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 1نامةيةك بؤ سةمري

 ..أؤيل دووانةي ميدياو هصز لة شةأي كةنداو دا
 Norman Plays Golfتصبيين بينةرصك سةبارةت بةشانؤطةريي 

 سريوان أةحيم 
 

ئاخر ئةوة لةشكرةكةي سةدام بوو باوكي منيان كوشت كة تةمةين         .  سةمريي بةرصز،   سةدام لة ذةنةرالصكي ئةمةريكي زاملترة    
هةر ئةو . نةك هةر باوكي من بةلكو بةسةدان و هةزاران مرؤظي بصطوناهيان كوشت    .  ئةمةريكيةكان سال بوو نةك75

سةدامة سص سالصك بةر لة شةأي كويت بةأؤذي نيوةأؤ لة شاري هةلةجبة بةهةزاران مرؤظي كوردي بة ضةكي كيمياوي          
بةرانبةر بة هةموو ئةم كارة     . صن كردهةروةها سةدان هةزار مرؤظي بص سةروشو   . كوشت و دةيان هةزاري بريندار كرد    

 .  ترسناكانةي سةدام ميدياكانيش ورتةيان لةدةم نةهاتة دةرةوة       
ئةوانة ناتوانن وةكو شايةيت     .  سةمري تؤ باشت كردووة كة لةسةرسةكؤي شانؤ ئةو ميديايةت بؤمان أوت و قوت كردؤتةوة         

نةك ثةيامبةري جواين و     . ةوانة فةرمانبةري درؤ بةخشينةوةن   ئ.  نةخصر ناتوانن.  خاوصن و ثاكذ دةربازي دةفتةري مصذوو بنب       
 .  أاسيت

سةرجنأاكصشة،   ئةوةية كة هةموو ثانتايي هؤلةكة،   نةك بة تةهنا        )  Norman Plays Golf( ئةوةي لةم شانؤطةرييةدا    
 ناو كورسيةكاين بينةر و      لةم بةرهةمةدا،   سةكؤي شانؤ،   ثشيت سةكؤي شانؤ،     . سةكؤي شانؤ،   بووة بة طؤأةثاين نواندن    

بينةر ناضار دةكرصت كة كاردانةوةي            . تةنانةت ثشيت كورسيةكانيش هةموو هةر مةيداين منايش و جولةي هونةري و شانؤيني      
لةهةندص باردا       . هةبصت و ئةطةر لة ثاي ترسيشدا بصت أؤلصك ببينصت،   ياخود سوكة بةشداريةكيش بصت،   بةشداري بكات            

.   شانؤ،   بةلكو سةرجةم هؤلةكة دةبصت بة أوانطةيةك و أؤذاين شةأ و داطريكاري تصدا دةبيندرصت   نةك هةر سةر سةكؤي
ئاخر ئصمة باش دةزانني دةنطي      . من وةكو بينةرصك هةم يادةوةري ثربرينم كواليةوةو هةميش بةأاسيت بةدةنطي تةقةكان ترسام  

لةوص تةقة واتاي لةدةستداين ئازيزان          . اتصكي ثأ ئازار دةدات    تةقة لة عصراقي سةدام حوسصندا ض دةطةيةنصت و جاأي ض كارةس         
و دواتر كة ثصويستيان    . بةالم ميدياي أؤذئاوا ئةو دةنطي تةقانة لةدةم و لة كةشي خؤيدا نابيستصت   . و ماناي هصالنة شصواندنة  

 ئةم كارة لة ضةندين سةرةوة         .ثصبصت الثةأةي كؤن هةلدةدةنةوة و بةتؤماركراوي بؤ هةخلليسكاندين أاي طشيت لصيدةدةنةوة             
ئاي ضةند بةئازار و ضةند سةخت بوو كة سةدام بة أؤذي نيوةأؤ كيميايي بةسةردا باراندين،             . بريين يادةوةرميي كوالندةوة     

بةبةرضاوي هةموو جيهانةوة ئةنفايل كردين و بةبةرضاوي كامصراي ميدياكانةوة زؤنطاوةكاين وةشككرد و شيعةكانيشي وةكو                     
ئاي كة دذوار بوو ئصمة بتوانني نرخ و بةها بؤ ئةم   .  كؤمةلكوشت و كةس أاثؤرتصكي رؤذنامةواين لةسةر ئامادةنةكردين     كورد بة

ئةمةريكا و ميدياطةيل     .  دا سةدام شاري هةلةجبةي كورداين كيمياباران كرد      1988لة شانزةي ئازاري سايل      . ميدياطةلة دابنصني
و،   بةالم ضل أؤذ دواي ئةو مةرطةساتةي كوردان لة أاثؤريت وةزارةيت دةرةوةي                 أؤذئاوا باشيان ئاطا لةم كارةساتة بو        

ئةمةريكادا ناوي ئةو وةالتانة بالودةكرصتةوة كة ثشتطريي تريؤر دةكةن و كاري توندوتيذي دةمةشصنن،   ناوي دةيان وةالت                       

                                                           
ساالنصكي زؤرة لة وةاليت سويس دةذي، بةالم بؤخؤي بةرةسةن عةرةبةو . نةرمةندصكي فيلمسازو شانؤكاري عةرةبةسةمري هو 1

 .كارطةيل هونةري سةمري لةوةاليت سويس جصطةي سةرجني هونةرمةندان و رؤشنبرياين ئةو وةالتةية.خةلكي باشوري عصراقة
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ش ئةو كارةساتة،   وةزيري دةرةوةي            يش دروست دة سال ثا   1998سايل . لةو أاثؤرتةدا هةن،   بةالم ناوي عصراق نينة     
 :و ساواكةي بةرزدةكاتةوةو دةلصت     2ئةمةريكا لة كؤبونةوةيةكي أؤذنامةوانيدا وصنةي بةنصوبانطي عومةري خاوةر         

ضونكة ئةو بةكةشصك أاهاتووة و لة كةشصكدا كار دةكات كة        . ئةم دايكةو مندالةكةي بة طازي ذاراوي سةدام كوذراون       
ضاوبةست و تذةية لة شاردنةوةي أاستيةكان،   بؤية لة كن ئةو طرنط نية كة ئةوة وصنةي ثياوصكي            لصوانلصوة لة درؤ و   

أؤلصك بؤ ئةوان   .  ديارة لة أؤناين هةموو ئةم كارانةدا ميدياي أؤذئاوا أؤلصكي طرنطي طصأاوة            . ناسراوي هةلةجبةية و ذن نية  
ن ئةو ميدياية روخسارصكي جواين هةية و لة الي خةلكي       لةكن ئةوا . ئةرصين و بؤ خةلكي ذصردةستةو بةشخوراو نةرصين     

. سةمري تؤ هةموو ئةم دياردة ئالؤزانةي جيهاين أاطةياندنت كردووة بة هةوصين كارصكي شانؤيي              . ضةوساوةيش زؤر دزصو   
هتصشووة بص  بةالم لة هةردوو بارةكةدا نة   .توانيوتة هةندي جار طالتةجاأانة و هةندص جاريش خةمطينانة بةرجةستةيان بكةيت      

ئةو منايشكارانةيش كة هةلتبذاردوون،   دةقاودةق بؤ خةمالندين ئةو كارة بة     . ضصذ بة بةردةم تصأوانني و تةماشاماندا دةرباز بنب    
سةرباري     . لة بةرجةستةكردين بريؤكةكاين دةق و منايشكردندا تومخي كاريطةري شانؤييةكةن        . دةنط و أةنطةوة ئامادةن   
ني كاري شانؤيتة وةكو هونةرمةندصك،   بةالم ثشتئةستور بة ثاشخاين كاري فيلمسازي توانيوتة           ئةوةيش كة ئةمة يةكةم

 . تصكةلةيةكي جوان و لةباري شانؤ و فيلم خبةيتة بةر ديدة و دةستان     
جولةيةكي  دروست لة كايت منايشةكة دا و لة دميةين طوصزاندنةوةي ذةنةرال بؤ بةرةكاين شةأ،   كةنايل تصظص ئامادةية و هةموو       

ئصوة توانيوتانة لةم بةرهةمةدا هاوكات جولةي    . ذةنةرال بةشصوةيةكي زيندوو دةدرصت بة شاشةو بؤ أايطشيت ثةخش دةكرصت     
ئةمةيش هةم بةكارهصنانصكي نوصي ئةو شصوازةية و هةميش جياوازي ضصذ و          .  شانؤيي و وصنةي كامصرا هاوأيتمانة خبةنة بةر ضاوان        

ئةم تصكةلكردين كاري شانؤ و فيلمة ديارة ثصشتريش زؤر كةسان كردويانة،             .   بؤ ئاشكرا دةكات   جوانكاريةكاين هونةرميان   
 .بةالم لةم بةرهةمةدا جؤرصك لة نوصكاري و دؤزينةوةي تازةيش هةس      

لةم بةرهةمةدا بةكارهصناين طةلص مةرجي جوانكاري و ضصذوةرطرتين شانؤيي أةضاوكراون و بةكارخراون،   بةالم لة                
دةرهصنةر ئصمةي بردؤتة هؤيل شانؤوة،   هاوكات بةرانبةر            .  صوةي كردةو سةليقةي فيلم و ضاوي كامصراوة خةملصندراون        ضوارض

شاشةي ثأ لة وصنةي ضأو ثأي شةر،   ديارة ئةو شاشانة لةم بةرهةمةدا شوصين ثأ    . بة كؤمةلص شاشةي طةورةيش أايطرتوين  
وةكو شؤفصر ئاوصنةيةكي بضوكي لةبةردةستةو دةتواين ثاشي خؤي ببينصت و             ئةوةي كة هةر بينةرصك و    . باندؤري خؤيان هةس    

ئةو ئاوصنانة شاشةي بضكؤلةن و ئصمة لة    . كؤنترؤيل بكات،   جوانييةكي دةطمةن و ورياكردنةوةيةكي ذيرانةية لةشةر     
 شةأصك كة بةأصكةوت   .شةأ دةوروبةري تةنيوين    . أوانطةيانةوة بةردةوام ئاطادار دةبينةوة كة بةشةأ دؤرثصض كراوين         

 .  نةخولقاوة و وةكو هصلةكاين هةلكشاين ئةم شانؤطةريية ثالين بؤ داأصذراوة      
ئةم كارةي كة ئصوة خؤتان داوةتة بةر،   كارصكة خايل نية لة ئالؤزي،   شةأ و أةوشي دذوار،   كةضي ثأيشة لة تام و ضصذي                

 ..جوانكاري و بةرجةستةكردين لةباري شانؤيي     
  

                                                           
ئةوةي . ثصكةوة وشكبوون، وصذداين هةموو ئةوانةي هةذاند كة بينييانوصنةي عومةري كة باوةشي بة كورة ساواكةي كردووةو  2

شتصكي بضوك دةربارةي كارةسايت هةلةجبة بزانصت، دةزانص ئةو وصنةية وصنةي كورو باوكصكي هةلةجبةيني و بة ضةكي كيميايي 
 .رؤذئاوايي لةشكرةكةي سةدام كوشتوين
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