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ه��ون��ەرم��ەن��د ع��ەدن��ان ك��ەری��م ،دەمێك
ن��ام��ەب��ەری نەسیمەكەی نالی و ساتێك
چامەكەی سالم دەگەیەنێتەوە بەنالی و
ئەو تۆزی غوربەتە دەتەكێنێت ،كە سیما
و روخ��س��اری پیرە نالی تاراوگەنشین
لەئاهی دووری ش��ارەزووردا لەكۆڵناوە،
عەدنان كەریم ئەوە نەبێت تەنیا لەرووی
رەسەنایەتی و فۆلكلۆر ئاوڕی لەهونەری
میللەتەكەی دابێتەوە ،ئەوەتا لەهەنسكە
ش��ێ��دارەك��ەی ب��ۆ هەڵەبجە و ك���ۆڕەو و
نەهامەتی گەلێك دەدات بەگوێی دنیادا،
گەلێك كە لەتاو دڕن��دەی��ی دەسەاڵتێكی
داپ��ڵ��ۆس��ێ��ن��ەر رێ��گ��ەی س��ن��ورە س���ارد و
دوورەك��ان��ی ق��ەراخ��ی نیشتمان دەبڕن،
عەدنان لەوكاتەدا الیالیە بۆ كۆرپە بێ
النكەكانی كۆڕەو و جەستە رەقبووەكانی
دەستی خەردەلی هەڵەبجە دەكات و روو
ل��ەخ��ودا دەك���ات "خ��ودای��ە خ��ۆت دەزانی
چەندە زۆرە ،لەسەر دڵ��م ئێش و زامی
هەڵەبجە".
ه��ون��ەرم��ەن��د م���ەزه���ەری خ��ال��ق��ی ،كە
بەمامۆستا و شارەزایەكی بواری موزیك
و گ��ۆران��ی ك���وردی دەن��اس��رێ��ت ،دەڵێت
"تاكو هونەرمەندێكی وەك عەدنان كەریم
هەبێت ،گوناهە بڵێین هونەری كوردی
ل��ەق��ەی��ران��دای��ە" .ب���ەاڵم ب��ۆ ناسینی وەها
هونەرمەندێك دەبێت سەرجەم الیەنەكانی
هونەری ئ��ەو هونەرمەندە لێكبدەینەوە،
ئ���ەوك���ات دەت��وان��ی��ن بڵێین گوزەرێكی
راستەقینەمان بەناو
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نهێنییەكانی ئەو هونەرمەندە كردووە.
مانگی رابردوو لەماوەی گەڕانەوەكەی
بۆ كوردستان ،رێكخراوی هەناسە خەاڵتی
رێزلێنانی بەئامادەبوونی چەندین رێكخراو
و روناكبیر و سیاسەتمەدار و هونەرمەند
لەشاری سلێمانی بەخشیە عەدنان كەریم،
ئەگەرچی كارێكی لەمشێوە ناتوانێت ببێت
بەپێوانێك بۆ هەموو ئەو كارە هونەرییەكانی
عەدنان كەریم ،بەاڵم وەك عەدنان خۆی
دەڵێت "بۆ من كارێكی گ��ەورە ب��وو ،ئەو
گەنجانەی گ��ۆران��ی منیان دەگ��وت��ەوە و
ئەو خەڵكەی كە ئامادەبوو وایكرد ئەو
هەستەم الدروست بێت ،كە ئەو هونەرەی
پێشكەشم ك��ردووە ب��ەروون��ی گەشتووە
بەجەماوەر و ئەوانیش هونەرەكەی منیان
قبووڵە" .لەوێوە كاتێك بەدەنگی سیڤان
عەباس سێ گۆرانی و مەقامێكی خۆی
دووب���ارە گوێبیست ب���ووەوە ،ئ��ەو دڵۆپە
فرمێسكانەی سڕیەوە ،كە كەوتنە سەر
رومەتەكانی سیڤان ،ئەوەش ئەو نهێنییەی
عەدنانی دەدرك��ان��د ،ك��ە چەند دڵخۆشە
توانیویەتی ببێت بەهۆی دروستبوونی
چەندین گەنجی وەك سیڤان.
ع���ەدن���ان و ه���ون���ەرەك���ەی جوانترین
هونەری كوردین
هەر لەو مەراسیمەدا ،كە بۆ ڕێزلێنان
لەدەنگی عەدنان كەریم سازدرا بوو ،هیوا
ئەحمەد مستەفا بەرپرسی لقی چواری
پارتی لەسلێمانی ،وتارێكی پێشكەشكرد،
بەاڵم وتارەكەی ئەو كەمتر لەوتاری
ك�����ەس�����ێ�����ك�����ی
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سیاسی دەچ��وو ،ئەو وتارەكەیدا گوتی
"عەدنان و هونەرەكەی جوانترین هونەری
كوردین ،عەدنان كەریم دەڵێی راپرسی
كردووە لەناو دڵێ ئێمەدا ،چونكە هەموو
ئەو ئاواز و گۆرانییانەی هەڵیدەبژێرێت
پانتاییەكی گەورەیان لەناو دڵماندا داگیر
كردووە".
ب��ەرگ��درووێ��ك��ی ش�����ارەزای شیعری
كالسیك
هونەرمەندی شانۆكار یاسین قادر
بەرزنجی ،ه��اوك��ات هاوڕێیەكی نزیكی
هونەرمەند عەدنان كەریمە و لەلێدوانێكی
ب��ۆ (س��ڤ��ی��ل)ـ��د دەڵ��ێ��ت "ع���ەدن���ان كەریم
ل��ەن��ەوەی خ��ۆی��دا ب��ۆ ئاسمانی هونەری
ك���وردی ئەستێرەیەكی درەوش���اوەی���ە،
بڕواناكەم هیچ گەنجێكی ئەمڕۆ بە وێنەی
كاك عەدنان سەرقاڵی ئ��اواز و گۆرانی
بێت ،ئەو هونەرمەندێكە دەزانێت چۆن
هەناسە گەرمەكانی دەسپێرێتە گوێی
ئاشقانی گۆرانی و ئ��اوازەك��ان��ی" .یاسن
قادر پێیوایە زەمینەی پتەوی كارەكانی
عەدنان كەریم بەتەنیا ئاواز چڕین نییە،
بەڵكو هێنانەوە ئارای ئەو شیعرانەیە ،كە
لەویژدانی نەتەوەیی و رۆشنبیری ئێمەدا
چرایەكی ه��ەڵ��ك��راون ،بۆیە دەزان��ێ��ت چ
بەرگێك دەكات بەبەری شیعری كالسیكی
و ن��وێ��ی ك����وردی ،ه���ەروەه���ا گوتیشی
"ئەوەی عەدنان كەریمی ناوازە و دەگمەن
كردووە ئامادەبوونی بەرچاوێتی لەدنیا
رەنگاڵەییەكەی ئاوازی كوردیدا".
ژەنەڕاڵی پایز و عەدنان كەریم
م����ح����ەم����ەد
م����ام����ۆس����ت����ا
ع����وم����ەر

عوسمان ،یەكێكە لەشاعیرەكانی كورد و
بە "ژەنەڕاڵی پایز" ناسراوە ،لەبەرئەوەی
ه��ەم��وو ش��ی��ع��رەك��ان��ی ل���ەن���ەوای پایزدا
ب��ەخ��اك س��پ��اردووە ،ژەن��ەڕاڵ��ی پایز كە
زۆرب��ەی گۆرانیبێژەكانی كورد شیعری
ئ��ەوی��ان ك���ردووە ب��ەگ��ۆران��ی و عەدنان
كەریمیش یەكێكە لەو هونەرمەندانە ،بەاڵم
جیاوازتر لەهەموو ئەوانی دی و ژەنەڕاڵ
خۆی لەكلیپەكەی عەدنان كەریم خۆی
بەرجەستە كردووە ،لەوبارەیەوە ژەنەڕاڵ
دەڵێت "عەدنان كەریم جێگەی بەرچاو و
كاریگەری هەیە لەگۆرانی كوردی ،وەك
رێزێك و پێشكەشكردنی خۆشەویستیم
بۆ عەدنان كەریم و داواك���اری زیرەك
میرە ،ئامادەبووم لەكلیپەكەیدا بەشداری
ب��ك��ەم ،چ��ون��ك��ە م��ن ل����ەوە ناسراوترم
بمەوێت لەڕێگەی كلیپەوە خۆم بەخەڵك
بناسێنم ،پێشتریش لەچەند شوێن داوام
لێكراوە ،كە رۆڵی سینەمایی بگێڕم ،بەاڵم
نەمكردووە"
دەنگێكی ئارامبەخش
سامان سیوەیلی ،توێژەری دەروونی و
بەرپرسی سەنتەری راوێژكاریی خێزان
لەسلێمانی ،هێما بۆ ئەوە دەكات ،لەزۆربەی
واڵت��ان��ی ئ��ەوروپ��ا هەندێك چارەسەری
دەروونی هەیە ،كە تەنیا لەڕێگەی مۆسیقا
و گۆرانی دەكرێت" ،چونكە هەندێك دەنگ
هەیە ئارامیت پێدەبەخشن ،كە بەداخەوە
لەكوردستاندا ئەو چارەسەرە نییە" .ئەو
ت��وێ��ژەرە دەڵ���ێ ج��ۆرێ��ك كۆدەنگییەك
هەیە لەناو پسپۆڕە دەروونییەكاندا ،كە
دەنگی عەدنان كەریم و
مامۆستا مەزهەری

خالقی لەو دەنگانەن ئارامی بەدەروونی
م���رۆڤ دەب��ەخ��ش��ێ��ت ،س��ام��ان سیوەیلی
ئەوەش دەڵێت "چۆن هەست بەجیاوازی
ل��ەن��ێ��وان گوڵێكی سروشتی و گوڵێكی
نایلۆندا دەك��ەی��ن ل���ەرووی ئیحساس و
ب��ۆن��ەوە ،بەمشێوەش ج��ی��اوازی گەورە
ه��ەی��ە ل��ەن��ێ��وان دەن��گ��ێ��ك��ی رەس�����ەن و
سروشتی وەك عەدنان كەریم و دەنگێكی
دیكە ،كە بەكۆمپیتەر دەستكاری كرابێت،
ئێمە ب��ەچ��ەن��دی��ن س��ەع��ات بەدیاریەوە
گۆرانییەكانی عەدنان كەریم دادەنیشین
بەدەروونێكی ئارامەوە".
"وەفایی" پڕفرۆشترین بەرهەمەكانی
ئارۆ
دوو مانگی رابردوو تازەترین ئەلبوومی
هونەرمەند عەدنان كەریم بەناوی "وەفایی"
باڵوكرایەوە ،كە لە  8تراك پێكهاتووە و
هەموو ئاوازەكانی جگە لەدانەیەكیان ،كە
هی ناوچەی هەورامانە لەالیەن خۆیەوە
دان���راون ،بەرهەمەكە كە بەسپۆنسەری
كۆمپانیای ئاسیاسێل ،لەالیەن ناوەندی
ئارۆ باڵوكرایەوە ،لەوبارەیەوە سیروان
قادر بەڕێوبەری هونەری ناوەندی ئارۆ
دەڵێت "لەو تیراژەشی كە چاپمان كردووە
 %80تەواو فرۆشراوە و ماوەیەكی دیكە
چاپی دووەم���ی دەك��ەی��ن��ەوە ،هەرچەندە
م��اوەی��ەك��ی كەمە ئەلبومەكەی عەدنان
كەریم خراوەتە بازاڕەوە ،بەاڵم بەبەراورد
لەو بەرهەمانەی كە لەسەرەتای ئەمساڵ
خستومانەتە بازاڕەوە هێشتا بەرهەمەكەی
عەدنان كەریم پڕفرۆشترین بەرهەمی
ئەمساڵی ئێمەیە".
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