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تنامگ كرد كه در زممنههاق م تلگ هنرق و ادهي ماانا شعر منسامقي آواز
اگارش فملمنامه داستان قصهپردازق مردمشناسي اقاشي و اگاارورق داراق
متار

و ت صص وراابتا و خالقمت و انآورق ك اامرق هاند و هالاب ايان

است كه ايشان تحصمال

عالي و ماارك دااشگاهي در همچ يز از رشتههااق

يادشا اااشت و ارفاً ها اتكا هه قريحه و ابن ،ذاتي خند تنااست هاه خلاق و
آفرينش آثار ادهي و هنرق ارزشمنا و تنلماا و فارآورق محصانت

فرهنگاي

ماااوار در زممنههاق ونااونن دست يازد البته در اين ممان عشق و عالقه وافر
او هه سرزممن مادرق و مناريث معننق پمشمنمان اكسمرق است كه خااكهاا را
در اار او كممما ساخته و دهان و زهان و قلمش را هاه دُرفشاااي و ممنااورق و
اازككارق در عراه ااايشه و احسا

واداشته است

در قامت يک موسيقيدان
مت ترين وهه اشتتار استاد كمناق از روزوااران وذشاته تااكننن در مماان
هامعه هنرق منطقه و كشنر آهنگسازق و خنااناوي هند است در ايان مماان
هر حسب اطالعا

منهند از دهتا اثر منسمقايي كه وق در سااخت و اهاراق

آاتا اقش داشته تنتا چتار انار كاست و لنح فشرد ها عنانانهااق «اوراماان»
«والويژ» «پرشنگ» و «كمژق كنرد» هاا همكاارق خاااناد ارهمناا و پارآواز
«كامكارها» هه هازار عرضه شا كه ها استقبال فاراوان عالقمنااان مناهاه شاا
است هه اذعان كارشناسان در هممن چتار اثر امز كمناق هه هااق آاكاه مااناا
هسمارق از خنااناوان و آهنگسازان معاار هه تكرار ديگران هپاردازد و آواهااق
كتنه را هازخنااي كنا اغمههاق تاز اق سرود است كه اين امار از خالقمات و
انآورق او در اين زممنه حكايت دارد
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كمناق هه عراه منسمقي و آواز اهحاف هزروي در حق اين هنرمنا دردآشانا
و دلسنز است چرا كه منسمقي تنتا يكي از زممنههاق فعالمت ايشان را تشاكمل
ميداد استاد كمناق در هممن عراه منسمقي عالو هر كارهاق عملي و تنلما
آثار هذاب و تأثمروذار هه تالش و تكاپنق ذهناي و فكارق و اارياهپاردازق
هراق شناخت و معرفي مبااي منسمقي سنتي كردستان و هررسي ارتباط وثمق آن
ها منسمقي اامل ايرااي روق آورد است كه حاال اين تاأم،ال

و تفكارا

سالهاست در قالب دو دفتر دساتننيا در واحاا فرهناگ ماردم اااوسامما
اگتاارق ميشند

در مقام يک فيلمنامهنويس
يكي ديگر از اهعاد ش صمت فرهنگي و هنرق استادكمناق كه كمتر شناخته
شا است قار

انيسناوي و اهلقل هندن وق است كه اين استعااد شگرف

ايشااان همشااتر در زممنااه اگااارش فملمنامااه امايشاانامه داسااتانانيساايهااا و
قصهپردازقهاق تاري ي و اهتماعي متجلي شا است استاد كمنااق هاا اتكاا
هه مطالعا
تحنت

عممق و مساتمر خانيش و اشاراف و احاطاه فاراوااش هار روااا
فرهنگي و تاري ي منطقه تاكننن د ها فملمنامه و اثر امايشاي درهاار

وقايع مت سماسي و آداب و رسنم اهتماعي و مشاهمر و ش صمتهاق هازرگ
تاريخ معاار كردستان پايا آورد است كه هرخي از آاتا در قالب هرااماههااق
تلنيزيناي تنلما و از شبكههاق سراسرق و استااي پ ش شا است اما همشتر
اين آثار امايشي فاخر و طرحهاق تنلماق آمنزاا و پرمحتنا همچنان هر روق
كاغذ هاقي مااا است از همله اين آثار مايتانان هاه فملمناماههااق مطارح و
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اما تقلمل فعالمتهاق وسترد هنرق و خاما

متننع فرهنگي و ادهي اساتاد
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ماااوارق چنن «ممرانروزق» «زهر افعاي» «طااعنن مسالح» «كارد و كتاي»
«پرواز در قفا» «سنجرخان» و د ها طرح ديگر اشار كرد
فملمنامهها و آثار امايشاي و ادهاي اساتاد كمنااق افازون هار هنباههااق
قارتمنا هنرق و فني سرشار از مضاممن عرفااي و معننق و پمامهاق ااسااي و
اخالقي و ارزشهاق ديني و اعتقادق اسات و وفاادارقهااق ملاي و ممتناي و
احترام هه سنتها و هاورهاق اامل ايرااي و اساالمي در آاتاا مانج مايزااا و
تحكم مبااي وحا

ملي در عمن تنهه هه هنيت قنمي مردم منطقه درونمايه

االي اين آثار را تشكمل ميدها هه اار ميرسا استاد كمناق را هه علت دارا
هندن اين ويژويها ميتنان «علي حاتمي كردستان» اامما زيرا ايشان امز ضمن
پايبناق هه اانل كار حرفهاق و مبااي ت صصي فعالمتهاق هنرق و مشااركت
در كاروردااي و تنلما فمل ها عشق و عالقه و دلبساتگي خاااي هاه فرهناگ
ادهما

تاريخ و تمان ايران دارد و استعااد و ابن ،ادهي و هنرق خاند را ياز

سر در خامت احما اشاعه و ااتشار ارزشها و سانتهااق ااامل اخالقاي و
اهتماعي و تقنيت هنيت قنمي و ملي ايراامان قرار داد است
استاد كمناق در اهممت و ضارور

معرفاي و شناساااان ش صامتهاا و

مشاهمر ملي و محلي هه اسلهاق حاضر و آيناا چنامن مايانيساا « :اماروز
ديگر همچ هنيي روح را اشباع اميكناا

حارص و آز و تملاق و چاپلنساي

طنرق قلب و روح و روان آدمها را پر كرد كه ديگر هايي هراق عشق واقعي
و محبت راستمن امست هه آينا هنگريا كاه معناي عشاق را فقاط در فرهناگ
لغا

و واژ اامههاق ماون هايا هست و آدممت هااق خاند را هاه تانحش و

عصمان و خندپرستي خناها داد و از آدم هز يز همكل متاه و اگا سر و
حريص هرهاق ا ناها مااا هايا ترسما هايا كنشاما هاياا مشااهمر عشاق و
اساطمر وذشت و فااكارق را از ان زاا كرد و سپر هاليا قرار داد اماروز ديگار
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هلنومرق اميكنا و همچ قفلاي را را هار دزد ا ناهاا هسات مگار اقتااا هاه
فرهنگ اماكان و اشاعه معننيت و خااشناسي كه همه چمز را در هرميومارد »
انيسنا در پايان مقامهاش هر فملمنامه زهر افعي كه هايا آن را شاهكارق ادهاي
و اثرق درخشان در حنز داستانهاق امايشي و فملمنامههاق مرهنط هه تااريخ
معاار ايران دااست چنمن اگاشته است « :من در تاوين اين ماهرا شمعآسا
سنخت و قطر قطر هر اوراق آن چكماام تاا هاه پاياان رسامام ورقاي در آن
امست كه آلند هه اشك اباشا زهر افعي عشق من هنهر احسا

و عصار

تمام وهند مادق و معننق مان اسات و در واقاع آخارين شاعرق كاه خانب
سرودم

»

در شمايل يک مردمپژوه
يكي ديگار از زوايااق ااشاناخته ش صامت اساتاد كمنااق و اهعااد پنتاان
فعالمتهاق فكرق و فرهنگي ايشان خاما
كه در حنز فرهنگ و ادهما

و آثار ارزاا و مااااوارق اسات

عاممااه مردم منطقه يا همان «فنلكلنر كردساتان»

پايا آورد و در واقع ها كنشش و تالش خستگيااپذير خند روح تاز اق هاه
كالبا هريان مردمشناسي فرهنگي و اهتماعي كردستان دمما است
شايا هه استناد كاراامه پر و پممان استاد كمناق در اين زممناه هتانان وفات
حنز االي عاليق و ورايشهاق فكرق و پژوهشي وق تحقمق و تتباع درهاار
فرهنگ عاممااه و آداب و رسنم محلي ماردم كردساتان و هماعآورق تااريخ و
فرهنگ شفاهي منطقه است حنز اق كه اين پژوهشگر مردمشنا

ساالهااق

طنتاي از عمر شريگ خند را در را شناسايي است راج همعآورق و تاوين
ممران معننق و ذ خااير ادهاي ااباشاته در دل و هاان ماردم كنچاه و هاازار و
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رمزوشايي از اناوقچههاق اسرار منهند در سمنههااق پماران و ساال نردوان
مناطق شترق و روستايي كردستان سپرق كرد است
تا هاايي كاه اگارااا اطاالع دارد روايات «ورزش و سروذشات ورزش
هاستااي در كردستان» كه در سال  1361هه انر

كتاب ااتشار يافات يكاي از

ا ستمن آثار استاد كمناق در حنز مردمشناساي تلقاي مايشاند پاا از آن
استاد كمناق هزو كنچكي را در مقام معرفي خناانا هاوداااه كقارد مرحانم
«سماعليااغر كردستااي» و تكري ش صمت اين ااا و ااناق افساااهاق آواز
ايران در سال  1364ااتشار داد اما اينتا امناهاق كنچز از كارهااق هازرگ و
ارزشمناق است كه استاد كمناق در سالهاق پامش و پاا از ايان مقطاع در
راستاق معرفي امااا

و مناريث و ذخاائر فرهنگاي و تااري ي و ادهاي ماردم

منطقه ااجام داد است
از ديگر كارهاق شاخص و آثار درخشان ايشان در اين حنز مايتانان هاه
مجمنعه «حاضارهناهيهااق شامرين از چتارونشاه كردساتان» «افساااههااق
زاور » شامل قصهها و حكايا

قاايمي كاردق و «ولازار ادهماا

فنلكلانر

كردق» در هرومراا هامش از دو هازار همات شاعر و د هاا مطلاب و منضانع
فرهنگي و ادهي از مناطق م تلگ كردستان اشار كرد يكي از خاما

هزرگ و

كارهاق ارزشمنا آقاق كمناق در اين عراه هماعآورق و تااوين و تصاحمح
اشعار عرفااي «ممرزا شفمع پاو اق» هه ونيش اورامي است كه ها تحمل زحما
و راجهاق هسمار و ها استفاد از مناهع شفاهي در يز دور زمااي طنتاي ااجام
ورفته است اس ه دستننيا منحصر هه فرد دينان اشعار ممرزا شافمع ارمغاان
ديگرق است كه استاد كمناق هياهار و منات آن را هاه هنساتان شاعر و ادب
كردق تقاي كرد است
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يكي ديگر از اهعاد ش صمت فرهنگي و هنرق استاد كمناق كه تا حااودق
از اهتاا در ازد عالقمناان آثار ايشان معلنم و مكشانف هاند اسات قاار

و

قريحه شاعرااه و اكتهپردازقهاق اديبااه وق است ها وهند آاكه استاد كمناق
از دوران هنااي طبع شعر و ذوق ادهي خند را ها منفقمت آزمند و آثار مناانم
ايشان هه ويژ اشعارق كه هه ونيشهاق كردق (اورامي و سنرااي) سرود اااا
ها استقبال فراوااي روهرو هند است اما تا چنا سال پمش از اين اشاعار وق هاه
شكل ماون در دستر

اهل ذوق و احسا

قرار اااشاته اسات وزياا اق از

مجمنعه اشعار استاد كمناق هه دو زهان فارسي و كاردق در دفتارق هاا عنانان
«هناروه هاوار» (خممهوا فرياد) ها هزينه ش صي شاعر در ساطحي محااود
ااتشار يافته است اين دفتر شعر ضمن آن كه هه خنهي تنااايي ايشان را در اين
عراه هه خصنص در سرودن اشعار كردق اشان ميدها دياوا هااق ااامل
فرهنگي و تاري ي وق را امز در قالب ايانونااه آفارينشهااق ادهاي هازتااب
ميدها
آقاق كمناق در سرآغاز ه ش فارسي دفتر اشاعار خاند ايان شاعر زيبااق
كردق را ونجااا است كه هه خنهي طرزتفكر و احان اگارش او را در تبمامن
راهطه زهان و ادهما

كردق ها زهاان و ادهماا

فارساي و فرهناگ ملاي اشاان

ميدها:
ئه ور چي كنردق خاانش و دل اشمنه

agarči kurdi xošo delnešina

ورچه زهان كردق خنش و دلاشمن است
هاتم فارسي ژوهاامكي هه تمنه
لمكن فارسي زهااي پرحرار

bâlâm fârsi zowbanikey bateynah

و شنرااگمز است
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در هيئت يک شاعر
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ئه مااه دو هران دايكي ئه م و ئه و

amânah du berân dâykey amo aow

اين دو زهان هرادر ه هستنا و
ئه وستاق په هله وق دل ئاورينه

avestây pahlavey delâvarine

زهان دلنناز اوستاق پتلنق مادر آاتا محسنب ميشند
هه لي هه ردو هران هه م كنرد و هه م فار
bali hardow berân ham kurdo ham fârs

آرق زهان كردق و فارسي ها ه هرادراا
yakeyki šakar aoyak angabina

يه كمكي شه كر ئه و يه ك ئه اگه همنه
و يكي از آاتا شكر و ديگرق عسل است
هه هر روق استاد عبا

كمناق از هملاه هنرمنااان هازرگ كردساتان هاه

شمار ميرود كه لؤلؤ و مرهانهاق ذققممتي را در ااف وهند خند پرورش
داد و در طنل حما

پرهار خند خاما

ماااوار و ارزشامناق هاه فرهناگ و

هنر ملي و محلي ايران ارزااي داشت و ها زهان و قلا شامرين و ساحرآممزش
در هتت تقنيت هنيت قانمي و تحكام مباااي وحاا

ملاي ماردم منطقاه

كنشما هرچنا كه همچنان قارش ااشناخته و مجتنل هاقي مااا و هسامارق از
آثار و انشتههاق ايشان هننز چا ،و منتشر اشا است
هيترديا اام عباا

كمنااق هاهعنانان ش صامتي چناهعااق و هنرمنااق

چناارزشه در تاريخ فرهنگ و هنر كردستان و ايران ثبت خناها شا و آيناوان
در هار زااوي و افكار او و آثار و خاماتش همشتر سا ن خناهناا وفات زيارا
حضنر تأثمروذار او در عراه فعالمتهاق فرهنگاي و هنارق منطقاه و كشانر
التام ه ش و هرااگمزاانا هسمارق از رهروان اين را روشن خناها هند وق در
اول خرداد  1393چش از هتان فرو هست

