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   حسن حسن شخ شخئومدئومد  رهنانیرهنانی  دهده: .. : .. چیخۆفچیخۆف  نوسینینوسینی) ) نگنگ  مای جهمای جه  شانۆیی سهشانۆیی سه ( (کانکان  ونهونه   خه خهییماما  فر و سهفر و سه   به بهییتتوو
  

 
  
 بۆ جوانکردنی ژیانی  کانه ونه دی خه هاتنه،  یه ستره م ئه ی مرۆکانی ئه وره می گه خه ن وه ده

بۆ ، کان خوناویه  وه کان و شه نگیه  جه  تاریکستانی ڕۆژه کۆتای هنان به  ومرۆکان
 ناو  کان له  شانۆییه قه ی ده وه  و زیندو کردنهر کانی بای هونه سوتاوه  ی ڕۆحه وه سپیکردنه

  . کاندا  تکشکاوه ونه خه
 و  له ککه یه) ئومد شخ حسن (ند رمه هونهکانی  جوله  عه ه یه ون و خه  خهکرێ بین ده
  ر له  داهنان و جوانکاری بۆ شانۆ و هونه له،  ان لوه لو میشه  هه که، ی  یاخییانه ونه خه

  نده رمه م هونه ری بای ئه وبه سنه، داکان  پارچه  پارچه مینه کان و زه  جیاوازه گشت سنوره
   ناو  له یه ) سته جه،  نگه ڕه،  نگه ده،  (مینک بت ر زه  هه له،   خۆی گرتووه نگکی شانۆی له ره
ئومد شیخ  (ند رمه له ئستاشدا هونه، دا) یر و کرۆتۆفسکی و ستانسالڤسکیشکسپ (کانی قه ده

ی  وه نوێ بوونهو ) چیخۆف (کانی ونه دی خه اتنه بۆ ه نگدایه  جهکی مایه  سه له )حسن
  .  شانۆدا ن له مه کانی ته گه

ری  کته ین ئهتی باشتر تی خه توانیویه، ریدا  ژیانی هونه له) ئومد شخ حسن (ند رمه هونه
) 1991 و 1989 (کانی  ساه له) کانی کوردستانی و عراقی ڤیستیڤاه (ئاستی ر  سه له، شانۆ
کانی   جدیه رک کاره رهنه ک ده وه، مدا م و ته فر و خه  ووتی به ش له لره، ست بنت  ده به

و نوترین ) ویدس ( ووتی  له  ندین نمایشی شانۆییه چه نی  و خاوه خۆی نمایش کردووه
خ  رنجدان و بایه  هۆی سه  بووه که ) وه شته هه  به پیاوک له ( شانۆی  له هنمایشی بریتی بوو

سوید  ی) 2 (نای  ئاکامدا که له، کان  سویدیه کان و ڕۆژنامه فزیۆنه له  ته ناه دانی که
ی ) ئومد حسن (ند رمه  هونه و وه  بو کرده  شانۆییه م کاره ر ئه سه ڕیپۆرتاژکی گرنگی له

 ی دوواجار ڕۆژنامه،  کرد ناسهپ  ووتی سوید انای کورد له تو به رکی رهنه ک ده وه
(Nerikes Allehanda) ڤان الرشۆ ( سویدیشانۆی گری خنه ر زاری ڕه  سه لهکیدا  له) نستنوسین 

  ی جگای باس و قسه وه ئه،  کورده نده رمه م هونه و لھاتووی ئه لیقه  سه  به ووهی کرد ئاماژه
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نمایش ) ئۆرۆبرۆ(  شاری  زمانی سویدی له به)  وه شته هه  به پیاوک له ( شانۆیی که  کردنه
  به دا) یوسف و ماریا (ی  شانۆنامه وانی له کی ڕۆی پاه ره ری سه کته ک ئه پاشان وه، کرا

ت و   غوربه نده رمه م هونه ئه،  هی وه بیر هنانه ی وه  شایستهدا لره،  زمانی سویدی بینیوه
بۆ ،  کی جوانکاریدایه مایه  سه  له میشه بۆ هه، داهنان و کانی  ماه ی کردۆته تاراوگه

ی  و نامانه ئه، ڕۆژکی گرنگ( ک کانی وه داهنانهکانی شانۆ و  عریفیه  مه ناساندنی شوناسه
) یوسف و ماریا،  نگ مای جه سه،  هو شته هه  به پیاوک له، لیدی ماکبس، ن پویست بوو بگه

   و له  تاراوگه له) ئومد شخ حسن (ند رمه  هونه نن که  شانۆییانه مه رهه و به م ئه رجه سه
 خۆ  لهند ئومد شخ حسن  رمه  ئستادا هونه له، می هناون رهه  ووت به دووره ئاسمانی
 رهنانی و ده) چیخۆف ( نوسینی له )نگ مای جه سه(  بۆ نمایشی شانۆیی کردندایه ئاماده

، شاد حسن ڕه، مال شای که ( نوواندنی له) تیپی شانۆی تابلۆ (ڵ گه له) ئومد شخ حسن(
، 03/2006/ 04 وتی ڕکه،  مه ڕۆژی شه(   بیاره که، رکی تر کته ند ئه ڕژین ئیسماعیل و چه

   له  میوانداری کراوه ییه انۆنامهم ش ئه، نمایش بکرت) ئۆرۆبرۆ ( شاری له 19:00کات ژمر 
 کات ژمر 11/03/2006 رواری به   شاری بۆرۆس له له) ی کولتوری کوردی ه کۆمه (ن الیه

، کرت ی گشتی نمایش ده  کتبخانه له) ڤڤارن (ی وره ڕۆ له هۆی گه  ی پاشنیوه17:30
شی   باوه  له وه کانیدا پکه ره کته ڵ ئه گه له، دا م نمایشه ند ئومد شخ حسن له رمه هونه

  له...  وه ماکی ئواره ی شه فر و شنه ی به م پوشه  ده ن به که ما ده سه ردا وبه دارکی سنه
  و داهنانه) ئومد شخ حسن( ... ند رمه ن درژی بۆ هونه مه دووا جاردا هیوای ته

 !. کانی نگینه زه
  


