساندنەوەی سیاش و دینییەوەن، پرش  شیر

 . ین پرش کارەکانێنی  ژنیش سەرەکییی
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ا

ین نەشات، لە ساڵ  شیر
دا بەرهەىم 7551بێقەرار، یەکێکە لە ڤیدیۆئارتە گرنگەکایی

ین نەشات لەم ڤیدیۆئارتەدا فەزای ئیشەکەی بۆ دوو دیمەن دابەش کردووە.  هێناوە. شیر

. لە سەرەتادا لە رێگەی جوڵەی  هەردوو دیمەن هاوکایی یەک، دەکەونە سەر شاشە

، هۆڵێکیان کە خاڵییە و هۆڵەکەی تریشیان کۆمەڵێک  ی اوە دیمەیی دوو هۆڵ دەبینیر ر
کامی 

ی کە زۆر  ادا گوێبیسنی موزیکێک دەبیر ر
پیاوی کراسسنی تێدایە. هاوکات لەگەڵ جوڵەی کامی 

 چەپڵەی پیاوەکانیش تێکەڵ بە موزیکەکە دەبێت و دوو کەسیش
ی

دێنە  تێناپەڕێت دەنیک

ین نەشات تاریک و روونە، دیمەیی ئەو هۆڵەی کە   سەر سەحنە. فەزای ئیشەکەی شیر

 سپنر کراسەکانیانەوە تا رادەیەک 
ی

کۆمەڵێک پیاوی کراسسنی تێدایە، بە هۆی رەنیک

هۆڵە رووناکنر زیاترە کە خاڵییە. دیمەیی ئەو هۆڵەی پیاوەکایی تێدایە بە دیمەیی یەکەم  لەو 

، دیمەیی  ی . لە دیمەیی یەکەمدا دادەنێیر ی هۆڵە خاڵییەکەش، بە دیمەیی دووەم دادەنێیر

ایە و پشنی لە بەردەنگەکانە. لە  ر
ی دێتە سەر سەحنە و رووی لە کامی  ر

پیاوێک وەکوو گۆرانیبی 

دیمەیی دووەمدا کەسێک وەک تارمای  دێتە سەر سەحنە و رووی لە هۆڵە خاڵییەکەیە و 

ایە. دابەشبوویی شاشە بۆ  ر
دوو دیمەن، وا دەکات بینینی بینەریش دابەش  پشنی لە کامی 

. یەکەم جار دیمەیی یەکەم دەجوڵێت و دیمەیی دووەم وەستاوە. لە کایی  ی بێت بۆ دوو بینیر

ا لە گۆشەیەکدا وەستاوە و دیمەیی  ر
جوڵەی دیمەیی یەکەمدا، لە دیمەیی دووەمدا کامی 

م دووەم دەبێت بە وێنەی بێجوڵە. گەرچی بینینمان دابەش دەبێت 
ا
، بەڵ ی بۆ دوو بینیر

فۆکیس زیاترمان لەسەر دیمەیی یەکەمە، چونکە دیمەیی دووەم وەک وێنەی بێجوڵە 

دەردەکەوێت. سەرەڕای ئەوەی فۆکسمان زیاتر لەسەر دیمەیی یەکەمە، هاوکات دیمەیی 

ی و چاوەڕوایی کاردانەوەیەک، جوڵەیەک، بیستنی دەنگێک، دەکەین.  دووەمیش دەبینیر

م هیچ جوڵە 
ا
. نماییسی دیمەیی یەکەم دەڕوات و  بەڵ ی ی و نابیستیر و دەنگێک نابینیر

 یەکەم، بیر لە  
ی و گوێگرتن لە گۆراننر دیمەیی . هاوکایی بینیر ی گوێبیسنی گۆرانییەک دەبیر

م تا گۆراننر دیمەیی یەکەم تەواو 
ا
کاردانەوە و جوڵەی دیمەیی دووەمیش دەکەینەوە، بەڵ

. گۆراننر دیمەیی یەکەم تەواو دەبێت و دەبێت، لە دیمەیی دووەمدا هیچ دەنگێک  ی نابیستیر

ەکەش   بەچەپڵەڕێزان سوپاسگوزاری نیشان دەدەن و بەردەنگایی ناو هۆڵەکە،  ی ر
گۆرانیبی 

 چەپڵەلێدان و 
ی

سوپاسگوزارییان بۆ دەنوێنێتەوە. لەگەڵ تەواوبوون و تەواونەبوویی دەنیک

ش دەبێتەوە. فۆکسمان لە سوپاسگوزارییەکەدا، دەنگێیک نامۆ لە دیمەیی دووەمەوە پەخ

ەکەی دیمەیی یەکەمیش بە  ی ر
دیمەیی یەکەمەوە دەبینە سەر دیمەیی دووەم. پیاوە گۆرانیبی 

حەپەسان و واق وڕماوییەوە گوێ بۆ ئەو دەنگە نامۆیە ڕادەدێرێت. لەگەڵ 

پەخشبوونەوەی دەنگە نامۆکەدا، دیمەیی یەکەم لە چرکەسایی حەپەسان و واقوڕمایی پیاوە  

ی  ر
ەکەدا دەوەسێێت و دیمەیی دووەم دەست بەجوڵە دەکات. دیسانەوە هاوکات گۆرانیبی 

م فۆکسمان زیاتر دەچێتە سەر دیمەیی دووەم و تەماشای 
ا
، بەڵ ی هەردوو دیمەنەکە دەبینیر

م 
ا
، ئەو وەستابوو، بەڵ

ا
دیمەیی دووەم دەکەین. ئەو دیمەنەی کاتێک دیمەیی یەکەم دەجوڵ

وەی لە سەرەتادا ئێستا ئەو دەجوڵێت و دیمەیی یەکە
ا
م دەوەسێێت. ئەو دیمەنە نەجوڵ
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بۆمان پرسیار بوو کە بۆچی وەهایە، ئێستا بە تاسەوە دەمانەوێت بۆمان روون بێتەوە ئەو 

 نیوەبازنەی   
دیمەنە چییە! لەگەڵ بیستنی دەنگە نامۆکەدا و جوڵەی هێواش هێواشی

ادا، رووخساری ئەو کەسە دەردەکەوێت کە لە سەرەتادا وە ر
ک تارمای  وا بوو. کامی 

 ئەو پیاوەی کە 
ی

. لە دیمەیی یەکەمدا دەنیک ی رووخسارێیک تا رادەیەک ناڕوویی ژنێک دەبینیر

ی دێتە سەر سەحنە، روونە و ئاوازەکەش لەسەر ریتم و هارمۆنیای خۆی  ر
وەک گۆرانیبی 

دەڕوات. وشە و موزیک هارمۆنییانە تێکەڵ بوونە و روون دەگەنە بەردەنگەکان. نە ریتم 

 خۆیان هەیە. لە دیمەیی شێ
ی

واوە، نە دەنگ، وشەکانیش روون و وازحن و بەردەنیک

دووەمدا لەو ژنە جلڕەش و رووخسار ناڕوونەوە کە لەسەر سەحنەکە رووی لە هۆڵە 

، دەنگێک وشەی تێدا نییە، ریتمێیک شێواو و  ی خاڵییەکەیە، دەنگێیک ناروون دەبیستیر

  پیاوە  ناهارمۆنییە. وەک بڵن ر لە شوێنێیک نادیا
 ژنەکە دەگاتە گوی 

ی
رەوە دەنیک

 وڕماوە، هەمیش 
ی
ەکەی دیمەیی یەکەم. ئەو هەم بەم دەنگە حەپەساوە و واق ی ر

گۆرانیبی 

سەرچاوەی ئەو دەنگە نامۆیە نازانێت. بە درێژای  دیمەیی دووەم ئەو دەنگە نامۆیە هەر 

. دەنگەکە وەک ریتمێیک شێواو، جارێ ال  ی وانەوەیە، جارێ بەردەوام دەبێت و وشە نابیستیر

اندن و جارێ هەنسکدانە، بڕێ جاریش دەنگەکە تێکەڵ و پێکەڵ  ی هاوار و ناڵەیە، جارێ قیر

 . ی  ئاژەڵیش دەبیستیر
ی

 هاوشێوەی دەنیک
ی

 دەبێت و دەنیک

ی راستەقینە دەدات بە ئیشێیک هونەری، فۆرمە. فۆرم زمایی هونەرە، فۆرم و  ی ر
ئەوەی هی 

، ئەو داب ی ی فۆرمەکەی ناوەڕۆک دوو شنی لێکجودا نیر ەشکارییە لە هونەردا ئیش ناکات بڵێیر

ی بوو، ناوەڕۆک هیچ نییە گەر فۆرىم هونەریمان نەبێت.  ر
خراپ بوو، ناوەڕۆکەکەی بەهی 

یان لە وێنە و  ی ر
ناوەڕۆک دەرهاویشتەی فۆرمە، نەک بە پێچەوانە. ڤیدیۆئارت و سینەما هی 

ودایە، دەنگ یان زمان، ئاخافتنی ناو هونەر، وە
ا
ک یەکەیەک لە گشێێتنر وێنەی جوڵ

ی خۆیان لەوەوە وەردەگرن. دیالۆگێک، قسەیەک،  ی ر
فۆرىم هونەریدا مانادارن و هی 

ی و کاریگەریش بن، لە گشێێتنر فۆرمێیک هونەریدا نەبن،  ر
دەنگێک، ڕستەیەک، گەر بەهی 

ی   ی ر
ین نەشات لەم ڤیدیۆئارتەدا کارێیک وەهای کردووە. لە رێگەی هی  یان نابێت. شیر ی ر

هی 

ێیک سامنا ی لەو دونیایە کردووە کە کاریگەری    گەیاندووە و تەعبیر
ا

 فۆرمەوە مانایەیک قووڵ

ین نەشات دەیەوێت لە رێگەی ئەو فەزایەوە کە بۆ دوو  دین و نەریت تێیدا زاڵن. شیر

یی ناوەڕاست بە گشنی بکات. 
ا
ان و رۆژهەڵ ر

دیمەن دابەشکراوە، گوزارشت لە دۆچی ژیایی ئی 

ی ڤیدیۆئارتەکە زیات ی ر
م لە دیمەیی دووەمدا، هیچ هی 

ا
ر لە دیمەیی دووەمدایە، بەڵ

. فەزایەیک تاریک و روون، ژنێیک جلڕەشی رووخسار  ی رستەیەک، هیچ وشەیەک نابیستیر

ا، لە کۆدا پێکەوە دیمەنێیک  ر
ە و هاوار، جوڵەی بازنەی  کامی 

ی  نامۆ و قیر
ی

ناڕوون، دەنیک

ین نەشا ەدا شیر ر
ت ی   ئەوەی یەک رستە بخاتە سەر سامناک و تاسێنەریان خوڵقاندووە. لی 

یی 
ا
ان و رۆژهەڵ ر

 لەو دونیا نەریێییە کردووە کە ئی 
ا

زاری کارەکتەرەکەی، گوزارشێێیک قووڵ

تێدایە. دیمەنەکە ی   ئەوەی رستەیەیک تێدا بێت، بینەر داگیر دەکات و کاریگەری دەخاتە 
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ارتەدا دابەشکردیی سەری و بڕێک جار ئەو کاریگەرییە ترس و سامییسی تێدایە. لەم ڤیدیۆئ

فەزاکە بۆ دوو دیمەن، نیشانەی دروسێبوون و جیابوونەوە و دابڕایی دوو دونیایە لە یەک: 

ین نەشات   کارە هونەرییەکەی شیر
دونیای ژنان و دونیای پیاوان. دیمەیی تاریک و روویی

 لە ژیان سەند
ی
ووەتەوە، هەم ئاماژەیە بۆ ئەو دونیا نەریێییە دینی و کۆنەپارێزەی کە رەونەق

هەمیش ئاماژەیە بۆ ئەو جیهانبینییەی کە رەش و سنی لە هەموو شێێک دەڕوانێت و ژیایی 

بەسەر رەش و سپیدا دابەش کردووە، هەڵبەت لەم جیهانبینییەشدا ژن وەک نوێنەری 

ێت. بوویی دوو دونیای دابڕاو لە یەک و نەبوویی  ر
سەرەکنر تارییک و رەشێنی دەبینی 

تییک لەنێوان دونیای ژنان و دونیای پیاواندا، دۆخێیک رسوشتنر نێوان پەیوەندییەیک دیالەک

ووی  چن ر  
ی ر
یەتییە و هەلومەرجێیک می 

ا
ئەم دوو بوونەوەرە نییە، بەڵکوو دۆخێیک کۆمەڵ

 .  کردووە کە دین نەخشەدانەرە سەرەکییەکەیەیی

 ئەو گۆرانییەی کە وەک دەنگ خراوەتە سەر دیمەیی یەکەم و لە الیەن پیاوەکەوە

دەوترێتەوە، گۆراننر هونەرمەند "شەهراىم نازری"یە. تێکستەکەش دوو چوارینەی 

 ئەو پیاوەی گۆرانییەکە 
ی

عاشقانەی مەوالنەی رۆمییە بۆ شەمیس تەبرێزی. بەردەنیک

 ژنەکەش جگە لە خۆی، کەش تر نییە. زایەڵەی هاواری 
ی

دەڵێتەوە هەر پیاوانن. بەردەنیک

  
  کەس، تەنیا لە گوی 

  ێ  بێت، لن ر ناگا بە گوی 
 خۆیدا دەلەرێتەوە. گەر پیاوێکیش گوی 

. الی لێڤیناس:  ی تێناگات، وەک لە حەپەسان و واقوڕمایی پیاوی دیمەیی یەکەمدا دەیبینیر

ین شێوەی  ە. الی ئەو باشیی ئەوییی رووخسارە، رووخسار مانایەیک تایبەیی ئەوییی

دا لە رێگەی رووخسارەوەیە.  بینینی ئەوییی رووبەڕوو،  رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەوییی

 دەڕسکێنێت. 
ی
 ناکۆتای پەیوەندی  ئەخالق

سەیرکردیی رووخساری، بە تەواوی ئیمکایی

، کاتێک رووخساری ئەوییی دەردەکەوێت،   ی ی بڵێیر ەدا لە روانگەی لێڤیناسیشەوە دەتوانیر ر
لی 

کاتێک ژنەکە وەک ئەوییی لەسەر سەحنە حزووری دەبێت، هیچ "من/بەردەنگ"ێک نییە 

  ێ  بگرێت و هەسنی بەرپرسیارێتنر بەرانبەری بجوڵێت. رو 
 وبەڕوو گوی 

ین نەشات لەم کارەیدا دەیەوێت پێمان بڵێت لە ژیانێیک نەرینی و دینیدا کە ئازادی نییە،  شیر

عەشقیش نابێت. عەشق لە کەشێیک ئازادانەدا مانادارە، هەر بۆیە عاشق/پیاو، نواندنەوە 

 پیاوی عاشق، دواجار هەر خودی و نامە و سەدای بە مەعشوق/ژن 
ی

ناگات. بەردەنیک

نەوە.  ڕ ر
پیاوان خۆیانن، پیاوان لەنێوان خۆیاندا سەرگوزەشتە و راز و نیازی عەشق دەگی 

 پیاو 
ی

دونیای ژنانیش دونیایەیک تەریک و تەنیاکەوتەیە، گەر لە دونیای پیاواندا، بەردەنیک

گێیک وەهای نییە، ناڵە و هاواری بوویی هەبێت، ئەوە لە دونیای ژناندا، ژن هیچ بەردەن

  سیستەىم دەاللنر زمانەوە گوزارشت لە 
  خۆیدا زایەڵەیان دێت. پیاو لە ری 

تەنیا لە گوی 

م ژن ئەوەی هەیەیی بۆ گوزارشتکردنێیک 
ا
خۆی دەکات، دالەکان مەدلوێ خۆیان هەیە. بەڵ

کە، کە ئەمانەش راستەقینە لە ناوەوەی خۆی، یان بێدەنگییە، یان هاوار و ناڵە و هەنس

ێن.   یی  دەکات، وەک داێ بێمەدلول دەبیسیی
لەو سیستەمە دەاللییەی پیاو گوزارشنی

http://www.azadbun.com/
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ی

ەوە زمان وەک سیستەمێیک دەاللنر نێوان دوو بوونەوەر دەقرتێت و داێ پیاو بەردەنیک ر
لی 

هەر پیاوە، داێ ژنیش دالێیک تەریکە، دالێکە ناچێتە ناو ئەو سیستەمە دەاللییەی کە 

 ن پن ر دەپەیڤن و ناگەڕێتەوە بۆ ئەو مەدلوالنەی پیاوان مانای یی  ئاڵوگۆڕ دەکەن. پیاوا
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