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پازدەهەمین فێستیڤاڵی گەالوێژ، كە سااڵنە بنكەی رووناكبیریی گەالوێژ سازی دەكات، بووە ئەو سەكۆیەی 
كە كولتوور و دەنگە جیاوازەكانی كۆكردەوە. لە کۆتایی مانگی یانزەدا فێستیڤاڵ بۆ ماوەی چوار رۆژ 
لێكۆڵینەوە  و  ئەدەبیانەی وەك شیعر و چیرۆك  بابەتە  ئەو  تێیدا  داو  كارەكانی خۆی  بە  بەردەوامیی 
پێشكەشكران، كە لیژنەكانی هەڵسەنگاندن دیارییان كردبوون بۆ پێشبڕكێ، هەروەها ژمارەیەك لە ئەدیب 
و نووسەری تورك و عەرەب و پۆڵەندی و کورد وەك میوان بەشداریی فێستیڤاڵەكەیان كرد و شیعر و 

بابەتی ئەدەبییان پێشكەش كرد.

داوا دەكرێت شێوازی فێستیڤاڵ بگۆڕدرێت
لە پازدەهەمین فێستیڤاڵی گەالوێژدا نەوەی نوێ  دەنگی نوێیان بەرهەمهێنا
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بەرهەمە  ئاستی  فیستیڤاڵەكەو  بە  سەبارەت 
چیرۆكنووس  عومەر-ی  سەاڵح  بەشداربووەكان، 
نابینێت  جیاوازییەك  هیچ  كە  راگەیاندین  پێی 
وتی:  و  پێشوودا  سااڵنی  فێستیڤاڵەكانی  چاو  لە 
هەبوو،  بابەتانەیان  ئەو  ئاستی  هەمان  بابەتەكان 
كراون،  پێشكەش  رابردوودا  ساڵی  چەند  لە  كە 
رەنگە تا ئەندازەیەك لێكۆڵینەوەكان لە شیعرەكان 
باشتر بووبن، چونكە لە راستیدا ئاستی شیعرەكان 
كە  بێت  ئەوە  هۆیەكەشی  رەنگە  بوون،  الواز  زۆر 
بۆ فێسیڤاڵەكە  ئاستەدا شیعر چووبێت  لەو  تەنها 
شیعرانەی  جۆرە  ئەو  هەر  لیژنەكانیش  و 
سەبارەت  هەڵسەنگاندن.  بۆ  بووبێت  لەبەردەستدا 
نەخوێندراونەتەوە  ئەوەی  لەبەر  چیرۆكەكانیش  بە 
هەوڵ  بكەم  لەسەر  ئەوتۆیان  قسەیەكی  ناتوانم 
خۆمیان  قسەی  بیانخوێنمەوەو  دواتر  دەدەم 
ئاستی  من  گشتی  بەشێوەیەكی  بكەم.  لەبارەوە 
)گواڵڵە  بەتایبەتی  بوو  باش  پێ  لێكۆڵینەوەكانم 
رۆمانێكی  لەسەر  لێكۆڵینەوەكەی  كە  كەمانگەر( 
بوو،  دەوڵەمەند  بابەتەكەی  بوو،  شێرزاد حەسەن 

بەشێوەیەكی تیۆری لێكۆڵینەوەی لەسەر كردبوو.
فێستیڤاڵ  شێوازی  لە  رەخنەی  عومەر  سەاڵح 
هەیە كە سااڵنە خەاڵت بەسەر یەكەم و دووەم و 
ئەو  دەكات  پێشنیار  و  دەكرێت  دابەش  سێهەمدا 
شێوازە كالسیكییە بگۆڕدرێت و دەڵێت: پێویستە 
بڕوایەدام  لەو  من  تێكبشكێنین،  تەقلیدە  ئەو 
ئەگەر ئەوە نەمێنێت خەڵكی باشتر و بەئەزموونتر 
بەشداری دەكەن و دێنە ناو فێستیڤاڵەوە، چونكە 
زۆرجار لەالیەن لیژنەكانی هەڵسەنگاندنیشەوە غەدر 
لە كۆمەڵێك بەرهەمی بەپێز دەدرێت و بە پێوانەی 

ئەوان بەرهەمی نەشیاو دەچنە پێشەوە.
كوردستانەوە  رۆژهەاڵتی  لە  كە  فەرهادی  فاتمە 
هاتبوو و یەكێك بوو لە بەشدارانی شیعر، ئاماژەی 
ئەدەبی گرنگیی  دا كە هەموو فێستیڤاڵێكی  بەوە 
تایبەتی خۆی هەیە، بەاڵم سەبارەت بە فێستیڤاڵی 
گەالوێژ نیگەرانیی خۆی نیشان دا بەوەی كە سااڵنی 
لە  شێوەیە  لەم  فێشستێڤاڵێكی  دەیزانی  رابردوو 
شاری سلێمانیدا هەیە،  پێی وابووە فێستیڤاڵێكی 
گەورەیەو تێیدا بەرهەمی ناوازە پێشكەش دەكرێت، 

راپۆرت
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وتی: سەرەتا وەك رووداوێكی گرنگ لەم فێستیڤاڵەم 
دەڕوانی، بەاڵم كاتێك خۆم هاتم و بەشداریم كرد 
ئەم  كرد  هەستم  و  نەما  گەورەیەم  تەسەوڕە  ئەو 
مەبەست  تەنها  و  رۆتینەوە  شتێكی  فێستیڤاڵەش 

ئەنجامدانیەتی نەك چۆنیەتی و ئاستی كوالێتی.
بەرهەمە  ئاستی  لە  نیگەرانە  فەرهادی  فاتمە 
بەشداربووەكان بەتایبەت شیعر، بە بڕوای ئەو خانمە 
بۆ فێستیڤاڵەكە،  باشیش هاتوون  بابەتی  شاعیرە 
بەاڵم بە هەر هۆیەك بێت نەگەیشتوون و بەشدارییان 
پێ نەكراوە: من ئەمساڵ گوێم لە شیعری باش نەبوو، 
زۆر سادەبوون،  تەكنیكییەوە  و  زمانەوانی  لەباری 
لەگەڵ ئەوەشدا یەك دوو شیعر خوێنرابوونەوە، كە 
بە بۆچوونی من و زۆرێك لە ئامادەبووان ئاستیان 
باشبوو. بەكورتی من وەك بەشداربوویەك پەشیمانم 
نەك  خوێندووەتەوە،  شیعرم  فێستیڤاڵەدا  لەم  كە 
باشتر  دیكە  لەوانی  من  شیعرەكەی  ئەوەی  لەبەر 
خۆشم  شیعرەكەی  ئەوەی  لەبەر  بەڵكو  بووە، 

ئاستێكی نزمی هەبووە.

چنور سەعیدی لە فێستیڤاڵی گەالوێژدا بە چیرۆك 
بەشدار بووە، بەاڵم سەرسوڕمانیی خۆی نیشان دا 
كە رێگەیان نەداوە چیرۆكە بەشدارەكان بەدەنگی 
نووسەرەكانیان بخوێنرێتەوە، چنور دەڵێت: رەنگە 
هەر  لە  نووسەر  سەرەكییەكانی  ئەركە  لە  یەكێك 
تەمەنێكدا بێت جگە لە باڵوكردنەوەی بەرهەمەكەی،  
لە شوێنێكی وەك  فێستیڤاڵیش دەنگ و رەنگی 
بۆ  بكات،  پێشكەش  خۆی  بەرهەمی  و  هەبێت 
نزیكەوە  لە  گرنگە  خەڵك  وایە،  هەر  خەڵكیش 
نووسەرەكە  دەنگی  بە  بێت  چیرۆكێك  لە  گوێی 
خۆی، چونكە رەنگە خوێندنەوەی چیرۆك لەالیەن 
نووسەركەوە تام و چێژی خۆی هەبێت بۆ گوێگر، 
بەاڵم بەداخەوە بەبێ  ئەوەی هیچ روونكردنەوەیەك 
لەالیەن لیژنەی بااڵی فێستیڤاڵەكەوە درابێت، ئەم 
كەسێكیان  هەر  لە  سەندەوە.  ئێمە  لە  مافەیان 
پرسیارەكە  وەاڵمی  وایە؟  ئەمە  بۆچی  دەپرسین 

نادەنەوە و نازانن چی بڵێن.
چنور سەعیدی وتیشی: خۆی لەخۆیدا فێستیڤاڵەكە 
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واقیعدا  لە  بەاڵم  دەكرێت،  ئەدەبەوە  ناوی  بە 
دەبینین ئەدەب خراوەتە پەراوێزەوە. سەبارەت بە 
خەاڵتەكانیش من داوا دەكەم لە سااڵنی داهاتوودا 
شێوازی دابەشكردنی خەاڵتەكان بگۆڕدرێت و ئەم 
نەریتە نەمێنێ  كێ  یەكەمە و كێ  دووەمە، چونكە 
لیژنەكانی هەڵسەنگاندنیشەوە زۆر  لەالیەن  دواجار 
زۆر جار  یان  دەكرێت،  بەرهەمەكان  لە  جار غەدر 
كەسانێك دەكرێن بە لیژنە، كە شیاوی ئەوە نین.

نەجات حەمیدی نووسەر پێی وایە كە پازدەهەمین 
فێستیڤاڵی گەالوێژ تا ئەندازەیەك جیاوازیی هەیە 
لەوانی دیكە، بەتایبەت ئەو كۆڕو دانیشتنانەی كە 
بۆ نووسەرە عەرەب و بیانییەكان تەرخانكرابوون و 
تێیدا كۆمەڵێك تێكست و لێكۆڵینەوەی سوودبەخش 
بەدوای  باشیشیان  گفتوگۆی  و  كران  پێشكەش 
بەرهەمە  ئاستی  بە  سەبارەت  هێناوە.  خۆیاندا 
بەنسبەت  وتی:  حەمید  نەجات  بەشداربووەكان 
جیاواز  ئاستی  دوو  و  جۆر  دوو  شیعرەكانەوە 
خراپیش  و  باش  شیعری  لە  گوێمان  ئێمە  بوون، 
بوو، ئەوە هەڵەیە كە دەڵێن سەرجەم شیعرەكان 
خراپ بوون، بە پێچەوانەوە ئێمە گوێمان لە شیعری 
تازەو جوانیش بوو، بەاڵم شیعری خراپ زیاتر بوو، 
و  بوون  باش  ئەندازەیەك  تا  لێكۆڵینەوەكانیش 
پێشتر،  سااڵنی  لێكۆڵینەوەكانی  لە  جیاوازتربوون 
چونكە لە ناو لێكۆڵینەوەكاندا بیری تازە هەبوون 
هاوكات چەمك و زاراوەی رەخنەیی تازەشی تێدا 

بوو.
حەمید  نەجات  فێستیڤاڵەكەشەوە  رووی  لە 
دڵخۆشیی خۆی نیشان دا بەوەی كە گرنگیی زیاتر 
بە زمانەكانی دیكە دراوە و ئەمەشی بە كرانەوەیەك 
وەسفكرد لە نێوان رۆشنبیریی كوردی و نەتەوەكانی 
دیكەدا، هاوكات رەخنەی لەوەش هەبوو كە رێگە 

هیوادارم  وتی:  و  بخوێندرێنەوە  چیرۆكەكان  نەدرا 
لە سااڵنی داهاتوودا شێواز و تەكنیكی فێستیڤاڵ 
فێستیڤاڵە  ئەزموونی  لە  سوود  بتوانن  و  بگۆڕن 

عەرەبی و ئەوروپییەكان وەرگرن.
چەندین  خوێندنەوەی  بە  فێستیڤاڵ  رۆژی  چوار 
و  هەمەجۆر  لێکۆڵینەوەی  و  ئەدەبی  تێکستی 
گفتوگۆی ئامادەبووان بەڕێوەچوو و لە پاشنیوەڕۆی 
دواڕۆژیشدا خەاڵتی )هەردی( بۆ داهێنان بەخشرا 
خەاڵتی  و  هەڵەبجەیی(  )مەریوان  وەرگێڕ  بە 
رێزلێنان بەخشرا بە چەند کەسایەتییەکی ئەدەبی 
خەاڵتی  هەروەها  راگەیاندن،  کەناڵەکانی  و 
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